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1. KSH EESMÄRK 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi: KSH) koostatakse Meremäe valla 

üldplaneeringu (edaspidi: ÜP) elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste mõjude 

hindamiseks.  

KSH eesmärk on anda omavalitsusele vajalik teave parima planeeringulahenduse välja-

töötamiseks, et tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja jätkusuutlik areng ning kaasata 

laiemat avalikkust. 

Meremäe valla kehtiv ÜP on kehtestatud 1999. aastal ja on oma ajakohasust kaotamas. 

Meremäe Vallavolikogu algatas ÜP ja selle KSH koostamise 26. juunil 2013. a otsusega nr 25. 

Algatamisotsus on toodud lisas 1. ÜP eesmärk on Meremäe valla ruumilise arengu põhimõtete 

kujundamine vastavalt planeerimisseaduse § 8-le ja üldplaneeringu lähteseisukohtadele (vt 

lisa 2).  

ÜP ja KSH lepinguline koostaja on Eesti Maaülikool. 
 

2. STRATEEGILISE HINDAMISE ULATUS 

KSH viiakse läbi Meremäe valla haldusterritooriumi kohta (vt joonis 1). 

Võimaliku olulise mõju ulatumisel Meremäe valla haldusterritooriumist väljapoole peetakse 

esialgu silmas valla vahetut ümbrust. Võimaliku olulise negatiivse mõju avaldumine ja ulatus 

selgitatakse ÜP ja KSH edasise koostamise käigus.  

Joonis 1. Planeeritav ala hõlmab Meremäe valla haldusterritooriumi. 
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3. LÜHIÜLEVAADE OLULISEMATE STRATEEGILISTE DOKUMENTIDEGA 
KAVANDATUD ARENGUSUUNDADEST 

Käesolevas peatükis on kehtivate strateegiliste dokumentide alusel konspektiivselt välja 

toodud Meremäe vallas olulisemaid ruumilist mõju omavaid visioone, eesmärke ja määratlusi 

(tabel 1). Koondatud teave ei pretendeeri ammendavale ülevaatele, siiski vaatamata mõnin-

gasele teabe vananemisele, annab loetelu ülevaate üldistest suundumustest ning soovitud 

arengutest. Toodud arengusuunad on esialgseks aluseks mõjude prognoosimisel, mis võivad 

vajada tähelepanu. 

Tabel 1. Varem koostatud strateegiliste dokumentidega kavandatud arengud, mis seonduvad 

Meremäe vallaga  

Valdkond Visioon /eesmärk/määratlus Allikas 

RIIK 

Meremäe vallas Mereküläs asub radarijaam. Piusa kordon ja piirivalve 

Piusa sissikompanii taktika harjutusala Meremäe vallas. Piirivalve vaatlus-

tornide alune ja teenistusmaa: Kitse külas, Helbi külas, Kiislova külas. 
Võmmorskis Piusa kordoni lähedal maaeralduse vajadus 50 m lasketiirude 

(püstol ja sportrelvad) väljaehitamiseks. Kagu piirivalvepiirkond. 

Võrumaa maakonna-

planeering (MP), 2002 

ASUSTUS 

Riigi piirialadel tuleb püsiasustus sobivate regionaalpoliitiliste meetmete 

abil säilitada –riigikaitselistel ja kogu riigi territooriumi turvalisuse 

kaalutlustel. 
Linnapiirkondi (toimepiirkondi) võiks 2030. aastal Eestis olla 15: nende 

seas Võru.  

Eesti 2030+, 2012 

Eesmärk: toimiv keskuste võrgustik ja elujõuline hajaasustus. 
Obinitsa ja Meremäe - kohalik keskus ehk teise tasandi keskus. 

Võrumaa maakonna-

planeering, 2002 

Tiheasustusalad:  Meremäe küla, Obinitsa küla Meremäe ÜP, 1999 

KOGUKOND 

Üha enam linnastunud; üha vähem hõivatud tavapärases põllu- ja metsa-

majanduses; uut tüüpi töökohad, nagu majutus-, toitlustus- ja turismi-
teenused, kaugtöö, erinevad ökotalud; suurenev hulk töötajaid osaleb 

igapäevases tööalases pendelrändes linna ja maa vahel. 

Eesti 2030+, 2012 

Visioon 2016: Meremäe vallas elab mitmekülgsete huvidega kogukond, 

kes hindab ja hoiab seto kultuuri ning loob uusi kultuuriväärtusi. 

Meremäe valla 

arengukava 2012 – 

2016, 2012 

ELATAV 

KESKKOND 

Hoida piirkondlikku eripära. 

Maapiirkonnas: elukoha privaatsus, toimetulek sõltumata välistest 
oludest, looduslik elukeskkond. Ökoloogiliselt puhas tootmine põllu-
majanduses ja metsanduses, traditsioonilisemad töökohad, hästi korral-

datud kultuuri- ja loodusturism. Ligipääs keskustes paiknevaile töö-

kohtadele, teenustele ja haridusasutustele; hea andmeside, head võima-

lused ka linnastunud maaelanikele.  

Eesti 2030+, 2012 

Visioon 2016:  Meremäe vald on jätkusuutliku elukeskkonnaga, haritud ja 

aktiivse rahvastikuga piirkond koos rikkaliku seto kultuuripärandi ning 

avatud kaasaegse loomemajandusega. 

Meremäe valla 

arengukava 2012 – 

2016, 2012 

Meremäe vald jaguneb kaheks kandiks: Meremäe kant (49 asulat) rahva-
arvu prognoos 2015 - stabiilne;  ja Obinitsa kant (38 asulat) rahvaarvu 

prognoos 2015 - kahanev. 

Ettepanek: säilitada Meremäe kandis kõik olemasolevad sotsiaalse infra-

struktuuri teenused. 

TP Võru maakonna 

sotsiaalne infrastruk-

tuur, 2009 

Toimivad regionaalsed kultuuritöö tõmbekeskused,  sh Meremäe vald. 
Võrumaa maakonna-

planeering, 2002 
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Valdkond Visioon /eesmärk/määratlus Allikas 

Obinitsa ja Meremäe peavad säilitama ja edasi arendama oma funkt-

sioone (teenindus jmt), arvestades Võru ja teiste suuremate keskuste 
kaugust vallast.  

Meremäe ÜP, 1999 

INFRA-
STRUKTUUR 

ÜPga reserveeritud maa bensiinitankla tarbeks Meremäel Obinitsa 

teeristil ning Obinitsas küla keskosas. 
Meremäe ÜP, 1999 

Optimaalse ja kvaliteetse tehnilise infrastruktuuri olemasolu. 

Ettevõtluse seisukohalt oluliste teede ja sildade ehitus ja rekonstru-

eerimine. Maanteeäärsete teeninduskohtade (bensiini- ja hoolde-
jaamade, söögikohtade, motellide, kämpingute, puhkeplatside) väljaaren-

damise soodustamine. Transiitvedude soosimine ja selleks transpordi 

infrastruktuuri arendamine. 

Võrumaa MP, 2002 

ENERGEETIKA 

Taastuvenergia väiketehnoloogia kasutuselevõtt parandab elamisvõima-

lusi ääremaade külades. Varasemast enam tuleb kasutusele võtta integ-
reeritud energiatootmise lahendusi, mis ühendavad mitu energiaallikat 

ning võimaldavad soojuse ja elektri koostootmist. 

Säilitada olemasolevad kaugküttevõrgud kompaktsete asumite juures ja 
soosida nende rajamist suurematesse uusasumitesse, et kasutada tõhusat 

soojuse ja elektri koostootmise režiimi. 

Uusasumite planeerimisel ja olevate rekonstrueerimisel kavandada 

senisest ulatuslikumat kohalike energiaallikate kasutamist. 
Maismaal tuleb tuulikuparkide rajamiseks kasutada kohti, mis võimal-

davad tuuleenergia kasutamist integreeritud lahendustes (kuni 20 

tuulikut). 

Eesti 2030+, 2012 

Olemasolev olukord: kaugemates külades ei jätku elektrivõimsust. Esineb 

elektrivoolu sagedasi katkestusi. 
Visioon 2016: Valla infrastruktuur on igati kaasaegne, mugav ja lihtne. 

Meremäe valla 

arengukava 2012 – 
2016, 2012 

Energeetiliselt sõltumatu Setomaa arendamine. 

Võrumaa arengu-

strateegia 2009-2019, 

2009 

Energeetiliste ahelate (tootmisest-tarbimiseni) väljaarendamine; uute 

energiatootmissüsteemide rajamine; koostootmisjaamade projekteeri-
mine ja rajamine; kaugküttevõrkude rajamine. 

Setomaa energia-

strateegia 2009 – 
2019, 2009 

Kaugemas perspektiivis kasutatakse energia tootmisel maksimaalselt 

maakonna taastuvaid loodusressursse; maagaasitrass on ühendatud 

maakonnakeskusega ja tööstusaladega, vajaduse täiendava haru projek-
teerimine Meremäe piirkonda. Säilitatud olemasolevad kaugküttesüs-

teemid. 

Võrumaa maakonna-
planeering, 2002 

TRANSPORT, 
RAUDTEE 

Toimepiirkonna sees on põhiroll piirkondlikul ühistranspordil. Maapiir-
kondades tuleb õpilasveost kujundada kohaliku ühistranspordi selgroog. 

Paratamatult jääb hajaasustuses ka tulevikus peamiseks liiklemisviisiks 

eratransport (sh sõiduautoga sõitmine). 

Eesti 2030+, 2012 

Koidula raudtee tähtsust suurendab vajadus tagada ligipääs heas korras 

teedevõrgule. Maakonna arengut toetab Koidula-Petseri rahvusvahelise 
raudteeühenduse loomine (Meremäe valla põhjapoolse piiri lähistel). 

Võrumaa arengu-

strateegia 2009-2019, 

2009 

Eesmärgid: piiriületuskohtade planeerimine ja väljaehitamine - 
Meremäe-Muraškino 

Võrumaa maakonna-
planeering, 2002 

MAANTEED, 

KERG-

LIIKLUSTEED 

Hajaasustuse tingimustes tuleb tagada riigi tugi- ja kõrvalmaanteede ning 

kohalike teede hea aastaringne sõidetavus ja ohutus. 
Teenuste, töökohtade, haridusasutuste jne kättesaadavuses on tähtis osa 

ka kergliiklusteede võrgustikul. 

Eesti 2030+, 2012 
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Valdkond Visioon /eesmärk/määratlus Allikas 

Eesmärk - valda läbivatest riigimaanteedest on mustkattega 50 %. 
Eesmärk -  vallas on kergliiklusteid 10 km. 

Meremäe valla 

arengukava 2012 – 
2016, 2012 

Meremäe-Obinitsa-Piusa tee viimine mustkatte alla. 

Võrumaa turismi-

arengustrateegia 

2015, 2007 

Esmatähtsaks on kohalike teede seisukorra ja sõidetavuse parandamine. Meremäe ÜP, 1999 

MAJANDUS, 
ETTEVÕTLUS, 

MAAVARAD 

Visioon 2016:  Maareform on lõpule viidud. Vallas tegutsevad konku-

rentsivõimelised põllumajandus- ja muud väikeettevõtted. Vald on toimiv 

loomemajanduspiirkond. 

Meremäe valla 

arengukava 2012 – 

2016, 2012 

Jalgrattateede planeerimine ja väljaehitamine. 
Saavutada Võrumaa ettevõtlussektori konkurentsivõime tõstmisega 

jätkusuutlik majanduskasv ja sotsiaalne stabiilsus. Infrastruktuuri (sh 

tööstusparkide, -tsoonide, inkubatsioonikeskuste, teede) arendamine. 
Ettevõtlusvormid maal on mitmekesistunud. 

Maade suhteliselt madala viljakuse, põldude väiksuse ning kuplilise 

maastiku tõttu oleks Võrumaal kõige sobivam tegeleda karjakasvatusega 

Võrumaa maakonna-

planeering, 2002 

Kasutusele on võetud vähemalt üks karbonaatse ehituskivi karjäär 

(perspektiivseim Tiirhanna Meremäe vallas). 
Alustatakse kaevandamist üleriigilise tähtsusega Küllatova savimaardlast 

Meremäe vallas. Teostatakse devoni savi (raskelt sulavad savid) 

täiendavaid otsinguid. Võimalik, et suuremat tähelepanu leiab ajalooline 
savikasutus (käsitöö). 

Võrumaa maakonna-

planeering, 2002 

Obinitsa omab suuremat potentsiaali tööstuse arendamisel (parem asend 
teede suhtes), Meremäe arengut soodustab keskne asend valla 

suhtes ja vallavalitsuse asukoht külas. 

Meremäe ÜP, 1999 

TURISM, 

PUHKE-

MAJANDUS, 
MAASTIKUD 

Visioon 2016: Seto ajalool ja kultuuril põhinev kaasaegne puhkekeskkond 
on magnetiks turistile igal aastaajal. Hilläkese järve ja Obinitsa järve ranna 

puhkealade rajamine (sh munitsipaliseerimine). 

Meremäe valla 
arengukava 2012 – 

2016, 2012 

Setomaa olulisemad turismimarsruutide tolmuvabaks muutmine. Priori-

teetsed lõigud: Obinitsa-Võmmorski-Koidula. Pärimuskultuuri, ajaloo- ja 

arhitektuuripärandi ning loodusobjektide (vaatamisväärsuste) ja turisti-

dele pakutavate teenuste juurde uute puhkekohtade (lõkkeplats, istumis-
koht, varjualune jne) rajamine ja vanade korrastamine, koos vajaliku 

toetava infrastruktuuriga (prügikastid, WC-d, parkimisplatsid,teed jne). 

Setomaa turismi-

arengukava 2008 – 
2013, 2008 

Piirkonna turismi- ja puhkemajanduse potentsiaal leiab laialdast ja 
mitmekülgset realiseerimist. Üks maakonna viiest väljakujunenud turismi-

piirkonnast: Vana-Vastseliina ja Obinitsa (..... Piusa ürgorg, Setomaa). 

Võrumaa maakonna-
planeering, 2002 

Meremäe vallas on puhkealana kasutuses Piusa jõe org. Sealne maastik 

on valla suuremaid vaatamisväärsuseid olles ka maastikukaitsealana 
looduskaitse all. ÜP alusel on puhkealad ka Engli, Meremäe ja Obinitsa 

järve ümbrus. 

ÜP-ga määratletud  kaks väärtusliku maastikumiljööga ala - Piusa jõge ja 
Obinitsa oja ümbritsev ala valla põhjaosas ning Kuresoo soo koos lähema 

ümbrusega.  Hoiumetsadena on kaitse all Obinitsa, Meremäe ja Engli 

järve ümbruses paiknevad metsad. ÜP-ga määratletud  Miikses ehitus-

keeluala miljöö säilitamiseks. 

Meremäe ÜP, 1999 
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4. KSH METOODILISED ALUSED 

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine on osa ÜP koostamisest, kus mõlemad tegevused 

(nii planeeringu koostamine kui KSH) on reglementeeritud vastava seadusega. Hindamise 

raamistiku moodustab koostöö KSH eksperdi, planeerija ja kohaliku omavalitsuse vahel 

planeeringuprotsessi vältel. 

KSH lähtealuseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, vastu 

võetud 22.02.2005. a (RT I 2005, 15, 87). Programmi osas on aluseks seaduse § 36. 

Hindamisel lähtutakse ruumilise planeerimise põhimõtetest, mis arvestavad tasakaalustatult 

keskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Keskkonda käsitletakse hindamisel kõige 

laiemas mõttes - kui kogumit looduse-, sotsiaalse-, majandusliku-, ajaloolis-kultuurilise ja 

ehitatud keskkonna komponentidest. Hindamisel arvestatakse, et seadusest tulenevalt koosta-

takse ÜP laiapõhjalise sidususega, avalikkust kaasates ning konsensuse saavutamiseks raken-

datakse läbirääkimisi ja kokkuleppeid. Kõikidel huvitatud isikutel on võimalus kaitsta oma 

huvisid ÜP eskiisi ja KSH avalikustamisel nii programmi kui ka aruande staadiumis. 

Keskkonna komponentidele (keskkonnaaspektidele) avalduvate võimalike oluliste mõjude 

hindamisel lähtutakse eeskätt olemasolevast teabest ja uuringutest. Täiendavaid uuringuid 

läbi ei viida. Samuti lähtutakse mõjude hindamisel ruumilise planeerimise hierarhilisusele 

tuginevast seisukohast, et hindamise suurem täpsus on võimalik detailsema taseme 

strateegilise dokumendi koostamise koosseisus läbiviidava KSH-ga.  

Mõju hindaja roll on ekspertteavet jagav ja nõuandev. KSH annab ekspertteavet kavandatu 

elluviimisega kaasnevatest võimalikest olulistest mõjudest, mille alusel saab kujundada 

keskkonnaaspektide jätkusuutlikkusega enim arvestava planeeringulahenduse. KSH ei ole 

metoodiliselt dokument, mis teeb ettepanekuid paremaks või õigemaks planeerimiseks, vaid 

alus sellekohaste otsuste langetamiseks. KSH ekspert on üks protsessi kaasatud osapooltest ja 

viib hindamise läbi vastavalt hinnatava planeeringu planeerimisseadusest tulenevale täpsus-

astmele, kasutades andme- ja kaardianalüüsi, ning hinnanguid ja kaalutledes mõjude olulisust 

jmt (vt joonis 2). 

KSH käigus selgitatakse välja, kirjeldatakse ja hinnatakse ÜP-ga kavandatavate arengute ja 

tegevuste elluviimisega kaasnev võimalik oluline mõju. KSH tulemusel seatakse ÜP ellu-

viimiseks vajadusel leevendavad meetmed ja seiremeetmed, et tagada erinevate keskkonna-

aspektidega arvestamine kehtestatavas ÜP-s. 



 

Joonis 2. Seosed mõjuhindamise protsessis
 

Keskkonnamõju on kavandatud tegevuste elluviimisega eeldatavalt kaasnev vahetu või 

kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. 

Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonna

põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, 

kultuuripärandi või vara. Seaduse sõnastusest tulenevalt saab oluline olla vaid negatiivne 

mõju. 

Lähtematerjaliks oluliste mõjude hindamisel on kehtestatud ja koosta

strateegilised dokumendid ja uuringud

• Eesti 2030+, üleriigiline planeering

• Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 (2009);

• Transpordi arengukava 2014

• Võrumaa maakonnaplaneering (2002);

• Võrumaa sotsiaalne infrastruktuur, teemaplaneering (2009);

• Võrumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, teemaplaneering 
(2005); 

• Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad, teemaplaneering (koostatav

maavanema 05.09.2013 korraldusega nr 1

• Võru maakonna arengustrateegia 2009

• Setomaa ühine ettevõtlusstrateegia 2014

• Setomaa ühtne turismi arengukava ja turismi turundusstrateegia aastateks 2008
(2008); 

• Setomaa ühtse taastuvenergia kasutamise strate

• Setomaa 4 valla kvalitatiivne ja kvantitatiivne uuring (2010);

• Setomaa maavarad, uuring (2009);

• Seto maastikuarhitektuurilise pärandi inventeerimine, I etapp (2007).

• Meremäe valla arengukava 2012

Meremäe valla üldplaneeringu
strateegilise hindamise programm

Seosed mõjuhindamise protsessis (allikas: http://sea.unu.edu). 

kavandatud tegevuste elluviimisega eeldatavalt kaasnev vahetu või 

kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. 

, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonna

keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, 

pärandi või vara. Seaduse sõnastusest tulenevalt saab oluline olla vaid negatiivne 

oluliste mõjude hindamisel on kehtestatud ja koostamisel olevad

ja uuringud: 

üleriigiline planeering (2012); 

Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 (2009); 

Transpordi arengukava 2014-2020 eelnõu; 

Võrumaa maakonnaplaneering (2002); 

infrastruktuur, teemaplaneering (2009); 

Võrumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, teemaplaneering 

Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad, teemaplaneering (koostatav

maavanema 05.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/544); 

Võru maakonna arengustrateegia 2009- 2019 (2009); 

Setomaa ühine ettevõtlusstrateegia 2014-2018 (koostamisel); 

Setomaa ühtne turismi arengukava ja turismi turundusstrateegia aastateks 2008

Setomaa ühtse taastuvenergia kasutamise strateegia 2009-2019 (2009);

Setomaa 4 valla kvalitatiivne ja kvantitatiivne uuring (2010); 

Setomaa maavarad, uuring (2009); 

Seto maastikuarhitektuurilise pärandi inventeerimine, I etapp (2007).

Meremäe valla arengukava 2012- 2016 (2012). 
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kavandatud tegevuste elluviimisega eeldatavalt kaasnev vahetu või 

kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. 

, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, 

keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, 

pärandi või vara. Seaduse sõnastusest tulenevalt saab oluline olla vaid negatiivne 

misel olevad asjakohased 

Võrumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, teemaplaneering 

Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad, teemaplaneering (koostatav, vastu võetud Võru 

Setomaa ühtne turismi arengukava ja turismi turundusstrateegia aastateks 2008- 2013 

2019 (2009); 

Seto maastikuarhitektuurilise pärandi inventeerimine, I etapp (2007). 
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Eeltoodud loetelu võib töö käigus täieneda. Kavandatavate tegevustega kaasneva mõju ulatus 

ja iseloom ning vajadusel metoodilisi võtteid täpsustatakse hindamise käigus. 

 

5. EELDATAVALT KAASNEV KESKKONNAMÕJU  

Kui ÜP-ga kavandatud tegevuste elluviimisel võib võrreldes olemasoleva olukorraga 

eeldatavalt kaasneda oluline keskkonnamõju, siis KSH käigus hinnatakse järgmist:  

1. Looduskeskkonnale (sh bioloogiline mitmekesisus, populatsioonid, taimed, loomad; 

pinnase, vee ja õhu kvaliteet) avalduv oluline mõju 

1.1 oluline mõju kaitstavatele loodusobjektidele sh uute rekreatiivsete alade realiseeri-

misest tulenevad võimalikud olulised mõjud kaitstavatele loodusobjektidele, veekogu-
dele, looduslikele aladele;  

1.2 maakasutuse muutusest tingitud looduslike alade võimalik oluline vähenemine; 

1.3 maakasutuse intensiivsuse suurendamisest tööstus-, tootmis- ja ärialade näol tulenevad 
olulised mõjud (pinna- ja põhjavee režiimi muutused); hinnang jäätmetekke võimaliku 
suurenemise kohta; 

1.4 tõenäolist olulist mõju avaldada võivad maakasutus- ja ehitustingimused. 

2. Sotsiaalsele keskkonnale (sh inimese tervis ja sotsiaalsed vajadused ning vara) avalduv mõju 

2.1 arenguvõimaluste realiseerimisest tulenevad strateegilised mõjud: töökohtade 

olemasolu, teenuste kättesaadavus, avalike huvidega arvestamine, mõjud inimese 
tervisele ja heaolule jt; 

2.2 uue tehnilise taristu (sh teede, tänavate, kergliiklusteede, tehnovõrkude trasside jmt) 
rajamise võimalik mõju eluhoonestusega aladele; 

2.3 võimalik kasvav transpordi või parkimise vajadus ja kaasnev oluline müra, õhusaaste vm 
tervist kahjustav mõju; 

2.4 uute rekreatiivsete alade väljaarendamisest tuleneda võivad üldised strateegilised 
mõjud. 

3. Majanduslikule keskkonnale avalduv mõju 

3.1 arenguvõimaluste realiseerimisest tulenevad strateegilised mõjud ettevõtluskesk-
konnale, sh turismimajandusele ja tööhõivele. 

4. Ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale (sh kultuuripärandile ja maastikele) avalduv mõju 

4.1 planeeringuga kavandatu elluviimise võimalikud mõjud ajaloolis-kultuurilise keskkonna 
säilimisele koosmõjus selle säilitamist tagavate tingimustega. 

5. Olemasoleva keskkonna muutustest tulenev oluline kumulatiivne mõju. 

6. Alternatiivse lahenduse või lahendusvariantide ilmnemisel hinnatakse arenguvariantide 

elluviimise mõju võrreldes ÜP põhilahendusega.  

Üldjuhul on 0-alternatiiviks areng, mis toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele/starteegi-

listele dokumentidele ja 1-alternatiiviks areng, mis toimub vastavalt teemaplaneeringule. 
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Ülal toodud loetelu võib aruande koostamise käigus täieneda seoses ÜP koostamise 

edenemise ja kavandatavate tegevuste iseloomu ning ulatuse täpsustumisega. Olulisi küsimusi 

võib lisanduda huvigruppidelt programmi avalikustamise või aruande koostamise käigus. 

KSH programmi koostamise ajal teadaoleva informatsiooni põhjal on eeldatud, et ÜP 

realiseerimisega ei kaasne olulist piiriülest mõju ega olulist mõju Natura 2000 võrgustiku 

alale.  
 

6. EELDATAVALT MÕJUTATAVAD ISIKUD JA ASUTUSED 

Käesolevas peatükis on tabelis 2 loetletud KSH koostamisse kaasatavad isikud, asutused ja 

huvigrupid, keda Meremäe valla ÜP-ga kavandatavad tegevused võivad eeldatavalt mõjutada 

ja / või kellel võib olla ÜP vastu põhjendatud huvi. Osalemine KSH protsessis toimub läbi 

avaliku menetluse. Vajadusel kaasatavate ringi laiendatakse. 

KSH programmi arutelul tutvustatakse KSH põhimõtteid ja protsessi koos ÜP lähteseisu-

kohtadega laiemale ringile. Selgitatakse KSH sisulist ning ajalist sidet planeeringuga. KSH 

läbiviimine ja planeeringu edasiarendamine/täiendamine toimuvad paralleelselt ning KSH 

tulemusi kasutatakse parimate võimalike planeeringulahenduste leidmiseks. 

Tabel 2. KSH aruande koostamisse kaasatavad  

Huvitatud 

isik/asutus/ühendus 
Mõju / huvi Teavitusviis 

Setomaa Valdade Liit 
Setomaa elanike ühishuvide esindaja ja 

koostöö arendaja kõikides eluvaldkondades. 
e-kirjaga 

Meremäe Vallavalitsus 
KSH korraldajad, kelle ülesanne on edendada 

kohalikku elu. 
e-kirjaga 

Meremäe Vallavolikogu 

Kohalik valitsusorgan, kes ÜP kehtestajana 

peab olema teadlik kavandatava tegevuse 

keskkonnamõjudest. 

e-kirjaga 

Võru Maavalitsus 

Avalike huvide kaitsja maakonna tasandil. 

Maavanem kui planeerimisprotsessi järelevalve 

teostaja. 

e-kirjaga 

Värska Vallavalitsus 

Vastseliina Vallavalitsus 

Orava Vallavalitsus 

Naaberomavalitsused, kellega tehakse 

koostööd. 
e-kirjaga 

Keskkonnaameti  

Põlva-Valga-Võru 

regioon 

KSH järelevalvaja, kelle ülesanne on tagada 

KSH protsessi vastavus õigusaktidele. 
e-kirjaga 

Politsei- ja piirivalveamet 

(PPA) 

Piirivalve korraldaja - riikliku järelevalve 

teostaja. 
e-kirjaga 

PPA Lõuna Prefektuuri 

piirivalvebüroo 

PPA kohalik asutus, piirivalve valdkonna asjade 

korraldaja. 
e-kirjaga 

Kaitseministeerium Riigikaitse korraldaja. e-kirjaga 

Maanteeameti Lõuna 

regioon  

Riikliku järelevalve teostaja riigimaanteede 

valdkonnas. 
e-kirjaga 
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Huvitatud 

isik/asutus/ühendus 
Mõju / huvi Teavitusviis 

Päästeameti Lõuna 

päästekeskus 

Riikliku järelevalve teostaja tuleohutusnõuete 

täitmisel, ohutu elukeskkonna kujundaja, 

inimeste teadlikkuse suurendaja, häda-

olukordade ennetaja. 

e-kirjaga 

Muinsuskaitseameti 

Lõuna-Eesti järelevalve-

osakond 

Riikliku järelevalve teostaja mälestiste üle. e-kirjaga 

Terviseameti Lõuna 

talitus 

Riikliku järelevalve teostaja. Elanikkonna 

tervise kaitsja ja tervisliku elukeskkonna 

kujundaja. 

e-kirjaga 

Riigimetsa Majandamise 

Keskus  

Riigimetsade kasvataja ja uuendaja, metsa-

uuendusmaterjali tootja, metsateede ja 

kuivendusvõrkude arendaja ja korrashoidja.  

Rekreatsioonivõimaluste looja RMK puhke-

aladel ja metsa kasutamise suunaja ning 

kaitstavate loodusobjektide külastamise 

korraldaja. 

e-kirjaga 

Maa-ameti 

planeeringute osakond 

Riigi huvide esindaja planeeringumenetlustes 

ja riigimaade ning maardlate alade 

planeerimisel. 

e-kirjaga 

Põllumajandusameti 

Maaparandushoiu, -

ehituse ja riikliku järele-

valve büroo 

Riikliku järelevalve teostaja maaparanduse 

valdkonna üle. 
e-kirjaga 

Elektrilevi OÜ Elektri jaotusvõrkude arendaja. e-kirjaga 

Elering Elektri põhivõrkude arendaja. e-kirjaga 

Eesti Gaas / AS EG 

Võrguteenus  

Gaasivarustussüsteemide hooldaja, arendaja ja 

renoveerija.  
e-kirjaga 

Tehnilise järelevalve 

amet Sideteenuste 

osakond 

Sideteenuste alal kehtestatud nõuete täitmise 

ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

kontrollija.  

e-kirjaga 

MTÜ Setomaa Turism 

Soodsa turismiettevõtluskeskkonna looja 

Setomaal,  ettevõtete ja piirkonna turismi 

arengust huvitatud mõttekaaslaste ühendaja. 

e-kirjaga 

MTÜ Setomaa Ette-

võtlike Inimeste Klubi 

Setomaa kultuuri, arengu, maine ja ettevõtluse 

edendajad. 
e-kirjaga 

MTÜ Meremäe 

Ettevõtjate Klubi 

Meremäe ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna 

arendajad. 
e-kirjaga 

MTÜ Seto Käsitüü Kogo 

Seto traditsioonilisel käsitööl põhineva ette-

võtluse arendajad, seto käsitöötraditsiooni 

hoidjad. 

e-kirjaga 
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Huvitatud 

isik/asutus/ühendus 
Mõju / huvi Teavitusviis 

MTÜ Piiriäärne 

Energiaarendus 

Regiooni taastuvenergia juurutaja ja arendaja, 

kohalikul ressursil põhineva taastuvenergia 

kasutuselevõtu edendaja. 

e-kirjaga 

Eesti Keskkonna-

ühenduste Koda 

Avalikes huvides keskkonna heaks tegutsev 

koostöövõrgustik. 
e-kirjaga 

Setomaa elanikud, laiem 

avalikkus 

Avalikkus on eeldatavalt huvitatud jätku-

suutlikult toimivast elukeskkonnast. 

Teavitatakse 

vastavas ajalehes 

ja Ametlikes 

Teadaannetes 

 

7. KSH AVALIKUSTAMISE AJAKAVA 

KSH aruande avalikustamise prognoositav ajakava on esitatud tabelis 3. KSH avalikustamise 

ajajkava tuleneb ÜP ajakavast. Lähtudes eesmärgist sünkroniseerida ÜP ja KSH protsessi, võib 

pakutud ajakavas esineda nihkeid. Meremäe valla ÜP KSH programmi eelnõu avalikustatakse 

koos ÜP lähteseisukohtadega. KSH aruanne avalikustatakse koos ÜP eelnõuga. 

Tabel 3. KSH aruande avalikustamise ajakava 

Etapp Tegevus Kuupäev  Periood Teavitamine 

KSH 
algatamine 

teavitamine 

04.07.2013  Teade Ametlikes Teadaannetes 

04.07.2013  Kiri Maavanemale 

04.07.2013  Teade ajalehes  „Võrumaa Teataja“ 

03.07.2013  Teade valla kodulehel   

04.07.2013  Kiri Keskkonnaametile 

KSH 
programm 

koostamine  
juuni ... juuli algus 
2013 

 

seisukohtade 
küsimine 

12.07.2013 juuli 2013 

Keskkonnaamet / Politsei- ja piirivalve-
amet/ Maanteeamet / Päästeamet / 
Muinsuskaitseamet / Terviseamet / RMK/ 
Maa-amet /Põllumajandusamet/ Elektri-
levi OÜ/ Elering/ AS EG Võrguteenus / 
Tehnilise järelevalve amet 

avalikustamisest 
teavitamine 

 
septembri lõpp ... 
oktoobri algus 
2013 

Teade Ametlikes Teadaannetes; ajalehes 
„Võrumaa Teataja“; Meremäe valla kodu-
lehel;  e-kiri KSH osapooltele (vt tabel 2) 

eelnõu ja ÜP 
lähteseisukohta-
de avalik välja-
panek 

09.10 .... 
24.10 

oktoober 2013 Meremäe Vallavalitsuses; valla kodulehel 

eelnõu ja ÜP 
lähteseisukohta-
de avalik arutelu 

01.11  november 2013 Meremäe Vallavalitsuses 

heakskiitmine  november  2013 
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru 
regioon teatab liht või tähtkirjaga 
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Etapp Tegevus Kuupäev  Periood Teavitamine 

KSH 
aruanne 

koostamine  
oktoober 2013 ... 
märts 2014 

 

avalikustamisest 
teavitamine 

 september 2014 
Teade Ametlikes Teadaannetes, ajalehes 
„Võrumaa Teataja“; Meremäe valla kodu-
lehel; e-kiri KSH osapooltele (vt tabel 2) 

avalik väljapanek 
koos ÜP 
eelnõuga 

 
september ... 
oktoober 2014 

Meremäe Vallavalitsuses, Meremäe valla 
kodulehel 

avalik arutelu 
(KSH aruanne ja 
ÜP eelnõu) 

 
oktoober ... 
november 2014 

Meremäe Vallavalitsuses 

heakskiitmine ja 
keskkonnamõju 
seire meetmete 
kinnitamine 

 
detsember 2014 ... 
jaanuar 2015 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru 
regioon teatab liht või tähtkirjaga 

 

8. OSAPOOLTE ANDMED 

Tabelis 4 on toodud Meremäe valla ÜP ja selle KSH koostamise korraldaja, KSH järelevalvaja 
ning ÜP ja selle KSH koostaja andmed. 
 

Tabel 4. Üldplaneeringu ja KSH osapooled 

Pädevus Asutus Kontakt Kontaktisik 

ÜP tellija/huvitatud isik 
Meremäe 
Vallavalitsus 

Meremäe küla, Meremäe 
vald, 65302 Võru maakond 
tel: 785 6623,  
e-post: vald@meremae.ee 

Triinu Vaab 
maanõunik, tel: 785 6635 
e-post: maa@meremae.ee 
 
Rein Järvelill 
vallavanem, tel: 785 6623 
vallavanem@meremae.ee 

ÜP ja KSH algataja,  
ÜP vastuvõtja,  
ÜP ja KSH avaliku välja-
paneku väljakuulutaja,  
ÜP kehtestaja 

Meremäe  
Vallavolikogu 

ÜP ja KSH koostamise 
korraldaja 

Meremäe  
Vallavalitsus 

ÜP koostaja 
Eesti 
Maaülikool 

Kreutzwaldi 1a,  
51014 Tartu 
tel : 731 3014,  
e-post: mst@emu.ee 

Tuuli Veersalu 
PKI Maastikukorralduse ja 
loodushoiu osakond 
tel: 5155 718 
e-post: 
tuuliveersalu@gmail.com 

KSH koostaja 
Eesti 
Maaülikool 

Kreutzwaldi 1a,  
51014 Tartu 
tel : 731 3014,  
e-post: mst@emu.ee 

Kalev Sepp 
PKI Maastikukorralduse ja 
loodushoiu osakond 
tel: 731 3777 
e-post: kalev.sepp@emu.ee 
 

Tuuli Veersalu 
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Pädevus Asutus Kontakt Kontaktisik 

KSH järelevalve 
teostaja 

Keskkonnaameti 
Põlva-Valga-
Võru regioon 

Võrumaa kontor 
Karja 17a, 65608 Võru 
tel: 786 8360 
e-post: 
voru@keskkonnaamet.ee 
 

 

 

8.1 KSH EKSPERDI KVALIFIKATSIOON 

Kvalifikatsioon vastavalt KeHJS, § 34, lg. 3. 

Kalev Sepp 

• PhD maastikuökoloogias ja keskkonnakaitses, 1999, Tartu Ülikool,  

• Keskkonnamõju hindamise ja planeerimisalane kogemus 1997 aastast, 

• Maakonnaplaneeringu koostamises osalemine: Raplamaa, Saaremaa, Viljandimaa 
väärtuslikud maastikud ja rohevõrgustik, Pärnu linna rohevõrgustik AS K & H, 

• Üldplaneeringute KSH-d (Sõmerpalu, Misso, Tabivere), AS Regio,  

• Detailplaneeringute KSH-d (Pirita maastikukaitseala). 

 

Tuuli Veersalu 

• MSc maastikuarhitektuuris, 2009, Eesti Maaülikool, 

• Ruumilise planeerimise kogemus 1998 aastast, 

• Osalenud üle 30e üld- ja teemaplaneeringu ning nende KSH koostamises (AS Entec, 
ERKAS Pärnu Instituut OÜ, Pärnu Instituut OÜ), 

• Osalenud üle 15 detailplaneeringu koostamises (AS Entec, ERKAS Pärnu Instituut OÜ, 
Pärnu Instituut OÜ). 
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9. KSH PROGRAMMILE ESITATUD SEISUKOHTADE KIRJELDUS 

Planeeringu koostaja poolt küsiti 12.07.2013 seisukohti Meremäe valla üldplaneeringu (ÜP) 

KSH programmile ametkondadelt ja asutustelt, keda Meremäe valla ÜP-ga kavandatavad 

tegevused võivad eeldatavalt mõjutada ja / või kellel võib olla ÜP vastu põhjendatud huvi 

(vastvalt KeHJS § 36 lg 3). 

Lisaks on Meremäe valla teavitusele uuest valla üldplaneeringu algatamisest vastanud mitmed 

ametkonnad ka seisukohtadega. 

Laekunud seisukohti on kirjeldatud järgnevas tabelis. Esitatud seisukohad on KSH programmi 

koostaja poolt nende sisu alusel jaotatud kaheks a) seisukohad KSH programmile ja 

b) seisukohad planeeringule. Seisukohad tervikuna on toodud käesoleva programmi lisas 6. 
 

Tabel 5. Teemaplaneeringu KSH programmi eelnõule laekunud seisukohad  

Jrk 
nr 

AMETKOND/ 
ETTEVÕTE 
vastuse 
kuupäev ja 
kirja nr 

SEISUKOHA SISU VASTUS 

1. 

Maanteeamet  
16.07.2013 

nr 15-2/13-

00124/152 

Seisukohad KSH programmile: 
Ettepanekud puuduvad. 
 

Seisukohad planeeringule: 
Juhime tähelepanu sellele, et Meremäe valla üld-
planeeringu käigus riigimaanteede teekaitsevööndisse 

planeeritavad lahendused tuleks võimalikult varajases 

staadiumis Maanteeametile tutvustada, et vältida 

suuremahulise töö ümbertegemist. 

Sooviga arvestatakse järgmiselt: 

Maanteeametit teavitatakse avalikest välja-

panekutest ja avalikest aruteludest e-
kirjaga; 

Maanteeametit teavitatakse e-kirjaga kui 

planeeringulahendusega on võimalik tutvu-

da Meremäe valla kodulehel; 
ÜP kooskõlastatakse Maanteeametiga. 

2. 

Sise-

ministeerium 

18.07.2013 

nr 13-3/154-2 

Seisukohad KSH programmile: 
Ettepanekud KSH programmi täiendamiseks 

puuduvad. 

 

3. 
Elering  

18. 07.2013 

nr 11-4/571-2 

Seisukohad planeeringule: 
On huvid Meremäe valla ÜP-s. 
 

... on käsil uuring, millega uuritakse Baltimaade võima-

likku lahtiühendamist Venemaa ühendelektrisüstee-

mist. Juhul kui selline projekt peaks tulevikus teoks 
saama, tekib vajadus ühendada kokku Eesti ja Läti 330 

kV kõrgepinge õhuliinid läbi Eesti ja Läti territooriumi. 

Praegusel saavad need liinid kokku Venemaa 

Föderatsiooni territooriumil. Eesti ja Läti 330 kV 
õhuliinide kokkuühendamisel tuleks rajada täien-
davalt ca 60 km pikkune liin mööda Eesti kagu piiri. 
Liinilõik läbiks sellisel juhul Värska, Orava, Meremäe ja 

Misso valla territooriume.  
Kuna tegemist on alles uuringu staadiumis projektiga, 

siis Eleringil ei ole hetkel veel infot selle kohta, kuidas 

või mis trassikoridori pidi võiks see liin Kagu-Eestis 
kulgeda. Seoses Meremäe valla ÜP KSH koostamisega, 

millega tahetakse määrata ära ka miljööväärtuslikud 

piirkonnad, sooviksime võimalusel selle liinikoridori 

kanda planeeringutesse. KSH koostamise käigus võiks 

 
Elering´i huvid võetakse teadmiseks. 

Eleringi teavitatakse avalikest väljapane-

kutest ja avalikest aruteludest e-kirjaga.  
ÜP kooskõlastatakse Eleringiga. 
 

Juhime omalt poolt tähelepanu, et  

kõrgepingeliin on  mitut kohalikku oma-

valitsust läbiv joonehitis, millele kohaldub 

PlanS § 29^1. 
Planeerimisseadusega on reguleeritud 

üldjuhtum, kus: „Joonehitise trassi koridori 

asukoht määratakse üldjuhul maakonna-

planeeringuga.“  
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selguda selle liini võimalik(ud) kulgemise trassikori-

dor(id) Värska, Meremäe ja Misso valdades, arves-

tades kohaliku omavalitsuste huve, võimalusi ja kitsen-
dusi.  

Oleme kirjale lisanud ka plaani koos olemasolevate 

Eleringi liinide ja uue liini orienteeruva suunaga (vt lisa 

6, lk 37).  
Palume kindlasti KSH valmimisel saata meile koos-

kõlastamiseks kõik KSHga seotud dokumendid (kaardid 

ja seletuskirjad). 

4. 

Keskkonnaamet  

25.07.2013 

nr PVV 6-

8/13/16956-3 

Seisukohad KSH programmile: 
Meremäe valla üldplaneeringu KSH programm vastab 

sisu osas KeHJS § 36 lg 2 toodud nõuetele ning 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonil ei ole 
täiendavaid ettepanekuid. 

 

5. 
Terviseamet 

25.07.2013  
nr 9.3-4/6805 

Seisukohad KSH programmile: 
Ei esita edastatud materjalide kohta täiendavaid 

märkusi, vastuväiteid ega ettepanekuid. 
 

Terviseameti Lõuna talitus on tutvunud Meremäe 
vallavalitsuse otsusega ja dokumentidega algatamise 

kohta. 

 

6. 

Politsei- ja 

piirivalveamet  

30.07.2013 
nr 1.11-

11/118206-2 

Seisukohad KSH programmile: 
Täiendavaid ettepanekuid lisada ei ole. 

KSH programmi eelnõuga tutvunud ja teadmiseks 
võtnud.  

 

Seisukohad planeeringule: 
 Küll aga leiame, et iga konkreetse projekti käivi-

tumisel, mis toimub riigipiiri lähistel või mille mõju 

võib ulatada riigipiirile, peaksite täiendavalt infor-

meerima prefektuuri piirivalvebürood ja tegevused 
kooskõlastama. 

Märkus on võetud teadmiseks. 
 

Planeeringu koostamine on avalik  ja 

planeeringulahendus koos KSH-ga läbib ava-

likustamise, sealhulgas avaliku väljapaneku 
ja järgneva avaliku arutelu. Avaliku välja-

paneku  jooksul on võimalik tutvuda 

planeeringu materjalidega nii Vallavalitsuses 

kohapeal kui ka valla kodulehel. 
Prefektuuri piirivalvebürood teavitatakse e-

kirjaga avaliku väljapaneku toimumise ajast. 

7. 

Muinsuskaitse-

amet  
31.07.2013 

nr 1.1-7/1362-1 

Seisukohad KSH programmile: 
Oluline on hinnata ka kultuurikeskkonna säilitamist 
tagavate tingimuste seadmise piisavust ja vajadusel 

teha KSH käigus täiendavaid ettepanekuid. 

Võtame ettepanekuid võimaluse piires 

arvesse. 

Seisukohad planeeringule: 
Meremäe valla ÜP KSH-s tuleb arvestada riikliku 

kaitse all olevate mälestiste ja nende kaitsevööndi-

tega.  
2009.aastal läbi viidud Võrumaa XX sajandi väärtusliku 

arhitektuuri inventeerimise aruandes juhitakse tähele-

panu ehitistele, mis vajaksid riikliku kaitse alla võtmist, 

Muinsuskaitseameti poolt arvele võtmist või omavalit-
suste poolset kaitset. Meremäe valla ÜP keskkonna-

mõju strateegilisel hindamisel palume arvestada antud 

töös tehtud ettepanekutega.  
 

Juhime tähelepanu järgmistele analüüsimist vajavatele 

teemadele ja vajadusele hinnata planeeringu ellu-
viimisega kaasneda võivaid mõjusid: 

Võtame ettepanekuid võimaluste piires 
arvesse. 

 

Enamuses esitatud ettepanekuid on 
käsitletavad ettepanekutena planeeringule, 

kuna KSH otsene eesmärk pole anda 

paremaid või õigemaid planeeringu-

lahendusi, vaid hinnata planeeringuga 
kavandatu realiseerimisega kaasnevaid 

olulisi mõjusid (KeHJS mõistes), mille alusel 

otsustaja saab teha parima valiku. 
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1. erinevate ajaperioodide kultuurpärandi kihistused 

ja nende väärtus. Väärtust võiks omistada ajaloo-

sündmustega või kohapeal tuntud muistenditega 
seotud paikadele, kultuuritegelaste elu ja tege-

vusega seotud paikadele, kohalikele inimeste 

eneseteadvustamise ja samastumise kohtadele; 

2. võimalikud arheoloogiliselt väärtuslikud alad. Piir-
kondi, kus arheoloogiamälestiste kontsentratsioon 

on eriti suur, tuleb arvestada mälestistele sobiliku 

keskkonna säilitamisega ning asjaoluga, et muinas- 
ja keskaegsete asustuskeskuste läheduses võib olla 

veel leidmata kultuuriväärtusi (asulakohti, kalmeid, 

põllujäänuseid jms). Mälestiste rühmale sobilik 

keskkond on traditsiooniline ajaloolise asustus-
struktuuriga maastik; 

3. olemasolevad ja potentsiaalsed miljööväärtuslikud 

alad. Väärtuskriteeriumiteks võivad olla tüüpilisus 

ja ebatüüpilisus. Et määratleda küladesse ehitamise 
ja maakasutamise tingimused, soovitame analüüsi-

da külade väljakujunenud struktuuri ja pidada olu-

liseks nende säilitamist. Oluliseks tuleb pidada 
väärtusliku miljööga külade krundi suurusi, hoones-

tuse ja kujundamise elemente, hoonestuse struk-

tuure ja maakasutust. Uut hoonestust ja maakasu-

tust tuleb sobitada vanaga olemasolevaid väärtusi 
rikkumata. Väärtuslikud on piirkonnad, kus on alles 

enamus eestiaegseid talukohti ja algupäraselt säili-

nud taluarhitektuuri, on jälgitav ajalooline asustus-

struktuur ja teedevõrk, traditsiooniline maa-
kasutus; 

4. ajalooliselt väärtuslikud objektid (sh hooned, 

monumendid, sillad, teed, tähised jne) ja nende 
säilimiseks vajalike tingimuste seadmine; 

5. maastikupilt sh vaated kultuurilooliselt olulistele 

objektidele, vaatekoridoride määratlemine; 

6. väärtuslike maastike piiride täpsustamine. Kesk-
konna kultuuristamisel varasemate põlvkondade töö 

väärtustamine. Ajaloolise väärtusega on maastiku-

muster, kus võib leida muinasaegseid, mõisaaegseid, 
taluaegseid ja kolhoosiaegseid maastikke. Olulised on 

maastikud, kus on kiviaiad, -vared, lahtised madalad 

kraavid, alleed jms. 

8. 

Kaitse-

ministeerium 
05.08.2013 

nr 12.1-

1/13/3039 

Seisukohad planeeringule: 
Meremäe üldplaneeringu asjus märgime järgmist. 
Vastavalt planeerimisseaduse §17 lg 2 p 7 tuleb 

planeeringud, millega kavandatakse üle 28 m ehitisi 

kooskõlastada Kaitseministeeriumiga. Sama palume 
teha ehitiste puhul, mis Meremäe vallas püstitatakse 

projekteerimistingimuste alusel. Palume vastav nõue 

kajastada valla üldplaneeringus. 

Palume esitada üldplaneering Kaitseministeeriumi 
kooskõlastamiseks ning teavitada üldplaneeringu 

avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust. 

Ettepanekuga arvestatakse. 

Kaitseministeeriumit teavitatakse ÜP ava-
liku väljapaneku ja järgneva avaliku arutelu 

toimumisest e-kirjaga;  

ÜP kooskõlastatakse Kaitseministeeriumiga. 

9. 
Põllumajandus-

amet 

Seisukohad planeeringule: 
1.Planeeringus käsitleda maakasutus ja ehituspõhi-

ÜP koostamisel arvestatakse asjakohastest 

seadustest tulenevate piirangutega. 
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06.08.2013 

nr 14-15/2615-

1 

mõtteid maaparandussüsteemi maaalal tulenevalt 

Maaparandusseaduse §47 lg 1 ja §48 lg 1. 

2.Üldplaneeringu kaardile kanda täpsemad maa-
parandussüsteemide maaalad ning eesvoolud koos 

ehituskeeluvööndiga(Looduskaitseseadus §38 lg 

1p5). 

Ajakohane väljavõte maaparandussüsteemi-

de maaalade ning eesvoolude osas on 

teabenõude korras küsitud ja saadud ning 
sellega arvestatakse. 

 

Vööndite kaardile kandmisel lähtutakse 

aluskaardi - Eesti põhikaardi üldistusastmest 

ja kaardi väljatrüki mõõtkavast ning eelkõige 

väljatrükitud kaardi loetavusest. 

10. Riigimetsa Majandamise Keskus ei vastanud  

11. Tehnilise Järelevalve Amet ei vastanud  

12. Elektrilevi OÜ ei vastanud  

13. Maa-amet ei vastanud  

14. Päästeamet ei vastanud  

15. AS EG Võrguteenus ei vastanud  

16. Eesti Keskkonnaühenduste Koda ei vastanud  

 

 

 

  



Meremäe valla üldplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programm 

 

19 
 

KASUTATUD ALLIKAD 

Eesti 2030+, üleriigiline planeering. Siseministeerium. Kehtestatud 30.08.2012. 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. Vastu võetud 22.02.2005, 

RT I 2005, 15, 87. 
Meremäe valla arengukava 2012 – 2016. 2012. Meremäe Vallavalitsus. 
Meremäe valla üldplaneering. Meremäe Vallavalitsus, AS Entec. Kehtestatud 25.06 1999. 
Planeerimisseadus. Vastu võetud 13.11.2002, RT I 2002, 99, 579. 
Setomaa arengukava aastateks 2009 – 2013. Visioon aastani 2015. 2008 

http://www.setoturism.ee/?lang=est&m1=24&m2=65 
Setomaa ühtse taastuvenergia kasutamise strateegia 2009 – 2019. 2009. SA Tartu 

Teaduspark. http://www.pea.ee/materjalid 
Setomaa ühtne turismi arengukava ja turismi turundusstrateegia aastateks 2008 – 2013. 

2008. FK Teenused OÜ. 
Võru maakonna arengustrateegia 2009 – 2019. Võru 2009. 
Võrumaa maakonnaplaneering. Võru Maavalitsus. Kehtestatud 01.07.2002. 
Võrumaa sotsiaalne infrastruktuur, teemaplaneering. Võru Maavalitsus. Kehtestatud 

03.07.2009. 
 
 
 
 
https://meremae.kovtp.ee/et/uldinfo 

http://www.setomaa.ee/index.php?id=470e7a4f017a5476afb7eeb3f8b96f9b 

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php 

 

 

 



Meremäe valla üldplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programm 

 

20 
 

 

 

LISAD 

 



Meremäe valla üldplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programm 

 

21 
 

LISA 1. Meremäe valla ÜP ja KSH algatamisotsus 
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Algatamisotsus Meremäe valla kodulehel: 

http://avalik.amphora.ee/meremaevv/document.aspx?id=284472 
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LISA 2. Meremäe valla ÜP lähteseisukohad 
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LISA 3. Teavitamine ÜP ja KSH algatamisest veebilehel Ametlikud Teadaanded 
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LISA 4. Teavitamine ÜP JA KSH algatamisest vastavas ajalehes 
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LISA 5. Maavanema ja keskkonnaameti teavitamine ÜP JA KSH algatamisest  

 

Meremäe Vallavalitsuse kiri Võru Maavalitsuse dokumendiregistris 

http://delta.andmevara.ee/voru/dokument/83493 

Viit: 12-2/2013/1393-1 

Registreerimise kpv: 04.07.2013 

Dokumendi liik: Sissetulev kiri 

Pealkiri: Setomaa ettevõtluskeskkonna strateegia, -teemaplaneeringu ja 
selle KSH ning Meremäe valla üldplaneeringu ja selle KSH 
algatamise teade 

 

Meremäe Vallavalitsuse kiri Keskkonnaameti dokumendiregistris 

Reg: 16704  
Regist.kpv: 04.07.2013  
Liik: Kiri  
Kellelt: Meremäe Vallavalitsus  
Kellele: Ellen Kevvai  
Pealkiri: Setomaa ettevõtluskeskkonna strateegia, -teemaplaneeringu ja selle KSH ning Meremäe valla 
üldplaneeringu ja selle KSH algatamise teade 
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LISA 6. KSH programmile esitatud seisukohad 
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Lisa 1. Eleringi liinid Setomaal 
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LISA 7. Teavitamine KSH programmi ja ÜP lähteseisukohtade avalikustamisest 
veebilehel Ametlikud Teadaanded 
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LISA 8. Teavitamine KSH programmi ja ÜP lähteseisukohtade avalikustamisest 
vastavas ajalehes 
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LISA 9. KSH programmi ja ÜP lähteseisukohtade avaliku arutelu protokoll - 
lisatakse peale arutelu toimumist 

 

 

 

 

 

 


