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Eessõna 

 

Meremäe valla üldplaneering (edaspidi ÜP) ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine 

(edaspidi KSH) on algatatud Meremäe Vallavolikogu 26. juunil 2013. a otsusega nr 25. 

Meremäe valla üldplaneering algatati ja seda on koostatud vastastikku integreeritult koos 

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga. Esmalt on lähtutud Setomaa ettevõtlus-
keskkonna teemaplaneeringuga seatud eesmärkidest, mida hiljem on konkretiseeritud 

Meremäe valla arengueesmärke arvestades. Mõlema nimetatud planeeringu koostamisel on 
kasutatud sama metoodikat. Seetõttu tugineb käesolev aruanne Setomaa ettevõtluskeskkonna 
teemaplaneeringule koostatud ja heakskiidetud KSH programmile, mis on käesoleva aruande 
lisa B (eraldi kaust).  

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.  

ÜP seosed teiste strateegiliste dokumentidega, olemasoleva olukorra ja keskkonna teadaoleva 

seisundi (baseline) kirjeldus, millega võrreldes on analüüsitud ÜP-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 ÜP-
ga kavandatavate arengute ja tegevuste elluviimisega kaasnev võimalik oluline mõju kesk-
konnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. 

 

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. ÜLDPLANEERINGU PEAMISED EESMÄRGID  

Üldplaneeringuala moodustab Meremäe valla haldusterritoorium. Üldplaneeringu koostamise 
on tinginud vajadus kaasajastada arengusuuniseid (vt üldplaneeringu lisa 2).  

Üldplaneering seab kohalikke reegleid tuginedes   piirkondlikele põhimõtetele. Üldplaneering 

käsitleb Meremäe valla ruumilise arengu põhimõtteid, kavandatavaid elamualasid, tööstus- ja 

ettevõtlusalasid, puhke- ja spordialasid ning vajalikku taristut. Valda käsitletakse ühtse 
tervikuna, kus üks peamisi eesmärke on luua võimalusi maa efektiivseks majandamiseks, 
samal ajal hoides ja arendades olemasolevaid väärtusi. Üldplaneering täpsustab detail-
planeeringu koostamise kohustusega alad ja detailplaneeringu koostamise kohustusega juhud. 

2. ÜLDPLANEERINGU SEOSED TEISTE STRATEEGILISTE DOKUMENTIDEGA 

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

Planeeringu eesmärgid vastavad üleriigilise planeeringu „Eesti 2030” (2012) 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, traditsiooni-
lisemad töökohad, hästi korraldatud 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. 

Üldplaneering on kooskõlas riiklike arengukavadega (vt lisa 1, ptk 1.1.2). 

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

Üldplaneering on kooskõlas Võrumaa kehtiva ja koostatava maakonnaplaneeringu arengu 

põhimõtetega ning teeb ettepanekuid koostatavale maakonnaplaneeringule.  

Planeeringuga on täpsustatud maakondlikku teemaplaneeringut „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“ (2005). Planeeringusse on integreeritud teemaplaneering 
„Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad“ (2013).  

Planeering toetab Võrumaa arengustrateegiaga 2009-2019 (2009) seatud strateegilisi 

eesmärke (vt lisa 1, ptk 1.2.3).  

Piirkonna ehk Setomaa tasandi dokumendid (vt lisa 1, ptk 1.3): 
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Planeering lähtub Setomaa arengukava aastateks 2015 – 2025 visioonist: “Aastal 2025 on 
Setomaa väärt elupaik ja tuntud turismipiirkond. Siin elab ja tegutseb hooliv koostöötahteline 
kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise 
pärandkultuuri ning kauni looduse. Piirkond on jõukas. Ettevõtluses kasutatakse nutikalt 
kohalikku kultuuripärandit, loodusressursse ja piiriäärset asukohta. Setomaa vallad on 
moodustanud võimeka omavalitsuse.“ 

Setomaa ühtne turismiarengukava aastateks 2014-2020 (2014) visioon 2020: „Aastal 2020 on 
Setomaa tuntud ja atraktiivne turismipiirkond, kuhu soovivad tulla külastajad nii Eestist, 
Venemaalt, Lätist, Soomest kui ka kaugemalt. Piirkonda teatakse kui kvaliteetset ja omanäolist 
pärandkultuuri-, loodus- ja pereturismi sihtkohta. Setomaal on lai valik elamusi ja teadmisi 
pakkuvaid turismitooteid ning –pakette. Turismimarsruut Seto Külävüü on kujunenud tuntud 
kaubamärgiks ning toob siinsetele ettevõtetele täiendavat tulu. ...“. 

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.“ 

Kohaliku tasandi dokumendid (vt lisa 1, ptk 1.4): 

Üldplaneering arvestab Meremäe valla arengukavaga (2014). 

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 
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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;  

 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 
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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. 

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 ALTERNATIIVID JA ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEST 
LÄHTUVAD MÕJUD1 

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

Üldplaneeringu 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 võimaluse 
eelnevate kokkulepete muutmiseks. Lisaks peab üldplaneering 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 üldplaneeringus kajastatud, kuid seda ei määra eeskätt 
planeering, vaid konkreetse objekti kavandamine. Üldplaneering 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 jääb olemasolev 

üldplaneering ilma, et uue koostatava üldplaneeringuga tehtud täpsustusi ellu viidaks. 1-
alternatiiviks on areng, mis toimub vastavalt uuele (koostatavale) üldplaneeringule. 

Meremäe valla üldplaneeringu koostamise ajaks on lisaks kehtivale üldplaneeringule vana-

nenud ka maakonnaplaneering. 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 tasakaalus-
tatud ja jätkusuutlikku arengut.  

4.1 Alternatiivid 

Reaalsed alternatiivid puuduvad. Üldplaneeringu lahendus kinnitab üldjoontes kehtiva 
üldplaneeringu põhimõtteid. Täpsustatud on maakasutust, kusjuures tootmisalad paiknemine 
väljendab maakasutuse järjepidevust piirkonnas. Tulenevalt kõrgemalseisvatest planeerin-
gutest ja muutunud seadustikust on lisandunud mitmeid reguleeritavaid kategooriaid (näiteks 

                                                           
1 Alus: KeHJS § 40 lg 4 pt 6 
2 Võõrsõnade leksikon. 2006. Kirjastus Valgus. 
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väärtuslikud maastikud, roheline võrgustik, väärtuslik põllumajandusmaa). 1999 aastal 
kehtestatud üldplaneeringus kajastuvate valgete alade käsitlus on käesolevaks ajaks 
muutunud. Oluliselt parem eesti põhikaardi kvaliteet ja lisandunud andmebaasid võimaldavad 
kajastada maakasutust mitmekesisemalt.  

5. MÕJU PROGNOOSIMISE MEETODID 

KSH käigus selgitati välja, kirjeldati ja hinnati üldplaneeringuga 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 üldplaneeringu 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; 

 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 üldplaneeringu 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 üldplaneering peab minimeerima võimalused arenduseks, mis tekitavad või 
mille juures ilmneb vahetu ja oluline mõju3 looduskeskkonnale. Üldise raamistikuna lähtuti 
ruumilise planeerimise printsiibist, kus pikaajaline ruumilise arengu kavandamine arvestab 
tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna 

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

6. MÕJU LOODUSKESKKONNALE  

Käesolevas peatükis on antud hinnang looduskeskkonnale avalduvate võimalike negatiivsete 
mõjude kohta. 

6.1 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 
lõhejõgi4. 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 ehituskeeluvööndi ulatus 
on 50 m (valgala üle 25 km2). Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või 
kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud kalakasvatusehitisele.5 

Ala paikneb rohelise võrgustiku koridoris. Kavandatud tegevusega kaasnevaid eelda-
tavaid mõjusid on võimalik hinnata detailsemal tasandil eeldusel, et on teada tegevuste 
maht ja kasutatav tehnoloogia. 

6.1.1 Oluline mõju kaitstavatele loodusobjektidele sh uute rekreatiivsete alade realiseeri-

misest tulenevad võimalikud olulised mõjud kaitstavatele loodusobjektidele, veekogudele, 

looduslikele aladele. 

Reserveeritud puhkealad on osaliselt olemasolevad, näiteks Piusa Ürgoru 
Puhkekompleks (P2) Väiko-Härmä külas (võimalikud mõjud Natura-alale vt ptk 7.2), 
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 

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

nimistu“ 
5 Alus: Looduskaitseseadus § 38 lg 5 punkt 5 
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(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 ellu-
viimisega 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. Üldplaneeringuga reser-
veeritud puhkealal (P2) kokkupuude kaitstavate objektidega puudub. Puhkeala 
rajamisega võib kaasneda mõningane metsa ja põõsastike kujundamine järve kaldal. 
Oluline mõju looduslike alade vähenemise näol ei ole tõenäoline. Vt. lisaks ptk 8.2 
Rekreatsiooni mõjud järvele. 

Võmmorski külas, Belka (Pelska) jõe orus, Kääpa - Obinitsa - Võmmorski - Petseri 
maanteest vahetult lõuna pool (Pelska veski lähistel) on reserveeritud puhkeala P2 (ca 2 
ha). Teadaolevalt kavatsetakse ala valmistada ette seiklusrajana aktiivseks puhkuseks 
maastikul. Reserveeritud alal ja selle kontaktvööndis puuduvad looduskaitsealused 
objektid, elupaigad, liigid. Tegu on tänaseks avatud maastikuga, kust viimastel aastatel 
on mets raiutud. Ida poolt ulatub siia metsa vähesel määral. Org on märkimisväärse 
nõlvsusega, maanteega piirneval nõlval võib täheldada sõidukite ja sademete poolt 
tingitud erosiooni. Võib esineda perioodilist liigniiskust. Seiklusraja rajamisega olulist 
täiendavat kahju alale eeldatavalt ei kaasne. Vajalik on taimestiku või muude võtetega 
kindlustada erosiooni peatamine. 

Meremäe keskuses on reserveeritud puhkealana (P1) Meremäe kaasik, mis on uuen-
damata piiridega kaitstav puistu (vt ka lisa 1 ptk. 2.1.6). 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 reserveeritud otstarbel kasu-
tamine 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) lääne-
poolses otsas. Kaitseala valitseja on andnud hinnangu, mille kohaselt kavandatud 
sildumisrajatise ja juurdepääsutee kavandamine on problemaatiline Natura ja II kaitse-
kategooria liigi mustlaik-apollo ning kaldaalal asuva poolloodusliku koosluse tõttu. 
Eeldatavalt ei saa negatiivset mõju poollooduslikule kooslusele ja liblikaliigile välistada. 

6.1.2 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. 
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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 reser-
veeritud otstarbel kasutamisega võib kaasneda mõningane looduslike alade vähe-
nemine, 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. 

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 on jalgrattamarsruut Kapera – Härmä maanteest Vastseliina - Meremäe – 
Kliima maanteeni (läbi Treiali, Jõksi, Raotu, Puista ja Ruutsi küla), mis läbib 
maatulundusmaid, sh ka metsamaid ja rohevõrgustiku koridori (vt üldplaneeringu 
kaarti). Kavandatud jalgrattamarsruudist ca 2,0 km pikkusel lõigul (peamiselt läbi Raotu, 
Puista ja Ruutsi külade) puudub olemasolev tee või rada. Jalgrattaga läbimiseks on 
vajalik eelnimetatud lõigul trassi ettevalmistamine läbi metsa, põõsastike või lageda ala. 
Jalgrattamarsruudil puudub kontakt kaitstavate alade ja objektidega. Jalgrattaga 
läbimiseks sobiliku trassi rajamisega (eeldatavalt pinnastee) kaasneb mõningane metsa 
ja põõsastiku raiumine ja rohttaimestiku vähenemine, ent eeldatavalt ei ole tegu 
looduslike alade olulise vähenemisega. Kujunev jalgrattaliiklus on hooajaline, mõõdukas 
ega kujuta endast olulist negatiivset mõju elusloodusele, sh loomastikule.  

6.1.3 Maakasutuse intensiivsuse suurendamisest tööstus-, tootmis- ja ärialade näol tulenevad 

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

jäätmetekke võimaliku suurenemise kohta: 
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Maavara kaevandamine Marinova dolomiidimaardlas jätkub üldplaneeringust sõltu-
matult. Marinova dolokivimaardla 6. ploki kattumisalale jääv ehitusdolokivi aktiivne 
reservvaru on keskkonnaministri 25.03.2014 käskkirjaga nr 230 ümberhinnatud ehitus-
dolokivi aktiivseks tarbevaruks. Olemasolev mäetööstusmaa on üldplaneeringu kaardil 
tähistatud mäetööstusalana (T4). 

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 olnud 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 õhu-
kvaliteedi osas. 

6.1.4 Tõenäolist olulist mõju avaldada võivad maakasutustingimused: 

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

Käesolevas peatükis on toodud Natura-eelhindamine6 Natura 2000 alade kaupa. Natura-
eelhindamine on protseduur, mis aitab otsustada, kas kavandatava tegevuse või strateegilise 
planeerimisdokumendi elluviimine võib Natura 2000 ala terviklikkuse säilimisele ja kaitse-
eesmärgiks olevatele liikidele ja/või elupaigatüüpidele mõju avaldada.7 

Üldiselt piirdub strateegiliste planeerimisdokumentide Natura hindamine üksnes eelhinda-

misega. Suurema üldistustasemega planeeringute puhul on eelkõige oluline eelhindamise 
etapp (mis üldjuhul on mõistlik läbi viia KSH aruande etapis), kus tuvastatakse vastavad tege-

vused, mille puhul saab välja tuua soovitused ja nõuded järgnevateks tegevusteks.8  

Järgneva aluseks on „Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 

rakendamisel Eestis“ (Aunapuu ja Kutsar, 2013) ja parema arusaadavuse huvides on lähtutud 
juhendis ptk 2.6 toodud Natura eelhindamise näidis sisukorrast. 

7.1 Piusa-Võmmorski hoiuala Põlvamaa osa9 – Natura 2000 loodusala 

7.1.1 Informatsioon kavandatava tegevuse kohta 

Kogu informatsioon kavandatava tegevuse kohta sisaldub Meremäe valla üldplaneeringu 

seletuskirjas ja kaartidel, mis kuuluvad lahutamatult kokku. 

Piusa-Võmmorski hoiualaga seonduv kavandatud tegevus on järgmine: 

Juusa külas sildumisrajatise (paadisilla T5) rajamine Natura-alal, vt joonis 1. Paadisilla tarbeks 

jõe kaldal reserveeritud maa-ala (T5) suurus on ca 0,1 ha, mille piires leitaks enne rajamist 
kõige sobilikum koht. Kaitsekorralduskava andmetel on tegemist jätkuvalt riigi omandis oleva 
maaga.  

Üldplaneeringus on kasutatud mõistet paadisild järgmiselt: hõlmab kohaliku tähtsusega väike-

seid paadisadamaid ja muid ujuvvahendite sildumisrajatisi, millele kehtestab nõuded kohalik 
omavalitsus detail- või üldplaneeringuga10. 

                                                           
6 Alus: KeHJS § 6 lg 3; § 33 lg 3-5. 
7 Alus: Aunapuu, A.; Kutsar, R. 2013. Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 

rakendamisel Eestis 
8 Aunapuu, A.; Kutsar, R. 2013. ptk 2.4 lk 38. 

9 Hoiuala jaotumine Põlvamaa ja Võrumaa vahel ei lähe kokku maakonna halduspiiridega. 
10 Alus: looduskaitseseadus § 38 lg 5. 
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Joonis 1. Meremäe vallas kavandatud paadisilla ala ümbritsev looduskeskkond. Üleval paremal 
väljavõte Maa-ameti kaardirakendusest11, kavandatud paadisilla orienteeruv asukoht on 
tähistatud punase ringiga. 

7.1.2 Natura ala, mida kava või projekt tõenäoliselt mõjutab, iseloomustus 

Registrikood: KLO2000126. Üldpindala (Põlvamaa) 325,2 ha. 

Järgnev iseloomustus tugineb „Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa harivesiliku püsielupaiga 
kaitsekorralduskavale 2014–2023“. 

Hoiuala Põlvamaa osa kaitse-eesmärgiks on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas 
nimetatud elupaigatüüpide – 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).  

Lisaks hoiuala kaitse-eesmärkides nimetatutele levib Piusa kallastel EL elupaiga direktiiviga 
kaitstav liblikaliik mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne). 

Piusa-Võmmorski hoiuala kaitsekord on määratletud looduskaitseseaduse 5. peatüki 
“Hoiualad” sätetega ja kaitsekorralduskavaga. Vastavalt looduskaitseseaduse § 14 lõikele 1 ei 
või kaitseala valitseja nõusolekuta muuhulgas kehtestada üld- ja detailplaneeringut, anda 
nõusolekut väikeehitise, lautri ja paadisilla ehitamiseks ning anda projekteerimistingimusi ja 
ehitusluba.  

                                                           
11 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 
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7.1.3 Kindlakstegemine, kas projekt või kava on ala kaitsekorraldusega otseselt 
seotud või selleks vajalik 

Meremäe valla üldplaneering ja viimasega kavandatud tegevus ei ole Natura-ala kaitsekorral-

dusega otseselt seotud ega selleks vajalik. 

7.1.4 Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Natura-alale 

Planeeringuga kavandatu elluviimisel on mõjuallikad seotud paadisilla rajamisega (võimalik 

vaiade paigaldamine vms), juurdepääsutee rajamisega (ca 80…90 m), inimeste viibimisega, 
inimeste liikumisega maantee ja paadisilla vahet, kas jalgsi või sõidukiga (tallamine, 

prügistamine, müra, häirimine jms), veesõidukitega, veeliiklusega. Inimjõul paatide(kanuude) 
transpordini toimetamine (ja vastupidi) on mööda niidetavat rada maastikule väiksema 
mõjuga kui juurdepääsutee rajamine ja autoga liikumine.  

Piusa jõgi on madal (Piusa seirepunktis ca 0,6 m)12 ega võimalda suure süvisega paate, 

sobivaim oleks ujuvsild, mille mõju võib pidada tagasihoidlikuks. 

Kavandatud tegevus jääb hoiuala osasse, kus on iseloomulikud Piusa jõe lammil paiknevad 

poollooduslikud niidualad. Lamminiitude hooldamine on nüüdisajaks enamasti lakanud, 
taimestikus on toimunud muutused ja alanud on võsastumisprotsess. Kavandatud paadisilla 
piirkond on inimtegevusest üsna mõjutatud. Reserveeritud ala (ca 0,1 ha) ei kattu elupaigaga 
lamminiit (6450), ent kontaktvööndisse kalda-alal jääb Natura ala kaitse-eesmärkides nime-

tatud lamminiitude elupaigatüüp (6450). Eeldatavalt ei ulatu kavandatud tegevuse ruumiline 
mõju kaldal nimetatud elupaigatüübi esinemisalast kaugemale.  

Lamminiit kui poollooduslik kooslus on kujunenud inimese osalusel ja vajab jätkuvalt hoolda-

mist niitmise näol. Ka kaitsekorralduskavas on kavandatava paadisilla piirkonda jäävad lammi-
niidud märgitud hooldamist vajavaks (kaitsekorralduskava joonis 7, lk 41). Juurdepääsutee 
paadisillale võib olla kasutatav ka ala hooldamisel. 

Teelehe-mosaiikliblika ja suur-kuldtiiva elupaigaks on EELIS (2014) andmetel Piusa-Võmmorski 

hoiualal ulatuslik territoorium Piusa jõest põhja poole jäävatel aladel Tuderna külast 
Võmmorski külani, mis jääb kavandatud tegevuse mõju-ulatusest välja. 

Palu-karukell levib Piusa-Võmmorski hoiualal raudteetammi koridori lagedal alal kuues leiu-

kohas (EELIS, 2014). Leiukoht jääb kavandatud tegevuse mõju-ulatusest välja. 

Kaitseala valitseja hinnang: Piusa jõe äärde Juusa külla kavandatud sildumisrajatise ja juurde-

pääsutee kavandamine on problemaatiline Natura ja II kaitsekategooria liigi mustlaik-apollo 
ning kaldaalal asuva poolloodusliku koosluse tõttu. Liigi tegevuskava on vastuvõtmisel, kuid liik 
tuleb tegevuskava koostaja hinnangul seada ürgoru ja hoiuala kaitse-eesmärgiks. Sildumiskoha 
ja juurdepääsutee rajamise võimalikkus tuleb selgitada edasisel projekteerimisel ning selle 
käigus keskkonnamõjude hindamisel. Kui juurdepääsutee rajamine osutub võimatuks, jääb 
alternatiivina võimalus paadisillast inimjõul paatide(kanuude) transpordini toimetamiseks. 

Teadaolevad seisundi tasemed 

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

Maaülikooli PKI Limnoloogiakeskus 
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Elupaigatüüp lamminiidud (6450) ehk luhad: viimane pool-looduslike koosluste inventuur 

toimus juunis 2013. Käesolevaks ajaks (2013) on mitmed varasemalt kõrgema väärtusega 
hinnatud alad väga võsastunud või metsastunud ning nende taastamine niitudeks on väga töö-
mahukas 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.13  

Elupaigatüüp jõed ja ojad (3260): 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 minimaalsed, kuid see on oluline elupaik (turgutusala) vanematele 
isenditele. Pikaajaline kaitse-eesmärk on elupaigatüübi säilimine esinduslikkusega B Piusa-
Võmmorski hoiualale jääva Piusa jõe ulatuses.14 

Piusa jõe alamjooksu veekogum (1000200_2) kuulub tüüpi 2B. Eesti Keskkonnauuringute 

Keskuse Tartu filiaali poolt kogutud ja määratud hüdrokeemiliste näitajate järgi oli vee öko-

loogiline seisundiklass Piusa jõe teises veekogumis väga hea (2011). 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 põhja-
loomastiku alusel väga heaks, suurtaimestiku alusel heaks, fütobentose alusel heaks. 15 

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 elu-
paikade kaitse arvatakse Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa-Võmmorski loodusala kaitse-
eesmärkide hulgast välja.16 

Võldase uuringu tulemusena (Rein Järvekülg, 2013) 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. Kokkuvõtlikult on võldase seisundit hoiu-
alal hinnatud 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.17 

Saarmas: 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 
                                                           
13 Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa harivesiliku püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014–2023, 

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

Maaülikooli PKI Limnoloogiakeskus 
16 Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa harivesiliku püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014–2023 
17 Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa harivesiliku püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014–2023 
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eluks otseselt vajalik. Ent vooluveekogude eriilmelisus ja nende mitmekesisus on oluline kogu 
vee-elustikule.18 

Mustlaik-apollo on koondunud jõgede-äärsetele niitudele, kus kaldaribadel olevate lepikute 

all kasvavad lõokannused, mis on hädavajalikud röövikute arenguks. Mustlaik-apollo on 
levinud laialt üle kogu Lõuna-Eesti ja liigi seisund on suhteliselt hea. Vaatamata sellele on eriti 
oluline pöörata tähelepanu jõgede-äärsete niitude harimise tagamisele, kus on lõokannuse 
leviala ja välja kujunenud tugev mustlaik-apollo populatsioon. Samuti tuleb säilitada jõgede-
äärsed leparibad.19 

7.1.5 Natura eelhindamise tulemused ja järeldus 

Eeltoodu põhjal võib järeldada, et negatiivne mõju on võimalik. Mõjutatavateks objektideks on 
kaitseala valitseja hinnanud poollooduslikku kooslust ja mustlaik-apollot, viimast Natura ala 
kaitse-eesmärkides nimetatud ei ole, ent liik on kaitstav EL elupaiga direktiiviga. 

Tulemus: Asjakohane hindamine pole vajalik. Lähtuda ettevaatuspõhimõttest, selgitada 

sildumiskoha ja juurdepääsutee tüüp ning rajamise võimalikkus läbi edasise projekteerimise ja 
selle käigus läbiviidava keskkonnamõju hindamise. 

7.2 Piusa jõe ürgoru MKA – Natura 2000 loodusala 

7.2.1 Informatsioon kavandatava tegevuse kohta 

Kogu informatsioon kavandatava tegevuse kohta sisaldub Meremäe valla üldplaneeringu 
seletuskirjas ja kaartidel, mis kuuluvad lahutamatult kokku. 

Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealaga (MKA) seonduv kavandatud tegevus on järgmine: 

Meremäe vallas Väiko-Härmä külas olemasoleva Piusa Ürgoru Puhkekompleksi nö üle reser-

veerimine puhkealana (P2), ehk tegevuse jätkumine vastavalt olemasolevale kasutusele, vt 

joonis 2. Puhkealal P2 on puhketegevusi ja turismi teenindav maa-ala, kuhu on lubatud lisaks 
rajatistele püstitada ka hooneid. 

                                                           
18 Laanetu, N. EL 2007/3 
19 Luig, J.; Liivamägi, A.; Diaz-Forero, I.; Sepp, K.; Kask, K. (2011). Pärandkoosluste ökoloogilised ja maastikulised 

nõudlused ning nende säästlik majandamine. Proj. juht V. Kuusemets. EMÜ. 
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Joonis 2. Vasakul; väljavõte üldplaneeringu kaardist koos elupaikadega20. Paremal: väljavõte maa-ameti 
kaardirakendusest21 

7.2.2 Natura ala, mida kava või projekt tõenäoliselt mõjutab, iseloomustus 

Registrikood: KLO1000202. Üldpindala 1 211,7 ha. 

Kaitseala eesmärk vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale on Piusa jõe ürgoru, sealsete devoni 

liivakivipaljandite, jõe ning metsa- ja niidukoosluste, EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ loodus-
like elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (edaspidi LD) I lisas nime-
tatud elupaigatüüpide jõgede ja ojade (kaitstav elupaigatüüp – 3260), niiskuslembeste kõrg-
rohustute (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).22 

Kaitse toimub vastavalt VV 17.10.2005 a määrusele nr 269 „Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala 

kaitse-eeskiri“.

                                                           
20 Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (kaardikihid, teabenõue 05.2013) 
21 http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 
22 Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (kaardikihid, teabenõue 05.2013) 
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7.2.3 Kindlakstegemine, kas projekt või kava on ala kaitsekorraldusega otseselt 
seotud või selleks vajalik 

Meremäe valla üldplaneering ja viimasega kavandatud tegevus ei ole Natura-ala kaitsekorral-
dusega otseselt seotud ega selleks vajalik. 

7.2.4 Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Natura-alale 

Kavandatuga ei muudeta põhimõtteliselt olemasolevat maakasutust, tegevuste iseloomu ega 

hoonete ja taristu rajamise võimalusi võrreldes olemasolevaga. Puudub alus eeldada täien-

davat mõju (võrreldes olemasolevaga)  Natura ala kaitse-eesmärkidele. 

Teadaolevad seisundi tasemed 

Harilik võldas: 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. 

2011 aasta seire ajal registreeriti Härma seirelõigus 7 kalaliiki: ojasilm, jõeforell, harjus, lepa-

maim, 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.23 

7.2.5 Natura eelhindamise tulemused ja järeldus 

Eeltoodust võib järeldada, et võrreldes olemasolevaga, strateegilise planeerimisdokumendi 

elluviimine tõenäoliselt ei mõjuta oluliselt Natura 2000 ala ja mõju Natura-ala kaitse-ees-
märkidele puudub. 

Tulemus: Asjakohane hindamine pole vajalik. Võimalike uute ehitiste rajamise soovi puhul 

selgitada rajamise võimalikkus läbi edasise projekteerimise ning selle käigus läbiviidava kesk-
konnamõjude hindamise. 

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

Limnoloogiakeskus, 2012 
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8. TÄIENDAV TEAVE LOODUSKESKKONNALE AVALDUVATEST VÕIMALIKEST 
MÕJUDEST  

8.1 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.24 Süsinikoksiidi sattudes vette 
hapniku tase langeb. 

Tabel 1. Segunemissügavus (Effective Mixing Depth), Yousef, 197425 

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)26. 

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 

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

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

26 http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_9449000/9449070.stm 
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valgust ja piirata seeläbi kasvuala. Suurenenud lainetus võib mõjutada noorte taimede arengut 
ja kasvu.  

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“).27 

8.2 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 2 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 2. 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 

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

Kaldaala kahjustused Loomastiku häirimine 

Kaldaala taimestiku muutused Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine 

Elustiku (loomastiku) häirimine  

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.  

9. MÕJU SOTSIAALSELE JA MAJANDUSLIKULE KESKKONNALE  

Käesolevas peatükis on antud hinnang sotsiaalsele ja majanduslikule 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). 

9.1 Arenguvõimaluste realiseerimisest tulenevad strateegilised mõjud: ettevõtluskeskkonnale, 

sh turismimajandusele ja tööhõivele, töökohtade olemasolu, teenuste kättesaadavus, avalike 
huvidega arvestamine, mõjud inimese tervisele ja heaolule jt: 

Üldplaneeringu joonisel „Funktsionaalsed seosed“ on märgitud ära ettevõtluse 
arendamise tarbeks sobilikud kinnisvaraobjektid. Üldplaneeringuga on täpsustatud ja 
ajakohastatud tootmisalade asukoht ning nende arendamisega 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.  

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

võimalik mõju eluhoonestusega aladele: 
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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 
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 jalgrattamarsruut Kapera – Härmä maanteest 
Vastseliina - Meremäe – Kliima maanteeni (läbi Treiali, Jõksi, Raotu, Puista ja Ruutsi küla) 
täiendab jalgrattaga ja jalgsi liiklemise/matkamise võimalusi. Marsruut kulgeb suures 
osas mööda olemasolevaid teid ja radu. 

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 oluliseks. 

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

Üldplaneeringuga on kavandatud kahe kütusetankla rajamine, üks Obinitsa teine 
Meremäe küla keskuses. Kütusetanklate tarbeks reserveeritud alal (S2) ei ole lubatud 
elamumaa sihtotstarve. Planeeringuga on seatud tingimus rajada kütusetanklad detail-
planeeringu alusel. Viimane võimaldab leida parima variandi ja leevendada võimalikke 
ebasoodsaid mõjusid piirnevatele elamu ja üldkasutatavatele aladele. 

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

tervist kahjustav mõju: 

Üldplaneeringu tingimusi täites ei ole olulised negatiivsed mõjud tõenäolised. 

9.4 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.  

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

Üldplaneeringuga 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-
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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 eeldatavalt pärsib väljarännet. Positiivsed muutused rahva 
arvus võimaldavad säilitada koole, arstiabi ja arendada teisi elukondlikke teenuseid. 

10. MÕJU AJALOOLIS-KULTUURILISELE KESKKONNALE  

Käesolevas peatükis on antud hinnang ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale (sh kultuuri-

pärandile ja maastikele) avalduvate oluliste mõjude kohta.  

Sarnaselt eelmisele peatükile (ptk 9) on ka käesolevas rõhuasetus eelkõige võimalikel 

positiivsetel mõjudel. Mõjusid ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale on käsitletud sotsiaalsete 
mõjude hulka kuuluvaks (Vanclay, 2003). 

Meremäe valla üldplaneering 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. 

10.1 Kultuuripärandile ja maastikele avalduv mõju: 

Meremäe valla üldplaneeringu kaardile on kantud väärtuslikud maastikud, ilusad 
teelõigud, vaatekohad, kultuurimälestised, tsässonad kirikud ja kalmistud. Üldplaneerin-
guga on täpsustatud Võrumaa maakonna teemaplaneeringuga määratletud miljöö-
väärtuslike asulate ala, mis loob eeldused nendel aladel tingimuste seadmiseks 
põhjendatumal alusel. Täpsustatud on maakonna teemaplaneeringuga määratletud 
väärtuslikke maastikke nende piirialadel ja loodud äratuntavamad seosed maastikuga 
üldplaneeringu täpsusastmel, arvestades valla arenguvajadustega. Tehtud on ettepanek 
määrata Kuksina külas uus kauni vaatega koht ja Hilana külas kauni vaatega teelõik. 
Üldplaneeringuga 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 üldplaneeringu kaardil maastike ja kultuuriobjektide 
terviklikuma kajastuse koos matkaradadega, mis annab parema üldpildi ja lihtsustab 
edasiste arengute käigus nendega arvestamist. Üldplaneeringu 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. Puudub alus eeldada, et maakasutuse 
realiseerimisega kaasneb negatiivseid mõjusid maastikele või kultuuripärandile.  

10.2 Võimalikud koosmõjud ajaloolis-kultuurilise keskkonna säilitamist tagavate tingimustega: 

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

Muinsuskaitseameti andmetel on Setomaal avastatud arheoloogiapärandit, mis ei ole 
veel riikliku kaitse alla jõudnud, sh paiknevad kõik paadisillad ja väikesadamad (ranna) 
asulatel. Võimalikke negatiivseid mõjusid on võimalik vältida konsulteerides arendus-
tegevuse soovi korral Muinsuskaitseametiga. Üldplaneeringuga on seatud tingimus, et 
enne detailplaneeringute kehtestamist või ehituslubade väljastamist on omavalitsusel 
vajalik konsulteerida Muinsuskaitseametiga, et kontrollida kas vastaval kinnistul on 
avastatud arheoloogiapärandi objekte. 

11. MÕJUDE SEOSED 

11.1. Olulise ruumilise mõjuga objektid 

Meremäe valla üldplaneeringuga ei ole kavandatud olulise ruumilise mõjuga objekte Vabariigi 

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

Meremäe valda ulatub Värska vallas paikneva Koidula raudteepiirijaama ohuala. Raudtee-

jaama läbivad ja siin viibivad mitmeid tunde ohtlikke aineid vedavad rongid. Raudteepiirijaama 
näol on tegu sisuliselt suurõnnetuse ohuga ettevõttega. Esmased (olulisemad) tagajärjed, mis 

võivad tekkida õnnetuse tagajärjel Koidula piirijaamas on keskkonnareostus, võimalik keemialeke, 

tulekahju või plahvatuse oht, inimvigastused ja infrastruktuuri purustused. Lõuna Päästeameti 
poolt on koostatud Koidula raudteepiirijaama esialgne riskianalüüs (2013), millega on 
tulenevalt ohuallikaks olevate kemikaalide iseloomust Koidula piirijaamale seatud ohualad. 
Üldplaneeringu kaardil  kajastub raudteepiirijaama kõige ulatuslikum, Piusa jõeni ulatuv 400 
meetrine ohuala.28 Ohualade märkimisel kaardile pole arvestatud tuule suunda ega tugevust. 

Allatuult võib negatiivne mõju ulatuda kaugemale kui 400 meetrit. 

11.2 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).  

Üldplaneeringu koostamise ja KSH praeguses faasis ei ole tuvastatud olulisi vastuolusid teiste 

arvestamisele kuuluvate arengudokumentidega. Kehtivad ja arvestamisele kuuluvad strateegi-
lised dokumendid on toodud lisas 1 ptk 1. Käesolevaks ajaks ei ole uus maakonnaplaneering 
veel kehtestatud. 

                                                           
28 Ohualade määratlemisel kaardil ei ole arvestatud tuule suuna ega kiirusega (Koidula raudteepiirijaama 

esialgne riskianalüüs, 2013). 
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12. OLULISE NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISE JA LEEVENDAMISE 
MEETMED 

Meremäe valla üldplaneeringu elluviimisega kaasnevad olulisemad negatiivsed mõjud 
avalduvad looduskeskkonnale. Üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev negatiivne 
mõju või eeldatavalt negatiivne mõju, mida ei saa välistada: 

 Paadisilla (ja juurdepääsu) rajamine Piusa jõe kaldal Juusa külas. Eeldatavalt ei saa 
välistada negatiivset mõju poollooduslikule kooslusele (lamminiitude elupaigatüüp 
6450) ja liblikaliigile (mustlaik-apollo). 

 Arendustegevus, olenevalt ettevõtluse liigist ja kasutatavatest tehnoloogiatest, 
põhjustab mõningast jäätmete kasvu. 

12.1 Natura eelhindamisest tulenevad soovitused ja nõuded  

Piusa-Võmmorski hoiuala: 

Lähtuda ettevaatuspõhimõttest, selgitada Juusa küla sildumiskoha ja juurdepääsutee tüüp 

ning rajamise võimalikkus läbi edasise projekteerimise ja selle käigus läbiviidava keskkonna-
mõju hindamise. 

Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala: 

Võimalike uute ehitiste rajamise soovi puhul selgitada rajamise võimalikkus läbi edasise 

projekteerimise ning selle käigus läbiviidava keskkonnamõjude hindamise. 

12.2 KSH pakutud meetmed negatiivsete mõjude leevendamiseks 

Tulenevalt mõjude hindamise tulemustest on võimalike negatiivsete mõjude leevendamiseks 
võimalik rakendada järgmisi meetmeid: 

 Obinitsa külas täpsustada võimaliku kalakasvatuse tegevuste maht ja kasutatav 
tehnoloogia. Kalakasvatuse rajamise võimalus ja täpsemad tingimused selgitada läbi 
detailplaneeringu ja/või projekteerimise ning keskkonnamõju hindamise. 

 Võmmorski külas, Belka (Pelska) jõe orus (Pelska veski lähistel) reserveeritud puhkealale 
P2 (ca 2 ha) aktiivse puhkuse tarbeks seiklusraja rajamisel või muu puhketegevuse ette-
valmistamisel on vajalik taimestiku või muude võtetega kindlustada erosiooni 
peatamine. 

 Tootmisalade rajamisel seni puutumatusse piirkonda säilitada olemasolevaid metsa-
tukkasid, põõsastikke, üksikpuid lisaks kaitsepuhvri otstarbele ka esteetilistest, 
visuaalsetest kaalutlustest lähtuvalt. Soovitav on konsulteerida alade välisilme 
kujundamisel maastikuarhitektiga. 
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12.3 Planeeringulahendused ja -tingimused kui meetmed olulise negatiivse 
mõju vältimiseks-leevendamiseks 

Üldplaneeringu eesmärgid ja põhimõtted on kooskõlas kõrgemal seisvate strateegiliste doku-
mentidega. Planeeringulahenduse väljatöötamise protsessis on arvestatud piirkondlike 
eesmärkide ja kohaliku maakasutuse järjepidevusega, et saavutada kooskõla. 

Üldise printsiibina tuleb esmalt leida rakendus olemasolevatele hoonetele (sh ettevõtlus-

majanduse kinnisvaraobjektid) ja juba kasutusel aladele ja seejärel varem tootmisest/ 
arendustegevusest puutumatutele aladele. Tootmisalade arendamisele (hoonete rajamisel, 

laiendamisel ning taaskasutusele võtmisel) on seatud tingimus, et laiendatav/rajatav ettevõte 
mahuks reserveeritud tootmisalasse ära koos oma mõjuvööndiga29. Tootmisaladel, välja 
arvatud maavara kaevandamise alad, on kohustus ala välispiiril säilitada olemasolevat 
haljastust ja/või see (kaitse)puhvervööndina rajada. Viimane väldib negatiivseid mõjusid 
kohtades, kus võimaliku mõju ulatuses paiknevad elamualad, jalakäijate teed või väärtuslikud 
loodusalad. Et veelgi vähendada 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. 

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.  

Avastatud arheoloogiapärandi kaitseks, mis ei ole veel riikliku kaitse alla jõudnud ja nega-

tiivsete mõjude vältimiseks on üldplaneeringuga seatud tingimus, et enne detailplaneeringute 
kehtestamist või ehituslubade väljastamist on omavalitsusel vajalik konsulteerida 
Muinsuskaitseametiga. 

Planeeringuga on seatud detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud, kus 

eelkõige looduskeskkonnale võimalikku negatiivset mõju omavate objektide nagu paadisilla, 

kalakasvatuse, hüdroenergia jaama rajamise aluseks on detailsemalt läbitöötatud lahendus 
koos detailsemalt hinnatud mõjudega. Kütusetankla ehitamise aluseks on samuti detail-
planeering, mis võimaldab leevendada võimalikke ebasoodsaid mõjusid piirnevatele elamu ja 
üldkasutatavatele aladele. Teatud tegevuste korral rohelise võrgustiku alal ja väärtuslikul 
maastikul on kohustus koostada detailplaneering, et vähendada visuaalseid või toimimist 
halvendavaid negatiivseid mõjusid maastikule. Detailplaneeringu koostamise algatamisega 
kaasneb kohaliku omavalitsuse kaalutletud otsus keskkonnamõju strateegilise hindamise 
vajaduse üle. Vajaduse tuvastamisele järgneb mõjude hindamine (kas keskkonnamõju 
strateegiline hindamine või keskkonnamõju hindamine). 

                                                           
29 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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13. 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 Meremäe Vallavalitsustes ja valla 

kodulehel (samuti Mikitamäe, Värska, ja Misso Vallavalitsuses). 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 avalik arutelu toimus Meremäe vallavalitsuses 03.10.2013. Avalikul arutelul 

tutvustati 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. 

[täiendatakse töö käigus vastavalt edasisele protsessile] 

14. 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 üldplaneeringust kinnipidamise kontrollimist ja 

üldplaneeringus esitatud tingimuste täitmise kontrollimist ehitusloa väljastaja ja asjasse-
puutuvate ametkondade poolt. Üldplaneeringust kinnipidamise jälgimise indikaatoriteks on 
selle lahendust muutvate planeeringute algatamise taotlemine, projekteerimistingimustega 

oluliste muudatuste taotlemine. 
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15. KOKKUVÕTE 

Meremäe valla üldplaneering 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. Reaalsed alternatiivsed 
arengustsenaariumid Meremäe valla üldplaneeringu puhul puuduvad. Üldplaneeringu 

lahendus kinnitab üldjoontes kehtiva üldplaneeringu põhimõtteid. Täpsustatud on 
maakasutust, kusjuures tootmisalad paiknemine väljendab maakasutuse järjepidevust 
piirkonnas. Tulenevalt kõrgemalseisvatest planeeringutest ja muutunud seadustikust on 
lisandunud mitmeid reguleeritavaid kategooriaid (näiteks väärtuslikud maastikud, roheline 
võrgustik, väärtuslik põllumajandusmaa). 1999 aastal kehtestatud üldplaneeringus kajastuvate 
valgete alade käsitlus on käesolevaks ajaks muutunud. Oluliselt parem eesti põhikaardi 
kvaliteet (üldplaneeringu aluskaart) ja lisandunud andmebaasid võimaldavad kajastada 
maakasutust ja maastiku iseloomu mitmekesisemalt. 

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. Kumuleeruvad mõjud ei kujune 

eeldatavalt oluliseks. 

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

tegevuste elluviimisega kaasnev võimalik negatiivne ja positiivne mõju. KSH sisaldab Natura 
eelhindamist ja sellest tulenevaid soovitusi ning nõudeid. Kokkuvõtlikult võib väita, et 
üldplaneeringu lahenduste elluviimisega kaasnevad negatiivsed mõjud avalduvad loodus-
keskkonnale. Üldplaneeringu elluviimisega kaasneb eeldatavalt üldine positiivne strateegiline 
mõju Meremäe valla majanduslikule- ja siduvalt sotsiaalsele keskkonnale, võimalus tugevdada 
ja arendada piirkonna kandvaimat majandusharu – turismi, puhke- ja loomemajandust. 
Võimalus siduda ja laiendada pakutavate teenuste valikut. Ajaloolis-kultuuriline keskkond on 
üldplaneeringus käsitletud väärtusliku ressursina, mida tuleb kasutada säästvalt ja 
heaperemehelikult – mõjud viimasele on pigem kaudsed-positiivsed.  
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KSH aruandes on välja toodud planeeringulahenduses ja seatud tingimustes sisalduvad 

meetmed olulise negatiivse mõju vältimiseks ja leevendamiseks. KSH tulemused on aluseks 
otsustajale (vallavolikogu). 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspertide seisukoht 

Meremäe valla üldplaneering kui strateegiline planeerimisdokument: 

 On kooskõlas valla ja piirkonna arengukavade ning teiste kehtivate aja- ja teemakohaste 
strateegiliste dokumentidega; 

 Avab võimalused Meremäe valla säästavaks ja jätkusuutlikuks arendamiseks; 

 Planeeringulahenduse realiseerimisvõimaluste selgitamine eeldab mõnel juhul mõjude 
edasist hindamist detailsemal tasandil. Negatiivsed mõjud avalduvad loodus-
keskkonnale. Eeldatavalt kaasneb üldine positiivne strateegiline mõju Meremäe valla 
majanduslikule- ja siduvalt sotsiaalsele keskkonnale. 
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LISA A. KSH aruande avalikustamise materjalid 

[täiendatakse edasise töö käigus] 
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