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1.  KSH EESMÄRK 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi: KSH) koostatakse Setomaa ettevõtlus-
keskkonna teemaplaneeringu (edaspidi: TP) elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste 
mõjude hindamiseks.  

KSH eesmärk on anda omavalitsustele vajalik teave parima planeeringulahenduse välja-

töötamiseks, et tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja jätkusuutlik areng ning kaasata 
laiemat avalikkust. 

TP eesmärk on Setomaa ettevõtluskeskkonna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. 

Setomaa teemaplaneeringut võib käsitleda regionaalse ehk piirkondliku planeeringuna, TP 
lähteseisukohad sh seonduvad planeeringud, arengukavad ning uuringud on toodud lisas 2 1. 
Teemaplaneeringuga samaaegselt on koostamisel Setomaa ühtne ettevõtlusstrateegia. Teema-

planeeringu ja selle KSH koostamine ning ühtse ettevõtlusstrateegia koostamine toimub 
koostöös. TP, KSH ja strateegia koostaja on Eesti Maaülikool. Nii TP kui ühtse ettevõtlus-
strateegia koostamise ettepaneku on teinud Setomaa Valdade Liit (SVL). 

Teemaplaneering ja selle 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. 

Algatamisotsused on toodud lisas 1.  

Ettevõtlusstrateegia koostamise käigus korraldatud seminari käigus on Setomaa ettevõtlus-

keskkond defineeritud järgmiselt (definitsioon võib edasise töö käigus täpsustuda): 

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 ...., 
tööversioon 30.09.2013, EMÜ).  

 

 

                                                           
1 Lisas 2 on Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu esialgsed lähteseisukohad. Hiljem on lähte-
seisukohti parandatud/kaasajastatud, mis ei muuda nende põhimõttelist sisu, ja on käesoleval ajal Valla-
volikogude poolt kinnitamisel. Otsus tehakse teatavaks menetlusosalistele: Põlva Maavalitsus, Setomaa Valdade 
Liit, kooskõlastavad riigiasutused, Meremäe Vallavalitsus, Mikitamäe Vallavalitsus, Misso Vallavalitsus, tehno-
võrkude valdajad. vt Värska Vallavolikogu otsus http://avalik.amphora.ee/varskavv/document.aspx?id=198232 

http://avalik.amphora.ee/varskavv/document.aspx?id=198232
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2.  STRATEEGILISE HINDAMISE ULATUS 

KSH viiakse läbi Setomaa valdade - Misso, Mikitamäe, Värska ja Meremäe valla haldus-
territooriumite kohta (vt joonis 1). 

Võimaliku olulise mõju ulatumisel Setomaa valdade haldusterritooriumist väljapoole peetakse 

esialgu silmas valdade vahetut ümbrust. Võimaliku olulise negatiivse mõju avaldumine ja 
ulatus Setomaa valdade halduspiiridest kaugemale selgitatakse TP ja KSH edasise koostamise 
käigus.  

Joonis 1. Planeeritav ala hõlmab Setomaad ehk Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso valla haldus-
territooriume. 

 

3.  LÜHIÜLEVAADE OLULISEMATE STRATEEGILISTE DOKUMENTIDEGA 
KAVANDATUD ARENGUSUUNDADEST 

Käesolevas peatükis on kehtivate strateegiliste dokumentide alusel konspektiivselt välja 
toodud piirkonnas olulisemaid ruumilist mõju omavaid eesmärke ja visioone ning 
reserveeritud maakasutust (tabel 1). Koondatud teave ei pretendeeri ammendavale 
ülevaatele, siiski vaatamata mõningasele teabe vananemisele (eelkõige maakondlikul tasandil, 
aga ka üldplaneeringute osas), annab loetelu ülevaate üldistest suundumustest ning soovitud 
arengutest. Toodud arengusuunad on esialgseks aluseks mõjude prognoosimisel, mis TP-ga 
haaratud piirkonnas võivad vajada tähelepanu. 

Tabel 1. Setomaa valdadega seonduvad kavandatud arengud 

Valdkond Visioon /eesmärk Allikas 

RIIK 

Meremäe vallas Mereküläs asub radarijaam. Piusa kordon ja piirivalve 
Piusa sissikompanii taktika harjutusala Meremäe vallas. Lasketiirud Piusa 
ja Misso (Murati) kordonite lähedal. 
Piirivalve vaatlustornide alune ja teenistusmaa: 
- Misso vallas Lüta külas, Tserebi külas; 
- Meremäe vallas Kitse külas, Helbi külas, Kiislova külas. 
Kagu piirivalvepiirkond. 

Võrumaa maakonna-
planeering (MP), 
2002 
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Misso vallas on riigikaitselisel otstarbel reserveeritud maa lasketiiru raja-
miseks endisesse kruusakarjääri. 

Misso ÜP, 2001 

Mikitamäe vallas on riigikaitsemaana reserveeritud Beresje plats Beresje 
külas. Piirivalve hallatavad maaüksused, sh Lüübnitsa piiripunkt. 

Mikitamäe ÜP, 2010 

ASUSTUS 

Riigi piirialadel tuleb püsiasustus sobivate regionaalpoliitiliste meet-
mete abil säilitada –riigikaitselistel ja kogu riigi territooriumi turvalisuse 
kaalutlustel. 
Linnapiirkondi (toimepiirkondi) võiks 2030. aastal Eestis olla 15: nende 
seas Põlva, Tartu-Elva, Valga, Võru.  

Eesti 2030+ 

Olulist mõju välissuhetele ja ruumilisele arengule Võrumaal avaldavad 
maakonnas paiknevad rahvusvahelised piiripunktid (Murati-Veclaicene, 
Luhamaa-Šumilkino). 
Toimiv keskuste võrgustik ja elujõuline hajaasustus. 

Võrumaa maakonna-
planeering, 2002 

KOGUKOND 

Üha enam linnastunud; üha vähem hõivatud tavapärases põllu- ja metsa-
majanduses; uut tüüpi töökohad, nagu majutus-, toitlustus- ja turismi-
teenused, kaugtöö, erinevad ökotalud; suurenev hulk töötajaid osaleb 
igapäevases tööalases pendelrändes linna ja maa vahel. 

Eesti 2030+ 

Piirkonna kultuurilise eripära (Setu külad ja elamisviis) kaitsmine. Põlvamaa MP, 2002 

ELATAV 
KESKKOND 

Hoida piirkondlikku eripära. 
Maapiirkonnas: elukoha privaatsus, toimetulek sõltumata välistest 
oludest, looduslik elukeskkond. Ökoloogiliselt puhas tootmine põllu-
majanduses ja metsanduses, traditsioonilisemad töökohad, hästi korral-
datud kultuuri- ja loodusturism. Ligipääs keskustes paiknevaile töö-
kohtadele, teenustele ja haridusasutustele; hea andmeside, head võima-
lused ka linnastunud maaelanikele.  

Eesti 2030+ 

INFRA-
STRUKTUUR 

Maapiirkondade infrastruktuuri parendamine. Põlvamaa MP, 2002 

Optimaalse ja kvaliteetse tehnilise infrastruktuuri olemasolu. 
Ettevõtluse seisukohalt oluliste teede ja sildade ehitus ja rekonstru-
eerimine. Maanteeäärsete teeninduskohtade (bensiini- ja hoolde-
jaamade, söögikohtade, motellide, kämpingute, puhkeplatside) välja-
arendamise soodustamine. Transiitvedude soosimine ja selleks trans-
pordi infrastruktuuri arendamine (sh Luhamaa transpordikeskuse välja-
arendamine). 

Võrumaa MP, 2002 

Koidula tolli-piiripunkti arendamine; Koidula logistikakeskuse rajamine 
(Koidula piiripunkt kui Lõuna-Eesti logistikakeskus). Värska-Võõpsu-
Räpina väikesadamate infrastruktuuri arendamine. 

Põlvamaa ettevõtluse 
strateegia 2007 – 
2015 

Misso vald:  
Uute võimalike elamualade ja taristu planeerimine. Maade munitsipali-
seerimise jätkamine. Hajaasustuses joogi- ja reoveesüsteemide aren-
damise toetamine koostöös riigiga. Koostöös KOV-ga luua ühtne jäätme-
jaamade võrgustik. 

Misso valla arengu-
kava tegevuskava 
2013-2025, 2012 

Mikitamäe vald: 
Arendada tehnilist taristut (teed, side, transport, vesivarustus ja kana-
lisatsioon). Rajada sildumis- ja lautrikohad Võõpsusse, Beresjesse, 
Lüübnitsa, Laossinasse, Rõsnasse. Luua välisürituste kohad küladesse. 
Rajada vee- ja kanalisatsiooni taristud suurematesse küladesse 
(Lüübnitsa, Beresje, Võõpsu, Selise, Rõsna). Utiliseerida, võõrandada või 
leida kasutus lagunenud laudale (Papiristi tn). 

Mikitamäe valla 
arengukava 2012 – 
2019, 2012 

Mikitamäe ÜP-s nähakse ette potentsiaalsed avalikult kasutatavad 
sildumiskohad: Võõpsu külas Eve puhketalu territooriumil asuv väike-
sadam, Lüübnitsa külas kavandatav väikesadam, Laossina külas kavan-
datav väikesadam, Võõpsu külas väikesadam, Beresje külas väikesadam, 
Beresje külas Terepniki ninal väikesadam, Lüübnitsa külas väikesadam, 
Audjassaare külas lautrikoht, Rõsna külas ( üks väikesadam, neli lautri-
kohta), Kärel Toomasmäe külas lautrikoht, Puugnitsa külas lautrikoht. 

Mikitamäe ÜP, 2010 
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Värska vald: 
Sadama ehitamine vajaliku infrastruktuuriga (visioon 2024). 
Rajada tehnoküla Lobotka külla, mida arendada tööstuspiirkonnaks. 
Soodustada uute elamurajoonide rajamist. Kahe uue elamurajooni raja-
mine Värska alevikku. Planeerida elamurajoon koos vajaliku infrastruk-
tuuriga endisele Laane talu maa-alale koos juurdepääsuteega olemas-
oleva lasteaia tee pikenduse näol. Planeerida Matsuri külla elamu- ja 
teeninduspiirkond. Planeerida Põhjalaagri muuseumiks Õrsava järve 
äärne endine Reegi suvila ümbrus. 
Ettevõtjasõbraliku keskkonna loomine. Arendada keskkonnatehnilist 
infrastruktuuri (vesi ja kanalisatsioon, jäätmemajandus).  

Värska valla arengu-
kava 2012-2024, 
2012 

ENERGEETIKA 

Taastuvenergia väiketehnoloogia kasutuselevõtt parandab elamisvõima-
lusi ääremaade külades. Varasemast enam tuleb kasutusele võtta integ-
reeritud energiatootmise lahendusi, mis ühendavad mitu energiaallikat 
ning võimaldavad soojuse ja elektri koostootmist. 
Säilitada olemasolevad kaugküttevõrgud kompaktsete asumite juures ja 
soosida nende rajamist suurematesse uusasumitesse, et kasutada 
tõhusat soojuse ja elektri koostootmise režiimi. 
Uusasumite planeerimisel ja olevate rekonstrueerimisel kavandada 
senisest ulatuslikumat kohalike energiaallikate kasutamist. 
Maismaal tuleb tuulikuparkide rajamiseks kasutada kohti, mis võimal-
davad tuuleenergia kasutamist integreeritud lahendustes (kuni 20 
tuulikut). 

Eesti 2030+ 

Aastaks 2013 kindlustada tarbija juures pinge 230/400 V. 
Jätkata maakonnas elektrivõrgu arendamist võimsuse defitsiidi kõrval-
damiseks ja pinge parandamiseks. Soodustada alternatiivenergia ja 
keskkonnasäästlikumate kütuste (küttepuit, biomass, turvas) kasutamist. 

Põlvamaa maakonna-
planeering, 2002 

Kaugemas perspektiivis kasutatakse energia tootmisel maksimaalselt 
maakonna taastuvaid loodusressursse; maagaasitrass on ühendatud 
maakonnakeskusega ja tööstusaladega, vajaduse täiendava haru projek-
teerimine Meremäe, Piusa Tabina piirkonda. Säilitatud olemasolevad 
kaugküttesüsteemid. 

Võrumaa maakonna-
planeering, 2002 

Energeetiliste ahelate (tootmisest-tarbimiseni) väljaarendamine; uute 
energiatootmissüsteemide rajamine; koostootmisjaamade projekteeri-
mine ja rajamine; kaugküttevõrkude rajamine. 

Setomaa energia-
strateegia 2009 – 
2019, 2009 

Energeetiliselt sõltumatu Setomaa arendamine. 
Võrumaa arengu-
strateegia 2009-
2019, 2009 

Misso vald: 
Vald eelistab kohaliku kütte ja elektrikütte kasutamist, samas ei kehtes-
tata kitsendusi muudele kütteallikatele. 

Misso ÜP, 2001 

Päikeseelektrijaama (1 MW) rajamine alevikku (eelduste loomine). 
Misso valla arengu-
kava tegevuskava 
2013-2025, 2012 

Vajadus uute elektrialajaamade rajamiseks on Lüübnitsa, Audjassaare, 
Toomasmäe, Beresje, Selise külades. Energiavajadus on suurim tootmis-
hoonete piirkonnas Mikitamäe ja Selise külades. 

Mikitamäe ÜP, 2010 

Olemasolevate maagaasi kesk- ja madalsurvevõrkude edasiarendamine, 
maagaasi tarnekindluse suurendamine ning müügi parandamine. 

Põlvamaa MP, 2002 

TRANSPORT, 
RAUDTEE 

Tehtud prognooside ja liikluse riskitaseme põhjal on planeerimisel 
rahvusvahelised maanteetrassid Tallinnast Narva ja Tartusse ja sealt 
edasi Luhamaa ja Koidula suunas. 
Regionaalne raudteeühendus peab toimima Tallinna–Tartu–
Valga/Koidula, Valga–Koidula liinidel. Tartu-Koidula kiire rongiühendus 
160 km/h; Valga-Võru-Koidula rongiühendus 120 km/h . 

Eesti 2030+ 
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Toimepiirkonna sees on põhiroll piirkondlikul ühistranspordil. Maapiir-
kondades tuleb õpilasveost kujundada kohaliku ühistranspordi selgroog. 
Paratamatult jääb hajaasustuses ka tulevikus peamiseks liiklemisviisiks 
eratransport (sh sõiduautoga sõitmine). 

Transiidi arenguks vajalike abisüsteemide loomine. Koidulas asub trans-
pordikeskus koos puhke-, söögi-, side-, panga ja teiste teenustega. 
Taastatakse reisirongiliiklus Tartu-Koidula-Võru liinil rööbasbussidega. 

Põlvamaa maakonna-
planeering, 2002 

Luhamaa maanteetranspordi ja Koidula raudteetranspordi võimaluste 
väljaarendamine. Eestit ning Lätit ühendavate autosõiduteede 
taastamine. 
Koidula raudtee tähtsust suurendab vajadus tagada ligipääs heas korras 
teedevõrgule. Maakonna arengut toetab Koidula-Petseri rahvusvahelise 
raudteeühenduse loomine. 

Võrumaa arengu-
strateegia 2009-
2019, 2009 

Koidula tolli-piiripunkti toimimine EL ja Venemaa piiriala transpordi-
logistikakeskusena. 

Põlvamaa arengu-
kava 2011 – 2017, 
2010   

Koidula Transpordikeskuse väljaarendamine ja töölerakendamine. 
Värska valla arengu-
kava 2012-2024, 
2012 

Misso vallas on reserveeritud maa väikelennukite maandumisradade 
rajamiseks Missokülast idas piki Riia-Pihkva maantee põhjapoolset 
serva. 

Misso ÜP, 2001 

MAANTEED, 
KERG-
LIIKLUSTEED 

Hajaasustuse tingimustes tuleb tagada riigi tugi- ja kõrvalmaanteede 
ning kohalike teede hea aastaringne sõidetavus ja ohutus. 
Teenuste, töökohtade, haridusasutuste jne kättesaadavuses on tähtis 
osa ka kergliiklusteede võrgustikul. 

Eesti 2030+ 

Misso vald: 
Kokkulepe riigiga Riia-Pihkva mnt ja Tsiistre-Misso-Rammuka tee rekons-
trueerimiseks. Teede asfalteerimine või mustkatte rajamine. Kergliiklus-
teede võrgustiku arendamine koostöös maanteeametiga ja Võru MV-ga. 

Misso valla arengu-
kava tegevuskava 
2013-2025, 2012 

Värska valla ÜPga nähakse ette kergliiklusega teed Värska Sanatooriu-
mist Seto Talumuuseumini ja Värska keskusest Lobotkasse. Saatse – 
Matsuri tee. 

Värska ÜP, 2006 

Muuta pinnasteed kruusakattega teedeks, muuta tiheda liiklusega 
kruusakattega teed tolmuvabaks; Taotleda Värska-Saatse, Värska-Saatse-
Perdaku, Värska-Podmotsa maantee mustkatte alla viimist; Rajada 
Väike-Rõsna-Verhulitsa ja Lobotka-Värska kergliiklustee. 

Värska valla arengu-
kava 2012-2024, 
2012 

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

Meremäe valla 
arengukava 2012 – 
2016, 2012 

Mikitamäe vald: 
Taotleda tiheda liiklusega kruusakattega teede tolmuvabaks muutmist 
(Rõsna tee, Mikitamäe-Kahkva tee, Niitsiku-Kahkva tee). 

Mikitamäe valla 
arengukava 2012 – 
2019, 2012 

MAJANDUS, 
ETTEVÕTLUS 

Jalgrattateede planeerimine ja väljaehitamine. 
Maakonda läbivate rahvusvaheliste transpordikoridoride, piiritolli-
punktide ning kõrgtasemel osutatava logistilise teenuse kaudu reali-
seeritakse maakonna soodne majandusgeograafiline positsioon. 
Saavutada Võrumaa ettevõtlussektori konkurentsivõime tõstmisega 
jätkusuutlik majanduskasv ja sotsiaalne stabiilsus. Infrastruktuuri (sh 
tööstusparkide, -tsoonide, inkubatsioonikeskuste, teede) arendamine. 
Ettevõtlusvormid maal on mitmekesistunud. 

Võrumaa maakonna-
planeering, 2002 
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Taastuvale ressursile põhineva tootmise arendamine ja võimalikult lõpp-
toodanguni viimine; täiendava kohaliku potentsiaali ja ressursside parem 
kasutamine - sh loodusressurss turismimajanduses. 
Põllumajandustootmise ja töötleva tööstuse konkurentsivõime tõstmine. 
Maamajandustegevuse mitmekesistamine. 

Põlvamaa maakonna-
planeering, 2002 

Maakond investeerib nii olemasolevatesse kui täiendavatesse (Luhamaa) 
logistikavõimalustesse ja piiripunktidesse ettevõtluse ning tootmise 
elavdamise eesmärgil (Luhamaa, kui värav traditsioonilisel Euroopa-
Venemaa suunalisel koridoril).  

Võrumaa arengu-
strateegia 2009-
2019, 2009 

Kohalikul ressursil põhinevad tootmis- ja teenuste klastrid; bioener-
geetika võimaluste kasutuselevõtmine. 

Põlvamaa ettevõtluse 
strateegia 2007 – 
2015 

Kohalike toodete ja teenuste arendamine. Ettevõtlusklastrite arengu 
toetamine (Lõuna-Eesti toiduklaster, Puiduklaster jt). 

Põlvamaa arengu-
kava 2011 – 2017, 
2010   

Piirimajandusega seotud tööstusala käivitamine. 
Misso valla arengu-
kava tegevuskava 
2013-2025, 2012 

Koidula piiriraudteejaam ja logistikakeskus - loovad uusi töökohti. 
Lobotka tööstuspiirkond - tööstusliku ettevõtluse arendamine. 

Värska ÜP, 2006 

TURISM, 
PUHKE-
MAJANDUS 

Tingimuste loomine aktiivset puhkust pakkuvate ettevõtete tekkeks 
(matkaradade ettevalmistamine, supelrandade korrastamine) oma-
valitsuste poolt. Teede ja muude kommunikatsioonide parandamine 
riiklikult tasakaalustatud regionaalpoliitika kaudu. 

Põlvamaa maakonna-
planeering, 2002 

Piirkonna turismi- ja puhkemajanduse potentsiaal leiab laialdast ja 
mitmekülgset realiseerimist. 
Üks maakonna viiest väljakujunenud turismipiirkonnast: Vana-Vastseliina 
ja Obinitsa (Vastseliina alad, Vana-Vastseliina piiskopilinnus, Piusa 
ürgorg, Setomaa). 

Võrumaa maakonna-
planeering, 2002 

Kvaliteetsete turismitoodete ja -teenuste arendamine (eelkõige loodus-
puhkus, kultuuripuhkus, tervisepuhkus), turistide külastuste arvukuse ja 
külastusaja pikendamiseks ning turismitulu kasvuks. 

Põlvamaa 
arengukava 2011 – 
2017, 2010   

Setomaa olulisemad turismimarsruutide tolmuvabaks muutmine. 
Prioriteetsed lõigud: Reha-Lobotka; Soe-Orava rdtj; Obinitsa-Võmmorski-
Koidula; Matsuri-Saatse-Värska; Tsästniki-Värska; Misso-Tsiistre, Lobotka 
küla. 
Pärimuskultuuri, ajaloo- ja arhitektuuripärandi ning loodusobjektide 
(vaatamisväärsuste) ja turistidele pakutavate teenuste juurde uute 
puhkekohtade (lõkkeplats, istumiskoht, varjualune jne) rajamine ja 
vanade korrastamine, koos vajaliku toetava infrastruktuuriga (prügi-
kastid, WC-d, parkimisplatsid,teed jne). 

Setomaa turismi-
arengukava 2008 – 
2013, 2008 

Misso  vald: 
Eelistatum puhkealana on valda põhjast lõunasse läbiv järvestiku ja 
künkliku maastikuga ala, mis on maaliline ja kordumatu. Eraldi puhke-
alana võib vaadelda valla kaguosa Pabra ja Tootsi järvede ümbrust. 
Potentsiaalse ja väljaarendamist vajava puhkealana võib vaadelda valla 
kirdeosa – Mokra-Põrste-Tserepi kanti. Põhirõhk rekreatiivsete teenuste 
pakkumisel on vaja asetada keskkonnasõbralikule turismile ja puhke-
tegevusele, hajutades tegevust võimalikult laiale alale. 

Misso ÜP, 2001 

Mikitamäe vald: 
Rajada terviklik matkaradade võrgustik, kuhu on võimalik haarata ka 
Puugnitsa külast mööda Mädajõge Võhandu jõeni ning sealt Pihkva 
järveni kulgevat paaditeed. Rajada matkarada Beresje külast Rõsna 
külani (osaliselt laudteega). Matkamiseks sobiva trajektoori ettevalmis-
tamine Rõsna ja Laossina külade vaheliste kääbaste ümbuses kuni 

Mikitamäe ÜP, 2010 
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Laossina kalmistuni. 

Toetada matka- ning terviseradade rajamist. 
Mikitamäe valla 
arengukava 2012 – 
2019, 2012 

Meremäe vald: 
Meremäe vallas on puhkealana kasutuses Piusa jõe org. Sealne maastik 
on valla suuremaid vaatamisväärsuseid olles ka maastikukaitsealana 
looduskaitse all. ÜP alusel on puhkealad ka Engli, Meremäe ja Obinitsa 
järve ümbrus. 

Meremäe ÜP, 1999 

Hilläkese järve ja Obinitsa järve ranna puhkealade rajamine (sh munit-
sipaliseerimine). 

Meremäe valla 
arengukava 2012 – 
2016, 2012 

Värska vald: 
ÜPga nähakse ette kolm matkaradade piirkonda: Väike-Rõsna, Hirvemäe 
ja Õrsava. 

Värska ÜP, 2006 

Välja arendatud loodust ja kultuuri tutvustavad tervisespordiks sobilikud 
matkarajad (visioon 2024). 
Rajada jalgratta- ja suusarajad. Rajada valda matka- õppe-, ja tervise-
spordiradasid. Arendada turismi ja aktiivse puhkuse pakkumise võima-
lusi. Leida koht motokrossiraja rajamiseks. 

Värska valla arengu-
kava 2012-2024, 
2012 

Värska vald: 
Täpsustatud miljööväärtuslikud alad ja alade arendamistingimused. 
 
Värska vallas on teemaplaneering kehtestatud Vallavolikogu 26.01.2012 
otsusega nr 3. 
Mikitamäe vallas ei ole teemaplaneering kehtestatud. 

Mikitamäe ja Värska 
valdade ÜP-d 
täpsustav teema-
planeering Setomaa 
kultuuripärand, 2010 

 

4.  KSH METOODILISED ALUSED 

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine on osa TP koostamisest, kus mõlemad tegevused 
(nii planeeringu koostamine kui KSH) on reglementeeritud vastava seadusega. Hindamise 
raamistiku moodustab koostöö KSH eksperdi, planeerija ja kohalike omavalitsuste vahel 
planeeringuprotsessi vältel. 

KSH lähtealuseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, vastu 
võetud 22.02.2005. a (RT I 2005, 15, 87). Programmi osas on aluseks seaduse § 36. 

Hindamisel lähtutakse ruumilise planeerimise põhimõtetest, mis arvestavad tasakaalustatult 
keskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Keskkonda käsitletakse hindamisel kõige 
laiemas mõttes - kui kogumit loodus-, sotsiaalse-, majandusliku-, ajaloolis-kultuurilise ja 
ehitatud keskkonna komponentidest. Hindamisel arvestatakse, et seadusest tulenevalt koosta-
takse TP laiapõhjalise sidususega, avalikkust kaasates ning konsensuse saavutamiseks raken-

datakse läbirääkimisi ja kokkuleppeid. Kõikidel huvitatud isikutel on võimalus kaitsta oma 
huvisid TP eskiisi ja KSH avalikustamisel nii programmi kui ka aruande staadiumis. 

Keskkonna komponentidele (keskkonnaaspektidele) avalduvate võimalike oluliste mõjude 
hindamisel lähtutakse olemasolevast avalikult kättesaadavast teabest ja uuringutest. 
Täiendavaid uuringuid läbi ei viida. Samuti lähtutakse mõjude hindamisel ruumilise 
planeerimise hierarhilisusele tuginevast seisukohast, et hindamise suurem täpsus on võimalik 
detailsema taseme strateegilise dokumendi koostamise koosseisus läbiviidava KSH-ga.  
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Mõju hindaja roll on ekspertteavet jagav ja nõuandev. KSH annab ekspertteavet kavandatu 

elluviimisega kaasnevatest võimalikest olulistest mõjudest, mille alusel saab kujundada 
keskkonnaaspektide jätkusuutlikkusega enim arvestava planeeringulahenduse. KSH ei ole 
metoodiliselt dokument, mis teeb ettepanekuid paremaks või õigemaks planeerimiseks, vaid 
alus sellekohaste otsuste langetamiseks. KSH ekspert on üks protsessi kaasatud osapooltest ja 
viib hindamise läbi vastavalt hinnatava planeeringu planeerimisseadusest tulenevale täpsus-
astmele, kasutades andme- ja kaardianalüüsi, ning hinnanguid ja kaalutledes mõjude olulisust 
jmt (vt joonis 2). 

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

tegevuste elluviimisega kaasnev võimalik oluline mõju. KSH tulemusel seatakse TP ellu-
viimiseks vajadusel leevendavad meetmed ja seiremeetmed, et tagada erinevate keskkonna-
aspektidega arvestamine kehtestatavas TP-s. 

Joonis 2. Seosed mõjuhindamise protsessis (allikas: http://sea.unu.edu). 

Keskkonnamõju on kavandatud tegevuste elluviimisega eeldatavalt kaasnev vahetu või 

kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. 
Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, 
põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, 
kultuuripärandi või vara. Seaduse sõnastusest tulenevalt saab oluline olla vaid negatiivne 
mõju. 

Kavandatavate tegevustega kaasneva mõju ulatus ja iseloom ning vajadusel metoodilisi võtteid 

täpsustatakse hindamise käigus. Lähtepunktiks oluliste mõjude hindamisel on kehtestatud ja 
koostamisel olevad asjakohased strateegilised dokumendid ja uuringud (seejuures, olenevalt 
sisust, mitte tingimata kõik järgnevalt loetletud dokumendid): 

Üleriigiline planeering Eesti 2030+ 

Maakonnaplaneeringud ja maakonna teemaplaneeringud: 

 Võru ja Põlva maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“; 

 Võru ja Põlva maakonna teemaplaneering „Sotsiaalne infrastruktuur“; 

 TP Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad (vastu võetud Võru maavanema 05.09.2013 
korraldusega nr 1-1/2013/544). 

http://sea.unu.edu/
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Kehtivad üldplaneeringud ja nende KSH-d: 

 Meremäe valla üldplaneering, Meremäe Vallavolikogu määrus 25.06 1999; 

 Mikitamäe valla üldplaneering ja KSH, Mikitamäe Vallavolikogu määrus 26.02.2010 nr 6; 

 Misso valla üldplaneering, Misso Vallavolikogu 12.09.2001; 

 Värska valla üldplaneering, Värska Vallavolikogu määrus 21.07.2006 nr 20. 

Setomaa valdade teemaplaneeringud 

 Mikitamäe valla miljööväärtuslike alade teemaplaneering „Setomaa kultuuripärand"  

 Värska valla miljööväärtuslike alade teemaplaneering „Setomaa kultuuripärand" 
(kehtestatud Värska Vallavolikogu 26.01.2012 otsusega nr 3). 

Ajakohased riiklikud arengukavad: 

 Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2020 (tööversioon 12.12.2012); 

 Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020; 

 Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020; 

 Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020 eelnõu; 

 Transpordi arengukava 2014-2020 eelnõu; 

 Eesti regionaalarengu strateegia 2020 eelnõu; 

 Eesti regionaalarengu strateegia 2005-2015; 

 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eelnõu; 

 Eesti metsanduse arengukava aastani 2020; 

 Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011–2020; 

 Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030; 

 Looduskaitse arengukava aastani 2020. 

Ajakohased maakondlikud arengukavad ja uuringud 

 Võru maakonna arengustrateegia 2009 – 2019; 

 Põlvamaa ettevõtluse strateegia aastateks 2007 – 2015; 

 Põlva maakonna arengukava 2011 – 2017. 

Ajakohased Setomaa arengukavad ja uuringud 

 Setomaa arengu programm; 

 Setomaa ettevõtluskeskkonna strateegia (koostamisel); 

 Setomaa arengukava aastateks 2009 – 2013. Visoon aastani 2015; 

 Setomaa arengukava aastateks 2014 - ... (koostamisel); 

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

 Setomaa maavarad (2009); 

 Setomaa ühtne turismi arengukava ja turismi turundusstrateegia aastateks 2008 – 2013; 

 Setomaa turismi arengukava aastateks 2014 - ... (koostamisel); 

 Seto maastikuarhitektuurilise pärandi inventeerimine (2007); 

 Projekti “BUY LOCAL” dokumendid; 

 Setomaa 4 valla kvalitatiivne ja kvantitatiivne uuring (2010); 
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 Ühise mudeli välja töötamine Setomaa neljale vallale avalike teenuste optimaalseks 
planeerimiseks, haldamiseks ja toimimiseks eakate avahoolduse ja huvitegevuse, 
noorsootöö ja kohaliku kultuurielu valdkondades. 

Setomaa valdade arengukavad 

 Värska valla arengukava 2012-2024 (2012); 

 Misso valla arengukava 2013-2025, tegevuskava 2013-2025 (2012); 

 Mikitamäe valla arengukava 2012 - 2019 (2012); 

 Meremäe valla arengukava 2012 – 2016 (2012). 

Muud kavad ja analüüsid 

 Setomaa/Luhamaa riikliku tööstusala tasuvus- ja teostatavusanalüüs. 

 

5.  EELDATAVALT KAASNEV KESKKONNAMÕJU  

Kui TP-ga kavandatud tegevuste elluviimisel võib võrreldes olemasoleva olukorraga eeldatavalt 
kaasneda oluline keskkonnamõju, siis KSH käigus hinnatakse järgmist:  

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

1.1 oluline mõju kaitstavatele loodusobjektidele; sh uute rekreatiivsete alade realiseeri-
misest tulenevad võimalikud olulised mõjud kaitstavatele loodusobjektidele, veekogu-
dele, looduslikele aladele;  

1.2 maakasutuse muutusest tingitud looduslike alade võimalik oluline vähenemine; 

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

1.4 tõenäolist olulist mõju avaldada võivad maakasutus- ja ehitustingimused.  

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

2.1 arenguvõimaluste realiseerimisest tulenevad strateegilised mõjud: töökohtade 
olemasolu, teenuste kättesaadavus, avalike huvidega arvestamine, mõjud inimese 
tervisele ja heaolule jt; 

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

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

2.4 uute rekreatiivsete alade väljaarendamisest tuleneda võivad üldised strateegilised 
mõjud. 

3. Majanduslikule keskkonnale avalduv mõju 

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

4. Ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale (sh kultuuripärandile ja maastikele) avalduv mõju 
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4.1 planeeringuga kavandatu elluviimise võimalikud mõjud ajaloolis-kultuurilise keskkonna 
säilimisele koosmõjus selle säilitamist tagavate tingimustega. 

5. Olemasoleva keskkonna muutustest tulenev oluline kumulatiivne mõju. 

6. Alternatiivse lahenduse või lahendusvariantide ilmnemisel hinnatakse arenguvariantide 

elluviimise mõju võrreldes TP põhilahendusega.  

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

listele dokumentidele ja 1-alternatiiviks areng, mis toimub vastavalt teemaplaneeringule. 

Ülaltoodud loetelu võib aruande koostamise käigus täieneda/muutuda seoses TP koostamise 

edenemise ja kavandatavate tegevuste iseloomu ning ulatuse täpsustumisega.  

Võimalik oluline piiriülene mõju: KSH programmi koostamise ja avalikustamise ajal teadaoleva 

informatsiooni põhjal on eeldatud, et TP realiseerimisega ei kaasne olulist piiriülest mõju. 

Võimalik mõju Natura 2000 aladele: KSH programmi avalikustamise ajal teadaoleva infor-

matsiooni põhjal ei saa välistada TP-ga kavandatava realiseerimisel kaasnevat mõju Natura 
2000 võrgustiku alale. Samas puudub piisav teave ja alus, mille kohaselt saaks väita, et 
võimalik avalduv mõju on oluline. Natura hindamise vajalikkuse ja ulatuse üle on otstarbekas 
otsustada KSH aruande koostamise käigus. 

Olulise ruumilise mõjuga objektid: KSH programmi koostamise ja avalikustamise ajal 

teadaoleva informatsiooni põhjal ei kavandata Setomaa valdadesse olulise ruumilise mõjuga 
objekte. 

 

6.  EELDATAVALT MÕJUTATAVAD ISIKUD JA ASUTUSED 

Käesolevas peatükis on tabelis 2 loetletud KSH koostamisse kaasatavad isikud, asutused ja 
huvigrupid, keda Setomaa TP kavandatavad tegevused võivad eeldatavalt mõjutada ja / või 

kellel võib olla TP vastu põhjendatud huvi. Osalemine KSH protsessis toimub läbi avaliku 
menetluse. Vajadusel kaasatavate ringi laiendatakse. 

KSH programmi avalikul arutelul tutvustatakse KSH põhimõtteid ja protsessi koos TP lähte-

seisukohtadega laiemale ringile. Selgitatakse KSH sisulist ning ajalist sidet planeeringuga. KSH 
läbiviimine ja planeeringu edasiarendamine/täiendamine toimuvad paralleelselt ning KSH 
tulemusi kasutatakse parimate võimalike planeeringulahenduste leidmiseks. 
 

Tabel 2. KSH aruande koostamisse kaasatavad  

Huvitatud 

isik/asutus/ühendus 
Mõju / huvi Teavitusviis 

Setomaa Valdade Liit 

Teemaplaneeringu koostamise ette-
paneku tegija. Setomaa elukeskkonna 
väärtustaja ja ettevõtlusvõimaluste 
arendaja. Setomaa elanike ühishuvide 
esindaja ja koostöö arendaja kõikides 
eluvaldkondades. 

e-kirjaga 
on ka ise teavitaja 
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Huvitatud 
isik/asutus/ühendus 

Mõju / huvi Teavitusviis 

Misso Vallavalitsus  
Meremäe Vallavalitsus 
Värska Vallavalitsus 
Mikitamäe Vallavalitsus 

KSH korraldajad, kelle ülesanne on 
edendada kohalikku elu. 

e-kirjaga 

Misso Vallavolikogu 
Meremäe Vallavolikogu 
Värska Vallavolikogu 
Mikitamäe Vallavolikogu 

Kohalikud valitsusorganid, kes TP 
kehtestajana peavad olema teadlikud 
kavandatava tegevuse keskkonna-
mõjudest. 

e-kirjaga 

Põlva Maavalitsus 
Võru Maavalitsus 

Avalike huvide kaitsjad maakonna 
tasandil. Maavanem kui planeerimis-

protsessi järelevalve teostaja. 

e-kirjaga 

Haanja Vallavalitsus 
Vastseliina Vallavalitsus 

Orava Vallavalitsus 
Veriora Vallavalitsus 
Räpina Vallavalitsus 

Naaberomavalitsused, kellega tehakse 
koostööd. 

e-kirjaga 

Keskkonnaameti  
Põlva-Valga-Võru 
regioon 

KSH järelevalvaja, kelle ülesanne on 
tagada KSH protsessi vastavus õigus-
aktidele. 

e-kirjaga 

Politsei- ja piirivalveamet 
Piirivalve korraldaja - riikliku järelevalve 
teostaja. 

e-kirjaga 

Siseministeerium 

Regionaalministri valitsemisala seisab 
hea kohaliku omavalitsuse ja regionaal-

halduse ning regionaalarengu kavan-
damise ja koordineerimise, samuti 
regionaalplaneerimise kavade välja-
töötamise ja elluviimise koordineeri-
mise eest.  

e-kirjaga 

Maanteeameti Lõuna 
regioon  

Riikliku järelevalve teostaja riigimaan-
teede valdkonnas. 

e-kirjaga 

Päästeameti Lõuna 
päästekeskus 

Riikliku järelevalve teostaja tuleohutus-
nõuete täitmisel, ohutu elukeskkonna 
kujundaja, inimeste teadlikkuse suuren-
daja, hädaolukordade ennetaja. 

e-kirjaga 

Muinsuskaitseameti 

Lõuna-Eesti järelevalve-
osakond 

Riikliku järelevalve teostaja mälestiste 

üle. 
e-kirjaga 

Terviseameti Lõuna 
talitus 

Riikliku järelevalve teostaja. Elanik-
konna tervise kaitsja ja tervisliku elu-
keskkonna kujundaja. 

e-kirjaga 

Riigimetsa Majandamise 
Keskus  

Riigimetsade kasvataja ja uuendaja, 
metsauuendusmaterjali tootja, metsa-

e-kirjaga 
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Huvitatud 
isik/asutus/ühendus 

Mõju / huvi Teavitusviis 

teede ja kuivendusvõrkude arendaja ja 
korrashoidja.  
Rekreatsioonivõimaluste looja RMK 
puhkealadel ja metsa kasutamise 
suunaja ning kaitstavate loodus-
objektide külastamise korraldaja. 

Maa-ameti 
planeeringute osakond 

Riigi huvide esindaja planeeringu-
menetlustes ja riigimaade ning 
maardlate alade planeerimisel. 

e-kirjaga 

Põllumajandusameti 

Maaparandushoiu, -
ehituse ja riikliku järele-
valve büroo 

Riikliku järelevalve teostaja maa-
paranduse valdkonna üle. 

e-kirjaga 

Elektrilevi OÜ Elektri jaotusvõrkude arendaja. e-kirjaga 

Elering Elektri põhivõrkude arendaja. e-kirjaga 

Eesti Gaas / AS EG 
Võrguteenus  

Gaasivarustussüsteemide hooldaja, 
arendaja ja renoveerija.  

e-kirjaga 

Tehnilise järelevalve 
amet/ Transpordi-
teenistus ja Sideteenuste 
osakond 

Raudteeliikluse, raudteeinfrastruktuuri 
korrashoiu ja raudteerajatiste ehitamise 
üle järelevalve teostaja. Sideteenuste 
alal kehtestatud nõuete täitmise ja 
liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

kontrollija.  

e-kirjaga 

MTÜ Setomaa Turism 

Soodsa turismiettevõtluskeskkonna 
looja Setomaal,  ettevõtete ja piirkonna 
turismi arengust huvitatud mõtte-
kaaslaste ühendaja. 

e-kirjaga 

MTÜ Setomaa Ette-
võtlike Inimeste Klubi 

Setomaa kultuuri, arengu, maine ja 
ettevõtluse edendajad. 

e-kirjaga 

MTÜ Meremäe 
Ettevõtjate Klubi 

Meremäe ettevõtluse ja ettevõtlus-
keskkonna arendajad. 

e-kirjaga 

MTÜ Seto Käsitüü Kogo 
Seto traditsioonilisel käsitööl põhineva 
ettevõtluse arendajad, seto käsitöö-
traditsiooni hoidjad. 

e-kirjaga 

MTÜ Piiriäärne 
Energiaarendus 

Regiooni taastuvenergia juurutaja ja 
arendaja, kohalikul ressursil põhineva 
taastuvenergia kasutuselevõtu 
edendaja. 

e-kirjaga 

MTÜ Kolme Kandi Klubi Missomaa väärtustaja. e-kirjaga 

Mikitamäe Ettevõtjate 
Klubi 

Mikitamäe ettevõtluse edendajad. e-kirjaga 
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Huvitatud 
isik/asutus/ühendus 

Mõju / huvi Teavitusviis 

Eesti Keskkonna-
ühenduste Koda 

Avalikes huvides keskkonna heaks 
tegutsev koostöövõrgustik. 

e-kirjaga 

Setomaa elanikud, laiem 
avalikkus 

Avalikkus on eeldatavalt huvitatud 
jätkusuutlikult toimivast elukesk-
konnast. 

Teavitatakse 
vastavas ajalehes ja 
Ametlikes Teadaannetes 

 

7.  KSH AVALIKUSTAMISE AJAKAVA 

KSH aruande avalikustamise ajakava on esitatud tabelis 3. KSH avalikustamise ajajkava tuleneb 

TP ajakavast. Lähtudes eesmärgist sünkroniseerida TP ja KSH protsessi, võib pakutud ajakavas 
esineda nihkeid. Setomaa TP KSH programmi eelnõu avalikustati koos TP lähteseisukohtadega, 
KSH aruanne avalikustatakse koos TP eelnõuga. 

Tabel 3. KSH aruande avalikustamise ajakava 

Etapp Tegevus Kuupäev  Periood Teavitamine 

KSH 
algatamine 

teavitamine 

Misso:  

05.06.2013  Teade Ametlikes Teadaannetes  

29.05.2013  Kiri Maavanemale  

06.06.2013  Teade ajalehes „Võrumaa Teataja“ 

 
07. 2013 (viibis 
veebilehe süsteemi 
uuendamise tõttu) 

Teade valla kodulehel   

29.05.2013  Kiri Keskkonnaametile 

Mikitamäe:  

13.06.2013  Teade Ametlikes Teadaannetes 

26.06.2013  Kiri Maavanemale 

22.06.2013  Teade ajalehes „Koit“ 

14.06.2013  Teade valla kodulehel   

26.06.2013  Kiri Keskkonnaametile 

Värska:  

26.06.2013  Teade Ametlikes Teadaannetes 

01.07.2013  Kiri Maavanemale 

04.07.2013  Teade ajalehes „LõunaLeht“ 

27.06.2013  Teade valla kodulehel   

01.07.2013  Kiri Keskkonnaametile 

Meremäe:  

04.07.2013  Teade Ametlikes Teadaannetes 

04.07.2013  Kiri Maavanemale 

04.07.2013  Teade ajalehes „Võrumaa Teataja“ 

03.07.2013  Teade valla kodulehel  

04.07.2013  Kiri Keskkonnaametile 

KSH 
programm 

koostamine  
juuni ... juuli algus 
2013 
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Etapp Tegevus Kuupäev  Periood Teavitamine 

seisukohtade 
küsimine 

08.07.2013  

Keskkonnaamet / Tehnilise 
järelevalve amet / Maanteeamet / 
Politsei- ja piirivalveamet/ 
Siseministeerium / Elering / 
Elektrilevi OÜ / Maa-amet / 
Muinsuskaitseamet / RMK / 
Terviseamet / Päästeamet / 
Põllumajandusamet/ AS EG 
Võrguteenus / Eesti Keskkonna-
ühenduste Koda 

avalikustamisest 
teavitamine 

Misso: 

03.09.2013  Teade valla kodulehel 

03.09.2013  Teade ajalehes „Võrumaa Teataja“ 

04.09.2013  Teade Ametlikes Teadaannetes 

03.09.2013  
e-kiri tabelis 2 toodud KSH 
partneritele 

Mikitamäe: 

03.09.2013  Teade valla kodulehel 

03.09.2013  Teade ajalehes „Koit“ 

04.09.2013  Teade Ametlikes Teadaannetes 

03.09.2013  
e-kiri tabelis 2 toodud KSH partne-
ritele 

Värska: 

02.09.2013  Teade valla kodulehel 

05.09.2013  Teade ajalehes „LõunaLeht“ 

30.08.2013  Teade Ametlikes Teadaannetes 

03.09.2013  e-kiri tabelis 2 toodud KSH 

Meremäe: 

03.09.2013  Teade valla kodulehel 

03.09.2013  Teade ajalehes „Võrumaa Teataja“ 

04.09.2013  Teade Ametlikes Teadaannetes 

03.09.2013  e-kiri tabelis 2 toodud KSH 

eelnõu ja TP lähte-
seisukohtade avalik 
väljapanek 

 
11. sept – 26. sept  
(16 päeva) 

Misso, Meremäe, Värska ja 
Mikitamäe Vallavalitsuses; valdade 
kodulehel 

eelnõu ja TP lähte-
seisukohtade avalik 
arutelu 

03.10.2013   Misso ja Meremäe Vallavalitsuses 

04.10.2013  Värska ja Mikitamäe Vallavalitsuses 

heakskiitmine  oktoober 2013 
Keskkonnaamet teatab liht või 
tähtkirjaga 

KSH 
aruanne 

koostamine  
september 2013 - 
veebruar 2014 

 

Märkus: Hanke leping lõpeb kooskõlastatud TP eelnõu ja KSH aruande eelnõu üleandmisega.  
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8.  OSAPOOLTE ANDMED 

Tabelis 4 on toodud Setomaa TP ja selle KSH koostamise korraldaja, KSH järelevalvaja ning TP 
ja selle KSH koostaja andmed. 
 

Tabel 4. Teemaplaneeringu ja KSH osapooled 

Pädevus Asutus Kontakt Kontaktisik 

TP koostamise 
ettepaneku tegija 

Setomaa 
Valdade Liit 

Obinitsa, Meremäe vald, 
65301 Võru maakond 
e-post: kaja@setomaa.ee  
http://www.setomaa.ee 

Aarne Leima  
projektijuht 
tel: 5322 6961 
e-post: 
aarne.leima@setomaa.ee 

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

Misso 
Vallavolikogu  

Tsiistre tee 3, Misso alevik, 
Misso vald,  
65000 Võru maakond 
tel: 785 6144,  
e-post: vald@misso.ee 

Merle Anton 
maa- ja ehitusspetsialist 
tel: 78 56 142 
e-post: maa@misso.ee 
Urmas Peegel 
vallavanem, tel: 7851 054 
e-post: vallavanem@misso.ee 

Meremäe  
Vallavolikogu 

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

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

Värska  
Vallavolikogu 

Pikk 12, Värska,  
64001 Põlva maakond 
tel: 796 4733 
e-post: vald@verska.ee 

Erika Joonas 
maanõunik, tel: 796 4647 
e-post: erika@verska.ee 
Raul Kudre 
vallavanem, tel: 796 4775 
e-post: raul@verska.ee 

Mikitamäe  
Vallavolikogu 

Mäe tn 27, Mikitamäe küla, 
Mikitamäe vald, 
 64301 Põlva maakond 
tel: 795 4433  
e-post: vald@mikitamae.ee 

Heino Laar 
maanõunik, tel: 795 4382,  
e-post: maa@mikitamae.ee 
Aare Poolak 
vallavanem, tel: 795 4433 
e-post: 
vallavanem@mikitamae.ee 

TP ja KSH koostamise 
korraldaja 

Misso 
Vallavalitsus 

vt eelmised vt eelmised 

Meremäe  
Vallavalitsus 

Värska  
Vallavalitsus 

Mikitamäe  
Vallavalitsus 

TP koostaja 
Eesti 
Maaülikool 

Kreutzwaldi 1a,  
51014 Tartu 
tel : 731 3014,  

Tuuli Veersalu 
PKI Maastikukorralduse ja 
loodushoiu osakond 

mailto:kaja@setomaa.ee
http://www.setomaa.ee/
mailto:aarne.leima@setomaa.ee
mailto:maa@misso.ee
mailto:vallavanem@misso.ee
mailto:maa@meremae.ee
mailto:vallavanem@meremae.ee
mailto:erika@verska.ee
mailto:raul@verska.ee
mailto:maa@mikitamae.ee
mailto:vallavanem@mikitamae.ee
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Pädevus Asutus Kontakt Kontaktisik 

e-post: mst@emu.ee tel: 5155 718 
e-post: 
tuuliveersalu@gmail.com 

KSH koostaja 
Eesti 
Maaülikool 

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

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

KSH järelevalve 
teostaja 

Keskkonnaameti 
Põlva-Valga-
Võru regioon 

Põlvamaa kontor 
Kalevi 1a, 64503 Räpina 
tel: 799 0900 
e-post: 
polva@keskkonnaamet.ee 

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

 

8.1 KSH EKSPERDI KVALIFIKATSIOON 

Kvalifikatsioon vastavalt KeHJS, § 34, lg. 3. 

Kalev Sepp 

 PhD maastikuökoloogias ja keskkonnakaitses, 1999, Tartu Ülikool,  

 Keskkonnamõju hindamise ja planeerimisalane kogemus 1997 aastast, 

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

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

 Detailplaneeringute KSH-d (Pirita maastikukaitseala). 

 

Tuuli Veersalu 

 MSc maastikuarhitektuuris, 2009, Eesti Maaülikool, 

 Ruumilise planeerimise kogemus 1998 aastast, 

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

 Osalenud üle 15 detailplaneeringu koostamises (AS Entec, ERKAS Pärnu Instituut OÜ, 
Pärnu Instituut OÜ), 

 Regionaalse planeeringu koostamise kogemus: Saare maakonna rannaalade tsoneering, 
2003.

mailto:kalev.sepp@emu.ee
mailto:polva@keskkonnaamet.ee
mailto:voru@keskkonnaamet.ee
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9.  KSH PROGRAMMILE ESITATUD SEISUKOHTADE KIRJELDUS 

9.1 PROGRAMMI SISU OSAS KÜSITUD SEISUKOHAD 

Planeeringu koostaja poolt küsiti 08.07.2013 seisukohti Setomaa ettevõtluskeskkonna teema-
planeeringu (TP) KSH programmile ametkondadelt ja asutustelt, keda Setomaa TP-ga kavan-
datavad tegevused võivad eeldatavalt mõjutada ja / või kellel võib olla TP vastu põhjendatud 
huvi (vastvalt KeHJS § 36 lg 3). 

Lisaks on Meremäe vald teavitanud mitmeid ametkondi uuest valla üldplaneeringu 

algatamisest, ja kuna sama otsusega algatati nii üldplaneering kui ka teemaplaneering, siis on 
Meremäe vald saanud vastuseid, mis sisaldavad seisukohti teemaplaneeringule.  

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

koostaja poolt nende sisu alusel jaotatud kaheks a) seisukohad KSH programmile ja 
b) seisukohad planeeringule. Seisukohad tervikuna on toodud käesoleva programmi lisas 7. 
 

Tabel 5. Teemaplaneeringu KSH programmi eelnõule laekunud seisukohad  

Jrk 
nr 

AMETKOND/ 
ETTEVÕTE 
vastuse 
kuupäev ja 
kirja nr 

SEISUKOHA SISU VASTUS 

1.  

Keskkonna-
amet  
11.07.2013 
nr PVV 6-
8/13/16953-2 

Seisukohad KSH programmile: 
1. peatükki 5 (Eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju) 

palume lisada punkti 1 alla mõju kaitstavatele 
loodusobjektidele; 

2. kuna rekreatiivsed alad asuvad sageli veekogude 
ääres või muidu looduskaunites kohtades (tihti ka 
kaitsealadel), siis peatüki 5 alapunkti 1 lisada uute 
rekreatiivsete alade võimalikud olulised mõjud 
kaitstavatele loodusobjektidele, veekogudele, 
looduslikele aladele. 

3. Lisaks juhime tähelepanu, et KeHJS § 36 lg 3 alusel 
küsitud seisukohtasid programmi sisu kohta tuleb 
KeHJS § 36 lg 2 p 6 järgi KSH programmis kirjeldada. 

Ptk 5 on vastavalt täiendatud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laekunud seisukohad on siinkohal 
kirjeldatud. 

Seisukohad planeeringule: 
Meile teadaolevalt on koostatud Värska ja Mikitamäe 
valla kohta teemaplaneering Setomaa kultuuri-
pärand, mida võiks antud teemaplaneeringu puhul 
samuti nimetada. 

Setomaa kultuuripärandi teemaplaneering 
on nimetatud Lisas 2 (TP lähteseisukohad). 
Setomaa kultuuripärandi teemaplaneerin-
guga arvestatakse TP koostamisel. Ptk 3 
tabel 1 on teemaplaneering nimetatud 
(täiendus tabeli lõpus).  
Nimetatud planeering on kehtestatud 
Värska Vallavolikogu poolt, Mikitamäe 
vallas ei ole planeering kehtestatud. 

2.  

Tehnilise 
Järelevalve 
Amet 
12.07.2013 
nr 1-13/13-
1416-002 

Seisukohad KSH programmile: 
Setomaa ettevõtluskeskkonna TP KSH programmi eel-
nõust tulenevalt lisada programmi raudteelt lähtuva 
müra ja vibratsiooni mõju hindamise Tartu-Koidula-
Võru ja Valga-Võru-Koidula raudteeliinide äärsetele 
aladele. Seda eelkõige rongiliikluse tihendamise 
kontekstis (mitte ainult kavandatava rööbasbussi 

Selgitame, et KSH programmi eelnõus (ptk 
3, tabel 1) on kehtivate strateegiliste 
dokumentide alusel  välja toodud piirkon-
nas olulisemaid ruumilist mõju omavaid 
eesmärke ja visioone ning reserveeritud 
maakasutust. Loetelu annab ülevaate üldis-
test suundumustest ning soovitud aren-
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käikupanemise järgselt).  
 

Lisaks soovitame hinnata selle tegevuse mõju nii 
lokaalselt kui regionaalselt.  

gutest, mis on esialgseks aluseks mõjude 
prognoosimisel, mis TP-ga haaratud 
piirkonnas võivad vajada tähelepanu. 
Setomaa ettevõtluskeskkonna teemapla-
neeringu (TP) keskkonnamõju strateegiline 
hindamine (KSH) koostatakse Setomaa TP 
elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste 
mõjude hindamiseks. Teema on kindlasti 
oluline ja vääriks eraldi uurimistööd, mida 
Setomaa TP KSH kahjuks ei võimalda. 

3.  

Maanteeamet  
16.07.2013 
nr 15-2/13-
00124/151 

Seisukohad KSH programmile: 
Ettepanekud puuduvad. 
 

Seisukohad planeeringule: 
Juhime tähelepanu sellele, et Setomaa TP käigus riigi-
maanteede teekaitsevööndisse planeeritavad lahen-
dused tuleks võimalikult varajases staadiumis 
Maanteeametile tutvustada, et vältida suuremahulise 
töö ümbertegemist. 

Sooviga arvestatakse järgmiselt: 
Maanteeametit teavitatakse avalikest 
väljapanekutest ja avalikest aruteludest e-
kirjaga; 
Maanteeametit teavitatakse e-kirjaga kui 
planeeringulahendusega on võimalik tutvu-
da valdade kodulehel; 
TP kooskõlastatakse Maanteeametiga. 

4.  

Politsei- ja 
piirivalveamet  
17.07.2013 
nr 2.1-
4/114833-2 

Seisukohad KSH programmile: 
Täiendavaid ettepanekuid lisada ei ole. 
KSH programmi eelnõuga tutvunud ja teadmiseks 
võtnud.  

 

5.  

Sise-
ministeerium 
18.07.2013 
nr 13-4/71-2 

Seisukohad KSH programmile: 
1. TP KSH programm on korrektselt koostatud ning 

KSH eksperdid omavad pikaajalist ruumilise 
planeerimise kogemust;  

2. TP ja KSH menetlemise hõlbustamiseks erinevates 
omavalitsustes on ettepanek KSH aruandes lisaks 
temaatilisele üldosale kirjeldada keskkonnamõjud 
ka liigendatult, planeeringuga haaratud oma-
valitsuste kaupa.  

 
 
 
 
 
Punktis 2 tehtud ettepanekuga arves-
tatakse. 
 
 

Seisukohad planeeringule: 
Juhime tähelepanu, et PlanS § 10 lg 4 kohaselt alga-
tab üldplaneeringu ja korraldab selle koostamist 
omavalitsus. Ka TP näol on tegemist üldplaneerin-
guga. § 10 lg 8 selgitab, mida peetakse silmas planee-
ringu koostamise korraldamise all – siia kuulub ka 
planeeringu koostamise tellimine (PlanS § 10 lg 8 p 
1).  
Seega ei saa Setomaa Valdade Liit mitte mingil juhul 
olla TP ega selle KSH tellijaks, kuna neid kohustusi ei 
saa omavalitsus seadusest lähtuvalt üle anda.  

Täname tähelepanu juhtimast, ebatäpsus 
algatamisotsuse lähteülesandes eelda-
tavalt parandatakse. 

6.  
Elering  
18. 07.2013 
nr 11-4/565-2 

Seisukohad planeeringule: 
On huvid Setomaa TP-s. 
 

... on käsil uuring, millega uuritakse Baltimaade 
võimalikku lahtiühendamist Venemaa ühendelektri-
süsteemist. Juhul kui selline projekt peaks tulevikus 
teoks saama, tekib vajadus ühendada kokku Eesti ja 
Läti 330 kV kõrgepinge õhuliinid läbi Eesti ja Läti 
territooriumi. Praegusel saavad need liinid kokku 
Venemaa Föderatsiooni territooriumil. Eesti ja Läti 
330 kV õhuliinide kokkuühendamisel tuleks rajada 

Sooviga arvestatakse. 
Eleringi teavitatakse avalikest väljapane-
kutest ja avalikest aruteludest e-kirjaga.  
TP kooskõlastatakse Eleringiga. 

 

Juhime omalt poolt tähelepanu, et  
kõrgepingeliin on  mitut kohalikku oma-
valitsust läbiv joonehitis, millele kohaldub 
PlanS § 29^1. 
Planeerimisseadusega on reguleeritud 
üldjuhtum, kus: „Joonehitise trassi koridori 
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täiendavalt ca 60 km pikkune liin mööda Eesti kagu 
piiri. Liinilõik läbiks sellisel juhul Värska, Orava, 
Meremäe ja Misso valla territooriume.  
Kuna tegemist on alles uuringu staadiumis projektiga, 
siis Eleringil ei ole hetkel veel infot selle kohta, kuidas 
või mis trassikoridori pidi võiks see liin Kagu-Eestis 
kulgeda. Seoses Setomaa TP KSH koostamisega, 
millega tahetakse määrata ära ka miljööväärtuslikud 
piirkonnad, sooviksime võimalusel selle liinikoridori 
kanda planeeringutesse. KSH koostamise käigus võiks 
selguda selle liini võimalik(ud) kulgemise trassikori-
dor(id) Värska, Meremäe ja Misso valdades, arves-
tades kohaliku omavalitsuste huve, võimalusi ja 
kitsendusi.  
Oleme kirjale lisanud ka plaani koos olemasolevate 
Eleringi liinide ja uue liini orienteeruva suunaga (vt 
lisa 7, lk 56).  
Palume kindlasti KSH valmimisel saata meile koos-
kõlastamiseks kõik KSHga seotud dokumendid 
(kaardid ja seletuskirjad). 

asukoht määratakse üldjuhul maakonna-
planeeringuga.“  
 

Setomaa TP on seega erijuhtum, kuna TP-d 
menetletakse üldplaneeringuna. 

 

Soovi käsitletakse ettepanekuna planeerin-
gule, kuna KSH otsene eesmärk pole anda 
paremaid või õigemaid planeeringulahen-
dusi, vaid hinnata planeeringuga kavan-
datu realiseerimisega kaasnevaid olulisi 
mõjusid, mille alusel otsustaja saab teha 
parima valiku. 

7.  
Elektrilevi OÜ 
23.07.2013 
e-kiri 

Seisukohad KSH programmile: 
Setomaa TP KSH programmi eelnõu olulisel määral 
Elektrilevi OÜ elektrivõrku ei puuduta.  

 

Seisukohad planeeringule: 
Alternatiivenergeetika arendamisel tuleb arvestada, 
et elektrivõrgus vaba võimsust praegu enam pole ja 
olemasolev võrk vajab uuendamist. Konkreetsete 
objektide elektrivarustus lahendatakse detail-
planeeringute ja tööprojektidega. 

Saadud informatsioon on võetud 
teadmiseks. 

8.  
Maa-amet 
24.07.2013 
nr 6.2-3/9480 

Seisukohad KSH programmile: 
Palume KSH programmi peatükis 6 asuvas tabelis 2 
„KSH aruande koostamisse kaasatavad“ Maa-ameti 
real veerus „Mõju / huvi“ märkida riigimaade 
planeerimise huvile täiendavalt Maa-ameti huvi ka 
maardlate alade planeerimise suhtes. 

Ptk 6 tabelit 2 on vastavalt täiendatud. 

Seisukohad planeeringule: 
Palume Maa-ametit hoida kursis planeeringu edasise 
menetlemisega. 
 

Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso valdade terri-
tooriumile jäävad mitmed keskkonnaregistris arvel 
olevad maardlad. Palume planeeringu ja KSH koosta-
mise käigus küsida Maa-ametist ajakohane väljavõte 
teemaplaneeringu alale jäävate maardlate ja mäe-
eraldiste osas ning maardlate alade planeerimisel 
arvestada maapõueseadusest tulenevate 
piirangutega.  

Soovidega arvestatakse järgmiselt: 
Maa-ametit teavitatakse avalikest välja-
panekutest ja avalikest aruteludest e-
kirjaga;  
TP kooskõlastatakse Maa-ametiga. 

 

Ajakohane väljavõte maardlate ja mäe-
eraldiste osas on küsitud ja saadud. 

 

TP koostamisel arvestatakse asjakohastest 
seadustest tulenevate piirangutega. 

9.  

Terviseamet 
25.07.2013  
nr 9.3-4/6805 
 
Vastus 
Meremeäe 
valla 
04.07.2013 

Seisukohad KSH programmile: 
Ei esita edastatud materjalide kohta täiendavaid 
märkusi, vastuväiteid ega ettepanekuid. 

 

Terviseameti Lõuna talitus on tutvunud Meremäe 
vallavalitsuse otsusega ja dokumentidega algatamise 
kohta. 
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kirjale nr 7-
10/875 

10.  

Muinsuskaitse-
amet  
31.07.2013 
nr 1.1-7/1504 
 
Vastus on 
adresseeritud 
Meremeäe 
valla 
04.07.2013 
kirjale nr 7-
10/875 

Seisukohad planeeringule: 
Setomaa TP KSH-s tuleb arvestada riikliku kaitse all 
olevate mälestiste ja nende kaitsevöönditega.  
2009.aastal läbi viidud Võrumaa XX sajandi väärtus-
liku arhitektuuri inventeerimise aruandes juhitakse 
tähelepanu ehitistele, mis vajaksid riikliku kaitse alla 
võtmist, Muinsuskaitseameti poolt arvele võtmist või 
omavalitsuste poolset kaitset. Setomaa ettevõtlus-
keskkonna TP keskkonnamõju strateegilisel 
hindamisel palume arvestada antud töös tehtud ette-
panekutega.  
 

Juhime tähelepanu järgmistele analüüsimist vaja-
vatele teemadele ja vajadusele hinnata planeeringu 
elluviimisega kaasneda võivaid mõjusid: 
1. erinevate ajaperioodide kultuurpärandi kihistused 

ja nende väärtus. Väärtust võiks omistada ajaloo-
sündmustega või kohapeal tuntud muistenditega 
seotud paikadele, kultuuritegelaste elu ja tege-
vusega seotud paikadele, kohalikele inimeste 
eneseteadvustamise ja samastumise kohtadele; 

2. võimalikud arheoloogiliselt väärtuslikud alad.  
3. olemasolevad ja potentsiaalsed miljööväärtuslikud 

alad. Väärtuskriteeriumiteks võivad olla tüüpilisus 
ja ebatüüpilisus. Väärtuslikud on piirkonnad, kus on 
alles enamus eestiaegseid talukohti ja algupäraselt 
säilinud taluarhitektuuri, on jälgitav ajalooline asus-
tusstruktuur ja teedevõrk, traditsiooniline maa-
kasutus; 

4. ajalooliselt väärtuslikud objektid (sh hooned, 
monumendid, sillad, teed, tähised jne)  

5. maastikupilt sh vaated kultuurilooliselt olulistele 
objektidele 

6. keskkonnamõjude hindamisel palume analüüsida, 
kuidas oleks võimalik riikliku kaitse all olevaid 
kultuurimälestisi ja kultuurikeskkonda laiemalt 
kaasata (turismiobjektidena, vaatamisväärsustena 
jne) Setomaa ettevõtluskeskkonna arengusse. 

Võtame ettepanekuid planeeringu koosta-
misel võimaluse piires arvesse. 
 
Kirjas toodut käsitletakse ettepanekutena 
planeeringule, kuna KSH otsene eesmärk 
pole anda paremaid või õigemaid pla-
neeringulahendusi, vaid hinnata planeerin-
guga kavandatu realiseerimisega kaasne-
vaid olulisi mõjusid (KeHJS mõistes), mille 
alusel otsustaja saab teha parima valiku. 

11.  

Päästeamet 
05.08.2013 
nr 7.3-
4.2/6418 

Seisukohad KSH programmile: 
 

Setomaa võimalikest ohtudest ja riskidest, mille 
kirjeldamine ja hindamine on meie arvates oluline, 
märgime alljärgnevat:  
1. Koidula raudteepiirijaamas olla võiv suur kogus 

ohtlikke kemikaale võib õnnetuste korral ohustada 
ümbruskonda, sh piiriülest ala; 

2. Setomaal esineb kõrge reostusohtlikkusega 
piirkondi, kus ohtlike ainete pinnasesse sattumisel 
ohustataks põhjaveekihti; 

3. Lõuna-Eestis võib esineda kõrge radoonisisal-
dusega alasid, mistõttu võiks hinnata radooniriski 
(http://www.egk.ee/asutusest/stuktuur/geofuusika
-mere-ja-keskkonnageoloogia/#kivimid); 

4. Osa Setomaast külgneb Lämmijärvega ja Pihkva 
järvega, seetõttu võiks kaaluda ka  üleujutusohtu; 

1. Värska Vallavolikogu otsusega nr 59 on 
20.05.2003 kehtestatud Koidula raudtee-
jaama detailplaneering (DP). DP-le on 
koostatud ka planeeringust tuleneva 
keskkonnamõju hindamise aruanne. 
Vastavalt aruandele on: „... detailpla-
neeringus kajastatud keskkonnakaitse 
abinõud. Planeeringu realiseerimisest 
tulenevaid olulisi kahjulikke keskkonna-
mõjusid on arvestatud ning kavandatud 
on leevendavad meetmed. Keskkonna-
ministeerium on hinnanud vastavalt 
Atkins ja Co ekperhinnagule, et piiri-
üleseid keskkonnamõjusid ei ole.“ 
Eeldatavasti on DP kooskõlastatud ka 
Põlvamaa Päästeteenistusega. 

http://www.egk.ee/asutusest/stuktuur/geofuusika-mere-ja-keskkonnageoloogia/#kivimid
http://www.egk.ee/asutusest/stuktuur/geofuusika-mere-ja-keskkonnageoloogia/#kivimid
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5. Läti Vabariigi ja Vene FV-ga piirnemise tõttu oleks 
otstarbekas käsitleda nende, aga samuti Eestis 
Setomaa lähisvaldade riskitegurite mõju. 

2. Võtame informatsiooni teadmiseks. Kui 
Päästeametil on teavet selliste piirkonda-
de osas, siis palume seda teavet jagada, 
et reostusohuga oleks võimalik arves-
tada. 

3. Võtame informatsiooni teadmiseks ja 
arvestame võimaluse piires. 

4. Kui Päästeametil on teada avalikult 
kättesaadavaid andmeid üleujutatavate 
alade kohta - palume neid jagada. 

5. Vajaks selgitamist, milliseid riskitegureid 
silmas peetakse. Kui Päästeametil on 
teavet kindlate riskitegurite kohta - 
palume seda jagada. Selgitame, et KSH ei 
saa hinnata kõiki võimalikke riske (n: 
salakaubandus vms). Ulatuslik uuring Läti 
Vabariigi ja Vene NFSV ja kõikide naaber-
valdade aladelt lähtuvate riskide tuvas-
tamiseks ja hindamiseks oleks kindlasti 
eraldi töö vääriline, mida paraku 
Setomaa TP-ga kavandatavate tegevuste 
elluviimisel avalduvate oluliste mõjude 
hindamine ei võimalda, ei finantsiliselt 
ega ajakavaliselt. 

12.  

Riigimetsa 
Majandamise 
Keskus 
06.08.2013  
nr 3-1.20/1014 

Seisukohad KSH programmile: 
Teeme ettepaneku täiendada KSH programmi 
tulenevalt järgnevast: 

 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu KSH 
programmist (tabel 2) selgub, et RMK kaasatakse KSH 
aruande koostamisse, kuna RMK loob rekreatsiooni-
võimalusi puhkealadel, suunab metsakasutamist ning 
korraldab kaitstavate loodusobjektide külastamist. 

 

Selgitame, et RMK tegeleb lisaks eelnimetatule riigi-
metsade kasvatamise ja uuendamisega, metsauuen-
dusmaterjali tootmisega, metsateede ja kuivendus-
võrkude arendamise ja korrashoiuga. Kokkuvõtlikult – 
riigimetsa kasvatamine ongi RMK peaülesanne. 

Tabelit nr 2 on vastavalt täiendatud. 

Seisukohad planeeringule: 
Teeme ettepaneku täiendada teemaplaneeringut. 
Oleme seisukohal, et Setomaa ettevõtluskeskkonna 
arendamisel ja sellega kaasnevate mõjude hindamisel 
on oluline mõista, et RMK-l on selles laiem roll kui 
vaid puhkevõimaluste loomine või kaitsealade külas-
tuse korraldamine. Metsakasvatusega kaasneb raie-
tegevus ja puidukasutus loob võimalused väikese 
ning keskmise suurusega metsa- ja puidutööstus-
ettevõtetele. 

Võtame TP koostamisel arvesse RMK 
laiemat rolli. 

13.  AS EG Võrguteenus ei vastanud  

14.  Põllumajandusamet ei vastanud  

15.  
Eesti Keskkonna-
ühenduste Koda 

ei vastanud  
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9.2 PROGRAMMI AVALIKU VÄLJAPANEKU AJAL LAEKUNUD SEISUKOHAD 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik 
väljapanek toimus 11. sept – 26. sept 2013. a, Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso Valla-
valitsustes. 

Avaliku väljapaneku ajal laekus seisukohti kolmelt ametkonnalt: Muinsuskaitseametilt, 

Siseministeeriumilt ja Päästeametilt. Siseministeerium on esitanud seisukohti TP lähteseisu-
kohtadele ja neid käesolevas programmis ei kajastata. Muinsuskaitseameti ja Päästeameti 
seisukohti on kirjeldatud järgnevas tabelis. Esitatud seisukohad on KSH programmi koostaja 
poolt nende sisu alusel jaotatud kaheks a) seisukohad KSH programmile ja b) seisukohad 
planeeringule. Seisukohad tervikuna on toodud käesoleva programmi lisas 11. Vastused 
seisukohtadele on toodud lisas 12.  
 

Tabel 6. Teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avaliku väljapaneku ajal 
laekunud seisukohad  

Jrk 
nr 

AMETKOND/ 
ETTEVÕTE 
vastuse 
kuupäev ja 
kirja nr 

SEISUKOHA SISU 

1.  

Muinsuskaitse-
amet  
16.09.2013  
nr 1.1-7/1788 

Seisukohad planeeringule: 
Setomaa TP KSHs tuleb arvestada riikliku kaitse all olevate mälestiste ja nende kaitsevöönditega. 
Setomaa TP KSHs palume arvestada Põlvamaa XX sajandi väärtusliku arhitektuuri inventeerimises 
tehtud ettepanekutega. 
Juhime tähelepanu järgmistele analüüsimist vajavatele teemadele ja vajadusele hinnata 
planeeringu elluviimisega kaasneda võivaid mõjusid: 
1.erinevate ajaperioodide kultuurpärandi kihistused ja nende väärtus. Väärtust võiks omistada 

ajaloosündmustega või kohapeal tuntud muistenditega seotud paikadele, kultuuritegelaste elu 
ja tegevusega seotud paikadele, kohalikele inimeste eneseteadvustamise ja samastumise 
kohtadele; siin väärivad märkimist Setoma tsässonad näiteks Podmotsa küla tsässon, mille 
vastu suurem turistide huvi, samuti Laossina tsasson koos kalmistuga, Võõpsu restaureeritud 
tsässon. 

2.samuti on ettevõtluskeskkonna planeeringut vajalik seostada ja suhestada Setomaa kultuuri-
pärandi teemaplaneeringuga (vt Värska vald –koostaja Galina Beloglazova ja Mikitamäe vald)) 
eriti miljööväärtuslike alade osas näiteks ajalooline Eesti sõjaväe Põhja laager ja selle miljöö 
hoidmine jne  

3.võimalikud arheoloogiliselt väärtuslikud alad. Väga väärtuslikud on Laossina küla arheo-
loogilised asulakohad, Rõsna küla asulakoht ja potentsiaalsed asulakohad Pihkva järve ääres ja 
Värska alevikus järve lähedal asuvad arvelevõetud asulakohad, samuti arheoloogilised alad 
Väike-Rõsna külas. Seal tuleks ettevõtluse, elamuehituse ja turismi laiendamisega olla 
ettevaatlik. Eraldi tuleks mainida Koidula külas kalmistut kiviristiga millel on ka miljöö- väärtus 
peale arheoloogilise tähtsuse. Kalmistule reg nr 11707 tungivad lähemale piirijaama rajatised. 
(Arheoloogilised paigad, mis ei ole jõudnud riiklikku registrisse, asuvad Tartu Ülikooli arheo-
loogia andmebaasis, palju infot on siin Setomaa arheoloogia osas) 

4.olemasolevad ja potentsiaalsed miljööväärtuslikud alad. Väärtuskriteeriumiteks võivad olla 
tüüpilisus ja ebatüüpilisus. Väärtuslikud on piirkonnad, kus on alles enamus eestiaegseid 
talukohti ja algupäraselt säilinud taluarhitektuuri, on jälgitav ajalooline asustusstruktuur ja 
teedevõrk, traditsiooniline maakasutus; 

5.ajalooliselt väärtuslikud objektid (sh hooned, monumendid, sillad, teed, tähised jne)  
6.maastikupilt sh vaated kultuurilooliselt olulistele objektidele 
Keskkonnamõjude hindamisel palume analüüsida, kuidas oleks võimalik riikliku kaitse all olevaid 
kultuurimälestisi ja kultuurikeskkonda laiemalt kaasata (turismiobjektidena, vaatamisväärsustena 
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jne) Setomaa ettevõtluskeskkonna arengusse.  

2.  

Päästeamet 
26.09.2013  
nr 7.3-
4.2/6418 

Seisukohad KSH programmile 
Täiendavad selgitused päästekeskuse seisukohtade osas: 
1. Koidula raudteepiirijaamas olla võiv suur kogus ohtlikke kemikaale võib õnnetuste korral ohus-

tada ümbruskonda, sh piiriülest ala 
Täiendav selgitus: Päästekeskus pidas seda ettepanekut tehes silmas järgmiseid asjaolusid: 
1)Koidula raudteejaama detailplaneeringu kinnitamisest, planeeringust tuleneva keskkonnamõju 
hindamise aruande koostamisest on möödunud üle 10 aasta, 

2)peale 2003. aastat on vastu võetud mitmeid arengukavasid, sh Koidula tolli-piiripunkti 
puudutav hilisem dokument – Põlvamaa ettevõtluse strateegia 2007 – 2015  

3)Lõuna päästekeskus koostab hetkel koostöös Eesti Raudteega Koidula raudteepiirijaama 
kemikaaliõnnetuste riskianalüüsi, mis valmib käesoleva aasta jooksul. Peame oluliseks, et 
riskianalüüsist saaks asjassepuutuv informatsioon ka KSH raames kajastatud.  

On oluline, et muutunud olusid võetaks arvesse KSH hindamisel ja teemaplaneeringu menet-
lemisel 
2. Setomaal esineb kõrge reostusohtlikkusega piirkondi, kus ohtlike ainete pinnasesse sattumisel 

ohustataks põhjaveekihti 
Täiendav selgitus: 
Päästekeskuse ettepanek tulenes Eesti põhjavee kaitstuse kaardist, millele siin lingina viitame. 
4. Osa Setomaast külgneb Lämmijärvega ja Pihkva järvega, seetõttu võiks kaaluda ka üleujutus-

ohtu. 
Täiendav selgitus: 
Konkreetseid andmeid päästekeskusel Setomaa üleujutatavate alade kohta ei ole. Vastavat infor-
matsiooni on võimalik hankida Keskkonnaministeeriumist. Ettepanekut tehes – kaaluda ka üle-
ujutusohu hindamise vajalikkust – eeldasime KSH hindaja huvi selle vastu. 
5. Läti Vabariigi ja Vene FV-ga piirnemise tõttu oleks otstarbekas käsitleda nende, aga samuti 

Eestis Setomaa lähisvaldade riskitegurite mõju. 
Täiendav selgitus: 
Piiriülese toimega tööstusõnnetuste konventsiooni ratifitseerimise seadus 
Meie ettepanek tuletus märgitud konventsiooni üldsättest rakendada abinõusid inimeste ja 
keskkonna kaitsmiseks. Päästekeskus ei eelda ulatusliku uuringu läbiviimist, samas üldistatud 
tasemel informatsiooni kajastamine oleks asjakohane. Päästekeskus on valmis ka omalt poolt 
toetama meie tegevusvaldkonda puudutava informatsiooni hankimisel.  

 

Ühtlasi kinnitame oma soovi olla kursis ja teha koostööd TP edasises menetlemises. 

 

10.  KOKKUVÕTE KSH PROGRAMMI AVALIKEST ARUTELUDEST 

KSH programmi avalikel aruteludel tehti ettepanekuid järgmiste tähelepanu vajada võivate 
teemade kohta: 

 Piusa jõel ajalooliste veskite/tammide taastamise võimalused (vt lisa 13, Meremäe valla 
avaliku arutelu protokoll); Õrsava järve paadisõiduks avamine (vt lisa 13, Värska valla 
avaliku arutelu protokoll). Teemade läbirääkimine koostöös Keskkonnaametiga; 

 Uute maardlate avamisega seonduv, sh olemasolev liiklusintensiivsus teedel koosmõjus 
võimalike kaevanduste avamise puhul lisanduva intensiivsusega (vt lisa 13, Meremäe valla 
ja Värska valla avaliku arutelu protokoll). Koostöökoht Maanteeametiga; 

 Obinitsa järv (paisjäv) - teoreetiline võimalus paisjärve nö alla tulemise kohta ja mis 
sellega võib kaasneda. Järve ääres asuva teetammi püsivus. Koostöökoht Päästeametiga ja 
Maanteeametiga vastavate materjalide/andmete saamiseks; 

 Kevadised kulupõlengud ja alad, kus sellise ohuga peaks arvestama (n: niitmata põllu-
massiivid), koostöökoht Päästeametiga. Ei ole otseselt KSH teema; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/26286
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 Piirkonnas on oluliseks teemaks eelkõige jaotusvõrgud ning võimalike uute alajaamade ja 
liinide rajamine, samuti on oluline alternatiivenergiate kasutamisvõimalustega seonduv. 

Nii KSH aruande kui ka TP edasisel koostamisel peetakse ülal loetletud teemasid võimaluste 
piires silmas, eelkõige koosmõjus kavandatavate tegevustega. 

 

KSH programmile küsitud ja saadud seisukohtade seas väljendas oma huvisid Elering (vt ptk 
9.1, tabel 5). Eleringil, koostöös teiste Balti riikide põhivõrguettevõtetega, on käsil uuring, 
millega uuritakse Baltimaade võimalikku lahtiühendamist Venemaa ühendelektrisüsteemist. 
Juhul kui selline projekt peaks tulevikus teoks saama, tekib vajadus ühendada kokku Eesti ja 
Läti 330 kV kõrgepinge õhuliinid läbi Eesti ja Läti territooriumi. Praegusel ajal saavad need 
liinid kokku Venemaa Föderatsiooni territooriumil. Eesti ja Läti 330 kV õhuliinide kokku-
ühendamisel tuleks rajada täiendav õhuliin mööda Eesti kagu piiri. Liinilõik läbiks sellisel juhul 

Värska, Orava, Meremäe ja Misso valla territooriume. Elering soovib võimalusel selle liini-
koridori kanda planeeringusse.  

Olemasoleva TP aluskaardi põhjal saab väita, et trassikoridor, mis läbiks kirde-edelasuunaliselt 
Setomaa ettevõtluskeskkonna TP ala (vt lisa 7), läbiks Meremäe vallas Natura 2000 ala - Piusa 
jõe, ja inimeste elupaiku, mis kindlasti ei ole sobilik alternatiiv. 

KSH programmi avalikel aruteludel käsitleti seda teemat ja jõuti järgmistele seisukohtadele: 

 Kõige otstarbekam on leida trassikoridorile parim variant uue maakonnaplaneeringu 
koostamise käigus, teema-planeeringu ala on selleks liiga väike. Telefonivestlusest Eleringi 
esindajaga:  trassikoridori asukoha nihkumine kuni 20 km ulatuses läänepoole, võrreldes 
ettepanekus toodud joonega, on Eleringile vastuvõetav; 

 Teema eeldab tihedat koostööd Maavalitsustega. Kuna tegu on riigi huviga, siis on oluline, 
et dialoogid omavalitsustega saaksid alguse võimalikult varases staadiumis; 

 Praeguses seisus on puudu trassikoridoriga seonduvast igakülgsest informatsioonist, mille 
alusel saaks otsuseid kaaluda; 

 Paluda Eleringil teha oma ettepanek trassikoridori leidmiseks maakonnaplaneeringule, kui 
seda veel tehtud ei ole; 

 Setomaa valdadest Värska on nõus trassikoridori algusega nende teitooriumil, trass 
kulgeks valdavalt mööda põlde ega satu kontakti väärtuslike või kaitstavate 
alade/objektidega. 
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LISA 1. Setomaa ettevõtluskeskkonna TP ja KSH algatamisotsused 
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Algatamisotsus Misso valla kodulehel: 

http://avalik.amphora.ee/missovv/document.aspx?id=280651  

 

http://avalik.amphora.ee/missovv/document.aspx?id=280651
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Algatamisotsus Mikitamäe valla kodulehel: 

http://avalik.amphora.ee/MIKITAMAEVALD/document.aspx?id=21037 

 

http://avalik.amphora.ee/MIKITAMAEVALD/document.aspx?id=21037


Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 

 

34 
 

 



Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 

 

35 
 

 

 

Algatamisotsus Värska valla kodulehel: 

http://www.verska.ee/et/uldplaneering 

 

http://www.verska.ee/et/uldplaneering
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Algatamisotsus Meremäe valla kodulehel: 

http://avalik.amphora.ee/meremaevv/document.aspx?id=284472 

 

 

http://avalik.amphora.ee/meremaevv/document.aspx?id=284472
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LISA 2. Setomaa ettevõtluskeskkonna TP lähteseisukohad 2 

Järgnevalt toodud lähteseisukohad on väljavõte Setomaa Valdade Liidu poolt 2012.a, 

koostatud „Setomaa ühtse ettevõtlusstrateegia ja ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu 
lähteülesandest“, mis on leitav 
http://avalik.amphora.ee/MIKITAMAEVALD/document.aspx?id=21037 

 

1. PLANEERINGUALA  

Planeeringuala moodustavad Meremäe, Mikitamäe, Misso ja  Värska valla (edaspidi: osalevad 
omavalitsused) haldusterritooriumid. 

2. PLANEERINGU VAJADUS  

Teemaplaneeringu vajadus ja kõrge prioriteetsusaste tuleneb Setomaa ettevõtluskeskkonna 
ühtselt kujundamise tarvidusest ja piirkonna asendist Vene Föderatsiooni (Euroopa Liidu piir) 
ja Läti Vabariigi vahetus naabruses. 

Teemaplaneering on vajalik kehtivate ja koostatavate üldplaneeringute täpsustamiseks ja 

täiendamiseks.  

Eesmärgipüstitus tuleneb suurenenud tegevusaktiivsusest Setomaa valdades, sellega seondu-

vate keerukate probleemide esilekerkimisest ja huvide kattumisest, mida on võimalik 
lahendada ainult omavalitsuste koostöös.  

Teemaplaneering on alusmaterjal:  

 üld- ja detailplaneeringute koostamisel;  

 infrastruktuuride planeerimisel.  

3. ÕIGUSLIK TAUST  

3.1 Planeeringu koostamisel tuleb lähtuda planeerimisseadusest ja sellest tulenevatest 
õigusaktidest, tugineda senitehtud uuringutele ja kogutud andmetele ning parimale 
praktikale, samuti arvestada Euroopas aktsepteeritud kaasaegseid planeeringu-
põhimõtteid. 

3.2 Planeeringu keskkonnamõju strateegilisel hindamisel (KSH) tuleb lähtuda Keskkonna-
mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest ja sellest tulenevatest õigus-
aktidest, tugineda parimale praktikale ja arvestada osalevate omavalitsuste koosta-
tavate üldplaneeringute KSH aruandeid ning Euroopas aktsepteeritud kaasaegseid 
hindamise põhimõtteid. 

4. OLEMASOLEVAD PLANEERINGUD, MILLE PÕHILAHENDUS TULEB VÕTTA ALUSEKS 
TEEMAPLANEERINGU KOOSTAMISEL. ARENGUKAVAD JT. DOKUMENDID3.  

                                                           
2 Lisas 2 on Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu esialgsed lähteseisukohad. Hiljem on lähteseisu-
kohti parandatud/kaasajastatud, mis ei muuda nende põhimõttelist sisu, ja on käesoleval ajal Vallavolikogude 
poolt kinnitamisel. Otsus tehakse teatavaks menetlusosalistele: Põlva Maavalitsus, Setomaa Valdade Liit, koos-
kõlastavad riigiasutused, Meremäe Vallavalitsus, Mikitamäe Vallavalitsus, Misso Vallavalitsus, tehnovõrkude 
valdajad. vt Värska Vallavolikogu otsus http://avalik.amphora.ee/varskavv/document.aspx?id=198232 

http://avalik.amphora.ee/MIKITAMAEVALD/document.aspx?id=21037
http://avalik.amphora.ee/varskavv/document.aspx?id=198232
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4.1 Kehtivad üldplaneeringud 

 Meremäe valla üldplaneering, Meremäe Vallavolikogu määrus 25.06 1999; 

 Mikitamäe valla üldplaneering, Mikitamäe Vallavolikogu määrus 26.02.2010 nr 6; 

 Misso valla üldplaneering, Misso Vallavolikogu määrus 12.09.2001; 

 Värska valla üldplaneering, Värska Vallavolikogu määrus 21.07.2006 nr 20. 
 

4.2 Kehtiv või koostamisel olevad maakonnaplaneeringud (sh teemaplaneeringud) 

 TP Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad 

 TP Võrumaa sotsiaalne infrastruktuur 

 TP Võrumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 

 TP Põlvamaa sotsiaalne infrastruktuur 

 TP Põlvamaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused  
 

4.3 Riiklikud arengukavad 

 Üleriigiline planeering Eesti 2030+ materjalid 

 Eesti ettevõtluspoliitika 2007 – 2013 

 Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 

 Transpordi arengukava 2006-2013 

 Eesti riiklik turismiarengukava 2007-2013 
 

4.4 Maakondlikud arengukavad ja uuringud 

 Võru maakonna arengustrateegia 2009 – 2019; 

 Põlvamaa ettevõtluse strateegia aastateks 2007 – 2015; 

 Põlva maakonna arengukava 2011 – 2017; 
 

4.5 Setomaa arengukavad ja uuringud 

 Setomaa arengu programm; 

 Setomaa arengukava aastateks 2009 – 2013, 2008; 

 Setomaa ühtse taastuvenergia kasutamise strateegia 2009 – 2019, 2009; 

 Setomaa maavarad, 2009; 

 Setomaa ühtne turismi arengukava ja turismi turundusstrateegia aastateks 2008 – 2013, 
2008; 

 Seto maastikuarhitektuurilise pärandi inventeerimine, 2007; 

 Projekti  “BUY LOCAL” dokumendid; 

 Setomaa 4 valla kvalitatiivne ja kvantitatiivne uuring 2010; 

 Ühise mudeli välja töötamine Setomaa neljale vallale avalike teenuste optimaalseks 
planeerimiseks, haldamiseks ja toimimiseks eakate avahoolduse ja huvitegevuse, 
noorsootöö ja kohaliku kultuurielu valdkondades; 

 Koolitusvajaduse uuring täiendkoolituse ja vabahariduse korraldamiseks Setomaal; 
 

4.6 Setomaa valdade arengukavad ja uuringud 

                                                                                                                                                                                        
3 Kuna paljud planeeringud ja kavad aeguvad lähitulevikus (strateegia ja teemaplaneeringu valmimise ajal või 
vahetult pärast seda), siis on oluline uuenduste järgimine valmivas strateegia ja teemaplaneeringu dokumendis. 
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 Värska valla arengukava 2012-2024; 

 Misso valla arengukava 2004 – 2016, tegevuskava 2011 – 2016; 

 Mikitamäe valla arengukava 2008 – 2019; 

 Meremäe valla arengukava 2007 – 2013. 

4.7 Muud kavad ja analüüsid 

 Mikitamäe valla miljööväärtuslike alade teemaplaneering „Setomaa kultuuripärand" 

 Värska valla miljööväärtuslike alade teemaplaneering „Setomaa kultuuripärand" 
 

5. PLANEERINGU EESMÄRGID  

5.1 Setomaa ettevõtluskeskkonna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine.  

5.2 Tulenevalt teemaplaneeringu eesmärgist on täpsemalt loetletud valdkonnad 
(valdkonnad võivad töö koostamise käigus täpsustuda või muutuda lähtuvalt 
omavalitsuste ühishuvidest):  

5.2.1 maa- ja veealade kasutus (maakasutuse harmoniseerimine haldusterritooriumide 
piirialadel; alade täiendav reserveerimine; olulist ruumilist mõju omavad objektid; 
riigikaitselise otstarbega maa-alad jms, karjäärid); 

5.2.2 regionaalse väärtusega alad (väärtuslikud põllumaad, haljastud, muinsuskaitse alad 
ja –objektid, kohaliku kaitse alla võetud alad jne) 

5.2.3 ettevõtlusmajanduse kinnisvara objektid ja alad; 

5.2.4 turism ja puhkemajandus (puhke- ja turismialad, veekogude ja nende ranna- ja kalda-
alade avalik kasutus, RMK jt avalikud puhkealad, SPAd, majutusasutused, info-
punktid, infostendid jt); 

5.2.5 regionaalse tähtsusega kultuuri-, haridus-, spordi-, sotsiaalhoolekande ja elukondliku 
teeninduse objektid ja teenused; 

5.2.6 tehnovõrkude trassid ja tehnorajatised ning nende kasutamata ressurss e vabad 
võimsused; 

5.2.7 liiklus ja transport; 

5.2.8 energia tootmine. 
 

6. PLANEERINGU PROTSESS   

6.1 Ühiste kavatsuste memorandumi koostamine planeeringuga hõlmatud omavalitsuste 
poolt.  

6.2 Teemaplaneeringu algatamine osalevates omavalitsustes. Teemaplaneering algatatakse 
kehtivate üldplaneeringute täpsustamiseks ning menetletakse kui üldplaneeringu 
teemaplaneeringut.  

6.3 Planeering koostatakse koostöös omavalitsuste, tehnovõrkude valdajate, piirkonna 
elanike, ettevõtjate, kinnisasjade omanike ja teiste huvitatud isikutega. 

6.4 Teemaplaneeringu korraldamiseks, lahenduste kaalumiseks ja kokkulepete vormis-
tamiseks moodustatakse konsultatiivtöögrupp, kuhu kuuluvad esindajad igast 
planeeringualaga seotud omavalitsusest, Setomaa Valdade Liidust, Võru ja Põlva Maa-
valitsusest, projektijuht ja planeeringu koostaja esindajad. 
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6.5 Planeeringu eskiisi ja planeeringu KSH programmi ning aruande tutvustused 
(planeeringu koostaja ülesanne) avaliku väljapaneku ja avalikud arutelud korraldavad 
omavalitsused oma haldusterritooriumi kohta koostöös planeeringu koostajaga. 

6.6 Planeeringuprotsessi etappidest teavitatakse meedias ja osalevate omavalitsuste 
kodulehel vastavalt planeerimisseadusele ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seadusele.  

 

7. KOOSTÖÖ JA KOOSKÕLASTUSED  

Teemaplaneering tuleb kooskõlastada järgmiste asutustega:  

7.1 Projektis osalevate omavalitsuste kõik naaberomavalitsused; 

7.2 Maanteeamet 

7.3 Teedekeskus 

7.4 Päästekeskus 

7.5 Muinsuskaitseamet 

7.6 Tervisekaitsetalitus 

7.7 Keskkonnaameti regioon; 

7.8 Riigimetsa Majandamise Keskus; 

7.9 Maa-amet 

7.10 Eesti Energia, Eesti Gaas jt tehnovõrkude valdajad 

Teemaplaneeringu täiendavad kooskõlastusvajadused määrab: Võru ja Põlva maavanem. 

Planeeringule teostab järelevalvet: Võru ja Põlva maavanem. 
 

8. TEEMAPLANEERINGU TÖÖDE VORMISTAMINE  

8.1 Teemaplaneeringu vastuvõtmiseks esitatakse seletuskiri, koondkaart ning iga oma-
valitsuse kohta käiv kaardimaterjal. 

8.2 Planeeringu kaardid esitatakse järgmistes mõõtkavades:  

8.2.1 Planeeringu koondkaart, mis kajastab kõiki valdkondi ja hõlmab kõikide osalevate 
omavalitsuste haldusterritooriume. Kaart esitatakse konsultatiivtöögrupis kokku-
lepitud mõõtkavas, aga mitte väiksemas kui 1:75 000.  

8.2.2 Iga omavalitsuse kohta käiv planeeringu põhikaart, mis kajastab kõiki valdkondi ühe 
omavalitsuse haldusterritooriumil. Kaart esitatakse konsultatiivtöögrupis kokku-
lepitud mõõtkavas, aga mitte väiksemas kui 1:20 000.  

8.2.3 Vajadusel koostatakse valdkondade teemakaardid konsultatiivtöögrupis kokku-
lepitud valdkondades ning mõõtkavas.  

8.3 Teemaplaneering esitatakse menetlemiseks värvitrükis paberkandjal (8 eksemplari) ja 
digitaalsel kujul (nii pdf- kui vektorformaadis). Lisaks tuleb trükkida planeeringu koosta-
mise käigus vajalikud töökaardid eskiisi tutvustuseks (vähemalt 2 eksemplari iga projekti 
osalise kohta, sealjuures lähtuda põhimõttest, et võimalikult palju materjale esitatakse 
digitaalsel kujul ja töötatakse digitaalsete materjalidega). 

8.4 Planeeringu KSH vormistamine  
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Planeeringu KSH programm ja aruanne tuleb esitada värvitrükis paberkandjal (6 eksemplari) ja 
digitaalsel andmekandjal (pdf formaadis kui sisaldab jooniseid siis ka vektorformaadis). 
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LISA 3. Teavitamine TP ja KSH algatamisest veebilehel Ametlikud Teadaanded 
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LISA 4. Teavitamine TP JA KSH algatamisest vastavas ajalehes 

Misso valla teade. 

Mikitamäe valla teade. 
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Meremäe valla teade. 
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Värska valla teade. 
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LISA 5. Maavanema teavitamine TP JA KSH algatamisest  
 

Misso Vallavalitsuse kiri Võru Maavalitsuse dokumendiregistris 

http://delta.andmevara.ee/voru/dokument/82447 

Viit: 12-2/2013/1204-1 

Registreerimise kpv: 03.06.2013 

Dokumendi liik: Sissetulev kiri 

Pealkiri: Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu 
koostamise algatamine, selle lähteseisukohtade kinnitamine 
ning teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamine. 

 

Mikitamäe Vallavalitsuse kiri Põlva Maavalitsuse dokumendiregistris 

http://delta.andmevara.ee/polva/dokument/95338 

Viit: 12-2/2013/1701-1 

Registreerimise kpv: 26.06.2013 

Dokumendi liik: Sissetulev kiri 

Pealkiri: Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu 
koostamise algatamine, selle lähteseisukohtade 
kinnitamine ning teemaplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamine 

 

Värska Vallavalitsuse kiri Põlva Maavalitsuse dokumendiregistris 

http://delta.andmevara.ee/polva/dokument/95429 

Viit: 12-2/2013/1726-1 

Registreerimise kpv: 01.07.2013 

Dokumendi liik: Sissetulev kiri 

Pealkiri: Teemaplaneeringu algatamisest teatamine 
 

Meremäe Vallavalitsuse kiri Võru Maavalitsuse dokumendiregistris 

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

Viit: 12-2/2013/1393-1 

Registreerimise kpv: 04.07.2013 

Dokumendi liik: Sissetulev kiri 

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

http://delta.andmevara.ee/voru/dokument/82447
http://delta.andmevara.ee/polva/dokument/95338
http://delta.andmevara.ee/polva/dokument/95429
http://delta.andmevara.ee/voru/dokument/83493
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LISA 6. Keskkonnaameti teavitamine TP JA KSH algatamisest  
 

Misso Vallavalitsuse kiri Keskkonnaameti dokumendiregistris 

Reg: 13934  
Regist.kpv: 03.06.2013  
Liik: Kiri  
Kellelt: Misso Vallavalitsus  
Kellele: Ellen Kevvai  
Pealkiri: Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu koostamise algatamine, selle 
lähteseisukohtade kinnitamine  
 

Mikitamäe Vallavalitsuse kiri Keskkonnaameti dokumendiregistris 

Reg: 15982  
Regist.kpv: 26.06.2013  
Liik: Kiri  
Kellelt: Mikitamäe Vallavalitsus  
Kellele: Ave Saarist  
Pealkiri: 1.1.2/12 Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu koostamise algatamine, selle 
lähteseisukohtade kinnitamine ning teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamine  
 

Värska Vallavalitsuse kiri Keskkonnaameti dokumendiregistris 

Reg: 16300  
Regist.kpv: 01.07.2013  
Liik: Kiri  
Kellelt: Värska Vallavalitsus  
Kellele: Ave Saarist  
Pealkiri: 7-1/648 Teemaplaneeringu algatamisest teatamine  

Reg: 15855  
Regist.kpv: 25.06.2013  
Liik: Kiri  
Kellelt: Värska Vallavalitsus  
Kellele: Ellen Kevvai  
Pealkiri: Värska vallavaolikogu otsuse edastamine  
 

Meremäe Vallavalitsuse kiri Keskkonnaameti dokumendiregistris 

Reg: 16704  
Regist.kpv: 04.07.2013  
Liik: Kiri  
Kellelt: Meremäe Vallavalitsus  
Kellele: Ellen Kevvai  
Pealkiri: Setomaa ettevõtluskeskkonna strateegia, -teemaplaneeringu ja selle KSH ning Meremäe valla 
üldplaneeringu ja selle KSH algatamise teade 
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LISA 7. KSH programmile esitatud seisukohad - 12 kirja 15nel lehel 
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Lisa 1. Eleringi liinid Setomaal 
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LISA 8. Teavitamine KSH programmi ja TP lähteseisukohtade avalikustamisest 
veebilehel Ametlikud Teadaanded  

 

Värska valla teade. 

Teade Värska valla kodulehel: http://www.verska.ee/et/uudised-ja-teated/-

/asset_publisher/C5ix/content/setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-ksh-programmi-ja-tp-

lahteseisukohtade-avalikustamine 

Sama sisuga teade on saadetud isikutele, asutustele ja huvigruppidele, keda Setomaa TP 

kavandatavad tegevused võivad eeldatavalt mõjutada ja / või kellel võib olla TP vastu põhjen-
datud huvi (vt tabel 2). 

http://www.verska.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/C5ix/content/setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-ksh-programmi-ja-tp-lahteseisukohtade-avalikustamine
http://www.verska.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/C5ix/content/setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-ksh-programmi-ja-tp-lahteseisukohtade-avalikustamine
http://www.verska.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/C5ix/content/setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-ksh-programmi-ja-tp-lahteseisukohtade-avalikustamine
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Mikitamäe valla teade. 

Teade Mikitamäe valla kodulehel: http://www.mikitamae.ee/index.php/84-ueldinfo/335-setomaa-

ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-ksh-programmi-ja-teemaplaneeringu-lahteseisukohtade-avalik-

valjapanek 

Sama sisuga teade on saadetud isikutele, asutustele ja huvigruppidele, keda Setomaa TP 

kavandatavad tegevused võivad eeldatavalt mõjutada ja / või kellel võib olla TP vastu põhjen-
datud huvi (vt tabel 2). 

 

http://www.mikitamae.ee/index.php/84-ueldinfo/335-setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-ksh-programmi-ja-teemaplaneeringu-lahteseisukohtade-avalik-valjapanek
http://www.mikitamae.ee/index.php/84-ueldinfo/335-setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-ksh-programmi-ja-teemaplaneeringu-lahteseisukohtade-avalik-valjapanek
http://www.mikitamae.ee/index.php/84-ueldinfo/335-setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-ksh-programmi-ja-teemaplaneeringu-lahteseisukohtade-avalik-valjapanek
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Meremäe ja Misso valla ühine teade. 

Teade Meremäe valla veebilehel: https://meremae.kovtp.ee/et/uldplaneering 

Teade Misso valla veebilehel: http://www.misso.ee/index.php/9-igasugusedteated/881-setomaa-

ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-materjalide-avalik-valjapanek 

Sama sisuga teade on saadetud isikutele, asutustele ja huvigruppidele, keda Setomaa TP 

kavandatavad tegevused võivad eeldatavalt mõjutada ja / või kellel võib olla TP vastu põhjen-
datud huvi (vt tabel 2). 

 

https://meremae.kovtp.ee/et/uldplaneering
http://www.misso.ee/index.php/9-igasugusedteated/881-setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-materjalide-avalik-valjapanek
http://www.misso.ee/index.php/9-igasugusedteated/881-setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-materjalide-avalik-valjapanek


Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 

 

69 
 

LISA 9. Teavitamine KSH programmi ja TP lähteseisukohtade avalikustamisest 
vastavas ajalehes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikitamäe valla teade. 
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Misso ja Meremäe valla ühine teade. 
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Värska valla teade. 
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LISA 10. Teavitamine KSH programmi ja TP lähteseisukohtade avalikustamisest 
valla kodulehel 

 

 

Meremäe valla teade  https://meremae.kovtp.ee/et/uldplaneering 

 

https://meremae.kovtp.ee/et/uldplaneering
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Misso valla teade http://www.misso.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine-mainmenu-86/881-setomaa-

ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-materjalide-avalik-valjapanek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värska valla teade  http://www.verska.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/C5ix/content/setomaa-

ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-ksh-programmi-ja-tp-lahteseisukohtade-avalikustamine

http://www.misso.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine-mainmenu-86/881-setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-materjalide-avalik-valjapanek
http://www.misso.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine-mainmenu-86/881-setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-materjalide-avalik-valjapanek
http://www.verska.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/C5ix/content/setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-ksh-programmi-ja-tp-lahteseisukohtade-avalikustamine
http://www.verska.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/C5ix/content/setomaa-ettevotluskeskkonna-teemaplaneeringu-ksh-programmi-ja-tp-lahteseisukohtade-avalikustamine
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Mikitamäe valla teade 
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LISA 11. KSH programmi ja TP lähteseisukohtade avaliku väljapaneku ajal 
laekunud seisukohad  
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LISA 12. Vastused KSH programmi ja TP lähteseisukohtade avaliku väljapaneku 
ajal laekunud seisukohtadele 
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LISA 13. KSH programmi ja TP lähteseisukohtade avalike arutelude protokollid 
koos osavõtjate nimekirjadega  
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LISA 14. KSH programmi heakskiitmine 
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