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Eessõna 

Käesolevas dokumendis on kirjeldatud Meremäe valla üldplaneeringu seoseid muude 

asjakohaste strateegiliste dokumentidega. Ühtlasi on dokumenti koondatud olulisem avalikult 

kättesaadav asjakohane lähteandmestik. Dokument on üks üldplaneeringu lisadest ja siin 
sisalduvale tuginevad üldplaneeringu lahenduste põhjendused. Keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) puhul käsitletakse koondatud teavet kui olemasoleva olukorra kirjeldust ja 
keskkonna teadaolevat seisundit (baseline), millega võrreldes analüüsitakse üldplaneeringuga 
kavandatu elluviimisega kaasnevaid võimalikke olulisi mõjusid. 

Lähteandmeid kogus ja analüüsis: Tuuli Veersalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meremäe vald asub Kagu-Eesti idaosas, kuuludes administratiivselt Võru maakonda. Meremäe 

valla idapiir on ühtlasi Eesti-Vene riikidevaheline piiri ning Euroopa Liidu idapiiri osa. 
Naabriteks on Vastseliina vald Võru maakonnas ning Orava ja Värska vald Põlva maakonnas. 
Kultuuriliselt ja ajalooliselt on Meremäe vald osa Setomaast, moodustades selle lääne-
poolsema osa. Meremäe vald kuulub koos naabrite Misso ja Värska vallaga ning Mikitamäe 
vallaga ühendusse Setomaa Valdade Liit. 
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1. ÜLDPLANEERINGU SEOSED MUUDE ASJAKOHASTE STRATEEGILISTE 
DOKUMENTIDEGA 

Järgnevalt on toodud ülevaade üldplaneeringuga seonduva käsitlemisest asjakohastes riiklikes, 
maakondlikes ja kohalikes strateegilistes dokumentides. 

1.1 RIIGI TASAND 

1.1.1 Üleriigiline planeering Eesti 2030+ 

Visioon „Eesti 2030” peamine arengueesmärk on tagada elamisvõimalused Eesti igas 
asustatud paigas. Maapiirkonna eelised on elukoha privaatsus, toimetulek sõltumata välistest 
oludest ja looduslik elukeskkond. Lisaks ökoloogiliselt puhas tootmine põllumajanduses ja 
metsanduses, traditsioonilisemad töökohad, hästi korraldatud kultuuri- ja loodusturism. 
Ligipääs keskustes paiknevaile töökohtadele, teenustele ja haridusasutustele; hea andmeside, 
head võimalused linnastunud maaelanikele.  

Niinimetatud roheline majandus üldistab uuelaadilist ühiskondlike tellimustega seotud 

tulevikumajandust. Hõlmab paljusid ettevõtlusvaldkondi alates taastuvenergeetikast, passiiv-
majade ehitamisest ja materjalide taaskasutusest kuni elektriautode ja mahetoiduainete 
tootmiseni. 

Eesmärgid „Eesti 2030”. Eesmärgiks riigi piirialadel on püsiasustuse säilitamine sobivate 

regionaalpoliitiliste meetmete abil – riigikaitselistel ja kogu riigi territooriumi turvalisuse 
kaalutlustel. Üheks peamiseks küsimuseks on avalike ja erateenuste mõistliku kvaliteedi-
taseme kokkuleppimine ja tagamine. Tähtsal kohal on spetsialiseerumine, võime leida oma 
koht riigi ja heal juhul ka rahvusvahelises tööjaotuses. 

Maa-asulate planeerimisel ja elukeskkonna kvaliteedi tagamisel on oluline: 

 Kergliiklusteede võrgustiku tähtsus teenuste, töökohtade, haridusasutuste jne kätte-
saadavuses, ühendab suuremad asulad oma lähialadega ja tagab parema ligipääse-
tavuse.  

 Maal elavad inimesed on üha enam linnastunud – oma mõtlemiselt, käitumiselt, 
tööhõivelt jne, planeerimisel peab arvestama uut tüüpi kogukondadega;  

 Üha vähem inimesi on hõivatud tavapärases põllu- ja metsamajanduses; 

 Uut tüüpi töökohad, nagu majutus-, toitlustus- ja turismiteenused, kaugtöö, erinevad 
ökotalud; 

 Suurenev hulk töötajaid osaleb igapäevases tööalases pendelrändes linna ja maa vahel; 

 Elanikud, kelle elustiil ja tegevus on sageli linlik, aga võivad ka kohalikku elu edendada; 

 Kasvab linnas elavate inimeste maakodude arvukus, pikeneb ka nendes elamise aeg. 

Ääremaal püsiasustuse alalhoidmiseks peab kõigis maakohtades olema: aasta ringi sõidu-
kõlblik avalik teedevõrk, võimalus liituda mõistliku hinna eest elektrivõrguga, võimalus liituda 
mõistliku hinna eest kiire andmesidevõrguga ja võimalus saada joogivett; peab saama 

lähikonnast otstarbekal viisil esmatähtsaid teenuseid; peab pääsema ühissõidukiga iga päev 
maakonnakeskusse. 
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Üldised suundumused energeetika ja transpordi valdkonnas  

 Euroopa Liidu keskkonna- ja energiapoliitika survestavad Eestit panustama taastuv-
energeetika eelisarendamisse.  

 Taastuvenergia väiketehnoloogia kasutuselevõtt parandab elamisvõimalusi ääremaade 
külades. 

 Kahaneb sõiduautoliiklus ja suureneb ühistranspordi osa. Olulised on uute tehnoloogi-
liste omadustega veeremi ja nutikate logistiliste juhtimissüsteemide (smart logistics) 
kasutuselevõtt.  

Peamised eesmärgid transpordi arengu kujundamisel. Maapiirkondades tuleb õpilasveost 

kujundada kohaliku ühistranspordi selgroog. Ühistransporditeenuse kvaliteet ja selle kasuta-

tavus sõltuvad ka edaspidi riigi toetusest. Et toimepiirkonnasisene transport toimub peamiselt 
hajaasustuse tingimustes, tuleb tagada riigi tugi- ja kõrvalmaanteede ning kohalike teede hea 
aastaringne sõidetavus ja ohutus. 

Liikumisvõimaluste tagamine hajaasustuses ja toimepiirkondade omavaheline sidustamine. 

Paratamatult jääb hajaasustuses ka tulevikus peamiseks liiklemisviisiks eratransport (sh sõidu-
autoga sõitmine). Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika võib tingida muudatused transpordi 
maksustamises (saastaja/kasutaja-maksab-põhimõte). Sellisel juhul ei tohi liikuvusega seotud 
kulud hakata käima üle jõu maapiirkondades, kus ühistransport on ebapiisav ja erasõiduki 
kasutamine hädavajalik.  

Regionaalne raudteeühendus peab toimima Tallinna–Tartu–Valga/Koidula, Valga–Koidula 

liinidel (vt joonis 1). Maanteede arendamist tuleb vaadelda terviklikult koos raudteevõrgu 
arendamisega. Keskenduda tuleb maanteevõrgu kvaliteedi parandamisele ja liikluse turva-
lisuse tagamisele. Seetõttu peab peamine teedevõrgu arendamise ajend olema just liiklus-
ohutus.  

Eesmärgid energiataristuga varustatuses (vt ka joonis 2). Energiajulgeoleku kindlustamiseks 

tasub Eestil – lisaks põlevkivienergeetikale – keskenduda senisest rohkem hajutatumale 
piirkondlikule energiatootmisele. Varasemast enam tuleb kasutusele võtta integreeritud 
energiatootmise lahendusi, mis ühendavad mitu energiaallikat ning võimaldavad soojuse ja 
elektri koostootmist. Olulisemaid valdkondi, kus uut kohalikul taastuval ressursil põhinevat 
energiatootmisvõimsust saab suurendada, on tuuleenergeetika ja bioenergia. Maismaal tuleb 
valdavalt eelistada väiksemate ja keskmise suurusega tuulikuparkide (kuni 20 tuulikut) 

rajamist, mis võimaldab energiatootmist ja toodangu ajalist kõikumist paremini hajutada. Et 
tõhustada soojusenergia kasutamist, tuleb silmas pidada asustusstruktuuri, asumite 
kompaktsust ja multifunktsionaalsust. Asustusstruktuuri planeerimisel tuleb säilitada olemas 
olevad kaugküttevõrgud kompaktsete asumite juures ja soosida nende rajamist suurematesse 
uusasumitesse, et kasutada tõhusat soojuse ja elektri koostootmise režiimi. Kavandada 
senisest ulatuslikumat kohalike energiaallikate kasutamist. Senisest enam on vaja panustada 
madalenergia- või liginullenergia hoonete arendamisele. 
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Joonis 1. Transpordivõrgu põhistruktuur Eestis aastal 2030. Eesti transpordivõrgustiku selgroo 
moodustab kvaliteedi poolest tuntavalt paranenud raudteeliiklus. Välis- ja siseühenduse tagamisel on 
oluline ka sadamate ja lennuväljade roll (Eesti 2030+, 2013). 

Joonis 2. Eesti energiavarustuse ja võrguühenduste arengusuunad (Eesti 2030+, 2013).
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1.1.2 Riiklikud arengukavad 

Käesolevas peatükis tabelis 1 on kokkuvõte ajakohastes riiklikes arengukavades eristatavatest 
asjakohastest eesmärkidest. Tabelis ei ole käsitletud arengukavasid, mis on aegunud või 
ettepaneku järgus. Asjakohaste eesmärkidena on mõistetud eesmärke, mis seonduvad ruumi-
planeerimisega ja keskkonna säästva kasutamise põhimõttega. 

Tabel 1. Riiklikest arengukavadest tulenevad eesmärgid.  

Arengukava 
nimetus 

Eesmärk 

Eesti regionaalarengu 
strateegia 2014-2020  

Visioon 2030 +  
 Piirkondade eripäradele toetuv majanduskasv ja riigi konkurentsivõime;  
 Inimeste heaks elukvaliteediks vajalike hüvede tagatus toimepiirkondades. 
Eesmärgid: 
 Toimepiirkondade1 terviklikkust ja konkurentsivõimet soosiv elu- ja ettevõtlus-

keskkond; 
 Suuremate linnapiirkondade rahvusvahelist majanduslikku konkurentsivõimet 

soosiv ning keskkonnasõbralik elukeskkond; 
 Piirkonnaspetsiifiliste ressursside oskuslikum ära kasutatus; 
 Piirkondade tugevam sidustatus ja arendusvõimekus. 
Setomaa vallad kuuluvad Lõuna-Eesti regiooni, mille jaoks on kesksem roll Tartu linnal 
kui regiooni peamisel tõmbekeskusel. 

Lõuna-Eesti puhul on vaja erilist tähelepanu pöörata järgnevatele meetmetele ja 
arendustegevustele: 
 Elanike töövõimaluste ning sissetulekute suurendamiseks meetmetele, mis on 

suunatud toimepiirkondade ettevõtluse ja majanduskasvu stimuleerimiseks ning 
inimressursi tõhusamaks kasutuselevõtuks tööturul ja majandusarengus.  

 Piirkonna majandusstruktuuris ja hõives suure osatähtsusega traditsiooniliste ja 
tööjõumahukate tootmisharude (nt. põllumajandus, metsandus, toiduainetööstus) 
tõttu on siin oluline pöörata suuremat tähelepanu nende harude lisandväärtuse 
kasvatamisele.  

 Piirkonna looduslike eelduste paremaks ärakasutamiseks tuleb pöörata suuremat 
tähelepanu ökoloogiliste tegevusalade (sh ökoenergeetika, öko- ja loodusturism, 
ökopõllumajandus, tervise- ja loodustooted) arendamisele.  

 Lõuna-Eesti puhul väärib enam tähelepanu ka piirkondade omanäolisust tugev-
davate tegevusalade ja kohaturunduse toetamine, et veelgi tugevdada piirkonna 
turismipotentsiaali ning suurendada Lõuna-Eesti eripärase kultuuripärandiga piir-
kondade (..., Setomaa, Vana-Võromaa, ...) eripära kasutuselevõttu töökohtade ja 
uue ettevõtluse loomisel.  

 Kuna mitmed Lõuna-Eesti toimepiirkonnad on kiiresti väheneva ja vananeva elanik-
konnaga, tähtsustub siin enam ka teenuste osutamine uuenduslikumal ja polü-
funktsionaalsemal viisil säilitamaks toimepiirkondade keskuste tagamaal piisav 
teenuste kättesaadavus.  

Eesti ettevõtluse 
kasvustrateegia 2014- 
2020  

 Eesti ettevõtted teenivad rohkem tulu kõrge lisandväärtusega toodetest ja teenus-
test - Eesti osakaal maailmamajanduses kasvanud, toodetav lisandväärtus on 
kasvanud, erasektori T&A investeeringud on kasvanud; 

 Ettevõtjad on pädevad, ettevõtted on hästi juhitud ja efektiivsed - juhtimiskvaliteet 
paranenud, ressursitõhusus paranenud, koostöö paranenud; 

 Eesti majandus on rahvusvaheliselt lõimunud, uuendusmeelne ja ettevõtlik - ambit-
sioonikate ja rahvusvahelistel turgudel tegutsevate ettevõtete osakaal kasvanud, 

                                                           
1 Toimepiirkond - keskus-tagamaa süsteem, mis koosneb toimepiirkonna keskusest ning sellega funktsionaalselt seotud koha-

likest keskustest ja nende tagamaal asuvatest paikkondadest, mille elanike jaoks on antud keskused peamiseks igapäevase 
ja perioodilise liikumise sihtkohaks. Toimepiirkonna ulatuses peaksid olema kaetud valdava osa elanike ja ettevõtjate vaja-
dused nii tööhõive kui teenuste järele. Toimepiirkonna keskuste tagamaa siseselt eristatakse strateegia kontekstis ka selle 
linnalist lähitagamaad ning keskusega nõrgemalt seotud kaugemat tagamaad või selle ääreala. Regionaalarengu strateegias 
on toimepiirkondi käsitletud maakonna suurusjärku funktsionaalsete piirkondadena (ERAS, eelnõu). 
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Arengukava 
nimetus 

Eesmärk 

innovaatilised riigihanked kasvanud. 

Eesti maaelu 
arengukava 2014-2020  

 Prioriteet 4: põllumajandusmaa kasutamine on keskkonnasõbralik ja piirkondlikke 
eripärasid arvestav, tagatud on elurikkuse, traditsiooniliste maastike ja kõrge 
loodusväärtusega põllumajanduse ja metsanduse säilimine. 

 Prioriteet 6: Maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond on mitmekesine, pakub 
alternatiivseid tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning 
tugineb kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele. 

Riiklik 
turismiarengukava 
2014-2020 

 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine, siseturismi edendamine. 
 Lõuna-Eesti atraktiivsus välisturgude jaoks: kultuuri-, tervise- ja loodusturismi 

valdkonnad;  elustiili- ja huvipõhine turism; toiduturism, toidu- ja terviseturismi-
tooted kombineeritud loodusturismiga; pereturism; looduse kui ka kultuuriga 
seotud vaatamisväärsused.  

 Seoses Venemaaga tuleb suuremat tähelepanu pöörata piiripunktide läbilaske-
võime suurendamisele läbi infrastruktuuri arendamise. 

 Arenguvõimalus on heaoluteenuste (wellness-spa) suunalises tootearenduses ning 
nõudluse kasvatamises - turismisektori ettevõtluskeskkonna arendamise üks ees-
märkidest. 

 Säästva turismi edendamine: sihtkohtade kvaliteet sõltub otseselt loodus- ja 
kultuuripärandi säilimisest ning kohaliku kogukonna panusest. 

Transpordi arengukava 
2014-2020 

Eesti transpordisüsteem võimaldab inimeste ja kaupade liikumist kättesaadaval, 
mugaval, kiirel, ohutul ja kestval moel. 
 Mugav ja nutikas liikumiskeskkond; 
 Kvaliteetsed teed ja sujuv liiklus; 
 Liikluskahjude vähenemine; 
 Transpordi keskkonnamõjude vähenemine; 
 Mugav ja kaasaegne ühistransport; 
 Turismi ja ettevõtlust toetavad rahvusvahelised reisiühendused; 
 Rahvusvahelise kaubaveo maht on suurenenud. 
Raudteetransport:  
 Arengukava perioodil on eesmärk olemasoleva taristu korrashoidmine ja selle efek-

tiivne veomahtudega koormamine kauba- ja reisijatevedudega koostoimes. Kuni 
puuduvad raudtee läbilaskevõime ammendumise riskid, uusi arendusprojekte kuni 
2020. aastani ette ei nähta. 

Maanteetransport: 
  Maanteedel on kandev roll üleriigiliste ühenduste tagamisel ning seetõttu on nad 

olulised ka rahvusvaheliste ühenduste kontekstis, kuna suur osa kaubaveost, eriti 
eksport ja import, toimub vähemalt mingis ulatuses maanteedel. Kaubaveo seisu-
kohast on teedevõrgu arendamisel prioriteetsed suunad ...., Tallinn-Luhamaa, ... EL-
i Ühtekuuluvusfondist rahastatakse sadamate ja piiripunktide ühendamisega 
seotud teelõike. 

Piiriületus ja elektroonilised infosüsteemid: 
 Koidulas ja Luhamaal nõuab edasine võimsuse suurendamine piiripunktide rekon-

strueerimist. Piiripunktide rekonstrueerimiseta pole siiski võimalik tagada piisavat 
läbilaskevõimet. Piiripunktide infrastruktuure on vaja laiendada, hoides maksimaal-
selt lahus reisi- ja veokite liikluse. 

Riigimaanteede 
teehoiukava aastateks 
2014 - 2020 

Vabariigi Valitsuse 5 mai 2011. a korraldusega nr 209 on vastu võetud  „Vabariigi 
Valitsuse tegevusprogramm 2011-2015“, millega on  püstitatud eesmärk koostada ja 
rakendada riiklik programm "Eesti teed tolmuvabaks aastaks 2030". 
 Eesmärk on ehitada riigimaanteedel tolmuvabad katted kõigile suurema kasutuse-

ga (sagedus üle 50 auto/ööp) kruusateedele aastaks 2030, arvestades elanikkonna 
paiknemist ja tee kasutamise intensiivsust. Planeeritud vahendid võimaldavad 
ehitada perioodil kruusteedele katteid 100 kuni 150 km aastas.  

Eesti metsanduse 
arengukava aastani 
2020 

 Metsamajanduse elujõulisuse tagamine: metsade tootlikkus ja elujõulisus ning 
metsade mitmekesine, tõhus ja jätkusuutlik kasutamine on tagatud. 

 Keskkonna ja metsade looduse mitmekesisuse kaitsmine: metsade kui elu- ja 
looduskeskkonna säilimine on tagatud. 

 Kliimamuutuse leevendamine: puidu kui taastuva tooraine ja taastuvenergia allika 
kasutamine on eelistatud suurema CO2 emissiooniga toodete ning taastumatute 
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Arengukava 
nimetus 

Eesmärk 

energiaallikate asemel. 
 Metsasektori konkurentsivõime parandamine 

Energiamajanduse 
riiklik arengukava 
aastani 2020 

 Eesti elanikkonnale on tagatud pidev energiavarustus; 
 Eesti energiavarustus ja -tarbimine on säästlikum; 
 Tarbijatele on tagatud põhjendatud hinnaga energiavarustus. 

Eesti elektrimajanduse 

arengukava aastani 
2018 

 Põhivõrk: Eesti ja ka Baltimaade elektrisüsteemi edasine integreerimine Euroopa 
Liidu elektrisüsteemiga. Koostöö  Läti ja Leedu põhivõrguettevõtjatega. 

 Eestis asuvatele tarbijatele on tagatud pidev elektrivarustus; tarbijate elektri-
varustus ja –tarbimine on muutunud säästlikumaks; tarbijatele on tagatud 
põhjendatud hinnaga elektrivarustus. 

Eesti taastuvenergia 

tegevuskava aastani 
2020 

 Suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaalu energia 
summaarses lõpptarbimises. Taastuvenergia osakaal peab 2020. aastaks moodus-
tama 25% kogu lõpptarbimisest. 

Ehitusmaavarade 
kasutamise riiklik 
arengukava 

2011–2020 

Põhieesmärk on ehitusmaavaradega varustatuse tagamine, võttes arvesse nende 
maavarade nõuetekohast kvaliteeti, optimaalset hinda, minimaalset võimalikku 
veokaugust ning säästlikku ressursi- ja keskkonnakasutust: 
 Tagada riigi infrastruktuuri ehitusobjektide ning tarbijate varustamine ehitus-

maavaradega; 
 Suurendada ehitusmaavarade kaevandamise ja kasutamise efektiivsust ning võima-

like alternatiivsete ehitusmaterjalide kasutamist; 
 Vähendada ehitusmaavarade kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonna-

mõju. 

Eesti 
Keskkonnastrateegia 
aastani 2030 

 Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine: saavutada pinna-
vee (sh rannikuvee) ja põhjavee hea seisund ning hoida juba head või väga head 
seisundit; maavarade keskkonnasõbralik kaevandamine, mis säästab vett, maas-
tikke ja õhku, ning maapõueressursi efektiivne kasutamine minimaalsete kadude ja 
minimaalsete jäätmetega; metsakasutuses ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste 
ja majanduslike vajaduste tasakaalustatud rahuldamine väga pikas perspektiivis; 
kalapopulatsioonide hea seisundi ning kalaliikide mitmekesisuse tagamine ja kala-
püügiga kaasneva kaudse negatiivse mõju vältimine ökosüsteemile; tagada jahiulu-
kite ja muude ulukite liikide mitmekesisus ning asurkondade elujõulisus; kesk-
konnasõbralik mulla kasutamine. 

 Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine: mitmeotstarbeliste ja sidusate 
maastike säilitamine; elustiku liikide elujõuliste populatsioonide säilimiseks vajalike 
elupaikade ja koosluste olemasolu tagamine. 

 Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteedi tagamine: eelistada energia 
tootmisviise, mis koormavad võimalikult vähe keskkonda; energiatarbimise kasvu 
aeglustamine ja stabiliseerimine; efektiivne, keskkonnasõbralik ja mugav ühistrans-
pordisüsteem, sundpendelliiklust ja maanteevedusid vähendav asustus- ja tootmis-
struktuur. 

 Keskkond, tervis ja elu kvaliteet: tervist säästev ja toetav väliskeskkond; inimese 
tervisele ohutu joogi- ja suplusvesi. 

Looduskaitse 
arengukava aastani 
2020 

 Liikide ja elupaikade soodne seisund ja maastike mitmekesisus on tagatud ning elu-
paigad toimivad ühtse ökoloogilise võrgustikuna; 

 Loodusvarade pikaajaline püsimine on tagatud ning nende kasutamisel arves-
tatakse ökosüsteemse lähenemise2 põhimõtteid. 

Loodusturism:  
 Kasvav külastajate arv tekitab vajaduse täpsemaks turistide liikumise suunamiseks 

ning puhkekohtade ja turismirajatiste planeerimiseks; 
 Loodusturismi infrastruktuuri arendamisel tuleb senisest enam tähelepanu pöörata 

selle jätkusuutlikkusele; 
 Vajalik on külastusinfrastruktuuri senisest tõhusam planeerimine nii, et kõigi Eesti 

elupaikadega on võimalik loodust kahjustamata tutvuda; 

                                                           
2 Ökosüsteemne lähenemine - olemasolevate loodusvarade terviklik, optimaalne ja teaduspõhine kasutamine, 

loodusväärtusi märkimisväärselt kahjustamata, tagades ökosüsteemi erinevate osade toimimise nende välja-
kujunenud sõltuvussuhteid arvestades ning neid võimalikult vähe kahjustades. 
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Arengukava 
nimetus 

Eesmärk 

 Eesmärk on luua inimestele mitmekesised võimalused Eesti looduse nautimiseks ja 
tundma õppimiseks ning aktiivseks puhkuseks, seadmata samal ajal ohtu loodus-
väärtuste säilimist. 

Taastumatud loodusvarad: 
 Taastumatute loodusvarade kasutamisel tuleb järgida säästva arengu põhimõtteid; 
 Esmajärjekorras tuleb ammendada juba avatud kaevandused. Igale maavara 

kaevandamise otsusele peab eelnema põhjalik mõjude hindamine ning nõue kasu-
tada parimat võimalikku tehnoloogiat. Kaevandamise lubamise tingimuseks on, et 
kaevandatud alad korrastatakse kaevandamiseelse maastikuga samaväärseks. 

Taastuvenergia: 
 Biokütused: Eesmärgiks on planeerida ja täiendada keskkonnasõbralikke tehno-

loogiaid biokütuste aktiivsemaks kasutamiseks kogu väärtusahelas; 
 Hüdroenergeetika: Hüdroenergia tootmisel tuleb rakendada kompensatsiooni-

mehhanisme elusloodusele tekitatud kahju hüvitamiseks. Hüdroenergia tootmiseks 
uute paisude rajamist ja olemasolevate veetaseme tõstmist tuleb vältida; 

 Tuuleenergia: Tuuleenergia kasutamisel arvestada maastikulisi väärtusi, vältides 
tuuleparkide rajamist väärtuslikele maastikele; vältida tuuleparkide rajamist olu-
listele linnualadele, lindude rändeteedele ja teistele suure elurikkusega elupaika-
dele. 

1.1.3 Eesti-Vene kontrolljoone võimalikud muutused  

Üle kümne aasta tagasi (2005) heaks kiidetud piirilepingute tekst sai allkirjastatud 2013 aasta 
18. veebruaril. Järgneb ratifitseerimine mõlema riigi parlamendis. Võimalikke muutusi piiri 
kulgemises illustreerib joonis 3 ja 4. 

Ajutine kontrolljoon on katkematu mõtteline joon ja 
seda mööda kulgev vertikaaltasapind, mis eraldab 
Eesti jurisdiktsioonile alluvat Eesti territooriumi sellele 
mittealluvast Eesti osast. Ajutisele kontrolljoonele 
laienevad riigipiiriseadusega sätestatud välispiiri 
valvamise, kaitsmise ja ületamise tingimused ning 
kord, piirirežiim ja vastutus piirirežiimi rikkumise eest 
(riigipiiri seadus). 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Eesti-Vene kontrolljoonega seonduvate 
muudatuste illustratsioon 07.08.2013 ajalehes Postimees. 

Meremäe vallas kulgeb piiririba, mis on maismaal kuni 10 meetri laiune riigipiiriga paralleelselt 
kulgev maa-ala piirijoonest sisemaa poole. Looduslikul piirijoonel on piiriribaks maa-ala 
piirijõe, -oja või -tee sisemaa-suunalisi lookeid ühendava sirge lähtejooneni ning sellega 
paralleelselt kulgev kuni 10 meetri laiune maariba sisemaa poole (riigipiiri seadus § 6). 
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Joonis 4. Kontrolljoone paiknemise muudatused. 

Piirirežiimi eeskirjaga määratakse kindlaks muuhulgas riigipiiri valvamist takistava või piirirahu 

häiriva tegevuse suhtes rakendatavad piirangud (piirirežiim riigipiiri valvamisel). Kõik isikud 
peavad Politsei- ja Piirivalveametiga kirjalikult kooskõlastama nende poolt välispiirist vähem 
kui 5 kilomeetri kaugusel läbiviidavad lõhkamistööd, õppused, võistlused, ajujahid ja muud 

üritused, mis võivad takistada välispiiri valvamist või häirida piirirahu. Keelatud on mürk- ja 
radioaktiivsete ainete kasutamine piiriveekogudel. Piirirahu häirib igasugune tegevus, mille 
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mõju võib ulatuda üle välispiiri või takistada välispiiri valvamist (Vabariigi Valitsuse 17.09.1997 
määrus nr 176 Piirirežiimi eeskirja kinnitamine). 

1.2 MAAKONNA TASAND 

1.2.1 Maakonnaplaneering 

Vabariigi Valitsus on algatanud 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute 
koostamise kõigis maakondades. Meremäe valla üldplaneeringu koostamise ajal kehtiv 
maakonnaplaneering muutub kehtetuks pärast uue maakonnaplaneeringu kehtestamist (PlanS 
§ 24 lg 6). Tabelis 2 on toodud kokkuvõtlikult ruumilise arengu põhimõtted uuest 

planeeringust „Võru maakonnaplaneering 2030+“ (järelevalves seisuga 27.04.2016). 

Tabel 2. Võru maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused  

VÕRU MAAKONNAPLANEERING 2030+ 

Põhimõte Täpsustus ÜP koostamiseks 
Visioon: Võrumaa on atraktiivne, ajaloolist jätkuvust 
ja looduslähedust väärtustava ruumistruktuuriga 
maakond. Selgelt eristuvad siin traditsioonilised küla-
maastikud ning kompaktsena hoitud asulad ja linnad, 
mis koondavad ka mahukamat ettevõtlust ja 
tootmistegevust. Elanike igapäevaelu toimimine 
tugineb nutikate ja paindlike teenuslahenduste 
rakendamisel ning mugavatel ühendustel oluliste 
keskustega, eelkõige Võruga. Sellega on tagatud 
kvaliteetne elukeskkond erinevates Võrumaa 
piirkondades. 

 Maalise piirkonna ruumiline areng kavandatakse 
üldplaneeringutes, arvestades rohelisest võrgustikust, 
väärtuslikust maastikust, väärtuslikust põllumajandusmaast 
jmt faktoritest tulenevate piirangutega, rahvastikuprognoosist 
tuleneva tulevikuperspektiiviga ning eesmärgiga hoida 
asustuse arendamisel juba väljakujunenud struktuure (nt 
külatüüpe). 

 

Asustuse arengu suunamisel Võrumaal lähtutakse 
olemasolevast asustusstruktuurist. Asustuse areng 
Võrumaal tugineb lisaks maakonna kahele linnale – 
Võrule ja Antslale – olulisel määral ka väiksemate 
kohaliku tasandi keskuste võrgule, toetamaks 
teenuste pakkumist ääremaalistel aladel. 
Tihendatakse olemasolevaid kompaktse 
ruumistruktuuriga asulaid. Väärtustatakse hajusaid 
asustusmustreid maapiirkondades. 

 Maalises piirkonnas ei kavandata uusi kompaktse iseloomuga 
asustuse koondumiskohti, v.a põhjendatud juhul 
ettevõtlusalasid. 

 

Ettevõtlustegevuseks võetakse esmaeelistusena 
kasutusse olemasolevad alad.  

Otstarbekas on eelkõige olemasolevate struktuuride 
ära kasutamine ja väärtustamine, seda nii elamu-
arenduses kui ettevõtluses.  

Võrumaal puudub vajadus täiendavate suuremate 
tootmisalade määratlemiseks maakonnaplaneeringu 
tasandil, lisaks juba varasemate planeeringutega 
kavandatutele. Võrumaal valdava väikeettevõtluse 
tingimustes puudub vajadus ka põllumajandustege-
vusega seotud ettevõtluse jaoks eraldi alade määrat-
lemiseks maakonnaplaneeringu tasandil. 

 Eelistatud on teenuste ja töökohtade loomise või 
säilitamisega seotud arendustegevuste koondamine 
olemasolevatesse keskustesse, tagamaks sellega juba 
toimivate keskuste jätkusuutlikkust ja täiendavat arengut, sh 
teenuste ja töökohtade olemasolu ja mitmekesistumist. 

Liikuvuse suunamisel, sh ühistranspordi korraldamisel 
lähtutakse keskus-tagamaa põhistest ühendustest, 
arvestades sealjuures ka üle maakonna piiri ulatuvaid 
vajadusi. 

 Tagada maanteevõrgu kvaliteedi parandamine (nt mustkatte 
alla viimine, rekonstrueerimine) ja liikluse turvalisus lähtuvalt 
maantee klassist, liikluskoosseisust, tee-ehituse ja -hoiu 
majanduslikest kaalutlustest ja keskkonnahoiust. 

 Arvestades riigiteede võimalikku teemaa laiendamise vajadust 
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teede rekonstrueerimise käigus, kaaluda üldplaneeringu 
koostamisel riigiteedele 20 m laiuste tehnoloogiliste vööndite 
määramise vajadust äärmise sõiduraja välimisest servast tee 
ohutuse tagamiseks, perspektiivseks teede õgvendusteks ja 
laiendusteks, koguja- ja kergliiklusteede välja ehitamiseks, 
avalikes huvides vajalike tehnovõrkude- ja rajatiste paigu-
tamiseks ning teede püsivust tagava veerežiimi paran-
damiseks. Kuni 10 m teekaitsevööndi puhul lugeda tehno-
loogilise vööndi laiuseks kuni 10 m. Tehnoloogilises vööndis 
tuleb ehitustegevuse planeerimisel tee ohutuse tagamiseks 
kaasata Maanteeamet. Maanteeameti kaasamine ei ole 
vajalik tehnoloogilises vööndis asuvatel olemasolevatel 
õuealadel ehitusloa kohustuseta ehitiste kavandamise puhul. 

 Teede lähedusse rajatiste kavandamisel, mille kogukõrgus on 
30 m ja enam (nt tuulikud, mobiilimastid), tuleb kavandamisel 
lähtuda põhimõttest, et rajatis ei asuks teele lähemal kui 
rajatise kogukõrgus. Maanteega lõikumisel side- või elektriliini 
posti või maantee läheduses ükskõik mis otstarbega masti (nt 
mobiilimasti, tuuliku) kaugus riigitee muldkeha servast 
planeerida või projekteerida vähemalt võrdsele kaugusele 
selle posti või masti kõrgusega. Tuuliku puhul tuleb masti 
kõrgusele lisada tiiviku laba pikkus. 

 Üldplaneeringute raames tuleb kehtivate normdokumentide 
alusel määrata teede ristumiskohtade üldised põhimõtted, et 
tagada juurdepääs avalikult kasutatavatele teedele, sh 
riigimaanteedele. 

 Ohtlike veoste planeerimisel olemasolevatel maanteedel 
tuleb eelnevalt koostada riskianalüüs, et kaardistada ohtlikud 
maanteelõigud, ristmikud, raudteelõigud ja ülesõidud. 

 Maanteedega ristuvate rohelise võrgustiku tuumalade ja 
rohekoridoride toimimise tagamiseks tuleb maanteede 
täpsemal planeerimisel ja projekteerimisel läbiviidava 
keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus arvestada ja 
vajadusel kavandada meetmed (tee-ehituslikud, liiklus-
korralduslikud jm asjakohased meetmed) potentsiaalsete 
mõjude leevendamiseks. 

 Teemaplaneeringuga on kavandatud ligikaudsed kergliiklus-
teede vajadusega suunad ja määratletud ligikaudsed trasside 
asukohad. Konkreetse tee asukoht ja sobilik liik täpsustatakse 
edasise detailsema planeerimise ja projekteerimise käigus. 

 Kergliiklusteede rajamisel on vajalik jälgida eeldusi lokaalsete 
võrkude kujunemiseks, st. kaaluda kavandatud tee seotust 
juba olemasolevate või kavandatavate kergliiklusvõrgustikega. 

 Kergliiklusteede asukohtade täpsustamisel tuleb arvestada 
sujuva liikluse põhimõtetega ning vältida üleliigseid katkemisi 
ja teeületusi.  

 Kergliiklustee täpsemal kavandamisel on soovitav kaaluda 
võimalusi kergliiklustee mootorsõidukiliiklusest eemale 
viimiseks eelkõige tiheda liiklusega maanteede ääres, et 
tagada kergliikleja jaoks mugavam ja ohutum keskkond. 

 Kergliiklusteede laiuse määramisel lähtutakse kehtivatest 
standarditest ja normidest. 

 Kergliiklustee tuleb tähistada arusaadavalt ja igal aastaajal 
loetavalt. 

 Sõiduteega paralleelselt kulgevad kergliiklusteed on soovitav 
rajada mitte halvema kattega kui kõrvalasuv sõidutee. 

Väärtustatakse väärtuslikke põllumajandusmaid kui 
ressurssi ning nende eesmärgipärast kasutust; 
väärtustatakse põllumajandusmaid kui maastikku 
kujundavat ning kohalikku eripära loovat elementi 

 Väärtuslikku põllumajandusmaad kasutatakse üldjuhul 
põllumajanduslikuks tegevuseks. 

 Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis 
asuvad väärtuslikel põllumajandusmaadel. Juhul, kui 
nimetatud aladel on kaevandamine majanduslikult ots-
tarbekas, tuleb kaaluda eelnevalt kaasnevaid mõjusid 
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väärtuslikule põllumajandusmaale. 
 Väärtusliku põllumajandusmaa võimalikult suures ulatuses 

säilitamise vajadusega tuleb arvestada kaevandamisloale 
tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja 
nende alusel korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel tuleb 
lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete 
rakendamiseks. 

 Päikesepaneelide kavandamisel tuleb esmajärgus eelistada 
väheväärtuslike põllumajandusmaade kasutamist. 

 Üldplaneeringute raames tuleb täpsustada väärtuslike põllu-
majandusmaade kaitse- ja kasutustingimusi ning alade piire 
(nt arvata väärtuslikud põllumajanduslikud maad välja 
linnalise asustuse aladelt, üldplaneeringuga reserveeritud 
elamu-, äri- ja tootmismaadelt, kehtivate ja taotletavate 
mäeeraldiste teenindusmaadelt jm). 

 Üldplaneeringuga võib määrata täiendavaid väärtuslikke 
põllumajandusmaid. 

Rohelist võrgustikku käsitletakse kui asustuse 
suunajat, aga ka kui maakonna mainet kujundavat 
ressurssi; samuti kui loodusväärtust ja olulist ressurssi 
puhkemajanduse edasiseks arendamiseks.  

 Maakonnaplaneering täpsustab eelneva teemaplaneeringuga 
määratud rohelise võrgustiku piire. 

 Käesoleva planeeringuga määratud rohelise võrgustiku piire 
täpsustatakse valla üldplaneeringutega. 

 Rohelise võrgustiku aladel tuleb üldplaneeringu raames 
kaaluda detailplaneeringu koostamise kohustuse määramist 
ptk 2.4. toodud juhtudel. 

 Tugialadel ja koridorides, kus metsakategooriaks on tulundus-
mets, võib arendada majandustegevust. 

 Võrgustiku toimimiseks on vajalik, et looduslike alade 
osatähtsus tuumalas ei langeks alla 90%. 

 Uue hoonestuse kavandamisel ei tohi üldjuhul läbi lõigata 
rohelise võrgustiku koridore. Koridori läbilõikamisel tuleb 
leida samaväärne asenduskoridor. 

 Rohumaadel on koosluse säilitamise huvides vajalik taastada 
põllumajandustegevus (karjatamine ja regulaarne niitmine). 

 Säilitada tuleb maastikulist ja bioloogist mitmekesisust – 
metsakooslusi, poollooduslikke ja looduslikke niite ja neid 
ühendavaid koridore. Maastikulist mitmekesisust suuren-
davate põlluservade, kraavide, tee- ja metsaservade ning 
väikesepinnaliste biotoopide, nagu kivikuhjad ja põlluvahe-
metsatukad, hoidmine. 

 Rohelise võrgustiku ja maardlate kattumisel: 
- maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis 
asuvad rohelises võrgustikus. Juhul, kui nimetatud aladel on 
kaevandamine majanduslikult otstarbekas, tuleb kaaluda 
eelnevalt kaasnevaid mõjusid rohelise võrgustiku 
komponentidele; 

- rohelise võrgustiku toimimise tagamisega tuleb arvestada 
kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste 
andmisel ja nende alusel korrastamisprojekti koostamisel. 
Vajadusel tuleb lisada kaevandamisloale tingimused 
leevendavate meetmete rakendamiseks. 
 Metsa-, põllu- ja veemajanduse korraldamisel tuleb arvestada 

rohelise võrgustiku eesmärke. 
 Kaevandamistegevuse korraldamisel tuleb arvestada rohelise 

võrgustiku eesmärke. Maavarade kaevandamisel 
rohevõrgustiku alal on eesmärk negatiivse keskkonnamõju 
minimeerimine. Kaevandamise lõppedes tuleb kaevandatud 
ala korrastada nii, et maastikul oleks eeldused kujuneda 
vähemalt samaväärseks kaevandamiseelse seisuga. 

 Infrastruktuuriobjektide (eelkõige maanteede) 
arenduste/rekonstrueerimise korral, mis toimuvad 
rohevõrgustiku konfliktialadel, tuleb nende objektide 
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kavandamise (planeerimise, projekteerimise) faasis ette näha 
toimivad lahendused konfliktide leevendamiseks, kasutades 
vastavalt vajadusele tee-ehituslikke, liikluskorralduslikke jm 
asjakohaseid meetmeid. 

 Riigikaitseliste objektide/alade rajamisel ja korraldamisel 
tuleb arvestada rohelise võrgustiku eesmärke. 

Puhkeväärtusena on oluline avaliku juurdepääsu 
võimalus väljakujunenud ujumiskohtadele, 
vaatamisväärsustele ning puhke- ja 
rekreatsioonirajatistele. 

 Kõrge puhkeväärtusega piirkondadena nähakse maakonna-
planeeringus toodud väärtuslikke maastike. 

 Puhkealadena käsitletakse ka supelrandu ja supluskohti. 
 Puhkealade piire ja kasutamistingimusi täpsustatakse 

üldplaneeringutega. 
 Majandustegevuse kavandamisel puhkealadel peab lähtuma 

nii rohelise võrgustiku kui ka väärtuslike maastike säilimiseks 
seatud tingimustest. 

 Eelistatud peaksid olema puhkemajanduse ja ökoturismiga 
seotud tegevused. 

 Avalikult kasutatavatele matkaradadele, vaatekohtadele ja 
supluskohtadele tuleb tagada juurdepääs ning 
teenindustaristu (parkimine, prügikastid jne) alade 
kasutamiseks. 

Elukeskkonna kvaliteedi tagamisel on oluline roll 
muuhulgas esteetilistel väärtustel; lisaks looduslikule 
esteetikale ka inimtekkelise pärandi väärtustamisel. 
Elukeskkonna esteetilised väärtused hõlmavad nii 
hajaasustuses kujunenud (küla)maastikulisi tervikuid, 
üksikehitiste kõrget arhitektuurset kvaliteeti. 
Elukeskkonna esteetiliste väärtuste säilimist ja 
jätkuvust tuleb pidada kvaliteetse elukeskkonna 
üheks tagatiseks. 

 Pöörata tähelepanu traditsioonilistele külamaastikele ning 
suurematele ja väiksematele külakeskustele kui elu- ja töö-
keskkonnale: visuaalsele ja funktsionaalsele atraktiivsusele, 
heakorrale, teede ja teeäärte korrasolekule. 

 Kaaluda üldplaneeringutes kauni vaatega kohtade maa-alade 
reserveerimist puhkekohtadeks ja avaliku kasutusega aladeks. 

 Väärtusliku maastiku hoolduskava või üldplaneeringu 
koostamisel pöörata tähelepanu puhkekohtadeks ja avaliku 
kasutusega aladeks määratud vaatekohtade lähipiirkonna 
arendustegevustele (vaadete avamine ja säilitamine, ehitus-
piirangud vaadetele ning vaatekohtade taristu (tualetid, 
prügimajandus, pingid, parkimiskohad jne) arendamisele). 

 Säilitada vaated väärtuslikele maastiku elementidele, eriti 
üldkasutatavate teede ääres. 

 Maastikul domineerima jäävate objektide (nt tuulegeneraato-
rite, mobiilsidemastide, vesiehitiste, kõrgepingeliinide jt) 
kavandamine on üldjuhul keelatud. 

 Kaaluda üldplaneeringute koostamisel XX sajandi arhitektuuri-
pärandi ja pärandkultuuriobjektide kaitse alla võtmist 
kohalikul tasemel - üksikobjektide määramist ning nende 
kaitse- ja kasutustingimuste seadmist. 

 Hoonestusalade määramisel miljööväärtuslikeks ja objektide/ 
alade kultuurimälestiseks tunnistamisel tuleb lisaks 
tingimuste seadmisele kinnistu omanikele leida ka ressursid 
kavandatu elluviimiseks, st miljööväärtuse/kultuuriväärtuse 
säilitamiseks ja korrastamiseks. Vajadusel tuleb väärtuslikuks 
hinnatud hoonete omanikke toetada nii materiaalselt kui ka 
nende teadlikkuse tõstmise teel. 

 Koostöös Muinsuskaitseameti ja teiste riiklike 
ametkondadega pöörata tähelepanu ehitismälestiste, 
kultuuripärandi objektide ja miljööväärtuslikel aladel asuvate 
väärtuslike ehitiste väärtuste säilimisele ning sobilikele 
kasutusviisidele. 

 Piirkondades, kus arheoloogiamälestiste kontsentratsioon on 
suur, tuleb arvestada asjaoluga, et muinas- ja keskaegsete 
asustuskeskuste läheduses võib olla veel leidmata kultuuri-
väärtusi (asulakohti, kalmeid, rauasulatuskohti jms). 

 Ettevõtlusalade, puhkepiirkondade ja elupiirkondade kasuta-
misel ja arendamisel tuleb väärtustada lähedusse jäävaid 
kultuuripärandi objekte, alasid ja traditsioonilist elulaadi 
võimaldavat keskkonda. 

Maavaradega varustatuse tagamist käsitletakse  Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis 
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avaliku huvina, kuid kaevandustegevuse eelduseks 
saab pidada parimate teadaolevate tehniliste jm 
võimaluste kasutamist, vähendamaks kaasnevat 
keskkonnahäiringut nii looduskeskkonnale kui 
elanikele. Kaevandamisjärgselt tuleb kasutatud alad 
korrastada, kas loodusliku keskkonna taastumiseks, 
majandustegevuseks või rekreatsiooniks sobilike 
aladena. 

Kaevandamistegevuse korraldamisel tuleb arvestada 
rohelise võrgustiku eesmärke. Maavarade kaevan-
damisel rohevõrgustiku alal on eesmärk negatiivse 
keskkonnamõju minimeerimine. Kaevandamise 
lõppedes tuleb kaevandatud ala korrastada nii, et 
maastikul oleks eeldused kujuneda vähemalt sama-
väärseks kaevandamiseelse seisuga 

asuvad väärtuslikel põllumajandusmaadel, väärtuslikel 
maastikel ja rohelises võrgustikus. Juhul, kui nimetatud aladel 
on kaevandamine majanduslikult otstarbekas, tuleb kaaluda 
eelnevalt kaasnevaid mõjusid väärtuslikele 
maastikukomponentidele. 

 Väärtusliku põllumajandusmaa, väärtusliku maastiku, rohelise 
võrgustiku ja linnade rohevööndi toimimise tagamisega tuleb 
arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel, 
korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel 
korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel tuleb lisada 
kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete 
rakendamiseks. 

 Kasutuselevõetud maardlates tuleb varud maksimaalselt 
ammendada ning alad majandustegevuse lõppemisel 
korrastamisprojekti abil korrastada, et võimaldada maade 
edasist kasutust kas põllu- või metsamaana, puhkeala või 
ehitusalana. 

 Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korral-
damisel tuleb tagada arvelevõetud maavara kaevandamis-
väärsena säilimine ja juurdepääs maavaravarule. Püsiva 
iseloomuga tegevus on põhimõtteliselt lubatav, kui 
kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru 
kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule 
juurdepääsu osas olemasolevat olukorda. 

 Aladel, mis kattuvad maardlatega, kuid mida ei ole maavara 
väljamise (mäetööstusmaa) eesmärgil seni kasutusse võetud 
ning mida ei ole maakonna planeeringus käsitletud 
kaevandamiseks perspektiivsena, määratlemine mäetööstus-
maana on võimalik pärast maavara kaevandamise loa  ja selle 
saamist õigusaktidega sätestatud korras. 

Keskuste võrgustikus täidab Meremäe küla keskus kohaliku keskuse rolli. Kohalik keskus pakub 
kodukoha lähedal esmavajalikke teenuseid. Need on keskused, mis võivad, kuid ei pruugi olla 
ka oluliseks kohaliku tasandi töökohtade pakkujaks. Toimepiirkonna keskuseks on Võru linn, 
kuhu toimub igapäevane pendelränne nii töökohtade kui teenuste tõttu ning kuhu on 
tagamaalt võimalik jõuda 30 minutiga. Maaline piirkond on Võru maakonnaplaneeringu 
mõistes kogu maa-ala väljaspool linnalise asustuse alasid. Maalise piirkonna ruumilist arengut 

suunatakse üldplaneeringutega. 

1.2.2 Maakonna teemaplaneeringud 

Järgnevalt on toodud Meremäe vallaga seonduvad strateegilised eesmärgid. 

Tabel 3. Teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kavandatud 
rohevõrgustikust tulenev 

 Määratlus /meede (tingimus, soovitus) 

1. 

Rohevõrgustiku tugialad Meremäe vallas:  
 T2, maakondliku tähtsusega (Tsumba) valla põhjapiiril (ulatub osaliselt Meremäe valda, põhiosas 

Orava vallas);  
 T2, maakondliku tähtsusega (Rokina) valla lääne-loode piirkonnas (suurem osa Meremäe vallas, 

väiksemas osas ulatub Vastseliina valda;  
 T2 , maakondliku tähtsusega (Viitka) Meremäe valla lõunapiiril (valdavas osas Vastseliina vallas ja 

Venemaa poolel, väikese servaga Meremäe vallas) 

2. 

Rohevõrgustiku koridorid Meremäe vallas:  

K1 – riikliku tähtsusega, ühendab piki valla piiri Tsumba ja Rokina tugialasid;  

K2 – maakondliku tähtsusega, ühendab Tsumba ja Rokina tugialasid valla põhjapoolses osas;  

K2 – maakondliku tähtsusega, saab alguse Vastseliina vallas ja suundub läbi Meremäe valla lõunaosa 
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(loode-kagu suunal), enne piiri Venemaaga hargneb kaheks.  

K1 – riikliku tähtsusega, Meremäe valla kirdenurgas lühike lõik piki piiri Värska vallaga. 

3. 

A. Tingimused rohevõrgustiku jt struktuuride konfliktide vähendamiseks või pehmendamiseks: 

Tehnorajatiste kavandamise üldised põhimõtted  
 Rohelise võrgustiku säilitamiseks tuleb kavandada ja teostada vajalikud abinõud. Kui konflikti ära-

hoidmine osutub võimatuks ja seetõttu võib loodus suurel määral kahjustuda, siis ei ole võimalik 
kavandatavat tegevust teostada;  

 Uute tehniliste rajatiste kavandamisel tuleb konfliktikohti käsitleda igal konkreetsel juhul eraldi. 
Seejuures on vajalik analüüsida konflikti võimaliku mõju ulatust;  

 Teede kapitaalremondi tegemisel või uute teetrasside rajamisel tuleb arvestada konflikti tsoonidega 
ja kavandada vajalikud kaitseabinõud loomade liikumisvõimaluste säilimiseks;  

 Planeeritavate raudteede kapitaalremondi kavandamisel tuleb eraldi käsitleda loomade liikumisteid 
lähtuvalt rohelises võrgustiku aladest ja koridoridest ning leida võimalusi väikeloomade liikumis-
lüüside rajamiseks;  

Karjäärid: 

Uute karjääride rajamine (ka olemasolevate laiendamine) maavarade kaevandamiseks (kruus, liiv, savi, 
maa-aines) planeeritud rohelise võrgustiku koridoride aladel peab toimuma vastavalt kooskõlastatud 
kasutuskavade alusel;  

Rabade kasutuselevõtmisel turba kaevandamiseks tuleb lähtuda planeeritud rohelisest võrgustikust ja 
võrgustikuga haaratud alad tuleb jätta kaevandamisest välja või seal pärast kaevandamise lõpetamist 
loa alusel rekultiveerida alad ning lülitada tagasi võrgustiku koosseisu. 

4. 

B. Tingimused tuumalade ja koridoride säilimiseks ja toimimiseks: 
 looduslike alade osatähtsus tugialal ei tohi langeda alla 90%; 
 säilitada looduslikud kooslused saarekestena kultuurmaastikes; 
 suurtele tugialadele ja koridoridele on vastunäidustatud aktiivse kasutusega infrastruktuuride 

(kiirteed, prügilad, sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad, kõrge keskkonnariskiga rajatised) rajamine. 
Juhul, kui nende rajamine on möödapääsmatu, tuleb eriti hoolikalt valida ja mitme variandina 
rajatiste asukohta ja rakendada vajalikke keskkonnameetmeid võimaliku negatiivse mõju leeven-
damiseks;  

 ehitusalade valikul ei tohi seada ohtu rohelise võrgustiku toimimist;  
 asustuse kavandamisel ei tohi läbi lõigata rohelise võrgustiku koridore või tuleb leida samaväärne 

asenduskoridor;  
 kaitsealuste liikide elupaikades tohib teha metsaraiet vaid kaitsekorralduskavas planeeritud 

kohtades ja ulatuses;  
 rohelise võrgustiku koridorides asuvad metsad tuleb vajadusel määrata kaitsemetsa kategooriasse 

ja uuendada eelkõige valikraidega;  
 veekogude seisundi parandamiseks ja toitainetega rikastumise vähendamiseks tuleb säilitada kalda-

puistud jõgede ja ojade kallaste veekaitsevööndis;  
 järgida keskkonnakaitsenõudeid ja -soovitusi majandustegevuse arendamisel;  
 tagada vääriselupaikade ja haruldaste taimekoosluste säilitamine. 

5. 

C. Soovitused rohevõrgustiku tugevdamiseks: 

Tugialad T1 – T3  
 väärtuslikel niitudel on vajalik säilitada traditsiooniline tegevus – karjatamine ja niitmine;  
 tugialade terviklikkuse säilitamine;  
 haruldaste taimekoosluste säilitamine;  
 vääriselupaikade säilitamine;   
 poollooduslike koosluste hooldamine;  
 karjääride bioloogiline rekultiveerimine;  
 veekogude ja nende kaldaalade looduslikkuse säilitamine;  
 rikutud veekogudel looduslikkuse taastamine;  
 veekogude vee omadusi halvendavate tegevuste vältimine;  
 allikate veerežiimi säilitamine;  
 pinnavormide säilitamine;  
 ökoturismi (rajatiste ja tegevuste) soosimine; loodusõpperadade süsteemi kavandamine.  
Koridorid K1 – K3  
 koridori lõikavale maanteele migratsioonikoridoride planeerimine ja loomade liikumisteede eest 

hoiatavate viitade paigaldamine; 
 teede ehitusel negatiivsete pinnavormide (ürgorgude ja jõeorgude järsakute servad jms) säilitamine;  
 sildade ehitamisel liikide migratsiooniks sobivate läbipääsude (jätta veeala kõrvale migratsiooniks 
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piisav maismaariba) kavandamine;  
 veekogu tõkestamisel elustiku migratsioonitingimuste hindamine ja selleks vajalike rajatiste 

kavandamine;  
 koridore lõikavad elektriliinid on soovitav viia kaablisse;  
 veekogude ja nende kaldaalade looduslikkuse säilitamine;  
 poollooduslike koosluste hooldamine;  
 rikutud veekogudel looduslikkuse taastamine;  
 ehituskeeluvööndi maksimaalse laiuse tagamine 

Tabel 4. Teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kavandatud 
väärtuslikest maastikest tulenev 

 Määratlus /meede (tingimus, soovitus) 

1. 

Väärtuslikud maastikud Meremäe vallas: 
 Piusa jõe ürgorg (nr 4) – riikliku tähtsusega, piki Vastseliina ja Meremäe valla piiri;  
 Piusa-Obinitsa (nr 12) – maakondliku tähtsusega, Meremäe valla põhjapiiril (ainult Meremäe vallas);  
 Piusa-Härma (nr 17) – kohaliku tähtsusega, vastu Piusa jõe ürgorgu;  
 Kääpa (nr 20) – kohaliku tähtsusega, valdavas osas Orava vallas, ulatub Meremäe valda põhja-loode 

poolt. 

2. 

Kaunid teelõigud Meremäe vallas: 
 Kääpa-Obinitsa-Võmmorski-Petseri kõrvalmaantee lõik Piusa jõest kuni Teeääre katastriüksuseni 

Antkruva külas;  
 Kääpa- Obinitsa- Võmmorski- Petseri kõrvalmaantee lõik Obinitsa keskusest kuni Korski- Veretinä 

kõrvalmaantee ristini;  
 Vastseliina – Meremäe- Kliima kõrvalmaantee lõik Obinitsa keskusest kuni Mäepõllu katastriüksuse 

lõunapoolse nurgani Kasakova külas;  
 Kääpa-Obinitsa-Võmmorski-Petseri kõrvalmaantee lõik Võmmorski külas (kuni piirini Venemaaga) ja 

Jaanimäe külas;  
 Niitsiku – Võmmorski kõrvalmaantee lõik Võmmorski külas (kuni piirini Värska vallaga);  
 Vastseliina-Meremäe-Kliima kõrvalmaantee lõik Kalatsova-Kuksina teeristist kuni Kõrgemäe katastri-

üksuse piiri keskpaigani Ruutsi külas. 

3. 

Miljööväärtuslikud asulad Meremäe vallas: 
 Võmmorski, Obinitsa, Küllätüvä, Tobrova, Uusvada, Tsirgu, Meremäe, Miikse. 
 Määramise aluseks on olnud hästi säilinud ajalooline asustuse struktuur ja hoonestus. 
 Üldplaneeringu koostamise käigus tuleb loetletud asulates määrata miljööväärtuslikud alad ning 

seada neile ehitustingimused alade säilimiseks. 

4. 

Ilusa vaatega kohad Meremäe vallas: 
 Obinitsa järve juures, vaatesuund S;  
 Klistina külas, vaatesuund NE;  
 Kalatsova külas, vaatesuund WNE 

5. 

A. Nõuded väärtuslike maastike säilimiseks: 
 Igale väärtuslikule maastikule on vajalik koostada maastikuhoolduskava, mis täpsustab väärtuslike 

maastike alade piirid ja hoolduseks vajalikud meetmed või käsitleda omavalitsuse üldplaneeringus 
vastavat teemat eraldi, täpsustades ala piirid ja maastikuhoiu põhimõtted;  

 Uue kompaktse hoonestusala rajamisel hajaasustusega alale on vajalik koostada detailplaneering.   
 Hoonete ehitamisel või ümberehitamisel tuleb säilitada ja sobitada paikkonnale omaseid hoone-

mahte, arhitektuurilisi elemente ning jälgida konkreetse piirkonna ajaloolisi ehitustraditsioone;  
 Uute kommunikatsioonirajatiste paigaldamisel tuleb lähtuda üldplaneeringust.   

6. 

B. Väärtuslike maastike kasutustingimused 
 Piusa jõe ürgorg - iidne asuala, mis kulgeb piki Piusa jõge ning eraldab setu ja võru kultuuriala. 

Iseloomulikud liivakivipaljandid ja veskikohad: 
 Maastiku korrastamiseks hooldussoovituste koostamine kuna maastik on sobiv metsa, vee- ja 

looduspuhkuse arendamiseks; 
 Matkaradade korrastamine ja hooldamine. Vastseliina linnuse konserveerimine ja eksponeerimine. 
 Piusa-Obinitsa - ajaloolise kääbastiku ja metsaaladega maastik jätkub üle Piusa jõe Põlva 

maakonnas kuulsate Piusa koobastega: 
 Kaitseväärtusega üksikobjektide ning nende juurdepääsude korrastamine ja tähistamine; 
 Maastiku korrastamiseks hooldussoovituste koostamine; 
 Põllumaastike säilitamine; 
 Setomaa külaarhitektuurile omaste elementide ja hoonestusstiilide säilitamine. 
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 Piusa-Härma - Piusa jõe kaitsealaga piirnev maastik ajalooliste talukohtade, muistsete matmispaika-
dega ja liivaküngastel asetseva männimetsaga: 

 Kaunite liivanõmmede ja mitmekesiste taimekoosluste säilitamine; 
 Talukohtade säilitamine ja taastamine; 
 Lisaks kaitse-eeskirjadele alale maastiku hoolduskava koostamine. 
 Kääpa - ala kahel pool Võhandu jõge, ajalooliste kääbastike paiknemiskoht, legendi järgi Kalevipoja 

mõõga kaotamiskoht: 
 Kaitseväärtusega kääbastike ning nende juurdepääsude korrastamine ja tähistamine. 

7. 
Võru maakonna väärtuslikud puhkealad on seotud järvi ümbritsevate maastike ja metsadega. 
Puhkealadeks nimetamine tõstab nende piirkondade väärtust. Täpsustatakse omavalitsuse 
üldplaneeringute koostamise käigus. 

8. 
Kõrge boniteediga põllumaid (üle 38 hindepunkti) hoitakse kasutuses põllumajandusliku maana või 
avamaastikuna; kõrge boniteediga põllumaade piirid ja ulatus määratakse üldplaneeringuga. 

Tabel 5. Teemaplaneeringuga „Võru maakonna sotsiaalne infrastruktuur" kavandatust tulenev 

 Määratlus /meede  

1. 
Meremäe vald jaguneb Meremäe ja Obinitsa kandiks. Mõlemad on tüpoloogiliselt liigitatud maaliseks 
keskuskandiks ning on tulenevalt planeeringu metoodikast probleemsed. 

2. 

Meremäe kandis: 
 Puudub üld-keskharidust andev kool, lähim Vastseliinas; 
 Esmatarbekaupade kättesaadavus võib halveneda kui kauplusauto lõpetab tegevuse. Meremäe-

Obinitsa Põhikool võidakse sulgeda (põhihariduse kättesaadavus) kui Meremäel õpilaste arv 
väheneb; 

 Täiendavatest sotsiaalse infrastruktuuri teenustest puudub päevakeskus, kultuurikeskus (asub 
Võrus). Nimetatud teenuste kättesaadavus ühistranspordiga ületab ajalist kriteeriumit või 
ühistranspordi korraldus ei ole rahuldav.  

Teenuste tagamise meetmed: 
 Esmatarbekaubad – tagada kaupluse ja kauplusautoga 
 Põhiharidus – tagada Meremäe PK säilitamisega 
 Pangateenus – pangabuss 1x nädalas, 2x kuus või postipank 
 Päevakeskus – arendada koostöös EAÕK-ga Obinitsas 
 Kultuurikeskus - kohapealne rahvamaja vajab renoveerimist 
 Ühistransport – mustkatet või tolmuvaba katet vajavad teed: 
 Kitse – Uusvada – Tobrova (ca 4 km); 
 Meremäe- Miikse – Asunduse (ca 8 km). 

3. 

Obinitsa kandis: 
 Puudub ravimiteenus; 
 Halveneda võib esmatarbekaupade kättesaadavus kui kauplusauto lõpetab tegevuse. Meremäe-

Obinitsa Põhikooli osa Obinitsas suleti õpilaste arvu vähenemise tõttu 
 Täiendavatest sotsiaalse infrastruktuuri teenustest puudub päevakeskus, kultuurikeskus (asub Võrus 

ja Vastseliinas), pangateenust on hinnatud halvaks. Nimetatud teenuste kättesaadavus 
ühistranspordiga ületab ajalist kriteeriumit või ühistranspordi korraldus ei ole rahuldav.  

Teenuste tagamise meetmed: 
 Esmatarbekaubad – tagada kauplusauto ja kaupluse olemasolu 
 Põhiharidus – Meremäe koolis 
 Pangateenus – pangabuss 
 Päevakeskus – arendada koostöös EAÕK-ga 
 Kultuurikeskus - lähim Vastseliinas, Võrus; kohapeal Seto Seltsimaja ja Halas Kunn 
 Noortetuba – lahendada endise koolimaja baasil koos külakeskuse arendamisega (raamatukogu + 

lasteaed + noortetuba + sportimisvõimalused + AIP) 
 Ravimiteenus – lähim apteek Vastseliinas 
 Ühistransport – mustkatet või tolmuvaba katet vajavad teed: 
 Võmmorski tee (6 km, Kagu piiriäärse tee programmis 2009, ehitus alanud); 
 Jaanimäe (Veski) – Tobrova (ca 6 km - piiriäärne tee). 
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Tabel 6. Teemaplaneeringuga „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad" kavandatust tulenev 

 Määratlus /meede  

1. Meremäe vallas käesoleva planeeringu koostamise ajal kergliiklusteed puuduvad. 

2. 

Esimese prioriteedina on määratletud järgmised rajatavad kergliiklusteed: 
 Meremäe ja Obinitsa vahelisel Vastseliina- Meremäe-Kliima kõrvalmaantee lõigul 7,6 km. Oluline 

koolitee ja vallasisene ühendustee teenuste kättesaadavuse parandamiseks; 
 Meremäe asulasisene tee (Meremäe-Petseri kõrvalmaantee) 0,9 km. Liiklusohutuse parandamiseks. 
Teise prioriteedina on määratletud kergliiklustee rajamine: 
 Kuksina-Meremäe vahelisel teelõigul valla piirist kuni Meremäe-Obinitsa teeristini (Vastseliina-

Meremäe-Kliima kõrvalmaantee) 4,5 km. Oluline lõik valdade vahel teenuste kättesaadavuse 
parandamiseks. 

3. 

Ettepanekud sidusteedeks: 
 Obinitsa-Piusa (Vastseliina-Meremäe-Kliima) 3,3 km; 
 Obinitsa-Lindora (Kääpa-Obinitsa-Võmmorski-Petseri) 5,2 km; 
 Võmmorski asulasisene (Niitsiku- Võmmorski) 0,2 km; 
 Polovina-Võmmorski (Kääpa-Obinitsa-Võmmorski- Petseri) 2,3 km; 
 Piusa jõgi-Härma (Kapera-Härma) 2,1 km; 
 Härma-Lindsi (Meremäe-Tsirgu-Antkruva) 3,1 km; 
 Lindsi-Obinitsa (Obinitsa-Tsirgu) 3,1 km; 
 Meremäe- Kangavitsa (Meremäe-Tsirgu-Antkruva) 5,1 km; 
 Tobrova-Helbi (Tobrova-Helbi) 3,9 km; 
 Veretina-Polovina (Veretina-Polovina) 2,0 km; 
 Polovina-Võmmorski (Kääpa-Obinitsa-Võmmorski-Petseri) 2,3 km. 
Meremäe küla keskus on määratletud sidusvõrgustiku sõlmkohana. 

4. 

Ettepanekud uute loodusradade kavandamiseks: 
 Obinitsa järve matkarada 2,3 km; 
 Hillakeste järve matkarada 0,9 km; 
 Engli järve matkarada 1,8 km. 

5. 

Meetmed kergliiklusteede võrgustiku toimimiseks: 

Võrgustiku haldamine toimub erinevate asutuste ja organisatsioonide huvidest lähtuvalt ja vastavate 
kokkulepete alusel. 

Tehes otsuseid ühe või teise kergliiklustee rajamiseks, tuleb lisaks ehituskuludele arvestada pidevate 
aastaringsete hoolduskuludega, mis jäävad valdavalt kohalike omavalitsuste kanda. Haldamise juures 
on oluline jälgida, et realiseeruksid ka täiendavad tehnilised meetmed, milleks on valgustus, viidad, 
ristumised, jäätmemajandus, toetav haljastus jms) 

1.2.3 Maakondlikud arengukavad 

Järgnevalt on toodud väljavõtted Võru maakonna arengukavast. 

1.2.3.1 Võrumaa arengustrateegia 2014-2025  

Strateegilised valdkonnad: 

1. Tugev majandus: Võrumaa ettevõtlus on tulus ja töökohad hästi tasustatud; 
ettevõtlikkus on hariduses läbivaks teemaks; Võrumaa omanäolisus on rakendatud 
ettevõtluse vankri ette; Võrumaa ekspordib tervishoiu- ja hooldekandeteenuseid; 
ettevõtjatel on ettevõtluse arendamiseks sobivat tööjõudu. 

2. Konkurentsivõimeline haridus: ettevõtjad on kaasatud hariduse andmisse (praktika, 
töövarjud jne); Võrumaalt saab väärtuspõhise hariduse; kohalike ressursside ja 
võimaluste rakendamine hariduskorralduses ja huvihariduses (nt kohalikul toorainel 
põhinev koolitoit, rahvalaulud lauluringides jms); sotsiaalsüsteem märkab 
erivajadustega lapsi ja pakub neile vajalikke teenuseid; kogukond panustab 
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haridussüsteemi arendamisse ja väärtuste juurutamisse. 

3. Oma kultuur ja eripära: Võrumaa on „ummamuudu“; ettevõtjad saavad kas rahaliselt 
või oma toodanguga toetada kohalikke kultuuritegelasi ja algatusi; hariduskorraldus 
toetab oma keele ja kultuuri arengut; terviseedenduses ja ravis kasutatakse 
piirkondlikke loodustooteid; kogukond kannab põlvest põlve edasi piirkondlikku 
kultuuri ja eripära. 

4. Kaasaegne tervishoid ja sotsiaalhoolekanne: ettevõtjad tegelevad terviseedendusega; 
terviseteadlikkuse juurutamine läbi hariduse; Võrumaa on liikuv ja tervist väärtustav, 
kasutades selleks oma kohalikku eripära (nt matkarajad) ja loodusravi parimaid 
võimalusi; Võrumaa on koht, kus inimesed elavad täisväärtuslikult kaua; Võrumaa 
hoolib kõigist kogukondlikult (madala sissetulekuga ja erivajadustega inimesed jt). 

5. Kaasav ja säästev kogukond: elanikel olemas on atraktiivsed töökohad; erinevate 
haridusvõimaluste pakkumine (huviharidus, täiskasvanute haridus, kutseharidus) ja 
kogukonna kaasamine; oma kogukonna identiteedi arendamine, mis põhineb 
eristumisel teistest piirkondadest; kogukonna terviseteadlikkus on suurenenud, 
osaletakse aktiivselt tervisekäitumisele suunatud projektides; Võrumaalased on tugeva 
ja nakatava piirkondliku enesetunnetusega. 

1.3 PIIRKONNA EHK SETOMAA TASAND 

1.3.1 Setomaa arengukava 2015-2025  

VISIOON aastaks 2025: Aastal 2025 on Setomaa väärt elupaik ja tuntud turismipiirkond. Siin 
elab ja tegutseb hooliv koostöötahteline kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele 
põlvkondadele edasi elujõulise pärandkultuuri ning kauni looduse. Piirkond on jõukas. 
Ettevõtluses kasutatakse nutikalt kohalikku kultuuripärandit, loodusressursse ja piiriäärset 
asukohta. Setomaa vallad on moodustanud võimeka omavalitsuse. 

Eesmärgid 

Majandusvaldkonnas kasvatada: kohalike loodusressursside kasutust majanduslikul otstarbel; 

elanike sissetulekuid ressursi väärindamise ja mittetraditsiooniline põllumajanduse kaudu. 
Riigilt on saavutatud piirkonnale soodsam maksukliima ja vajalikud infrastruktuuri 
investeeringud. Pärimuskultuur, pärandi ja sellega seotud nähtused leiavad majanduslikku 

rakendust konkurentsieelisena. 

Kultuuri ja hariduse valdkond: Tõusnud on hea hariduse kättesaadavus Setomaa piirides 

kõikides kooli astmetes. Seto hinda tiidmine (identiteet) on kasvanud. Seto kultuur on 
igapäevaelus nähtavam ja kuuldavam (keel, laulud, sümboolika jne). 

Sotsiaalvaldkond: Kasvanud on noorte perede osakaal rahvastikus. Tugevnenud on 

põlvkondade vaheline sidusus ja koostöö. Kasvanud on kogukondade tähtsus sotsiaalses 
toimetulekus ja suhtevõrgustiku arengus. Kogukond on tugevam tänu üle-setomaalisele 
koostööle eri valdkondades. 

Energeetika valdkonna visioon:  Setomaa läheb energiakasutusel järk-järgult üle kohalikele 

taastuvatele allikatele lõppeesmärgiga toota 100% ehk kogu vajaminev energia kohapeal, 

millest saavad tulu kohalikud elanikud ja ettevõtted. Uute nutikate tehnoloogiate 
kasutuselevõtt ja energiasäästu edendamine valdkondades, kus see on tasuv. 
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Turismivaldkond: Setomaal on kasvanud erinevate turismitoodete pakkumine. Setomaa 

turismipiirkonna tuntus Eestis ja välisriikides on kasvanud. Paranenud on turismiteenuste ja 
infrastruktuuri kvaliteet. Suurenenud on käive turismisektoriga seotud ettevõtetes. 

Eesmärgid on lisaks seatud käsitöö ja etenduskunsti valdkonnas. 

1.3.2 Setomaa ühtne turismiarengukava aastateks 2014-2020 

Visioon:  

Aastal 2020 on Setomaa tuntud ja atraktiivne turismipiirkond, kuhu soovivad tulla külastajad 

nii Eestist, Venemaalt, Lätist, Soomest kui ka kaugemalt. Piirkonda teatakse kui kvaliteetset ja 
omanäolist pärandkultuuri-, loodus- ja pereturismi sihtkohta. Setomaal on lai valik elamusi ja 

teadmisi pakkuvaid turismitooteid ning –pakette. Turismimarsruut Seto Külävüü on kujunenud 
tuntud kaubamärgiks ning toob siinsetele ettevõtetele täiendavat tulu. Teave Setomaa 
turismiteenuste ja –toodete kohta on külastajatele kergelt leitav. Setomaa väärtusi 
turundatakse edukalt era- ja avaliku sektori koostöös. Siinseid turismiettevõtteid iseloomustab 
koostöötahe ja pidev kliendi tagasisidega arvestamine. Seto kogukond on külalislahke ning 
kaasatud piirkonna turismi arendamisse. 

Strateegilised eesmärgid: 

 Setomaal on kasvanud erinevate turismitoodete pakkumine; 

 Setomaa turismipiirkonna tuntus Eestis ja välisriikides on kasvanud; 

 Paranenud on turismi teenuste ja infrastruktuuri kvaliteet; 

 Suurenenud on käive turismisektoriga seotud ettevõtetes. 

Lõuna-Eesti turismiarenguplaanis viidatud tootepõhistest teemavaldkondadest on Setomaal 
olulised: kultuuri- ja ajalooturism, loodusturism, tervise- ja lõõgastusturism, pereturism 
(lastega pered), aktiivse puhkuse turism. 

1.3.3 Setomaa ühtse taastuvenergia kasutamise strateegia 2009-2019 

Setomaa ühtse taastuvenergia kasutamise strateegia (edaspidi Setomaa energiastrateegia) 
eesmärgiks on Setomaa kui peamiselt taastuvaid energiaallikaid kasutava pilootpiirkonna 
väljaarendamine. Elektrienergiat ja mootorikütuseid Setomaal ei toodeta. Elektriga varustab 

piirkonda Eesti Energia. Setomaa energiamajanduses toodetakse vaid soojust. Kogu tootmine 
on lokaalne, kaugküttevõrgud puuduvad.  

Nii era- kui ka avalikus sektoris on soojatootmisel oluline energiaallikas küttepuu (halupuu). 

Teiseks oluliseks soojatootmise allikaks on gaas. Gaasi võrk on arendatud Värska alevis ja 
Missos. Puidu ja mööblitööstusettevõtted kasutavad omatarbeks soojatootmisel oma 
toodangu jääke. Küttepuu kasutamine soojatootmisel on traditsiooniliselt kasutusel ena-
mustes eramajapidamistes ja samuti avaliku sektori hoonete kütmisel (Meremäe kool jt). 
Taastuvatest energiaallikatest on Setomaal olulisim ja suurima potentsiaaliga biomass (mets, 
rohtne biomass, raiejäätmed, põllumajandusjäätmed). 

Visioon: Setomaa kasutab energiamajanduses optimaalsel määral kohalikku taastuvat 

ressurssi, tagades positiivse energiabilansi ning toetades sellega piirkonna jätkusuutliku 

arengut. 
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Strateegia prioriteedid: 

 Kohalike taastuvate energiaallikate laialdasem kasutuselevõtmine kogu Setomaa terri-
tooriumil - parima elukeskkonna tagamiseks tuleb järk- järgult fossiilkütus asendada 
taastuvaga. Arendada välja ahelad piirkonna ettevõtete baasil. Väljaviidav raha tuleb 
jätta piirkonda; 

 Setomaa tarbijate soojuse ja elektrienergia tõhusam kasutamine, mis annab võimaluse 
tarbida energiat efektiivselt ja ekspluateerida energiaallikaid heaperemehelikult. 
Teadlikkuse kasv ja majade monitoorimine ning parendamine. Edasine ehitus 
rangemate normide alusel. 

1.3.4 Setomaa ühine ettevõtlusstrateegia 2014–2020 

Ettevõtluse arengu võtmeteguriteks on: 

 inimressursi teadlik ja süsteemne arendamine; 

 kohalike ressursside jätkusuutlik kasutamine ja ettevõtluse mitmekesistamine, arves-
tades, et vajadus põllumajandussaaduste, mahetoodete, loodustoodete ning toidu 
järele üha suureneb; 

 ühistegevus, sh ühisturunduse edendamine; 

 lühikeste tarneahelate käivitamine kohaliku toorme väärindamisel ja turustamisel; 

 konkurentsivõime suurendamine. 

Strateegia toetub viiele väärtusele: 

 Pärandkultuuri säilimine, hoidmine ja säilitamine. Setomaalased hoiavad oma kultuuri. 

 Looduskeskkonna ja -ressursside jätkusuutlik kasutamine. Setomaalased tunnevad 
vastutust looduskeskkonna ees. Loodusressursse kasutatakse efektiivselt ja 
loodushoidlikult.  

 Tugev kogukond ja koostöö. Setomaalased stimuleerivad koostööd ja ühistegevust. 
Eesmärke saavutatakse  koostöös. 

 Materiaalne heaolu ja jõukus. Setomaalased tegutsevad materiaalsete võimaluste ja 
tingimuste suurenemise ning paranemise eesmärgil.   

 Leidlikkus ja loovus. Setomaalased on innovaatilised lahendamaks probleeme, 
leiutamaks uusi meetodeid ja arendamaks tooteid. Ideed ja tooted asetatakse 
kasulikkuse ning otstarbekuse koordinaadistikule. 

Visioon: Piirkond on jõukas. Ettevõtluses kasutatakse nutikalt kohalikku kultuuripärandit, 

loodusressursse ja piiriäärset asukohta. 

Prioriteedid aastani 2020: 

 Aastaks 2020 on Setomaa olulises osas isemajandamisel põhinev piirkond. 

- Isemajandamine tähendab eelkõige sõltumatust. Setomaa ei sõltu riigi poliitilistest 
(sh majanduspoliitilistest) otsustest ja erinevatest tasandusfondidest. Piirkond sõltub 
hoopis kohapeal toodetud hüvedest, mis tähendab paremat kohalike ressursside 
kasutamist Setomaa vajaduste tarbeks. Elanikkond on aktiivne ja ettevõtlik. 
Leibkondade peamise elatusallika moodustab ettevõtlus- ja talupidamistulu. Piir-
konna eksport ja import on tasakaalus. 

 Aastaks 2020 on Setomaa Eesti mastaabis jõukas piirkond. 
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- Elanikkonna sissetulekud on piisavad, tagamaks oma pereliikmete elukvaliteeti ja 
rahuldamaks nende vajadusi. 

Strateegilised eesmärgid: 

 Inimressursi arendamine.  

- Tõusnud on inimkapitali teadmiste ja oskuste kvaliteet ning noorte ja täiskasvanute, 
sh 50-aastaste ja vanemate isikute praktilised majandamisoskused. Sellega on 
loodud eeldused inimeste toimetulekuks, ettevõtlikkuseks ning kõrgema lisand-
väärtusega kaupade ja teenuste pakkumiseks. 

 Oluliselt on tõusnud kohalike loodusressursside kasutus majanduslikul otstarbel.  
- Oluliselt on tõusnud maa, metsa, maavarade, taastuvenergia ja loodussaaduste 

kasutus. Setomaa ettevõtlus on mitmekesistunud. Kasvanud on tööstussektor, mille 
eelduseks on Setomaa loodusressursside kasutamine. Tehakse koostööd ning 
arendatakse ühistegevust ja-turundust, ka piiriüleselt. Täiendav toodang 
realiseeritakse edukalt eksporditurgudel. 

 Setomaal teenitakse vähemalt Eesti keskmist palka. 
- Setomaa ettevõtete tööviljakuse ja efektiivse majandamise tulemusena maksavad 

ettevõtjad konkurentsivõimelist palka.  

 Elu- ja ettevõtluskeskkonna parandamine.  
- Setomaa on arenenud ettevõtlusega ja oma kultuuri säilitanud elukeskkond, mille 

kvaliteet vastab elanike ja piirkonna külaliste vajadustele. Kodanikeühenduste roll 
Setomaa arengus on kasvanud ja nad pakuvad kogukonnale vajalikke tegevusi ja 
teenuseid. Miljööväärtuslikud alad, teed, hooned ja rajatised on korrastatud. Piir-
konnas on olemas kogukonna tegevusi toetav taristu ja piisav vahenditega 
varustatus. 

1.4 KOHALIK TASAND 

1.4.1 Meremäe valla arengukava aastateks 2016‒2021 

Visioon: 

Meremäe vald on nooreneva elanikkonnaga, teiste valdadega ühtseks majandus- ja 

kultuuriareaaliks integreeritud, valdavalt mahepõllumajandust viljelev piirkond. Turvaline 

elukeskkond, kaunis loodus ja elujõuline pärimuskultuur on inspiratsiooniks loome-
majandusega tegelevatele inimestele. 

Eesmärgid: 

 Elanike arv vallas kasvab. 

 Meremäe vallas on toimiv haridusasutuste võrgustik, mis pakub erinevatele 
vanuserühmadele mitmekesist ja konkurentsivõimelist haridust ja huvitegevust. 

 Meremäe vallas on mitmekesised vaba aja veetmise võimalused, mis arvestavad 
võimalikult paljude inimeste huvidega ning kindlustavad seeläbi elanike aktiivse 
osalemise kultuuri- ja spordielus. Inimesed tunnevad huvi ise korraldada või olla osa 
korraldusmeeskonnast spordi- ja kultuurisündmuste juures ning käituvad tervist 
väärtustavalt. 
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 Meremäe vallas tegutsevad konkurentsivõimelised ettevõtjad, kes pakuvad elanike 
oskustele vastavaid maksimaalselt kõrge lisandväärtusega töökohti ning vallas on 
aastaringselt aktiivne turismiperiood. 

 Elanikkonnal on kõrge terviseteadlikkus ja suurt tähelepanu pööratakse tervislike 
eluviiside järgimisele. Meremäe vallas on tagatud perearstiteenus. 

 Meremäe valla elanikkonnale on tagatud nende vajadusele vastavad sotsiaalteenused. 

 Meremäe vallas on kaasaegne, lihtne ja mugav taristu, mis läbib Meremäe valla 
heakorrastatud keskkonda. 

 Meremäe valla ruumiline planeerimine vastab kaasaja nõuetele ja valla 
arenguvajadustele. 

 Meremäe vald on turvaline elukeskkond piirkonnas elavatele ja seda külastavatele 
inimestele. 
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2. EELDATAVALT MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS JA SEISUND 

2.1 LOODUSKESKKOND 

2.1.1 Maastikurajoonid 

Setomaa valdadest Mikitamäe ja Värska ning põhjapoolne osa Meremäe vallast paiknevad 
Palumaa lavamaal. Meremäe vald paikneb huvitaval maastikurajoonide kokkusaamise alal, kus 
on eristatud Palumaa, Haanja kõrgustiku ja Irboska lavamaa nn lahkmejooned (vt joonis 5). 

Joonis 5. Vasakul: Palumaa lõunaosa orograafia (Arold, 2005). Paremal: Meremäe valla reljeef (Allikas: 
Maa-ameti WMS teenus) 

Palumaa eripäraks on selle lõunaosas Eesti suurim orustike osa maastikustruktuuris ja 62%-
line metsaalade osatähtsus maakattes. Lavamaa moreenkate on siin 40%-l alast kaetud jää-
järveliste liivakate setetega. Metsadest on valdavad palu- ja nõmmemännikud. Kõrgeim koht 
on Küllatüvä ümbruses (ligi 120 m ). 

Haanja kõrgustik on Eesti ja Baltimaade kõrgeim maastikurajoon, mis on kujunenud kuhjelisel 

saarkõrgustikul ja selle jalamil asuvatel sanduritel. Iseloomulik on künklik- või künniselis-
nõoline mesoreljeef. Nõgude ja suurte kallakutega pinnavormide tõttu on põllud väikese-
pinnalised, sopiliste kontuuridega ning hõre asustus on hajutatud pisiküladena. Kohalikud teed 
on looklevad ja suurte tõusude ning langustega. Nõgudes on ohtralt väikeseid järvi ja soid. 
Kõrgustikul on oluline roll kohaliku kliima kujundamisel. Kõrgustiku kohale tõusvad õhuvoolud 

toovad kaasa rohkem sademeid kui tasandikul. Rohkema lume ja harvemate sulade tõttu tekib 
lumikate siin varem ja püsib kauem (kolme nädala võrra). Suured on mikroklimaatilised 
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erinevused kõrgendike eri nõlvadel ja nõgudes. Kõrgeim koht on Suur Munamägi 317,6 m. 
Irboska lavamaa on pinnamoelt suhteliselt kõrge tasandik (140-165 m üle merepinna). 
Iseloomulik on Ülem-Devoni Plavinase lademe õhukesekihilise dolomiitse lubjakivi maapinna-
lähedus ja õhukese pinnakattega moreenitasandike domineerimine. Lahustuvate lubjakivide 
lõhelisuse tõttu on vahetult Haanja kõrgustiku jalamil Meremäe küla ümbruses tekkinud 
Lõuna-Eesti ainuke karstilehtritega karstiala. Madalates lehtrites neeldunud veed moodus-
tavad põhja pool veerikkaid allikaid, millest saavad alguse Piusa jõkke voolavad ojad 
(Tuhkvitsa, Tsirgu, Tuplova), mille alamjooksu poole laienevad orud lõikuvad ligi 20 m 
sügavusele. Orgude pervealad on väga tihedalt liigestatud uurakutest. 

Allikas: Arold, I. 2005. Eesti maastikud. Tartu Ülikool Geograafia Instituut. Tartu Ülikooli 

kirjastus. 

2.1.2 Geoloogiline ehitus ja maavarad 

Aluspõhi: Setomaa põhjaosa (sh Meremäe lõunaosa) asub keskdevoni terrigeensete kivimite 
(liivakivi, aleuroliit, savi) ja lõunaosa (sh Meremäe lõunaosa) ülemdevoni karbonaatkivimite 
(lubjakivi, dolomiit, mergel) avamusel. 

Keskdevoni liivakivid on Setomaal ja selle lähiümbruses laialdase levikuga ning jagunevad 

stratigraafiliselt Burtnieki, Gauja ja Amata lademete vahel (Kajak, 1997). Gauja lademe kvartsi-
rikaste liivakividega on seotud piirkonna tehnoloogilise liiva maardlad. Nende seast jääb 
Setomaale Tuhkavitsa maardla ning Setomaa vahetusse naabrusesse Piusa, Kaku ja Tabina 
maardlad. Keskdevoni terrigeensete kivimite seas esineb liivakivist oluliselt vähemal määral ka 

nn „helehalle savisid“ (Luha, 1946), mis on maavarana tuntud rasksulavate savidena. Nii-
suguseid savisid esineb Setomaal Küllatova maardlas. Aluspõhjalised liivakivi ja savi kihid on 
sageli kaetud paksu, kohati kümnetesse meetritesse küündiva kvaternaarse (Q) pinnakatte 
kihiga ning paljanduvad enamasti vaid jõeorgudes. Tüse pinnakate on kvaliteedinäitajate 
kõrval üheks peamiseks aluspõhjalise savi ja liiva kasutuselevõttu raskendavaks tingimuseks. 

Ülemdevoni kihid levivad Eestis vaid Võru maakonna lõuna- ja kaguosas ning nad jagunevad 

stratigraafiliselt siin Plavinase, Dubniki ja Daugava lademe vahel (Kajak, 1997). Kõik seni 
uuritud karbonaatkivimite (ehk paekivi) leiukohad on seotud Plavinase lademega, mille 
avamus läbib Mõniste, Rõuge, Haanja, Misso, Vastseliina ja Meremäe valda. Aluspõhjalised 
karbonaatkivimite kihid on samuti enamasti kaetud paksu, kohati kümnetesse meetritesse 

küündiva kvaternaarse (Q) pinnakattega. Meremäe valla piires on uuritud kahte paekivi 
(Marinova ja Tiirhanna) maardlat.  

Pinnakate: Setomaa pinnakate paistab silma nii erinevate settetüüpide vaheldusrikkuse kui ka 

nende tüseduse muutlikkuse poolest. Pinnakatte setted jaotuvad pleistotseenseteks (jää-
aegseteks) ja holotseenseteks (jääajajärgseteks) seteteks. Pinnakatte paksus suureneb piir-
konnas üldjoontes lõunasse, olles Mikitamäe vallas ja Värska põhjaosas keskmiselt 5-10 m ning 
ulatudes Misso valla alal juba keskmiselt 30-40 m. Suurimad pinnakatte paksused on seotud 
pleistotseensete (jääaegsete) setetega, seda eelkõige moreeni ning vähemal määral jääjärve-
liste ja liustikujõeliste setetega. Liustikujõeliste setetega on seotud piirkonna kvaliteetsemad 
ehitusliiva ja kruusa perspektiivalad ja leiukohad. Nende setete ulatuslikum levik jääb 
geoloogilise kaardistamise andmetel Misso valda, kuid samuti esineb liustikujõelisi setteid ka 

laiguti Meremäe ja Värska valdades. Piirkonna ehitusliiva levik on seotud ka jääjärveliste 
setetega, mis reeglina on Setomaal väga peeneteralised ja savikad ning seetõttu maavarana 



Meremäe valla üldplaneeringu ja selle KSH LÄHTEANDMED 

 

29 
 

vähem väärtuslikumad. Enim esineb jääjärvelisi setteid Värska vallas ning vähemal määral ka 
teistes valdades. Setomaal leidub ka jääjärvelisi savisid, mis oma sulamistemperatuuri poolest 
ei ole nii head kui aluspõhjalised savid, viimaseid nimetatakse kergsulavateks savideks. 

Piirkond jääb Eesti soode rajoneeringu järgi (Orru, 1992) kolme väga erinevasse valdkonda. 

Värska ja Meremäe vallad jäävad Palumaa valdkonda. Rabad moodustavad siin 80% soode 
üldpindalast. Madal- ja siirdesoo turbalasund on suhteliselt õhukesekihiline, looduslik niiskus 
on väike (78-80%), pH 5,5. Raba-sega- ja rabalasundid moodustavad kuni 80%. Looduslik 
niiskus on küllaltki püsiv - 92%.  

Joonis 6. Vasakul: aluspõhja kivimite avamused Setomaal; paremal: pinnakatte setted Setomaal 
(Rosentau jt, 2009). 

Allikas: Rosentau, A.; Puura, V.; Olesk, K.; Hõlpus, K. 2009. Uurimus „Setomaa maavarad“. 
Tartu. 

2.1.2.1 Radoon 

Radoon on looduslik radioaktiivne gaas, mis on Eestis peamiselt lokaliseerunud Põhja-Eesti 

piirkonda. Eestis on radooniriski aladeks diktüoneemakilda, glaukoniitliivakivi ja karsti 
esinemise piirkonnad. Lõuna-Eesti kuulub väiksema riskiga piirkondade hulka (vt joonis 7).  

Vastavalt Eesti standardile EVS 840:2009 “Radooniohutu hoone projekteerimine” peab elu-, 

töö- ja puhkeruumides aasta keskmine radoonisisaldus olema väiksem kui 200 Bq/m3. 

Aastail 1998-2001 viidi läbi kogu Eesti elamufondi hõlmav siseõhu radooni uuring. Mõõtmised 

toimusid ühepereelamutes ja kortermajade alumistel korrustel, tulemused Võrumaa kohta on 
toodud tabelis 10 ja joonisel 8. 

2007-2008 kütteperioodil mõõdeti Võrumaal Haanja, Meremäe, Mõniste, Rõuge ning Urvaste 

valla radooni kontsentratsiooni. Keskmine jäi vahemikku 33 Bq/m3 – 91 Bq/m3. Maakonna 
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maksimum saadi Meremäe vallast – 333 Bq/m3, mis oli ainsana ületas 200 Bq/m3. Meremäe 
kõrge näit on seotud küla ümbruses (Haanja kõrgustiku jalamil lõhelistel lubjakividel) esineva 
karstilehtritega karstialaga, mis on Lõuna-Eestis ainus omasugune (vt ka ptk 2.1.1). 

Tabel 10. Uuritud majade siseõhu radooni sisaldus. 

Maakond 
Majade 

arv 

Siseõhu radoon 

Bq/m3 

Siseõhu radoonisisalduste 

jaotus, % 

aritm.keskm max <100 101-200 201-400 401- 800 >801 

Võrumaa 29 70 227 86 11 3 - - 

Joonis 7. Väljavõte Eesti elamufondi hõlmavast siseõhu radooni uuringu tulemuste kaardist, 2001. 

Joonis 8. Väljavõte Eesti Geoloogiakeskuse veebilehe kaardirakendusest vallapiiridega 
http://kaart.egk.ee/geol_kaart/ 

Allikad: Pahapill, L.; Rulkov, A.; Rajamäe, R; Åkerblom, G.; Kiirguskeskus; Eesti Rootsi 
Kiirguskaitse Instituut. Radoon Eestimaa elamutes. Riikliku uuringu tulemused. 

http://kaart.egk.ee/geol_kaart/
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Tänavsuu, K.; Lust, M. 2008. Radooni kaardi lõpetamine – radoon hoonete siseõhus 

piirkondades, kus andmed radoonitasemete kohta puuduvad. Kiirguskeskus.  

2.1.2.2 Maavarad 

Järgnevalt on toodud andmed Meremäe valla maardlate ja maavarade kohta tuginedes Maa-

ameti andmetele (vt ka joonis 9). 

Tabel 11. Meremäe valla maardlad. 

Maardla 
nimi/maavara 

Maardla liik 
Pindala 

(ha) 

Mäetehnilised 

eritingimused 
Geoökoloogilised 
tingimused 

Kasutusalad 

Küllatova savi 
üleriigilise 
tähtsusega 

31,06 

Mäetehnilised tingimused on 
soodsad. Põhjavee sissevool karjääri 
praktiliselt puudub. Atmosfääri sade-
mete vesi on kergesti välja pumba-
tav. 

Keskkonna- ja 
looduskaitselisi 
kitsendusi ei ole. keraamiline savi 

Tuhkavitsa liiv 
kohaliku 
tähtsusega 

7,25 

Maardla asub Piusa jõe paremal 
kaldal. Maapinna reljeefi abs kõrgu-
sed on 81-88 m. Reljeef tõuseb lõuna 
suunas. Kasuliku kihi moodustab 
valkjashall liivakivi (~17 m), seda 
katab ~7-20 m ulatuses savikas kirju-
värviline liivakivi. Varu on arvutatud 
+54 m abs kõrguseni, s.o veetase-
mest kõrgemale. 

Keskkonna- ja 
looduskaitselisi 
kitsendusi ei ole. 

tehnoloogiline 
liiv 

Tiirhanna 
lubjakivi 

kohaliku 
tähtsusega 

12,1 

Karjääri mõjupiirkonda jäävad 
Tiirhanna külas 9 kaevu ja Uusvada 
külas (Venemaal) 3 kaevu. Talude 
veega varustamiseks tuleb rajada 
tsentraalne veevarustus. Kasulik kiht 
jääb 0.3-0.5 m allapoole põhjavee-
taset. 

 

ehituslubjakivi 

Hilande 

liiv 

kohaliku 
tähtsusega 

0,81 

Kattekihi paksus on 0.1-0.2 m. 
Kasulik kiht paksusega 1.6-4.9 m on 
pinnaseveetasemest kõrgemal ja 
kaevandatav kahes astmes: ülemine 
liivakiht (paksus 1.4 m) ja alumine 
kruusane liivakiht (paksus 1.3 m). 

 

ehitusliiv 

Marinova 
dolokivi 

kohaliku 
tähtsusega 

53,49 

Kaevandamise mäetehnilised tingi-
mused on tüseda kattekihi (keskmi-
selt 6,3 m), kõrge põhjavee taseme ja 
vee suure juurdevoolu (>4000 m/ öö-
päevas) tõttu keerulised. Veealuse 
kaevandamise korral tuleb karjääri-
vee ära juhtimiseks rajada kuni 2,5 
km pikkune kraav. Lasundi ülemine 
osa on tugevasti lõheline ja 
karstunud. Lõhed on kohati täidetud 
saviliiva, aleuriidi ja saviga. 

Kaevandamisele 
peab eelnema 
katse- ja proovi-
pumpamine, et 
prognoosida karjääri 
mõju ümbruskonna 
veeressurssidele. 

ehitusdolokivi 

Väike-Härma  

liiv 

kohaliku 
tähtsusega 

5,66 
Kasulik kiht on pinnasevee tasemest 
kõrgemal. Maardlast 1.0 km idas 
Obinitsa-Meremäe tee. 

Keskkonna- ja 
looduskaitselisi 
kitsendusi ei ole. 

ehitusliiv 
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Joonis 9. vasakul: Meremäe valla maavara leiukohad (Maa-ameti maardlate rakendus seisuga 12.2013); 
paremal: Meremäe valla maardlad (Maa-amet 07.2017). 

Tabel 12. Meremäe valla maavarade bilanss seisuga 31.12.2016. a. (Eesti Vabariigi 2016. aasta 
maavaravarude koondbilansid, Maa-amet 2017) 

MAARDLA ja 
selle osa 
nimetus sh. 
mäeeraldise 
nimetus - loa 
omanik, loa 
number 

Kasutus-
ala 

kood 

Varu 
uuritus 

Varu aasta algul  Varu muutumine Varu aasta lõpul 

Varude 
kinnitamise ja 
ümberhinda-
mise otsused 
[nr, kuupäev] 

Registri-
kaart 

Pindala 

ak
ti

iv
n

e
 

p
as

si
iv

n
e

 

kaevan- 
datud 

(-) 

kaod 
(+/-) 

uuringud, 
ümber-

hinnangud, 
piiride muutus 

(+/-) 

ak
ti

iv
n

e
 

p
as

si
iv

n
e

 

aktiivne 
passiiv-

ne 

HILANDE 1203 
T 22,0      22,0  [38,05.05.1998]; 

[79,28.12.1995]; 
[44,18.06.1992] 

263 0.81 
R         

TUHKAVITSA 1201 

T 648,0      648,0  
[79,09.12.1998]; 
[48,12.12.1996] 98 7.25 

R 570,0      570,0  

KÜLLATOVA 
riikliku 
tähtsusega 

1103 
T 641,0      641,0  

[79,09.12.1998]; 
[48,12.12.1996] 

63 31.06 
R 3 046,0      3 046,0  

VÄIKE-HÄRMA 1203 
T         

[10,28.03.2000] 625 5.66 
R 340,0      340,0  

TIIRHANNA 0803 
T         

[35,10.09.1997] 162 12.10 
R 439,0 330,0     439,0 330,0 
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Marinova dolokivi bilanss seisuga 31.12.2016. a. (Eesti Vabariigi 2016. aasta maavaravarude 
koondbilansid, Maa-amet 2017) 

  Varu 
aasta 
algul 

Varu muutumine Varu aasta 
lõpul 

Varude kinnitamise 
ja ümberhindamise 

otsused  

[nr, kuupäev] 

Registri 
kaart 

Pindala 
ha 

 Varu 
uuritus 

aktiivne kaevan-
datud 

(-) 

uuringud, 

ümberhinnangud, 

piiride muutus 
(+/-) 

aktiivne    

Marinova tarbe 1588,3 -42,4  1545,9 [230,25.03.2014]; 

[1801,05.12.2008]; 

[1765,16.12.2005]; 

[10, 28.03.2000] 

612 53,49 

reserv 2565,8 -39,2  2526,6 

Marinova 
II (1300) 

tarbe  -9,3 361,0 351,7  612 4,00 

reserv     

Marinova 
(552) 

tarbe 230,0 -33,1 362,6 559,9  612 20,98 

reserv 476,8 -39,2 291,0 728,6 

Marinova karjäär:  

Mäeeraldise optimaalseks teeninduspiirkonnaks loetakse 50 km raadiuses mäeeraldist 

ümbritsevat ala, sõltumata haldusjaotusest ja arvestades reaalseid veokaugusi ning veoteede 
tehnilist seisundit. Lubadega kaevandamiseks antud varu peetakse piisavaks, kui varu jätkub 
vähemalt 10 aastaks.  

Keskkonnaamet on varem uurinud piirkonna varustuskindlust, ehk kui kauaks taotletava 

mäeeraldise teeninduspiirkonnas varem antud lubadega kaevandada antud maavaravaru 
jätkub, arvestades viimase 5 aasta keskmist kaevandamismahtu. Arvestades aastate 2008 ... 
2012 keskmisi kaevandamismahtusid (53,2 tuh m³ aastas) ja jääkvaru suurust 704 tuh m³, on 
leitud, et Marinova dolokivikarjääris samasuguste kaevandamismahtude juures jätkuks 
maavaravaru veel 13,2 aastaks. Perioodil 01.07.2011 ... 01.07.2016 keskmiste 
kaevandamismahtude põhjal kaevandatakse piirkonnas igal aastal 53,5 tuhat m3 ehituskruusa. 
Mis annab piirkonna varustuskindluseks 30,2 aastat. 

Seisuga 01.04.2016 on Marinova prognoosvaru 3 809 m3 (3. plokk), pindalal 45,89 ha. 

Vastavalt maapõueseadusele prognoosvaru eristatakse maardlaga piirneval alal väljaspool 

tarbe- ja reservvaru kontuuri või piirkonnas, kus maavarailmingute esinemise põhjal võib 
eeldada uue maardla olemasolu. Prognoosvaru võimaldab hinnata maardla maavaravaru 
suurendamise või uue maardla kindlaks tegemise võimalust ning on aluseks maavara otsingu 
ja geoloogilise uuringu suunamisel. 

Seisuga 09.2017 on taotletavaid uuringualasid kaks: 1) Marinova III, pindalaga 26,64 ha (3. ja 

6. plokk), taotleja Aigren OÜ. 2) Marinova IV, pindalaga 12,63 ha (4. plokk ja 16-19 plokk ning 
4. plokiga kagus piirnev ala väljaspool maardlat), taotleja Askersund Trading OÜ. 

Mäeeraldisi on kaks - Marinova dolokivikarjäär ja Marinova dolokivikarjäär II dolokivikarjäär. 

2016. a toimus Marinova dolokivikarjääri laienemine, registreeriti Marinova dolokivikarjääri 

maavara kaevandamise luba ümber Teede REV-2 AS nimelt AS TREV-2 Grupp nimele, karjäärist 

kaevandati 33,1 tuhat m3 ehitusdolokivi tarbevaru ja 39,2 tuhat m3 ehitusdolokivi reservvaru; 
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Aigren OÜ-le anti uus kaevandamisluba Marinova II dolokivikarjäär, kust kaevandati 9,3 tuhat 
m3 ehitusdolokivi tarbevaru. 

Mäeeraldis Marinova dolokivikarjäär (koodiga 552). Marinova dolokivimaardla 6. ploki 

kattumisalale jääv ehitusdolokivi aktiivne reservvaru on keskkonnaministri 25.03.2014 
käskkirjaga nr 230 ümberhinnatud ehitusdolokivi aktiivseks tarbevaruks.  

Keskkonnaameti poolt on antud 02.09.2016 maavara kaevandamisluba AS Trev 2 Grupile (end. 

AS Kagu Teed) (L.MK/325632 kehtivus 06.05.2016-05.05.2031), millega on olemasolevat 
mäeeraldist laiendatud. Kaevandamise loa andmed: Mäeeraldise pindala 20,98 ha, 
mäeeraldise teenindusmaa pindala 33,16 ha. Eraldise varu on kõrgemargiline dolokivi aktiivne 
tarbevaru 636,6 tuhat m3, kõrgemargiline dolokivi aktiivne reservvaru 826,4 tuhat m3. 

Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 90 tuhat m3 (max lubatud 100 tuhat m3). 
Kasutusala ehitus, teedeehitus. Vastavalt kaevandamise loa tingimustele rekultiveeritakse 
tehisveekoguks.  

Kaevandamisloa täiendavad tingimused:  

 Loa omanik tagab enne kaevandamise algust fikseeritud vee kvaliteedi ja endise veetaseme kaevude 
rekonstrueerimise või uute kaevude rajamisega.  

 Rjabinka kinnistu (registriosa nr 1848341/18483, katastriüksuse tunnus 46002:003:0129), Liina kinnistu 
(registriosa nr 642841/6428, katastriüksuse tunnus 46002:003:0940), Nurga kinnistu (registriosa nr 2413441, 
katastriüksuse tunnus 46002:003:2070, Anni kinnistu (registriosa nr 2463041, katastriüksuse tunnus 
46002:003:0244), Nemo kinnistu (registriosa nr 2451341/, katastriüksuse tunnus 46002:003:0246), Mäe-
Engeli kinnistu (registriosa nr 1316541/13165, katastriüksuse tunnus 46002:003:0850), Koplimäe kinnistu 
(registriosa nr 53641/536, katastriüksuse tunnus 46002:003:0170) maadel asuvate salvkaevude ning Marinova 
dolokivikarjääri veekogu veetaset ja kvaliteeti seiratakse vähemalt 3 korda aastas (kevadel, suvel ja sügisel). 
Salvkaevude vee seire toimub kinnistuomanikega kokkuleppel. Põhjendatud juhtudel ja Keskkonnaameti 
nõudel täpsustatakse ja täiendatakse seiret. Vee kvaliteedi halvenemisel tuleb kaevandamistööd seniks 
peatada, kuni pole tagatud ümbruskonna elanikele kvaliteetne vesi. Põhjendatud pretensioonide korral 
kannab arendaja kulud, mis tehakse ka mäeeraldisest kaugemal asuvate kaevude vee kvaliteedi ja kvantiteedi 
hindamiseks. Vee seire andmed saadetakse lisaks Keskkonnaametile ka Meremäe Vallavalitsusele.   

 Põhjavee ümberjuhtimine on keelatud.  

 Lõhketöid teostatakse tööpäeviti (kella 11-st kuni 14-ni) mitte üle 2 korra nädalas. Tuule suuna korral 
lõhketöödele lähimatele elumajadele lõhketöid ei teostata. Lõhkamistööd tuleb eelnevalt kirjalikult 
kooskõlastada Politsei- ja Piirivalveametiga.      

 Kaevandamisel ja kaevise laadimisel ning transportimisel kasutavate masinate ja mehhanismide hooldamiseks 
tuleb rajada mäeeraldise ja selle teenindusmaa territooriumil teenindusplats, vältimaks kütuse ja õli leket 
pinnasesse ja põhjavette. 

 Karjääris tekkida võiv reostus likvideerida koheselt, selleks peavad karjääris olema vastavad vahendid. 

 Kuival ajal tuleb liigse tolmu vältimiseks karjäärisiseseid teid kasta. 

 Mäeeraldise teenindusmaal on keelatud dolokivi pesemine.  

 Karjäärist materjali väljavedu on lubatud tööpäeviti kell 7-19. 

 

Uus mäeeraldis Marinova dolokivikarjäär II (koodiga 1300).  

Keskkonnaameti poolt on antud 23.02.2016 maavara kaevandamisluba Aigren OÜ-le 

(L.MK/326117 kehtivus 23.02.2016-22.02.2031). Kaevandamise loa andmed: Mäeeraldise 
pindala 4 ha, mäeeraldise teenindusmaa pindala 10,26 ha. Eraldise varu on ehitusdolokivi 
aktiivne tarbevaru 361 tuhat m3. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 22 tuhat m3. 
Kasutusala ehitus, teedeehitus. Vastavalt kaevandamise loa tingimustele rekultiveeritakse 

tehisveekoguks.  
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Kaevandamisloa täiendavad tingimused: 

 Juhul kui Marinova ja Marinova II dolokivikarjääris toimub samaaegselt kobestatud dolokivi töötlemine 
(purustamine, sõelumine) ja nende töödega kaasneva müra suhtes esitavad ümbruskonna elanikud 
pretensioone, tuleb Marinova II karjääri ja Marinova karjääri töö korraldada selliselt, et dolokivi töötlemine ei 
toimuks kahes karjääris samaaegselt või rakendada müra vähendamiseks muid meetmeid (näiteks muuta 
töötlemissõlmede asukohta karjääris, müratõkkeseinte rajamine). 

 Rjabinka kinnistu (registriosa nr 1848341/18483, katastriüksuse tunnus 46002:003:0129), Liina kinnistu 
(registriosa nr 642841/6428, katastriüksuse tunnus 46002:003:0940), Nurga kinnistu (registriosa nr 2413441, 
katastriüksuse tunnus 46002:003:2070, Anni kinnistu (registriosa nr 2463041, katastriüksuse tunnus 
46002:003:0244), Nemo kinnistu (registriosa nr 2451341/, katastriüksuse tunnus 46002:003:0246), Mäe-
Engeli kinnistu (registriosa nr 1316541/13165, katastriüksuse tunnus 46002:003:0850), Koplimäe kinnistu 
(registriosa nr 53641/536, katastriüksuse tunnus 46002:003:0170) maadel asuvate salvkaevude ning Marinova 
dolokivikarjääri veekogu veetaset ja kvaliteeti seiratakse vähemalt 3 korda aastas (kevadel, suvel ja sügisel). 
Salvkaevude vee seire toimub kinnistuomanikega kokkuleppel. Põhjendatud juhtudel ja Keskkonnaameti 
nõudel täpsustatakse ja täiendatakse seiret. Vee kvaliteedi halvenemisel tuleb kaevandamistööd seniks 
peatada, kuni pole tagatud ümbruskonna elanikele kvaliteetne vesi. Põhjendatud pretensioonide korral 
kannab arendaja kulud, mis tehakse ka mäeeraldisest kaugemal asuvate kaevude vee kvaliteedi ja kvantiteedi 
hindamiseks. Vee seire andmed saadetakse lisaks Keskkonnaametile ka Meremäe Vallavalitsusele.  

 Põhjavee ümberjuhtimine on keelatud. 

 Lõhketöid teostatakse tööpäeviti (kella 11-st kuni 14-ni) mitte üle 2 korra nädalas. Tuule suuna korral 
lõhketöödele lähimatele elumajadele lõhketöid ei teostata. Lõhkamistööd tuleb eelnevalt kirjalikult 
kooskõlastada Politsei- ja Piirivalveametiga.      

 Kaevandamisel ja kaevise laadimisel ning transportimisel kasutavate masinate ja mehhanismide hooldamiseks 
tuleb rajada mäeeraldise ja selle teenindusmaa territooriumil teenindusplats, vältimaks kütuse ja õli leket 
pinnasesse ja põhjavette. Karjääris tekkida võiv reostus likvideerida koheselt, selleks peavad karjääris olema 
vastavad vahendid. 

 Kuival ajal tuleb liigse tolmu vältimiseks karjäärisiseseid teid kasta.  

 Mäeeraldise teenindusmaal on keelatud dolokivi pesemine. 

 Karjääris kaevandamine (sh dolokivi töötlemissõlme töö) ja  materjali väljavedu on lubatud tööpäeviti kell 7-
19. 

 Loa omanik tagab enne kaevandamise algust fikseeritud vee kvaliteedi ja endise veetaseme kaevude 
rekonstrueerimise või uute kaevude rajamisega. 

Teadaolev mõju ja uuringud: 

Marinova maardlat on uuritud 1990. aastal (Brutus) ja 2005. a (Põldvere ja Grünberg). 

Geoloogiline kaardistamine tehti 2000. aastal (Põldvere ja Grünberg). Marinova 
dolokivikarjääri mäeeraldisel alustati kaevandamist 2007.a. s. Karjäär töötab alates 2007. 
aastast, 

TTÜ Mäeinstituut on koostanud vee seest kaevandamise projekti. Kuna vee sees on võimalik 

kivi raimata ainult puur-lõhketöödega (vett välja ei pumbata), siis on läbi viidud uuring 
lõhkamisest tingitud vibratsiooni kohta. Samuti on võetud vee proove, et välja et selgitada vee 
reostamise võimalust. On selgunud, et kaevandamine ei reosta kaevude vett ning müra ja 
maapinna vappumine on hoopis väiksem kui arvati (Vesiloo, P., Anepaio, A., Väizene, V. 2011. 
TTÜ Mäeinstituut). 

05.2013 keeldus Keskkonnaamet geoloogilise uuringu loa andmisest Marinova II 

uuringuruumis. Uuringuruum jääb Marinova dolokivikarjääri mäeeraldisest 260 m kaugusele 
ning piirneb põhja pool osaliselt maardla uuritud alaga. Meremäe Vallavolikogu andis 
uuringuloale mittenõustuva seisukoha (25.09.2013 otsus nr 37), põhjendades seda eeldatava 
kaevandamisega kaasnevate elukeskkonda halvendavate teguritega. 
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Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM) on avaldanud seisukohta oma 

15.11.13 kirjas nr 11.10-15/13-00724/121, et lähemas tulevikus, aastani 2020, ei ole kavan-
datud suuremaid riigimaanteede ehitustöid Võru maakonnas. Taotletav geoloogiline uuring ja 
sellele järgnev võimalik maavara kaevandamine Marinova II uuringuruumis ei ole praeguste 
plaanide kohaselt teetöödeks kasutatava täiendava materjali saamiseks vajalik.  

Keskkonnaametile on esitatud kaebus (10.2014) Liina, Nurga ja Anni kinnistute talude kaevude 

veevähesuse kohta. Inimesed peavad põhjuseks kaevandamist ligikaudu 1,6 km kaugusel 
kagus asuvast Marinova dolokivikarjäärist. Aigren OÜ tellimusel on OÜ Eesti Geoloogiakeskuse 
geoloogiainsener Ain Põldvere koostanud ekspertarvamuse (2014). Ekspertarvamuse 
kokkuvõte oli, et kaevude veevähesuse põhjuseks on ekstreemselt vähesed sademed 
Võrumaal (nagu mujalgi Eestis) ning veeseisu kaevudes kaevandamisega ei seostatud. 

Marinova dolokivikarjääri laiendamise teemal korraldas Keskkonnaamet 13.11.2014. avaliku 

istungi, kuhu oli kutsutud karjääri teenindusmaa vahetus läheduses asuvate maade ja 
majapidamiste omanikud. Meremäe Vallavalitsuses toimunud avalikul istungil osalesid lisaks 
kutsututele ka teised asjast huvitatud. Jõuti seisukohale, et vajalikud on edasised Marinova 
dolokivikarjääri ümbruskonna põhjavee uuringuid. 

2014 a lõpus on kodanik esitanud Keskkonnaametile oma seisukohad Marinova karjääri 

laienduse menetluses ning soovis, et algatataks keskkonnamõjude hindamine. Keskkonnaamet 
tellis ekspertarvamuse Marinova karjääris toimuva kaevandamise võimalikust mõjust ümbrus-
konna veerežiimile osaühingu Eesti Geoloogiakeskus hüdrogeoloogia osakonna nõunik Rein 
Perensilt. Ekspertarvamus leidis: 1) Kuna kaevandamise käigus ei ole põhjavee taset 

alandatud, ei saa kaevandamise mõju kuidagi ulatuda 1,6 km kaugusele jäävate probleemsete 
Nurga, Anni, Liina, Juuli ja Nemo talude kaevudeni. 2) Karjääri veekogus olev heljum ei saa 
kuidagi jõuda Rjabinka, Nurga, Anni, Liina, Juuli ja Nemo talude kaevudeni, kuna Marinova 
piirkonna kaevude veetasemete mõõdistamine näitas, et põhjavee liikumise suund on loodest 
kagusse ehk nimetatud kaevude poolt karjääri suunas. 3) Ka jätkuv kaevandamine ei mõjuta 
kuidagi ümbritsevate kaevude veetaset ega kvaliteeti. On ülimalt vähetõenäoline, et karjääri 
laiendamisel katendi eemaldamine lõikaks läbi mingi ulatuslikuma levikuga veekihi (veeläätse), 
millest toituvad laiemasse piirkonda jäävad salv-kaevud. 4) Karjääri arendajal tuleb jätkata 
ümberkaudsete kaevude veetasemete ja vee kvaliteedi seiret ka edaspidi. 

2014. a detsembris teostati kaevandamisloa omaniku kulul Nurga talu kaevu süvendamine 

ning saavutati kaevus vajalik veekogus. 

Kaevandusloa taotlejatega on toimunud vallamajas avalikud arutelud: AS Teede REV-2 

(06.04.2015), OÜ Aigren (27.04.2015), Askersund Trading OÜ (17.10.2016). Oma 
pöördumistega ja arutelude käigus on kohalikud elanikud toonud korduvalt välja, et 
kaevandamise mõju põhjavee tasemele (sh vee tasemele joogivee kaevudes) ja vee 
kvaliteedile ei ole selge. Ühtlasi, et 2006. a koostatud keskkonnamõjude hindamise aruanne 
(Eesti Geoloogiakeskus Tartu regionaalosakond, töö nr GL-06-47) käsitleb vaid kaevandamist 
ülevalpool põhjavett. Käesoleval hetkel toimub kaevandamine juba allpool põhjavee piiri ning 
jätkumist nähakse ette ka kaevanduse laiendamisel. Elanikud on olnud seisukohal, et 
kaevandusloa taotlusi tuleb käsitleda koos, võttes arvesse kumulatiivset mõju. Lisaks on 
rõhutatud, et kaevandamisega ei tuleks kiirustada. Kuna teave maapõue kohta pole piisav, 

tuleb eeldada tulevikus nii uurimis- kui ka kaevandamistehnoloogiate arengut, mis võimaldab 
keskkonda enam säästa. Piirkonnas kinnisvara omavate inimeste kindlustunne kahaneb ja 
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elanike elukeskkond halveneb. Tõstatatud on liiklusohutuse küsimus – iseäranis Meremäe küla 
keskuses ei pea sõidukijuhid kinni kehtestatud kiiruspiirangust.  

Vallavolikogu on kaevandusloa taotlustele arvamust andes esitanud esmalt ühe ettepanekuna 

tingimuse enne kaevandamisloa väljastamist viia läbi keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohane keskkonnamõjude hindamine (KMH), mis 
käsitleks nii AS Teede REV-2 kuuluva kui ka OÜ Aigren avatava karjääri töötamisega kaasnevaid 
mõjusid ning KMH teostada KMH käigus hüdrogeoloogiline uuring ja anda hinnang piirkonna 
veebilansile. Ühtlasi on tehtud ettepanek seada kaevandamise loas tingimus,  et Marinova 
dolokivikarjääri veekogu veetaseme ja kvaliteeti seire oleks tagatud vähemalt 4 korda aastas. 
Teema arutelude käigus, sh Keskkonnaametiga, on eeltoodud tingimustest loobutud. 

2016 aastal on Keskkonnaamet andnud maavara kaevandamise loa AS Teede REV-2 ja Aigren 

OÜ.  

Seisuga 09.2017 on menetluses Askersund Trading OÜ geoloogilise uuringuloa taotlus 

(tarbevaru uuring) - Marinova III uuringuruum (taotletav teenindusala pindala 26,64 ha). 
Tegevus jääb maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustele Mereääre (46002:003:0184) ja 
Marinova (46002:003:0700). Vallavolikogu on uuringuloa taotlusega nõustunud. 

Keskkonnaamet on 05.2017 võtnud menetlusse OÜ Aigren taotluse Marinova IV 

uuringuruumis tarbevaru uuringuks. 

Uuringud: 

Põldvere, A., 2006. Pedaja dolokivi karjääri keskkonnamõju hindamise aruanne. 

Vesiloo, P., 2008. Ekspertarvamus veealuse dolokivi kaevandamise kohta Marinova maardlas. 

Põldvere, A., 2008–2013. Marinova dolokivikarjääri põhjavee seire. Keskkonnaameti Põlva–

Valga–Võru regioon. 

Valgma, I., Marinova dolokivi karjääri kaevandamisloa eritingimustega ettenähtud 

vibratsioonimõõtmine. Töö nr Lep10057. 

Põldvere, A., 2014. Ekspertarvamus Liina, Nurga ja Anni talude salvkaevude veeprobleemi 

kohta. 

Uuring Marinova dolokivimaardla ehitusdolokivi aktiivse reservvaru osaline ümberhindamine 

tarbevaruks (Põldvere 2014). 

2014. a novembris Maamõõdubüroo OÜ poolt teostatud Marinova karjääri ümbruse kaevude 

uurimine (veetasemete mõõtmine). 

Perens, R., 2014. Ekspertarvamus „Meremäe vallas Marinova külas Marinova karjääri 

kaevandamise mõjust põhjaveele“. 
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2.1.3 Veestik 

Meremäe valla veed kuuluvad Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonda.  

Joonis 10. Vesikondade paiknemine (Koiva vesikonna Mustjõe alamvesikonna veemajanduskava 
eelnõu, 2008). 

2.1.3.1 Pinnavesi 

Vooluveekogud 

Jõel, ojal ja maaparandussüsteemi eesvoolul, mille valgala on suurem kui 25 ruutkilomeetrit, 
on ehituskeeluvööndi laius 50 meetrit. Jõel, ojal ja maaparandussüsteemi eesvoolul, mille 
valgala suurus on kuni 25 ruutkilomeetrit, on ehituskeeluvööndi laius 25 meetrit. 

Tabelis 13 on toodud Meremäe valla vooluveekogude loetelu. 

Tabel 13. Keskkonnaregister: Keskkonnateabe keskus 05.2013. Avalik kasutus vastavalt Vabariigi 
Valitsuse 8. märtsi 2012. a korraldusele nr 116 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja 
kinnitamine.“ 

 Nimi Tüüp KR kood 
Valgala  

km2 

Pikkus 
arvutuslik 
km 

Avalik 
kasutus 

1.  Piusa jõgi jõgi VEE1000200 üle 25 107,9 + 

2.  Pelska jõgi jõgi VEE1002200 üle 25 5,3 + 

3.  Tuplova jõgi (Tuplevo jõgi) jõgi VEE1002100 alla 10 8,4  

4.  Obinitsa oja (Tuhkvitsa oja) oja VEE1001900 üle 25 14,0 + 

5.  Mustoja oja VEE1002203 alla 25 3,2  

6.  Miikse oja (Meeksi oja) oja VEE1001100 10 kuni 25 13,4 + 

7.  Tilana oja oja VEE1001800 10 kuni 25 8,1  

8.  Tsirgu oja oja VEE1002000 10 kuni 25 7,9  

9.  Helbi oja oja VEE1002201 alla 10 3,6  

10.  Mustoja oja VEE1002003 alla 10 3,0  
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 Nimi Tüüp KR kood 
Valgala  

km2 

Pikkus 
arvutuslik 
km 

Avalik 
kasutus 

11.  Palandõ oja oja VEE1002001 alla 10 2,9 
 

12.  Süväoro oja oja VEE1000205 alla 10 2,5 
 

13.  Tõrvoja oja VEE1001801 alla 10 1,4  

14.  Hilläkeste oja oja VEE1002002 alla 10 0,7  

15.  Kala peakraav peakraav VEE1002102 alla 10 1,8  

16.  Madruse peakraav peakraav VEE1001902 alla 10 0,9  

17.  Kala kraav kraav VEE1002104 alla 10 1,0  

18.  Moldova kraav kraav VEE1002101 alla 10 0,6  

19.  Vaaksi kraav kraav VEE1002103 alla 10 0,4  

Piusa jõgi 

Piusa on Eesti suurima üldlanguga jõgi. Jõe veepinna absoluutne kõrgus on lähtel (Küläjärv 

Haanja vallas) 244 m ja suudmes 30 m. Jõe langus on 214 m, keskmiselt 1,95 m/km. Jõel (ja 
jõgikonnas) on minevikus olnud arvukalt paise ja vesiveskeid. Piusal on olnud 39 veskit, 30 
neist asusid Setomaal; 1960-ndatel oli veel 14 paisu (Järvet, 2013). 

Ülemjooksul, lähtest kuni Kivioja suudmeni, on jõgi suhteliselt veevaene ning seetõttu 

kalastiku ja muu jõe elustiku seisukohalt vähem väärtuslik. Allpool Vastseliinat suubuvad Piusa 
jõkke kaks allikalise toitega oja, Raudoja ja Kivioja, mis annavad madalveeperioodidel 
(kalastiku ja muu jõeelustiku jaoks limiteeriv) allpool Vastseliinat suurema osa jõe püsivoolu-

hulgast. Ühtlasi algab Kivioja suudmest allavoolu Piusa jõe üks suurema languga jõeosasid. See 
muudab jõe kalastiku elupaigana väga väärtuslikuks, eriti harjusele ja jõeforellile, samuti 
mitmetele teistele kaitseväärtusega liikidele (võldas, paksukojaline jõekarp). Järgnevat ca 23 
km pikkust jõelõiku Kivioja suudmest kuni Raagsilla oja suudmeni võib pidada tüüpiliseks 
forelli-harjusejõe piirkonnaks. Raagsilla oja suudmest allavoolu on Piusa jõe lang suhteliselt 
väike, kärestikud praktiliselt puuduvad, jõgi on lausliivase põhjaga. See jõe osa sobib 
elupaigaks harjuse ja forelli vanematele isenditele, samuti haugile ja karpkalalastele. 

Peamiseks probleemiks kalastiku jaoks on arvukate rändetõkete olemasolu jõel. Teiseks 
olulisemaks probleemiks on suur settekoormus. Alates 1980. aastatest on kalastiku jaoks 
probleemiks kopra kõrge arvukus ja koprapaisud. Piirkonnas on kopra arvukust piiratud. 

Joonis 11. Piusa jõe paisud, kus on kavandatud parandada kalade rände võimalusi. 

Jõkke suubuvad Vastseliina aleviku (ca 900 el.), Vahtseliina asunduse (ca 200 el.) ning kesk-
jooksul Petseri linna (ligi 15000 el.) ja neis asulates olevate tootmisettevõtete heitveed. 

2007. aastal on valminud kalade rändetee avamise eelprojekt Piusa jõe ökoloogilise 

kvaliteedi parandamiseks koos projekti keskkonnamõju hindamisega. Projekt näeb ette 
paisudel looduslähedaste kärestike rajamise või taastamise, mille käigus poollagunenud 
paisud likvideeritakse. Projekt kavandab tegevusi Korela, Tsüdsina, Tillo, Saarõ, Halla (Orava 
vallas), Tamme (Orava vallas), Keldre, Väikohärmä, Jõksi (Vastseliina vallas), Savioja (Vastseliina 
vallas), Makõ (Vastseliina vallas), Suntri (Vastseliina vallas), Kelbä (Vastseliina vallas), Oro 
paisudel (Vastseliina vallas) ja Kiviojal paikneva Külmoja maanteetruubil (Vastseliina vallas) (vt 
joonis 11). 
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Tegevuse variandid Meremäe vallaga seotud paisudel: 

 Saarõ: Paisu omanik on Riik. Parem kallas kuulub Venemaale. Varemete eemaldamine 
jõesängist. 

 Keldre: Paisu vare eemaldamine jõesängist. 

 Väikohärmä: Olemasolevat paisutust kasutatakse kalatiigi varustamiseks veega. 
Olemasoleva veetaseme säilitamine ning tehiskärestiku ja koelmu rajamine. 

Tamme pais Asub Orava vallas, Tamme külas. Meremäe vallas on tegevusega kaudselt seotud 
Ala-Kalli kinnistu Antkruva külas.  

Allikad: Tehniline abi vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamiseks (Technical 

assistance for improvement of ecological quality of watercourses). Kalade rändetee avamise 
eelprojekt Piusa jõe ökoloogilise seisundi parandamiseks (The conceptual design for allowing 
fish migration for improvement the ecological quality of the river Piusa). Koostajad: K&H, 
Maves AS, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Eesti Loodushoiu Keskus MTÜ. 2007. 

Tehniline abi vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamiseks. Piusa jõel paiknevatele 

Korela, Tsüdsina, Tillo, Saarõ, Halla, Tamme, Keldre, Väikohärmä, Jõksi, Savioja, Makõ, Suntri, 
Kelbä, Oro paisudel ja Kiviojal paikneva Külmoja maanteetruubil kavandatava tegevuse 
keskkonnamõju hindamine. Koostajad: K&H, Maves AS, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Eesti 

Loodushoiu Keskus MTÜ, Merin AS. 2007. 

Võimalik üleujutusoht 

Vastavalt veeseaduse § 333 on üleujutus harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine 
veega, kaasa arvatud selline üleujutus, mis on põhjustatud veekogu veetaseme tõusust. 
Üleujutuseks ei peeta kanalisatsioonisüsteemidest põhjustatud üleujutust. 

Üleujutusohuga seotud risk on üleujutuse esinemise tõenäosus koos üleujutusest inimese 

tervisele, varale, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele põhjustatud võimalike 
kahjulike tagajärgedega (veeseadus). 

                                                           
3 https://www.riigiteataja.ee/akt/12769937?leiaKehtiv 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12769937?leiaKehtiv
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Üleujutusohuga seotud risk on oluline, kui see vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest 

(http://www.envir.ee/ujutus/hinnang): 

 takistab operatiivteenuste, haiglate, lasteaedade, koolide ja avalike-õiguslike hoonete 
tööd; 

 ohustab keskkonnakompleksloa kohuslast käitist või üle 2000 IE puhastit; 
 vähendab I või II kaitsekategooria liigi levikut tuvastatud elukohal, avaldab olulist 

negatiivset mõju Natura 2000 alale; 
 hävitab või kahjustab kulutuuriväärtust; 
 esineb planeeringuga määratud tiheasustusalal; 
 seab reaalsesse ohtu inimese elu; 
 takistab liiklemist põhimaanteedel või tugimaanteedel.  

Setomaal üleujutusohuga seotud olulisi riskipiirkondi (PSFRA) määratud ei ole (Üleujutus-

ohuga seotud riskide esialgse hinnangu kinnitamine, Keskkonnaministri 17.01.2012 a käskkiri 
nr 75). Paisudest tingitud üleujutusi ei peeta oluliseks, kuna paisude purunemised ja sellest 
põhjustatud üleujutused on ennetatavad tõhusa järelevalvega ja planeerimistegevusega. 
Paisudele tuleb tähelepanu pöörata ennetamise eesmärgil (Üleujutusohuga seotud riskide …, 
2011). 

Järgnevas tabelis 14 on toodud andmed Meremäe vallas asuva tulvaohuga Tuhkvitsa paisu 

kohta, vastavalt 2009 aastal PB Maa ja Vesi poolt koostatud veetõkestusobjektide 
kaardistamise tööle, mille raames hinnati ka objektide mõju (Veetõkestusobjektide 
kaardistamine ja nende mõju hindamise aruanne. PB Maa ja Vesi AS, 2009). Ohu hinnang 
nimetatud töö raames pole ammendav, usaldusväärsem hindamine eeldab töö autorite sõnul 

täiendavate tööde hulka, mida tol korral polnud võimalik läbi viia. 

Tabel 14. Tulvaohtlik pais 

Paisu nimi Jõgi 
Valgala 
km2 

Ülesanne 
Veelaskme 

tüüp 

Paisutus-
kõrgus m 

Tehniline kirjeldus  Hinne 

Tuhkvitsa 

(Obinitsa) 
Obinitsa 42 

rekreatiivne, 
kala-
kasvandus 

(SH-2x1,2) 

šahtülevool, 

äravoolu-
torud 2 tk d 
1,2 m 

11,6 
Šaht d4 m, äravoolutorud 
2x1,2 m kohaliku tee all 

hea, vajab 
remonti 

… ja selle ohuklass 

 OHUKLASS* 
Üleujutusohu 
tegur Ky 

Asustus, teed Märkus 

Tuhkvitsa 

(Obinitsa) 
1 27,05 Paisu kohal tee  

*1 klass - Ky>25 

 2 klass – 1,0<Ky<25 

 3 klass - Ky<1,0 

http://www.envir.ee/ujutus/hinnang
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Seisuveekogud 

Üle kümne hektari suurusel järvel on ehituskeeluvöönd 50 meetrit. Kuni kümne hektari suurusel 

järvel on ehituskeeluvöönd 25 meetrit. 

Järgnevas tabelis on loetletud Meremäe valla seisuveekogud. 

Tabel 15. Meremäe valla seisuveekogud (Keskkonnaregister: Keskkonnateabe keskus 05.2013. Avalik 
kasutus vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2012. a korraldusele nr 116 „Avalikult kasutatavate 
veekogude nimekirja kinnitamine“) 

 Nimi Tüüp KR kood Pindala (ha) Muud nimed 
Avalik 
kasutus 

1.  Engli järv looduslik j. VEE2145700 7,7 
Tiklase järv, Tihklase 
järv, Tiglase järv, 
Tiklist 

+ 

2.  Voronkino järv looduslik j. VEE2145710 1,6   

3.  Kuustiguniidü lump looduslik j. VEE2046030 0,9   

4.  Obinitsa järv paisjärv VEE2046010 20,8 
Obinitsa paisjärv, 
Tuhkvitsa veehoidla, 
Tääglova vh 

+ 

5.  Hilläkeste järv paisjärv VEE2046020 1,9 
Meremäe paisjärv, 
Tsirgu paisjärv 

+ 

6.  (Põdraoja lombid) paisjärv VEE2046070 1,2   

7.  (Põdraoja lombid) paisjärv VEE2046050 0,9   

8.  (Põdraoja lombid) paisjärv VEE2046080 0,8   

9.  
Põlgastõ lump (Meremäe 
Põlgastõ lump) 

tehisjärv VEE2046040 1,6   

10.  Solova järv tehisjärv VEE2046140 1,1 Vaaksaare tiik  

Veekogude ökoloogiline seisund 

Majanduslikult olulised veekasutuse tegevusalad EMTAK 2008 klassifikatsiooni põhiselt 

(Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade: Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond, Koiva 
vesikond. Keskkonnaministeeriumi eelnõu 04.07.2013) on järgmised:  

 elektrienergia, gaasi, auru, konditsioneeritud õhuga varustamine;  
 mäetööstus, majanduslikult olulisim toornafta ja maagaasi tootmine;  
 veevarustus ja kanalisatsioon;  
 põllumajandus;  
 töötlev tööstus: toiduainete tootmine; paberi ja pabertoodete tootmine; koksi ja puhas-

tatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine; muude mittemetalsetest mineraalidest 
toodete tootmine;  

 metsandus;  
 kalapüük ja vesiviljelus.  

Veekaitse eesmärk on saavutada pinnavee hea seisund ning hoida veekogusid, mille seisund 

juba on hea või väga hea (Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030. 2013). Setomaa pinnavete 
seisundi teave on toodud joonisel 12. 
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2.1.3.2 Põhjavesi 

Kogu Lõuna-Eestis Liivi lahe ja Peipsi järve vahelisel alal levib Keskdevoni veekompleks (D2) (vt 

joonis 13, 14). Selle moodustavad Amata, Gauja, Burtnieki ja Aruküla lademe valged, kollakad 

või punakaspruunid liivakivid ja aleuroliidid savi vahekihtide ning -läätsedega. Savikas materjal 
valdab Amata lademes, mistõttu ta moodustab koos Snetnaja Gora kihtidega ülem- ja 
keskdevoni vahelise nõrga kuni keskmise veepideme (D3sn-D3am). Üldse hõlmavad ligikaudu 
kolmandiku veekompleksi mahust savikad kivimid, mis nõrkade või keskmiste veepidemetena 
toimides moodustavad tõenäoliselt rea lokaalse levikuga survelisi veekihte, ent viimaste 
esinemine pole senini veel küllaldaselt tõestatud. Keskdevoni veekompleksi põhjapoolseks 
piiriks on ligikaudu Häädemeeste–Mustvee joon. Sealt kasvab tema paksus kagu poole kuni 
250 meetrini Haanja kõrgustikul. Veekompleks paljandub vaid kohati sügavamates jõeorgudes, 
mujal katavad teda kvaternaarisetted, mille paksus muutub vahemikus 5-80 m. Tänu valdavalt 
moreenist koosneva pinnakatte suurele paksusele on suuremal osal veekompleksi levikualast 
põhjavesi hästi kaitstud. Vee survetase jääb kõrgustikel 10-15 m sügavusele maapinnast, kuid 

madalamatel aladel esineb ka ülevoolavaid kaeve (sh Võru). Veekompleksi lateraalne 
filtratsioonikoefitsient on üsna ühtlane: enamasti 1-3 m/d. Suhteliselt suurem veejuhtivus 
esineb Sakala, Otepää ja Haanja kõrgustikul, moodustades seal 200-500 m2/d, mujal ei ületa 
veejuhtivus tavaliselt 100 m2/d. Keskdevoni veekompleksi kasutatakse ühisveevarustuses 
peamiselt Häädemeeste–Põlva joonest lõuna pool. 

Ülemdevoni veekompleks (D3) levib Eesti kaguosas ligi 500 km2 suurusel alal (vt joonis 13, 14). 

Piiratud aladel esineva Dubniki ja Plavinase lademe karstunud ja lõhelisest dolomiidist ning 
dolomiidistunud lubjakivist koosneva veekihi (D3db-D3pl) kogupaksus on 17-25 m. Plavinase 
lademe alumise osa merglilise savi vahekihtidega aleuroliidid [Snetnaja Gora kihid (D3sn)] 
moodustavad keskmise isoleerimisvõimega veepideme. Veekompleks on kaetud enamasti 
40...80 m paksuse pinnakattega ja seetõttu pindmise reostuse eest hästi kaitstud. Olenevalt 

reljeefist on vesi vabapinnaline või surveline, survetase jääb maapinnast tavaliselt 3-8 m 
sügavusele. Suuri karstilehtreid esineb muuhulgas Meremäel, Meeksis ja mujal, kus sulamis- 

Joonis 12. Väljavõte joonisest Ida-Eesti ja 
Koiva vesikonna jõgede ökoloogiline seisund 
(Eesti pinnaveekogude ökoloogiline seisund 
2004-2008. 2008. Koostaja Marksoo, P.) 
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ning vihmavesi tungib kiiresti aluspõhja kihtidesse. Karstunud karbonaatkivimite filtratsiooni-
koefitsient varieerub vahemikus 1-50 m/d. Piiratud esinemise tõttu ei ole ülemdevoni 
veekompleksil ühisveevarustuse seisukohast erilist tähtsust, kuid Võrumaal Misso ja Meremäe 
vallas on kohalikele asutustele-ettevõtetele põhiline joogiveeallikas. Meremäe vald jääb 
peamiselt Kesk-Devoni ja Kesk-Alam-Devoni liivakivi ja aleuroliidi põhjaveekihtide piirkonda. 

Allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart M 1 : 400 000 seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus, 2001. 

Meremäe vallas kasutatakse peamiselt Kesk-Devoni veekompleksi põhjavett, ülejäänud 

põhjavee kompleksid lasuvad sügavamal ning vesi on kõrge mineraalainete sisaldusega. 
Kvaternaari vesi on peamiseks joogivee allikaks üksiktarbijatel salvkaevudest. Kesk- Devoni 
vett kasutatakse asulates ja külades puurkaevude abil, mille sügavused on vahemikus 25-148 
m (Meremäe valla ÜVK …, 2013). Üldse hõlmavad ligikaudu kolmandiku veekompleksi mahust 

savikad kivimid, mis nõrkade või keskmiste veepidemetena toimides moodustavad 
tõenäoliselt rea lokaalse levikuga survelisi veekihte, ent viimaste esinemine pole senini veel 
küllaldaselt tõestatud. 

Kesk-Devoni ja Kesk-Alam-Devoni liivakivi ja aleuroliidi põhjaveekihtide piirkonna veerikastes 

kihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad valdavalt vahemikku 0,5-2,0 l/s*m. 

Joonis 13. Hüdrogeoloogia, väljavõte 
Eesti Geoloogiakeskuse veebilehe 
kaardirakendusest 
http://kaart.egk.ee/geol_kaart/  

Joonis 14. Põhjaveekogumid (Maves 2005). 

http://kaart.egk.ee/geol_kaart/
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Mõningates kohtades on puurkaevude erideebitid ka suuremad kui 2,0 l/s*m. Valla kesk- ja 
lõunaosa jääb peamiselt Kesk-Devoni mergli, domeriidi ja savi kivimite ning Ülem-Devoni 
lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimite põhjaveekihtide piirkonda. Kesk-Devoni mergli, domeriidi 
ja savi kivimikihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad alla 0,1 l/s*m. Ülem-Devoni 
kivimikihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad valdavalt vahemikku 0,5-2,0 l/s*m. 

Põhjaveehaarded 

Põhjaveehaare on rajatis vee võtmiseks põhjaveest ehk siis puurkaev, salvkaev või kaevude 

grupp. Põhjaveehaarde rajamisel tootlikkusega üle 500 m3 ööpäevas tuleb eelnevalt 
uuringutega määrata põhjaveevaru.  

Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus on 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe 

puurkaevuga; 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest puur-
kaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse põhjaveekihist 
kahe või enama puurkaevuga. Keskkonnaamet võib määrata veehaarde sanitaarkaitseala 
ulatuseks: 10 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 kuupmeetri 
ööpäevas ja kasutatakse kuni 50 inimese vajaduseks; 30 meetrit puurkaevust, kui vett 
võetakse põhjaveekihist üle 10 kuupmeetri ööpäevas ja põhjaveekiht on hästi kaitstud; 10 

meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 50 kuupmeetri ööpäevas ja 
põhjaveekiht on hästi kaitstud vastavalt veehaarde ja põhjavee seisundi eksperdihinnangule, 
mille on koostanud hüdrogeoloogiliste uuringute litsentsi omav isik, ning sanitaarkaitseala 
vähendamiseks on saadud Terviseameti kirjalik nõusolek. 

Järgnevas tabelis on toodud Meremäe vallas asuvad põhjaveehaarded. 

Tabel 16. Põhjaveehaarded (Keskkonnaregister 12. 2013; Meremäe valla ÜVK …, 2013) 

Registrikood 
Põhjaveehaarde 
nimetus 

Passi nr/ PK 
rajamise aasta 

Veevõtt 
Puurkaevu 
sanitaarkai
tseala (m) 

Kasutaja Asukoht 

POH0002806 
Kimeko, 
Meremäe 
(10635) 

   Kimeko OÜ Palandõ küla 

POH0001995 
Meremäe 
(10628) 

A-60-B / 1960 

lubatud 10,00  

tuh. m3 aastas 
vastavalt vee  

erikasutusloale 

50 
Meremäe 
Vallavalitsus 

Meremäe küla 

POH0002099 Obinitsa (10623) 
A-145-M / 
1955 

lubatud 12,00  

tuh. m3 aastas 
vastavalt vee  

erikasutusloale 

puudub, 
asub kahe 
maantee 
ristmiku 

läheduses 
(ca 11 m 

maanteest) 

vajalik 50 

Meremäe 
Vallavalitsus 

Obinitsa küla 

POH0012066 
Obinitsa farm 
(10638) 

   
Obinitsa 
Farmid OÜ 

Obinitsa küla 

POH0002807 
Obinitsa kool 
(10624) 

A-940-M / 
1962 

 
kuulub 

tamponeeri
misele 

Meremäe 
Vallavalitsus 

Obinitsa küla 

POH0002205 
Piusa kordoni 
(10646) 

A-1012-M / 
1963 

lubatud 8,00  

tuh. m3 aastas 
vastavalt vee  

 
Politsei-ja 
Piirivalveamet 

Võmmorski küla 
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Registrikood 
Põhjaveehaarde 
nimetus 

Passi nr/ PK 
rajamise aasta 

Veevõtt 
Puurkaevu 
sanitaarkai
tseala (m) 

Kasutaja Asukoht 

erikasutusloale 

POH0016816 
Tarbepuurkaev 
(10618) 

    Vasla küla 

POH0008420 
Tarbepuurkaev 
(10622) 

    Kiksova küla 

POH0015566 
Tarbepuurkaev 
(10627) 

    Tsirgu küla 

POH0011120 
Tarbepuurkaev 
(10629) 

    Meremäe küla 

POH0011085 
Tarbepuurkaev 
(10634) 

    Miikse küla 

POH0011109 
Tarbepuurkaev 
(10637) 

    Merekülä küla 

POH0007929 
Tarbepuurkaev 
(10640) 

    Kastamara küla 

POH0012151 
Tarbepuurkaev 
(10641) 

    Olehkova küla 

POH0006479 
Tarbepuurkaev 
(10642) 

    Hilana küla 

POH0006436 
Tarbepuurkaev 
(10647) 

    Helbi küla 

POH0015225 
Tarbepuurkaev 
(14583) 

    Talka küla 

POH0007555 
Tarbepuurkaev 
(14702) 

    Kalatsova küla 

POH0012907 
Tarbepuurkaev 
(14727) 

    Polovina küla 

POH0007556 
Tarbepuurkaev 
(16434) 

    Kalatsova küla 

POH0011108 
Tarbepuurkaev 
(19436) 

    Merekülä küla 

POH0018183 
Tarbepuurkaev 
(23040) 

    Kõõru küla 

POH0019350 
Tarbepuurkaev 
(23041) 

    Juusa küla 

POH0019383 
Tarbepuurkaev 
(23120) 

    Väiko-Härmä küla 

POH0019538 
Tarbepuurkaev 
(23589) 

    Tobrova küla 

POH0022112 
Tarbepuurkaev 
(24531) 

    Poksa küla 

POH0022449 
Tarbepuurkaev 
(24859) 

    Tsumba küla 

POH0022478 
Tarbepuurkaev 
(24999) 

    Hilana küla 

POH0023106 
Tarbepuurkaev 
(25513) 

    Küllätüvä küla 

POH0022650 
Tarbepuurkaev 
(25649) 

    Rokina küla 

POH0022086 Tarbepuurkaev     Miku küla 
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Registrikood 
Põhjaveehaarde 
nimetus 

Passi nr/ PK 
rajamise aasta 

Veevõtt 
Puurkaevu 
sanitaarkai
tseala (m) 

Kasutaja Asukoht 

(25650) 

POH0023209 
Tarbepuurkaev 
(26023) 

    Härmä küla 

Põhjavee kaitstus 

Meremäe vald kuulub peamiselt keskmiselt kaitstud põhjaveega alade hulka. (vt joonis 15). 
Valla kagusektoris ja Obinitsast põhja pool esineb nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) 
põhjaveega ala, kus on valdavalt moreenist pinnakatte paksus 2-10 m ning savi või liivsavi 
paksus alla 2 m.  

Joonis 15. Põhjavee kaitstus M 1 : 400 000 (Eesti põhjavee kaitstuse kaart. Eesti Geoloogiakeskus, 
2001) väljavõte vallapiiridega.  

Kehtivaid vee erikasutuslubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate 
ainete suublasse juhtimise, tõkestamise ning samuti põhjavee muutused, on Meremäe vallas 
12.02.2015 seisuga kaks (Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

Meremäe Vallvalitsus - Põhjaveevõtt ja heitvee suublasse juhtimine. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/323863; 

Insenerehituse AS - Võrumaal Meremäe vallas Härma külas Piusa jõel Keldre paisu 
olemasoleva lävi lammutamine ning kujundatavasse jõesängi koelmuala rajamine. Vee-
erikasutusluba nr L.VV/320540. 

Lisaks käsitlevad põhjaveevõttu ning heitvee suublasse juhtimist ka keskkonnakompleksluba 

OÜ Kimeko – Sigade intensiivkasvatus käitises kohtade arvuga rohkem kui 2000 seale 
(kehamassiga üle 30 kg). Vett tegevuse tarbeks võetakse Meremäe puurkaevust (katastri nr. 
10635). Reovesi kogutakse kogumismahutitesse (6 m3). Keskkonnakompleksluba nr L.KKL.VÕ-
174627. 
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Joogivesi 

Joogivesi peab vastama kõigi näitajate osas Sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 
„Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ nõuetele alates 01. jaanuar 
2013.  

Ida-Eesti vesikond: joogiveeallikateks põhjavesi ja pinnavesi. Põhjavees kui joogiveeallikas on 

probleemiks ülemäärane Fe, Mn, PHT, NH4+, F, efektiivdoos, Cl, Ba. Pinnaveest toodetud 
joogivees on probleemiks trihalometaanid. Soovitud seisund ja eesmärk 2015 <2000 tarbijat – 
üleminekuperiood kuni 31. detsember 2013 värvuse, pH, Fe, Mn, lõhna, hägususe, Cl, 
elektrijuhtivuse, SO4 piirväärtuste osas (Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava, 2010). 

2.1.4 Mullad ja põllud 

Valdavad on näivleetunud saviliivmullad liivsavil ja liivsavimullad, leede- ja leetunud liivmullad, 
lisaks esineb madalsoomuldi, leet-glei-liivmuldi ning raba- ja siirdesoomuldi (vt joonis 16). 
Muldade kivisus K. Kildema järgi on vähene või keskmine. Eesti kagunurga (Võrumaa, 
Põlvamaa, ka Viljandimaa) mullad on happelisemad kui mujal. Happeliste maade (mulla pHKCl 
<6,0) osakaal maakonna pindalast on siin 40-100%. Künklikel, tugevalt liigestatud reljeefiga 
Lõuna- ja Kagu-Eesti aladel ohustab muldi ka erosioon (Eesti maaelu arengukava 2014-2020, 
2013). Põllumuldade viljakus põllumuldade keskmise boniteedi (100-punktilises süsteemis) 
järgi on alla keskmise (40-15) või madal (alla 40)4. 

Setomaa vallad on Euroopa Liidu kategooriate alusel määratletud ebasoodsamate aladena/ 

valdadena - nn ESA meetme aladena, kus tootmist piiravaks teguriks on madalama viljakusega 
muldade suur osatähtsus põllumajandusmaal ning majandusnäitajad on tavaliste tootmistingi-
mustega piirkondadega võrreldes väiksemad. ESA aladele rakendub eraldi toetussüsteem.5  

Väärtuslikud põllumaad  

Võru maakonnas käsitletakse kõrge väärtusega põllumaadena põlde, mille boniteet ületab 38 

boniteedi punkti (Asustust ja maakasutust …., 2005). Meremäe vald on Setomaal üks suurema 
põllumaade osakaaluga valdadest (vt 
joonis 16 ja 17). PRIA põllumassiive on 

vallas kokku 4 349,0 ha, so 32,6% valla 

territooriumist. 

Allikas: Eesti-Läti koostööprojekti „BUY 

LOCAL” raames läbi viidud uuringu 
aruanne Setomaa ja Ape regiooni 
loodus- ja inimressursside kohta. Eesti 
Maaülikool, Läti Põllumajandusülikool. 
Tartu-Jelgava 2010. 

Joonis 16. Meremäe valla mullastikukaart. 
Digitaalse Eesti mullakaardi 1:200 000 
(Tartu Ülikool, Geograafia osakond) alusel 
kaardi koostanud Priit Penu ja Tambet Kikas. 

                                                           
4 http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_mullastik 

5 Vaata täpsemalt http://www.pria.ee/et/toetused/meede/ebasoodsamate_piirkondade_toetus_2012#ees 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_mullastik
http://www.pria.ee/et/toetused/meede/ebasoodsamate_piirkondade_toetus_2012#ees
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Joonis 17. PRIA põllumassiivide osakaal Meremäe vallas 

2.1.5 Metsad 

Meremäe põhjapoolses osas (Palumaa maastikurajoonis) domineerivad palu- ja nõmme-
männikud. Puistutest valdavad (II-III bon) männikud, kohati kasvab segapuistuid. Tugevasti 
happelistel leede-glei- (LG) ja leede-turvastunud muldadel (LG1) kasvavad rabastunud metsad. 
Need on karusambla-mustika- (III bon), karusambla- (III-IV bon) ja sinikamännikud (IV-V bon). 

Metsade ja metsaste siirdesoode vahel esineb arvukalt väikesi puisrabasi. Meremäe edela 
poolses servas ja Missos (Haanja kõrgustikul) on mullad heade metsakasvueeldustega. Esineb 
kõrge tootlikkusega sinilille- ja jänesekapsa laanekuusikuid (Ia-I bon). Väikeküngastikel on 
liivaste muldade tõttu suurem männikute osakaal. Leede- ja leetunud muldadega sanduritel 

on valdavad palumetsad – pohla- ja mustikamännikud (II-III bon). Meremäe kagunurga 
(Irboska lavamaal) orustikes kasvab mets iseloomulike ribadena põldude vahel. Suurimad 
kompaktsed metsad kasvavad tasasel pinnal riigipiiril, Meremäest idas ja kagus (Marinova 
mets).  

Allikas: Arold, I. 2005. Eesti maastikud. Tartu Ülikool Geograafia Instituut. Tartu Ülikooli 

kirjastus. 

Meremäe vallas on metsade osakaal haldusterritooriumist 33,4%, sh riigimetsi 61,2 ha ja 

erametsi 4 395,0 ha (vt joonis 18). 
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Joonis 18. Riigi- ja erametsade eraldised Meremäe vallas (Keskkonnaregister 08.2013). 

Meremäe valla haldusterritoorium kuulub RMK Võrumaa metskonna Misso metsandikku (vt 
joonis 19).  

Joonis 19. RMK Võrumaa metskond 
(http://www.rmk.ee/metsamajandamine/metsamajandus/metskonnad) 

http://www.rmk.ee/metsamajandamine/metsamajandus/metskonnad
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2.1.6 Kaitstav loodus 

Järgnevalt on kirjeldatud Meremäe vallas riiklikult kaitstavat looduskeskkonda. Kaitstavate 
alade ja objektide valitseja on Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon. 

Joonis 20. Kaitstavad alad ja objektid Meremäe vallas. 

Tabel 17. Kaitstavad alad Meremäe vallas (Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus 05.2013).  

Jrk 
nr 

Kaitstava ala 
nimetus 

Natura 2000 
ala 

Kaitsekorra alus Kaitse-eesmärk 

Ala pindala valla 
haldusterri-
tooriumil /amet-
lik üldpindala 
(ha) 

1 

Piusa jõe 
ürgoru 
maastiku-
kaitseala 

Piusa 
loodusala 

VV 17.10.2005 a 
määrus nr 269 
Piusa jõe ürgoru 
maastikukaitseala 
kaitse-eeskiri 

Vööndid: Härma skv.; Piusa jõe 
ürgoru pv. 

Eesmärk: 
1) Piusa jõe ürgoru, sealsete 
devoni liivakivipaljandite, jõe ning 
metsa- ja niidukoosluste kaitse; 
2) EÜ nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta I lisas 
nimetatud elupaigatüüpide – 
jõgede ja ojade (3260), niiskus-
lembeste kõrgrohustute (6430), 
lamminiitude (6450), liivakivi-
paljandite (8220) ja vanade 
loodusmetsade (9010*) kaitse 
ning II lisas nimetatud liikide - 

400,0 / 1211,7 
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Jrk 
nr 

Kaitstava ala 
nimetus 

Natura 2000 
ala 

Kaitsekorra alus Kaitse-eesmärk 

Ala pindala valla 
haldusterri-
tooriumil /amet-
lik üldpindala 
(ha) 

hariliku võldase (Cottus gobio), 
mis on III kategooria kaitsealune 
liik, ja II kategooria kaitsealuse 
liigi elupaiga kaitse. 

2 
Meremäe 
kaasik 

 

Puistu. Uuenda-
mata piiridega 
park.  VV 03. 03. 
2006 määrus nr 64 
Kaitsealuste 
parkide, 
arboreetumite ja 
puistute kaitse-
eeskiri 

Puistu kaitsmine. 2,0 / 2,0 

3 

Piusa-
Võmmorski 
hoiuala 
(Võru) 

Piusa-
Võmmorski 
loodusala 

Hoiuala. Kaitse 
toimub vastavalt 
LKS prg 32 

EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ 
I lisas nimetatud elupaigatüüpide 
- jõgede ja ojade (3260), lammi-
niitude (6450) ning II lisas nime-
tatud liigi - paksukojalise jõekarbi 
(Unio crassus) elupaiga kaitse. 

113,8 / 113,8 

Piusa jõe ürgoru maastiku-kaitseala kaitsekord: Lubatud on viibida, korjata marju, seeni ja 
muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal, välja arvatud liivakivipaljandid, kus ei ole lubatud 
viibida. Kaitsealal on lubatud kalapüük, välja arvatud Piusa jõel. Jahipidamine on lubatud. 

Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja loal selleks ette-
valmistatud ja tähistatud kohtades. Rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata 
kohtades on lubatud vähem kui 50 osalejaga. Üle 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine 
selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul. Sõidukiga 
sõitmine teedel ja mootorita ujuvvahendiga sõitmine kaitseala vetel on lubatud. Maastiku-
sõidukiga sõitmine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul. Kaitseala valitseja nõusolekuta 
on kaitsealal muuhulgas keelatud kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut. Täpsemalt 

vt https://www.riigiteataja.ee/akt/950548?leiaKehtiv. 

Meremäe kaasik: Pargi maa-ala on piiranguvöönd. Park on avalikuks kasutamiseks. Jalgrattaga 

sõitmine on lubatud selleks määratud teedel ja radadel. Sõidukiga sõitmine on lubatud selleks 
määratud teedel ja sõiduki parkimine on lubatud parklates. Maastikusõidukiga sõitmine on 

lubatud pargi valitseja nõusolekul. Telkimine ja lõkke tegemine on pargis lubatud ainult pargi 
valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Pargis on lubatud kuni 50 
osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt tähista-
mata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata 
ja pargi valitseja poolt tähistamata kohtades on lubatud üksnes pargi valitseja nõusolekul. 
Pargi valitseja nõusolekuta on pargis muuhulgas keelatud detail- ja üldplaneeringu kehtes-
tamine. Täpsemalt vt https://www.riigiteataja.ee/akt/13131798?leiaKehtiv. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13131798?leiaKehtiv
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Tabel 18. Meremäe valla looduskaitse üksikobjektid (Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus 
05.2013).  

Jrk 
nr 

Objekti nimetus 
Objekti 
tüüp 

Piiranguvööndi 
raadius (m) 

Asukoht 

1 Tsirgu mänd; Kalmõpettäi üksikpuu 50 Tsirgu küla 

2 Meremäe männid (3 tk) üksikpuu 50 Meremäe küla 

Tabel 19. Meremäe valla vääriselupaigad (Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus 05.2013).  

Jrk 
nr 

VEP Nr Staatus Asukoht 

1 113004 Ei ole kehtivat lepingut Kõõru küla 

2 113006 Ei ole kehtivat lepingut Võmmorski küla 

3 113001 Ei ole kehtivat lepingut 
Tepia küla, Serga 
küla 

4 113002 Ei ole kehtivat lepingut Hilläkeste küla 

5 113003 Ei ole kehtivat lepingut Palo küla 

Tabel 20. Meremäe valla püsielupaigad (Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus 05.2013).  

Jrk 
nr 

Nimetus Asukoht Alus Vööndid 

Ala pindala 
valla haldus-
territooriumil 
/ametlik üld-
pindala (ha) 

1 
Kiksova hari-
vesiliku püsielu-
paik 

Kiksova küla Keskkonnaministri 
04.07.2005 a määrus 
nr 56 Harivesiliku 
püsielupaikade 
kaitse alla võtmine ja 
kaitse-eeskiri 

piiranguvöönd 3,7 / 3,7 

2 
Kõõru harivesiliku 
püsielupaik 

Kõõru küla piiranguvöönd 1,7 / 1,7 

3 
Martsina hari-
vesiliku püsielu-
paik 

Martsina küla piiranguvöönd 5,6 / 5,6 

 

Väljaspool kaitstavat ala (LKA, MKA, HA) ja püsielupaika leidub Meremäe vallas järgmiste 

kaitstavate liikide elupaiku ja kasvukohti: harivesilik, põhja-nahkhiir, veelendlane, põhja-
nahkhiir (II kat); valge-toonekurg, suurkoovitaja (III kat); nõmmnelk, mets-vareskold, roomav 
öövilge, kuradi-sõrmkäpp, vööthuul-sõrmkäpp, suur käopõll, pruunikas pesajuur, kahelehine 
käokeel, ahtalehine ängelhein, balti sõrmkäpp (III kat). 

Tabel 21. Allikad Meremäe vallas. 

Jrk 
nr 

KR kood Nimi 
Kalda-
piirangu-
vöönd * (m) 

Asukoht 

6 VEE4615800  50 Hilana küla, Meremäe vald 

7 VEE4617500  50 Kõõru küla, Meremäe vald 

8 VEE4610100  50 Karamsina küla, Meremäe vald 

9 VEE4704200  50 Tepia küla, Meremäe vald 

10 VEE4603600  50 Serga küla, Meremäe vald 

11 VEE4704700 Ilmamäe allikas 50 Hilläkeste küla, Meremäe vald 

12 VEE4202600 Loosi allikad 50 Hilläkeste küla, Meremäe vald 

13 VEE4604100  50 Hilläkeste küla, Meremäe vald 

14 VEE4704400  50 Meremäe küla, Meremäe vald 
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Jrk 
nr 

KR kood Nimi 
Kalda-
piirangu-
vöönd * (m) 

Asukoht 

15 VEE4704600  50 Meremäe küla, Meremäe vald 

16 VEE4704600 Ojaotsa lätted 50 Meremäe küla, Meremäe vald 

17 VEE4704500 Ojaotsa lätted 50 Meremäe küla, Meremäe vald 

*Alus: Looduskaitseseadus¹ § 34 - 37, 41 

Lõhejõed: Piusa jõgi, Pelska (Belka) jõgi, Obinitsa (Tuhkvitsa) oja.  

2.1.7 Välisõhk 

Tabel 22. Paiksed õhusaasteallikad (Keskkonnaregister 12.2013). 

Objekti 
nimetus 

Registrikood Tüüp / tegevusala EMTAK 
Saasteallikate 
arv 

Asukoht 

Kimeko OÜ PSA0003637 
Põllumajandus. 

Seakasvatus 
4 

Meremäe vald, 
Palandõ küla 

2.2 ASUSTUS JA KÜLAD 

Meremäe vallas on keskuseid kaks – Meremäe (161 el) ja Obinitsa (169 el). Vallamaja asub 
Meremäe külas. Külasid on kokku 87 (vt joonis 30), elanike arv külas jääb alla 50-ne, va 
keskused. Suuremad külad on lisaks Miikse, Võmmorski, Uusvada, Rokina ja Helbi (Meremäe 
valla arengukava …, 2012). Riigiteedest on esindatud ainult kõrvalmaanteed. 

Setomaal asustustihedus on hõre (vt tabel 23). Kui 2012. aastal oli Eestis tervikuna rahvastiku 

tihedus 30,8 in/km2, siis Setomaa valdades oli vastav näitaja 6,7 in/km2. Valdade lõikes suurim 
elanike tihedus oli Mikitamäe vallas (9,1 in/km2) ja väikseim Misso vallas (3,9 in/km2) 
(Setomaa ühine ettevõtlusstrateegia, 2013). 

Tabel 23. Rahvaarv ja asustustihedus, uuendatud: 31.05.2013 (Allikas: Statistikaamet) 

  

2010 2011 2012* 2012** 2013 

Rahva-
arv 

Asustus-
tihedus, 
elanikku 
km² kohta 

Rahva-
arv 

Asustus-
tihedus, 
elanikku 
km² kohta 

Rahva-
arv 

Asustus-
tihedus, 
elanikku 
km² kohta 

Rahva-
arv 

Asustus-
tihedus, 
elanikku 
km² kohta 

Rahva-
arv 

Asustus-
tihedus, 
elanikku 
km² kohta 

Mikitamäe 
vald 

973 9.3 961 9.2 954 9.1 897 8.6 886 8.5 

Värska vald 1 325 7.1 1 307 7.0 1 300 6.9 1 079 5.7 1 074 5.7 

Meremäe 
vald 

1 117 8.5 1 100 8.3 1 088 8.2 888 6.7 891 6.8 

Misso vald 772 4.1 750 4.0 746 3.9 576 3.0 546 2.9 

2012* - põhineb 2000. a rahvaloenduse ja registreeritud rahvastikumuutuste - sünni- ja surmajuhtude andmetel. 
2012** - põhineb 2011.a rahvaloenduse ja registreeritud rahvastikumuutuste - sünni- ja surmajuhtude ning 
elukohavahetuste (rände) andmetel. 
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Joonis 21. Meremäe valla külad, asustuse/hoonestuse koondumisalad ja asustust suunavad tegurid 
(looduskaitse, märgalad). 

2.3 SOTSIAALNE KESKKOND 

Alates 2000. aastast on Setomaal elanike arvu kahanemine toimunud kiiremini kui Eestis 
tervikuna. Setomaad iseloomustab mõnevõrra väiksem laste ja tööealiste ning mõnevõrra 
suurem 65-aastaste ja vanemate isikute osatähtsus. Setomaa elanikkonnast 12,0% moodus-
tavad kuni 14-aastased lapsed, 64,6% tööealised ning 23,4% 65-aastased ja vanemad isikud. 
Setomaa elanikkonna vananemine on pidurdunud, kuid kuni 14-aastaste osatähtsus elanik-
konnas on siiski väike ning suhteliselt suure osa tööealisest elanikkonnast moodustavad 45–
64-aastased, kes 5–15 aasta pärast siirduvad pensionile. Meremäe valla rahvastikuandmed soo 

ja vanuserühma järgi seisuga 06.2013 on toodud joonisel 22. 

Suure osa elanikkonnast moodustavad majanduslikult mitteaktiivsed (vt joonis 23). Setomaa 

hõivatutest 2,9% moodustasid palgatöötajatega ettevõtjad, mis on sarnane Eesti keskmisele 
(3,5%). Samas iseloomustab Setomaad keskmisest kõrgem FIE-de osatähtsus (Setomaal 8,7% 
ja Eestis tervikuna 3,9%). Võrreldes eelmise rahvaloendusega (seisuga 31.12.2000) on 
Setomaal tervikuna elanike hõiveseisundit arvestades ettevõtjate arv kasvanud 26% 6 ja seda 
peamiselt FIE-de arvu kasvu arvelt Meremäe ja Misso vallas (vt joonis 25). Setomaa 
majanduslikult mitteaktiivsetest isikutest 45,2% on pensionärid, 18,4% alla 15-aastased ning 
ülejäänud on üliõpilased, töövõimetuspensionärid ja kodused (kokku 789 isikut), kes võiks olla 
potentsiaalne ressurss tööturule toomiseks. Arvuliselt on selliseid isikuid kõige enam 
Mikitamäel ja Värskas. Allikas: Setomaa ühine ettevõtlusstrateegia, 2013.  

                                                           
6 Reidolf, M. (2013) Setomaa arengukava uuendamiseks Setomaa olukorraanalüüs. Arvandmed seisuga jaanuar 2012.  
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Joonis 22. Meremäe valla rahvastiku koosseis vanuserühma ja soo järgi, seisuga 06.2013 (Allikas: 
Statistikaamet). 

Joonis 23. Ülalpeetavate osakaal valla rahvastikust, seisuga 09.07.2013 (allikas: Statistikaamet). 

Joonis 24. Setomaa valdade rändesaldo aastatel 2005 – 2012 (Allikas: Statistikaamet) 
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Enamus Setomaa elanikest saab peamist elatist pensionist, suur osa saavad töötasu/palka, 

vähemal määral on peamine elatusallikas toetus või hüvitis, ettevõtja tulu või muu tulu (vt 
joonis 26). 

Demograafiline tööturu surveindeks7 Statistikaameti andmetel seisuga 09.07.2013 oli 

Mikitamäe vallas 0,47; Värska vallas 0,65; Meremäe vallas 0,56 ja Misso vallas 0,42. Indeks on 
käesoleval sajandil viimati olnud üle ühe Värska vallas 2009 aastal ja Misso vallas 2001 aastal. 

Joonis 25. Hõiveseisund vanuserühmas 15-64, rahvaloenduse andmed seisuga 31.12.2011, (Allikas: 
Statistikaamet). 

Joonis 26. Elanike hulk (kõik vanuserühmad) peamise elatusallika järgi, rahvaloenduse andmed seisuga 
31.12.2011 (Allikas: Statistikaamet). 

                                                           
7 Eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5–14-aastased) ja sealt vanuse tõttu väljalangevate inimeste 

(55–64-aastased) suhe. Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui 
sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb 
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2.4 MAJANDUSLIK KESKKOND 

Sisemised mõjutegurid: aeglustunud majanduskasv, nõrgenenud välisnõudlus ja tootmis-
mahtude vähenemine töötlevas tööstuses. Vähene oodatav majanduskasv tänu sisenõudlusele 
ja mõningane ekspordi kasvu kiirenemine 2014 aastal. Valitsussektori investeeringud vähe-
nevad, kasvab ettevõtete investeeringute kasv masinatesse ja seadmetesse. Majanduse 
sõltuvus ekspordist ja omakorda partnerite majanduse arengust. Mõningane tarbijahinna 
indeksi tõusu aeglustumine. Palkade kasv. 

Lisaks sisemistele teguritele mõjutavad Eestit ka üleilmsed suundumused ja Euroopa Liidu 

poliitika. Olulisemateks mõjutatavateks trendideks on rahvastiku vananemine, teadmispõhise 

majanduse kasv, linnastumine, üleminek laialdasele taastuvenergia kasutamisele ja maailma-
majanduse raskuskeskme nihkumine Aasiasse. 

Rahvastiku vananemine on Eestis vältimatu protsess, mida võimendab negatiivne loomulik 

iive. Lisaks rahvastiku vananemisele ja rahvaarvu vähenemisele on Eestile iseloomulikuks ka 
aeglane linnastumine. Suuremate linnade põhilised tõmbeallikad on kõrgkoolide olemasolu ja 
teadmispõhise majandusega seotud töökohtade kasv. Linnastumine väljendub ka maaelanike 

tööalases pendelrände kasvus (Eesti 2030+, 2013). 

2.4.1 Maaettevõtlus  

Maaettevõtlus on väljaspool linnu toimuv tegevus, mis hõlmab erinevaid valdkondi. 

Maaettevõtlus võib olla traditsiooniline põllumajandus, mahepõllumajandus, metsandus, 
alternatiivtegevused, mitmekesistamine ja maaelu arendus, sh. turism ja kohalik algatus.8  

Ettevõtete arv Setomaal on 2012. aastal võrreldes 2000. aastaga kasvanud 76%. Selline kasvu-

tempo ületab ettevõtete arvu kasvutempot Eestis tervikuna. Ettevõtete arv 1000 elaniku kohta 
näitab piirkonna ettevõtlusaktiivsust, mis annab võimaluse omavahel võrrelda erineva 
suurusega piirkondi. Kui 2000. a esimesel poolel oli Setomaal ettevõtlusaktiivsuse kasvutempo 
kiirem kui Eestis ning Põlva ja Võru maakonnas (Setomaa 4 valla olukorra …, 2010), võib 2011. 
aasta andmetele tuginedes öelda, et Setomaa on tunduvalt ettevõtlusaktiivsem piirkond kui 
Eesti tervikuna ning Põlva ja Võru maakond. 2011. aastal oli Setomaal 1000 elaniku kohta üle 
90 ettevõtte (Eestis keskmiselt 80 ning Põlva ja Võru maakondades keskmiselt veel vähem). 
Allikas: Setomaa ühine ettevõtlusstrateegia, 2013. 

 

                                                           
8 http://www.pikk.ee/valdkonnad/maaettevotlus 

http://www.pikk.ee/valdkonnad/maaettevotlus
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Joonis 27. Statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv töötajate arvu järgi, aastatel 2005-2012 (Allikas: 
Statistikaamet). 

* Statistiline profiil — majanduslikult aktiivsete üksuste (äriühingute, füüsilisest isikust ette-

võtjate, asutuste, mittetulundusühingute) kogum, mida Statistikaamet kasutab majandus-
statistika üldkogumina 1994. aastast. 

Joonis 28. Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv õigusliku vormi järgi Meremäe vallas, aastatel 
2005-2012 (Allikas: Statistikaamet). 

Setomaad, sh ka Meremäe valda, iseloomustab kõrge FIEde osatähtsuse (68,1% ettevõtjatest 
on FIEd). Suurem osa Setomaa ettevõtetest (ligi 60,0% põllumajanduse, metsamajanduse või 
kalapüügi valdkonnas) tegutsevad primaarsektoris (Eestis tervikuna 11,7%). Hulgi- ja jae-
kaubanduse ettevõtteid Setomaal on 7,2% (Eestis 18,6%), majutuse ja toitlustusega tegelevaid 
ettevõtteid 6,3% (Eestis 2,7%), töötleva tööstuse ettevõtteid 4,4% (Eestis 7,3%), ehitus-
ettevõtteid 4,1% (Eestis 9,4%), muid teenindusettevõtteid 3,1% (Eestis 5,4%) ning ülejäänud 
ettevõtted tegelevad muudes valdkondades. Olulisemateks muutuseks ettevõtluse vald-

kondlikus struktuuris on primaarsektori ettevõtete osakaalu märkimisväärne suurenemine 
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(37%lt 2000. aastal 60,0%le 2012. aastal), hulgi- ja jaekaubanduse ning töötleva tööstuse 
vähenemine (vastavalt 22,1%lt 7,2%le ning 18,2%lt 4,4%le). Suurema muutusena võib välja 
tuua ka Setomaa ettevõtlusmaastiku mitmekesistumise, sest võrreldes 2000. aastaga on 
lisandunud ettevõtteid sellistes valdkondades nagu jäätmekäitlus, info ja side, kinnisvara, 
kunst ja meelelahutus. Suurimad ettevõtted töötajate arvu, müügitulu ja ärikasumi järgi 
asuvad Värska vallas, mis hoiabki tervikuna Setomaa ettevõtluse majandusnäitajaid kõrgel. 
Setomaa ettevõtlusmaastik on oluliselt mitmekesistunud ning ettevõtete müügitulu on aastate 
lõikes olnud suhteliselt stabiilne või isegi kasvanud. Allikas: Setomaa ühine ettevõtlus-
strateegia, 2013. 

Klastrid: toit, mets, tööstus, teenindus (Setomaa 4 valla olukorra …, 2010). 

Järeldusi Setomaa ühisest ettevõtlusstrateegiast (2013): 

 Ettevõtete arv võiks suureneda töötleva tööstuse, veonduse ja laonduse, tervishoiu ja 
sotsiaalhoolekande ning elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varus-
tamise valdkonnas; 

 Põllumajanduses võiks märksõnaks olla mahepõllumajandus; 

 Kohapeal toodetud toodang tuleks töödelda kohapeal ning väärindatud kaup 
eksportida; 

 FIEde kõrge osakaalu tõttu, kes üksi tegutsedes ei suuda toota kõrgemat lisandväärtust 
ning olla konkurentsivõimelised võrdluses suuremate ettevõtetega, on vajalik 
valdkondlik või valdkondade ülene ühistegevus; 

 Setomaal on olemas kohalikud loodusressursid, mis on heaks eelduseks ettevõtluse 
mitmekesistamiseks, kohaliku loodusressursi mõistlikuks kasutamiseks ning 
täiendavate töökohtade loomiseks sõltuvalt loodusressursi asukohast. 

Ehitus: Meremäe vallas on aastatel 2005-2012 uusehitusena kasutusloa saanud 493,5 m2 

eluruume. Mitteeluhooneid (kasulikku pinda) on eelnimetatud perioodil uusehitusena 
kasutusloa saanud Meremäe vallas 1 644,2 m2 (Allikas: Statistikaamet). 

2.4.2.1 Puhke- ja turismimajandus 

Setomaa ettevõtlust arendavad tugevamad organisatsioonid on lisaks MTÜle Setomaa Valdade 

Liit, MTÜ Setomaa Turism ja MTÜ Seto Käsitüü Kogo. MTÜ Setomaa Turismi eesmärgiks on 

turismiettevõtluse arendamine Setomaal, turismiga seotud ettevõtete ja piirkonna turismist 
huvitatud mõttekaaslaste ühendamine, liikmete ühiste huvide esindamine ning kaitsmine, 
osalemine piirkonna turismi infrastruktuuri edendamisel ja haldamisel ning maapiirkonnas 
uute töö- ja vabaaja vormide väljatöötamine ja rakendamine. MTÜ Seto Käsitüü Kogo edendab 
seto traditsioonilisel käsitööl põhinevat ettevõtlust seto käsitöötraditsiooni järjepidevuse ja 
säilitamise kaudu. Uuem arendusobjekt on seto toit ja köök. 

Aktiivse puhkuse objektid Meremäe vallas on Setomaa Turismitalo, Piusa Ürgoru Puhkekeskus, 

SetoLaste Mängumaa, Obinitsa muuseum. 

Ööbimisteenust, majutust pakuvad Setomaa Turismitalo, Võsa Nulk; Setomaa Turismitalo, Tiigi 
Nulk; Piusa Ürgoru Puhkekompleks. 

Meremäe valda läbib turismimarsruut „Seto Külävüü“. 
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RMK matkateed ja puhkekohad9: 

Meremäe valla Piusa jõe äärsed alad moodustavad idapoolse osa RMK Haanja-Karula 

puhkealast. 

 Setomaad läbib Aegviidu-Ähijärve matkatee IV lõik: Värska - Lõunalaagri -Piusa koopad 
- Piusa jõe kallas - Härma müür  (Eesti kõige kõrgemad ja maalilisemad Devoni liivakivi-
paljandid).  

 Piusa jõe ürgoru matkarada (15 km): Rada algab Vana-Vastseliina linnusevaremete 
juurest ja kulgeb mööda Piusa jõe ürgorgu Lindora külani Võru-Obinitsa maanteel. 
Rada on varustatud puidust suunavate viitadega ja vaatamisväärsusi tutvustavate info-
tahvlitega. Rajal on 2 lõkkekohta, mis on varustatud grillimisrestidega ja kus on 
võimalik telkida. Kasutada on 2 varjualust koos laua ja pinkidega ja 2 kuivkäimlat, 
telkimisvõimalus. 

2.4.2.2 Põllumajandus 

Tabel 24. Loomakasvatus ja põllumajandus põllumajanduslikes majapidamistes aastal 2010 (Allikas: 
Statistikaamet). 

 
Loomade, lindude ja 
mesilastega maja-
pidamiste arv 2010 

Loomade, lindude ja 
mesilastega maja-
pidamiste arv 2013* 

Põllumajandus-
maaga maja-
pidamiste arv 

Loomühikute 
arv 

Põllu-
majandus-
maa, (ha) 

Meremäe vald 95 101 169 2 725 4 058 

*PRIA andmed seisuga 05. 2013 

Joonis 25. Toetustega (ÜPT10 ja PLK11) kaetud pinna osatähtsus (%) 2012. a PRIA põllumassiivide pinnast 
ning kasutamata põllumajandusmaa (ha) valdade kaupa (PRIA 1.05.2012 andmetel). Allikas: Eesti 
maaelu arengukava 2007-2013 2. telje…, 2013. 

Kasutamata põllumajandusmaad on Meremäe vallas 1 503 ha. PRIA põllumassiivide pinnast 
70-80% on saanud kas ühtset pindalatoetust või poolloodusliku koosluse toetust (vt joonis 25). 

 

                                                           
9 http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad 
10 ÜPT – ühtne pindalatoetus.  
11 PLK – poolloodusliku koosluse toetus 
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Joonis 26. Loomkoormus (lü/ha) valdade kaupa. Ebasoodsate piirkondade eristamiskriteerium 1,4 
lü/ha (2010. aasta andmed, Statistikaamet, Põllumajandusministeeriumi päring 19.09.2012). Allikas: 
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje …, 2013. 

Joonis 27. Standardtoodang* kasutatava põllumajandusmaa kohta (eurot/ha aastas) valdade lõikes. 
Eesti keskmine näitaja on 632 eurot/ha aastas, millest kriteeriumina 80% on 506 eurot/ha (2010. aasta 
andmed, Statistikaamet, Põllumajandusministeeriumi päring 19.09.2012). Allikas: Eesti maaelu arengu-
kava 2007-2013 2. telje …, 2013.  

*Standardtoodangu kasutamisel on probleemiks, et kui vallas on üks suur tootmiskeskus (näiteks sigala või 

kanafarm), siis standardtoodang selles vallas on suhteliselt suur, samas ei pruugi seal põllumajandustootmine 
iseenesest väga heal järjel olla. Seetõttu on lisaks veel võetud arvesse loomkoormus lü/ha, mis iseloomustab 
paremini loomakasvatus-piirkondi. Loomkoormuse kriteeriumiks võeti 1,4 lü/ha. Ettevõtte standardkogutoodang 
(SKT) arvutatakse standardtoodangu (ST) koefitsientide alusel lähtudes kasvatatavate põllumajanduskultuuride 
kasvupinnast ja loomade keskmisest arvust aruandeaastal. 2011. aastal kasutati 2010. aasta põllu-
majandusloenduse andmeid ja ST koefitsiente 2007 (2005.-2009. a keskmine) (Eesti maaelu arengukava 2007-
2013 2. telje …, 2013). 

Tööjõuvajaduse prognoos 2017: Eestis on põllumajandusettevõtetes viimastel aastatel 
toimunud ulatuslikud strukturaalsed muutused, mis on toonud kaasa kiire lisandväärtuse 
kasvu. Tootmine on liikunud efektiivsetesse suurtaludesse ja väiketalud on läbi teinud 
spetsialiseerumise. Hõive on läbi teinud kiire kukkumise ning hõivatute osatähtsus põllu-
majanduses on jõudnud arenenud riikide tasemele. Ametialadest vajatakse tulevikus 
suhteliselt rohkem oskustöölisi (põllumajandussaaduste- ja loomakasvatajad, metsanduse 
oskustöölised, kalurid, talunikud, põllumajandusmasinate juhid) ja spetsialiste (agronoomia- ja 

metsandustehnikud, loomavelskrid), kuid üsna suure osa tööjõust moodustavad ka liht-
töölised. Tööjõuvajadus haridustasemete lõikes järgib suures osas tänast struktuuri, mõne-
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võrra kõrgemat vajadust nähakse nii rakendusliku kui akadeemilise kõrgharidusega töötajate 
järele.12 

2.4.2.3 Metsamajandus 

Setomaa metsadest võiks kokku raiuda igal aastal 153 968 tm puitu, millest traditsioonilist 

küttepuitu on 8 935 tm. Lisaks saaks raiuda veel 53 048 tm paberipuidu omadustega puitu. 
Elektriliinitrasside all on kokku 711,2 ha maad, millest metsamaade vahel või ääres on 
269,1 ha (37,8 %), kust saaks keskmiselt igal aastal varuda 339,7 tonni puitu. Erametsadel on 
energiapotentsiaal. 

Joonis 28. Setomaa valdade puidutoodang omandivormi (vasakul) ja sortimendi (paremal) järgi 
(Setomaa ja Ape regiooni loodus- ja inimressurss, 2010). 

Allikas: Eesti-Läti koostööprojekti „BUY LOCAL” raames läbi viidud uuringu aruanne Setomaa 
ja Ape regiooni loodus- ja inimressursside kohta. Eesti Maaülikool, Läti Põllumajandusülikool. 
Tartu-Jelgava, 2010. 

Tööjõuvajaduse prognoos 2017: Puidutööstus on üks suuremaid tööstusharusid Eestis. Puidu-

töötlemise ja puittoodete tootmisega tegeleb ligi 1000 ettevõtet. Viimastel aastatel on tööta-
jate arv sektoris kiirelt vähenenud. Lisaks jääb hõivet mõjutama toorme kättesaadavus, mis 
võib teiste sektoritega võrreldes olla oluliselt ebastabiilsem. Samas on Eestis metsaressurssi 
piisavalt, et võimalikud puudujäägid importtoorme osas katta kodumaal raiet suurendades. 
Lähinaabritega võrreldes on puidutööstusel veel oluliselt ruumi lisandväärtuse tõstmisel 
hõivatu kohta. 2017. aastaks kiiret hõivatute kasvu oodata ei ole, kuid kriisi aegsete põhjadega 
võrreldes töötab sektoris rohkem inimesi. Kokkuvõttes on tööjõuvajadus keskmisest suurem. 
Väheneb lihttööliste arv, kuid suureneb vajadus oskustööliste ja spetsialistide järele. Vaja on 
inimesi keerukamaid tööpinke juhtima ning väheneb oskusi mittenõudva töö osatähtsus. 

                                                           
12 http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2017.pdf 

http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2017.pdf
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Hariduse vaatepunktist tähendab see tänasega võrreldes suuremat vajadust kutseharidusega, 
kuid eelkõige kõrgharidusega töötajate järele.13 

2.4.2.4 Maaparandus 

Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud Meremäe vallas puuduvad. 

Joonis 29. Maaparandussüsteemide maa-ala ja eesvoolud (Allikas: Põllumajandusamet 09.2013). 

2.4.2.5 Maa hind 

Meremäe vallas on maakatastris veidi üle 90% kõikidest maadest.  

Tabel 24. Metsa- ja haritavate maade keskmine hind ajavahemikul 01.01.2013 kuni 31.12.2013 

 
Metsamaa Haritav maa 

Metsamaa pinnaühiku hind 
€/ha 

Haritava maa pinnaühiku 
hind €/ha 

tehingute arv keskmine mediaan keskmine mediaan 

Võrumaa 91 62 3 399,48 2 252,25 1 735,79 1 837,75 

Meremäe vald 17 8 5 026,94 5 560,00 1 716,51 1 912,05 

Allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas14. 

 

                                                           
13 http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2017.pdf 
14 http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/Start.aspx 

http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2017.pdf
http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/Start.aspx
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2.4.3 Tehniline taristu ja transport 

Setomaa valdadel on valdavalt olemas regulaarsed otseühendused vastava maakonna 
keskusega, ent puuduvad ühendused Setomaa valdade vahel ja valdade siseselt. Ühistransport 
ei kata kohalike inimeste vajadusi 

2.4.3.1 Maanteed 

Järgneval joonisel on toodud Setomaa piirkonna olulisemad tehnilise taristu elemendid ja 

seosed kontaktvööndiga. Tabelis 25 on loetletud Meremäe vallas paiknevad riigimaanteed ja 
nende liiklussagedus. 

Joonis 30. Seosed kontaktvööndiga ja tehnilise taristu elemendid. 
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Tabel 25. Riigimaanteed, teekatte liik, tee klass ja liiklussagedus15 

Tee nr Tee nimi Tee liik Katte liik Tee klass 

Liiklussagedus  

(ööp. keskm.) 
Mõõtmise 
aasta 

25182 
Vastseliina - 
Meremäe - Kliima 

kõrvalmnt 

pinnatud kruusa-
tee; Obinitsa külas 
mustkate ja poor-
ne asfaltbetoon; 

Meremäelt Plessini 
tihe asfaltbetoon 

Obinitsas V, 
Kasakova külast 
Meremäeni V; 
Meremäelt ca 
1,5 km IV; 
Kalatsova külas 
V; Ruutsi külas 
IV  

Valla põhjapiirilt 
Meremäeni ca 
210; Meremäelt 
Plessi külani 
Vastseliina vallas 
317 

2010 

25130 
Kääpa - Obinitsa - 
Võmmorski - Petseri 

kõrvalmnt 
tihe asfaltbetoon, 
mustkate 

Vastseliina 
vallas Tamme 
külast kuni 
Obinitsani IV; 
Obinitsast 
Kusnetsova 
külani ja 
Võmmorskist 
riigipiirini  V 

Võmmorskist 
riigipiirini 10; 
Obinitsa ja 
Võmmorski vahel 
138; Vastseliina 
vallas Tamme 
külast Obinitsani 
256 

2010 

18243 Niitsiku - Võmmorski kõrvalmnt tihe asfaltbetoon V 150 2010 

25192 Veretinä - Polovina kõrvalmnt kruusatee - 72 2010 

25191 Tobrova - Helbi kõrvalmnt kruusatee - 

Tobrova ja 
Küllätüvä vahel 
74; Küllätüvä ja 
Veretinä vahel 
60; Veretinä ja 
Helbi vahel 17 

2010 

25167 Korski - Veretinä kõrvalmnt kruusatee - 21 2010 

25206 Korski - Küllätüvä kõrvalmnt kruusatee - 24 2012 

25180 
Tobrova - Uusvada - 
Kitsõ 

kõrvalmnt kruusatee - 56 2010 

25212 Meremäe - Petseri kõrvalmnt 

Meremäelt 
Vinskisse 
(põlevkivi) tuhk-
betoon;  

V 

Meremäe piires 
222; edasi Kitsõ 
külani 30; Kitsõ ja 
Vinski külas 20 

2010 

25168 
Meremäe - Tsirgu - 
Antkruva 

kõrvalmnt kruusatee - 36 2010 

25125 Kapera - Härmä kõrvalmnt kruusatee - 35 2010 

25170 Kitsõ - Sirgova kõrvalmnt kruusatee - 14 2010 

25181 Meremäe - Miikse kõrvalmnt 
kruusatee; Miikses 
pinnatud kruusa-
tee 

- 
30; vahemikus 
Miikse ja 
Merekülä 49 

2010 

25169 Kalatsova - Kuksina kõrvalmnt kruusatee - 10 2010 

25190 
Vana-Vastseliina - 
Panikovitsi 

kõrvalmnt 
kruusatee; Miikses 
pinnatud kruusa-
tee 

V 30 2010 

25174 Miikse - Vatsa kõrvalmnt kruusatee - 28 2010 

25224 Kiislova tee kõrvalmnt kruusatee - 11 2010 

                                                           
15 Allikas: Maanteeameti rakendus: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis ja liiklusloenduse tulemused 2012. aastal. 
AS Teede Tehnokeskus. 2013. 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
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Kohalikud teed 

Meremäe vallas on teid kokku 143 km, sh kohalikke teid 107 km ja erateid 40 km. Suurenenud 
liikluskoormus Meremäe, Obinitsa, Uusvada külasid läbivatel riigimaanteedel on halvendanud 
nende olukorda. Kaugematesse küladesse viivate teede olukord on halb. Vallas on teid kokku 
143 km, sh kohalikke teid 107 km ja erateid 40 km (Meremäe valla arengukava …, 2012). 

Tabel 26. Meremäe valla kohalikud teed 01.01.201116  

Tee 
number 

Nimetus 
Pikkus 
(km) 

 Tee 
number 

Nimetus 
Pikkus 
(km) 

4600009 Kalatsova - Lahe 0,38  4600034 Kuigõ - Tamm - Väljamäe 0,42 

4600010 Kalatsova - Ivanov - Kaplunov 0,755  4600035 Sirgova - Koltsov 0,35 

4600012 Kuksina - Pelsi 1,008  4600038 Olehkova - Voronitsa 1,6 

4600015 Miikse - Jakobi tee 0,54  4600040 Olehkova - Hallik 0,81 

4600017 Miikse - Pelsi 1,847  4600041 Keerba - Palm 1,811 

4600018 Kiislova - Merekülä 1,645  4600045 Väiko-Serga - Lohk 1,175 

4600023 Merekülä - Teterüvä 1,115  4600049 Holdi tee 0,175 

4600026 Kartulihoidla - Paloveere 0,741  4600050 Kitsõ - Engli järv 4,32 

4600027 Paloveere - Palo 0,83  4600051 Tuulova - Marinova 0,888 

4600028 Meremäe - Poksa - Kuigõ 2,225  4600052 Marinova tee 0,175 

4600030 Korehkina tee 0,32  4600056 Serga - Tepia - Mattis - Lepä 1,7 

4600032 
Meremäe - Keerba - Olehkova 
- Tulik 

4,788 
 

4600057 Liinamäe tee 0,33 

4600061 Meremäe - Palandõ 1,208  4600153 Ostrova - Kund - Martsina 1,14 

4600064 Kuivati tee 0,22  4600154 Kangavitsa järv - Korsapalo 0,409 

4600070 Uusvada - Lillepuu - Kadak 0,655  4600155 Ostrova - Martsina 0,655 

4600072 Uusvada - Lendla 0,935 
 

4600156 
Rokina - Martsina - 
Korsapalo 

3,038 

4600073 Uusvada - Pliia - Tiirhanna 2,92  4600157 Rokina - Martsina - Silm 0,66 

4600074 Pliia - Rimm - Kõiv 0,65  4600159 Rokina tee 0,577 

4600075 
Tsergondõ - Pai - Uusvada 
laudad 

2,029 
 

4600160 Klistina tee 0,68 

4600077 Kooseri  tee 0,55 
 

4600161 
Pilpaküla - Pilve - Nurm - 
Küppar 

0,615 

4600078 Tiirhanna tee 0,441  4600162 Pilpaküla - Kõivik - Sõrmus 0,54 

4600089 Kalatsova - Ulaskova 1,845  4600163 Muuseumitarõ - Koolimaja 0,545 

4600090 Kalatsova - Merekülä 0,996  4600164 Palu  tee 0,73 

4600092 Miikse - Rahuelu 0,535  4600168 Korski - Ala-Tsumba 0,92 

4600093 Miikse - Lillmaa - Põld 1,525  4600169 Kusnetsova - Kiiova 2,37 

4600098 Roosiku - Miikse 2,118  4600170 Mellup - Lehes 0,245 

4600102 Meremäe - Keerba  0,64  4600171 Seretsüvä tee 0,905 

4600105 Tsirgu - Viro 1,996  4600173 Tuplova tee 1,428 

4600107 
Väiko-Ulaskova - Ziugand - 
Tikk 

0,515 
 

4600174 Jaanimäe tee 1,42 

4600109 Tsirgu - Ostrova 2,93  4600177 Piusa kordoni tee 0,26 

4600110 Tsirgu - Lutja - Hakk 4,184  4600181 Meldova - Polovina 0,882 

                                                           
16 https://teeregister.riik.ee/ 
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Tee 
number 

Nimetus 
Pikkus 
(km) 

 Tee 
number 

Nimetus 
Pikkus 
(km) 

4600111 Tsirgu - Kõiv 0,97  4600183 Meldova - Helbi laudad 0,925 

4600112 Lutja - Treiali 2,19  4600184 Ermakova tee 0,3 

4600118 Väiko-Härma - Paklova - Jõksi 2,027  4600186 Helbi - Triginä 1,31 

4600124 Kangavitsa - Peri 0,785  4600187 Helbi - Tessova 0,37 

4600128 Salumägi - Roots 0,98  4600188 Helbi - Maaslova 1,215 

4600132 Obinitsa - Tääglova - Lindsi 3,107  4600189 Veretinä - Truija 0,56 

4600133 Vasla - Treijal 0,825  4600192 Välgu  tee 0,443 

4600136 Kõivoste tee 0,32  4600195 Pikalev - Kõivik 0,3 

4600137 Tääglova küla - Kattai 1,45  4600196 Küllätüvä tee 0,72 

4600139 Kõõru tee 0,55  4600197 Küllätüvä - Lillak 1,52 

4600140 Klõmmõoja - Kuuse 0,71  4600198 Rahusoov - Randala 0,665 

4600142 Vasla - Talka 2,275  4600199 Kahri - Tagla 0,54 

4600144 Antkruva - Miku 1,67  4600203 Rokina org - Lillak 0,325 

4600145 Tedre - Hilana 0,8  4600207 Vinski tee 0,2 

4600148 Juusa tee 0,35  4600208 Kuigõ - Varõstõ 0,52 

4600150 Navikõ - Ignasõ 1,7  4600209 Uiboaed - Männiku - Mõttus 1,62 

2.4.3.2 Sidevarustus 

Setomaad läbib kaks sideliini - Lõuna-Eesti sideliin Värska vallas ja Pihkva-Riia sideliin Misso 

vallas. Alates Misso alevikust kuni Luhamaa piiripunktini, piki Riia – Pihkva maanteed ja läbi 
Meremäe valla jookseb Riia-Pihkva maantee kõrval Eesti Lairiba Arenduse SA EstWin projekti 
raames rajatud fiiberoptiline baasvõrgu kaabel (ELA06619). Antud lairibaühendus võimaldab 
kasutada internetti kiirusel 100Mbit/s, milleks tuleb ehitada välja valguskaablil põhinevad 
lõppühendused baasvõrgu liitumispunkt ist tarbimiskohtadeni.  

EstWin: Aastaks 2015 peab olema valmis fiiberoptiliste kaablite võrk, mis jõuab kõikide 

asulateni Eestis. Selle tulemusena peavad 98% 
majapidamistest, ettevõtetest ja asutusest olema 
võrgule lähemal kui 1,5 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 31. Projekti EstWin raames rajatud ja 
rajamisel (01.2014) uue põlvkonna lairiba-
ühendused, mis baseeruvad fiiberoptilistel 
kaablitel (http://ela12.elasa.ee/elakaart/). 

http://ela12.elasa.ee/elakaart/


Meremäe valla üldplaneeringu ja selle KSH LÄHTEANDMED 

 

69 
 

Meremäe valla territoorium on kaetud mobiilside võrguga. Operaatorid on Tele2, EMT ja Elisa. 

2008. a ehitati välja Meremäe küla traadita interneti ühendus (WiFi) katab osaliselt lähi-
ümbruses asuvaid külasid (Meremäe valla arengukava …, 2012).  

2.4.3.3 Elektrivarustus 

Meremäe vallas jagavad elektrit madal- ja keskpingeliinid. Lähimad 35 kV ja 330 kV õhuliinid 

paiknevad Värska ja Mikitamäe vallas. 

Piirkonnas esineb järgmisi probleeme: 

 Enamus elektrivõrgust on õhuliinidel, mis läbivad metsamassiive; 

 Madalpinge elektriliinide lõppudes jääb voolupinge nõrgaks, esinevad 
voolukõikumised; 

 Kaugemates külades esineb elektrivoolu sagedasi katkestusi; 

 Hinnatõus tarbijatele. 

2.4.3.4 Ühisveevarustus ja –kanalisatsioon 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust pakutakse Meremäe ja Obinitsa külades. Ühis-

veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamine vallas toimub vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisat-
siooni arengukavale, mis Meremäe vallas hõlmab perioodi 2013-2030 (seisuga 01.2014).  

Reoveekogumisalad on kinnitatud Meremäe küla keskuses (200 ie) ja Obinitsa küla keskuses 

(400 ie) (Alus:  Keskkonnaministri 02. 07. 2009 käskkiri nr 1080 Reoveekogumisalad reostus-
koormusega alla 2000 ie kinnitamine). 

Tabel 27. Heitvee puhastusaste17 Meremäe vallas 

Heitvee puhastusaste 2012. aastal (tuh m3/aastas) 

Vald/asula 
puhastamist 
vajav 

puhastatud 
I astme 
puhastus 

II astme 
puhastus 

III astme 
puhastus 

Meremäe vald 14,69 14,69  14,69  
 

Reoveepuhastid on loetletud tabelis 28. 

Tabel 28. Reoveepuhastid (Keskkonnaregister, 12.2013; Meremäe valla ÜVK …, 2013). 

Registrikood Puhasti nimetus/tüüp 
Rajamise 
aasta 

Seisund Suubla 

PUH0860110 
Piusa kordoni 
biotiigid (2 tk) 

 1968 
puhastatud 
2002 

Piusa jõkke väljavoolu prakti-
liselt ei toimu, enamus 
reoveest imbub pinnasesse 

PUH0860320 
Obinitsa reovee-
puhasti 

EKOL 15A ja 3 
biotiiki 

 
rekonstrueeritu
d 2007 

kraavi, ca 300m pärast 
Obinitsa oja 

PUH0860710 
Meremäe 
puhasti 

OXYD-90, kolm 
biotiiki kogu-
pindalaga ~1700 
m2 (ei kasutata) 

1970 
rekonstru-
eeritud 2000 
(2002) 

Palandõ oja 

                                                           
17 http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/en/component/content/article/256?tmpl=component 

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/en/component/content/article/256?tmpl=component
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Tabel 29. Heitvee väljalaskmed (Keskkonnaregister 12.2013) 

Suubla Objekti nimi Veekasutaja Heitvee liik Asukoht 

Obinitsa oja 
(Tuhkvitsa oja) 

Obinitsa Meremäe Vallavalitsus reovesi Meremäe vald, Obinitsa küla 

Palandõ oja Meremäe Meremäe Vallavalitsus reovesi Meremäe küla 

2.4.3.5 Vee erikasutus 

Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, 

ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutusluba on vaja näiteks järgmistel juhtudel: 
võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3 ööpäevas; võetakse mineraalvett; juhitakse heitvett või 
saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette; toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia 

kasutamine; toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine, 
likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine; kasvatatakse 
kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või kalakasvandusest juhitakse vett suublasse 
jt. 

Tabel 30. Vee erikasutusluba omavad ettevõtted Meremäe vallas. 

Ettevõte Loa nr 
Loa 
kehtivusaja 
algus 

Loa 
kehtivusaja 
lõpp 

Lubatud 
Erikasutuse 
piirkond 

Obinitsa 
Farmid OÜ 

L.VV/31750
9 

01.10.2009 30.09.2014 
põhjavee võtmiseks üle 5m3 
ööpäevas sigalakompleksile, kus 
nuumikute kohti on >5000. 

Obinitsa küla 

Meremäe 
Vallavalitsus 

L.VV/32386
3 

01.01.2014 31.12.2018 
põhjavee võtmiseks ja heitvee 
suublasse juhtimiseks  

Meremäe ja 
Obinitsa külas 

Osaühing 
Kimeko 

L.KKL.VÕ-
174627 

kompleks-
luba 

06.06.2008 

tähtajatu, 

üle 
vaadatud 
2013 

Tegevuse (maksimaalseks) 
mahuks on kahes laudas kokku 
4640 nuumsea kohta. Farm asub 
Obinitsa külakeskusest ca 5,5 km 
kaugusel. 

Palandõ küla 

Politsei- ja 
Piirivalveamet 

L.VV.VÕ-
174657 

01.04.2008 01.04.2013 
veevõtuks Piusa kordoni 
puurkaevust olmevee tarbeks 
ning heitvee ärajuhtimiseks 

Võmmorski küla 

2.4.3.6 Tuletõrje veevõtukohad 

Meremäe vallas on võimalikuks veevõtu kohaks Obinitsa paisjärv, Hilläkeste järv ja Piusa jõgi. 
ÜVK arendamise kava koostamise ajaks on rajatud üks hüdrant kooli lähedusse. Vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste skeemil on näidatud potentsiaalsed teiste hüdrantide asukohad 
vastavalt 2005. a OÜ Veeprojekti poolt koostatud Obinitsa asula ühisveevarustuse ja kanalisat-
siooni põhiprojektile (Meremäe valla ÜVK …, 2013). 
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2.4.3.7 Jäätmemajandus 

Jäätmemajanduse korraldamine toimub vastavalt valla jäätmekavale. 

Tabel 31. Jäätmekäitluskohad (Keskkonnaregister, 12.2013). 

Registrikood Nimetus Käitaja Tegevuse liik Olukord Asukoht 

JKK8600047 
Tõnise koldetuha 
vaheladu 

Astelaid, OÜ 
Ümberlaadimisjaam, 
vaheladu 

Töötav 
Meremäe vald, 
Triginä küla 

JKK8600018 Meremäe suurfarm KIMEKO, OÜ 
Tavajäätmete 
käitluskoht 

Töötav 
Meremäe vald, 
Palandõ küla 

Võimalik jääkreostusobjekt Meremäe vallas on Obinitsas asuv mürkkemikaalide ladu; endine 

Obinitsa sohvoosi tankla (Võrumaa jäätmekava, 2006). 

2.5 AJALOOLIS-KULTUURILINE KESKKOND 

Setod on etniline ja lingvistiline rahvarühm, kes asustavad Kagu-Eesti ja Loode-Venemaa 
alasid. Originaalne seto kultuur arenes välja seguna Ida ja Lääne kultuuridest (katõ ilma veere 
pääl). Setode traditsioonilise elupiirkonna Lõuna-Eestis ja Petserimaal jagab praegu kaheks 
Eesti-Vene kontrolljoon. Piiriala staatus on andnud setodele võimaluse säilitada oma keel, 
elustiil, toit ja omanäolised rahvarõivad18.  

1240. aastatel kujunes kindlam piir Seto- ja Võrumaa vahele. Liivimaa ida- ja Venemaa 

läänepiiri aitasid määratleda looduslikud tähised: Miikse oja, Piusa, Mädajõgi ja Võhandu. 

Arheoloogia andmetel on suur osa Setomaa põhja- ja lääneosa küladest üsna hilised: alguse 
saanud alles 16.–18. sajandil. Kultuurkihilaigud praegustes külasüdametes näitavad, et asustus 
on järjepidevalt püsinud samades kohtades. Setomaa väikeste sumbküladega maastikupilt on 
paljuski säilitanud keskaegse üldilme. Setomaa külamaastikele on omane teistsugune 
hoonestus kui Võrumaal. Setomaale kunagi omastest kinnistest, suurte laudväravatega 
õuedest on praeguseks alles vaid vähesed. Petserimaa maastikupildist puuduvad peaaegu 
täiesti mõisad: maa kuulus peamiselt riigile või Petseri kloostrile. Seevastu ilmestavad 
külamaastikke õigeusu kirikud ja väiksed külakabelid – tsässonad. (Valk, H. 2003). 

Poliitiline piir tähistas ka eri uskude – õigeusu ja katoliku kiriku rajajoont. Setomaa on Vene 

riikluse algusaegadest olnud selle alluvuses või vahetus mõjusfääris ning kuulunud Idakiriku, 
s.o. apostliku õigeusu kiriku valdusesse (Valk, H. 2003). Peaaegu igas külas on veel tänagi väike 

pühakoda (tsässon). Reeglina on kabeli uks lukus ning võtit hoiab enda käes külavanem või 
pühakoja perenaine või peremees19. Setode vanema põlvkonna jaoks on usk elu ja olemise 
lahutamatu koostisosa ning ikoonide ehk pühastega pühasenurgad püsivad majades tänini 
(Valk, H. 2003). 

Aastast 2009 on seto leelo arvatud UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Eesti riik toetab 

seto kultuuri erinevate programmide kaudu. Siseministeeriumi Setomaa arenguprogramm 
käivitati 2006. aastal ning selle eesmärgiks on aidata kaasa piirkonna elujõulisuse 
jätkusuutlikule säilimisele läbi kohapealse ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise ning 
piirkonna turunduse. Kultuuriministeeriumi riikliku Setomaa kultuuriprogrammi 2010–2013 
kaudu toetati pärimuskultuuri (Seto talumuuseum, Obinitsa muuseumitarõ, Leelopäevad jms), 
                                                           
18 http://www.puhkaeestis.ee/ 
19 http://www.puhkaeestis.ee/ 
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setu keelt ja haridust, ajalehe Setomaa ja ajakirja Peko Helü väljaandmist ning Seto Kongressi 
vanematekogu tegevust, sealhulgas seto kuningriigi päeva korraldamist.  

Ajaloolise Setomaa kõige põhjapoolsema - Mikitamäe valla põhjaosas kohtuvad vene vana-

usuliste (Beresje küla) ja setode kultuur. Eeltoodust tulenevalt on Mikitamäe valla aladel jäljed 
kahe rahvarühma ajaloost, religioonist, kultuurist ja kommetest, samuti elustiilist ja ehitus-
tavadest. Eesti Vanausuliste Koguduste Liit tegutseb taas 1995 aastast. Tegutseb Eesti 
Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing, Peipsiäärsetes koolides õpetatakse vanaslaavi keelt ja 
kirikulaule. Mõnituhat vanausulist on elanud üle 300 aasta eestlaste keskel, seejuures on nad 
suutnud alles jääda ja mitte assimileeruda.20 

2.5.1 Maa-arhitektuur Meremäe, Värska ja Mikitamäe vallas ning Misso valla 
Luhamaa piirkonnas 

Allikas: Tiideberg, K. 2009. Setu traditsiooniline maa-arhitektuur 20. sajandi I poolel 
Meremäe, Värska, Mikitamäe ja Misso valla põhjal. Magistritöö. 

Traditsiooniline Setu küla on kinnine sumbküla. Tüüpilisel setu talukohal on kinnine sisehoov, 

mida ümbritsevad majad, kõrged aiad ja efektsed väravad, moodustades nii kindlustalu. 

Setumaal oli levinud Ida-Euroopa suitsutuba. Iseloomulikud olid kitsad palktaradega piiratud 

õued ning vene talurahvaarhitektuurile omane aknapiirete, räästaaluste ja muu kujundamine 
lõigetega laudadega. Jakob Hurt kirjeldas (1904), et setud elavad külade kaupa, kus tavaliselt 
vaid 3-4 talu. Külade vorm ei ole nii reeglipärane kui venelastel ja ka õued on avaramad. 

Rehetare ja elutare on setudel täiesti lahus või siis kokku ehitatud nõnda, et rehealune neid 
eraldab. Kõige sagedamini esineb kahe elutoaga elamutüüp, mida keskel eraldab eeskoda 
(seenine), elutoa all on kelder. Rehi ja saun asuvad tavaliselt teistest hoonetest eemal. Suured 
setu väravad, nii varjualusega kui ilma. 

Külatüübid  

Setumaale tervikuna on iseloomulikud pigem väiksemad, kuni 10-st talust koosnevad külad. 

Tänavkülad on levinud pigem endise Petserimaa idaosas ja Peipsiäärses piirkonnas (laugjam 

maastik), näiteks Lüübnitsa, Beresje, Laossina ja Tonja külad. 

 Meremäe valla klassikalisemaid tänavkülasid on olnud Merekülä ja Kuksina külad, mis 
ajalooliselt on olnud venelastega asustatud külad. Tüüpilisem hajakülade piirkond on 
Meremäe valla lääneosa, vastu Võrumaa piiri. Hajakülad on olnud näiteks Miikse, 
Raotu, Puista, Tallikeste. Väga palju on selles piirkonnas olnud ka sumbkülasid, mis on 
eriti iseloomulik Meremäe vallale. Suuremaid sumbküli Meremäe vallas oli näiteks 
Tobrova küla, kus 1928. aastal oli ligikaudu 30 talu. 

 Uusvada ja Tiirhanna külad on näide lõpuni välja kujunemata tänavkülast või siis 
tänavküla erivormist. Iseloomulik on mitmest teest moodustatud tänavavõrk ja kindla 
peatänava puudumine. 

Talud: 

Setumaa läänepoolsetel aladel, mis on olnud põhiline setu külade levikupiirkond, on olnud 

küllaltki palju eestipäraseid avatud õuedega talusid, idapoolsel Petserimaal, kus esines ka 

                                                           
20 http://www.starover.ee/est/history_research.html 
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enam venepäraseid tänavkülasid, olid iseloomustavamad väiksemate hoovidega kinnised õued 
(Richter, J.). Tänavkülades tingis hoovide kitsuse talude paiknemise tihedalt üksteise kõrval. 
Hajali asustuses või sumbkülades olid taluõued avaramad. Talutüübid Ilmari Mannise järgi 
(1925): 

1. Kõrvalhooned (Mannisel välishooned) on eluhoone suhtes paigutatud ilma kindla 
korrata ümber avatud hoovi (sarnaneb eesti õuedele). Iseloomulik Meremäe vallale; 

2. Kõrvalhooned ja eluhoone on paigutatud nelinurka, nende vahele jääb kaunis kitsas 
kinnine hoov. Kindlushoov. Iseloomulik Meremäe vallale; 

3. Hooned asuvad kolmes paralleelses reas, kõrvalhooned eluhoone mõlemal pool: ühel 
pool laudad, teisel pool aidad ja varjualune või varjualused. Lautade-poolne õu ehk 
tahr (karjaõu) on küllaltki kitsas ja täiesti kinnine. Aitade poolne õu ehk muro 
(puhasõu) on samuti kitsavõitu ning ühest, vahel aga mõlemast otsast kinnine; 

4. Eluhoone tagaküljel on kinnine karjaõu tahr, eespool lahtine hoov - on kolmas tüüp 
poolikul kujul. 

Meremäe vallas on kolme- ja kaherealised õued jälgitavad veel Merekülä külas, mis on (olnud) 

klassikalisemaid tänavkülasid Meremäe vallas. Mõnevõrra rohkem esineb kahe- ja kolmerealisi 
õuesid praeguses Värska vallas (näiteks Rääptsova, Matsuri, Tonja). 

Tavaliselt on väikese õue ümber koondatud ehitised olnud küllaltki väikese-mõõtmelised. Väga 

paljud elumajad on tänini voodriga katmata, ehitatud valdavalt ümarpalkidest ning 
pikknurgaga. Tahutud palkidest ja/või puhasnurgaga ehitatud hooneid esineb enam 1920.-30. 
aastatel rajatud nn. krunditaludes. 

Kõrvalhooned: 

Ait (mis ei olnud Setumaal sama tavaline kui Eestis), laut (tavaliselt teiste hoonetega ühe 

katuse alla ehitatud), tall (20. saj algusest), küün (ka kõlgus) tavaliselt mõne teise hoonega või 
hoonetega ühise katuse alla ehitatud, rehi ja saun (tuleohu tõttu teistest hoonetest veidi 
eemal). 

Nagu ka mujal Eestis on puit Setumaal kõige levinum ehitusmaterjal. Erinevalt ülejäänud 

Eestist annavad tooni tahumata palkidest ehk ümarmaterjalist ehitatud hooned. Saviehitisi 
leidub Setumaa valdadest kõige enam Mikitamäe vallas. Paiguti ka Meremäe (näiteks Tobrova, 
Miku, Obinitsa külad) ja Värska vallas.  

2.5.2 Kultuurimälestised 

Järgnevates tabelites on toodud väljavõte kultuurimälestiste andmebaasist21 Meremäe valla 
kohta (viimati külastatud 10.01.2012). 

Tabel 32. Kinnismälestised Meremäe vallas 

Reg. nr Nimi Aadress Liik 

13609 Kääbas Võmmorski küla Eimäe arheoloogiamälestis 

13608 Kääbas Võmmorski küla Eimäe arheoloogiamälestis 

13607 Kääbas Võmmorski küla Eimäe arheoloogiamälestis 

13606 Kääbas Võmmorski küla Eimäe arheoloogiamälestis 

                                                           
21 http://register.muinas.ee/ 
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Reg. nr Nimi Aadress Liik 

13605 Kalmistu Jaanimäe küla Tammekalda, Jaanimäe küla Veski (2) arheoloogiamälestis 

13604 Asulakoht 

Võmmorski küla 18243 Niitsiku-Võmmorski tee, 
Võmmorski küla Alaveri, Võmmorski küla 
Prantsunõlva, Võmmorski küla Püüli, Võmmorski küla 
Suvijõe, Võmmorski küla Taarka, Võmmorski küla 
Ööpiku (7) 

arheoloogiamälestis 

13600 Asulakoht 
Tsergondõ küla Ees-Karavani, Tsergondõ küla Varese 
(2) 

arheoloogiamälestis 

13599 Asulakoht 
Tiirhanna küla Allika, Tiirhanna küla Mäe, Tiirhanna 
küla Palunurme, Tiirhanna küla Väike-Palunurme, 
Tiirhanna küla Võsa (5) 

arheoloogiamälestis 

13598 Asulakoht Uusvada küla Ludimäe, Uusvada küla Luuga (2) arheoloogiamälestis 

13597 Kalmistu Tsirgu küla Männi arheoloogiamälestis 

13596 Asulakoht 
Tobrova küla Koplioja, Tobrova küla Kuusiku, Tobrova 
küla Lauri, Tobrova küla Lombi, Tobrova küla Lätte, 
Tobrova küla Oru, Tobrova küla Väike-Kääpa (7) 

arheoloogiamälestis 

13594 Ohvriallikas "Silmaläte" Tepia küla Lätteperve arheoloogiamälestis 

13593 Kalmistu "Kalmo" Meremäe küla Kalmu arheoloogiamälestis 

13592 Kääbas Ostrova küla Lille arheoloogiamälestis 

13591 Kääbas Ostrova küla Lille arheoloogiamälestis 

13590 Kääbas Ostrova küla Lille arheoloogiamälestis 

13589 Kääbas Ostrova küla Lille arheoloogiamälestis 

13588 Kääbas Ostrova küla Lille arheoloogiamälestis 

13587 Kääbas Ostrova küla Lille arheoloogiamälestis 

13586 Kääbas Ostrova küla Lille arheoloogiamälestis 

13585 Kääbas Ostrova küla Lille arheoloogiamälestis 

13584 Kääbas Ostrova küla Lille arheoloogiamälestis 

13583 Kääbas Martsina küla Ostrova-Metsa arheoloogiamälestis 

13582 Kääbas Martsina küla Ostrova-Metsa arheoloogiamälestis 

13581 Kääbas Ostrova küla Palometsa arheoloogiamälestis 

13580 Kääbas Ostrova küla Palometsa arheoloogiamälestis 

13579 Zalnik Obinitsa küla Kiriku arheoloogiamälestis 

13578 Zalnik Obinitsa küla Kiriku arheoloogiamälestis 

13577 Kääbas Obinitsa küla Sarapuumäe arheoloogiamälestis 

13576 Kääbas Obinitsa küla Sarapuumäe arheoloogiamälestis 

13575 Kääbas Obinitsa küla Sarapuumäe arheoloogiamälestis 

13574 Kääbas Obinitsa küla Sarapuumäe arheoloogiamälestis 

13573 Kääbas Obinitsa küla Sarapuumäe arheoloogiamälestis 

13572 Kääbas Obinitsa küla Sarapuumäe arheoloogiamälestis 

13571 Kääbas Obinitsa küla Kingo arheoloogiamälestis 

13570 Kääbas Obinitsa küla Kingo arheoloogiamälestis 

13569 Kääbas Obinitsa küla Kiviristi arheoloogiamälestis 

13568 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13567 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13566 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13565 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 
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Reg. nr Nimi Aadress Liik 

13564 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13563 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13562 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13561 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13560 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13559 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13558 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13557 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13556 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13555 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13554 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13553 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13552 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13551 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13550 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13549 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13548 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13547 Kääbas Obinitsa küla Kiriku arheoloogiamälestis 

13546 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13545 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13544 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13543 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13542 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13541 Kääbas Obinitsa küla Sakalovapalo arheoloogiamälestis 

13540 Asulakoht 

Lepä küla 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee, 
Meremäe küla 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee, 
Palandõ küla Humala, Palandõ küla Lätteoja, Palandõ 
küla Pärna, Palandõ küla Suurfarmi, Viro küla ... (9) 

arheoloogiamälestis 

13539 Ohvrikivi "Jaanikivi" Miikse küla Sepa arheoloogiamälestis 

13538 Kalmistu Miikse küla Sepa arheoloogiamälestis 

13537 Asulakoht 
Miikse küla Jalaja, Miikse küla Piirisilla, Miikse küla 
Veira (3) 

arheoloogiamälestis 

13536 Kääbas Küllätüvä küla Suurekivi arheoloogiamälestis 

13535 Kääbas Küllätüvä küla Suurekivi arheoloogiamälestis 

13534 Kääbas Küllätüvä küla Suurekivi arheoloogiamälestis 

13533 Kalmistu Küllätüvä küla Suurekivi arheoloogiamälestis 

13532 Kalmistu Sirgova küla Plaasnamäe arheoloogiamälestis 

13531 Ohvriallikas "Müräläte" 
Kõõru küla Kiriku, Kõõru küla Lombimetsa, Kõõru küla 
Misso metskond 102 (3) 

arheoloogiamälestis 

13530 Ohvrikivi "Annekivi" Pelsi küla Mäe-Tsitroni arheoloogiamälestis 

13529 Asulakoht 
Kalatsova küla Madala, Kalatsova küla Vidriku, Ruutsi 
küla 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee (3) 

arheoloogiamälestis 

13528 Pelgupaik (koobas) Jõksi küla Endla arheoloogiamälestis 

13527 
Ohvrimänd 
"Kalmotopettäi" 

Härmä küla Ees-Piiri arheoloogiamälestis 
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Reg. nr Nimi Aadress Liik 

13526 Kalmistu "Härma II" Härmä küla Ees-Piiri, Härmä küla Väike-Järvemäe (2) arheoloogiamälestis 

13525 Kalmistu "Härma I" Härmä küla Ees-Piiri, Härmä küla Silmuskao (2) arheoloogiamälestis 

13524 Asulakoht 
Melso küla Kadaja, Melso küla Nulga, Melso küla 
Väike-Nurme (3) 

arheoloogiamälestis 

13523 Asulakoht 
Tedre küla Mäetedre, Tedre küla Tedre, Tedre küla 
Tedremäe (3) 

arheoloogiamälestis 

13522 Asulakoht Miku küla Nurme, Miku küla Põllu (2) arheoloogiamälestis 

13521 Asulakoht Talka küla Lättemäe, Talka küla Nurme (2) arheoloogiamälestis 

13520 Asulakoht 
Hilana küla Ees-Kõivu, Hilana küla Pihla, Hilana küla 
Ruusiku, Hilana küla Tamme, Hilana küla Vananurme 
(5) 

arheoloogiamälestis 

13519 Lohukivi Helbi küla Kropkova arheoloogiamälestis 

13518 
Kalmistu "Kropkova 
koht" 

Helbi küla Kõo arheoloogiamälestis 

13517 Asulakoht 
Vasla küla Alaoru, Vasla küla Ees-Ristimäe, Vasla küla 
Harakasoo (3) 

arheoloogiamälestis 

13516 Asulakoht 
Antkruva küla 25130 Kääpa-Obinitsa-Võmmorski-
Petseri tee, Antkruva küla Kalli, Antkruva küla Teeääre 
(3) 

arheoloogiamälestis 

7526 Ausammas Meremäe küla, vallavalitsus kunstimälestis 

5711 Obinitsa kalmistu 

Kiksova küla 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee, 
Obinitsa küla 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima tee, 
Obinitsa küla Kiriku, Obinitsa küla Sakalovapalo, 
Obinitsa küla Sarapuumäe, Obinitsa küla Uue-... (6) 

ajaloomälestis 

5710 
II maailmasõjas 
hukkunute ühishaud 

Meeksi kalmistu ajaloomälestis 

5709 Meeksi kalmistu Meeksi küla ajaloomälestis 

5708 
Vabadussõjas 
hukkunute ühishaud 

Küllätüvä küla Suurekivi ajaloomälestis 

Alus: Kultuuriministri 01.06.2002 määrus nr 59, (RTL 1997, 169, 954); Kultuuriministri 
19.03.1997 a määrus nr 8, (RTL 1997, 68, 375); Kultuuriministri 19.03.1997 määrus nr 6, (RTL 
1997, 65, 358). 

2.5.3 XX sajandi väärtuslik arhitektuur 

2007.a. algatasid Kultuuriministeerium ja Muinsuskaitseamet Eesti 20. sajandi arhitektuuri 
kaitsmise ja väärtustamise projekti, mille eesmärgiks on välja selgitada 20. sajandi arhitektuuri 
paremik, mis väärib riiklikku kaitset kultuurimälestiseks tunnistamise näol. Üleriikliku 
programmi lõppeesmärk oli anda põhjalik ülevaade Eesti linnade ja maakondade 20. sajandi 
väärtuslikust arhitektuuripärandist. Projekt keskendub perioodile 1870-1991.  

Hoonete kaitsmiseks ja säilitamiseks on välja pakutud neli väärtuskategooriat: 

1. Riiklik muinsuskaitse (kultuurimälestiseks tunnistamine). Rakendada kõige olulisemate ja 

paremas korras olevate unikaal- ja tüüpehitiste puhul. Muinsuskaitseamet koostab juhised ja 

uuringud elamualade ja hoonete kaitsmiseks.  
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2. Kohaliku omavalitsuse miljööväärtuslikud hoonestusalad. Suuremad alad ühetaolise 

väärtusliku hoonestusega, ajastule iseloomulikud tervikansamblid. Kohalik omavalitsus saab 
kehtestada nõuded miljööalal planeerimiseks, ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.  

3. Andmebaasis (Kultuurimälestiste riiklik register) arvel olevad ehitised ja rajatised. Hooned 

on arvel riiklikus Kultuurimälestiste registris ja kui neid miski ohustab, on võimalik nad 
kultuurimälestisena kaitse alla võtta.  

4. Dokumenteerimine. Kui väärtuslikku hoonet kaitse alla võtta ei saa, siis tuleb ehitist 

kirjeldada, dokumenteerida, inventeerida 

Tabel 33. Inventeeritud XX sajandi väärtusliku arhitektuuri objektid Meremäe vallas. 

Nr Nimetus Aadress Dateering periood Miljööala Inventeerija ettepanek 

2112 Meremäe vallamaja Meremäe vabariik (1932) Ei - 

2111 
Obinitsa paisjärve 
ülejooks 

Obinitsa 
nõukogude (1960-
ndad) 

Ei 
dokumenteerida (Karu, 2009) 

2110 Piusa piirivalvekordon Võmmorski vabariik (1920-1930) Ei võtta arvele (Karu, 2009) 

2109 Kalju talu Obinitsa tsaariaeg (1900-1932) Ei võtta arvele (Karu, 2009) 

 Koolihoone  Meremäe 1950 lõpp Ei dokumenteerida (Karu, 2009) 

 Elamu Meremäe 1950-ndad Ei dokumenteerida (Karu, 2009) 

Allikas: http://register.muinas.ee/  rohkem teavet ja fotod vt veebilehel jaotise all XX sajandi 
arhitektuur. 

2.5.4 Pärandkultuur 

Et tõsta metsaomanike ja ka ametnike teadlikkust looduspärandi asjus ja seeläbi suunata neid 
metsa väärtuste mitmekülgse ja säästliku kasutamise juurde on RMK eestvedamisel läbi viidud 
ulatuslik looduspärandi (metsandusliku pärandkultuuri) inventeerimise projekt. Ulatuslik 
teavitustöö ja andmete kättesaadavaks tegemine aitavad vähendada pärandkultuuri, ehk 
eelmiste põlvkondade tegutsemiste jälgede, hävimise riske. Valga- ja Võrumaa pärandkultuuri 
objektid on kaardistatud 2009. aastal. Inventeeritud objektid on kättesaadavad Maa-ameti 
kodulehel avalikus kasutuses olevas pärandkultuuri andmebaasis http://xgis.maaamet.ee/ .22 

Tabel 34. Pärandkultuuriobjektid Meremäe vallas (vt joonis 32). 

Jrk nr 
skeemil 

Nimetus Küla Inventeerija märkused 

1 Talka tüüpi muistis Talka Vallid ja kuhjatised metsas. 

2 Vallid Talka metsas Talka 
Vallid ja kuhelikud moodustavad justkui umbes 50-meetrise 
läbimõõduga ringi. 

3 Vallid Talka metsas Talka 
Valid paiknevad ebakorrapäraselt ca 100x20 meetrisel alal. 
Kõrgust kuni meeter. 

4 Müraläte Kõõru  

5 Liivakarjäär ja koobas Kiksova Koopa laadne liivakarjäär. 

6 Tsumbamäe proovi karjäär Kiksova Umbes meetri laiune šaht kaevatud läbi mäe. 

7 Petseri ja veski tee Ala- Punkt võetud tee käänakult. 

                                                           
22 http://www.rmk.ee/metsa-majandamine/parandkultuur 

http://register.muinas.ee/
http://xgis.maaamet.ee/
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Jrk nr 
skeemil 

Nimetus Küla Inventeerija märkused 

Tsumba 

8 Pritsi veski 
Ala-
Tsumba 

Veskist säilinud vaid üks palkhoone, tammi koht ja märgatav on 
elumaja ahju vundament. 

9 Võmmorski veski koht Võmmorski Hooneid pole säilinud, vaid tamm. 

10 Võmmorski uus tsässon Võmmorski Umbes 10 aastat tagasi paigaldatud tsässon. Freespalkidest. 

11 Võmmorski vana tsässon Võmmorski Tsässon pole kasutuses. 

12 Võmmorski loomka koht Võmmorski Vana loomka koht, kus lihavõtte ajal veeretatakse mune. 

13 Võmmorski silmaallikas Võmmorski 
Silmaallikas, millesse paigaldatud vee paremaks kättesaamiseks 
metalltoru. 

14 Pelska veski Võmmorski Võmmorski Säilinud vaid tammi jäänused. 

15 Hilana külast niidule viiv tee Hilana Metsas vana rikkumata vankritee lõik. 

16 Kaev Hilana metsas Hilana Allikasse ehitatud puidust kaevu salved. 

17 Vallid Talka metsas Talka Kuni 1,5 meetri kõrgused künkad ja vallid mäe jalamil. 

18 
Talka metsas 
kivikonstruktsioon 

Talka 
Metsas mäe otsas pinnase ja sambla alt näha kivid, mis 
moodustavad konstruktsiooni. 

19 Toho kaevikud Juusa 
Kõrgemal Piusa kaldal kaevikute liin - koosneb vähemalt 10 
kaevikust, vahekaugustega ca 5 meetrit. 

20 Viie tee rist Juusa 
Viie tee rist metsas - vanad vankriteed viivad Toho veskisse, 
Hilana ja Juusa külla ning Piusa niitudele. 

21 Toho mäe kaevikud Juusa Mäe otsas umbes 30 kaevikut. 

22 Davida veski tamm Juusa Jõe ja metsa piiril kõrgendik, mis on olnud veski tamm. 

23 Maetud Rootsi kuninga kuld Juusa  

24 Hilana küla Laudsi Miku 
Vana lautsipuud pole alles, antud kohal praegu kasvab vana 
remmelgas ja on kivihunnik. 

25 
Pääväkivi Hilana küla 
maadel 

Miku  

26 Vana tee Tedre külas Tedre Säilinud külas vana ja esinduslik sügav teelõik. 

27 Antkruva vana koolimaja Antkruva  

28 Peo plats Miku mäel Talka 
Kõrge mägi kus aegade jooksul käidud pidusid pidamas. 
Nõukogud ajal olnud ka lava. 

29 Talka küla linaleo tiigid Talka 
Mööda orgu on reas umbes 12 tiigi kohad. Lõpp 
(6414359/703246). 

30 Kaitseliidu lasketiir Miku 
Lasketiir oli üle oru. Ühel pool ca 3 x 3 betoonist hoone ja teisel 
kaldal laskepesad koordinaatidega (6414274/703246). 

31 
Vana Petseri tee Miku ja 
Obinitsa vahel 

Kõõru Vana tee mis kohati säilinud vankriteena. Järgib ilusti maastiku. 

32 
Linaleolomp Talka ja 
Obinitsa vahel 

Kõõru 
Metsas kinni kasvav linaleolomp, allikatoitega, kõrval ca 30 cm 
läbimõõduga kivid. 

33 Kullamäe punker Kõõru 
Mäe harjal umbes 3x4 m punkri koht. Kullamäe endaga on ka 
palju pärimuslikke jutte, kuid need on kirjanduses juba 
kajastatud. 

34 Kullamäe geodeetiline märk Kõõru 
Nõukogude aegne kupitsal paiknev kolmnurkse kujuga 
betoonist post. 

35 Piirikivi Kõõru Iseloomulik hästi säilinud piirikivi. 

36 Kääpad Kõõru Vähemalt kolm umbes 5-meerise läbimõõduga liivakuhjatist. 

37 Pikäkivi Obinitsa  

38 Pakktaru Simaski külas Jaanimäe Vana puu otsas olev pakktaru. 

39 Simaski allikas Jaanimäe Praegu sinna allikasse paigaldatud betoonist rake. 
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Jrk nr 
skeemil 

Nimetus Küla Inventeerija märkused 

40 Maaslova pelgupaik Võmmorski 
Looduslikud liivakivi koopad Maaslova oja ääres, mida 
kasutatud pelgupaigana. 

41 Maaslova koolmekoht Võmmorski Vana tee koht, mis läks koolmekohal üle Piusa jõe. 

42 Maaslova veski tamm Maaslova 
Säilinud kaldal tammi koht ja vees palju kive. Kaldad 
võsastuvad. 

43 Vana Petseri tee Võmmorski Ilus vankritee lõik pikkuses ca 300 m. 

44 Antkruva lautsipuu Antkruva  

45 Antkrova krunditalu Navikõ 
Talu olnud looduslikult kaunis kohas oru kaldal. Majast järel 
ahju koht ja keldriauk, kõrvalhoonetest aida nurk ning aias 
õuna- ja pirnipuud. 

46 Obinitsa tsässon Obinitsa  

47 Juudatarõ Karamsina  

48 Meldova vana koolimaja Polovina 
Praegu suur talu. Talu elumaja olnud varem kasutusel 
koolimajana. 

49 Meldova lautsipuud Polovina Kaks vana mändi, vana tee läks nende mändide vahelt läbi. 

50 Meldova tsässon Polovina Väikseim tsässon Eesti poolel. 

51 Paasnja mägi Ermakova 
Loodulikult väga kaunis kõrge küngas, mille harja läbimõõt ca 
10 meetrit. 

52 Silmaläte Ermakova 
Vana raviallikas, mis väljub looduslikust liivakivi paljandist. 
Varisenud liiva tõttu väljub allikas nüüd natuke teisest kohast. 

53 Tee Paasnja mäe all Ermakova 
Orus jookseb vana tee Paasnja mäest mööda Ermakova külla. 
Teise haru koordinaat (6412743/708812). 

54 Ermakova küla pelgupaik Ermakova  

55 Ermakova silmaläte Ermakova 
Vana ohvriallikas, mida kasutatud külakaevuna. Nüüdseks 
kuivanud ja ka prügistatud. Võsastub. 

56 
Navigõ küla juures Talka 
tüüpi muistis 

Navikõ 
Umbes 10 kuhelikku, millede kõrgus keskmiselt 1 m. Ida valli 
kõrgus umbes 2,5 m. Kuhelikud moodustavad ringi. 

57 Hõrna punker Navikõ Hõrna Mihkli punkri koht. 

58 Härma külast vana vankritee Navikõ Säilinud vankritee käänaku koht. Tee viis külast niidule. 

59 Makõ punkri ase Navikõ Kõrgel Piusa kaldal paljandi kohal, väljapääsuga Piusa poole. 

60 Lindsi küla lautsipuu Lindsi  

61 Korsapalo tõrvaahjud Rokina Ümbruses leida sütt. Aimatavad 2 ahju jäänused. 

62 Rokina tsässon Rokina  

63 Küllatova sepikoda Küllätüvä  

64 Kahru küla ase Küllätüvä 
Kahru küla on veel olemas tsaariaegsetel kaartidel. Põllul 
märgatav kultuurkiht ja keraamika leiud. 

65 Vana tee Küllatova külas Küllätüvä 
Säilinud vana tee algab tsässona juurest ja läheb üle oru 
majade vahelt läbi. 

66 Küllatova küla kaev Küllätüvä Renoveeritud paekivist salvedega kaev. 

67 Küllatova tsässon Küllätüvä Ainuke plokkidest tsässon Eesti poolel. 

68 Veretinä kalmetumägi Veretinä Ilus kaskedega küngas, mis läbi aegade olnud püha. 

69 
Vana vankritee Liivamäe 
juures 

Härmä 
Vana vankritee jookseb paralleelselt praeguse metsateega ca 
150 m ulatuses. 

70 Mõtuse veski 
Väiko-
Härmä 

Koht tuntud ka Koste veski nime all. Säilinud Piusa jõe mõlemal 
kaldal veskitammi jäänused ja elumaja keldri auk. 

71 Härma metsas kääpad Härmä 
Metsas kääbaste moodi vallid, mis võivad olla ka Talka tüüpi 
muistisena tuntud objektid. 
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Jrk nr 
skeemil 

Nimetus Küla Inventeerija märkused 

72 
Härmä küla metsas 
kruusavõtu koht 

Rokina Metsas augud ja lohud. 

73 Kääbas Korsapalos Rokina Tee ehitusega kääpast umbes 1/3 ära lõhutud. 

74 Korsapalo punker Rokina  

75 Vall korsapalos Rokina 
Metsatee ääres jookseb umbes 50 cm kõrgune vall, mis lõpeb 
koordinaatidega (703138/6410240). Teine vall, mis pole nii ilus 
jookseb paralleelselt ca 20 m kaugusel esimesest. 

76 Piirikivi Korsapalos Rokina Piirkonnale iseloomulik piirikivi. 

77 
Korsapalos metsavahi koht 
(Sepa talu) 

Rokina  

78 Küllatova tellisetehas Küllätüvä 
Kunagisest ESTOSAMOTI tehasest pole midagi säilinud, vaid 
savivõtmise augud ja ojas ning oja kaldal on leida tellise tükke. 

79 Tuhkvitsa oja silla koht Küllätüvä 
Arvatavasti olnud sild, millele viitavad kaldas 
puitkonstruktsiooni jäänused. 

80 Rahusoovi talu Küllätüvä 
Talu huvitavaimaks osaks on sügav paeplaatidest salvedega 
kaev. Elumaja toad on tehtud lahusrehe rehe poolsesse otsa. 

81 Suurõkivi Küllätüvä 
Viie talu piirikivi. Antud metsa suurim kivi, millele piirimärgi rist 
tehtud kivi tippu. 

82 Porgo veski Tsergondõ Säilinud veski tamm, kolme hoone varemed ja sild üle oja. 

83 Tobrova küla Niidü veski Tobrova Veski kohal Tiirhana ojal säilinud paisu koht. 

84 Tobrova tsässon Tobrova  

85 Tiirhanna lubjakarjäär Tiirhanna 
Säilinud umbes viie ahju jäänused ja vana karjäär, mis 
võsastub. 

86 
Jõksis vana tee ja 
koolmekoht üle Piusa jõe 

Hinala 
Vana tee algus fikseeritav suuremalt teelt koordinaatidega 
(700356/6407707). 

87 
Kelder Jõksi küla lähedal 
metsas 

Jõksi  

88 
Bergi (Toodsi) talu Raotu 
külas 

Jõksi 

Elumaja (vundamendil daatum 30.VI1892 ning tähed C.K.= f. 
D.D. mille kohal ristatud võtmed ning ladina rist), maakivilaut 
(lääneseinas kiri 1.V1899 C. K. ja vapp, millel kahe torniga 
väravad, väravate kohal ristatud võtmed ning malta rist). 

89 Tsirgu küla koolimaja Tsirgu  

90 Ulaskova tsässon Härmä  

91 Viro tsässona koht Viro 
Tsässon hävinud, varem tsässonas olnud suur kivirist on lageda 
taeva all. 

92 Uusvada tsässon Uusvada  

93 Uusvadas sõdurite hauad Uusvada Koha täpsus ca 10 meetrit. 

94 Ludimägi Uusvadas Uusvada  

95 Haud Pihlapuu Manni aias Uusvada 
Koha nimi Pihlapuu - varem oli vana pihlakas, nüüd tähistab 
kohta kivihunnik. 

96 Valla piir Uusvada 
Tsaariaegne Petseri ja Pankjavitsa valla piir jookseb mööda 
looduslikku lohku. Selles lõigus hästi jälgitav. 

97 Koteljovo asulakoht Marinova Asulakohal kultuurkiht ja leida keraamikat. 

98 Marinova kelder Marinova Maakividest. 

99 
Vastseliina linnuse ehituse 
karjäär 

Miikse  

100 Miikse veski Miikse Säilinud veskitammi ja -hoone varemed. 
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Jrk nr 
skeemil 

Nimetus Küla Inventeerija märkused 

101 Roosigu talu koht Miikse Hoonetest säilinud vaid lauda varemed ja kaev. 

102 Haud Piirisaare Aino aias Sulbi  

103 
Haud Piirisaare Aino sauna 
juures 

Sulbi  

104 Pelsi tsässon Pelsi Ilus kividest tsässon. 

105 Punasõduri haud Tuligul Kiislova 
Metsas hauaküngas, mida tähistab kivi. Maetud Vabadussõjas 
langenud punasõdur. 

106 Osola I talu Tiklasõ Talust alles võimas kelder ja maja vundament 

107 Osola II talu Tiklasõ 
Peetud ka karjamõisaks. Säilinud maja ase, väga suured 
maakivist lauda müürid, vanad õunapuud. 

108 Osola sõjahaud Tiklasõ  

109 Tiik Mustoja ääres Tiklasõ Kaevatud 5x100 m süvend - võiks olla linaleo lomp vms. 

110 Mustoja metsavahi koht Tiklasõ  

111 Pühakivi mägi Miikse 
Metsastuv küngas Miikses Jaanikivi (ohvrikivi) juures. Kohati 
ladustatud prügi. 

112 
Vabadussõja aegsed 
kaevikud 

Miikse Teeäärne küngas, kus kaeviku lohud. 

113 Arvatav kalmistu koht Miikse 
Puudega küngas, mida ühelt poolt piirab tee, teisalt põllumaa. 
Läbi arvatava kalmistu on kaevatud kraav. 

114 Kuusõ talu varemed Miikse Säilinud kahe hoone varemed. 

115 Obinitsa Võru vana maantee Antkruva 
Vana maantee läks läbi metsa ja Tamme veski juurest üle Piusa 
jõe. 

116 Vanade teede rist Juusa 
Vanade vankriteede rist - teed lähevad Davida veskisse, 
Antkrova ja Juusa külla. 

117 Miku veski tee Miku Sügav vankri tee Miku veskile. 

118 Piusa jõgi Tallikeste 

Aastasadu piirijõeks Võrumaa ja Setumaa vahel. Piir kuj. välja 
13. sajandil saksa idaekspansiooni pidurdum. Põhjasõja järel 
hakkas täh. riigisisest Liivimaa ja Pihkva kuberm. ning kreiside 
vahel. halduspiiri. Eelmise EV ajal oli maakondade vaheliseks 
piiriks. 
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Joonis 32. Pärandkultuuriobjektid Meremäe vallas. 
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