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Eessõna 

 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering (edaspidi TP) ja selle keskkonnamõju 

strateegiline hindamine (edaspidi KSH) on algatatud omavalitsuste poolt järgmiselt: 

 Misso Vallavolikogu algatas TP ja selle KSH koostamise 23. mail 2013. a otsusega nr 2.1-
3/25; 

 Mikitamäe Vallavolikogu algatas TP ja selle KSH koostamise 30. mail 2013. a otsusega 
nr 12; 

 Värska Vallavolikogu algatas TP ja selle KSH koostamise 20. juunil 2013. a otsusega nr 18;  

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

 

KSH aruande koostamisele eelnes KSH programmi koostamine, mis on käesoleva aruande 

lisa B (eraldi kaust). Käesolev aruanne tugineb heakskiidetud KSH programmile. 

KSH aruande koostamisel on lähtutud olemasolevast, avalikult kättesaadavast teabest ja 

uuringutest ning ruumilise planeerimise hierarhilisusele tuginevast seisukohast, et hindamise 
suurem täpsus on võimalik detailsema taseme strateegilise dokumendi koostamise koosseisus 
läbiviidava KSH-ga.  

TP seosed teiste strateegiliste dokumentidega, olemasoleva olukorra ja keskkonna teadaoleva 

seisundi (baseline) kirjeldus, millega võrreldes on analüüsitud TP-ga kavandatu elluviimisega 

kaasnevaid võimalikke olulisi mõjusid, on toodud lisas 1 (eraldi kaust). 

Käesolev KSH aruanne annab ekspertteavet planeeringuga kavandatu elluviimisega kaasne-

vatest võimalikest olulistest mõjudest. KSH aruanne on metoodiliselt alus otsustajale parima 
võimaliku planeeringulahenduse leidmiseks. KSH käigus selgitati välja, kirjeldati ja hinnati TP-
ga kavandatavate arengute ja tegevuste elluviimisega kaasnev võimalik oluline mõju 

keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. 

KSH valmis Setomaa kohalike omavalitsuste, Setomaa Valdade Liidu, Eesti Maaülikooli ja 

huvitatud isikute vahelises koostöös. 

 

KSH ekspertgrupi koosseis: 

Kalev Sepp -  maastikuökoloog, vastutav ekspert, EMÜ põllumajandus- ja keskkonna-

instituudi Professor (PhD maastikuökoloogias ja keskkonnakaitses) 

Tuuli Veersalu -  maastikuarhitekt, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi maastiku-

korralduse ja loodushoiu osakonna peaspetsialist (MSc maastikuarhitektuuris) 
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I ÜLDOSA 

 

1. TEEMAPLANEERINGU PEAMISED EESMÄRGID  

Teemaplaneeringuala moodustavad Meremäe, Mikitamäe, Misso ja Värska valla haldus-
territooriumid. Vastavalt 2012 aastal koostatud lähteülesandele tuleneb planeeringu vajadus 
järgmistest eesmärkidest: 

1. Kujundada ühtselt Setomaa ettevõtluskeskkond, arvestades ka piirkonna asendit Vene 
Föderatsiooni (Euroopa Liidu piir) ja Läti Vabariigi vahetus naabruses; 

2. Lahendada seonduvaid probleeme ja huvide kattumist omavalitsuste koostöös; 

3. Saada alus kehtivate ja koostatavate üldplaneeringute täpsustamiseks ja täien-
damiseks.  

Setomaa teemaplaneeringut võib käsitleda regionaalse ehk piirkondliku planeeringuna, kus 
ruumilise planeerimise tulemuseks on Setomaa ettevõtluskeskkonna ruumilise arengu 
põhimõtted ja arengut reguleeriv reeglistik. Setomaa ettevõtluskeskkonna ruumilise arengu 
põhimõtted on kujundatud Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso valla ühishuvina.  

Teemaplaneering käsitleb järgmisi valdkondi: 

 maakasutuse harmoniseerimine haldusterritooriumide piirialadel, maa- ja veealade 
täiendav reserveerimine, maardlad ja karjäärid; 

 regionaalselt väärtustatud alad – miljööväärtusega alad, väärtuslikud maastikud, 
roheline võrgustik;  

 ettevõtlusmajanduse kinnisvara objektid; 

 regionaalse tähtsusega objektid; 

 puhke- ja turismimajandus sh puhke- ja turismialad, veekogude ning nende ranna- ja 
kaldaalade kasutus, RMK puhkealad; 

 taristu, liiklus ja transport, energeetika. 

Teemaplaneeringu koostamise algusetapiga samaaegselt on koostatud Setoma ühtne 
ettevõtlusstrateegia. Teemaplaneeringu ja selle KSH ning ühtse ettevõtlusstrateegia 
koostamine toimus koostöös, eesmärgiga saada strateegiast planeeringu temaatiline sisend. 
Ettevõtlusstrateegias on ettevõtluskeskkond defineeritud järgmiselt: 

Ettevõtluskeskkonda iseloomustavad inim-, loodus- ja finantsressursid, kindlad majandus-

poliitilised tingimused ning ettevõtluse toimimiseks vajalik taristu. Keskkonnas tegutsevad 
ettevõtlikud inimesed, kes on kindlustatud ettevõtlusalase infoga ja loonud koostöövõrgustikud 

ning kus toimib toodete ja teenuste nõudlusel ja pakkumisel põhinev turg (Setomaa ühine 
ettevõtlusstrateegia, 2013).  

Ettevõtluskeskkonna ruumiline planeerimine on teemaplaneeringus mõistetud järgmiselt: 

säästlikku ja tõhusat ressursikasutust (inim-, loodus-, ajaloolis-kultuuriline ja finantsressursid) 

ja tasakaalustatud maakasutust arvestav, looduslikest ja ehitatud keskkonna tingimustest 
lähtuv ettevõtlusalade ja alasid teenindava taristu planeerimine. 
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2. TEEMAPLANEERINGU SEOSED TEISTE STRATEEGILISTE DOKUMENTIDEGA 

Riikliku tasandi dokumendid (vt lisa 1, ptk 1.1): 

Planeeringu eesmärgid vastavad üleriigilise planeeringu „Eesti 2030” visioonile, kus peamine 

arengueesmärk on tagada elamisvõimalused Eesti igas asustatud paigas. Maapiirkonna eelised 
on muuhulgas toimetulek sõltumata välistest oludest ja looduslik elukeskkond; ökoloogiliselt 
puhas tootmine põllumajanduses ja metsanduses, traditsioonilisemad töökohad, hästi korral-
datud kultuuri- ja loodusturism.  

Planeering arvestab planeerimise ja elukeskkonna kvaliteedi tagamise eesmärkidega: luua uut 

tüüpi töökohti, nagu majutus-, toitlustus- ja turismiteenused, erinevad ökotalud; püsiasustuse 
alalhoidmiseks ääremaal peab kõigis maakohtades olema aastaringselt sõidukõlblik avalik 
teedevõrk. Planeeringu põhimõtted lähtuvad üldistest suundumustest energeetika ja trans-

pordi valdkonnas - taastuvenergia väiketehnoloogia kasutuselevõtt parandab elamisvõimalusi 
ääremaade külades. Silmas on peetud asustusstruktuuri, asumite arengut kompaktsuse ja 
multifunktsionaalsuse suunas. 

Teemaplaneering on kooskõlas riiklike arengukavadega (vt lisa 1, ptk 1.1). 

Maakonna tasandi dokumendid (vt lisa 1, ptk 1.2): 

Teemaplaneering on kooskõlas kehtivate Võrumaa ja Põlvamaa maakonnaplaneeringute 

loodus- ja majanduskeskkonna arendamise põhimõtetega ning teeb ettepanekuid koosta-
tavatele maakonnaplaneeringutele.  

Planeeringuga on täpsustatud maakondlikku teemaplaneeringut „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“. Planeeringusse on integreeritud teemaplaneering „Võrumaa 
kergliiklusteed ja loodusrajad“.  

Planeering toetab maakondlike arengukavadega seatud strateegilisi eesmärke, mis seonduvad 

loodus-, kultuuri- ja ettevõtluskeskkonnaga (vt lisa 1, ptk 1.2).  

Planeeringusse on integreeritud vastavalt Võrumaa ettevõtlusalade väljaarendamise teosta-

tavus-tasuvusanalüüsile ning turundusplaanile Misso ettevõtlusala.  

Piirkonna ehk Setomaa tasandi dokumendid (vt lisa 1, ptk 1.3): 

Planeering lähtub Setomaa arengukava (2009-2013) visioonist aastani 2015:“ … Setomaa on 

atraktiivne turismipiirkond, kus on loodud soodne ettevõtlus- ja vaba aja veetmise keskkond 
kohalikele elanikele“. 

Setomaa ühtne turismiarengukava ja turismi turundusstrateegia (2008-2013) visioon aastani 

2015: „… Setomaa turism tugineb elaval pärimuskultuuril ja mitmekesistel teenustel, mis 
hoiab seda aastaringselt toimiva atraktiivse turismipiirkonnana …“. 

Planeering lähtub Setomaa ühtsest taastuvenergia kasutamise strateegiast ja visioonist (2009-

2019): „Setomaa kasutab energiamajanduses optimaalsel määral kohalikku taastuvat 
ressurssi, tagades positiivse energiabilansi ning toetades sellega piirkonna jätkusuutliku 
arengut.“
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Kohaliku tasandi dokumendid (vt lisa 1, ptk 1.4): 

Teemaplaneering arvestab Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso valla arengukavades ja 

kehtivates üldplaneeringutes toodud loodus-, kultuuri- ja ettevõtluskeskkonnaga seonduvate 
strateegiliste eesmärkidega. 

3. OLULISED RAHVUSVAHELISED, EUROOPA LIIDU VÕI RIIKLIKUD 
KESKKONNAKAITSE EESMÄRGID JA NENDEGA ARVESTAMINE  

Planeeringu koostamisel on arvestatud erineva taseme kõrgemalseisvate arengudokumentide 
arengueesmärkide ja -suundadega, et tagada planeerimise kooskõla erinevatel tasemetel ning 
varasemate kõrgemal tasemel kokku lepitud suundade ja huvide esindatus planeeringus. 

Euroopa Liidu planeeringudokumendid 

Eesti planeerimisseadus juhindub „Euroopa Ruumilise Planeerimise Hartas“ ehk 
Torremolinose Hartas. 1983. a sõnastatud põhimõtetest: looduse terviklik käsitlus - arusaam 
et elupaikade killustumine ja isolatsioon ning ökoloogilise sidususe kadumine viib bioloogilise 
mitmekesisuse kahanemisele ühtemoodi nii kaitsealadel kui neist väljaspool.  

Euroopa Konsultatiivse Foorumi poolt 1999. a välja töötanud Euroopa Komisjoni määruse 
97/150/EK juhend „Euroopa ruumi arenguplaan“ (European Spatial Development Perspective, 
ESDP). Juhend kutsub riike koostöös välja töötama kohalikke olusid arvestavaid ruumilisi 
arengustrateegiaid. Iga riik peab keskkonnakaitseliste meetmetega püüdma vähendada trendi 
killustada Euroopa territoorium transpordikoridoridega; tagama bioloogilise mitmekesisuse, 
mitte ainult planeeritud ökoloogilise võrgustiku abiga, vaid kogu territooriumi komplekse 
arendusega; pöörama tähelepanu majandusstruktuurilt (primaarsektori suur osakaal 

tööhõives) nõrkadele maapiirkondadele, tagama veemajanduse säästva korraldamise, tegema 
jõupingutusi kliimamuutuse leevendamiseks nii kohaliku kui ka globaalsel tasandil. 

Euroopa säästva ruumilise arengu suunavad printsiibid (vastu võetud 30. jaanuaril 2002. 
aastal). Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovituslikud printsiibid, mida kasutada 
ruumilise planeerimise arengu mõõtmetena, juurutades neid ruumilise arengu projektidele 
vastavalt, ning jätkata regionaalsete valitsuste ja administratiivsete üksuste rajamist, et 
võimaldada paremat ruumilist integreerumist Euroopa erinevates piirkondades. 

„Ljubljana deklaratsioon“ (Ljubljana Declaration on the Territorial Dimension of Sustainable 
Development). Euroopa planeeringute eest vastutavate ministrite (CEMAT) 16.-17. septembril 
2003. aastal Ljubljanas toimunud konverentsi põhidokument. Rõhutab, et säästev areng ei 
tähenda ainult looduskeskkonna säästmist, vaid on kompleksne mõiste, mis peab tagama ka 
majandusliku ja sotsiaalse säästlikkuse, kusjuures ruumilise planeerimise kontekstis on eriline 

tähtsus kultuurilise keskkonna säästlikul käsitlusel (cultural sustainability).  

Eesmärgid:  

 vähendada arengutasemete erinevusi läbi tasakaalukama ja efektiivsema territoriaalse 
tegevuse;  

 toetada tasakaalustatud polütsentrilist arengut ja funktsionaalselt terviklike linna-alade 
formuleerumist, arvestades ka väikeste ja keskmiste linnade ning maakohtade asustuse 
võrgustikku;  
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 tagada vahendid kahaneva asustuste elushoidmiseks, et säiliks olemasolev maakasutus; 
vähendada sotsiaalset mahajäämust ja tööpuudust ning parandada linnaelu kvaliteeti;  

 suurendada transpordisüsteemide ja energiavõrgustiku efektiivsust, arendada ühistrans-
porti ja leida mitmekesisemaid lahendusi kaupade transportimiseks;  

 ära hoida ning vähendada potentsiaalsete loodusõnnetuste tekitatavaid kahjustusi, seda 
põhiliselt läbi asustusmustrite ja struktuuride ohukindlamaks planeerimise;  

 kaitsta ja parandada looduslikku ja ehituslikku keskkonda, eriti seal, kus keskkond on 
juba reostunud või väärtust kaotanud ning vastava ohuga aladel;  

 piirata kemikaalide kasutuse intensiivistumist nii tööstuses kui põllumajanduses ning läbi 
ruumilise arengu lubada mitmekesisemal majandustegevusel luua uue turu võimalused 
ka maal elavate inimeste jaoks;  

 saavutada tasakaal järgmiste tegevuste vahel: olemasoleva kultuurilise pärandi kaitse, 
uute investeeringute kaasamine ning olemasolevate elu- ja töökohtade toetamine nii 
linna- kui maaregioonides;  

 suurendada avalikkuse osavõttu ruumilise arengu kavandamisel ning ruumilise arengu 
poliitikate kujundamisel ja rakendamisel. 

Rahvusvahelises strateegilise planeerimise dokumendis „VASAB Läänemeremaade ruumilise 

arengu perspektiiv 2030“ (VASAB Long-Term Perspective for the Territorial Development of the 

Baltic Sea Region 2030, 2009) on sõnastatud Läänemere regiooni pikaajalise arengu 
perspektiiv aastani 2030. Esmajärjekorras rõhutatakse muuhulgas  maa- ja linnapiirkondade 
vaheliste suhete parandamist. Visiooni kohaselt on Läänemere regioon aastaks 2030 tasa-
kaalustatult kaetud metropolidega, mis toimivad kui regiooni väravad ja väikeste ning 
keskmise suurusega linnade/küladega, mis tagavad kohalikul tasandil hea elukvaliteedi nii 
maa- kui ka linnapiirkondades. Samuti toimib regioon koostööpiirkonnana Euroopa Liidu ja 
naabermaade vahel.  

Euroopa Liidu elurikkuse poliitika raames on 2011. aastal vastu võetud „Euroopa Liidu 

elurikkuse strateegia aastani 2020“, mille alusel kavandatud rohetaristu strateegia kajastub ka 

üleriigilises planeeringus Eesti 2030+. Strateegia eesmärk on peatada 2020. aastaks ELis 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste kahjustumine ning viimaste 
võimaluste piires taastamine. 

Planeerimise seisukohalt on oluline elurikkuse strateegial põhinev, poliitikavaldkondi siduv 

rohetaristu strateegia, mis kajastub ka üleriigilises planeeringus Eesti 2030+. Tulenevalt Eesti 
2030+ tegevuskavast on eesmärk strateegia integreerimine maakondlikesse ja valdkondlikesse 
planeeringutesse. 

Euroopa Maastikukonventsioon on üleeuroopaline kokkulepe, mille eesmärk on kaitsta kõiki 

maastikke ja edendada koostööd maastike hindamisel ja väärtustamisel. Konventsioon 
rõhutab, et igasugune maastik kui inimeste elukeskkond vajab kaitset, hoolt ja kokkuleppeid. 

Euroopa Liidu poliitikatest tulenev: 

 Keskkonnapoliitika - igakülgse keskkonnakaitse pidev edendamine, elurikkuse hoidmine, 
rohetaristu strateegia; 

 Energiapoliitika - energiasääst, surve taastuvenergia osakaalu suurendamiseks; 
 Transpordipoliitika - liikuvuse parandamine; 
 Põllumajanduspoliitika - põllumajanduslikus kasutuses oleva maa säilimine.
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Eesti tasand 

Keskkonnavaldkonna eesmärke täidetakse „Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030“ (vastu 

võetud 14.02.2007) ja rakendusplaani „Eesti Keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013“ 
alusel. Lisaks Euroopa Liidu elurikkuse strateegiast tulenev rohetaristu strateegia ning 
„Looduskaitse arengukava aastani 2020“ (26.07.2012) - on dokumendid, mis määravad 
keskpikas perspektiivis Eesti valikuid territooriumi ja loodusressursside kasutamise kavan-
damisel ja suunamisel. 

Üldised jätkusuutliku arengu põhimõtted aastani 2030 on määratud säästva arengu riikliku 

strateegiaga "Säästev Eesti 21" (heaks kiidetud 2005). Säästva arengu alused loob 1995. 
aastast kehtiv Agenda 21 põhimõtetele toetuv säästva arengu seadus, mis sätestab peamiselt 
looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise alused.  

"Säästev Eesti 21" seostab majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonna arengud kooskõlas 

ülemaailmsete ja Euroopa Liidu suunisdokumentidega. Pikaajalised arengueesmärgid aastani 
2030 on: 

 Eesti kultuuriruumi elujõulisus. 

 Inimese heaolu kasv. 

 Sotsiaalselt sidus ühiskond. 

 Ökoloogiline tasakaal. 

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS, vastu võetud 16.02.2011, jõustumine 01.08.2014, 
osaliselt 01.01.2015 ja 01.08.2017) on esimene samm kogu Eesti keskkonnaõiguse uuen-
damiseks ühtsetel alustel koostatud keskkonnaseadustikuks. KeÜS on osa üldisest õigusloome 
arengust, milles püüeldakse õigusnormide suurema süsteemsuse ja selguse poole. KeÜS-ga on 

loodud nn vundament ülejäänud keskkonnaõigusele. Sisaldab järgmisi teemasid: olulisemad 
mõisted, keskkonnakaitse põhimõtted, keskkonnaalased põhikohustused ja käitaja kohus-
tused, keskkonnaalased õigused, keskkonnakaitselubade menetlus 

Riiklike strateegiliste dokumentide sisu on toodud lühidalt lisa 1 ptk 1.1. 
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II TP ALTERNATIIVID JA ELLUVIIMISEST LÄHTUVAD MÕJUD1 

Käsitletud ei ole eeldatavalt mitteolulisi mõjusid, nt riigipiiri ülene mõju – teemaplaneeringuga 

ei saa tõenäoliselt kaasneda olulise negatiivse mõju avaldumine naaberriikide keskkonna-
seisundile. 

4.  ALTERNATIIVIDE VALIK 

Aruandes kasutatakse mõistet alternatiiv järgmises tähenduses: alternatiiv – üks kahest 
teineteist välistavast võimalusest2. Mõiste ühene käsitlemine on hindajate valik ja metoodiline 
võte. On eeldatud, et seadusandja on seaduses mõiste alternatiiv kasutamisel lähtunud 
samast kaalutlusest. Kuna teemaplaneering täpsustab kehtivaid üldplaneeringuid, seega ka 
lähtub viimastest, on reaalsete alternatiivsete arengustsenaariumite võimalus väike, pigem on 

tegu lahenduse arengu variantidega. 

Teemaplaneeringu (kui üldplaneeringu tasandil menetletava planeeringu) puhul on 

alternatiivide võimalus väike ja vabadusaste kavandada erinevaid arengustsenaariume 
piiratud. Paljuski määravad planeeringu lahendusi kõrgemalseisvad arengudokumendid, sh 
maakonnaplaneering ning maakonna teemaplaneeringud, mida on võimalik täpsustada, mitte 
aga ignoreerida. Seadusest tuleneb nõue, et üldplaneering, arengukava ning valdkondade 
arengukavad ei tohi olla vastuolus, mis välistab teemaplaneeringu puhul võimaluse eelnevate 
kokkulepete muutmiseks. Lisaks peab teemaplaneering arvestama õigusaktides sätestatud 
norme ja piiranguid, mille üle otsustada ei saa.  

Aluseks on seisukoht, et kõigi võimalike planeeringu teemakohaste keskkonnale mõju 

avaldavate objektide areng on teemaplaneeringus kajastatud, kuid seda ei määra eeskätt 

planeering, vaid konkreetse objekti kavandamine. Teemaplaneering näeb ette objekti 
arenguks vajaliku territooriumi ning vajadusel kaitsevööndi/puhvri territooriumi ümber ja 
lokaliseerib ning minimeerib sel viisil keskkonnale ebasoovitava mõju avaldumise võimaluse. 

Võimalik on konstrueerida 0-alternatiiv, mis tähendab et kehtima jäävad olemasolevad 

üldplaneeringud ilma, et koostatava teemaplaneeringu tehtud täpsustusi ellu viidaks. 1-
alternatiiviks on areng, mis toimub vastavalt teemaplaneeringule. 

Käesoleval ajal on vananenud, lisaks maakonnaplaneeringutele, üldplaneering Meremäe 

vallas. Muutunud on maa- ja veealade kasutamisvajadused. Õigusliku raamistiku muutused ja 
vahepeal toimunud eluolu areng ei ole enam kehtiva üldplaneeringuga kokku viidavad. Seega 
ei taga kehtiv üldplaneering enam valla tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut. Meremäe 
vald on koostamas uut üldplaneeringut.  

Misso vallavalitsus on 20.04.2014 a otsusega nr 1-3/8 jätnud jõusse 2001 aastal kehtestatud 

üldplaneeringu. Värska valla üldplaneering on kehtestatud 21.07.2006, Mikitamäe valla 
üldplaneering on kehtestatud 26.02.2010 mõlemad on Vallavolikogu poolt tunnistatud 
ajakohaseks. 

                                                           
1 Alus: KeHJS § 40 lg 4 pt 6 
2 Võõrsõnade leksikon. 2006. Kirjastus Valgus. 
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Tulenevalt eeltoodust on alternatiivseid arengustsenaariume (0-alternatiiv ja 1-alternatiiv), 

juhul kui neid esineb, võrreldud ajakohaste üldplaneeringutega Mikitamäe, Värska ja Misso 
vallas. Meremäe valla arengu võimalikke alternatiivseid arengustsenaariume (juhul kui neid 
esineb) on otstarbekas võrrelda koostatava üldplaneeringu KSH-s.  

4.1 Alternatiivid 

4.1.1 Mikitamäe vallas 

Reaalsed alternatiivid puuduvad. Mikitamäe Vallavalitsuse valikuna teemaplaneeringu 

lahendus kinnitab kehtiva üldplaneeringu lahendust. 

4.1.2 Värska vallas 

Reaalse turismimajanduse arengustsenaariumi alternatiivina on tõlgendatav Õrsava järve 
edasine potentsiaal veekoguna, kus on lubatud sisepõlemismootoriga veesõiduki kasutamine. 

Selgitamaks välja turismimajanduse arengu võimalused kahe alternatiivse arengustsenaariumi 

(edaspidi alternatiivi) puhul on võrreldud järgmist kahte olukorda:  

0-alternatiiv  – põhineb kehtiva üldplaneeringu lahendusel, kus Õrsava järvele ei ole kavan-

datud sildumisrajatist; 

1-alternatiiv  – põhineb Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu lahendusel, kus on 

kavandatud võimalus uue väikesadama rajamiseks Õrsava järvele. 

Alternatiivide realiseerimisest tulenevaid eeldatavaid mõjusid on hinnatud keskkonnavald-

kondade kaupa ptk 4.1.2.2. Määratletud keskkonnavaldkonnad tuginevad käesoleva KSH 

aruande heaks kiidetud programmis ptk 5 nimetatud valdkondadele. 

4.1.2.1 ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS 

0-alternatiiv  

Õrsava järvel ei toimu sisepõlemismootoriga veesõidukite liiklust, Õrsava järve kaldal ei ole 

väikesadamat  

Väljavõte Värska valla üldplaneeringust ptk Sadamad (kehtestatud 21.07.2006):  

„Hetkel puudub Värska lahes ja Õrsava järvel aktiivne laevaliiklus. Seetõttu puudub lähi-

tulevikus vajadus suurte sadamate järele. Hetkel on olemas randumiskohad mis võiksid ka 
tulevikus kasutusse jääda.“  

Põhimõtteliselt jätkub Õrsava järvel olemasolev olukord. Olemasoleva olukorrana on 

käsitletud seisu, kus: jätkub avalikust kasutamisest tulenev rekreatsiooni mõju. Veekogu avalik 
kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine ja kalapüük seaduses 
sätestatud ulatuses.3 Õrsava järv on kinni kasvamas. 

Väljavõte Värska valla üldplaneeringust on toodud joonisel 2. 

                                                           
3 Alus: Veeseadus § 7 lg 1 
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1-alternatiiv  

Õrsava järvel toimub sisepõlemismootoriga veesõidukite liiklus keskkonnasäästlikke 

põhimõtteid järgides, Õrsava järve kaldal on väikesadam.  

Väikesadam on4 sadam või sadama osa, kus osutatakse sadamateenuseid alla 24-meetrise 

kogupikkusega veesõidukitele. Väikesadamal, mis osutab tasulisi sadamateenuseid peab olema 
akvatoorium. Akvatooriumi piirid kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega. Veesõiduohutuse 
tagamiseks on oluline sadamate, olgu nad siis paadi- vm sadamad, vastavusse viimine vähe-
malt minimaalsete siseriiklike nõuetega. Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringus on 
kasutatud mõisteid paadisild ja lauter järgmiselt: 

Paadisild hõlmab kohaliku tähtsusega väikeseid paadisadamaid ja muid ujuvvahendite 

sildumisrajatisi, millele kehtestab nõuded kohalik omavalitsus detail- või üldplaneeringuga5. 

Lauter on looduslikult sobiv või kohandatud paatide randumis- ja seismiskoht6.  Lauter ei ole 

sadam, lautri eripäraks on, et selle kaudu saab randuda ja vajadusel paati kuivale tõmmata, 
mitte silduda7. 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga on kavandatud koht uue väikesadama 

tarbeks Õrsava järvel. Väljavõte ortofotost on toodud joonisel 1 ja teemaplaneeringu kaardist 
joonisel 2. Sadamakoha tarbeks on reserveeritud sadamate ja paadisildade ala (T5), kus on 
lubatud järgmised sihtotstarbed: sadamaehitiste maa, tootmismaa - ainult tehnorajatiste ehi-
tamiseks, ärimaa, transpordimaa, üldkasutatav maa. 

Joonis 1. Õrsava järv ortofotol8. Perspektiivne sadamakoht on tähistatud punase rõngaga.  

                                                           
4 Alus: sadamaseadus § 1 punkt 18 
5 Alus: looduskaitseseadus § 38 lg 5. 
6 http://www.vta.ee/atp/public/va_teokirjad_koond.pdf 
7http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/vesi-5/meri/lautritest/lauter-ja-lautrikoha-tahendus-

erinevate-allikate-pohjal-2/?highlight=lauter 
8 http://xgis.maaamet.ee/xGIS. 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS
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Joonis 2. Vasakul: Väljavõte Värska valla üldplaneeringu kaardist9. Paremal: väljavõte teemaplaneeringu 
kaardist, perspektiivne väikesadam on tähistatud punase ankruga (leppemärgid vt 
teemaplaneeringu kaarti). 

4.1.2.2 ALTERNATIIVIDE VÕRDLUS JA REALISEERIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD 

Alternatiivide puhul on võrreldud olukordi ainult Õrsava järve kohta (järv ei ole riikliku kaitse 

all). Värska lahel kavandatud tegevused eeldavad eraldi käsitlemist. Värska laht on hoiuala ja 
Natura 2000 loodusala, hoiualal kavandatava tegevuse mõju elupaikade ja liikide seisundile 
hinnatakse keskkonnamõju hindamise (KMH) käigus10. Värska laht kuulub veekogumisse 
nimetusega Peipsi järv koos Lämmijärve ja Pihkva järvega (VEE2075600), mis on laevatatavad 
siseveekogud (meresõiduohutuse seadus, §2 lõige 11). 

Alternatiivide puhul on võrreldud nende realiseerimisega eeldatavalt kaasnevaid võimalikke 

mõjusid erinevate keskkonnavaldkondade kaupa. Keskkonnavaldkonnad põhinevad käesoleva 
KSH aruande heakskiidetud programmil. Alternatiive on võrreldud omavahel iga valdkonna 

lõikes ning seatud eeldatavalt avalduva mõju alusel suhtesse negatiivne - positiivne. Suhe on 
tähistatud värvitoonidega, kus rohekas toon tähistab positiivset mõju, roosakas toon  
negatiivset mõju, hall on neutraalne. Lisaks on alternatiividele valdkondade lõikes omistatud 
mõju intensiivsust iseloomustavad hindepunktid, mille alusel kujuneb koondhinnang. Mõju 
intensiivsust on hinnatud empiiriliselt skaala abil, mille väärtused on järgmised: 

0 – mõju puudub (valdkond ei ole oluline) 

1 – väike/nõrk/tagasihoidlik mõju/surve; 

2 – arvestatav/mõõdukas mõju/surve; 

3 – oluline/tugev mõju/surve. 

Võrdluse üldistus/täpsusaste lähtub planeeringu tasemest. Võrdlus on toodud järgnevas 

tabelis. Kokkuvõte alternatiivide mõjudest on toodud peale tabelit. 

                                                           
9 Leppemärgid vt: http://vana.verska.ee/doc/Yldplaneeringu_tekstiosa_koos_kaartidega.pdf 
10 Alus: looduskaitseseadus ptk 5 § 32 lg 5. 
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Tabel 1. Alternatiivide võrdlus ja alternatiividega kaasnevad eeldatavad mõjud. 
K

e
sk

ko
n

n
aa

sp
e

kt
 

Valdkond, mille 
suhtes hinnatakse 
võimalikku olulist 
mõju  

0-alternatiiv  

Õrsava järvel ei toimu sisepõlemis-
mootoriga veesõidukite liiklust, Õrsava 
järve kaldal ei ole väikesadamat 

1-alternatiiv  

Õrsava järvel toimub sisepõlemis-
mootoriga veesõidukite liiklus keskkonna-
säästlikke põhimõtteid järgides, Õrsava 
järve kaldal on väikesadam 

Lo
o

d
u

sk
e

sk
ko

n
d

 

Bioloogiline mitme-
kesisus, võimalik 
vähenemine 

Eutrofeerumine, järve kinnikasvamine – 
toob kaasa bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise. Eutrofeerumist seosta-
takse ka muutustega vee-elustiku struk-
tuuris, liigilise koosseisu vaesustumine.  

Olemasolev rekreatsiooni mõju. 

1 

Lisaks vasakpoolses tulbas toodule on 
võimalik mõningane negatiivne mõju, sh 
kumulatiivselt teiste tegevustega järvel ja 
kallastel, suurenev rekreatsiooni mõju. 

Bioloogilise mitmekesisuse oluline vähe-
nemine ei ole eeldatavalt tõenäoline. 

 

2 

Populatsioonid (sh 
taimed ja loomad) 

Paljudele kalaliikidele muutub järv 
elamiskõlbmatuks talvise hapniku-
puuduse tõttu. Viimatine ummuksisse 
jäämine 2013 varakevad, tõi kaasa talvi-
tuva viidika, suremise ja vähipopu-
latsiooni hääbumise (Hurt, Kivistik, 
Laanetu, 2013). 

Veetaimede valgustingimuste halve-
nemine kinnikasvamise ja vetikate 
vohamise tõttu. Vetikate eritatavad 
toksiinid võivad olla kahjulikud paljudele 
liikidele. 

Olemasolev rekreatsiooni mõju. 

 

 

2 

Lisaks vasakpoolses tulbas toodule on 
võimalik mõningane negatiivne mõju, sh 
kumulatiivselt teiste tegevustega järvel ja 
kallastel. Suureneb rekreatsiooni mõju – 
mis on ohtlikum eelkõige kalda loomas-
tiku/linnustiku pesitsemise, kalade kude-
mise ja noorjärkude arenemise ajal. Mõju 
intensiivsus oleneb kasutatavatest vee-
sõidukitest (võrdle paat ja jett11), nende 
sõidukiirusest ja sõitude sagedusest. 
Viimane on leevendatav teatud ajavahe-
mikul sõitude vähendamisega ja jetisõidu 
lubamisega sobivamas kohas kui Õrsava. 

Olulist negatiivset mõju populatsioonidele 
eeldatavalt ei avaldu. 

2 

Kaitstavad 
loodusobjektid, 
Natura 2000 alad 

Harilik vingerjas (III kat), üheks ohu-
faktoriks on väga madal veeseis, 
hapnikuvaegus. 

Mõju Värska lahe hoiualale - Natura 
2000 loodusalale eeldatavalt puudub, 
siiski – hariliku vingerja elupaiga kaitse 
on ka üks Värska lahe hoiuala kaitse-
eesmärke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

On võimalik mõningane häiriv mõju vee-
liikluse sagenemise tõttu, sh kumulatiivselt 
teiste tegevustega järvel ja kallastel, 
eelkõige kudemise ja noorjärkude are-
nemise ajal ning väga madala veeseisu 
korral. Viimane on leevendatav teatud aja-
vahemikul või perioodil sõitude vähen-
damise või mitte lubamisega. Olulist mõju 
kaitstavale liigile eeldatavalt ei avaldu. 

Värska laht kuulub veekogumisse nime-
tusega Peipsi järv koos Lämmijärve ja 
Pihkva järvega (VEE2075600), mis on laeva-
tatavad siseveekogud.12 Värska lahel 
tegutseb 5 sildumisrajatist, sh Värska 
Sanatooriumi paadisild ja Värska kordoni 
paadisild. Eeldatavalt ei lisandu veeliiklusest 
Õrsava järvel olulisi mõjusid Värska lahe 
hoiualale.  

2 

                                                           
11 Jett – kokpitita, statsionaarmootoriga vesiturbiinsõiduk kogupikkusega kuni 4 meetrit, mida juhitakse 
istudes, põlvili või seistes 
12 Alus: meresõiduohutuse seadus, § 2 lõige 11 
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Valdkond, mille 
suhtes hinnatakse 
võimalikku olulist 
mõju  

0-alternatiiv  

Õrsava järvel ei toimu sisepõlemis-
mootoriga veesõidukite liiklust, Õrsava 
järve kaldal ei ole väikesadamat 

1-alternatiiv  

Õrsava järvel toimub sisepõlemis-
mootoriga veesõidukite liiklus keskkonna-
säästlikke põhimõtteid järgides, Õrsava 
järve kaldal on väikesadam 

Looduslikud alad, 
võimalik vähe-
nemine  

0 0 

Veekogu seisund  

Kinnikasvamisest tingitud seisundi 
halvenemine. 

Peipsi järv koos Lämmijärve ja Pihkva 
järvega (VEE2075600), sh Värska laht, 
lõplik seisundiklass 2009 on kesine, 
seisundiklassi eesmärk 2015 - kesine, 
pikendatud eesmärk 2021 - hea.13 

Värska oja (VEE1002600) ökoloogiline 
seisund 2009 on hea, seisundiklassi 
lõplik määrang 2009 - hea, seisundiklassi 
eesmärk 2015 - hea.14 

1 

On võimalik mõningane negatiivne mõju, sh 
kumulatiivselt teiste tegevustega järvel ja 
kallastel. Võrdluseks on vajalik adekvaatne 
teave järve seisundi kohta. Olulist nega-
tiivset mõju järve seisundile eeldatavalt ei 
avaldu. Paatidest tingitud mõõdukas 
lainetus võib pidurdada kaldavees vohava 
taimestiku pealetungi. 

 

 

 

2 

Õhu kvaliteet, 
võimalik muutus 

0 0 

Pinnase kvaliteet 0 0 

Pinnavee režiim, 
võimalikud 
muutused 

0 0 

Põhjavee režiim, 
võimalik muutus 

0 0 

Jäätmetekke 
võimalik suure-
nemine 

 

 

 

 

 

1 

Võib eeldada mõningast jäätmetekke 
suurenemist sildumiskohas/sadamas. 
Leevendatav piisavate prahipanemise 
kohtadega, tõhusa jäätmete kogumisega ja 
kogumise korraldamisega, teadlikkuse 
tõstmisega. 

1 

Maakasutustingi-
muste võimalik 
oluline mõju 

0 0 

So
ts

ia
a

ln
e

 k
e

sk
ko

n
d

 

Inimese tervis ja 
heaolu 

Vetikate vohamisest ja eritatavatest 
toksiinidest tingitud võimalikud riskid 
suplejate tervisele - episoodiline. 

 

 

 

1 

Vetikate vohamisest ja eritatavatest toksii-
nidest tingitud võimalikud riskid suplejate 
tervisele - episoodiline. Veesõidukitest 
tingitud võimalik oht suplejatele. Viimane 
on leevendatav supluseks kasutatava veeala 
tähistamisega poidega. 

1 

Inimese sotsiaalsed 0 0 

                                                           
13 Ida-Eesti VMK 2010 
14 Ida-Eesti VMK 2010,  veekogumi seisundiklass määrati analoogia ja survetegurite põhjal eksperdiarvamuste 

alusel, üksikute kvaliteedielementide kohta puuduvad andmed 
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudida-
eestivesikonnaveemajanduskava.pdf 
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Valdkond, mille 
suhtes hinnatakse 
võimalikku olulist 
mõju  

0-alternatiiv  

Õrsava järvel ei toimu sisepõlemis-
mootoriga veesõidukite liiklust, Õrsava 
järve kaldal ei ole väikesadamat 

1-alternatiiv  

Õrsava järvel toimub sisepõlemis-
mootoriga veesõidukite liiklus keskkonna-
säästlikke põhimõtteid järgides, Õrsava 
järve kaldal on väikesadam 

vajadused 

Inimese vara 0 0 

Teenuste 
kättesaadavus 

Realiseerimata potentsiaal, tingib vee-
transpordi teenuse väiksemat kättesaa-
davust (nii kohalikele kui külastajatele). 

1 

Veetranspordi teenus on kättesaadavam 
(nii kohalikele kui külastajatele). 

 

2 

Avalike huvidega 
arvestamine15 

Sihtgruppide (kalamehed, puhkajad) 
huvi sisepõlemismootoriga varustatud 
veesõidukite kasutamise vastu. 

 

2 

Sihtgruppide (kalamehed, puhkajad) huviga 
sisepõlemismootoriga varustatud veesõidu-
kite kasutamise vastu on arvestatud.  

 

2 

Transpordivajadus, 
võimalik kasv 

Vajadus liikuda marsruudil Setomaa 
Turismitalu (Õrsava järvest ca 500 m 
kagusuunas) - Värska Sanatoorium (dis-
tants mööda maanteed ca 6 km) on 
olemas ja võib kasvada. Veetranspordi  
puudumisel eelistatakse kättesaadavaid 
võimalusi - autot/ bussi (va kui ollakse 
jalgsi- või rattamatkal). Kasv on 
võimalik. 

1 

Võimalus liikuda marsruudil Setomaa 
Turismitalu - Värska Sanatoorium mööda 
veeteed on olemas. Veetee kasutamise 
korral pole vajadust auto/bussi järele. 

 

 

 

 

 

2 

Parkimise vajadus, 
võimalik kasv 

Tulenevalt vajadusest valida auto-
transport ja võimaliku külastajate arvu 
suurenemise korral on võimalik mõnin-
gane kasv.  

1 

Veetee kasutamise korral pole vajadust 
auto/bussi järele. 

 

 

1 

Oluline müra, 
võimalik kasv 

Tulenevalt vajadusest valida auto-
transport ja võimaliku külastajate arvu 
suurenemise korral on võimalik mõnin-
gane kasv. Sõidutee läbib eluhoonetega 
alasid Värska alevikus ja Väike-Rõsna 
külas. 

1 

Veetee kasutamise korral pole vajadust 
auto/bussi järele. Ei kaasne müra 
eluhoonetega aladele. 

 

 

 

1 

Mõju eluhoones-
tusega aladele 

Võimalik häiring autoliikluse, heit-
gaaside ja mürana Värska alevikus ja 
Väike-Rõsna külas. 

 

1 

Ei kaasne autoliikluse häiringud eluhoone-
tega aladele. Praeguse häiringutasemega 
võrreldes võib toimuda mõningane leeve-
nemine. 

1 

Uue rekreatiivse 
ala väljaaren-
damisest tulenevad 
üldised 
strateegilised 
mõjud 

 

 

 

 

0 

Positiivse strateegilise mõjuga Setomaa ja 
Värska valla majanduslikule- ja siduvalt 
sotsiaalsele keskkonnale, tugevneks ja 
areneks piirkonna kandvaim majandusharu 
– turism ja puhkemajandus. 

3 

                                                           
15 Arvestatud on teadaoleva avaliku huviga. 
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Valdkond, mille 
suhtes hinnatakse 
võimalikku olulist 
mõju  

0-alternatiiv  

Õrsava järvel ei toimu sisepõlemis-
mootoriga veesõidukite liiklust, Õrsava 
järve kaldal ei ole väikesadamat 

1-alternatiiv  

Õrsava järvel toimub sisepõlemis-
mootoriga veesõidukite liiklus keskkonna-
säästlikke põhimõtteid järgides, Õrsava 
järve kaldal on väikesadam 

M
aj

an
d

u
sk

e
sk

ko
n

d
 

Strateegilised 
mõjud turismi-
majandusele 

Realiseerimata potentsiaal võib omada 
piirkonna arengus aja jooksul nega-
tiivset mõju. 

 

 

 

 

 

2 

Väikesadama rajamine omab positiivset 
mõju Setomaa ja Värska majanduslikule 
keskkonnale, laieneks pakutavate turismi-
teenuste valik ja suureneks piirkonda külas-
tavate turistide arv ning pikeneks turistide 
viibimise aeg piirkonnas, kuna laiendaks 
pakutavate turismiteenuste ringi ja tooks 
kaasa täiendavaid turiste piirkonda. 

3 

Mõjud tööhõivele 

Realiseerimata potentsiaal, mis 
omakorda võib tingida võimalike 
töökohtade realiseerimata jätmise 

 

 

1 

Oleks positiivse mõjuga, eeldatavalt tekib 
võimalusi uuteks töökohtadeks, mitte ainult 
veetranspordiga seonduvalt, vaid lisan-
duvate külastajate puhul ka ümbruskonnas 
laiemalt (majutus, toitlustus, jt). 

2 

A
ja
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sk

ko
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d
 Kultuuripärand ja 

tavad 

 

 

 

 

0 

Värskas on aastakümneid toimunud laeva-
liiklus suuremal või väiksemal määral, seega 
oleks laeva- ja jahiliiklus Värska jaoks 
loomulik16 ja tugevdaks väljakujunenud 
kultuurilisi tavasid17  

1 

Maastikud 0 0 

Hindepunkte kokku 17 1 0 18 10 0 

Kokkuvõte: Kokkuvõtlikult võib väita, et 0-alternatiiv ei välista negatiivseid mõjusid loodus-
keskkonnale ega too kaasa positiivseid mõjusid. 1-alternatiiviga kaasneb täiendav surve 
looduskeskkonnale, mis on leevendatav. Eeldatavalt kaasnevad kaalukad positiivsed mõjud 
sotsiaalsele ja majanduslikule keskkonnale. 

0-alternatiiv: Arvestatav negatiivne mõju avaldub majanduskeskkonnale, peamiselt reali-

seerimata potentsiaalist tingitud strateegilised mõjud turismimajandusele, töökohtadele. 
Väikesed kuni arvestatavad negatiivsed mõjud avalduvad looduskeskkonnale (sh kaitstav liik 
harilik vingerjas) järve jätkuvast kinnikasvamise tendentsist tulenevalt. Positiivse mõjuna ei 
kaasne eeldatavalt jäätmetekke suurenemist. Kaasnevad väikesed negatiivsed mõjud 
sotsiaalsele keskkonnale, peamiselt avalike-/sihtgruppide huvidega mitte arvestamisest ja 

eeldatavalt jätkuvast vajadusest liikuda marsruudil Setomaa Turismitalu – Värska Sanatoorium 

                                                           
16 Värska valla üldplaneering (2006) 
17 Asustatud punktina on Värska ammu tuntud kui Pihkva kaubalotjade maabumiskoht. Sellest tuleneb ka 

Värska nimi: kõigepealt Verhoustje (kõrgsuue), ka Verhoustinski pogost, siis Verska ja Värska 
(http://www.tulemaale.ee/kogukond/verska/piirkond/ajalugu).  

Laiemas Eesti raamistuses on Setomaa kahtlemata kõige enam kaugliikluse ristteedel olev piirkond: teist 
niisugust ala, mida läbiksid ja kus omavahel ristuksid sedavõrd tähtsad maa- ja veeteed, Eestis muinasajal, 
keskajal ja varauusaja algupoolel pole (H. Valk, 2009). 
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läbi Värska aleviku ja Väike-Rõsna küla eluhoonetega alade, milleks tuleb eelistada ilmselt 
autot või bussi (va kui ei olda jalgsi- või rattamatkal). Ajaloolis-kultuurilise keskkonna suhtes 
mõjud puuduvad. 

1-alternatiiv: Arvestatavad negatiivsed mõjud avalduvad looduskeskkonnale – olemas-

olevatele järve kinnikasvamise tendentsist tingitud negatiivsetele mõjudele ja olemasolevatele 
rekreatsioonist tingitud negatiivsetele mõjudele lisanduvad täiendavast veeliiklusest tule-
nevad negatiivsed mõjud, mis ei ole eeldatavalt olulised ja on leevendatavad. Eeldada saab 
mõningast jäätmetekke suurenemist sildumiskohas, mis on samuti leevendatav. Vähesed kuni 
olulised positiivsed mõjud avalduvad sotsiaalsele keskkonnale – peamiselt uue rekreatiivse ala 
väljaarendamisest tingitud strateegilise mõjuna, veetranspordi teenuse parema kättesaada-
vuse ja avalike-/sihtgruppide huvidega arvestamise tõttu. Avaneb võimalus valida maantee 
asemel veetee. Juhul kui sellega kaasneb loobumine autost või bussist on mõju mitmeti posi-

tiivne. Oluline positiivne strateegiline mõju avaldub Setomaa ja Värska valla majanduslikule 
keskkonnale läbi kandvaima majandusharu tugevdamise. Majanduskeskkonnale avalduvad 
positiivsed mõjud on arvestatavad kuni olulised (strateegilised mõjud turismimajanduse 
arengule). Väike positiivne mõju kaasneb ka kultuuriliste tavade (veeliiklus) toetamise näol 

ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale. 

4.1.3 Misso vallas 

Reaalsed alternatiivid puuduvad. Teemaplaneeringu lahendus kinnitab üldjoontes kehtiva 
üldplaneeringu põhimõtteid. Teemaplaneeringuga kavandatud tootmisalade asukohta on 
täpsustatud.  

5. MÕJU PROGNOOSIMISE MEETODID 

KSH käigus selgitati välja, kirjeldati ja hinnati teemaplaneeringuga kavandatavate arengute ja 
tegevuste elluviimisega kaasnev võimalik oluline mõju. KSH tulemused on aluseks otsustajale  

(vallavolikogu). 

Keskkonnale (keskkonnaaspektidele) avalduvate võimalike oluliste mõjude hindamisel on 

lähtutud:  

 heakskiidetud KSH programmist; 

 olemasolevast teabest ja uuringutest, kuna ei teemaplaneeringu ega KSH ülesandeks ei 
ole täiendavate uuringute läbiviimine; 

 ruumilise planeerimise hierarhilisusele tuginevast seisukohast, mille kohaselt täpsemaid 
hinnanguid on võimalik anda detailsema taseme strateegilise dokumendi koostamise 
koosseisus läbiviidava KSH-ga/KMH-ga. 

Keskkonnamõjude 

 prognoosimine toimus tasakaalustatult ehk hindamisel pöörati võrdväärselt tähelepanu 
nii negatiivsetele kui ka positiivsetele eeldatavatele mõjudele; 

 hindamine toimus süsteemsete sammude jadana ja planeerimisprotsessiga 
sünkroonselt; 
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 hindamise olulise osana kasutati GIS-analüüsi, st ruumiandmete analüüsimist geograafi-
lise info kihitamise, mõõtmise ja kattuvuse hindamise abil. 

Hindamise raamistiku moodustas KSH eksperdi, planeerija ja kohaliku omavalitsuse koostöö 
planeeringuprotsessi vältel. KSH ekspert on üks protsessi kaasatud osapooltest, kelle roll on 
ekspertteavet jagav ja nõuandev. Kuna KSH on teemaplaneeringu osa, sisaldub ka planeeringu 
seletuskirjas planeerija ja keskkonnamõju hindaja koostööna peatükk, milles kirjeldatakse KSH 
tulemuste arvesse võtmist planeeringulahenduses ja määratakse vajadusel seiremeetmed. 

5.1 Keskkonnamõju üldine klassifitseerimine 

Planeeringulahenduste elluviimine avaldab nii või teisti mõju keskkonnale. Mõjude hindamine 
lähtub strateegilisest positsioonist, et arendatavad alad, omavalitsuste territooriumil asuvad 

kaitsealad ja rohevõrgustik peavad jääma harmooniliselt koos eksisteerima. Mõju hinnati 
seisukohast, et teemaplaneering peab minimeerima võimalused arenduseks, mis tekitab või 
mille juures ilmneb vahetu ja oluline mõju18 looduskeskkonnale. Üldise raamistikuna lähtuti 
ruumilise planeerimise printsiibist, kus pikaajaline ruumilise arengu kavandamine arvestab 
tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna 
arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Seetõttu ei ole mõistlik olulise keskkonnamõjuga 
planeeringulahenduste suhtes olla etteulatuvalt lauskeelav. On võimalus, et selline seisukoht 
pärsib piirkonna tasakaalustatud arengut. Kui näiteks arendajal/omanikul tekib huvi olulise 
keskkonnamõjuga objekti/ehitise rajamiseks, siis võib ja saab seda teha, aga ainult efektiivsete 
keskkonnamõju leevendavate meetmete rakendamisega. Viimased tuleb esitada projekti 
keskkonnamõju hindamise aruandes. 

Planeeringulahenduse hindamisel kaaluti ka, mil määral on tõenäoline väheolulise keskkonna-

mõju kumuleerumine oluliseks. Võrreldi kavandatavat tegevust sarnaste varasemate 
tegevustega mujal ja nende teadaolevat mõju. Sarnaseid ettepanekuid arutati jõudmaks 
nende arvestamise vajalikkuses konsensusele. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Seejuures on olulise mõjuna tegevuste all mõeldud tegevusi vastavalt KeHJS §-s 6 defineeritule 
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6. MÕJU LOODUSKESKKONNALE  

Käesolevas peatükis on omavalitsusüksuste kaupa antud hinnang looduskeskkonnale aval-
duvate võimalike negatiivsete mõjude kohta. 

6.1 Mikitamäe vallas 

Võrreldes kehtiva Mikitamäe valla üldplaneeringuga on teemaplaneeringuga reserveeritud 
alasid üldjuhul samadele maa-aladele, samades piirides ja sisu poolest sama kasutusots-
tarbega (erinevus: teemaplaneering ei reserveeri maid, vaid alasid, kus on lubatud teatud 
maakasutuse sihtotstarbed). 

6.1.1 Looduskeskkonnale (sh bioloogiline mitmekesisus, populatsioonid, taimed, loomad; 
pinnase, vee ja õhu kvaliteet) avalduv võimalik oluline mõju. 

Ei ole tõenäoline. 

6.1.1.1 Oluline mõju kaitstavatele loodusobjektidele sh uute rekreatiivsete alade realiseeri-

misest tulenevad võimalikud olulised mõjud kaitstavatele loodusobjektidele, veekogudele, 
looduslikele aladele. 

Mikitamäe vallas on reserveeritud tootmis- ja puhkealasid. Nimetatud aladena on 
teemaplaneeringuga nö üle reserveeritud seda otstarvet juba täitvad (väljakujunenud) 
maa-alad. Kaitstavate loodusobjektide ja –aladega on seotud ainult puhkealad ja juba 
varasemate planeeringutega kavandatud matkarada Lämmijärve rannal Lüübnitsa 
hoiualal. Seetõttu ei ole puhkealadest tingitud olulised mõjud tõenäolised (Natura-
aladele avalduv võimalik mõju vt ptk 6.5.1). Puhke otstarbeks ettenähtud ja 
ettevalmistatud alad koondavad külastajaid ja vähendavad inimeste juhuslikust 
liikumisest tingitud häiringute võimalust. Ettevalmistatud matkarada, sh laudtee, avab 
võimalusi loodusväärtustega tutvumiseks ja külastajate liikumise suunamiseks. 
Eeldatavalt valitakse matkaraja täpne marsruut koostöös kaitseala valitsejaga, mis 
võimaldab valida elustikku vähem mõjutava marsruudi.  

Vastavalt Lüübnitsa hoiuala ja Lüütja merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskavale 2014-
2023 (kinnitatud 04. 2014) RMK ja Keskkonnaamet ei planeeri Lüübnitsa hoiualal kaitse-
korraldusperioodil 2013-2022 loodushariduslikke, ega külastuskorralduslikke tegevusi. 
Külastuskoormus hoiuala väärtustele negatiivset mõju ei avalda. 

6.1.1.2 Maakasutuse muutusest tingitud looduslike alade võimalik oluline vähenemine: 

Ei ole tõenäoline. 

6.1.1.3 Maakasutuse intensiivsuse suurendamisest tööstus-, tootmis- ja ärialade näol 

tulenevad olulised mõjud (pinna- ja põhjavee režiimi muutused, õhukvaliteedi muutused); 
hinnang jäätmetekke võimaliku suurenemise kohta: 

Mikitamäe vallas on reserveeritud tootmisalad T1, kus on lubatud keskkonnasõbralik 
ettevõtlus ja tootmine ning seda teenindavate infrastruktuuride rajamine - ettevõtted, 
mille tootmistehnoloogia ei vaja insener-tehnilisi meetmeid keskkonnatingimuste 



Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

21 
 

täitmiseks. Reserveeritud aladel on olemasolev maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 
või maatulundusmaa ja nad on valdavalt olemasolevate hoonetega.  

Mikitamäe alevikust lõuna pool on reserveeritud tootmisala T2, kus on lubatud 
ettevõtted, mille tootmistehnoloogia vajab insener-tehnilisi meetmeid keskkonna-
tingimuste täitmiseks. Ala reserveerimisel on lähtutud kehtiva üldplaneeringuga 
kavandatud perspektiivse komposteerimisväljaku rajamise soovist. 

Teemaplaneeringuga kavandatud maakasutuse intensiivsus ei ole suurem kehtiva üld-
planeeringuga kavandatud võimalustest. Alade kasutus, võrreldes olemasolevaga, võib 
intensiivistuda juhul kui praegusel ajal kasutuseta hooned ja maad võetakse aktiivsemalt 
sihipärasesse kasutusse. Nimetatud asjaolu võib tingida tekkivate jäätmekoguste 
suurenemise, ent mitte olulisel määral ja eeldatavalt on üldplaneeringu koostamisel 
nendega juba arvestatud. Olulisi negatiivseid mõjusid seeläbi ei kaasne, pinna- ja 
põhjavee režiimi muutuseid lubatud tegevused kaasa ei too.  

Olemasolevate biotiikide ala on reserveeritud tootmisalana T3, kus on lubatud  
puhastusseadmete alune, nende laienemiseks ja teenindamiseks vajalik maa. Reser-
veeritud ala suurus ei võimalda Mikitamäe vallas antud asukohas biotiikide laienemist, 
mistõttu maakasutuse intensiivsuse suurenemine ei ole tõenäoline. 

6.1.1.4 Tõenäolist olulist mõju avaldada võivad maakasutustingimused: 

Planeeringuga ei ole kavandatud maakasutustingimusi, mis eeldatavalt tooksid kaasa 
negatiivses tähenduses olulisi mõjusid. 

6.2 Värska vallas 

6.2.1 Looduskeskkonnale (sh bioloogiline mitmekesisus, populatsioonid, taimed, loomad; 

pinnase, vee ja õhu kvaliteet) avalduv võimalik oluline mõju. 

Vt. punkt 6.2.1.1. 

6.2.1.1 Oluline mõju kaitstavatele loodusobjektidele sh uute rekreatiivsete alade realiseeri-

misest tulenevad võimalikud olulised mõjud kaitstavatele loodusobjektidele, veekogudele, 
looduslikele aladele.  

Väikesadamate arenguks (T5) on Värska vallas loodud võimalused viies kohas: Värska 
Sanatooriumi juures (olemasolev sildumisrajatis), Tonja külas Lätteoja suudmest veidi 
põhja pool (olemasolev sildumisrajatis), Lobotka külas (olemasolev sildumisrajatis), 
Värska alevikus maanteesillast veidi põhja pool, Õrsava järve kaldal. Uus sildumisrajatis 
on kavandatud Tonja külas harrastuskalastajate paadi veeskamise kohas, Lobotka saarest 
läänes (kavas on paigaldada paadisild, pontoonidel käigusild ja pontoonidel ujumissild).  
Olulisi mõjusid ega looduslike alade kahanemist olulisel määral väikesadamate ja 
paadisilla realiseerimine eeldatavalt kaasa ei too. 

Puhkealadena (P1, P2) on osaliselt reserveeritud alasid, mis on juba puhkeotstarbelises 
kasutuses. Uue alana on reserveeritud linnuvaatlusala (P1, ca 44 ha) Värska lahe kaldale 
Kremessova ja Popovitsa külade piiril, otsene seos kaitstava loodusega puudub. Lubatud 
on rajada ainult puhketegevust teenindavaid rajatisi. Puhkealade kasutamisega ei kaasne 
eeldatavalt olulisi mõjusid looduskeskkonnale. 
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Planeeringuga on tehtud ettepanek leida võimalused Õrsava järvel mootorpaadiga 
sõitmise lubamiseks ning kavandatud väikesadamate arendamist, mis tõstab inim-
tegevuse intensiivsust Õrsava järvel (VEE2130540).  

Õrsava järv on vahetus ühenduses Värska lahega, Värska lahe hoiualaga (Natura 2000 
loodusala). Võimalik mõju Natura 2000 aladele on toodud ptk 6.5.2. Veeregistris on tegu 
kahe eraldi veekogumiga (vt joonis 3). Värska laht on liidetud aastal 2009 Peipsi järvega 
koos Lämmijärve ja Pihkva järvega (VEE2075600). 

  

Joonis 3. Vasakul: Peipsi järv, koos Lämmijärve ja Pihkva järvega. Paremal: Õrsava järv 
(Keskkonnaregister 07.2014). 

Õrsava on eutroofne ehk rohketoiteline järv. Läänest suubub järve järsuveeruline 
Roosteorg (Rostõoja), kagust siseneb lammil looklev allikatoiteline Värska oja (Mustoja). 
Õrsava mõõtmed on pikuti umbes 630 ja laiuti 470 meetrit, veepeegli pindala 24,2 ha. 
Keskmine sügavus 2,5 m, suurim sügavus 3,0 m (Keskkonnaregistri andmed). 

Järv on liigitatud penikeele- ja kilbukakooslustega (Magnopotamion ja Hydrocharition) 
looduslikult rohketoiteliste järvede hulka, mis on Natura 2000 elupaigatüüp (3150)19. 
Õrsava järve kagupoolne kallas on kinni kasvamas, viimasele on viiteid 1970-ndatest 
aastatest ja ka varasemast ajast (Väljal jt. 1974; Kukk, 1972; Kuusk, 1972; Kogumik 
„Setumaa“, 1928; Lipman, 1923). Õrsava järvest on püütud jõevähki, haugi, ahvenat, 
särga, linaskit, ahvenat, latikat, koha. Jõevähi seireala paikneb Värska sillast vahetult 
lõunasse jääv idapoolne kaldalõik. 2013. a varakevadel jäi Värska lahe lõunaots ehk 
Õrsava järv ummuksile, mis tõi kaasa kalade, eeskätt talvituva viidika, suremise ja vähi-
populatsiooni hääbumise (Hurt, Kivistik, Laanetu, 2013).  

Värska oja (VEE1002600) ökoloogiline seisund 2009 aastal on hinnatud heaks, seisundi-
klassi lõplik määrang 2009 - hea, seisundiklassi eesmärk 2015 - hea. Peipsi järv koos 

                                                           
19Natura elupaigatüüpide andmetel ei ole hetkel ametlikku staatust, vaid tegemist on parima olemasoleva 

teabega. Andmestik võib erineda praegusest tegelikust olukorrast looduses, kuivõrd mõned inventuurid on 
tehtud juba aastaid tagasi. Kuna varasemate inventuuride käigus on kasutatud erinevaid aluskaarte, ei pruugi 
elupaikade piirid igakord vastata praegusele põhikaardile. Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus 05. 
2013. 
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Lämmijärve ja Pihkva järvega (VEE2075600), sh Värska laht, lõplik seisundiklass 2009 
aastal on määratud kesiseks, seisundiklassi eesmärk 2015 - kesine, pikendatud eesmärk 
2021 - hea. Pihkva järve veekogumi (207561000_2) seisund on halvem võrreldes Peipsi 
järve veekogumiga (207561000_1), hinnanguga vastavalt halb ja kesine. Peipsi järve 
kõige tõsisem keskkonnaprobleem on eutrofeerumine. Looduslike ja inimfaktori mõjude 
tõttu on viimastel aastatel suviti tavaline sinivetikate õitsemine, mis tõenäoliselt 
põhjustab kalade suremist. Kuna peamiselt põhjustab eutrofeerumist just liigne fosfor, 
on Püld kontsentratsiooni vähendamine Peipsi järves üks peamisi eesmärke. Eutro-
feerumist seostatakse ka muutustega vee-elustiku struktuuris. Teine oluline teema on 
järelevalve ohtlike ainete emissiooni üle. Järve lõunapoolne, madalam osa, Pihkva järv, 
kannatab rohkem inimmõjude all kui põhjaosa.20 

Teemaplaneeringuga on kavandatud võimalus olemasoleva hobumatkade tegevusula-
tuse laiendamiseks Mustoja maastikukaitsealal. Võimalik mõju Natura 2000 aladele on 
toodud ptk 6.5.3. 

Vt. lisaks ptk 6.6.1 Veeliikluse mõju madalaveelisele järvele ja 6.6.2 Rekreatsiooni mõjud 
järvele. 

6.2.1.2 Maakasutuse muutusest tingitud looduslike alade võimalik oluline vähenemine: 

Reserveeritud mäetööstusala (T3, ca 2,5 ha) Väike-Rõsna külas on käesoleval ajal 
mahajäetud seisus (suuremas osas ammendatud) liivakarjäär, kus taimestik on 
taastunud ja taastumas (vt ka lisa 1 ptk 2.1.2.4). Kaitstava loodusega kokkupuuted 
puuduvad. Kaevanduse taas kasutusele võtmise korral taimkattega ala eeldatavalt 
väheneb, kuid kaevanduse pindala ja säilinud varude maht ei anna alust suure-
mahuliseks kaevandamiseks, mistõttu ei saa mõjusid eeldatavalt  pidada oluliseks. 

Lobotka külas reserveeritud tootmisalad (T2, suurim ca 22 ha, väiksemad 3 ha ja 2 ha) 
hõlmavad suures osas olemasolevaid tootmis- ja maatulundusmaid, sh ka metsa. 
Täiendava ehitustegevuse korral eeldatavalt taimkattega alad mõnevõrra vähenevad. 
Kaitstava loodusega otsesed kokkupuuted puuduvad. Teisele poole Tartu - Räpina – 
Värska maanteed, kõige lähemal ca 80 m kaugusel, paikneb Tonja-Värska kaitseala, 
Tonja-Karisilla-Värska looduspark. 

Reserveeritud puhastusseadmete maa (T4) Väike-Rõsnas on olemasolev ja sellega ei 
kaasne looduslike alade vähenemist ega olulisi mõjusid. 

Reserveeritud tootmisalad Treskis (T2), Säpinas (T2 ja T1 farm ja töökojad), Saatses (T2 
endine sovhoosikompleks) ja Värska aleviku kagutipus (T1)  on olemasolevad tootmis- ja 
maatulundusmaad, mille reserveeritud otstarbel kasutamine looduslike alade vähe-
nemist kaasa ei too. Kaitstava loodusega on kokkupuude Värska aleviku kagutipus 
paikneval tootmisalal (T1), mille vahetus naabruses kasvab Laudsi pettäi (kaitstav 
üksikobjekt) ja tootmisala edelapoolne serv Värska oja kaldal on osa III kategooria 
kaitstava liigi sookure (Grus grus) elupaigast. Treski külas reserveeritud tootmisalast ca 
85 m kaugusel kagus on III kategooria kaitstava liigi valge-toonekure (Ciconia ciconia) 
elupaik. 

                                                           
20 Piiriülese Peipsi järve valgala veemajandusprogramm, 2006. 
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Koidula külas reserveeritud tootmisala (T2, ca 31 ha) on valdavalt olemasolevad ja/või 
kehtiva detailplaneeringu järgsed äri-, transpordi ja tootmismaad, kus detail-
planeeringute algatamise dokumentide andmetel kavandatava tegevuse realiseerimisel 
olulisi mõjusid ei kaasne. Koidula transpordikeskuse DP (kehtestatud 27.09.2000 Värska 
Vallavolikogu määrusega nr 5); Koidula transpordikeskuse DP 2 (kehtestatud 20.12.2012 
Värska Vallavolikogu otsusega nr 33); Kalmetsa DP (kehtestatud 24.01.2013 Värska 
Vallavolikogu otsusega nr 4). Koidula transpordikeskuse ala kattub Piusa jõe kaldal 
paikneva III kategooria kaitstavate liikide teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia) ja 
suur-kuldtiiva (Lycaena dispar) elupaigaga, siin asuvad ka samuti III kategooria liikide 
roomava öövilke (Goodyera repens) ja nõmmnelgi (Dianthus arenarius) kasvukohad. 

Reserveeritud tootmisala (T2, ca 53 ha) Matsuri külas hõlmab olemasolevaid maa-
tulundusmaid, sh põõsastikke ja metsa ning riigi reservmaa piiriettepanekuga ala, millel 
kasvab mets. Kaitstava loodusega otsesed kokkupuuted puuduvad. Reserveeritud 
tootmisalast lõunasse jääb Piusa jõgi, mis on elupaigaks kaitstavale liigile, piki jõge 
kulgeb rohelise võrgustiku koridor. Ala kasutusele võtmine, sh ehitustegevus,  toob 
eeldatavalt kaasa põõsastike ja metsa ning muu taimkatte vähenemise. Eeldatavalt ei ole 
mõju oluline. 

6.2.1.3 Maakasutuse intensiivsuse suurendamisest tööstus-, tootmis- ja ärialade näol 

tulenevad olulised mõjud (pinna- ja põhjavee režiimi muutused, õhukvaliteedi muutused); 
hinnang jäätmetekke võimaliku suurenemise kohta: 

Maakasutuse intensiivsuse kasv on tõenäoline tootmisaladel T2, kus on lubatud rajada 
ettevõtteid, mille tootmistehnoloogia vajab keskkonnatingimuste täitmiseks insener-
tehnilisi meetmeid. Suuremad alad (arendusalad) on Lobotka tööstusküla, Koidula ja 
Matsuri külas reserveeritud tootmisalad. Väiksemad Säpina, Saatse ja Treski külas. 
Põhjavesi on nimetatud aladel vähemalt keskmiselt kaitstud ja intensiivsuse kasvu puhul 
tuleb rakendada meetmeid keskkonnatingimuste täitmiseks, mistõttu puudub alus 
eeldada olulisi mõjusid pinna- või põhjavee režiimile.  

Eelnimetatud alade kasutusel võtmisega kaasneb mõningane ettevõtlusest pärit 
jäätmete kasv, olenevalt ettevõtluse liigist ja kasutatavatest tehnoloogiatest. 

Planeeringuga kavandatuga ei kaasne eeldatavalt negatiivseid muutusi õhukvaliteedi 
osas. Värska alevikku on kavandatud uue tsentraalse katlamaja rajamine. Kaugkütte 
kasutamine on lokaalse õhukvaliteedi seisukohast eelistatud variant. Erinevalt koht-
küttest (väikeelamud) on suurtes katlamajades saasteainete heitkogused seadusega 
piiratud, samuti on kütuse kvaliteet (mis mõjutab heitkoguseid) kontrolli all. 

6.2.1.4 Tõenäolist olulist mõju avaldada võivad maakasutustingimused: 

Planeeringuga ei ole kavandatud maakasutustingimusi, mis eeldatavalt tooksid kaasa 
negatiivses tähenduses olulisi mõjusid. 
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6.3 Meremäe vallas 

6.3.1 Looduskeskkonnale (sh bioloogiline mitmekesisus, populatsioonid, taimed, loomad; 
pinnase, vee ja õhu kvaliteet) avalduv võimalik oluline mõju. 

Obinitsa külas Obinitsa oja kaldal kalakasvatuse ning hüdroenergia kasutamise tarbeks 
reserveeritud ala (T6) hõlmab avatud metsavaba maatulundusmaad, kus oja ääres 
esineb põõsastikku. Obinitsa oja on Obinitsa paisjärve paisust suubumiseni Piusa jõkke 
lõhejõgi21. Obinitsa ojal on keelatud olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, 
mis tõstab veetaset, uute paisude rajamine ning veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi 
muutmine. Olemasolev pais teadaolevalt puudub. Obinitsa oja ehituskeeluvöönd on 
50 m (valgala üle 25 km2). Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või 
kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud kalakasvatusehitisele.22 

Ala paikneb rohelise võrgustiku koridoris. Reserveeritud otstarbel kasutamisega ei 
kaasne eeldatavalt olulisel määral looduslike alade vähenemist. Kavandatud tegevusega 
kaasnevaid eeldatavaid mõjusid on võimalik hinnata detailsemal tasandil eeldusel, et on 
teada tegevuste maht ja kasutatav tehnoloogia. 

6.3.1.1 Oluline mõju kaitstavatele loodusobjektidele sh uute rekreatiivsete alade realiseeri-

misest tulenevad võimalikud olulised mõjud kaitstavatele loodusobjektidele, veekogudele, 
looduslikele aladele. 

Meremäe vallas reserveeritud puhkealad on osaliselt olemasolevad, näiteks Piusa 
Ürgoru Puhkekompleks (P2) Väiko-Härmä külas (võimalikud mõjud Natura-alale vt ptk 
6.5.5), Setomaa Turismitalo (P2) Kalatsova külas. Miikse külas Jaanikivi ümbrus (P1). 
Nimetatud alade jätkuval sihipärasel kasutamisel ei ole looduslike alade vähenemine või 
olulised mõjud looduskeskkonnale tõenäolised.  

Arendatavad puhkealad on Hilläkeste külas Hilläkeste järve ümbrus (P2, ca 5 ha) ja 
Obinitsa järve ümbrus (P2, ca 66 ha) Obinitsa külas ning laienevalt naaberküladesse. 
Obinitsa järve veepeegel on elupaigaks II kategooria kaitstavatele liikidele põhja-nahkhiir 
(Eptesicus nilssonii) ja veelendlane (Myotis daubentonii). Vallavolikogu 10.12.2012 
otsusega nr 53 on algatatud Obinitsa järve ja selle lähiala kinnistute detailplaneering 
koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega (KSH). Kavandatud tegevuste 
elluviimisega kaasnevad mõjud hinnatakse detailsemal tasandil. 

Vallavolikogu 22.08.2012 otsusega nr 36 on algatatud Hilläkeste järve ja selle lähiala 
detailplaneering. Detailplaneeringu visiooni järgi kavandatakse Hilläkeste järve äärde 
suplusrand, koos atraktsioonidega (palliväljak(ud), atraktsioonid lastele), riietuskabiin, 
tualett, istumiskohad koos varjualusega ja sild suplejatele. Teemaplaneeringuga reser-
veeritud puhkealal (P2) kokkupuude kaitstavate objektide puudub. Puhkeala rajamisega 
võib kaasneda mõningane metsa ja põõsastike kujundamine järve kaldal. Oluline mõju 
looduslike alade vähenemise näol ei ole tõenäoline. Vt. lisaks ptk 6.6.1 Veeliikluse mõju 
madalaveelisele järvele ja 6.6.2 Rekreatsiooni mõjud järvele. 

                                                           
21 Keskkonnaministri 15.06.2004 määrus nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade 

nimistu“ 
22 Alus: Looduskaitseseadus § 38 lg 5 punkt 5 
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Teemaplaneeringuga on kavandatud peale maavara ammendumist ja kaevandamise 
lõppemist rekultiveerida aktiivse puhkuse alaks (P2) Marinova karjäär. Maapõueseaduse 
§ 48 lõike 8 kohaselt tuleb maavaravaru kaevandamisega rikutud maa korrastada enne 
kaevandamisloa kehtivuse lõppemist. AS Kagu Teed kaevandamisluba nr. L.MK.VÕ-
150076 kehtivusaeg on 11. 05. 07-01. 03. 25. Keskkonnaameti poolt esitatud tingi-
mustest (13. 05. 2014 kiri nr PVV 10-1/14/1556-5) tulenevalt korrastatakse karjääriala 
metsamaaks ja veekoguks. Taastatakse looduslähedane reljeef, kujundatakse tehis-
veekogu ja selle kaldale rannaala. Rannaala ümbritsetakse metsaga. Tegevuse mõjud on 
looduskeskkonna ja maastiku visuaalsest seisukohast positiivsed. 

Meremäe keskuses on reserveeritud puhkealana (P1) Meremäe kaasik, mis on 
uuendamata piiridega kaitstav puistu (vt ka lisa 1 ptk. 2.1.6.3). Tulenevalt 
Keskkonnaameti 17.04.2014 kirjast nr PVV 14-4/14/7017-2, on käimas Võru maakonna 
kaitsealuste parkide ja puistute kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamise 
menetlus. Eelnõu käsitleb ka Meremäe kaasikut. Riikliku kaitse alt maha arvamise 
aluseks on kaitsealuste põlispuude gruppide inventuur Võrumaal (ekspert Veljo 
Ranniku).  Ekspertiisi andmetel on Meremäe kaasik elujõuline, kuid sellel puudub eriline 
looduskaitseline väärtus. Ala on oluline Meremäe küla haljastuselemendina. Puhkealal 
P1 on lubatud on lubatud rajada ainult puhketegevust teenindavaid rajatisi. Ala reser-
veeritud otstarbel kasutamine ei oma olulisi negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale. 

Uute sildumisrajatiste tarbeks on reserveeritud sadamate ja paadisildade ala (T5) Juusa 
külas Piusa jõe kaldal. Ala paikneb Piusa-Võmmorski hoiuala (Natura 2000 ala) 
läänepoolses otsas. Võimalikud mõjud Natura 2000 alale on toodud ptk 6.5.4. 

6.3.1.2 Maakasutuse muutusest tingitud looduslike alade võimalik oluline vähenemine: 

Võmmorski külas reserveeritud tootmisala (T1, ca 7 ha) hõlmab maatulundusmaid 
metsamaadena, mis vahelduvad rohu- ja põllumaadega. Kokkupuude kaitstavate 
objektidega puudub. Tootmisala kasutuselevõtuga on tõenäoline hoonete ja taristu 
rajamise vajadus, millega kaasneb mõningal määral metsa ja muu taimestiku eemal-
damine, eeldatavalt ei kaasne olulist looduslike alade vähenemist. 

Vasla ja Antkruva külas reserveeritud tootmisalad (T2, Vasla külas kokku 28 ha, Antkruva 
külas ca 2 ha) hõlmavad valdavalt haritavat maad, olemasolevat tootmismaad ja vähem 
metsamaad. Antkruva küla tootmisala piirneb ja Vasla küla tootmisala osaliselt kattub III 
kategooria kaitstava liigi, suurkoovitaja (Numenius arquata), elupaigaga. Alade 
reserveeritud otstarbel kasutamisega võib kaasneda mõningane looduslike alade 
vähenemine, ent eeldatavalt ei saa seda pidada oluliseks. 

Obinitsa keskuses reserveeritud tootmisalad (T2, ca 19 ha ja T1, ca 8 ha) hõlmavad põllu- 
ja rohumaid ning olemasolevaid tootmismaid (sh OÜ Obinitsa Farmid). Puhastus-
seadmete ala (T3) on olemasolev.  

Helbi külas reserveeritud tootmisala (T2, ca 0,6 ha) ja Vinski külas reserveeritud 
tootmisalad (T1, ca 2,5 ha) hõlmavad valdavalt haritavat maad, Miikse külas (T1, ca 
1,5 ha) haritavat- ja rohumaad. Kokkupuude kaitstavate objektidega puudub. Eeldatavalt 
ei kaasne ala reserveeritud otstarbel kasutamisega olulisel määral looduslike alade 
vähenemist. 
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Pliia külas reserveeritud tootmisala (T1, ca 8 ha)  hõlmab põllu- ja rohumaad. Tootmisala 
piirneb läänes ja lõunas III kategooria kaitstava liigi, suurkoovitaja (Numenius arquata), 
elupaigaga. Elupaik ümbritseb ulatuslikul alal Uusvada küla keskuse põldusid. Eeldatavalt 
ei kaasne ala reserveeritud otstarbel kasutamisega olulisel määral looduslike alade 
vähenemist. 

Palandõ külas reserveeritud tootmisala (T2, ca 16 ha) hõlmab olemasolevat OÜ Kimeko 
tootmismaad (sh valdavas osas haritav maa). Kokkupuude kaitstavate objektidega 
puudub. Ala reserveeritud otstarbel kasutamisega looduslike alade vähenemist ei kaasne 
(looduslikud alad puuduvad). 

Meremäe külas reserveeritud tootmisalad (T1, 9 ha ja 6 ha) hõlmavad olemasolevaid 
tootmismaid ja haritavat maad. Idapoolse tootmisala naabruses, üle Meremäe – Petseri 
maantee (ca 45 m teest põhja pool), kasvavad põlluservas Meremäe männid (kaitstavad 
üksikobjektid 3 tk). Meremäe küla puhastusseadmete ala (T3) on olemasolev. Alade 
reserveeritud otstarbel kasutamisega looduslike alade vähenemist olulisel määral 
eeldatavalt ei kaasne. 

Kavandatud uus ühendustee Kapera – Härmä maanteest Vastseliina - Meremäe – Kliima 
maanteeni (läbi Treiali, Jõksi, Raotu, Puista ja Ruutsi küla) läbib maatulundusmaid, sh ka 
metsamaid ja rohevõrgustiku koridori (vt joonis 4). Täiesti uut trassi, kus puudub olemas-
olev tee või rada, tuleks rajada ca 2,5 km pikkusel lõigul, peamiselt läbi Raotu, Puista ja 
Ruutsi külade. Viimane kulgeks ca 2,0 km ulatuses läbi metsa, põõsastike või lageda ala, 
sh ca 300 m ulatuses läbi rohevõrgustiku koridori. Trassikoridoril puudub kontakt 
kaitstavate alade ja objektidega. Uue tee rajamisega kaasneb mõningane looduslike 

alade vähenemine, ent eeldatavalt ei ole 
tegu olulise vähenemisega. Ristumine rohe-
võrgustiku koridoriga ja üldse uue tee 
rajamine aladele, kus loomad on harjunud 
vabalt liikuma, võib tuua kaasa õnnetuse 
ohu loomadega. Kuna tegu on kohaliku 
teega võib eeldada, et kujunev liiklustihedus 
ei kujuta endast olulist negatiivset mõju 
elusloodusele, sh loomastikule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Uue trassikoridori kulgemine  
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6.3.1.3 Maakasutuse intensiivsuse suurendamisest tööstus-, tootmis- ja ärialade näol 

tulenevad olulised mõjud (pinna- ja põhjavee režiimi muutused, õhukvaliteedi muutused); 
hinnang jäätmetekke võimaliku suurenemise kohta: 

Maakasutuse intensiivsuse kasv on tõenäoline tootmisaladel T2, kus on lubatud rajada 
ettevõtteid, mille tootmistehnoloogia vajab keskkonnatingimuste täitmiseks insener-
tehnilisi meetmeid. Suuremad T2 tootmisalad on reserveeritud Obinitsa keskuses (OÜ 
Obinitsa Farmid) ja Palandõ külas (OÜ Kimeko) - valdavalt olemasolevad tootmis-
piirkonnad; Vasla külas – põllumajanduslik piirkond.  

OÜ Kimekol on olemas tähtajatu kompleks-luba  L.KKL.VÕ-174627, mis on üle vaadatud 
2013 aastal. Loa alusel on tegevuse (maksimaalseks) mahuks kahes laudas kokku 4 640 
nuumsea kohta. Obinitsa Farmid OÜ-l on olemas vee-erikasutusluba L.VV/317509 
(kehtivus kuni 30.09.2014). Lubatud on põhjavee võtmine üle 5m3 ööpäevas sigala-
kompleksile, kus nuumikute kohti on >5000. 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi järgi M 1 : 400 000 (Eesti Geoloogiakeskus, 2001.) jäävad 
Obinitsa külas ja Vasla külas reserveeritud tootmisalad piirkonda, kus põhjavesi on 
keskmiselt kaitstud. Tulenevalt planeeringust, tuleb rakendada meetmeid keskkonna-
tingimuste täitmiseks, mistõttu puudub alus eeldada olulisi mõjusid pinna- või põhjavee 
režiimile. Palandõ külas reserveeritud tootmisala võib jääda piirkonda, kus põhjavesi on 
nõrgalt kaitstud (lõheliste ja karstunud põhjaveekihtide piirkond), olenevalt kavandatava 
tegevuse iseloomust on mõningad mõjud põhjaveele võimalikud. Vastavalt planeerin-
gule tuleb ka siin rakendada meetmeid keskkonnatingimuste täitmiseks, mistõttu ei ole 
olulised mõjud eeldatavalt tõenäolised. 

Eelnimetatud alade reserveeritud otstarbel kasutamisega võib kaasneda mõningane 
ettevõtlusest pärit jäätmete kasv, olenevalt ettevõtluse liigist ja kasutatavatest tehno-
loogiatest. Planeeringuga kavandatuga ei kaasne eeldatavalt negatiivseid muutusi 
õhukvaliteedi osas. 

6.3.1.4 Tõenäolist olulist mõju avaldada võivad maakasutustingimused: 

Planeeringuga ei ole kavandatud maakasutustingimusi, mis eeldatavalt tooksid kaasa 
negatiivses tähenduses olulisi mõjusid. 

6.4 Misso vallas 

6.4.1 Looduskeskkonnale (sh bioloogiline mitmekesisus, populatsioonid, taimed, loomad; 
pinnase, vee ja õhu kvaliteet) avalduv võimalik oluline mõju. 

Vt ptk 6.4.1.1. 

6.4.1.1 Oluline mõju kaitstavatele loodusobjektidele sh uute rekreatiivsete alade realiseeri-

misest tulenevad võimalikud olulised mõjud kaitstavatele loodusobjektidele, veekogudele, 
looduslikele aladele. 

Missokülä külas reserveeritud puhkeala (P3) hõlmab olemasolevat krossirada (trans-
pordimaa, maatulundusmaa, ärimaa). Kaitstavate objektidega kontakt puudub. Läänest 
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ja põhjast piirneb ala Mikeli järve ümbritseva sooga (Mikeli lõunapoolne soo)23, mis koos 
ümbritseva alaga on Natura varinimekirjas (varinimekiri on soovitusliku staatusega)24. 
Eeldatavalt ei kaasne ala jätkuva kasutamisega reserveeritud otstarbel looduslike alade 
vähenemist olulisel määral ega muid olulisi mõjusid looduskeskkonnale. 

Misso alevikus reserveeritud puhkeala (P2) hõlmab olemasoleva Misso kooli staadioni 
maa ning Pullijärve puhkeküla maa ja piirneva ala kehtestatud Alajärvesaare ja Vesiroosi 
kinnistu detailplaneeringu piirides (kehtestatud Misso VV 18. märts 2010. a otsusega nr 
1-3/10. DP-ga on vähendatud Pullijärve ehituskeeluvööndit. Ala piirneb põhjas Pullijärve 
hoiualaga (mõjud Natura 2000 alale vt ptk 6.5.8). Puhkeala kattub II kategooria 
kaitstavate liikide pargi-nahkhiire (Pipistrellus nathusii), veelendlase (Myotis 
daubentonii) ja põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii) elupaigaga. Pullijärve kaldaala on II 
kategooria kaitstavate liikide - vesi-lobeelia (Lobelia dortmanna), vahelduvaõiese 
vesikuuse, (Myriophyllum alterniflorum) ja III kategooria kaitstava liigi valge vesiroosi 
(Nymphaea alba) ning roomava öövilke (Goodyera repens) kasvukoht, väidetavalt on 
osad nimetatud liigid kadunud. Ala jätkuva kasutamisega reserveeritud otstarbel 
eeldatavalt ei kaasne looduslike alade vähenemist olulisel määral ega muid olulisi 
mõjusid looduskeskkonnale. 

Määsi külas reserveeritud puhkeala (P2) hõlmab Luhamaa külaplatsi maad (ühiskondlike 
ehitiste maa ja piirnevaid maatulundusmaid). Kaitstavate objektidega kontakt puudub. 
Misso Vallavolikogu 17. mai 2012 a otsusega nr 1-3/24 on kehtestatud Luhamaa 
külaplatsi detailplaneering. Ala kasutamisega reserveeritud otstarbel eeldatavalt ei 
kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. 

Kaubi külas Hinojärve kaldal on reserveeritud puhkeala (P2). Misso valla üldplaneerin-
guga on järve ümbrus kavandatud turismi- ja puhkemaa reservalaks. Misso Vallavolikogu 
19. augusti 2010 a otsusega nr 1-3/40 on algatatud Vetevana ja Alaotsa kinnistute 
(46801:003:0150 ja 46801:003:1390) ning nende lähiala osaline detailplaneering ja KSH. 
Mõjud hinnatakse detailsemal tasandil. Reserveeritud puhkeala paikneb suures osas 
Hino Maastikukaitsealal (Mõjud Natura 2000 alale vt ptk 6.5.7). 

Hino külas Hinojärve kaldal on reserveeritud puhkeala (P2). Misso Vallavolikogu 12. 02. 
2011 a otsusega nr 1-3/8 on reserveeritud alal kehtestatud Haki kinnistu osaline detail-
planeering. Reserveeritud puhkeala paikneb Hino Maastikukaitsealal (Natura 2000 linnu- 
ja loodusala, vt ptk 6.5). Planeeritud tegevus ei lähe vastuollu Hino maastikukaitseala 
kaitse eesmärkidega (Keskkonnaameti 22.10.2010 kiri nr PVV 6-5/33797-4). 

Rammuka külas reserveeritud puhkeala (P2) hõlmab maatulundusala. Kaitstavate 
objektidega kontakt puudub. Ala kasutamisega reserveeritud otstarbel eeldatavalt ei 
kaasne looduslike alade vähenemist olulisel määral ega olulisi mõjusid loodus-
keskkonnale. 

6.4.1.2 Maakasutuse muutusest tingitud looduslike alade võimalik oluline vähenemine: 

Kärinä külas reserveeritud tootmisala (T2, ca 9 ha) hõlmab Nopri talu olemasolevaid 
tootmismaid ja haritavat maad. Reserveeritud tootmisala piirneb lõuna pool Kisejärve 

                                                           
23  Rabametsa kasvukohatüüp 1431 (Paal, 1997); Natura 2000 kasvukohatüüp 91D0 Siirdesoo- ja rabametsad. 
24 Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (05.2013). 
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maastikukaitsealaga (mõjud Natura 2000 alale vt ptk 6.5.6), veidi vähem kui 200 m 
kaugusele jääb Kisejärv.  

Ala jätkuva reserveeritud otstarbel kasutamisega võib kaasneda täiendavate hoonete ja 
taristu rajamise vajadus. Kuna tegu on valdavalt haritava maaga, siis eeldatavalt ei 
kaasne looduslike alade vähenemist. 

Käbli ja Kaubi külades, lõuna pool Riia-Pihkva maanteed, reserveeritud tootmisala (T2, 
ca  74 ha) hõlmab maatulundusmaid metsamaana ja haritava- ning rohumaana. 
Tootmisalasse jääb üks olemasolev elamumaa. Ala kasutusse võtmisega reserveeritud 
otstarbel võib kaasneda täiendavate hoonete ja taristu rajamise vajadus, mis võib 
põhjustada mõningast metsaalade vähenemist. Kokkupuude kaitstavate objektidega 
puudub. 

Missokülä külas reserveeritud tootmisala (T2) hõlmab ulatuslikul alal (kokku 243 ha) 
riigimetsa maid. Reserveeritud ala kattub osaliselt Tika turbamaardlaga. Kirdepoolses 
osas (Riia-Pihkva mnt ääres), ala piiritleva Suurmäe oja kaldal on tegu puistunud 
madalsooga. Kokkupuude kaitstavate objektidega puudub. Ala arendatakse etapi kaupa - 
esimeses etapis arendatava ettevõtlusala suuruseks on 27 ha (DP algatatud VV 
19.12.2013 otsusega nr 1-3/43). Ala kasutusse võtmisega reserveeritud otstarbel 
kaasneb hoonete ja taristu rajamine, millega kaasneb metsaalade vähenemine, 
negatiivne mõju pinnasele ja elustikule. Etapi kaupa arendamisel on korraga avalduvate 
võimalike negatiivsete mõjude ulatus eeldatavalt väiksem. 

Määsi, Pruntova, Hindsa ja Lütä külades, lõuna pool Riia-Pihkva maanteed (Määsi – 
Kiviora maantee ristist ida poole), vastu kontrolljoont reserveeritud tootmisala (T2, 
132 ha) hõlmab valdavalt metsamaid, haritavat- ja rohumaad, aga ka ärimaid, 
riigikaitsemaid. Alasse jääb kolm elamumaa tükki. Kokkupuude kaitstavate objektidega 
puudub. Ala kasutusse võtmisega reserveeritud otstarbel kaasneb eeldatavalt hoonete 
ja taristu rajamise vajadus, millega kaasneb metsaalade vähenemine, negatiivne mõju 
pinnasele ja elustikule. 

Koorla, Hindsa ja Lütä külades, põhja pool Riia-Pihkva maanteed, vastu kontrolljoont 
reserveeritud tootmisala (T2, ca 55 ha) hõlmab maatulundusmaid valdavalt rohu- ja 
haritava maana, vähem metsamaana; lisaks riigikaitsemaad ja ärimaad. Kokkupuude 
kaitstavate objektidega puudub. Ala kasutusse võtmisega reserveeritud otstarbel 
kaasneb eeldatavalt hoonete ja taristu rajamise vajadus, millega kaasneb metsaalade 
vähenemine, negatiivne mõju pinnasele ja elustikule. 

Tiilige ja Napi külas, põhja pool Riia-Pihkva maanteed, reserveeritud tootmisala (T2, ca 
57 ha) hõlmab maatulundusmaid metsamaana ja haritava- ning rohumaana; lääne-
poolses otsas asub alas elamumaa, idapoolses otsas ärimaa. Napi külas kasvab 
reserveeritud alast põhja pool kaitstav üksikobjekt Napimäe pettai, üksikobjekti 
kaitsetsoon ei kattu tootmisalaga. Ala kasutusse võtmisega reserveeritud otstarbel 
kaasneb eeldatavalt hoonete ja taristu rajamise vajadus, millega kaasneb metsaalade 
vähenemine, negatiivne mõju pinnasele ja elustikule. 

Leimani, Napi ja Määsi külades, lõuna pool Riia-Pihkva maanteed (Tiilige – Ritsiko ja 
Määsi – Kiviora maantee vahelisel alal), reserveeritud tootmisala (T2, ca 72 ha) hõlmab 
maatulundusmaid nii metsa- kui haritava maana, vähem rohumaana. Idapoolses otsas 
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(Määsi – Kiviora mnt ristis on olemasolevad ärimaad ja transpordimaa (MTÜ ERAA 
autokeskus). Kokkupuude kaitstavate objektidega puudub. Ala kasutusse võtmisega 
reserveeritud otstarbel kaasneb eeldatavalt hoonete ja taristu rajamine, mis toob kaasa 
metsaalade vähenemise, negatiivse mõju pinnasele ja elustikule. 

Kimalasõ külas reserveeritud tootmisala (T2, ca 2,5 ha) hõlmab olemasolevat 
maatulundusmaad nii metsa- kui ka haritava maana. Ala piirneb lõunas Hino Maastiku-
kaitsealaga (Natura 2000 linnu- ja loodusala, vt ptk 6.5). Misso Vallavolikogu 17. oktoobri 
2013 a otsusega nr 1-3/34 on alale algatatud detailplaneering, eesmärgiga määrata 
tingimused ja võimalused 500 kohalise kitselauda ja tootmisruumide rajamiseks. 
Omavalitsuse esitatud KSH eelhinnangu põhjal on Keskkonnaamet seisukohal 
(17.09.2013 kiri nr PVV 6-8/13/21451-2), et KSH algatamine looduskaitsekaalutlustel ei 
ole eeldatavalt vajalik, sest detailplaneeringuga kavandatavaga ei kaasne olulisi 
keskkonnamõjusid kaitsealale ning keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik 
planeerimisseaduse § 9 lg 2 p 8 kohaselt planeeringumenetluse käigus. Samas kinnitab 
Keskkonnaamet, et eelhinnang vajab täiendamist kavandatava sõnnikumajanduse 
täpsustamise ja võimaliku haisuprobleemi vähendamise osas. 

Napi külas reserveeritud tootmisala (T1, ca 4 ha) hõlmab avatud maatulundusmaad 
väikese metsatükiga. Läänepoolne osa alast ca 1,5 ha on soine25. Alal on olemasolev 
hoone - Luhamaa vana koolimaja. Ala reserveeritud otstarbel kasutamisega ei kaasne 
eeldatavalt looduslike alade vähenemist ega olulist mõju looduskeskkonnale. 

Kärinä külas reserveeritud tootmisala (T1, ca 2,8 ha) hõlmab Nopri talu olemasolevaid, 
valdavas osas ilma metsata, tootmismaid. Nopri talul on olemas vee-erikasutusluba 
L.VV/322980 (kehtiv kuni 31.03.2018). Lubatud on põhjavee võtmine üle 5 m3 ööpäevas. 
Reserveeritud tootmisala paikneb Kisejärve maastikukaitsealal (Natura 2000 linnu- ja 
loodusala, vt ptk 6.5), ca 130 m kaugusele jääb Kisejärv. Ala jätkuva kasutamisega 
reserveeritud otstarbel võib kaasneda täiendavate hoonete ja taristu rajamise vajadus, 
ent see ei too kaasa olulisi mõjusid looduslike alade vähenemise näol. 

Käbli ja Kaubi külades, põhja pool Riia-Pihkva maanteed, reserveeritud tootmisala (T1, 
ca 104 ha) hõlmab maatulundusmaid nii metsamaana kui ka haritava- ja rohumaana. 
Reserveeritud tootmisalas paiknevad mõned majapidamised, sh üks elamumaa. Kontakt 
kaitstavate aladega puudub. Ala kasutusse võtmisega reserveeritud otstarbel võib 
kaasneda täiendavate hoonete rajamise vajadus, mis võib põhjustada mõningast metsa-
alade vähenemist. 

Misso alevikus reserveeritud tootmisalad (T1) hõlmavad põhja pool Riia-Pihkva maan-
teed (ca 11 ha) valdavalt olemasolevaid tootmismaid ja osaliselt maatulundusmaid. 
Reserveeritud alas paikneb kaks elamumaa tükki. Lõuna poole Riia-Pihkva maanteed on 
reserveeritud alal (ca 6 ha) samuti olemasolev tootmismaa ja riba maatulundusmaad. 
Kontakt kaitstavate aladega puudub. Reserveeritud aladel on olemasolevad hooned, 
puudub mets, kõrghaljastust on vähesel määral, mistõttu nende alade reserveeritud 
otstarbel kasutamisega ei kaasne looduslike alade vähenemist olulisel määral.  

Kimalasõ külas reserveeritud tootmisala (T3) hõlmab olemasoleva puhastusseadme 
maa-ala. Kokkupuude kaitstavate objektidega puudub. Ala jätkuva kasutamisega 

                                                           
25 3111- rohketoitelise madalsoo kasvukohatüüp, Paal, 1997; Natura 2000 elupaigatüüp: 6430 ja 7230. 
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reserveeritud otstarbel ei kaasne looduslike alade vähenemist ega olulisi mõjusid 
looduskeskkonnale. 

Missokülä külas reserveeritud tootmisala (T1, ca 36 ha) hõlmab maatulundusmaid 
valdavalt haritava maana, vähem metsamaana. Kaitstavate objektidega kontakt puudub, 
rohkem kui 300 m kaugusele kirdesuunas jääb I kategooria kaitstava liigi elupaik. Läänest 
piirneb ala (ja vähesel määral kattub) Mikeli järve ümbritseva sooga (Mikeli lõunapoolne 
soo)26. Soo koos seda ümbritseva alaga on Natura varinimekirja ala (varinimekiri on 
soovitusliku staatusega)27. Ala kasutamisega reserveeritud otstarbel võib kaasneda 
täiendavate hoonete ja taristu rajamine, ent see ei too eeldatavalt kaasa looduslike 
alade vähenemist olulisel määral. 

6.4.1.3 Maakasutuse intensiivsuse suurendamisest tööstus-, tootmis- ja ärialade näol 

tulenevad olulised mõjud (pinna- ja põhjavee režiimi muutused, õhukvaliteedi muutused); 

hinnang jäätmetekke võimaliku suurenemise kohta: 

Maakasutuse intensiivsuse kasv on tõenäoline tootmisaladel T2, kus on lubatud rajada 
ettevõtteid, mille tootmistehnoloogia vajab keskkonnatingimuste täitmiseks insener-
tehnilisi meetmeid. Misso vallas on reserveeritud ulatuslikud T2 tootmisalad kahel pool 
Riia-Pihkva maanteed (vt ka eelmine punkt). Eesti põhjavee kaitstuse kaardi järgi M 1 : 
400 000 (Eesti Geoloogiakeskus, 2001.) on põhjavesi piirkonnas suhteliselt kaitstud. 
Reserveeritud tootmisalal T2 tuleb rakendada meetmeid keskkonnatingimuste 
täitmiseks, mistõttu puudub alus eeldada olulisi mõjusid pinna- või põhjavee režiimile. 
Eelnimetatud alade reserveeritud otstarbel kasutamisega kaasneb eeldatavalt ette-
võtlusest pärit jäätmete kasv, olenevalt ettevõtluse liigist ja kasutatavatest tehno-
loogiatest. 

Planeeringuga kavandatuga ei kaasne eeldatavalt negatiivseid muutusi õhukvaliteedi 
osas. 

6.4.1.4 Tõenäolist olulist mõju avaldada võivad maakasutustingimused: 

Planeeringuga ei ole kavandatud maakasutustingimusi, mis eeldatavalt tooksid kaasa 
negatiivses tähenduses olulisi mõjusid. 

                                                           
26  Rabametsa kasvukohatüüp 1431 (Paal, 1997); Natura 2000 kasvukohatüüp 91D0 Siirdesoo- ja rabametsad. 
27 Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (05.2013). 
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6.5 Võimalik mõju Natura 2000 aladele 

Käesolevas peatükis on hinnatud mõju Natura 2000 aladele Natura-eelhindamise tasemel28. Natura-
eelhindamine29 on protseduur, mis aitab otsustada, kas teemaplaneeringuga kavandatav tegevus võib 
Natura 2000 ala kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele ja elupaigatüüpidele avaldada olulist negatiivset 
mõju. 

6.5.1 Lüübnitsa hoiuala - Natura 2000 loodusala 

Tabel 2.1 Kokkuvõtlik teave kavandatavate tegevuste ja Natura 2000 loodusala kohta 

Lüübnitsa hoiuala – Natura 2000 loodusala 

Kavandatud 
tegevuse  

kirjeldus 

Lüübnitsa hoiualal reserveeritud puhkealad P1 (2 tk), vt joonis 5. 

Olemasolevad puhkealad. Lüübnitsa puhkeala on plats, mida kasutatakse iga-aastase laada korral-
damiseks, Laossinas külaplats. 

Tegevus ei ole Natura-ala kaitsekorraldusega otseselt seotud ega selleks vajalik. 

 

Joonis 5. Vasakul: väljavõte 
teemaplaneeringu kaardist. 
Paremal: Väljavõte maa-ameti 
kaardirakendusest, puhkealad on 
tähistatud punase ringiga.30  

Natura ala 
lühikirjeldus31 

Loodusala kaitse-eesmärgiks on loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavate elupaigatüüpide 
vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130), looduslikult rohketoiteliste 
järvede (3150), liigirikaste niitude lubjavaesel mullal (6270*), lamminiitude (6450), liigirikaste 

madalsoode (7230) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ja Loodusdirektiivi II lisas 
nimetatud liikide läikiva kurdsirbiku (Hamatocaulis vernicosus), saarma (Lutra lutra) ja hariliku 
tõugja (Aspius aspius) elupaikade kaitse. Lüübnitsa hoiuala kaitsekord on määratletud loodus-

                                                           
28 Aunapuu, A.; Kutsar, R. 2013. Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 

rakendamisel Eestis 
29 Alus: KeHJS § 6 lg 3; § 33 lg 3-5. 
30 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 
31 Lüübnitsa hoiuala ja Lüütja merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014-2023 
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kaitseseaduse 5. peatüki „Hoiualad“ sätetega. Kavandatud tegevuse mõjupiirkonnas on tegemist 
järgmiste kaitse-eesmärkidega32: 
 Hoiuala peaaegu tervikuna on märgitud liigirikka madalsoona (7230), mille pikem kaitse-ees-

märk on kaetus elupaigatüübiga vähemalt 544,47 hektari ulatuses ja viimase esinduslikkus pole 
kahanenud. 

 Plats piirneb läänes läikiva kurdsirbiku (Hamatocaulis vernicosus) kasvukohaga. Lüübnitsa 
laadaplats on suures osas märgitud liigirikka niiduna lubjavaesel mullal (6270*), mille 
pikemaks kaitse-eesmärgiks on kaetus elupaigatüübiga vähemalt 7,37 hektari ulatuses, elupaiga 
esinduslikkus on A.  

Natura-eelhinnang 

Järgnevas tabelis 2.2 on toodud kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasnevate 

negatiivsete mõjude prognoos ja tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine Lüübnitsa 
hoiuala / Natura 2000 loodusala kaitse-eesmärkidele, milleks kavandatud tegevuse piirkonnas 
on loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavate elupaigatüüpide liigirikaste niitude lubja-

vaesel mullal (6270*), liigirikaste madalsoode (7230) ja läikiva kurdsirbiku (Hamatocaulis 
vernicosus) kaitse. 

Tabel 2.2. Natura-eelhinnang  

Tegevus 

Tõenäoliselt 
kaasnevate 
negatiivsete mõjude 
prognoosimine 

Kas tõenäo-
liselt kaasne-
vad negatiivsed 
mõjud on 
leeven-
datavad?  

Leevendavad 
meetmed  

Tõenäoliselt olulise negatiivse mõju 
tuvastamine 

Kas võib kaasneda 
tõenäoliselt 
oluline negatiivne 
mõju kaitstavatele 
liikidele ja elu-
paikadele? 

Kas võib kaasneda 
tõenäoliselt 
oluline negatiivne 
mõju ala tervik-
likkusele? 

Lüübnitsa hoiualal 
reserveeritud 
puhkealad P1 
Lüübnitsa ja Laossina 
külas 

Olemasolevad puhke-
alad, mille kasutamine 
võrreldes olemas-
olevaga ei muutu. 
Negatiivsed mõjud ei 
ole tõenäolised. 

 

koostöö hoiuala 
valitsejaga; 
külastajate 
teavitamine ala 
kasutamise 
korrast 

Ei Ei 

Kokkuvõte: Eeldatavalt ei ole kaasnevate mõjude puhul tegu olulise negatiivse mõjuga Natura-
ala kaitse-eesmärkidele ega ala terviklikkusele.  

 

                                                           
32 Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (kaardikihid, teabenõue 05.2013) 
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6.5.2 Värska lahe hoiuala - Natura 2000 loodusala 

Tabel 3.1 Kokkuvõtlik teave kavandatavate tegevuste ja Natura 2000 loodusala kohta 

Värska lahe hoiuala – Natura 2000 loodusala 

Kavandatud 
tegevuse  

kirjeldus, 
seosed 

1. Värska lahel Värska Sanatooriumi ja Tonja küla (Lätteoja suudmest veidi põhja poole) 
olemasolevate sildumisrajatise arendamine väikesadamaks, uue paadisilla rajamine Tonja külas, 
Lobotka saarest läänes - Natura 2000 loodusalast põhja pool, vt joonis 6. 

2. Lobotka küla olemasoleva sildumisrajatise arendamine väikesadamaks ja ühe uue väikesadama 
(Värska sillast vahetult põhja pool) rajamine Natura 2000 loodusalal, vt joonis 7. 

3. Uue väikesadama rajamine Õrsava järve ida-kagupoolsele kaldale ja sisepõlemismootoriga 
varustatud veesõidukite lubamine Õrsava järvele - Natura 2000 loodusalast lõuna pool,  vt joonis 8 
(vt ka ptk 4.1.2 ja 6.2).  

Väikesadam - on sadam või sadama osa, kus osutatakse sadamateenuseid alla 24-meetrise kogu-
pikkusega veesõidukitele.33 

Seosed: 

Värska lahe hoiuala/Natura 2000 loodusala hõlmab Värska lahe Värska alevikuga piirnevat osa. 
Värska laht kuulub keskkonnaregistris veekogumisse nimetusega Peipsi järv koos Lämmijärve ja 
Pihkva järvega (VEE2075600), mis on laevatatavad siseveekogud34 ja ühtlasi piiriveekogud / avalikud 
veekogud.35 Värska lahe kaldal on kokku neli olemasolevat sildumisrajatist: Värska Sanatooriumi 
sadam - kuulub Värska Sanatooriumile; Tonja küla paadisild; Sosna saare paadisadam - valdajaks on 
Eesti Vabariigi piirivalve; Lobotka küla paadisadam – asub Natura 2000 loodusalal, rajatised 
kuuluvad vallale. Sadamat kasutavad nii kalapaadid kui ka purjespordi harrastajad.  

Õrsava järv ei ole riikliku kaitse all, ent on vahetus ühenduses Värska lahega (kujunemise poolest 
osa Värska lahest, olles selle kõige lõunapoolsem sopp). Õrsava järv on avalikult kasutatav vee-
kogu36, veesõidukite hoidmine ja kasutamine on reguleeritud keskkonnaministri määrusega nr 67 
„Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“  § 3 lg 1 (vastu võetud 29.11.2002).  

Järve laius 470 m, pikkus 630 m, maht 550 tuh m3, keskmine sügavus 2,5 m, maksimaalne sügavus 
3 m, valgala pindala 25,4 km2, veepeegli pindala 24,2 ha. Veevahetus 11 korda aastas, veevahetuse 
skaala 5 väga tugev (> 10). Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108). Alluviaalseis ja 
jääpaisjärvesetteis. Liivased kaldad.37 Vee sissevool toimub Värska ojast (Mustoja) ja Rostõojast 
(Roosteoja). Pihkva järvega on veevahetus minimaalne. Väljavool läbi Värska lahe väga aeglane, 
sissevool Pihkva järvest toimub ainult tugevate põhjatuulte mõjul (A. Levald, 1975). Sissevoolu 
takistavad Värska silla muldvallid kummalgi kaldal. 

Õrsava järve suubub kagust Värska oja (Mustoja), mis on kaitstava liigi - hariliku vingerja elupaigaks. 
Värska lahe hoiuala üks kaitse-eesmärke on samuti hariliku vingerja elupaiga kaitse. 

 

Tegevused ei ole Natura-ala kaitsekorraldusega otseselt seotud ega selleks vajalikud. 

Eeldatavalt piirdub mõju ruumiline ulatus Värska lahega ja Õrsava järvega. 

                                                           
33 Sadamaseadus § 1 punkt 18. 
34 Alus: Meresõiduohutuse seadus. 
35 Alus: Veeseadus § 5 lg 1 punkt 3. 
36 Alus: Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2012. a korraldus nr 116 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja 

kinnitamine.“ 

37 Loopmann, 1984. Suuremate Eesti järvede morfomeetrilised andmed ja veevahetus 
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Joonis 6. Vasakul: Värska laht ja Natura 2000 loodusala.38 Paremal: väljavõte teemaplaneeringu kaardist, 
perspektiivsete väikesadamate (ühtlasi olemasolevad sildumisrajatised) kohti tähistab punase 
ankru leppemärk, olemasolev sildumisrajatis - sinise purjeka tingmärk, perspektiivne 
sildumisrajatis - punane purjeka tingmärk. 

Joonis 7. Vasakul: Värska lahe hoiuala / Natura 2000 loodusala39. Paremal: väljavõte teemaplaneeringu 
kaardist, perspektiivsete väikesadamate kohti tähistab punase ankru leppemärk. 

                                                           
38 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 

39 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 
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Joonis 8. Vasakul: Värska lahe hoiuala/Natura 2000 loodusala.40 Paremal: väljavõte teemaplaneeringu 
kaardist, uue perspektiivse väikesadama kohta tähistab punase ankru leppemärk. 

Natura ala 
lühikirjeldus 

Värska lahe hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaiga-
tüübi (3150) - looduslikult rohketoiteliste järvede kaitse ning II lisas nimetatud liikide – tiigi-
lendlase (Myotis dasycneme), hariliku tõugja (Aspius aspius) ja hariliku vingerja (Misgurnus fossilis) 
elupaikade kaitse. Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava puudub. Kaitse toimub vastavalt LKS § 32. 
Hoiualal on keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks 
hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab ohtu elu-
paikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. Ilma kaitstava loodusobjekti valitseja 
nõusolekuta ei või muuhulgas anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitami-
seks. Loodes piirneb hoiuala Tonja-Värska kaitsealaga / Tonja-Karisilla-Värska looduspargiga, mille 
eesmärk on silmapaistva ilu ja puhkeväärtusega ala looduslike komplekside kaitse, turismi- ja 
puhketingimuste väljakujundamine, kultuuri- ja ajalooliste väärtuste ning inimtegevuse kui öko-
loogilise teguri tutvustamine.41  

Tiigi lendlane (Myotis dasycneme): on 11st Eestis elavast nahkhiireliigist üks suuremaid. Toitub 
öösiti, peamiselt vee kohal lendavatest putukatest, näiteks sääskedest, surusääskedest, öölibli-
katest jne. Kallaste kohal tavaliselt ei lenda. Päeval varjab end majade seinapragudes, katuse ääre 
alustes õõnsustes ja seina laudvoodri all, vahel ka lindudele mõeldud pesakastides, harva puu-
õõnsustes. On üsna paikne. Talvitub niisketes, tõmbetuuleta koobastes, suuremates keldrites või 
muudes maa-alustes õõnsustes. Euroopas ohustatud, meil haruldane, levinud paiguti, II kaitsekate-
gooria liikide nimekirjas. Peamiseks ohuks on häirimine varjupaikades ja talvitumiskohtades.42 

Harilik tõugjas (Aspius aspius): on röövtoiduline karpkalalane,  kes levib peamiselt suuremates jõge-
des ja järvedes. Tõugjas koeb mõõduka- või kiirevoolulistes liivase või kruusase põhjaga jõelõikudes. 
Jäävabal perioodil tegutseb tõugjas enamasti avatud vete pinnakihis, talvel aga sügavamates kohta-
des (Tambets, 2004). Esineb arvukamalt Peipsi vesikonnas. II kaitsekategooria liikide nimekirjas. Liigi 
kaitse seisukohalt on esmatähtis tagada kudealade säilimine ja rändeteede avatus (Saat, 2010).43 

Harilik vingerjas (Misgurnus fossilis): on põhjaeluviisiga hinklane, kes elab jõgede vaikse veega 
osades, vanajõgedes ja kõrvalharudes, maaparanduskraavides, mudastes ja soistes järvedes. Harilik 
vingerjas suudab elada ka veekogudes, kus hapnikusisaldus langeb väga madalale (Järvekülg, 2004, 
lk 78). Vingerjas koeb aprilli lõpus ja mais. Vingerja arvukust võib oluliselt alandada ilmastiku 
muutusest tulenev veetaseme langus, seda nii talvel kui ka suvel. Samuti võib vähendada vingerja 
arvukust põhilise elupaiga, kaldaäärse tsooni, kuivamine (Vingerja seire 2009). Laiemalt on levinud 
Emajões (peamiselt vanajõgedes) ja Peipsi järves.44 

                                                           
40 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 

41 Alus: Põlva raj. RSN TK otsus nr. 180 Looduskaitse objektide kohta Põlva rajoonis 

42 Lotman, K. EL 2005/10 

43 Peipsiveere looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 

44 Peipsiveere looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 
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Veekogu seisund: 

Peipsi järv koos Lämmijärve ja Pihkva järvega (VEE2075600), sh Värska laht, lõplik seisundiklass 
2009 on kesine, seisundiklassi eesmärk 2015 - kesine, pikendatud eesmärk 2021 - hea.45 

Värska oja (VEE1002600) ökoloogiline seisund 2009 on hea, seisundiklassi lõplik määrang 2009 - 
hea, seisundiklassi eesmärk 2015 - hea.46  

Pihkva järve veekogumi (207561000_2) seisund on halvem võrreldes Peipsi järve veekogumiga 
(207561000_1), hinnangud vastavalt halb ja kesine. Peipsi järve kõige tõsisem keskkonnaprobleem 
on eutrofeerumine. Looduslike ja inimfaktori mõjude tõttu on viimastel aastatel suviti tavaline 
sinivetikate õitsemine, mis tõenäoliselt põhjustab kalade suremist. Kuna peamiselt põhjustab eutro-
feerumist just liigne fosfor, on Püld kontsentratsiooni vähendamine Peipsi järves üks peamisi ees-
märke. Eutrofeerumist seostatakse ka muutustega vee-elustiku struktuuris. Teine oluline teema on 
järelevalve ohtlike ainete emissiooni üle. Järve lõunapoolne, madalam osa, Pihkva järv, kannatab 
rohkem inimmõjude all kui põhjaosa.47 Värska lahe seisundi kohta eraldiseisva veekogumina 
andmed puuduvad.  

Natura-eelhinnang 

Järgnevas tabelis 3.2 on toodud kavandatavate tegevuste elluviimisega eeldatavalt kaasnevate 

negatiivsete mõjude prognoos ja tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine Värska lahe 
Natura 2000 loodusala kaitse-eesmärkidele, milleks on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I 

lisas nimetatud elupaigatüübi (3150) - looduslikult rohketoiteliste järvede kaitse ning II lisas 
nimetatud liikide –  tiigilendlase (Myotis dasycneme), hariliku tõugja (Aspius aspius) ja 
hariliku vingerja (Misgurnus fossilis) elupaikade kaitse. 

 

 

                                                           
45 Ida-Eesti VMK 2010 
46 Ida-Eesti VMK 2010,  veekogumi seisundiklass määrati analoogia ja survetegurite põhjal eksperdiarvamuste 

alusel, üksikute kvaliteedielementide kohta puuduvad andmed 
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudida-
eestivesikonnaveemajanduskava.pdf 

47 Piiriülese Peipsi järve valgala veemajandusprogramm, 2006. 
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Tabel 3.2. Natura-eelhinnang (vt ka lisa 2. Perspektiivsed väikesadamad) 

Jrk 
nr 

Tegevus Tõenäoliselt kaasnevate negatiivsete mõjude prognoosimine 

Kas tõenäo-
liselt kaasne-
vad 
negatiivsed 
mõjud on 
leeven-
datavad?  

Leevendavad meetmed  

Tõenäoliselt olulise negatiivse 
mõju tuvastamine 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju kaitsta-
vatele liikidele 
ja elupaika-
dele? 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju ala tervik-
likkusele? 

 

Värska laht on madalaveeline. Madala vee korral on peamised veeliiklusest tulenevad nega-
tiivsed mõjud elupaigale veesõidukite vahetu mõju (kokkupuutes kerega, sõukruviga) kaladele, 
taimedele; turbulentsist tingitud mõjud vee elanikele; põhjasetete üleskergitamine. Olulise 
mõjuga võivad olla jetid - elustiku häirimine võib olla tõsisem kui teiste veesõidukite puhul. 
Lisaks põhjustavad nad üsna suurt müra. Jetil puudub küll sõukruvi, ent liikumisest põhjus-
tatud turbulents võib häirida taimi ja tõsta üles setteid, eriti kiirenduste ja pöörete ajal kui 
survejõud on suunatud allapoole.48 Võimalik on ka veesõidukitelt ja nende hooldamisega 
seoses kemikaalide sattumine vette, mis halvendab vee kvaliteeti. 

    

1.1 

Värska Sanatooriumi 
sildumisrajatise aren-
damine väikesada-
maks, Natura-alast 
põhja pool 

Värska Sanatooriumi sildumisrajatis on juba pikka aega sisuliselt 
toimiv väikesadamana. Vee kvaliteedile ei ole negatiivseid mõjusid 
teada – sanatooriumi supluskoha suplusvee profiili järgi ei mõjuta 
sadam veekvaliteeti ega ole reostusallikaks.49  

Kuna lahe puhul on tegu ühendatud süsteemiga, siis on võimalik, et 
mingi negatiivne mõju toimib teatud tingimustel episoodiliselt 
(ülesvoolu) ka Natura-alale. Kumuleeruvalt võib negatiivset mõju 
tingida üldine veeliikluse tihenemine Värska lahel. Eeldatavalt on 
negatiivsed mõjud leevendatavad ega kujune oluliseks. 

Jah 

Sõidukiiruse piiramine50;  

jettidele lubatud sõiduala 
määratlemine väljaspool 
Natura-ala; töökorras mooto-
rite kasutamine; veesõidukite 
hooldusreeglite järgimine; 
teavitamine veeliikluse 
korrast Värska lahel  (veebi-
lehtedel, sotsiaalmeedias, 
trükistega, infotahvlitega 
jms);  võimalike süvendus 
ja/või rajamistööde kavan-
damine väljapoole kalade 

Ei Ei 

                                                           
48 D. Jenkins „Hostile Waters“. 
49 Värska sanatooriumi supluskoha suplusvee profiil. Terviseamet 2011, 2013 
50 Alus: veeseadus § 18 lg 5  
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Jrk 
nr 

Tegevus Tõenäoliselt kaasnevate negatiivsete mõjude prognoosimine 

Kas tõenäo-
liselt kaasne-
vad 
negatiivsed 
mõjud on 
leeven-
datavad?  

Leevendavad meetmed  

Tõenäoliselt olulise negatiivse 
mõju tuvastamine 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju kaitsta-
vatele liikidele 
ja elupaika-
dele? 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju ala tervik-
likkusele? 

kudemisaega (harilik tõugjas 
aprillist – juunini, harilik 
vingerjas aprilli lõpus ja 
mais51); vajadusel KMH läbi-
viimine. 

1.2 

Tonja küla põhjapoolse 
sildumisrajatise aren-
damine väikesada-
maks, Natura-alast 
põhja pool 

Tonja küla põhjapoolsel sildumisrajatisel tegutseb Värska purjespordi-
keskus. Tuule jõul liikuvate veesõidukite mõju vee-elustikule on väik-
sem mootoriga veesõidukite omast.  

Kuna lahe puhul on tegu ühendatud süsteemiga, siis on võimalik, et 
mingi negatiivne mõju toimib teatud tingimustel episoodiliselt (üles-
voolu) ka Natura-alale. Kumuleeruvalt võib negatiivset mõju tingida 
üldine veeliikluse tihenemine Värska lahel. Eeldatavalt on negatiiv-
sed mõjud leevendatavad ega kujune oluliseks. 

Jah vt rida 1.1 Ei Ei 

1.3 
Tonja külas, Lobotka 
saarest läänes uue 
paadisilla rajamine  

Uus paadisild rajatakse aja jooksul välja kujunenud harrastuskalas-
tajate paadi veeskamiskohas, samas on ka olemasolev supluskoht. 
Lisaks paadisillale kavatsetakse rajada pontoonidel käigusild ja pon-
toonidel ujumissild. Võimalik negatiivne mõju võib osaks saada eel-
kõige vee-elustikule paadisilla rajamisel (võimalik vaiade paigaldami-
ne vms), mis võib tingida vee-elustiku lokaalset ja lühiajalist häirimist. 
Eeldatavalt on negatiivsed mõjud leevendatavad ega kujune 
oluliseks. 

Jah vt rida 1.1 Ei Ei 

2.1 
Lobotka küla sildumis-
rajatise arendamine 
väikesadamaks, 

Lobotka küla sildumisrajatist (paadisadamat) kasutavad nii kalapaadid 
kui ka purjespordi harrastajad, 10-meetrine ujuvsild rajati 2011 a. 
Mõningane negatiivne mõju Lobotka väikesadamast Natura-alale / 

Jah vt rida 1.1 Ei Ei 

                                                           
51 http://bio.edu.ee/loomad/Kalad/ 
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Jrk 
nr 

Tegevus Tõenäoliselt kaasnevate negatiivsete mõjude prognoosimine 

Kas tõenäo-
liselt kaasne-
vad 
negatiivsed 
mõjud on 
leeven-
datavad?  

Leevendavad meetmed  

Tõenäoliselt olulise negatiivse 
mõju tuvastamine 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju kaitsta-
vatele liikidele 
ja elupaika-
dele? 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju ala tervik-
likkusele? 

Natura-alal elupaigale on võimalik, kumuleeruvalt võib negatiivset mõju tingida 
üldine veeliikluse tihenemine Värska lahel. Eeldatavalt on negatiiv-
sed mõjud leevendatavad ega kujune oluliseks. 

2.2 

Uue väikesadama  

rajamine Värska silla 
juures, Natura-alal 

Peamine negatiivne mõju on rajamisaegne, eriti kui kaasneb süven-
damine (vt eelnevat). Kumuleeruvalt võib negatiivset mõju tingida 
üldine veeliikluse tihenemine Värska lahel. Eeldatavalt on nega-
tiivsed mõjud leevendatavad ega kujune oluliseks. 

Jah vt rida 1.1 Ei Ei 

3.1 
Väikesadama rajamine 
Õrsava järvele, Natura-
alast lõuna pool 

Peamine negatiivne mõju on rajamisaegne, mõju on tõenäolisem 
juhul kui kaasneb süvendamine. Oluline negatiivne mõju Natura 
alale ei ole tõenäoline. 

Jah vt rida 1.1 Ei Ei 

3.2 

Sisepõlemismootoriga 
veesõidukite liiklemine 
Õrsava järvel, Natura-
alast lõuna pool 

Kumuleeruvalt võib negatiivset mõju tingida üldine veeliikluse tihe-
nemine Õrsava järvel ja Värska lahel. Eeldatavalt on negatiivsed 
mõjud leevendatavad ega kujune oluliseks. 

Jah vt rida 1.1 Ei Ei 

 

Võimalikud ehitustööd (uute või täiendavate kaide ehitamine / paigaldamine, veetee või 
sildumisala süvendamine, ka hooldussüvendamine) kergitavad üles põhjasetteid, mis häirib 
valgusrežiimi ja põhjustab põhjataimestiku ja -loomastiku ning kalastiku lokaalset ja lühiajalist 
elutingimuste halvenemist. Ülespaisatav põhjasete püsib mõnda aega ja võib hoovustega 
kanduda tekkekohast kaugemale, mistõttu võib mõju põhjaloomastikule esineda ka veidi 
kaugemal. Värska lahes on vool aeglane, seetõttu heljumi kaugemale kandumise mõju ei ole 
oluline. Mõju kestvus piirdub eeldatavalt süvendustööde ajaga.  

Veekogu süvendamiseks on vaja taotleda vee erikasutusluba. Olenevalt süvendustööde 
mahtudest võib osutuda vajalikuks keskkonnamõjude hindamise (KMH) läbiviimine. 

Jah vt rida 1.1 Ei Ei 

Kokkuvõte: Sisuliselt ei ole kavandatud uusi tegevusi, mida Värska lahel, sh Natura-alal juba ei tehtaks, või mille mõjud poleks juba avaldunud. 
Kavandatud tegevustega kaasnevad eeldatavalt mõningased negatiivsed, sh kumulatiivsed mõjud vee-elustikule, mõjud on leevendatavad. 
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Eeldatavalt ei ole kaasnevate mõjude puhul tegu olulise negatiivse mõjuga Natura-ala kaitse-eesmärkidele ega ala terviklikkusele. Võimalused 
sadama rajamiseks on Värska lahe looduslikke tingimusi arvestades väikesed ega vaja suuremahulisi ehitus- või hooldustöid, eeldatavalt on lahe 
tingimustes sobivaim jätkuv ujuvsildade kasutamine.  

Veekogu süvendamiseks on vaja taotleda vee erikasutusluba52. Olenevalt süvendustööde mahtudest võib osutuda vajalikuks keskkonnamõjude 

hindamise (KMH) läbiviimine nii Natura-alal kui sellest väljapool. 

                                                           
52 Alus: Veeseadus § 8 lg 2 punkt 6 
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6.5.3 Mustoja MKA – Natura 2000 loodusala 

Tabel 4.1 Kokkuvõtlik teave kavandatava tegevuse ja Natura 2000 loodusala kohta 

Mustoja MKA – Natura 2000 loodusala 

Kavandatud 
tegevuse  

kirjeldus 

Olemasoleva hobumatkade tegevusulatuse laiendamine Mustoja MKA / Natura loodusalal, vt 
joonis 9. Hobused elavad Väike-Nedsaja miljööväärtuslikul alal (joonisel 8 teemaplaneeringu 
väljavõtte loodeservas sinise joonega ümbritsetud ala), Nedsaja – Väike-Nedsaja tee ääres. Praegu 
kasutatakse hobustega liikumiseks olemasolevaid teid ja radu. Ka edaspidi – tegevuse laienedes, 
on kavas kasutada olemasolevaid teid ja radu. 

Tegevus võib olla vajalik MKA kaitsekorralduses. 

Joonis 9. Vasakul: väljavõte teemaplaneeringu kaardist.  Paremal: väljavõte maa-ameti kaardiraken-
dusest.53 

Natura ala 
lühikirjeldus54 

Mustoja MKA kaitse-eesmärk on 1) haruldaste pinnavormide ja metsaökosüsteemide kaitse; 2) EÜ 
nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kuivade nõmmede (4030), rabade (*17110), va-
nade loodusmetsade (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsade (*91D0) kaitse; 3) EÜ nõukogu direk-
tiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta II lisas 
nimetatud liikide – vingerja (Misgurnus fossili), nõmmnelgi (Dianthus arenarius), aas-karukella 
(Pulsatilla pratensis), mets-vareskolla (Diphasium complanatum) ja teiste liikide, mis on ühtlasi II 
kategooria kaitsealused liigid, elupaikade kaitse; 4) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/ EMÜ loodusliku 
linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, mis on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid, 
kaitse. 

Kuivad nõmmed (4030) mõjutegurid: kõige suurem negatiivne mõjutegur on nõmmede kinni-
kasvamine ja kamardumine. Puudub kohalik huvi nõmme-elupaikade taastamiseks. Kontrollimatu 
mootorsõidukite turism. Andmete puudumine. Puudub koostöö (ja teadmised) võimalike kohalike 
huvigruppidega, kes võiksid nõmme-elupaikasid edaspidi nõrgal survel hooldada/ majandada – 
nt hobumatkade korraldajad. Kõikide elupaikade puhul on oluline täpsem teave ja andmete uuen-
damine. Kaitsekorralduskava koostamisel otsustati, et ei planeerita tegevusi, mis võiksid suuren-
dada turismivoogusid Mustoja MKA-le. Hooldatakse ja täiendatakse olemasolevat infrastruktuuri. 
Maastike pikem kaitse-eesmärk näeb ette vööndite täpsustamise, nii et 1/3 alast on taastatud 
pärandkultuurmaastikuna, ülejäänu on looduslikus arengus, maastike mosaiiksus on kasvanud, 
metsade järjepidevus säilinud. 

                                                           
53 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 

54 Mustoja maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2009-2018, 2008 
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Natura-eelhinnang 

Järgnevas tabelis 4.2 on toodud kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasnevate 

negatiivsete mõjude prognoos ja tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine Mustoja 
MKA – Natura 2000 loodusala kaitse-eesmärkidele (vt tabel 4.1).  

Tabel 4.2. Natura-eelhinnang  

Tegevus 
Tõenäoliselt kaasnevate 
negatiivsete mõjude 
prognoosimine 

Kas tõenäoliselt 
kaasnevad 
negatiivsed 
mõjud on leeven-
datavad?  

Leevendavad 
meetmed  

Tõenäoliselt olulise negatiivse 
mõju tuvastamine 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju kaitsta-
vatele liikidele 
ja elupaika-
dele? 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju ala tervik-
likkusele? 

Olemasoleva 
hobumatkade 
tegevusulatuse 
laiendamine 
Mustoja MKA / 
Natura loodusalal 

Kaitsekorralduskavas on 
viidatud võimalikule 
soovitavale koostööle 
kohalike huvigruppidega, 
nt hobumatkade korral-
dajatega, kes võiksid 
nõmme-elupaikasid 
edaspidi nõrgal survel 
hooldada/ majandada. 

Eeldatavalt ei kaasne 
hobumatkade tegevusala 
laiendamisega nega-
tiivseid mõjusid Natura-
alale. 

 

koostöö kaitseala 
valitsejaga radade 
valikul ja kasutuse 
intensiivsuse 
selgitamisel 

Ei Ei 

Kokkuvõte: Eeldatavalt ei kaasne olulist negatiivset mõju Natura-ala kaitse-eesmärkidele ega 
ala terviklikkusele. Tegevus võib olla Natura-ala kaitsekorraldusele vajalik. 
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6.5.4 Piusa-Võmmorski hoiuala Põlvamaa osa55 – Natura 2000 loodusala 

Tabel 5.1 Kokkuvõtlik teave kavandatava tegevuse ja Natura 2000 loodusala kohta 

Piusa-Võmmorski hoiuala Põlvamaa osa – Natura 2000 loodusala 

Kavandatud 
tegevuse  

kirjeldus 

1. Võru maakonnas Meremäe vallas Juusa külas sildumisrajatise (paadisilla) rajamine (T5) Natura-
alal, vt joonis 10. 

Teemaplaneeringus on kasutatud mõistet paadisild järgmiselt: hõlmab kohaliku tähtsusega väike-
seid paadisadamaid ja muid ujuvvahendite sildumisrajatisi, millele kehtestab nõuded kohalik oma-
valitsus detail- või üldplaneeringuga56. 

Paadisilla tarbeks jõe kaldal reserveeritud maa-ala (T5) suurus on ca 0,1 ha, mille piires leitaks enne 
rajamist sobilikuim koht. 

Tegevus ei ole Natura-ala kaitsekorraldusega otseselt seotud ega selleks vajalik. 

Kavandatud paadisilla asukoha kontaktvööndisse kalda-alal jääb ala kaitse-eesmärkides nimetatud 
elupaigatüüpidest lamminiitude elupaigatüüp (6450). Eeldatavalt ei ulatu kavandatud tegevuse 
ruumiline mõju kaldal nimetatud elupaigatüübi esinemisalast kaugemale.  

Joonis 10. Meremäe vallas kavandatud paadisilla ala 
ümbritsev looduskeskkond. Üleval paremal 
väljavõte Maa-ameti kaardirakendusest57, 
kavandatud paadisilla orienteeruv asukoht on 
tähistatud punase ringiga. 

Natura ala 
lühikirjeldus 

Kavandatud tegevus jääb hoiuala osasse, kus on iseloomulikud Piusa jõe lammil paiknevad pool-
looduslikud niidualad. Lamminiitude hooldamine on nüüdisajaks enamasti lakanud, taimestikus on 
toimunud muutused ja alanud on võsastumisprotsess. 

Piusa-Võmmorski hoiuala Põlvamaa osa moodustati Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 
183 “Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas” alusel. 

Hoiuala Põlvamaa osa kaitse-eesmärgiks on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elu-

                                                           
55 Hoiuala jaotumine Põlvamaa ja Võrumaa vahel ei lähe kokku maakonna halduspiiridega. 
56 Alus: looduskaitseseadus § 38 lg 5. 
57 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 
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paigatüüpide – jõgede ja ojade (3260), kuivade nõmmede (4030), lamminiitude (6450), vanade 
loodusmetsade (9010*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ja II lisas nimetatud liikide – 
hariliku võldase (Cottus gobio), teelehe-mosaiikliblika (Euphydry asaurinia), suur-kuldtiiva (Lycaena 
dispar), paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) ja palu-karukella (Pulsatilla patens) elupaikade kaitse.  

Lisaks on Piusa jõgi elupaigaks III kategooria kaitstavale liigile harjus (Thymallus thymallus); jõgi 
koos kaldaalaga on elupaigaks saarmale (Lutra lutra).  

Liigid: 

Piusa jõe Piusa-Võmmorski hoiualale jääva lõigu vee-elustiku uuring on läbi viidud 2013. a suvel 
vee-elustiku eksperti Margo Hurda poolt. Uuringu tulemusena selgus, et paksukojalist jõekarpi 
Piusa jõe Piusa-Võmmorski hoiualale jääval lõigul ei esine. Paksukojalise jõekarbi elupaikade 
kaitse arvatakse Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa-Võmmorski loodusala kaitse-eesmärkide 
hulgast välja.58 

Samal ajal on vee-elustiku ekspert Rein Järvekülg läbi viinud võldase uuringu, mille tulemusena 
selgus, et Piusa-Võmmorski hoiuala piires on võldas üldlevinud, kuid liigi arvukus on madal. Madala 
arvukuse põhjuseks on lausliivase põhjaga jõeosade kesine elupaigakvaliteet liigi jaoks. Kokku-
võtlikult võib võldase seisundit hoiualal hinnata hea ja rahuldava piiril olevaks. Pikaajaline kaitse-
eesmärk on olemasoleva võldase elupaiga säilimine, keskmine isendite arv jõelõigul 19 is/m2. 
Otseseid ohutegureid ja negatiivsed inimmõjusid 2013 a. toimunud inventuuril ei tuvastatud. Jõe 
vee omadusi halvendab tõenäoliselt kalade jaoks jõe vee kõrge rauasisaldus. Mõnedes 
seirelõikudes oli kaldavöönd roostekihiga kaetud.59 

Teelehe-mosaiikliblika ja  suur-kuldtiiva elupaigaks Piusa-Võmmorski hoiualal on ulatuslik terri-
toorium Piusa jõest põhja poole jäävatel aladel Tuderna külast Võmmorski külani (EELIS, 2014), mis 
jääb kavandatud tegevuse mõju-ulatusest välja. 

Palu-karukell levib Piusa-Võmmorski hoiualal raudteetammi koridori lagedal alal kuues leiukohas 
(EELIS, 2014). Leiukoht jääb kavandatud tegevuse mõju-ulatusest välja. 

Saarmas: Sigimisperioodil püsib saarmas oma väljakujunenud kodupiirkonnas, kus poegadega ema-
loomad leiavad küllaldast varjet ja toitu. Väikestel ojadel ja kraavidel hõivab saarmas ulatusliku ala, 
samas piisab veerikastel, soodsate varjeoludega looduslikel veekogudel hoopis vähemast. Eestis 
asustab saarmapesakond keskmiselt 6,5 kilomeetri pikkuse jõelõigu, aga see võib olla ka kaks-kolm 
või kümne kilomeetrit. Otseselt hukkub saarmaid kopra- ja kalapüügil, kaudselt mõjutavad tema 
käekäiku maaparandus ning tööstus-, olme- ja põllumajandusreostus, aga ka võõrliigid (mink). 
Oluliselt piirab saarma arvukust tema elupaikade halvenemine. Veekogu looduslik ilme ei ole 
saarma eluks otseselt vajalik. Ent vooluveekogude eriilmelisus ja nende mitmekesisus on oluline 
kogu vee-elustikule.60 

Elupaigad: 

Keskkonnaregistris olevad poollooduslikud kooslused (31.08.2000) ja Natura elupaigatüüp 
(17.12.2012): elupaiga põhitüüp – põhjamaised lamminiidud (6450); kasvukohatüüp (Paal 1997) - 
kuiva lamminiidu kasvukohatüüp (2211), märja lamminiidu kasvukohatüüp (2212); esinduslikkus on 
hinnatud arvestatavaks (C); hästi säilinud struktuuriga (II); hästi säilinud funktsioonidega (II); üldine 
looduskaitseline seisund on arvestatav (C). Inventeerija märkused: lage või üksikute puudega; 
põõsad/võsa liitusega ca 0,2%; üksikute kaldavallipuude ja pajupõõsastega põhiliselt päideroo ja 
angervaksa kooslused; inimtegevusest üsna mõjutatud, sihipärasest kasutusest otseseid märke pole; 
sillaalune õgvendatud; elektriliin; oja õgvendatud.61  

Elupaigatüüp lamminiidud (6450) ehk luhad: viimane pool-looduslike koosluste inventuur toimus 
juunis 2013. Esinduslikkuse hinnanguga B, C, D alasid pole niidetud pikemat aega, see on kaasa 
toonud alade võsastumise ning muutused taimestikus. Rohustus domineerivad kõrgekasvulised ja 
tugevama konkurentsivõimega taimed nagu aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis), harilik anger-
vaks (Filipendula ulmaria), kõrvenõges (Urtica dioica), mets-harakputk (Anthriscus sylvestris), harilik 
pilliroog (Phragmites australis), päideroog (Phalaris arundinacea). Niitmise lakkamine on toonud 
kaasa ka mätastumise – peamiselt moodustavad mättaid mätastarn (Carex cespitosa) ja pilliroog 

                                                           
58 Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa harivesiliku püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014–2023 
59 Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa harivesiliku püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014–2023 
60 Laanetu, N. EL 2007/3 
61 MapInfo andmekiht. 
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(Phragmites australis). Võsa moodustavad peamiselt hall lepp (Alnus incana) ja paju (Salix sp). 
Käesolevaks ajaks (2013) on mitmed varasemalt kõrgema väärtusega hinnatud alad väga võsas-
tunud või metsastunud ning nende taastamine niitudeks on väga töömahukas ning majanduslikult 
ebaefektiivne. Eelnimetatud alad ei vasta Natura tüübile 6450. Pikaajaliseks kaitse-eesmärgiks on: 
kaetus elupaigatüübiga vähemalt 150 hektari ulatuses. 2013 a. inventeeritud niitude esinduslikkus 
on tõusnud ning enamuses on alade esinduslikkus B.62 Kaitsekorralduskavas on kavandatava paadi-
silla piirkonda jäävad lamminiidud märgitud hooldamist vajavaks (kaitsekorralduskava joonis 7, lk 
41). 

Elupaigatüüp jõed ja ojad (3260): Praktiliselt kogu Piusa-Võmmorski hoiuala ulatuses on Piusa jõgi 
lausliivase põhjaga. Hoiuala jõeosa hüdromorfoloogiline kvaliteet on hinnatud keskmiseks (C). 
Piusa-Võmmorski loodusala elupaigatüübi jõed ja ojad esinduslikkuse hinnang vastab Natura 2000 
standardandmebaasis B tegelikkusele. Jõelõigus on lõhilaste (harjus) kudemisvõimalused mini-
maalsed, kuid see on oluline elupaik (turgutusala) vanematele isenditele. Kaladel on võimalus 
rännata ülesvoolu Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala jõeosas paiknevatele kudemisaladele. Pika-
ajaline kaitse-eesmärk on elupaigatüübi säilimine esinduslikkusega B Piusa-Võmmorski hoiualale 
jääva Piusa jõe ulatuses.63 

Piusa-Võmmorski hoiuala kaitsekord on määratletud looduskaitseseaduse 5. peatüki “Hoiualad” 
sätetega. Hoiualal on keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, 
mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab 
ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. Vastavalt looduskaitseseaduse 
§ 14 lõikele 1 ei või kaitseala valitseja nõusolekuta koostada maakorralduskava ja teostada maa-
korraldustoiminguid, kehtestada üld- ja detailplaneeringut, anda nõusolekut väikeehitise, lautri ja 
paadisilla ehitamiseks ning anda projekteerimistingimusi ja ehitusluba. Hoiualal kavandatava tege-
vuse mõju elupaikade ja liikide seisundile hinnatakse keskkonnamõju hindamise käigus või loodus-
kaitseseaduse § 33 kohaselt vastava teatise menetlemisel. Tulenevalt kaitsekorralduskavast (2014-
2023) tuleb lamminiitude hooldamisel lähtuda J-.A. Metsoja (2011) poolt koostatud luhtade 
hoolduskavast. 

Kaitsekorralduskava andmetel on tegemist jätkuvalt riigi omandis oleva maaga.  

Jõe laius antud kohas ca 7-8 m. Piusa jõe sügavus keskjooksul 0,2-1,2 m (Loopmann, A. 1979). 
Läänest suubub siin Piusa jõkke avalikult kasutatav Korgõsilla oja (tüüp: heledaveeline ja vähese 
orgaanilise aine sisaldusega jõgi. EELIS, 2014). 

Piusa jõe (1000200_2) seisund 2011: 64 

Piusa jõge seiratakse alamjooksul Piusa lähistel ja Värska – Saatse mnt silla juures, alamjooksu vee-
kogum (1000200_2)  kuulub tüüpi 2B. 2011 suvel oli alamjooksu veekogumi Piusa seirelõigus jõgi 8-
10 m lai, 0,6 m sügav. Jõepõhi oli liivane, voolukiirus 0,56 m/s ning hinnanguline vooluhulk 2300 l/s. 
Värska – Saatse mnt silla lähistel oli jõgi 18 m lai ning üle ühe meetri sügav. Voolu kiiruseks oli 0,4 
m/s ning jõe põhi oli samuti liivane. 

Alamjooksu vesi oli ülemjooksu omast oluliselt jahedam – veetemperatuur 16,3-17,3°C, pH väärtus 
7,91-7,95. Lahustunud hapniku sisaldus oli kõikjal jões kõrge – 9,5-10,0 mg/l alamjooksu 
veekogumis (99-102% küllastusest). Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Tartu filiaali poolt kogutud 
ja määratud hüdrokeemiliste näitajate järgi oli vee ökoloogiline seisundiklass Piusa jõe teises 
veekogumis väga hea. Härma seirelõigus (lähimas seirepunktis kavandatud paadisillale) registreeriti 
7 kalaliiki: ojasilm, jõeforell, harjus, lepamaim, trulling, luukarits, võldas. Indikaatorliikidest esines 
võldast ja harjust suhteliselt arvukalt, ojasilmu ja jõeforelli vähearvukalt. Tüübispetsiifilistest 
liikidest puudusid haug ja luts. Piusa seirelõigus hinnati jõe seisund kalastiku seirepüügi põhjal väga 
heaks; seisund põhjaloomastiku alusel väga heaks, suurtaimestiku alusel heaks, fütobentose alusel 
heaks. 

                                                           
62 Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa harivesiliku püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014–2023, 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Piusa_Vommorski_KKK_2014_2023.pdf 
63 Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa harivesiliku püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014–2023. 
64 Eesti riikliku keskkonnaseire allprogrammi jõgede hüdrobioloogiline seire 2011.a. aastaaruanne, Eesti 

Maaülikooli PKI Limnoloogiakeskus 
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Natura-eelhinnang 

Järgnevas tabelis 5.2 on toodud kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasnevate 

negatiivsete mõjude prognoos ja tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine Piusa-
Võmmorski hoiuala Võrumaale jääva osa – Natura 2000 loodusala kaitse-eesmärkidele, milleks 
kavandatud tegevuse asukoha piirkonnas on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud 
elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260), lamminiitude (6450) ja II lisas nimetatud liikide – 
hariliku võldase (Cottus gobio) elupaikade kaitse.  

Lisaks on Piusa jõgi elupaigaks III kategooria kaitstavale liigile harjus (Thymallus thymallus); jõgi 

koos kaldaalaga on elupaigaks saarmale (Lutra lutra).  

Tabel 5.2. Natura-eelhinnang 

Tegevus 
Tõenäoliselt kaasnevate negatiivsete 
mõjude prognoosimine 

Kas tõenäo-
liselt 
kaasnevad 
negatiivsed 
mõjud on 
leeven-
datavad?  

Leevendavad 
meetmed  

Tõenäoliselt olulise negatiivse 
mõju tuvastamine 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju kaitsta-
vatele liikidele 
ja elupaika-
dele? 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju ala tervik-
likkusele? 

Juusa 
külas 
paadisilla 
rajamine 
Piusa jõele 
Natura-
alal 

Paadisilla koht kaldal ei kattu Natura 
elupaigaga (lamminiit), paadisilla raja-
mise tarbeks reserveeritud ca 0,1 ha 
suurune ala on elupaigast ümbritsetud, 
suures osas põõsastikuga kaetud ja 
inimtegevusest üsna mõjutatud. Paadi-
silla rajamisega võib kaasneda juurde-
pääsutee ja paadisilla ümbruse mõnin-
gane kujundamine, põõsaste ja puude 
eemaldamine (mitte olulises ulatuses). 
Eeldatavalt ei kaasne sellega negatiiv-
seid mõjusid, kuivõrd lamminiit kui pool-
looduslik kooslus on kujunenud inimese 
osalusel ja vajab jätkuvalt hooldamist 
niitmise näol. 

Võimalik negatiivne mõju võib osaks 
saada eelkõige vee-elustikule paadisilla 
rajamisel (võimalik vaiade paigaldamine 
vms), mis võib tingida vee-elustiku 
lokaalset ja lühiajalist häirimist. Jõgi on 
madal (Piusa seirepunktis ca 0,6 m)65 
ega võimalda suure süvisega paate ning 
eeldatavalt rajatakse jõele ujuvsild 
arvestades looduslikke tingimusi – seega 
üsna tagasihoidlik, mistõttu ei ole tegu 
olulise mõjuga. Oluline negatiivne mõju 
ei ole tõenäoline.  

Jah 

Rajamistööde 
kavandamine 
kalade kudemis-
järgsesse perioodi 

Ei Ei 

                                                           
65 Eesti riikliku keskkonnaseire allprogrammi jõgede hüdrobioloogiline seire 2011.a. aastaaruanne, Eesti 

Maaülikooli PKI Limnoloogiakeskus 
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Kokkuvõte: Eeldatavalt ei ole kaasnevate mõjude puhul tegu olulise negatiivse mõjuga Natura-
ala kaitse-eesmärkidele ega ala terviklikkusele.  

6.5.5 Piusa jõe ürgoru MKA – Natura 2000 loodusala 

Tabel 6.1 Kokkuvõtlik teave kavandatava tegevuse ja Natura 2000 linnu- ja loodusala kohta 

Piusa jõe ürgoru MKA – Natura 2000 loodusala 

Kavandatud 
tegevuse  

kirjeldus 

Puhkeala P2 (Piusa Ürgoru Puhkekompleks) Meremäe vallas Väiko-Härmä külas, vt joonis 11. 

Olemasoleva puhkekompleksi nö üle reserveerimine olemasoleval otstarbel. 

Tegevus ei ole Natura-ala kaitsekorraldusega otseselt seotud ega selleks vajalik. 

Joonis 11. Vasakul; väljavõte teemaplaneeringu kaardist koos elupaikadega66. Paremal: väljavõte maa-
ameti kaardirakendusest67 

Natura ala 
lühikirjeldus68 

Kaitseala eesmärk, vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale, on Piusa jõe ürgoru, sealsete devoni liiva-
kivipaljandite, jõe ning metsa- ja niidukoosluste, EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (edaspidi LD) I lisas nimetatud 
elupaigatüüpide jõgede ja ojade (kaitstav elupaigatüüp – 3260), niiskuslembeste kõrgrohustute 
(6430), lamminiitude (6450), liivakivipaljandite (8220), vanade loodusmetsade (9010*) ja II lisas 
nimetatud liikide ning nende elupaikade: hariliku võldase (Cottus gobio) ja paksukojalise jõekarbi 
(Unio crassus) kaitse. 

Kavandatud tegevuse alal ja kontaktvööndis on Piusa jõgi on elupaigaks harilikule võldasele (Cottus 
gobio) ja paksukojalisele jõekarbile (Unio crassus) ja harjusele (Thymallus thymallus). Jõgi ning 
kaldaalad on elu- ja toitumispaigaks põhja-nahkhiirele (Eptesicus nilssonii) ja saarmale (Lutra 
lutra).69 

                                                           
66 Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (kaardikihid, teabenõue 05.2013) 
67 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 
68 Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019 
69 Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (kaardikihid, teabenõue 05.2013) 



Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

50 
 

Harilik võldas: ohustab jõgede reostus ja eutrofeerumine, kraavitamine, süvendamine ja paisu-
tamine, veetaseme ja vooluhulga kõikumised ning veetemperatuuri kasv. Piusa jõgi on üheks 
parimaks võldase elupaigaks Kagu-Eestis. Aastal 2005 hinnati seire käigus Vahtseliinas ja Väiko-
Härmäl loodusliku elupaiga kvaliteeti väga heaks. Üldhinnang võldase asurkonna seisundile Piusa 
jõe loodusala piires oli Väiko-Härmä seirelõigus hea (Järvekülg, 2007). Pikem kaitse-eesmärk: 
tagatud on kaitseala väärtuslike liikide kaitse, säilinud on liikide ja nende elupaikade soodne 
seisund. 

Paksukojaline jõekarp: suurimad ohud on maaparandus ning põllumajanduslik reostus (mürgid ja 
väetised), jõe veetemperatuuri tõus, setete kõrge koormus ning veetaseme muutused. 

2011 aasta seire ajal registreeriti Härma seirelõigus 7 kalaliiki: ojasilm, jõeforell, harjus, lepamaim, 
trulling, luukarits, võldas. Indikaatorliikidest esines võldast ja harjust suhteliselt arvukalt, ojasilmu ja 
jõeforelli vähearvukalt. Tüübispetsiifilistest liikidest puudusid haug ja luts. Kalastiku seisund hinnati 
seirepüügi põhjal väga heaks. Seirelõigul asus varem madal paisuvare, mis oli likvideeritud vahetult 
enne seirepüüki.70 

Natura-eelhinnang 

Järgnevas tabelis 6.2 on toodud kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasnevate 

negatiivsete mõjude prognoos ja tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine Piusa jõe 
ürgoru MKA – Natura 2000 loodusala kaitse-eesmärkidele, milleks kavandatud tegevuse 
piirkonnas on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta II lisas nimetatud liikide ning nende elupaikade: hariliku 
võldase (Cottus gobio) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) kaitse. 

Kavandatud tegevuse alal ja kontaktvööndis on Piusa jõgi on elupaigaks lisaks harjusele 

(Thymallus thymallus). Jõgi ning kaldaalad on elu- ja toitumispaigaks põhja-nahkhiirele 
(Eptesicus nilssonii) ja saarmale (Lutra lutra). 

Tabel 6.2. Natura-eelhinnang  

Tegevus 
Tõenäoliselt kaasnevate 
negatiivsete mõjude 
prognoosimine 

Kas tõenäo-
liselt kaasne-
vad negatiivsed 
mõjud on 
leeven-
datavad?  

Leevendavad 
meetmed  

Tõenäoliselt olulise negatiivse mõju 
tuvastamine 

Kas võib kaasneda 
tõenäoliselt 
oluline negatiivne 
mõju kaitstavatele 
liikidele ja elu-
paikadele? 

Kas võib kaas-
neda tõenäoliselt 
oluline 
negatiivne mõju 
ala tervik-
likkusele? 

Olemasoleva 
puhkeala P2 üle 
reserveerimine 
endisel otstarbel 
Natura-alal 

Eeldatavalt ei kaasne 
tegevusega negatiivseid 
mõjusid Natura-alale. 

  Ei Ei 

Kokkuvõte: Eeldatavalt ei kaasne olulist negatiivset mõju Natura-ala kaitse-eesmärkidele ega ala 
terviklikkusele. 

                                                           
70 Eesti riikliku keskkonnaseire allprogrammi jõgede hüdrobioloogiline seire 2011.a. aastaaruanne. EMÜ PKI 

Limnoloogiakeskus, 2012 
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6.5.6 Kisejärve maastikukaitseala - Natura 2000 linnu- ja loodusala 

Tabel 7.1 Kokkuvõtlik teave kavandatava tegevuse ja Natura 2000 linnu- ja loodusala kohta 

Kisejärve maastikukaitseala – Natura 2000 linnu- ja loodusala 

Kavandatud 
tegevuse  

kirjeldus 

1. Misso vallas Kärinä külas reserveeritud tootmisalad (T2 ja T1), vt joonis 12. 

Tootmisala T2 (ca 9 ha) piirneb Kisejärve maastikukaitsealaga, hõlmab Nopri talu olemasolevaid 
tootmismaid ja haritavat maad. Tootmisalal T2 on lubatud ettevõtted, mille tootmistehnoloogia 
vajab insener-tehnilisi meetmeid keskkonnatingimuste täitmiseks. Tootmisala T1 (ca 2,8 ha) asub 
Kisejärve maastiku-kaitsealal (Kisejärve piiranguvööndis), hõlmab Nopri talu olemasolevaid, 
valdavas osas ilma metsata, tootmismaid. Maastikukaitsealal asuvale tootmisalale T1 on teema-
planeeringuga lubatud rajada keskkonnasõbralikku ettevõtlust ja tootmist ning seda teenindavat 
infrastruktuuri - ettevõtteid, mille tootmistehnoloogia ei vaja insener-tehnilisi meetmeid kesk-
konnatingimuste täitmiseks. 

Planeeringuga ei muudeta põhimõtteliselt olemasolevat maakasutust, tegevuste iseloomu ega 
hoonete ja taristu rajamise võimalusi võrreldes olemasolevaga. Kisejärv jääb tootmisalast T1 ca 
140 … 150 kaugusele. 

Tegevus ei ole Natura-ala kaitsekorraldusega otseselt seotud ega selleks vajalik. 

Joonis 12. Vasakul: väljavõte teemaplaneeringu kaardist koos Natura elupaikadega (ruuduline pind). 
Paremal: Väljavõte Maa-ameti kaardirakendusest71 

Natura ala 
lühikirjeldus72 

 

Kisejärve maastikukaitseala kaitse-eesmärkideks on: järvederikka maastiku, väärtuslike metsa- ja 
sookoosluste kaitse; EU nõukogu direktiivi 92/43/EMU looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide ja II lisas nimetatud liikide 
elupaikade – liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised 
järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), vanad loodusmetsad (*9010), rohundite-
rikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) – kaitse. 

Elupaigad: Liiva-alade vähetoitelised järved (3110). 44,3 hektari suurune Kisejärv (VEE2153200) 
on avalikult kasutatav veekogu, eutroofsete ehk rohketoiteliste järvede nimekirjas (RTL 2001, 81, 
1108), limnoloogilise tüübi järgi on tegu oligotroofse ehk vähetoitelise veekoguga. Vee raamdirek-

                                                           
71 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 

72 Kisejärve maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019 
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tiivi kohaselt on tegu pehme- ja heledaveelise veekoguga (Keskkonnaregister). Natura inventuuri 
(veeprojekt) kohaselt on Kisejärv hea esinduslikkusega elupaigatüüp ning omab kõrget loodus-
kaitselist väärtust. Vee raamdirektiivi järgi on Kisejärve ökoloogiline seisund hea (Ott, 2008). 

Lähem kaitse-eesmärk: Kisejärv on säilinud elupaigana vähemalt 2008. aasta seisundis. Kaugem 
kaitse-eesmärk: järved elupaigana on säilinud, järvede hea ökoloogiline seisund säilib. 
Mõjutegurid: eutrofeerumine; muutused kalda piiranguvööndis (ehitamine, kallasraja sulgemine); 
turism; ujuvrajatised; veekogude ja kallaste risustamine; kobraste tekitatud kahjustused; 
röövpüük. 

Kavandatud tegevuse piirkonnas esineb elupaigatüüpidest veel vanad loodusmetsad (*9010), ent 
eeldatavalt jäävad need tegevuse mõjupiirkonnast välja. Kisejärve põhjaosa on üheks raietest 
enim mõjutatud piirkonnaks. 

Liigid:  

Imetajad: 2003. aastal toimunud inventuuri käigus leiti piirkonnas kolme liiki nahkhiiri (II kate-
gooria): veelendlane (Myotis daubentoni), põhjanahkhiir (Eptesicus nilssoni) ja parginahkhiir 
(Pipistrellus nathusii) (Masing 2004). Kaitse-eesmärk: säilinud on nahkhiirte elu- ja varjepaigad, 
elupaiga soodsa seisundi tagamine. 

Kisejärv on olnud pikka aega sobiv jõevähi (Astacus astacus) elupaik. Vastavalt EL loodusdirek-
tiivile, Berni konventsioonile ja Maailma Looduskaitse Liidu (IUCN) punasele raamatule on jõevähk 
ohustatud või ohualdis liik. Kutseline kalapüük vähinataga toimus 2007. aastal (Keskkonna-
register). Kaitse-eesmärk: jõevähi senise arvukuse (keskmine asurkond) säilitamine, elupaiga 
soodsa seisundi tagamine. 

Kalad: 2007. aastal püüti järvest harrastuspüügil kahe nakkevõrguga latikat, linaskit ja ahvenat 
(Keskkonnaregister). Kaitse-eesmärk: olemasolevate kalavarude säästlik kasutamine. 

Taimed: 2008. aasta välitööde käigus leiti Kisejärvest vahelduvaõiene vesikuusk (Myriophyllum 
alterniflorum) II kategooria kaitsealune liik. Kaitse-eesmärk: kaitsealuste liikide ja nende kasvu-
kohtade säilitamine, soodsa seisundi tagamine. 

Natura-eelhinnang 

Järgnevas tabelis 7.2 on toodud kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasnevate 

negatiivsete mõjude prognoos ja tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine Kisejärve 

maastikukaitseala / Natura 2000 linnu- ja loodusala kaitse-eesmärkidele, milleks kavandatud 
tegevuse piirkonnas on EU nõukogu direktiivi 92/43/EMU looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide ja II lisas 
nimetatud liikide elupaikade – liiva-alade vähetoitelised järved (3110) kaitse / Kisejärv.  

Kisejärve veepeegel on toitumisalaks veelendlasele (Myotis daubentoni), põhjanahkhiirele 

(Eptesicus nilssoni) ja parginahkhiirele (Pipistrellus nathusii), järv on kasvukohaks vahelduva-
õiesele vesikuusele (Myriophyllum alterniflorum) ning elupaigaks jõevähile (Astacus astacus). 
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Tabel 7.2. Natura-eelhinnang 

Tegevus 
Tõenäoliselt kaasnevate 
negatiivsete mõjude 
prognoosimine 

Kas tõenäo-
liselt kaasne-
vad 
negatiivsed 
mõjud on 
leeven-
datavad?  

Leevendavad 
meetmed  

Tõenäoliselt olulise negatiivse 
mõju tuvastamine 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju kaitsta-
vatele liikidele 
ja elupaika-
dele? 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju ala tervik-
likkusele? 

Misso vallas Kärinä 
külas tootmisalad T2 ja 
T1. 

Tootmisalal T2 – 
lubatud ettevõtted, 
mille tootmistehno-
loogia vajab insener-
tehnilisi meetmeid 
keskkonnatingimuste 
täitmiseks. 

Tootmisalal T1 – 
lubatud keskkonna-
sõbralik ettevõtlus ja 
tootmine ning seda 
teenindav infrastruk-
tuur – ettevõtted, 
mille tootmistehno-
loogia ei vaja insener-
tehnilisi meetmeid 
keskkonnatingimuste 
täitmiseks. 

Planeeringuga ei muudeta põhi-
mõtteliselt olemasolevat maa-
kasutust, tegevuste iseloomu ega 
hoonete ja taristu rajamise võima-
lusi võrreldes olemasolevaga. 
Sisuliselt ei ole kavandatud uusi 
tegevusi, mida juba ei tehtaks, või 
mille mõjud poleks juba avaldu-
nud. Nopri talul on olemas vee-
erikasutusluba L.VV/322980 
(kehtiv kuni 31.03.2018). 
Eeldatavalt ei ole võimalike 
kaasnevate mõjude puhul tegu 
olulise negatiivse mõjuga. 

Jah 

Tootmis-
tegevusega 
kaasnevate 
mõjude puhul 
keskkonnanõuete 
täitmine, 
keskkonnalubade 
olemasolu. 

Ei Ei 

Kokkuvõte: Eeldatavalt ei ole kaasnevate mõjude puhul tegu olulise negatiivse mõjuga Natura-
ala kaitse-eesmärkidele ega ala terviklikkusele.  
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6.5.7 Hino maastikukaitseala - Natura 2000 linnu- ja loodusala 

Tabel 8.1 Kokkuvõtlik teave kavandatavatest tegevustest ja Natura 2000 linnu- ja loodusala kohta 

Hino maastikukaitseala – Natura 2000 linnu- ja loodusala 

Kavandatud 
tegevuste  

kirjeldus 

1. Misso vallas Kimalasõ külas reserveeritud tootmisala (T2, ca 2,5 ha), vt joonis 13. 

Kimalasõ külas reserveeritud tootmisala (T2, ca 2,5 ha) piirneb lõunas Hino Maastikukaitsealaga. 
Misso Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 a otsusega nr 1-3/34 on alale algatatud detailplaneering, 
eesmärgiga määrata tingimused ja võimalused 500 kohalise kitselauda ja tootmisruumide 
rajamiseks. Vastavalt Keskkonnaameti 17.09.2013 kirjale nr PVV 6-8/13/21451-2 ei kaasne detail-
planeeringuga kavandatavaga olulisi keskkonna-mõjusid kaitsealale. 

2. Misso vallas Kaubi külas reserveeritud puhkeala (P2). 

Reserveeritud puhkeala paikneb suures osas Hino Maastikukaitsealal. Misso Vallavolikogu 19. 
augusti 2010 a otsusega nr 1-3/40 on algatatud Vetevana ja Alaotsa kinnistute (46801:003:0150 ja 
46801:003:1390) ning nende lähiala osaline detailplaneering ja KSH. 

3. Misso vallas Hino külas reserveeritud puhkeala (P2). 

Puhkeala paikneb maastikukaitsealal. Misso Vallavolikogu 12. 02. 2011 a otsusega nr 1-3/8 on 
reserveeritud alal kehtestatud Haki kinnistu osaline detailplaneering. Vastavalt Keskkonnaameti 
22.10.2010 kirjale nr PVV 6-5/33797-4 ei lähe planeeritud tegevus vastuollu Hino maastikukaitse-
ala kaitse eesmärkidega. 

Tegevused ei ole Natura-ala kaitsekorraldusega otseselt seotud ega selleks vajalikud. 

 

Joonis 13. Üleval: väljavõte 
teemaplaneeringu kaardist. All: 
Väljavõte Maa-ameti kaardi-
rakendusest73 

                                                           
73 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 
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Natura ala 
lühikirjeldus74 

Vastavalt kaitse-eeskirjale (2010-2019) on Hino maastikukaitseala kaitse-eesmärkideks: EÜ nõu-
kogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide, mis on 
ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, kaitse; EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elu-
paikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – 
liivaalade vähetoiteliste järvede (3110), liigirikkad aruniidud lubjavaesel mullal (6270*), vanade 
loodusmetsade (9010*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse. 

Maastikukaitseala eesmärk on maastiku mitmekesisuse (järved, metsad, avatud maastik, sh pool-
looduslikud kooslused) on säilitamine. 

Elupaigad: 

Hino järv (VEE2155500): looduslikud rohketoitelised järved ja järvikud (3150). Viimaste uuringute 
kohaselt on tegu rohketoitelise veekoguga (Ott 2008). Natura veeprojekti kohaselt omavad Hino ja 
Mustjärv kõrget looduskaitselist väärtust. Hino järve keemiline seisund on 2008. aastal hinnatud 
halvaks (suur ammooniumiooni sisaldus). Vee raamdirektiivi järgi oli Hino järve koondhinnang 
siiski hea. Maastikukaitseala pikem eesmärk on: järved elupaigana on säilinud, püsib Hino järve 
2008. aasta ökoloogiline tasakaal, vähenenud on nende toitelisus ehk troofsus. 

2010 aastal läbi viidud seire andmetel75 oli ka siis järve keemiline seisund halb. Vee seisund oli 
läbipaistvuse ja üld-P järgi väga hea; pH ja üld-N järgi hea. Järve seisund fütoplanktoni näitajate 
alusel oli koondindeksiga hea ja ühetaolisuse indeksiga hea. Zooplanktoni liikide ja koosluste olu-
kord järves oli hea. Võrreldes eelnevate uurimisaastate kaldaveetaimestiku liigilist koosseisu 
märgiti 2010 aastal selgelt hoogustunud õõtsikute teket kaldapiirkonnas, eriti vaiksetes järvesoppi-
des. Järve seisundi hinnang suurtaimede alusel (II tüüp) oli koondhinnanguga hea;  seisundi 
hinnang suurtaimede alusel (V tüüp) koondhinnanguga kesine. Suurselgrootute koondseisuks oli 
hea. 

Hino järve ökoloogiline seisund 2011 oli hea, eesmärk 2015 aastaks – hea.76 

Liigid: 

M. Masingu hinnangul on Hino järve ümbrus tähtsaks nahkhiirte elupaigaks ning on võrreldes 
teiste Võrumaa piirkondadega hästi uuritud. Järvepeegel koos kaldaalaga on toitumisalaks suur-
kõrvale (Plecotus auritus), põhja-nahkhiirele (Eptesicus nilssonii), veelendlasele (Myotis 
daubentonii),  pargi-nahkhiirele (Pipistrellus nathusii), suurvidevlasele (Nyctalus noctula).77 

Natura-eelhinnang 

Järgnevas tabelis 8.2 on toodud kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasnevate 

negatiivsete mõjude prognoos ja tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine Hino 
maastikukaitseala / Natura 2000 linnu- ja loodusala kaitse-eesmärkidele, milleks kavandatud 
tegevuse piirkonnas on elupaiga looduslikud rohketoitelised järved ja järvikud (3150) kaitse. 
Hino järve veepeegel ja kaldaala on toitumisalaks suurkõrvale (Plecotus auritus), põhja-
nahkhiirele (Eptesicus nilssonii), veelendlasele (Myotis daubentonii), pargi-nahkhiirele 
(Pipistrellus nathusii), suurvidevlasele (Nyctalus noctula).78 

 

                                                           
74 Hino maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019 
75 Eesti väikejärvede seire 2010. a. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut 
76 Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond, Koiva vesikond. Lisa 2 

04.07.2013 EELNÕU 
77 Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (kaardikihid, teabenõue 05.2013) 
78 Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (kaardikihid, teabenõue 05.2013) 
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Tabel 8.2. Natura-eelhinnang  

Tegevus 
Tõenäoliselt kaasnevate negatiivsete mõjude 
prognoosimine 

Kas tõenäoliselt 
kaasnevad 
negatiivsed 
mõjud on leeven-
datavad?  

Leevendavad 
meetmed  

Tõenäoliselt olulise negatiivse 
mõju tuvastamine 

Kas võib kaas-
neda tõenäoliselt 
oluline nega-
tiivne mõju kaits-
tavatele liikidele 
ja elupaikadele? 

Kas võib kaas-
neda tõenäo-
liselt oluline 
negatiivne 
mõju ala tervik-
likkusele? 

1. Misso vallas Kimalasõ külas reserveeritud 
tootmisala (T2, ca 2,5 ha) 

On algatatud DP. Vastavalt Keskkonnaameti 17.09.2013 
kirjale nr PVV 6-8/13/21451-2 ei kaasne DPga kavan-
datavaga olulisi keskkonna-mõjusid kaitsealale. 

  Ei Ei 

2. Misso vallas Kaubi külas reserveeritud 
puhkeala (P2). 

On algatatud DP ja KSH. Mõjud hinnatakse detailsemal 
tasandil. 

    

3. Misso vallas Hino külas reserveeritud 
puhkeala (P2). 

Misso Vallavolikogu 12. 02. 2011 a otsusega nr 1-3/8 on 
kehtestatud Haki kinnistu osaline detailplaneering. Vastavalt 
Keskkonnaameti 22.10.2010 kirjale nr PVV 6-5/33797-4 ei 
lähe planeeritud tegevus vastuollu Hino maastikukaitseala 
kaitse eesmärkidega. 

  Ei Ei 

Kokkuvõte: Eeldatavalt ei ole kaasnevate mõjude puhul tegu olulise negatiivse mõjuga Natura-ala kaitse-eesmärkidele ega ala terviklikkusele. 
Kaubi külas kavandatud tegevuse puhul selgitatakse võimalikud mõjud detailplaneeringu KSH-ga. 
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6.5.8 Pullijärve hoiuala - Natura 2000 loodusala 

Tabel 9.1 Kokkuvõtlik teave kavandatavatest tegevustest ja Natura 2000 loodusala kohta 

Hino maastikukaitseala – Natura 2000 loodusala 

Kavandatud 
tegevuste  

kirjeldus 

1. Misso alevikus reserveeritud puhkeala (P2), vt joonis 14. 

Puhkeala piirneb põhja poolt Pullijärve hoiualaga. Misso alevikus reserveeritud puhkeala (P2) 
hõlmab olemasoleva Misso kooli staadioni (kaugus järvest ca 70 m, Riia-Pihkva maantee 
kaitsevööndis) maa ning Pullijärve puhkeküla maa ja piirneva ala kehtestatud Alajärvesaare ja 
Vesiroosi kinnistu detailplaneeringu piirides (kehtestatud Misso VV 18. märts 2010. a otsusega nr 
1-3/10. DP-ga on vähendatud Pullijärve ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilist hindamist ei algatatud, kuna detailplaneeringu elluviimine ei too eeldatavasti kaasa 
olulist keskkonnamõju ega sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit või vara ning 
planeeritaval alal ei ole teadaolevalt kaitsealuseid objekte. 

Tegevus ei ole Natura-ala kaitsekorraldusega otseselt seotud ega selleks vajalik. 

Joonis 14. Vasakul: väljavõte teemaplaneeringu kaardist. Paremal: Väljavõte Maa-ameti kaardi-
rakendusest79 

Natura ala 
lühikirjeldus80 

Hoiuala (62,8 ha) hõlmab ainult Pulli järve (VEE2155200), mis on looduslikus seisus, avalikult 
kasutatav veekogu. Pullijärve hoiuala kaitse eesmärkideks on: EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ 
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elu-
paigatüübi – liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110) kaitse. EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ 
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta II lisas nimetatud liigi - 
hariliku vingerja (Misgurnus fossilis) elupaiga kaitse. Pulli järv on riigi omandis. 

Pulli järv on küll kantud eutroofsete veekogude nimekirja (RTL 2001, 81, 1108), aga limnoloogiliselt 
paigutub oligotroofsete e vähetoiteliste järvede hulka. Vee raamdirektiivi kohaselt on tegu pehme-
ja heledaveelise veekoguga (Keskkonnaregister). Natura inventuuri kohaselt on Pulli järv hea esin-
duslikkusega elupaigatüüp ning omab kõrget looduskaitselist väärtust. Tänasel päeval omab Pulli 
järv suurt rekreatiivset väärtust – ümber järve kulgeb kaks matkarada ning järve kaldal on RMK 
metsamaja. Pikemad kaitse-eesmärgid: järv elupaigana on säilinud, ökoloogiline seisund on hea. 
Järve hea ökoloogilise seisundi säilitamine. 2008. aasta uuringute kohaselt oli järve seisund väga 

                                                           
79 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 
80 Pullijärve hoiuala kaitsekorralduskava 2010-2019 
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halb.  

Seireandmed 2010 aastast: vee seisund oli pH järgi halb, üld-P ja SD järgi hea ja üld-N järgi kesine. 
Kõrge pH ja NH4+ näitasid järve halba seisundit. Fütoplanktoni näitajate osas oli 2010. a. vara-
semaga (2008) sarnane ning olulisi muutusi märgata ei olnud. Chla – väga hea; fütoplanktoni 
kooslus (FPK) – kesine; fütoplanktoni koondindeks – hea; ühetaolisuse indeks (J) – hea. Zooplank-
toni liikide ja koosluste olukord järves oli hea; koondhinnang suurtaimede alusel oli hea; suurselg-
rootute alusel kokkuvõttes väga hea. Kalu püüti kuut liiki, kaitsealuseid liike ei tabatud. Kalastiku 
alusel oli vee kvaliteet kesine (hinnangut mõjutas oluliselt asjaolu, et sektsioonvõrkudesse sattus 
ebatavaliselt palju hauge, kes kalastiku arvukust vähendab.).81  

Pulli järve ökoloogiline seisund 2011 oli hea, eesmärk 2015 aastaks - kesine.82 

Liigid: 

Puhkealaks reserveeritud ala (P2) on elupaigaks pargi-nahkhiirele (Pipistrellus nathusii), veelend-
lasele (Myotis daubentonii) ja põhja-nahkhiirele (Eptesicus nilssonii). Järv on elupaigaks vingerjale 
(Misgurnus fossilis). Lõunakaldal ja kaldavees on mitmete kaitstavate liikide kasvuoht: öövilge, 
roomav (Goodyera repens), valge vesiroos (Nymphaea alba), vesi-lobeelia (Lobelia dortmanna), 
vahelduvaõiene vesikuusk (Myriophyllum alterniflorum), ujuv jõgitakjas (Sparganium grammiseim) 
jt. 83 

Natura-eelhinnang 

Järgnevas tabelis 9.2 on toodud kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasnevate 

negatiivsete mõjude prognoos ja tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine Pullijärve 
hoiuala / Natura 2000 loodusala kaitse-eesmärkidele, milleks kavandatud tegevuse piirkonnas 
on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi – liiva-alade vähetoiteliste järvede 
(3110) kaitse. EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta II lisas nimetatud liigi - hariliku vingerja (Misgurnus 
fossilis) elupaiga kaitse.  

Pulli järve kaldaala on elupaigaks pargi-nahkhiirele (Pipistrellus nathusii), veelendlasele 

(Myotis daubentonii) ja põhja-nahkhiirele (Eptesicus nilssonii). Järv on elupaigaks vingerjale 
(Misgurnus fossilis). Lõunakaldal ja kaldavees on mitmete kaitstavate liikide kasvuoht: öövilge, 
roomav (Goodyera repens), valge vesiroos (Nymphaea alba), vesi-lobeelia (Lobelia 
dortmanna), vahelduvaõiene vesikuusk (Myriophyllum alterniflorum), ujuv jõgitakjas 
(Sparganium grammineum) jt.84 

                                                           
81 Eesti väikejärvede seire 2010. a. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut 
82 Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond, Koiva vesikond. Lisa 2 

04.07.2013 EELNÕU 
83 Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (kaardikihid, teabenõue 05.2013) 
84 Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (kaardikihid, teabenõue 05.2013) 
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Tabel 9.2. Natura-eelhinnang  

Tegevus 
Tõenäoliselt kaasnevate 
negatiivsete mõjude 
prognoosimine 

Kas tõenäo-
liselt kaasne-
vad 
negatiivsed 
mõjud on 
leeven-
datavad?  

Leeven-
davad 
meetmed  

Tõenäoliselt olulise negatiivse mõju 
tuvastamine 

Kas võib kaasneda 
tõenäoliselt oluline 
negatiivne mõju 
kaitstavatele liikidele 
ja elupaikadele? 

Kas võib kaasneda 
tõenäoliselt oluline 
negatiivne mõju ala 
terviklikkusele? 

Misso alevikus 
reserveeritud 
puhkeala P2 

Kehtestatud Alajärvesaare ja 
Vesiroosi kinnistu DP (Misso 
VV 18. märts 2010. a otsus nr 
1-3/10). 

DP elluviimine ei too 
eeldatavalt kaasa olulist 
keskkonnamõju ega sea ohtu 
inimeste tervist, heaolu, 
kultuuripärandit või vara ning 
planeeritaval alal ei ole 
teadaolevalt kaitsealuseid 
objekte (Misso Vallavalitsuse 
30.06.2008. a korraldus nr 
2.1-3/112). 

  Ei Ei 

Kokkuvõte: Eeldatavalt ei ole kaasnevate mõjude puhul tegu olulise negatiivse mõjuga Natura-
ala kaitse-eesmärkidele ega ala terviklikkusele.  
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6.6 Täiendav teave looduskeskkonnale avalduvatest võimalikest mõjudest  

6.6.1 Veeliikluse mõjud madalaveelisele järvele (vähem kui 4,5 m) 

Vee selgus: Sõukruvi labad võivad häirida järve vee selgust ja järve põhja otseselt või kaudselt 

läbi uhtumise ja turbulentsi. Setted keerutatakse üles. Setetesse talletatud toitained, nagu 
fosfor, saavad kättesaadavaks vetikatele ning põhjustavad viimaste kasvu ja vohamist. 
Häirimise tase sõltub veesõiduki suurusest, mootori tüübist ja võimsusest ning liikumise 
kiirusest. Põhjasetete iseloomust oleneb, kuivõrd veeliiklus vee selgust mõjutab. Kerged 
orgaanilised materjalid, peened setted ja savid kerkivad palju kergemini ja hõljuvad kauem kui 
liivaste ja kiviste põhjade setted. Põhjataimestikul on setteid kinnistav omadus. 

Vee kvaliteet: Veesõidukitelt (ka veesõidukite hooldamisest) võib vette sattuda metalle ja 

kemikaale, mis halvendavad vee kvaliteeti. Kahetaktilised mootorid võivad vette emiteerida 
25-30% põlemata bensiini ja õli segu. Võrdluseks - neljataktilised mootorid emiteerivad 97% 
vähem õhu- ja vee saastet kui vanad kahetaktilised mootorid.85 Süsinikoksiidi sattudes vette 

hapniku tase langeb. 

Tabel 10. Segunemissügavus (Effective Mixing Depth), Yousef, 197486 

Hobujõud Segunemissügavus - maksimaalne sügavus, mille puhul 
mootor kergitab veel üles vett ja koos sellega setted  

10 6 jalga / 1,86 m 

28 10 jalga / 3,1 m 

50 15 jalga / 4,65 m 

100 18 jalga / 5,58 m 

Kalda erosioon: On looduses loomulik nähtus. Veesõidukite tekitatud lainetus võib avaldada 

täiendavat erodeerivat mõju. Erosioon võib mõjutada vee läbipaistvust kaldalähedasel alal. 
Sade varjutab põhjataimede valgust ja pakub vetikate kasvuks toitaineid. Võib häirida madala-
veeliste kalade elupaigatingimusi. Erosiooni tase sõltub kalda geoloogilisest ehituses, 
nõlvusest, äravoolu hulkadest, kalda hoovustest, tuule tegevusest, sissevoolust ja taimsest 
puhvrist. Tekkivad lained ja nende mõju kaldale olenevad veesõiduki kiirusest, tüübist, 
mootori suurusest, veesõiduki kaugusest kaldast. 

Zooplankton: Omab suurt tähtsust vee-elustiku toiduahelas. Uuringud on näidanud, et 

turbulents vees, kus elavad aerjalalised, võib mõjutada nende võimet kasvada ja toituda. Sõu-
kruviga varustatud mootorite kasutamine (äkiline ja intensiivne turbulents) võib kahandada 
zooplanktoni osakaalu veekogus (Bickel, 2011)87. 

Vee makrofüüdid: Veesõidukid võivad mõjutada makrofüüte otseselt (sõukruviga või kerega) 

või kaudselt, läbi turbulentsi ja lainetuse. Sõukruvi võib lõigata ära taimeosi, tõmmata taimi 
juurega välja. Veesõidukist tingitud suurenenud turbulents võib vähendada taimedeni jõudvat 
valgust ja piirata seeläbi kasvuala. Suurenenud lainetus võib mõjutada noorte taimede arengut 
ja kasvu.  

                                                           
85 http://rmbel.info/boat-motors-and-water-quality/ 

86 http://rmbel.info/boat-motors-and-water-quality/ 

87 http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_9449000/9449070.stm 



Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

61 
 

Kalad: Teatud kalaliikidele võib otsene kontakt paadiga või sõukruviga olla surmav. Heitgaasid, 

lekkinud kütus võivad olla mõnedele liikidele mürgised. Veesõiduki liikumine võib mõjutada 
kalu otseselt, häirides tavapärast tegevust nagu pesitsemine, kudemine või toitumine. 
Turbulents võib häirida asukohapõhist toitumist, kudemist ja marjaterade valmimist. Populat-
siooni tasandil võivad lainetuse ja sõukruvi tekitatud kahjustused põhjustada kalade 
elupaigamuutusi.  

Loomastik: Kahjustav võib olla otsene kontakt sõukruviga, lainetusega - pesade häirimine 

kaldajoonel. Toitumis ja paljunemiskohtade häirimine. Võib mõjutada lindude paljunemise 
edukust. Müra ja häirimine võib viia mõnel juhul pesa hülgamiseni. Kaudse mõjuna võivad 
halveneda kaldaäärsed elupaigad, toitumisalad ja- tingimused, halveneda võib vee kvaliteet. 

Jett: Nende sõidukitega on võimalik sõita madalas vees, suurel kiirusel ja veekogu osadel, 

mida paadid tavaliselt ei kasuta. Elustiku häirimine võib olla tõsisem kui teiste veesõidukite 

puhul. Lisaks põhjustavad nad üsna suurt müra. Jetil puudub küll sõukruvi, ent liikumisest 
põhjustatud turbulents võib siiski häirida taimi ja tõsta üles setteid, eriti kiirenduste ja pöörete 
ajal kui survejõud on suunatud allapoole (D. Jenkins „Hostile Waters“).88 

6.6.2 Rekreatsiooni mõjud järvele 

Rekreatsiooniks sobilik veekogu peab olema kergesti juurdepääsetav, omama vajalikku 
infrastruktuuri, olema sooja pinnaveega (eelistatavalt ›200 C) ja puhta veega (hea vee-
kvaliteediga). Kõige sagedasem vee kvaliteedi ja seeläbi turismi mõjutaja on eutrofeerumine. 

Rekreatsiooni ja looduskeskkonna suhe on väga kompleksne. Tabelis 11 on toodud ülevaade 

võimalikest turismiga seostud mõjudest järvedel (Dokulil, 2014). Ülevaade käsitleb üldistatud 
järve, tegelikkuses oleneb negatiivse mõju avaldumine mitmetest konkreetsetest teguritest ja 
viimaste iseloomust. Antud tabelis on Setomaa puhul asjakohasemad otsesed mõjud, 

vasakpoolses tulbas. 

Tabel 11. Ülevaade võimalikest turismi otsestest ja kaudsetest mõjudest järvedel (üldistatud, igasuguse 
suurusega järvedel) (Dokulil, 2014). 

Otsesed mõjud Kaudsed mõjud 

Nahalt eralduvad kemikaalid Valgalalt lisanduvad toitained 

Toitainete sattumine vette Sisemise koormuse kasv 

Bakteriaalne saaste Äravoolust tingitud keemiline saaste  

Setete kergitamine Heitvete sattumine veekogusse (tormid, üleujutused) 

Lainetus Tõusuvete sagenemine 

Veetaimede kahjustused Makrofüütide eemaldamine 

Võõrliikide sissetoomine Veetaseme muutus 

Muutused kalastiku koosseisus Maakasutuse muutused valgalal (taimestiku muutused,…) 

Jäätmed Kasvav linnastumine 

Kaldarajatised (hoonestus, sildumisrajatised) Pinnase tihendamine 

Prahistumine Gaaside emissioon atmosfääri 

Kaldaala kahjustused Loomastiku häirimine 

Kaldaala taimestiku muutused Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine 

Elustiku (loomastiku) häirimine  

                                                           
88 Jettide kasutamisest ja mõjust vt http://www.lakeaccess.org/hostilewaters.pdf 
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Otsesed mõjud Kaudsed mõjud 

Kalakasvatus  

Vee ökosüsteemi vastupanuvõime häiringutele oleneb veekogu suurusest, sügavusest ja 
tüübist ning häiringu iseloomust. Mõju võib olla nii otsene (veele ja kaldaalale) kui ka kaudne 
(valgalal toimuvate erinevate tegevuste summa). Paljud mõjud on seotud infrastruktuuriga 
(teed, majutuskohad, puhkemajad, sadamad jms). Negatiivsed mõjud kaasnevad kui külas-
tajate hulk ja nende tegevused ületavad taluvuskoormuse, millest ala mõistliku aja jooksul 
enam ei taastu. Oluline mõju võib olla kontrollimatul turismil. Tagajärjed võivad olla: pinnase 
erosioon, suurenenud saasteainete hulk, looduslike elupaikade vähenemine, suurenenud oht 
ohustatud liikidele, metsatulekahjude sagenemise oht. Madalaveelised järved on tundlikumad 
võrreldes sügavaveelistega. Vähese juurde- ja äravooluga veekogud on haavatavamad.  

7. MÕJU SOTSIAALSELE JA MAJANDUSLIKULE KESKKONNALE  

Käesolevas peatükis on omavalitsusüksuste kaupa antud hinnang sotsiaalsele ja majandus-
likule keskkonnale avalduvate mõjude kohta, lähtudes Setomaa eripärast.  

Kuna inimese heaolu ja vajadused on tihedalt seotud majanduskeskkonnaga ja sellele aval-

duvate mõjudega on otstarbekaks peetud hinnata sotsiaalsele ja majanduslikule keskkonnale 
avalduvaid mõjusid koos/paralleelselt. Erinevalt looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinda-
misest, kus rõhk on negatiivsete mõjude välja toomisel ja leevendamisel, on käesolevas 
peatükis toodud välja eelkõige võimalikud positiivsed mõjud (Vanclay, 2003). 

7.1 Mikitamäe vallas 

7.1.1 Arenguvõimaluste realiseerimisest tulenevad strateegilised mõjud: ettevõtluskesk-
konnale, sh turismimajandusele ja tööhõivele, töökohtade olemasolu, teenuste kättesaadavus, 
avalike huvidega arvestamine, mõjud inimese tervisele ja heaolule jt: 

Teemaplaneeringuga reserveeritud alade sihipärane kasutamine vastavalt kavandatud 
võimalustele võib kaasa tuua positiivseid mõjusid ettevõtluskeskkonnas, tööhõives, 
mõnede teenuste kättesaadavuses. Tootmisalade realiseerimisega kaasneb majanduselu 
elavdamine, võimalikud on täiendavad töökohad. Töökohad parandavad inimeste 
majanduslikku kindlustunnet ja heaolu, kaasneb väljarände vähenemine, võimalik on 
uute elanike lisandumine. 

7.1.2 Uue tehnilise taristu (sh teede, kergliiklusteede, tehnovõrkude trasside jmt) rajamise 

võimalik mõju eluhoonestusega aladele: 

Kavandatud kergliiklustee kahe olulise keskuse, Mikitamäe ja Värska aleviku, vahel 
võimaldab kohalike elanike turvalist jalgrattaga liiklemist ja jalgrattaga matkajatele 
paremaid tingimusi. Mustkattega kaetavad teed tõstavad liikluse turvalisust, parandavad 
teeäärsete elanike elutingimusi ja täiendavad piirkonna üldist heakorrastatud ilmet.  

7.1.3 Võimalik kasvav transpordi või parkimise vajadus ja kaasnev oluline müra, õhusaaste vm 

tervist kahjustav mõju: 

Ei ole tõenäoline. 
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7.1.4 Üldised strateegilised mõjud, sh uute rekreatiivsete alade väljaarendamisest: 

Uusi rekreatiivseid alasid ei ole kavandatud. Teemaplaneeringuga on esile toodud 
turismimajanduse seisukohalt olulisi seoseid: peamine turismitelg - Seto Külävüü, kaunid 
teelõigud, väärtuslikud maastikud, kultuurimälestised, avalikult kasutatavad puhke-
kohad, matka- ja veeteed jms. Planeeringuga on väärtustatud Beresje vanausuliste küla 
ja Lüübnitsa sibula- ja kalalaada pidamise kohta regionaalselt tähtsate objektidena. Kõik 
eeltoodu loob positiivsed eeldused piirkonna arendamiseks, prioriteetide ja väärtuste 
teadvustamiseks avalikkusele, koha positiivse maine kinnistamiseks, ettevõtjate 
kindlustunde suurendamiseks. Eeltoodu on positiivse mõjuga võimalike uute elanike / 
tööjõu jaoks, uue elukoha valikul. 

7.2 Värska vallas 

7.2.1 Arenguvõimaluste realiseerimisest tulenevad strateegilised mõjud: ettevõtluskesk-
konnale, sh turismimajandusele ja tööhõivele, töökohtade olemasolu, teenuste kättesaadavus, 
avalike huvidega arvestamine, mõjud inimese tervisele ja heaolule jt: 

Väikesadamate väljaarendamine toob kaasa veetranspordi teenuse parema kätte-
saadavuse, eeldatavalt tekib võimalusi uuteks töökohtadeks, mitte ainult veetrans-
pordiga seonduvalt, vaid lisanduvate külastajate puhul ka ümbruskonnas laiemalt 
(majutus, toitlustus, jt). Veeliikluse laiendamine Õrsava järvele arvestab sihtgruppide 
(kalamehed, paadiomanikud, puhkajad) huviga kasutada sisepõlemismootoriga varus-
tatud veesõidukeid.  

Hobumatkade ala laiendamise kava läbi paranevad ratsutamishuviliste võimalused. 
Kavandatud linnuvaatlusala on uue külastajate grupi võimalikuks sihtobjektiks. Tekib hea 
võimalus siduda olemasolevaid teenuseid ja suurendada piirkonnas pakutava atrak-
tiivsust.  

Saatse-Kruppa piiripunkti avamine sõiduautodele arvestab avaliku huviga ületada piiri 
lihtsamalt (seoses teisele poole piiri jäävate sugulaste, omandi, sugulaste haudade, 
kirikutega).  

Teemaplaneeringuga on märgitud ära ettevõtluse arendamise tarbeks sobilikud kinnis-
varaobjektid. Täpsustatud ja ajakohastatud on tootmisalade arendamisega seonduvat, 
mis loob selgust ja kindlust võimalke arendajate/ettevõtjate jaoks. Tootmisalade reali-
seerimisega kaasneb majanduselu elavdamine, võimalikud on täiendavad töökohad. 
Töökohad parandavad inimeste majanduslikku kindlustunnet ja heaolu.  

Lobotka tööstusala väljaarendamisega võib eeldada ettevõtluse intensiivistumist, töö-
puuduse vähenemist, väljarände kahanemist (sh noorte koolilõpetajate osas), uue 
tööjõu lisandumist uusasukate arvelt, piirkonna atraktiivsuse suurenemist investorite 
jaoks. Kaasneda võib mõningane liikluskoormuse kasv maanteedel. Negatiivse mõjuna 
võib eeldada müra (teadaolevalt on olemasolevad alal tegutsejad puiduettevõtted). 
Tööstusala vahetu kontaktvöönd on elamualadest vaba, mistõttu pole mõju oluline. 

Matsuri ja Koidula külade tootmisalade võimalused on seotud eeskätt läbi Eesti kulgeva 
transiidi arendamisega, reisirongiliiklusega ja logistikaga. Sihipärase tegevuse aktivi-
seerumisega nendel aladel kaasneb liikluse intensiivistumine, transpordist tingitud müra 
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ja häiringud. Raudtee, Koidula – Võmmorski kõrvalmaantee ja Karisilla – Petseri tugi-
maantee vahelisel kolmnurgal paiknevad mõned majapidamised (27.07.2014 seisuga 
kolm elamumaa sihtotstarbega katastriüksust) ja Karisilla – Petseri maanteest vahetult 
idas üks elamumaa sihtotstarbega katastriüksus, mida kehtestatud detailplaneeringud ei 
hõlma ja millele negatiivsed mõjud eelkõige avalduvad. Positiivsena kaasneb Matsuri ja 
Koidula piirkonna tootmisalade kasutamisega majanduse elavnemine, võimalused 
töökohtadeks, teenuste pakkumine  läbisõitjatele (toitlustamine). Piirkonnal on jätkuvalt 
nn värava funktsioon. 

7.2.2 Uue tehnilise taristu (sh teede, kergliiklusteede, tehnovõrkude trasside jmt) rajamise 

võimalik mõju eluhoonestusega aladele: 

Väikesadamate arendamisest tuleneva võimaluse läbi - valida sõidutee asemel veetee - 
on võimalik autoliiklusest tuleneva häiringu (heitgaasid, müra) vähenemine Värska 
alevikus ja Väike-Rõsna külas. 

Kavandatud kergliiklustee kahe olulise keskuse, Mikitamäe ja Värska aleviku, vahel 
võimaldab kohalike elanike turvalist jalgrattaga liiklemist ja jalgrattaga matkajatele 
paremaid tingimusi. Mustkattega kaetavad teed tõstavad liikluse turvalisust, parandavad 
teeäärsete elanike elutingimusi ja täiendavad piirkonna üldist heakorrastatud ilmet. Hea 
sõidetavusega teedel on oluline roll ettevõtluse ja turismi arendamisel. 

Kavandatud päikeseenergia jaamad toetavad piirkonna energeetilise sõltumatuse ideed 
ja on perspektiivis ettevõtjatele, omavalitsusele kasuteguriks. 

7.2.3 Võimalik kasvav transpordi või parkimise vajadus ja kaasnev oluline müra, õhusaaste vm 

tervist kahjustav mõju: 

Lobotka tööstusalaga kaasnev mõningane liikluskoormuse kasv maanteedel, eeldatavalt 
müra. Matsuri ja Koidula piirkonna tootmisalade negatiivsed mõjud piirnevale elu-
hoonestusega alale, vt punkt 7.2.1. 

Teemaplaneeringu tingimusi täites ei ole olulised negatiivsed mõjud tõenäolised. 

7.2.4 Üldised strateegilised mõjud, sh uute rekreatiivsete alade väljaarendamisest: 

Reserveeritud alade realiseerimisel avaldub üldine positiivne mõju Värska valla 
majanduslikule- ja siduvalt sotsiaalsele keskkonnale, võimalus tugevdada ja arendada 
piirkonna kandvaimat majandusharu – turismi ja puhkemajandust. Võimalus siduda ja 
laiendada pakutavate turismiteenuste valikut. Eeldatavalt võib kasvada piirkonda külas-
tavate turistide arv ning pikeneda turistide viibimise aeg piirkonnas. Värska jaoks 
loomulik veeliiklus tugevdab väljakujunenud kultuurilisi tavasid.  

Positiivne on koostöö võimalus Mustoja MKA valitseja ja hobumatkade korraldaja vahel 
elupaikade hooldamisel - hobumatkad võivad aidata nõrgal survel hooldada/ majandada 
nõmme-elupaikasid. 

Teemaplaneeringuga on esile toodud turismimajanduse seisukohalt olulisi seoseid: 
peamine turismitelg - Seto Külävüü, kaunid teelõigud, väärtuslikud maastikud, miljöö-
väärtuslikud alad, kultuurimälestised, avalikult kasutatavad puhkekohad, matka- ja vee-
teed jms. Planeeringuga on väärtustatud regionaalselt tähtsaid objekte. Kõik eeltoodu 
loob positiivsed eeldused piirkonna jätkuvaks arendamiseks, prioriteetide ja väärtuste 
avalikkusele teadvustamiseks, koha positiivse maine kinnistamiseks, ettevõtjate kindlus-
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tunde suurendamiseks. Eeltoodu on positiivseks argumendiks võimalike uute elanike / 
tööjõu jaoks uue elukoha valikul ja aitab pärssida väljarännet. Positiivsed muutused 
rahva arvus võimaldavad säilitada koole, arstiabi ja arendada teisi elukondlikke 
teenuseid. 

7.3 Meremäe vallas 

7.3.1 Arenguvõimaluste realiseerimisest tulenevad strateegilised mõjud: ettevõtluskesk-
konnale, sh turismimajandusele ja tööhõivele, töökohtade olemasolu, teenuste kättesaadavus, 
avalike huvidega arvestamine, mõjud inimese tervisele ja heaolule jt: 

Teemaplaneeringuga on märgitud ära ettevõtluse arendamise tarbeks sobilikud kinnis-
varaobjektid. Täpsustatud ja ajakohastatud on tootmisalade asukoht ning nende aren-
damisega seonduv, mis loob selgust ja kindlust võimalike arendajate/ettevõtjate jaoks. 
Turismi- ja puhkealade arenedes võib eeldada suuremat hulka turiste ja pikemat 
külastushooaega. Reserveeritud alade realiseerimisega kaasneb majanduselu 
elavnemine, võimalikud on täiendavad töökohad, mis omakorda parandavad inimeste 
majanduslikku kindlustunnet ja heaolu.  

Reserveeritud alade realiseerimine võimaldab mitmekülgset ettevõtluse arengut: põllu-
majanduslikku, loomemajanduslikku, puhkemajanduslikku jt. Võmmorski küla keskuses 
kavandatud tootmisala asukoht (Koidula piirijaamast ca 5 km kaugusel) võimaldab ette-
võtlusalaseid seoseid Värska valla Matsuri ja Koidula piirkonna tootmisaladega.  

Kavandatud uus piiriületuskoht Vinski külas arvestab avaliku huviga ületada piiri 
lihtsamalt (seoses teisele poole piiri jäävate sugulaste, omandi, sugulaste haudade, 
kirikutega).  

7.3.2 Uue tehnilise taristu (sh teede, kergliiklusteede, tehnovõrkude trasside jmt) rajamise 

võimalik mõju eluhoonestusega aladele: 

Kavandatud uus ühendustee (vt joonis 4) Kapera – Härmä maanteest Vastseliina - 
Meremäe – Kliima maanteeni (läbi Treiali, Jõksi, Raotu, Puista ja Ruutsi küla) täiendab 
kohalike ühendusteede võrgustikku ja annab eelkõige kohalikele elanikele võimaluse 
valida sobivam marsruut. Koridor kulgeb maksimaalselt mööda olemasolevaid teid ja 
radu, sh ka teederegistris mitte kajastuvad teed. Trassikoridori alale ja selle kontakt-
vööndisse jääb kolm õueala (maatulundusmaad): Jõksi külas katastriüksused Taga-Kuuse 
(46002:002:1340) ja Ees-Kuuse (46002:002:1220); Ruutsi külas Mäeoru katastriüksus 
(46002:002:1830). Nimetatud majapidamiste jaoks võivad kaasneda teelt tulenevad 
häiringud (müra, heitgaasid). Eesti põhikaardi järgi jääb Mäeoru katastriüksusel trassi-
koridori alale kõrvalhoone, eluhoone kaugus teest (olemasolev) on ca 70 m. Taga-Kuuse 
katastriüksusel eluhooned puuduvad, põhikaardi järgi asub seal kaks varet või 
vundamenti. Ees-Kuuse katastriüksusel jääb trassikoridori alale kõrvalhoone, eluhoone 
kaugus teest (olemasolev) on ca 80 m. 

Mitmed olemasolevad teed on kavandatud avalikult kasutatavateks, mis parandab 
kohalike elanike liikumistingimusi ja juurdepääsuvõimalusi elukondlikele teenustele. 
Kavandatud kergliiklusteed võimaldavad kohalike elanike turvalist jalgrattaga liiklemist ja 
jalgrattaga matkajatele paremaid tingimusi. Mustkattega kaetavad teed tõstavad liikluse 
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turvalisust, parandavad teeäärsete elanike elutingimusi ja täiendavad piirkonna üldist 
heakorrastatud ilmet. Hea sõidetavusega teedel on oluline roll ettevõtluse ja turismi 
arendamisel. 

Kavandatud matkateed- ja rajad suunavad inimesi vaatamisväärsuste juurde, võimal-
davad tutvuda piirkonnaga ja laiendavad külastajatele pakutavaid loodusturismi 
võimalusi. Ettevalmistatud rajad ja maaomanikega kokkulepitud kasutamisvõimalused 
väldivad inimeste juhuslikust liikumisest tingitud häiringuid (sh vandalism ja turvalisus) 
kohalikele elanikele.  

Kavandatud kopteriväljak võimaldab koostööd piirivalvega, näiteks maastikupõlengute 
likvideerimisel, metsa eksinute otsimisel; suurendab võimalusi erakorralise abi kätte-
saamiseks. Ühtlasi laiendab sõidukite ringi, millega Meremäe valda saab külastada. 
Kopteriväljak on kavandatud avatud alale - põllu peale, väljakut ümbritseb ca 300 m 
ulatuses hoonetest vaba ruum. Eeldades, et kopteriliiklus ei ole igapäevane ega sage 
tegevus, võib kaanevat negatiivset mõju müra näol pidada mitte olulisteks. 

Kavandatud päikeseenergia jaamad toetavad piirkonna energeetilise sõltumatuse ideed 
ja on perspektiivis ettevõtjatele, omavalitsusele kasuteguriks. 

7.3.3 Võimalik kasvav transpordi või parkimise vajadus ja kaasnev oluline müra, õhusaaste vm 

tervist kahjustav mõju: 

Teemaplaneeringu tingimusi täites ei ole olulised negatiivsed mõjud tõenäolised. 

7.3.4 Üldised strateegilised mõjud, sh uute rekreatiivsete alade väljaarendamisest: 

Üldine positiivne strateegiline mõju avaldub Meremäe valla majanduslikule- ja siduvalt 
sotsiaalsele keskkonnale, võimalus tugevdada ja arendada piirkonna kandvaimat 
majandusharu – turismi, puhke- ja loomemajandust. Võimalus siduda ja laiendada paku-
tavate teenuste valikut.  

Kaevandamise lõppemine Marinova karjääris (pikemas perspektiivis) toob kaasa 
positiivsed mõjud teeäärsetele elanikele - lõppevad kruusa väljavedudest tingitud 
häiringud (tolm, müra, vibratsioon). Karjääri rekultiveerimisel rajatav uus puhkeala 
rikastab turismiteenuste pakkumise võimalusi ja kohalike elanike puhkevõimalusi. 
Kaasnevad muutused on positiivsed maastikuilmele. 

Uued Obinitsa ja Hilläkeste järve puhkealad tõstavad valla atraktiivsust külastajate jaoks 
ja rikastavad vaba aja veetmise võimalusi. Puhkealade väljaarendamine toetab üldist 
heakorrastatud muljet piirkonnast. 

Teemaplaneeringuga on esile toodud turismimajanduse seisukohalt olulisi seoseid: 
peamine turismitelg - Seto Külävüü, kaunid teelõigud, väärtuslikud maastikud, miljöö-
väärtuslikud alad, kultuurimälestised, avalikult kasutatavad puhkekohad, matka- ja vee-
teed jms. Planeeringuga on väärtustatud regionaalselt tähtsaid objekte. Kõik eeltoodu 
loob positiivsed eeldused piirkonna jätkuvaks arendamiseks, prioriteetide ja väärtuste 
avalikkusele teadvustamiseks, koha positiivse maine kinnistamiseks, ettevõtjate kindlus-
tunde suurendamiseks. Eeltoodu on positiivse mõjuga võimalike uute elanike / tööjõu 
jaoks uue elukoha valikul ja pärsib väljarännet. Positiivsed muutused rahva arvus 
võimaldavad säilitada koole, arstiabi ja arendada teisi elukondlikke teenuseid. 
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7.4 Misso vallas 

7.4.1 Arenguvõimaluste realiseerimisest tulenevad strateegilised mõjud: ettevõtluskesk-
konnale, sh turismimajandusele ja tööhõivele, töökohtade olemasolu, teenuste kättesaadavus, 
avalike huvidega arvestamine, mõjud inimese tervisele ja heaolule jt: 

Teemaplaneeringuga on märgitud ära ettevõtluse arendamise tarbeks sobilikud kinnis-
varaobjektid. Täpsustatud ja ajakohastatud on tootmisalade asukoht ja nende aren-
damisega seonduv, mis loob selgust ja kindlust võimalike arendajate/ettevõtjate jaoks. 
Tootmisalade realiseerimisega kaasneb majanduselu elavnemine, võimalikud on 
täiendavad töökohad, mis omakorda parandavad inimeste majanduslikku kindlustunnet 
ja heaolu.  

Misso vallas kavandatud tööstusalade oluline eelis ja peamine potentsiaal on nende 
paiknemises Riia-Pihkva rahvusvahelises transpordikoridoris Luhamaa piiripunkti 
lähedal. Luhamaa tööstusala tasuvus- ja teostatavusanalüüsi järgi kaasneb Luhamaa 
Logistikakeskuse rajamisega (Innopolis Konsultatsioonid AS, 2013):  

 Ettevõtluse arenemine ka väljaspool tööstusala (s.h suurettevõtteid teenindava ette-
võtluse teke – hooldus-, remondi-, toitlustusteenused jne); 

 Piirkonna positiivse maine kujunemine seoses ettevõtluse intensiivistumisega; 
 Maa ja kinnisvara hindade kasv seoses piirkonna maine tõusuga; 
 Rakendusvõimaluste suurenemine piirkonnas leiduvate haridusasutuste õpilastele 

praktikakohana ning lõpetajatele töökohana; 
 Tööpuuduse vähenemine; 
 Piirkonna maksutulude tõus; 
 Palgataseme suurenemine; 
 Töötava elanikkonna väljarände kahanemine; 
 Piirkonna atraktiivsuse suurenemine välisinvestoritele. 

Lisaks positiivsele sotsiaalmajanduslikule mõjule toob Luhamaa tööstusala tasuvus- ja 
teostatavusanalüüsi järgi piirkonna arendamine kaasa järgnevad negatiivsed sotsiaal-
majanduslikud mõjud: 

 Konkurentsi kasv piirkonnas ettevõtlusharude siseselt; 
 Struktuurse tööjõupuuduse kasv; 
 Piirkonna tööjõu konkurentsivõimelisuse langus; 
 Liikluskoormuse kasv põhimaanteedel. 

Eeltoodut võib suures osas üldistada kõikide Riia-Pihkva maantee äärsetele tootmis-
aladele.  

7.4.2 Uue tehnilise taristu (sh teede, kergliiklusteede, tehnovõrkude trasside jmt) rajamise 

võimalik mõju eluhoonestusega aladele: 

Misso alevikus kavandatud kergliiklustee suurendab liikumise turvalisust nii jalgsi kui 
jalgrattaga liikujatele. Mustkattega kaetavad teed tõstavad liikluse turvalisust, paran-
davad teeäärsete elanike elutingimusi ja toetavad piirkonna üldist heakorrastatud ilmet. 
Hea sõidetavusega teedel on oluline roll ettevõtluse ja turismi arendamisel. 

Valla kirdenurgas kavandatud matkarada võimaldab tutvuda huvitava maastikuga ja 
elavdab puhkemajanduslikke võimalusi seni vähem tuntud piirkonnas.  
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7.4.3 Võimalik kasvav transpordi või parkimise vajadus ja kaasnev oluline müra, õhusaaste vm 

tervist kahjustav mõju: 

Tootmisaladega kaasneb liikluskoormuse kasv, vt punkt 7.4.1.  

Teemaplaneeringu tingimusi täites ei ole olulised negatiivsed mõjud tõenäolised. 

7.4.4 Üldised strateegilised mõjud, sh uute rekreatiivsete alade väljaarendamisest: 

Üldine positiivne strateegiline mõju avaldub Misso valla majanduslikule- ja siduvalt 
sotsiaalsele keskkonnale, võimalus tugevdada ja arendada ettevõtlust. 

Teemaplaneeringuga on esile toodud turismimajanduse seisukohalt olulisi seoseid: 
peamine turismitelg - Seto Külävüü, kaunid teelõigud, väärtuslikud maastikud, miljöö-
väärtuslikud alad, kultuurimälestised, avalikult kasutatavad puhkekohad, matka- ja vee-
teed jms. Planeeringuga on väärtustatud regionaalselt tähtsaid objekte. Kõik eeltoodu 
loob positiivsed eeldused piirkonna jätkuvaks arendamiseks, prioriteetide ja väärtuste 
avalikkusele teadvustamiseks, koha positiivse maine kinnistamiseks, ettevõtjate kindlus-
tunde suurendamiseks. Eeltoodu on positiivse mõjuga võimalike uute elanike / tööjõu 
jaoks uue elukoha valikul ja pärsib väljarännet. Positiivsed muutused rahva arvus 
võimaldavad säilitada koole, arstiabi ja arendada teisi elukondlikke teenuseid. 

8. MÕJU AJALOOLIS-KULTUURILISELE KESKKONNALE  

Käesolevas peatükis on omavalitsusüksuste kaupa antud hinnang ajaloolis-kultuurilisele 
keskkonnale (sh kultuuripärandile ja maastikele) avalduvate oluliste mõjude kohta.  

Sarnaselt eelmisele peatükile (ptk 7) on ka käesolevas rõhuasetus eelkõige võimalikel 

positiivsetel mõjudel. Mõjusid ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale on käsitletud sotsiaalsete 

mõjude hulka kuuluvaks (Vanclay, 2003). 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering lähtub riikliku turismiarengukava (2013) 

põhimõttest - edendada säästvat turismi, mille puhul sõltub sihtkohtade kvaliteet otseselt 
loodus- ja kultuuripärandi säilimisest ning kohaliku kogukonna panusest. Viimane loob eelduse 
kultuuripärandi ja maastike heaperemehelikule kasutamisele Setomaal. 

8.1 Mikitamäe vallas 

8.1.1 Kultuuripärandile ja maastikele avalduv mõju: 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu kaardile on kantud väärtuslikud 
maastikud, ilusad teelõigud, vaatekohad, kultuurimälestised, tsässonad, kirikud ja 
kalmistud. Samuti on kaardile kantud Mikitamäe valla üldplaneeringut täpsustava 
teemaplaneeringuga „Setomaa kultuuripärand“ määratletud miljööväärtuslikud alad ja 
üksikobjektid. Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga on määratletud 
külaplatsid ja puhkealad. Kõik eelpool nimetatud objektid ja alad on nii ajaloo kandjad 
kui ka tänapäevast kultuurielu ning maastikke kujundavad elemendid.  

Positiivsena saab välja tuua maastike ja kultuuriobjektide terviklikuma kajastuse 
teemaplaneeringu kaardil, mis annab parema üldpildi ja lihtsustab edasiste arengute 
käigus nendega arvestamist. Teemaplaneeringu lisas 1 on lisaks kultuurimälestistele 
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toodud teave pärandkultuuriobjektide kohta skeemi ja tabeli kujul (ptk 2.5.4) ning XX 
sajandi väärtusliku arhitektuuri objektide loetelu (ptk 2.5.3). Regionaalselt tähtsate 
objektidena on välja toodud Beresje vanausuliste küla ning Lüübnitsa sibula- ja kalalaada 
plats.  

Ettevõtluskeskkonna arendamise tarbeks maakasutuse reserveerimisel on arvestatud 
maastikuliste ja ajaloolis-kultuuriliste väärtustega, reserveeritud maakasutus ei erine 
sisuliselt valla üldplaneeringuga kavandatust ja selle realiseerimisega ei kaasne nega-
tiivseid mõjusid ei maastikele ega kultuuripärandile.  

8.1.2 Võimalikud koosmõjud ajaloolis-kultuurilise keskkonna säilitamist tagavate tingimustega: 

Tingimused kultuuripärandi ja maastike säilitamiseks on seatud Mikitamäe valla 
üldplaneeringuga ja täpsustatud teemaplaneeringuga „Setomaa kultuuripärand“.  

Ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga on seatud tingimus regionaalselt tähtsate 
objektide kohta (Beresje vanausuliste küla ning Lüübnitsa sibula- ja kalalaada plats) -
säilitada neile head ruumivõimalused ja juurdepääsuteed ning vältida objektidel/aladel 
ja nende visuaalselt haaratavas kontaktvööndis häiringuid (sh visuaalseid) põhjustavaid 
arendusi. Eeldatavalt on koosmõju väärtuslikele maastikele ja miljööväärtuslikele aladele 
seatud tingimustega positiivne ja väldib võimalikke negatiivseid arenguid täiendavalt. 

8.2 Värska vallas 

8.2.1 Kultuuripärandile ja maastikele avalduv mõju: 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu kaardile on kantud väärtuslikud 
maastikud, ilusad teelõigud, vaatekohad, kultuurimälestised, tsässonad kirikud ja 
kalmistud. Samuti on kaardile kantud Värska valla üldplaneeringut täpsustava teema-
planeeringuga „Setomaa kultuuripärand“ määratletud miljööväärtuslikud alad ja 
üksikobjektid. Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga on määratletud 
külaplatsid ja puhkealad. Kõik eelpool nimetatud objektid ja alad on nii ajaloo kandjad 
kui ka tänapäevast kultuurielu ning maastikke kujundavad elemendid.  

Positiivsena saab välja tuua teemaplaneeringu kaardil maastike ja kultuuriobjektide 
terviklikuma kajastuse koos matkaradadega, mis annab parema üldpildi ja lihtsustab 
edasiste arengute käigus nendega arvestamist. Teemaplaneeringu lisas 1 on lisaks 
kultuurimälestistele toodud teave pärandkultuuriobjektide kohta skeemi ja tabeli kujul 
(ptk 2.5.4) ning XX sajandi väärtusliku arhitektuuri objektide loetelu (ptk 2.5.3).   

Ettevõtluskeskkonna arendamise tarbeks maakasutuse reserveerimisel on arvestatud 
maastikuliste ja ajaloolis-kultuuriliste väärtustega, maakasutuse realiseerimisega ei 
kaasne negatiivseid mõjusid ei maastikele ega kultuuripärandile.  

8.2.2 Võimalikud koosmõjud ajaloolis-kultuurilise keskkonna säilitamist tagavate tingimustega: 

Tingimused kultuuripärandi ja maastike säilitamiseks on seatud Värska valla 
üldplaneeringuga ja täpsustatud teemaplaneeringuga „Setomaa kultuuripärand“.  
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8.3 Meremäe vallas 

8.3.1 Kultuuripärandile ja maastikele avalduv mõju: 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu kaardile on kantud väärtuslikud 
maastikud, ilusad teelõigud, vaatekohad, kultuurimälestised, tsässonad kirikud ja 
kalmistud. Teemaplaneeringuga on täpsustatud Võrumaa maakonna teema-
planeeringuga määratletud miljööväärtuslike asulate ala, mis loob eeldused nendel 
aladel tingimuste seadmiseks põhjendatumal alusel. Täpsustatud on maakonna teema-
planeeringuga määratletud väärtuslikke maastikke nende piirialadel ja loodud äratunta-
vamad seosed maastikuga üldplaneeringu täpsusastmel, arvestades valla arengu-
vajadustega. Tehtud on ettepanek määrata Kuksina külas uus kauni vaatega koht. 
Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga on määratletud külaplatsid ja 
puhkealad. Kõik eelpool nimetatud objektid ja alad on nii ajaloo kandjad kui ka 
tänapäevast kultuurielu ning maastikke kujundavad elemendid.  

Positiivsena saab välja tuua teemaplaneeringu kaardil maastike ja kultuuriobjektide 
terviklikuma kajastuse koos matkaradadega, mis annab parema üldpildi ja lihtsustab 
edasiste arengute käigus nendega arvestamist. Teemaplaneeringu lisas 1 on lisaks 
kultuurimälestistele toodud teave pärandkultuuriobjektide kohta skeemi ja tabeli kujul 
(ptk 2.5.4) ning XX sajandi väärtusliku arhitektuuri objektide loetelu (ptk 2.5.3).  

Ettevõtluskeskkonna arendamise tarbeks maakasutuse reserveerimisel on arvestatud 
maastikuliste ja ajaloolis-kultuuriliste väärtustega, maakasutuse realiseerimisega ei 
kaasne negatiivseid mõjusid ei maastikele ega kultuuripärandile.  

8.3.2 Võimalikud koosmõjud ajaloolis-kultuurilise keskkonna säilitamist tagavate tingimustega: 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga ei ole seatud ajaloolis-kultuurilise 
keskkonna säilitamise tingimusi. 

Ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga on seatud tingimus regionaalselt tähtsate 
objektide kohta (Ostrova festivalipaik, Miikse jaanikivi, Seto Seltsimaja Obinitsas, Seto 
ateljee-galerii „Hal´as Kunn“ Obinitsas) - säilitada neile head ruumivõimalused ja juurde-
pääsuteed ning vältida objektidel/aladel ja nende visuaalselt haaratavas kontaktvööndis 
häiringuid (sh visuaalseid) põhjustavaid arendusi. Eeldatavalt on koosmõju maakonna 
teemaplaneeringuga väärtuslikele maastikele ja miljööväärtuslikele aladele seatud 
tingimustega positiivne ja väldib võimalikke negatiivseid arenguid täiendavalt. 

8.4 Misso vallas 

8.4.1 Kultuuripärandile ja maastikele avalduv mõju: 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu kaardile on kantud väärtuslikud 
maastikud, ilusad teelõigud, vaatekohad, kultuurimälestised, tsässonad kirikud ja 
kalmistud. Teemaplaneeringuga on täpsustatud Võrumaa maakonna teemaplaneerin-
guga määratletud miljööväärtuslike asulate ala, mis loob eeldused nendel aladel tingi-
muste seadmiseks põhjendatumal alusel. Täpsustatud on maakonna teemaplaneerin-
guga määratletud väärtuslikke maastikke. Väärtusliku maastikuna on täiendavalt määrat-
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letud Kriiva külas liustikulise tekkega moreenseljak - Kriiva seljak - kui ilmekas pinna-
vorm. Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga on määratletud külaplatsid ja 
puhkealad. Kõik eelpool nimetatud objektid ja alad on nii ajaloo kandjad kui ka täna-
päevast kultuurielu ning maastikke kujundavad elemendid.  

Positiivsena saab välja tuua teemaplaneeringu kaardil maastike ja kultuuriobjektide 
terviklikuma kajastuse koos matkaradadega, mis annab parema üldpildi ja lihtsustab 
edasiste arengute käigus nendega arvestamist. Teemaplaneeringu lisas 1 on lisaks 
kultuurimälestistele toodud teave pärandkultuuriobjektide kohta skeemi ja tabeli kujul 
(ptk 2.5.4) ning XX sajandi väärtusliku arhitektuuri objektide loetelu (ptk 2.5.3).  

Ettevõtluskeskkonna arendamise tarbeks maakasutuse reserveerimisel on arvestatud 
maastikuliste ja ajaloolis-kultuuriliste väärtustega, maakasutuse realiseerimisega ei 
kaasne negatiivseid mõjusid ei maastikele ega kultuuripärandile.  

8.4.2 Võimalikud koosmõjud ajaloolis-kultuurilise keskkonna säilitamist tagavate tingimustega: 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga ei ole seatud ajaloolis-kultuurilise 
keskkonna säilitamise tingimusi. 

9. MÕJUDE SEOSED 

9.1. Olulise ruumilise mõjuga objektid 

Teemaplaneeringuga ei ole kavandatud olulise ruumilise mõjuga objekte Vabariigi Valitsuse 

15.07.2003 määruse nr 198 „Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri“ mõistes. 

9.2 Olemasoleva keskkonna muutustest tulenev oluline kumulatiivne mõju 

Kumulatiivset mõju on mõistetud kui mitmete strateegiliste dokumentide ja tegevuste ellu-
rakendamise tulemusel (koostoimes) avalduv mõju keskkonnale (Sadler, 1996).  

Teemaplaneeringu koostamise ja KSH praeguses faasis ei ole tuvastatud olulisi vastuolusid 

teiste arvestamisele kuuluvate arengudokumentidega. Kehtivad ja arvestamisele kuuluvad 
strateegilised dokumendid on toodud lisas 1 ptk 1. Kuna maakonnaplaneeringud on 
vananenud ja uued alles koostamisel, siis ei ole võimalik mõju olulisust praegusel ajal 
adekvaatselt hinnata. Viimast saab välja tuua ka Meremäe valla üldplaneeringu puhul – uus 
üldplaneering on koostamisel. 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu alal saab välja tuua kaks ettevõtluse 

arendamise seisukohast suure potentsiaaliga piirkonda, kus võib eeldada kumulatiivseid 
mõjusid. Esimene on Värska lahe piirkond, kus on potentsiaal arendada väikesadamaid ja teine 

Misso vallas Riia-Pihkva maantee ja piirnevad tootmisalad. Eelnimetatud piirkondade 
võimalikud kumulatiivsed mõjud on toodud tabelis 12.1, teave seotud teemade kohta on 
toodud tabelis 12.2. 
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Tabel 12.1. Võimalikud kumulatiivsed mõjud Värska lahe ja Riia-Pihkva maantee piirkonnas. 

Tegevus 

Seotud kaitstav või 
väärtustatud kesk-
konna ressurss / 
objekt; ressurss / 
objekt, mille 
seisundi tasemele 
on seatud tingi-
mused, piirväärtu-
sed vms (vt tabel 
12.2) 

Teised mõjutegurid 

Võimalik kumulatiivne mõju 
 

Negatiivne (-) 

Positiivne (+) 

Tõenäolise mõju tuvastamine 

oluline 

väheoluline 
 

lühiajaline 

pikaajaline 

Väikesada-
mate aren-
damine ja 
veeliiklus 
Värska lahel 
(Värska 
vald, 
Mikitamäe 
vald) 

 Värska lahe 
hoiuala / Natura 
2000 loodusala;  

 Peipsi järv koos 
Lämmijärve ja 
Pihkva järvega 
(VEE2075600);  

 Õrsava järve 
suubuv Värska 
oja (Mustoja) - 
hariliku vingerja 
elupaik 

 järvemuda 
kaevandamine 
Värska lahest; 

 heitvee välja-
laskmed (Värska 
Vesi – Värska oja; 
Verska Calor – 
Värska laht; 
Värska 
Sanatoorium - 
Peipsi järv koos 
Lämmijärve ja 
Pihkva järvega)89; 

 Venemaalt pärit 
reostus Pihkva 
järves; 

 võimalik hajukoor-
mus; 

 olemasolev 
turism;  

 olemasolev 
veeliiklus 

 

- Värska lahe ja Õrsava 
järve veekeskkonna halve-
nemine ja sellega kaasnev 
(lokaalne/looduskaitse-
line) 

+ ettevõtluse (turismi-, 
puhke-, tervisemajandus) 
arendamise võimalused 
(regionaalne / sotsiaal-
majanduslik) 

Väikesadamate arendamine ja 
lisanduva veeliikluse mõju on 
eeldatavalt pikaajaline, ent ka 
avaldub pika aja jooksul – arves-
tades, et arenduste realiseeri-
mine oleneb majanduslikest 
võimalustest, poliitilisest ja 
halduslikust olukorrast, õigus-
kindlusest jm. Mõju on oluliselt 
väiksem võrreldes varem pika aja 
jooksul avaldunud mõjudega, 
eriti Venemaalt tuleva negatiivse 
mõjuga. 

Eeldatavalt kaasne oluline 
negatiivne kumulatiivne mõju 

Riia-Pihkva 
maantee 
äärsete 
tootmis-
alade aren-
dus (Misso 
vald) 

 Luhamaa küla-
plats (regio-
naalse tähtsu-
sega objekt); 

 välisõhk; 
 elu- ja puhke-

keskkond; 
 põllu- ja metsa-

maa 
 

 olemasolev liiklus-
sagedus (2013 a 
oli ööp. keskmine 
liiklussagedus 
valla piirist kuni 
Tallinn - Tartu - 
Võru – Luhamaa 
ristini 941, edasi 
kontrolljooneni 
1215).  

 olemasolev 
liiklusest tulenev 
õhusaaste, müra 
ja vibratsioon 

 

- liiklussageduse ja kaasne-
vate häiringute kasv (õhu-
saaste, müra ja vibrat-
sioon – elu- ja puhkekesk-
konna halvenemine; 

- põllu- ja metsamaade 
vähenemine; 

- harjumuspärase maastiku-
pildi muutumine – võib 
olla negatiivne kui taju-
takse elukeskkonna halve-
nemisena 

- struktuurse tööjõupuudu-
se kasv 

+ ettevõtluse arendamise 
võimalused (sh suurette-
võtted ja neid teenindav 
ettevõtlus);  

+ piirkonna majandusliku 
atraktiivsuse ja maine 

Kõige arvestatavam negatiivne 
mõju kaasneb eeldatavalt liiklus-
koormuse kasvuga ja on võimalik, 
et täiskoormuse saavutamisel 
võib see hakata mõnevõrra 
häirima Pulli järve ja Hino järve 
piirkonna puhkemajandust. 
Samas on olemasolevatel puhke-
majanduse ettevõtjatel võimalus 
leida uute ettevõtete baasil 
täiendavalt rakendust.  

Eeldatavalt ei avaldu mõjud lühi-
kese perioodi jooksul, mis 
võimaldab muutustega koha-
neda. Arenduste realiseerimine 
oleneb majanduslikest võima-
lustest, poliitilisest ja halduslikust 
olukorrast, õiguskindlusest jm. 

Tootmisalade eduka arendamise 
puhul on oodata eeldatavalt 

                                                           
89 Keskkonnaregistri andmed 
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kasv; 

+ tööpuuduse ja väljarände 
vähenemine - sotsiaalse 
kindlustunde kasv 

olulisi ja pikaajalisi positiivseid 
mõjusid. 

Eeldatavalt kaasne oluline 
negatiivne kumulatiivne mõju. 

 

Tabel 12.2. Teadaolev seisund, piirnormid 

Objekt Seisundi teave / seatud normid Alus 

Peipsi järv koos 
Lämmijärve ja Pihkva 
järvega (VEE2075600), 
sh Värska laht 

lõplik seisundiklass 2009 on kesine, seisundiklassi 
eesmärk 2015 - kesine, pikendatud eesmärk 2021 - 
hea.  

Ida-Eesti VMK 2010 
Värska oja 
(VEE1002600) 

Ökoloogiline seisund 2009 on hea, seisundiklassi lõplik 
määrang 2009 - hea, seisundiklassi eesmärk 2015 - 
hea.  

Pihkva järv 
(207561000_2) 

Seisundi hinnang on halb. 

Peipsi järv 
(207561000_1)    

Seisundi hinnang on kesine. 

Õrsava järv Andmed puuduvad.  

III klassi maantee 

III klassi mnt on projekteeritud eeldatavale keskmisele 
ööp. füüsilisele liiklussagedusele 3000-6000.  

Oluliseks liiklussageduse muutuseks loetakse aasta 
keskmise ööpäevase liiklussageduse muutust üle 10% 
või ühel sõidurajal liiklussageduse muutust tipptunnil 
üle 30%.  

III klassi teede puhul ulatub sanitaarkaitsevöönd 200 
m kaugusele sõidutee servast. Projekteeritavate teede 
puhul on müra piirnormiks päeval elamualal 55dB, 
tööstusalal 80dB; liikluse põhjustatud vibratsiooni-
taseme lubatav väärtus elamualal 71-75dB; tööstus-
alal 80-85 dB. Liiklusest põhjustatud saasteainete ööp. 
keskmised lubatud piirnormid (mg/m3) õhus: Nox 0,15; 
tolm 0,15; süsivesinikud 2,0; SO2 0,05; plii 0,0003; 
tahm 0,05; CO 3,0. 

Teede- ja Sideministri 28.09.1999 a 
määrus nr 55 „Tee projekteerimise 
normid“ Lisa 

Luhamaa külaplats  

Regionaalse tähtsusega objekt.  

Säilitada head ruumivõimalused ja juurdepääsuteed. 
Alal ja selle visuaalselt haaratavas kontaktvööndis 
tuleb vältida häiringuid (sh visuaalseid) põhjustavaid 
arendusi. 

Setomaa ettevõtluskeskkonna 
teemaplaneering 
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10.  OLULISE NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISE JA LEEVENDAMISE 
MEETMED 

Eeldatavalt ei too teemaplaneeringuga kavandatu kaasa olulisi negatiivseid mõjusid. 

10.1 KSH pakutud meetmed negatiivsete mõjude leevendamiseks 

Tulenevalt Natura-alade eelhindamise tulemustest ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude 
hindamise tulemustest on looduskeskkonnale avalduvate võimalike negatiivsete mõjude 
leevendamiseks ja inimeste turvalisuse kaalutlustel tehtud ettepanek rakendada järgmisi 
meetmeid: 

Lüübnitsa hoiualal: 

 Koostöö hoiuala valitsejaga hoiualal asuvate puhkealade arendamisel;  

 Külastajate teavitamine puhkealade kasutamise korrast. 

Värska lahe hoiualal: 

 Kehtestada veesõidukitele liikluskiiruse piirang90 ja paigaldada vastavad liiklust reguleeri-
vad signaalmärgid, kuna madalas lahes on kiirusest tingitud suurem lainetus üheks 
põhjasetete üles kergitamise põhjuseks, mis omakorda võib kahjustada veekogu 
seisundit ja hariliku vingerja ning latika koelmute seisukorda.  

Tulenevalt veeseadusest on veesõidukite lubatud piirkiirus avalikult kasutataval veekogul 
30 km/h. Minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldaval jõe (lahe) lõigul on 
10 m91. Värska silla kandepostide vahelise ava laius on ca 15 m ja silla ning Õrsava järve 
vahelise lahelõigu laius on vahelduvalt ca 70…100 m. Mitme veesõiduki samaaegne 
suurel kiirusel liikumine võib kitsastes tingimustes tekitada ohtlikke olukordi, lõigule jääb 
ka üks supluskoht. 

Konsultatsiooni eesmärgil 16. 07. 2014 toimunud arutelul Räpina Keskkonnamajas 
hindas Veeteede Ameti esindaja Eino Martihhin sobilikuks sõidukiiruseks kuni 10 km/h. 
Piirkiirus 10 km/h esineb näiteks ka Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.02.2003 
määruses nr 28 „Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord“, kus kiirväikelaevadel (arendab 
kiirust üle 30 km/h) on ujumiskohtadele lähemal kui 100 m liiklemine kiirusega üle 
10 km/h keelatud. Keskkonnaameti väitel puudub käesoleval ajal võimekus teostada 
järelevalvet kiiruse üle, mis võib saada kiiruspiirangu seadmisel takistuseks. Samas ei ole 
välistatud, et selline võimekus lähematel aastatel tekib; 

 Mitte lubada hoiualal jetisõitu, mis samuti põhjustab setete üles kergitamist - eriti kiiren-
duste ja pöörete ajal kui survejõud on suunatud allapoole. Jetisõit võib kahjustada 
veekogu seisundit ja hariliku vingerja ning latika koelmute seisukorda, lisaks kaasneb 
märkimisväärne müra; 

 Veekeskkonna reostumise vältimiseks veesõidukite hooldusreeglite järgimine, töökorras 
mootorite kasutamine;  

                                                           
90 Alus: Veeseadus § 18 lg 5 
91 Alus: Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded § 3 lg 1. 
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 Suplejate turvalisuse tagamiseks supluseks kasutatava veeala tähistamine poidega; 

 Suplejate ja veel liiklejate turvalisuse tagamiseks avalikkuse teavitamine veeliikluse 
korrast Värska lahel (veebilehtedel, sotsiaalmeedias, trükistega, infotahvlitega jms);  

 Kalastikule avalduvate mõjude leevandamiseks võimalike süvendus ja/või rajamistööde 
kavandamine väljapoole kalade kudemisaega;  

 Olenevalt väikesadamate rajamis- ja/või süvendustööde kavandatavast mahust võib 
osutuda vajalikuks KMH läbiviimine. 

Õrsava järvel: 

 Kaaluda veesõidukitele liikluskiiruse piirangu kehtestamist92 ja jetisõidu mittelubamist 
Õrsava järvel.  

Tulenevalt veeseadusest on veesõidukite lubatud piirkiirus avalikult kasutataval veekogul 
30 km/h. Õrsava järvel on märgitud kolm supluskohta.  

Kaalutlus- ja võrdlusargumendi ning näitena saab tuua järgmist: Majandus- ja kommu-
nikatsiooniministri 11.02.2003 määrus nr 28 „Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord“, 
seab erikonstruktsiooniga väikelaevale ja jetile (ka purjelauale) keelu sõita ujumis-
kohtadele lähemal kui 100 m (keelatud on sõita ka sadama akvatooriumil ja üldjuhul 
sadama sisse- ja väljasõiduteel). Aktiivset puhkust korraldava ja sh jeti laenutusega 
tegelev ettevõtte on oma veebilehel jetisõitja meelespeas soovitanud jetiga hoiduda 
vähemalt 200 m kaugusele ujumistsooni poidest, teistest jettidest, sadamast ja saartest, 
sest sõidukitel puuduvad pidurid, kusjuures maksimaalne kiirus on ~100 km/h ja 
pidurdusteekond on 100 m.93 Õrsava järve veepeegli laius loode-kagusuunaliselt on ca 
600 m (arvestamata õõtsikut) ja kirde-edelasuunaliselt ca 400 m. Tõmmates järve 
kaldajoonest sissepoole 100 m laiuse puhvri tingliku suplusala jaoks, jääb järve keskele 
ca 250 x 350 m vaba ala ja 200 m laiuse puhvri puhul kitsas 150 x 30 m vaba ala (viimane 
jetisõiduks ilmselt ei sobi). 

 Veekeskkonna reostumise vältimiseks veesõidukite hooldusreeglite järgimine, töökorras 
mootorite kasutamine;  

 Suplejate turvalisuse tagamiseks supluseks kasutatava veeala tähistamine poidega; 

 Suplejate ja veel liiklejate turvalisuse tagamiseks avalikkuse teavitamine veeliikluse 
korrast Värska lahel (veebilehtedel, sotsiaalmeedias, trükistega, infotahvlitega jms);  

 Kalastikule avalduvate mõjude leevandamiseks võimalike süvendus ja/või rajamistööde 
kavandamine väljapoole kalade kudemisaega;  

 Olenevalt väikesadamate rajamis- ja/või süvendustööde kavandatavast mahust võib 
osutuda vajalikuks KMH läbiviimine. 

Mustoja maastikukaitsealal: 

 Koostöö Mustoja maastikukaitseala valitsejaga hobumatkadeks sobilike radade valikul ja 
kasutuse intensiivsuse selgitamisel.

                                                           
92 Alus: Veeseadus § 7 lg 4. 
93 http://www.aktiivnepuhkus.ee/laenutus/jeti-laenutustingimused 
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Piusa-Võmmorski hoiualal: 

 Paadisilla rajamistööde kavandamine kalade kudemisjärgsesse perioodi. 

Kisejärve maastikukaitsealal: 

 Tootmistegevusega kaasnevate mõjude korral keskkonnanõuete täitmine, keskkonna-
lubade olemasolu. 

Meremäe vallas Obinitsa külas kalakasvatuse rajamine ja hüdroenergia kasutamine Obinitsa 
oja baasil: 

  Täpsustada tegevuste maht ja kasutatav tehnoloogia, vajalikuks võib osutuda KMH 
läbiviimine. Obinitsa oja Obinitsa paisjärve paisust suubumiseni Piusa jõkke on 
lõhejõgi.94 Lõhejõe paisutamine ei ole lubatud, olemasolev pais teadaolevalt puudub, 
hüdroenergia kasutamine eeldab vee erikasutusluba95. Vt ka ptk 6.3/6.3.1. 

10.2 Planeeringulahendused ja -tingimused kui meetmed olulise negatiivse 
mõju vältimiseks-leevendamiseks 

Teemaplaneeringu eesmärgid ja põhimõtted on kooskõlas kõrgemal seisvate strateegiliste 
dokumentidega. Planeeringulahenduse väljatöötamise protsessis on taustsüsteemina 
arvestatud omavalitsuste üldplaneeringutega kavandatud elamu- ja üldkasutatavate aladega, 
et saavutada kooskõla. 

Kõik suuremate tootmis- ja arendusalade asukohad tuginevad omavalitsuste üldplaneerin-

gutele, Misso valla puhul ka Võru Maavalitsuse koordineeritud arendusprojektile. Üldise 
printsiibina leitakse esmalt rakendus olemasolevatele hoonetele (sh ettevõtlusmajanduse 
kinnisvaraobjektid) ja juba kasutusel aladele ja seejärel varem tootmisest/arendustegevusest 

puutumatutele aladele. Mahukamad uusarendused (Misso vallas, Värska vallas) realiseeruvad 
piisavalt pika aja jooksul või etapi kaupa, mis võimaldab inimestel ja keskkonnal muutustega 
kohaneda. Tootmisalade arendamisele (hoonete rajamisel, laiendamisel ning taaskasutusele 
võtmisel) on seatud tingimus, et laiendatav/rajatav ettevõte mahuks reserveeritud tootmis-
alasse ära koos oma mõjuvööndiga96. Tootmisaladel, välja arvatud maavara kaevandamise 
alad, on kohustus ala välispiiril säilitada olemasolevat haljastust ja/või see (kaitse)puhver-
vööndina rajada. Puhvervööndi haljastuse pindalaliseks osakaaluks on vähemalt 20 % reser-
veeritud tootmisalast. Viimane väldib negatiivseid mõjusid kohtades, kus võimaliku mõju 
ulatuses paiknevad elamualad, jalakäijate teed või väärtuslikud loodusalad. Et veelgi vähen-
dada võimalikke negatiivseid mõjusid elamualadele on elu- ja üldkasutatavate hoonete 
kontaktvööndis lubatud võimalikult vähe häiringuid ja saastet põhjustavad ettevõtted, mille 
tootmistehnoloogia ei vaja insener-tehnilisi meetmeid keskkonnatingimuste täitmiseks. 

                                                           
94 Alus: Keskkonnaministri 15.06.2004 määrusele nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja 

elupaikade nimistu“ 
95 Alus: Veeseadus § 8 lg 2 punkt 5, 6, 12 
96 Mõjuvööndi moodustab tootmistegevusega kaasnev ülenormatiivne, ehk künnistaset ületav, emissioon (aine 

heide, müra). Mõjude väljumine mõjuvööndist on aktsepteeritav vastava loa (välisõhu saasteluba, erisaaste-
luba, kompleksluba) olemasolul.  
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Põllu- ja metsamaade ressursi majandamisel soovitab planeering edasises tegevuses lähtuda 

headest tavadest (Riigimetsa hea metsamajanduse tava, Eesti FSC standard, Hea põllu-
majandustava) ja kohalikest maastikulistest tingimustest. 

Taristu puhul on pandud rõhku sõidu- ja kergliiklusteede hea sõidetavuse ja turvalisemate 

liiklusolude saavutamise võimalustele. Kavandatud on looduskeskkonda säästvate tehno-
loogiate rakendamine päikeseenergia jaamade näol. 

Konsensusliku planeeringulahenduse saavutamise eesmärgil on kohalike avalike huvide arves-

tamiseks tehtud ettepanek piiriületamisega seonduva lihtsustamiseks ja seoses veekogude 
(Värska laht) kasutamisega. Muudatust veekogude kasutamises ja kaasnevaid ranna- ja 
kaldakaitse kitsendusi on selgitatud eraldi teemaplaneeringu lisas. Eesmärk on teavitada 
avalikkust, huvigruppe ja ärgitada avaldama oma seisukohti sh vastuväiteid.  

Keskkonnamõju vältimise võimaluseks Värska lahel jääb ka perspektiivsete väikesadamate 

juurde reserveeritud veealadele regulatsiooni seadmise võimalus vallavalitsuse poolt. 
Siinkohal saab juhtida tähelepanu, et kui omavalitsusel jääb puudu pädevusest, siis on 
võimalik konsulteerida Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni spetsialistidega. Vajadusel 

tuleb kaasata kitsama eriala eksperte. 

11.  ÜLEVAADE KSH KORRALDAMISEST JA KAASAMISEST 

KSH eesmärk on anda omavalitsustele vajalik teave parima planeeringulahenduse väljatööta-
miseks, et tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja jätkusuutlik areng ning kaasata laiemat 
avalikkust. 

KSH programmi koostamisel küsiti seisukohta Keskkonnaametilt ja kõigilt teistelt asutustelt, 

kokku 15-lt institutsioonilt, keda strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eelda-

tavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab. Ühtlasi teavitati e-kirjaga ja küsiti 
seisukohta Setomaa naaberomavalitsustelt. Naaberomavalitsustelt seisukohti ei laekunud. 

KSH programmi avalik väljapanek toimus 11.09 - 26.09.2013 Mikitamäe, Värska, Meremäe ja 

Misso Vallavalitsustes ja eelnimetatud omavalitsuste kodulehtedel. Toimumistest teavitati 
ettenähtud viisil. KSH programmi avaliku väljapaneku ajal laekus täpsustavaid seisukohti juba 
KSH programmi eelnõule arvamust avaldanud asutustelt – Muinsuskaitseametilt, Pääste-
ametilt ja Siseministeeriumilt. KSH programmile esitatud seisukohti ja nende vastuseid on 
kajastatud programmi peatükis 9. Esitatud küsimustele, ettepanekutele ja seisukohtadele on 
vastatud, asjakohaste ettepanekutega on arvestatud ning  mittearvestamist on põhjendatud. 

KSH programmi avalikud arutelud toimusid 03.10.2013 Misso ja Meremäe vallavalitsuses ja 

04.10.2013 Värska ja Mikitamäe vallavalitsustes. Avalikul arutelul tutvustati teema-

planeeringuga seonduvat ning KSH programmi sisu. Arutelul tõstatatud olulisemad küsimused 
on kajastatud KSH programmi peatükis 10. KSH programm kiideti Keskkonnaameti poolt heaks 
23.10.2013 kirjaga nr PVV 6-8/13/16953-5. 

KSH aruande koostamisel on Värska lahte ja Õrsava järve puudutavates küsimustes 

konsulteeritud Keskkonnaametiga ja Veeteede Ametiga, Värska Vallavalitsus on konsulteerinud 
Keskkonnaministeeriumiga. Nimetatud teemadel toimus Räpina Keskkonnamajas konstruk-



Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

78 
 

tiivne arutelu 16. juulil 2014. a, millest võttis osa Värska Vallavalitsusest vallavanem ja 
maanõunik, Keskkonnaameti spetsialistid, Veeteede Ameti esindaja ja KSH aruande koostaja.  

Peatükki täiendatakse vastavalt menetlusele. 

12.  SEIREMEETMED  

Seiratavad keskkonnanäitajad on kohalikes omavalitsustes määratud õigusaktide alusel nagu 
keskkonnaload (vee-erikasutusluba, jäätmeluba, välisõhu saaste luba, maavara kaevandamis-
luba jne) ja lähtuvalt strateegilistest dokumentidest (näiteks veemajanduskava, ÜVK arengu-
kava, kaitsekorralduskava jt). Mõõdetavate indikaatorite loetelu sõltub konkreetsest seire-
kavast. 

Üheks omavalitsuse tasandi keskkonnaseire rakendamise viisiks ruumilise planeerimisega 

seostatult on planeeringute regulaarne ülevaatamine vastavalt planeerimisseadusele (pärast 
kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi). Planeeringute ülevaatamisel tuleb 
analüüsida planeeringu elluviimisel ilmnenud olulisi mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele, 
kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning oluliste negatiivsete mõjude vähendamise tingimusi. 
Ebasoovitavate arengute puhul tuleb vajadusel kavandada leevendavaid meetmeid, sh läbi 
uute planeeringute. 

Seiremeetmena saab käsitleda Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringust  kinni-

pidamise kontrollimist ja teemaplaneeringus esitatud tingimuste täitmise kontrollimist 
ehitusloa väljastaja ja asjassepuutuvate ametkondade poolt. Teemaplaneeringust  kinnipida-
mise jälgimise indikaatoriteks on teemaplaneeringu lahendust muutvate planeeringute alga-
tamise taotlemine, projekteerimistingimustega oluliste muudatuste taotlemine. 

Peatükki täiendatakse vastavalt menetlusele. 

13.  KOKKUVÕTE 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering on kooskõlas kõrgemalseisvate strateegiliste 
dokumentidega, võtab arvesse piirkonnas koostatud kohaliku tasandi teema- ja ajakohaste 
planeeringute ning arengukavadega seatud strateegilisi eesmärke. Planeeringu koostamisel on 
arvestatud rahvusvaheliste, Euroopa Liidu ja riiklike keskkonnakaitse eesmärkidega. 

KSH aruandes on mõistet alternatiiv käsitletud kui ühte kahest teineteist välistavast võima-

lusest. Selline käsitlus on hindajate valik ja metoodiline võte. On eeldatud, et seadusandja on 
seaduses mõiste alternatiiv kasutamisel lähtunud samast kaalutlusest. Kuna teemaplaneering 
täpsustab kehtivaid üldplaneeringuid, seega ka lähtub viimastest, on reaalsete alternatiivsete 

arengustsenaariumite võimalus väike, pigem on tegu lahenduse arengu variantidega. Reaalsed 
alternatiivid puuduvad Mikitamäe vallas kuna Vallavalitsuse valikuna teemaplaneeringu 
lahendus kopeerib kehtiva üldplaneeringu lähendust. Reaalsed alternatiivid puuduvad ka 
Misso vallas, kus teemaplaneeringu lahendus kinnitab üldjoontes kehtiva üldplaneeringu 
põhimõtteid ja täpsustab tootmisalade asukohta. Meremäe valla arengu võimalikke 
alternatiivseid arengustsenaariume (juhul kui neid esineb) on otstarbekaks peetud võrrelda 
koostatava üldplaneeringu KSH-s. 
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Reaalse turismimajanduse arengustsenaariumi alternatiivina on tõlgendatud Õrsava järve 

edasist potentsiaali veekoguna, kus on lubatud sisepõlemismootoriga veesõiduki kasutamine. 
Võrreldud on järgmist kahte olukorda: 0-alternatiiv – põhineb kehtiva üldplaneeringu 
lahendusel, kus Õrsava järvele ei ole kavandatud sildumisrajatist; 1-alternatiiv – põhineb 
Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu lahendusel, kus on kavandatud võimalus uue 
väikesadama rajamiseks Õrsava järvele. Alternatiivide võrdlemise tulemusel võib väita, et 0-
alternatiiv ei välista negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale ega too kaasa positiivseid 
mõjusid. 1-alternatiiviga kaasneb täiendav surve looduskeskkonnale, mis on leevendatav, 
eeldatavalt kaasnevad kaalukad positiivsed mõjud sotsiaalsele ja majanduslikule keskkonnale 

Keskkonnamõjude prognoosimine toimus tasakaalustatult, ehk hindamisel pöörati võrd-

väärselt tähelepanu nii negatiivsetele kui ka positiivsetele mõjudele. Eeldatavalt planeeringu-
lahenduste elluviimine avaldab nii või teisti mõju keskkonnale. Mõjude hindamine lähtub 

strateegilisest positsioonist, et arendatavad alad, omavalitsuste territooriumil asuvad 
kaitsealad ja rohevõrgustik peavad jääma harmooniliselt koos eksisteerima. 

Keskkonnale (keskkonnaaspektidele) avalduvate võimalike oluliste mõjude hindamisel lähtuti 

heakskiidetud KSH programmist; olemasolevast teabest ja uuringutest; ruumilise planeerimise 
hierarhilisusele tuginevast seisukohast, mille kohaselt täpsemaid hinnanguid on võimalik anda 
detailsema taseme strateegilise dokumendi koostamise koosseisus läbiviidava KSHga/KMHga. 

Planeeringulahenduse hindamisel kaaluti ka, mil määral on tõenäoline mitteolulise keskkonna-

mõju kumuleerumine oluliseks. Hindamise käigus võrreldi kavandatavat tegevust sarnaste 
varasemate tegevustega mujal ja nende teadaolevat mõju. Sarnaseid ettepanekuid arutati 
jõudmaks nende arvestamise vajalikkuses konsensusele. Kumuleeruvaid mõjusid hinnati 
Värska lahe piirkonnas ja Misso vallas Riia-Pihkva maantee äärsetel aladel. Eeldatavalt ei 
kujune kumulatiivne mõju kummalgi juhul oluliseks. 

KSH käigus selgitati välja, kirjeldati ja hinnati teemaplaneeringuga kavandatavate arengute ja 

tegevuste elluviimisega kaasnev võimalik negatiivne ja positiivne mõju. KSH sisaldab võimalike 
mõjude selgitamist Natura-aladele eelhindamise tasemel. Kokkuvõtlikult võib väita, et teema-
planeeringu lahenduste elluviimine ei too kaasa olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale, sh 
Natura-aladele. Siiski on võimalik, et Värska lahel väikesadamate arendamisel osutub mõnel 
juhul (olenevalt tööde mahust) vajalikuks KMH läbiviimine. Teemaplaneeringu elluviimisega 
kaasnevad eeldatavalt märkimisväärsed positiivsed mõjud majanduslikule ja sotsiaalsele 
keskkonnale. Ajaloolis-kultuuriline keskkond on teemaplaneeringus käsitletud väärtusliku 
ressursina, mida tuleb kasutada säästvalt ja heaperemehelikult – mõjud viimasele on pigem 
kaudsed-positiivsed.  

KSH aruandes on välja toodud planeeringulahenduses ja seatud tingimustes sisalduvad 

meetmed olulise negatiivse mõju vältimiseks ja leevendamiseks. Tulenevalt Natura-alade 

eelhindamise tulemustest ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise tulemustest on 
looduskeskkonnale avalduvate võimalike negatiivsete mõjude leevendamiseks ja inimeste 
turvalisuse kaalutlustel tehtud mõjude leevendamiseks täiendavaid ettepanekuid. KSH 
tulemused on aluseks otsustajale (vallavolikogu). 
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Olulisemana saab teemaplaneeringust välja tuua:  

Värska lahe näol on tegemist väärtuslike ressursside kogumiga – siin on koos väärtuslik 

maavara, loodusväärtused, puhkeväärtused, ajaloolised järvelise eluviisi tavad ja eeldatavalt 
Kagu-Eesti ühe suurima potentsiaaliga paik väikesadamate arendamiseks. Viimast seisukohta 
toetas konsultatsiooni arutelul ka Veeteede Ameti esindaja. 

Kavandatud arengute realiseerimine piiriäärsetel aladel oleneb olulisel määral majanduslikest 

võimalustest, poliitilisest ja halduslikust olukorrast, õiguskindlusest jmt. Misso vallas kavan-
datud ulatuslike tööstusalade oluline eelis ja peamine potentsiaal seisneb nende paiknemises 
Riia-Pihkva rahvusvahelises transpordikoridoris Luhamaa piiripunkti lähedal. Samuti on suure 
potentsiaaliga Värska vallas Koidula-Matsuri piirkonna tootmisalade (ka Lobotka tootmisala) 
perspektiiv seotud piiripunktiga ja sõltuvuses majanduspoliitilisest olukorrast. 

Soovi korvata teedevõrgus neid puudujääke, mis ajaloolise Setomaa poolitamisega omal ajal 

kaasnesid ja tänaseni tunda annavad. Meremäe vallas on kavandatud avalikult kasutatavaid  
teid, mis valdavalt kulgevad mööda olemasolevaid teid ja radu. Kavandatud on ka üks pikem 
avalikult kasutatava tee trassikoridor (osaliselt olemasolevate teede ja radade baasil), mille 
tarbeks on olemas üsna head ruumivõimalused. 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspertide seisukoht 

Teemaplaneering kui strateegiline planeerimisdokument: 

 on kooskõlas Setomaa valdade arengukavade ja üldplaneeringutega ning teiste kehtivate 
aja- ja teemakohaste strateegiliste dokumentidega; 

 avab võimalused Setomaa ettevõtluskeskkonna säästavaks ning jätkusuutlikuks 
arendamiseks; 

 ei too lahenduste realiseerimisel kaasa olulise negatiivse mõjuga keskkonnamõjusid. 
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LISA A. KSH aruande avalikustamise materjalid 

Peatükki täiendatakse vastavalt menetlusele. 

 

LISA B. KSH programm (eraldi kaust) 

 

 


