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1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus, 

eesmärk ja ulatus 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi ka KSH) teostatakse Ida-Virumaa 

maakonnaplaneeringule. Maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 

korraldusega nr 337, mille kohaselt on planeeringu koostamisel aluseks Siseministeeriumi 

poolt kokku pandud lähteseisukohad. Maakonnaplaneeringu KSH on algatatud Ida-Viru 

maavanema korraldusega nr 1-1/2013/221 24.07.2013. Viidatud korraldused on esitatud 

KSH programmi lisades; Ida-Virumaa kontekstis ning KSH programmi ja esialgsete 

lähteseisukohtade osas laekunud tagasiside alusel täiendatud lähteseisukohad esitatakse 

eraldiseisvalt. Lähteseisukohtade kohaselt on Eesti riigi eesmärgiks ruumilise arengu 

kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ (kehtestatud augustis 2012) 

koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele; ühtlasi on üleriigilise 

planeeringu tegevuskavas püstitatud ülesanne riigi ja maakondade vajadustest ja huvidest 

lähtuvate uute maakonnaplaneeringute koostamiseks. Esimese maakonnaplaneeringute 

koostamise tsükli käigus (1990ndate lõpus) koostatud planeeringud on oma sisult ja 

kvaliteedilt väga ebaühtlased ning tänaseks vananenud. Maakonnaplaneering lähtub „Eesti 

2030+“ eesmärgist, milleks on olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja 

valikuvõimalusi pakkuva elukeskkonna kujundamine, ning maakonna enda 

arengueesmärkidest.  

Koostatava planeeringu näol on tegemist planeerimisseaduse (edaspidi ka PlanS) § 7 

kohase maakonnaplaneeringuga, mille raames teostatakse ka joonobjekti – Eesti-Balti 

330kV õhuliini trassikoridori – asukohavalik PlanS § 291 alusel. Vastavalt keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi ka KeHJS) paragrahvile 33 lg 

1 p 2 on maakonnaplaneeringu puhul kohustuslik KSH teostamine. Tulenevalt seadusest 

on KSH eesmärkideks arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel 

ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning edendada säästvat 

arengut. Täpsemalt võib KSH eesmärgiks pidada Ida-Viru maakonnaplaneeringu 

elluviimisega kaasneva eeldatavalt olulise keskkonnamõju hindamist ja kirjeldamist, selle 

mõju vältimise või leevendamise võimaluste analüüsimist ning ettepanekute tegemist 

sobivaima planeeringulahenduse kujundamiseks. 

Maakonnaplaneering koostatakse ajaperspektiiviga 2030+, mis ühtlasi määratleb KSH 

ajalise ulatuse. Planeeringualaks on Ida-Viru maakond; planeeringuala ulatus määratleb 

ühtlasi üldistatult ka KSH ruumilise ulatuse. Eelkõige sotsiaal-majanduslike mõjude osas 

võib KSH ruumiline ulatus olla ka laiem, ulatudes naabermaakondadesse või ka Eestisse 

laiemalt. Vajadusel tuuakse täpsustatakse mõju ulatust KSH aruandes konkreetse 

mõjuvaldkonna käsitlemisel. 

KSH programmi koostamise hetkeks teada oleva informatsiooni alusel ei ole võimalik 

üheselt välistada olulise keskkonnamõju kaasnemist teise riigi keskkonnale (KeHJS § 46 

mõistes). Eeldatavalt võib põhimõtteliselt kaasneda oluline mõju Narva-Jõesuu muuli 

taastamisega, mis võib mõjutada kalda- ja rannikuprotsesse Narva jõe paremkaldal ning 

külgneval mererannal. Ida-Viru maakonnaplaneeringuga nähakse praeguse informatsiooni 

kohaselt ette Narva-Jõesuu muuli põhimõtteline taastamine. Täpsemad tegevused ning ka 

kaasnev mõju on võimalik välja selgitada maakonnaplaneeringule järgnevates, täpsemates 

tööetappides, mille puhul viiakse läbi ka seadusekohane keskkonnamõju hindamine, 

selgitades muuhulgas täpsemalt piiriülese mõju esinemise. Muid võimaliku piiriülese 

mõjuga tegevusi KSH programmi koostamise hetkeks teada olevalt Ida-Viru 

maakonnaplaneeringuga ei kavandata; vajadusel täpsustub piiriülese mõju esinemine KSH 

aruande koostamise käigus. 

Varasemalt on Ida-Viru maakonna teemaplaneeringu „E20 Jõhvi-Narva teelõigu 

trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine“1 raames 

                                           
1 Teemaplaneering on kehtestatud Ida-Viru maavanema 17.04.2013 korraldusega nr 1-1/2013/124 
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kavandatud täiendava silla rajamine Narva jõele; planeeringu KSH programmi2 kohaselt ei 

kaasne planeeringulahenduse elluviimisega riigipiiri ülest mõju. Ida-Viru 

maakonnaplaneeringu koostamisel arvestatakse eelnimetatud teemaplaneeringu 

lahendusega kui avaliku kokkuleppega, mille osas on seadusekohane menetlusprotsess 

varasemalt läbitud; käesoleva KSH programmi alusel läbi viidavas mõjuhindamises 

tuginetakse vastavas osas teemaplaneeringu heakskiidetud KSH aruandele. 

 

 

2. Planeeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev 
keskkonnamõju, hindamise metoodika ja täpsusaste 

Keskkonnamõju hindamisel lähtutakse keskkonna mõiste laiemast käsitlusest, mis hõlmab 

lisaks looduskeskkonnale ka majandusliku, kultuuri- ning sotsiaalse keskkonna. Ühtlasi 

hõlmatakse mõjuhindamisel KeHJS § 40 lg 4 p 6 nimetatud valdkonnad ja teemad. 

KSHs lähtutakse planeeringu täpsusastmest ning eripärast. Tulenevalt 

planeerimisseadusest on maakonnaplaneeringu ülesandeks maakonna ruumilise arengu 

põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu 

vajaduste ja huvide tasakaalustamine. Põhimõtete ja suundumuste näol on tegemist 

üldiste strateegiliste suundade määratlemisega, mille piires on omakorda võimalikud üsna 

erinevad valikud. Samuti, vahendades riiklikke huve ning hõlmates samas maakonna 

erinevate piirkondade kohalikke huve ja vajadusi, peab maakonnaplaneeringu lahenduses 

jääma ruumi kohaliku tasandi otsusteks. Eelnevast tulenevalt saab maakonnaplaneeringu 

täpsusaste olla pigem üldistav, hõlmamaks piisavat paindlikkust hilisemal arengu ja 

maakasutuse kavandamisel üld- ja detailplaneeringute tasandil. Sarnaselt planeeringu 

täpsusastmele tuleb ka mõjuhindamisel piirduda keskkonnamõju esile toomisega vaid 

üldisel tasandil, kuivõrd täpsemaks hindamiseks vajalikud detailid ei ole 

maakonnaplaneeringu puhul teada ning nende väljatöötamine ei ole, pidades silmas 

paindlikkuse vajadust, ka otstarbekas. Ka keskkonnamõju leevendamiseks välja 

töötatavad meetmed lähtuvad sarnaselt üldisest täpsusastmest. Täpsemad hindamised 

keskkonnamõju osas tuleb vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (KeHJS) vajadusel viia läbi edasistes 

(üldplaneeringu, detailplaneeringu, projekti koostamise) etappides. 

Ida-Virumaa kui regiooni eripärad, millele pööratakse keskkonnamõju hindamisel 

tähelepanu, on välja selgitatud olemasoleva olukorra analüüsimise tulemusena. 

Mõju Natura 2000 väärtustele ja muudele loodusväärtustele Eeldatavalt ei kaasne Ida-

Viru maakonnaplaneeringuga olulist mõju Natura 2000 väärtustele, kuivõrd planeeringu 

koostamisel arvestatakse Natura 2000 alade paiknemisega ning käesoleva KSH programmi 

koostamise ajal teada oleva info põhjal on eeldatavalt võimalik välja töötada Natura 2000 

väärtusi säästev planeeringulahendus. Natura eelhindamine viiakse läbi KSH aruande 

koostamise etapis, vastavuses maakonnaplaneeringu täpsusastmega. Natura eelhindamise 

käigus tuuakse välja Natura 2000 väärtused ja nende kaitse-eesmärgid planeeringuga 

hõlmataval alal ning  selgitatakse, millised põhimõttelised arengud Natura 2000 ala 

tõenäoliselt mõjutavad või millised elemendid võiksid koos teiste kavade või projektidega 

ala mõjutada. Eelhindamise tulemusena tuuakse välja olulisemad tegevused ja 

valdkonnad, mille täpsem käsitlemine on Natura 2000 võrgustiku kontekstis vajalik läbi 

edasiste  täpsemate projektide või kava etappide (üldplaneeringud, detailplaneeringud, 

projektid jmt). Tegevuste rakendajal tuleb  igakordselt kaaluda tegevuse võimalikku 

negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise menetlus. 

                                           
2 Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering “E20 Jõhvi–Narva teelõigu trassikoridori 

täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine” keskkonnamõju strateegilise hindamise programm, 

mille alusel on koostatud vastav KSH aruanne, aruanne heaks kiidetud Keskkonnaameti poolt 10.07.2012 
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Mõju inimese tervisele Mõju inimese tervisele käsitletakse lähemalt KSH aruandes, 

tuues välja võimalikud ohud tervisele seoses keskkonnamüra ning välisõhu kvaliteediga, 

samuti põhjavee kvaliteediga ning vibratsiooniga (peamiselt lõhkamiste kontekstis). 

Eeldatavalt on nii keskkonnamüra kui ka õhusaaste peamisteks allikateks Ida-Virumaal 

liiklus ja tööstus, sh esineb olemasolevas olukorras aeg-ajalt probleeme välisõhu kvaliteedi 

tagamisega tööstusettevõtete piirkonnas ning põhjavee kvaliteediga vanemates 

põlevkivijäätmete ladestuspiirkondades.  

Mõju väärtusliku põllumajandusmaa säilimisele KSH aruandes käsitletakse 

planeeringuga kavandatud ruumilise arengu suundade seoseid väärtusliku 

põllumajandusmaa säilimise põhimõtetega. 

Lisaks eelnevale on Ida-Virumaa kontekstis vaja pöörata tähelepanu järgnevatele 

mõjuvaldkondadele: 

- Mõju põhja- ja pinnaveele, selle kvaliteedile ja tasemele ning ressursi piisavusele 

seoses kaevandus- ja tööstustegevusega, arvestades sh pärandsaaste, praegusel 

ajal toimuvate tegevuste ning võimalike kavandatavate tegevuste koosmõju; 

- Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud, tulenevalt maakonna Eesti kontekstis 

eripärasest kultuurilis-rahvuslikust koosseisust ning tööjõustruktuurist; 

- Mõju pinnasele ja maavaravarudele seoses kaevandustegevuse jätkuva 

laienemisega ning vajadusega tagada maavaravarude kättesaadavus; 

- Mõju jäätmetekkele ja jäätmekäitlusele seoses tööstustegevuse jätkumise ja 

võimaliku laienemisega; 

- Mõju üldisele ohutusele seoses olemasolevate ning võimalike lisanduvate ohtlike ja 

suurõnnetuse ohuga ettevõtetega, samuti mõju üldisele ohutusele liiklusohutuse 

kontekstis; 

- Mõju elukeskkonna kvaliteedile ja maakonna arengupotentsiaalile seoses 

demograafiliste trendidega ning majandusliku struktuuri ümberkujunemisega, 

samuti seoses taastuva energia osakaalu suurendamise eesmärgiga. 

Metoodiliselt on keskkonnamõju hindamisel otstarbekas tugineda peamiselt 

kvalitatiivsetele meetoditele, kuivõrd tegemist on strateegilise tasandiga, tuues välja 

võimalikud konfliktolukorrad ning mittevastavused valdkondlikele ning üldisematele 

arengueesmärkidele. Valdkondlike eesmärkide osas tuginetakse KSH aruandes üleriigilisele 

planeeringule Eesti 2030+ ning riiklikele arengukavadele. Keskkonnakaitse ja säästva 

arengu eesmärgid määratletakse, tuginedes Säästev Eesti 21 strateegiale ning Euroopa 

säästva ruumilise arengu printsiipidele. Vastavus eesmärkidele tuuakse välja 

vastavusanalüüsina. Mõjude hindamisel tuginetakse olemasolevatele andmetele, 

teadaolevatele prognoosidele ja trendidele keskkonnakomponentide lõikes. Majandusliku, 

kultuuri- ning sotsiaalse keskkonna valdkondadele avalduva mõju hindamise alusena on 

Siseministeeriumi tellimusel koostatud ekspertarvamus „Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud 

maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel“3, mis on 

sisendiks võimaliku täpsema metoodika väljatöötamisel kõigis maakondades algatatud 

maakonnaplaneeringute koostamisel arvestamiseks. Vastava metoodika valmimisel 

tuginetakse sellele KSH aruande koostamisel. 

 

Joonobjekti – Eesti-Balti 330kV õhuliini trassikoridori asukohavalikul kasutatakse 

multikriteeriumi analüüsi. Multikriteeriumi analüüs on kvalitatiivne analüüsimeetod, mida 

kasutatakse eelkõige olukorras, kus eeldatav lahendus peab vastama samaaegselt mitmele 

eesmärgile. Lahendusvariante analüüsitakse eesmärkidest lähtuvate kriteeriumite alusel, 

                                           
3 Nimetatud materjal on kättesaadav Siseministeeriumi kodulehel 

https://www.siseministeerium.ee/public/Sotsiaalsed_ja_kultuurilised_mojud_maakonnaplaneeringute_keskkonna

moju_strateegilise_hindamise_labiviimisel.pdf  

https://www.siseministeerium.ee/public/Sotsiaalsed_ja_kultuurilised_mojud_maakonnaplaneeringute_keskkonnamoju_strateegilise_hindamise_labiviimisel.pdf
https://www.siseministeerium.ee/public/Sotsiaalsed_ja_kultuurilised_mojud_maakonnaplaneeringute_keskkonnamoju_strateegilise_hindamise_labiviimisel.pdf
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mis on süstematiseeritud selgeks raamistikuks. Sageli on valitud kriteeriumid ühtlasi 

lahenduse elluviimisjärgse seire ja ülevaatamise aluseks.  

Laiapõhjalisema käsitluse huvides konsulteeritakse KSH koostamisel avalikkuse ning 

huvigruppidega (vt ptk 3). 

Alternatiivsete arengustsenaariumitena KeHJS § 40 tähenduses käsitletakse Ida-Virumaa 

maakonnaplaneeringu raames põhimõttelisi valikuid asutusstruktuuri kujundamisel ja 

asustuse suunamisel. Alternatiivsed stsenaariumid täpsustuvad planeeringu 

eskiislahenduse väljatöötamise käigus. Asustuse suunamisel maakonnaplaneeringus 

tehakse põhimõtteline valik maakonna ruumimustri edasise kujunemise osas, mistõttu 

hinnanguliselt on tegemist olulise ja kaaluka teemaga maakonnaplaneeringu kontekstis.  

Lisaks põhimõtteliste asustuse suunamise valikute kaalumisele võrreldakse KSH aruandes 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu raames teostatava PlanS § 291 kohase asukohavaliku 

alternatiive. Eesmärgiks on leida Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu raames sobivaim 

asukoht Eesti-Balti 330kV õhuliini trassikoridori jaoks.  

Koos alternatiivide kirjeldamisega kirjeldatakse KSHs ka olukorda juhul, kui 

planeeringulahendust ellu ei viida. 

 

 

3. Kaasamine – mõjutatud ja huvitatud osapooled 

Planeeringu mõjutatud ja huvitatud osapoolteks saab Ida-Viru maakonnaplaneeringu 

kontekstis lugeda järgnevad:  

Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse kirjaga 

vastavalt* 

Ida-Viru Maavalitsus Maakonna arengu 

edendaja ja 

tasakaalustatud avalike 

huvide kaitsja. Maavanem 

kui maakonnaplaneeringu 

koostamise korraldaja ja 

kehtestaja. 

Kirjaga eraldi ei teavitata 

(kuna on vahetult 

kaasatud tööprotsessi ja 

protsessiga kursis). 

Planeeringuala kohalikud 

omavalitsused (Kiviõli, 

Kohtla-Järve, Narva, Narva-

Jõesuu, Sillamäe, Alajõe, 

Aseri, Avinurme, Iisaku, 

Illuka, Jõhvi, Kohtla, 

Kohtla-Nõmme, Lohusuu, 

Lüganuse, Mäetaguse, 

Sonda, Toila, Tudulinna, 

Vaivara) 

Kohaliku arengu edendajad 

ja tasakaalustatud avalike 

huvide kaitsjad. 

Teavitatakse kirjaga, 

küsitakse seisukohta KSH 

programmi sisu osas. 

Ida-Virumaa Omavalitsuste 

Liit 

Omavalitsuste piiride ülese 

koostöö korraldaja. 

Teavitatakse kirjaga. 
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Planeeringuala 

naabermaavalitsused 

(Lääne-Viru, Jõgeva) 

Maakonna arengu 

edendajad ja 

tasakaalustatud avalike 

huvide kaitsjad, 

maakonnapiiride ülese 

koostöö korraldajad. 

Teavitatakse kirjaga. 

Siseministeerium Maakonnaplaneeringu 

järelevalve teostaja. 

Teavitatakse kirjaga, 

küsitakse seisukohta KSH 

programmi sisu osas. 

Keskkonnaamet KSH järelevalve teostaja. Teavitatakse kirjaga, 

küsitakse seisukohta KSH 

programmi sisu osas. 

Eesti Vabariigi 

ministeeriumid 

(Keskkonnaministeerium, 

Sotsiaalministeerium, 

Kultuuriministeerium, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Põllumajandusministeerium) 

Arengu edendajad ja 

tasakaalustatud avalike 

huvide kaitsjad riiklikul 

tasandil. 

 

Teavitatakse kirjaga, 

küsitakse seisukohta KSH 

programmi sisu osas. 

Maa-amet Keskkonnaministeeriumi 

valitsemisalas maavarade 

valdaja. 

Teavitatakse kirjaga, 

küsitakse seisukohta KSH 

programmi sisu osas. 

Muinsuskaitseamet Järelevalve teostaja 

mälestiste ja 

muinsuskaitsealade üle. 

Teavitatakse kirjaga, 

küsitakse seisukohta KSH 

programmi sisu osas. 

Päästeamet Riiklik järelevalve ja 

juhtimisfunktsioon 

hädaolukorraks 

valmisoleku planeerimisel. 

Teavitatakse kirjaga, 

küsitakse seisukohta KSH 

programmi sisu osas. 

Valitsusvälised 

organisatsioonid ja 

kodanikeühendused 

Keskkonnaalaste või 

muude organisatsiooni 

suunitlusest tulenevate 

väärtuste arvestamise 

tagamine. 

E-kirjaga teavitatakse 

Eesti Keskkonnaühenduste 

Koda 

(katusorganisatsioon). 

  

Eesti-Balti 330kV õhuliini 

trassikoridoridesse jäävate 

katastriüksuste omanikud 

On huvitatud maa 

väärtuslikust kasutamisest 

Kirjaga teavitatakse 

planeerimise käigus, 

vastavalt PlanS § 291 lg 4. 
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Maakonna elanikud On huvitatud 

maksimaalselt kõrge 

kvaliteediga 

elukeskkonnast. 

Kirjaga ei teavitata 

(teavitatakse ajalehes ja 

Ametlikes Teadaannetes). 

Laiem avalikkus Muud võimalikud mõjud ja 

huvid. 

Kirjaga ei teavitata 

(teavitatakse ajalehes ja 

Ametlikes Teadaannetes). 

* Vastavalt KeHJS § 37 lg 1 

Avalikkuse kaasamist maakonnaplaneeringu koostamisse reguleerib planeerimisseadus. 

Avalikkuse kaasamist KSH ja planeeringu protsessi korraldab planeeringu koostaja, kelleks 

on Ida-Viru Maavalitsus. Kaasatud osapoolte ring võib vastavalt vajadusele KSH protsessi 

käigus muutuda. 

 

 

4. Eeldatav KSH ajakava 

Eesti seadusruumis reguleerib planeeringute avalikku menetlemist planeerimisseadus, KSH 

protsessi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. Vastavalt 

seaduste mõttele on oluline kahe protsessi läbi viimine paralleelselt, võimaldamaks 

keskkonnakaalutluste jooksvat arvestamist koostatavas planeeringus. 

Esialgne keskkonnamõju hindamine viiakse läbi maakonnaplaneeringu eskiislahenduse 

põhjal. Planeeringu- ja KSH protsessid viiakse võimaluste piires läbi ühildatuna ja 

paralleelselt, võimaldamaks jooksvaid täiendusi planeeringulahenduses vastavalt KSH 

tulemustele ja vastupidi – mõjuhindamise täiendamist, vastavalt planeeringus üles 

kerkivatele täiendavatele teemadele.  

Kahe protsessi seoseid Ida-Viru maakonnaplaneeringu (MP) puhul näitlikustab järgnev 

tabel. Näidatud ajakavas võib tekkida muudatusi vastavalt protsessi edenemisele. 

 

Tabel 1. Maakonnaplaneeringu ja KSH protsessid 

MP etapp KSH etapp Eeldatav toimumisaeg 

Algatamine Algatamine juuli 2013 

Lähtematerjali koondamine ja analüüs oktoober 2013 – jaanuar 2014 

Lähteseisukohtade ja üldise 
lähenemise täpsustamine 

Programmi koostamine oktoober - detsember 2013 

Täpsustatud lähteseisukohtade 
avalikustamine 

Programmi avalikustamine  aprill 2014 

Eskiislahenduse koostamine 
Programmi heakskiit mai 2014 

Keskkonnamõju analüüs mai – september 2014 

Eskiislahenduse avalikustamine 
KSH esialgsete tulemuste 
avalikustamine 

oktoober 2014 

Planeerimisettepaneku koostamine 

KSH aruande koostamine 

november - detsember 2014 

Planeeringu kooskõlastamine jaanuar – aprill 2015 

Planeeringu vastuvõtmine mai 2015 
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MP etapp KSH etapp Eeldatav toimumisaeg 

Planeeringu avalikustamine KSH aruande avalikustamine juuni - september 2015 

Planeeringu täiendamine 
avalikustamise tulemuste alusel 

KSH aruande täiendamine 
avalikustamise tulemuste 
alusel, aruande esitamine 
heakskiitmiseks 

oktoober 2015 

Planeeringu esitamine järelevalvesse koos heakskiidetud KSH 
aruandega 

detsember 2015 

Planeeringu kehtestamine 2016 

 

 

5. Planeeringu ja KSH koostaja andmed 

Maakonnaplaneeringu koostaja on: 

Ida-Viru Maavalitsus 

Keskväljak 1 

41594 Jõhvi 

Ida-Viru maakond 

KSH aruande koostaja on: 

Hendrikson&Ko OÜ  

Raekoja plats 8  

51004 Tartu 

KSH töörühm 

KSH kvaliteedijuht Pille Metspalu 

KSH ekspert, projektijuht Laura Uibopuu 

KSH ekspert  Tiit Oidjärv (sotsiaal-majanduslikud mõjud) 

KSH ekspert Märt Öövel (looduskeskkonna mõjud) 

Töörühma koosseisu võidakse töö käigus vajadusel täiendada. 

KSH ekspert Pille Metspalu omab keskkonnamõju strateegilise hindamise õigust (vastavalt 

KeHJS §34 lg 3), sest: 

- On omandanud kõrghariduse inimgeograafias (sh ruumiline planeerimine ja 

keskkonnakorraldus) Tartu Ülikoolis. Omab teadusmagistri kraadi inimgeograafias.  

- Omab planeerimis- ja arendusalast kogemust alates aastast 1999, planeeringute 

keskkonnamõju strateegilise hindamisega tegelenud alates aastast 2005.  

- Õpingud Tartu Ülikoolis sisaldasid planeerimisalast koolitust 40 tunni ulatuses.  

- Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja 

hindamisega seotud õigusakte. 

KSH ekspert Laura Uibopuu omab keskkonnamõju strateegilise hindamise õigust (vastavalt 

KeHJS §34 lg 3), sest: 

- On omandanud kõrghariduse inimgeograafias (sh planeerimise ja keskkonnaalased 

põhiteadmised) Tartu Ülikoolis. Omab bakalaureusekraadi (BSc) inimgeograafias. 

- Omab strateegilise planeerimise alast kogemust alates aastast 2007, 

keskkonnamõju strateegilise hindamisega tegelenud alates aastast 2008.  

- Õpingud Tartu Ülikoolis sisaldasid planeerimisalast koolitust 40 tunni ulatuses.  

- Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja 

hindamisega seotud õigusakte. 

KSH ekspert Tiit Oidjärv omab keskkonnamõju strateegilise hindamise õigust (vastavalt 

KeHJS §34 lg 3), sest: 
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- On omandanud kõrghariduse sotsioloogia erialal Tallinna Ülikoolis.  

- Ekspert on strateegiliste arengudokumentide koostamise ja kavandatud tegevusega 

kaasnevate sotsiaalsete mõjude hindamisega tegelenud alates aastast 2006. 

- Ekspert on läbinud strateegilise planeerimise alase täiendkoolituse vähemalt 40 

tunni mahus ja sooritanud eksami positiivse tulemusega 

- Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja 

hindamisega seotud õigusakte. 

KSH ekspert Märt Öövel on omandanud kõrghariduse loodusteaduste alal Tartu Ülikoolis 

(MSc loodusgeograafias ja maastikuökoloogias, PhD keskkonnatehnoloogias). 

 

 

6. KSH programmi osas esitatud seisukohad 

Vastavalt KeHJS § 36 lg 3 küsiti KSH programmi osas seisukohti § 33 lg 6 nimetatud 

asutustelt. Lisaks teavitati KSH huvigruppe ning esitati Ida-Viru maakonnaplaneeringu KSH 

programm ning lähteseisukohad tutvumiseks. Järgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte 

saadud tagasisidest ning ülevaade KSH programmis ettepanekute alusel tehtud 

täiendustest. Asjassepuutuv kirjavahetus on leitav KSH programmi lisadest nr 2 ja 3. 

Laekunud seisukoht 

Seisukoha esitaja, 
kuupäev ja kirja 
number Arvestamine KSH programmis 

KSH programmi p 2 all tuleb hinnata 
maakasutuse ja teedevõrgu 
kavandamisel avalduvat mõju 
liiklusohutusele, vastavalt EL direktiivi 
2008/96 artiklile 3. 

Maanteeamet  
27.01.2014  
19-2/14-00098/10 

Mõju hinnatakse 
maakonnaplaneeringu täpsusastme 
kontekstis; KSH programmi ptk 2 
sõnastust on täiendatud. 

Liiklusest tingitud keskkonnamüra ja 
tekkiva tolmu vähendamisel viidata 
„Riigimaanteede teehoiukava“-le. 

Arvestatakse KSH aruande 
koostamisel; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Tagada maavarade varustuskindlus 
planeeritavatele objektidele. 

KSH aruande koostamisel 
arvestatakse lähteinformatsioonina 
ehitusmaavarade kasutamise riikliku 
arengukavaga (2011-2020); KSH 
programmi ei täiendatud. 

Ettepanek käsitleda planeeringus riigi 
põhimaantee 1 Tallinn-Narva 
teelõiku Ida-Virumaa piirist kuni 
Kukruse-Jõhvi liiklussõlmeni ja anda 
sellele hinnang kui võimalikule 
perspektiivsele rekonstrueerimist 
vajavale objektile. 

Ettepanek ei kajastu Maanteeameti 
järgmises, sisult sarnases kirjas 
6.02.2014 nr 19-2/14-00098/014; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: planeeringu 
koostamisel pöörata tähelepanu 
loodusvarade perspektiivsele ja 
säästlikule 
kasutamisele, st mitte üksnes 
säilitamisele. Planeeritavatele 
objektide osas käsitleda ka nende 

Ettepanekuga arvestatakse üldise 
põhimõttena planeeringu 
koostamisel; KSH programmi ei 
täiendatud. 
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rajamiseks vajaliku materjaliga 
seonduvat. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: osa 
riigimaanteedest Ida-Virumaal 
kannatab perioodiliste üleujutuste all, 
mis on tingitud 
nii uute kaevandusalade rajamisest 
kui ka juba korrastatud alade 
kuivendussüsteemide 
amortiseerumisest. Seega on vajalik 
planeeringus lahendada liigniiskusega 
seotud probleemid ja 
kavandada meetmed, riigivara 
kahjustuste vältimiseks. 

Üleujutusaladega arvestatakse 
planeeringu koostamisel 
maakonnaplaneeringule kohases 
täpsusastmes; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: p 2.3.4 all tuleb 
käsitleda ka maavarasid, sest ka 
maavara on loodusvara, mitte ainult 
vesi ja mets. 

Ettepanekuga arvestatakse üldise 
põhimõttena planeeringu 
koostamiselt; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: p 2.3.6 all tuleb 
käsitleda konkreetseid maavara 
maardlaid, et oleks tagatud 
planeeritavatele objektidele 
kvaliteetne materjal. 

Planeeringu koostamisel arvestatakse 
lähteinformatsioonina 
ehitusmaavarade kasutamise riikliku 
arengukavaga (2011-2020); KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: p 2.3.7 teedevõrgu 
arendamisest riiklike vahenditega, 
piisab viitest Vabariigi Valitsuse poolt 
kinnitatud „Riigimaanteede 
teehoiukava“-le, sest selles 
määratakse konkreetsed tegevused ja 
ka vahendid. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Riigipoolseks huviks on, et 
maakonnaplaneeringute koostamisel 
määratletaks väärtuslike 
põllumajandusmaade üldised 
kasutustingimused. Oleme seisukohal, 
et maakonnaplaneeringuga tuleks 
määratleda väärtuslike 
põllumajandusmaade üldised 
kasutustingimused. 

Põllumajandus-
ministeerium 
22.01.2014 
9.4-4/13414 -1 

Väärtuslike põllumajandusmaade 
kasutustingimuste määratlemise 
vajadusega arvestatakse planeeringu 
koostamisel, vastavalt 
lähteseisukohtadele; KSH programmi 
ptk 2 on täiendatud. 
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Teeme ettepaneku arvestada 
veekogude kättesaadavuse ja 
kasutusvõimaluste (sh väikesadamate 
kasutusvõimalused) mõju hindamisel 
maismaa taristule arvestada ka 
mõjuga kalade kudealadele ja 
rändeteedele. 

Ettepanekuga arvestatakse KSH 
aruande koostamisel 
maakonnaplaneeringule kohases 
täpsusastmes; KSH programmi ei 
täiendatud, kuivõrd tulenevalt KeHJS 
§ 40 lg 4 p 6 hinnatakse muuhulgas 
mõju populatsioonidele ja loomadele 
(vt viide seadusele KSH programmi 
ptk 2 alguses). 

Lähtuda Päästeameti kodulehel 
leiduvast käsiraamatust 
http://www.rescue.ee/43421. 

Päästeamet 
27.01.2014 
PA 7.3-1/906 

KSH-s hinnatakse mõju üldisele 
ohutusele (vt programmi ptk 2) 
maakonnaplaneeringule kohases 
täpsusastmes, tuginedes 
olemasolevatele riskianalüüsidele; 
KSH programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringus palume 
arvestada Narva ja Jõhvi lennuvälja 
lähiümbruse piirangupindadega. 
Samuti tuleb lennundusseaduse § 35 
kohaselt Lennuametiga kooskõlastada 
kõik üle 45 meetri kõrgust ehitist 
hõlmavad detailplaneeringud ja 
ehitusprojektid. 

Lennuamet 
30.01.2014 
4.9-1/14/65 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maa-ameti oluline 
maakonnaplaneeringus käsitleda: et 
uusi arendusalasid, linnapiirkondi ja 
siirdealasid ei kavandataks 
väärtuslikele põllumaadele. 

Maaamet 
23.01.2014 
6.2-3/379 

Väärtuslike põllumajandusmaade 
kasutustingimuste määratlemise 
vajadusega arvestatakse planeeringu 
koostamisel, vastavalt 
lähteseisukohtadele; KSH programmi 
ptk 2 on täiendatud. 

Maa-ameti oluline 
maakonnaplaneeringus käsitleda: 
väärtuslike põllumaade määratlemine 
ja säilimist tagavate meetmete 
kehtestamine. 

Väärtuslike põllumajandusmaade 
kasutustingimuste määratlemise 
vajadusega arvestatakse planeeringu 
koostamisel, vastavalt 
lähteseisukohtadele; KSH programmi 
ptk 2 on täiendatud. 

Maa-ameti jaoks on äärmiselt oluline, 
et maakonnaplaneeringu joonistele 
kantakse peale perspektiivsed 
joonehitised, sest nendega kaasnevad 
ulatuslikud kitsendused. Samuti 
annab perspektiivsete joonehitiste 
kajastamine joonistel Maa-ameti 
jaoks selged suunised maade 
reserveerimiseks ja maa riigi 
omandisse jätmiseks. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse 
vajadusel joonobjektide 
põhimõttelised koridorid, PlanS § 3 lg 
3 kohaselt võib kinnisomandile 
kitsendusi seada kehtestatud 
üldplaneeringu või kehtestatud 
detailplaneeringu alusel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Palume maakonnaplaneeringu 
koostamisel arvestada ka 
Ehitusmaavarade riikliku arengukava 
2011-2022 aruandes tooduga.  

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 
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Palume maakonnaplaneeringu ja KSH 
aruande koostamisel arvestada 
MaaPS § 62 sätetega, mille kohaselt 
tuleb maapõue seisundit ja 
kasutamist mõjutava tegevuse 
korraldamisel tagada 
keskkonnaregistris arvele võetud 
maavara kaevandamisväärsena 
säilimine ja juurdepääs 
maavaravarule. 

Ettepanekuga arvestatakse üldise 
põhimõttena; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Jõhvi Vallavolikogu järgmine istung 
toimub 20. veebruaril 2014. Seetõttu 
ei saa Jõhvi Vallavalitsus oma 
seisukohti 7. veebruariks esitada. 
Edastame oma seisukoha koheselt 
peale volikogu istungi toimumist. 
 
20.02.2014 toimunud istungi 
tulemusena täiendavaid ettepanekuid 
KSH programmi ja lähteseisukohtade 
osas ei soovi esita. 

Jõhvi Vallavalitsus 
15.01.2014 
7-1.3/111-1; 
25.02.2014 nr 7-
1.3/111-2 

Informatsioon võetakse teadmiseks. 

Päästekeskus peab vajalikuks, et 
maakonnaplaneeringu KSH aruandes 
oleksid käsitletud olemasolevad 
riskiallikad ja nende mõju hinnang 
planeeritavale, planeeritavad 
riskiallikad ja nende mõju hinnang 
olemasolevale ning rakendatavad 
riske vähendavad ennetamismeetmed 
ja võimaliku õnnetuse tagajärgi 
leevendavad meetmed. 

Päästeamet Ida 
keskus 
28.01.2014 
7.3-2.3/260-2 

KSH-s hinnatakse mõju üldisele 
ohutusele (vt programmi ptk 2) 
maakonnaplaneeringule kohases 
täpsusastmes, tuginedes 
olemasolevatele riskianalüüsidele; 
KSH programmi ei täiendatud. 

Hinnata planeeritava võimalikku mõju 
päästetöö toimepidevusele. 

Oluline mõju tuuakse vajadusel välja 
üldise ohutuse kontekstis 
maakonnaplaneeringule kohases 
täpsusastmes; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Riskide hindamisel tuleb eraldi 
käsitleda: 
- suure ruumilise mõjuga objektide 
asukohti  
- suure riskiohuga objektide asukohti 
ja õnnetuse korral ohustatud alasid, 
ohtlikke teedelõike, ristmikke ja muid 
sõlmi (sh ohtlikud veosed), ohtlikke 
raudteelõike, ülesõite (sh ohtlike 
veoste teekond ja ohtlike veostega 
kaubajaamad) 
- kiirgusohtlike objektide asukohti ja 
õnnetuse korral ohustatud alasid 
- üleujutusohtlikke ja tuleohtlikke 
alasid. 

KSH-s hinnatakse mõju üldisele 
ohutusele (vt programmi ptk 2) 
maakonnaplaneeringule kohases 
täpsusastmes, tuginedes 
olemasolevatele riskianalüüsidele; 
KSH programmi ei täiendatud. 
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Maakonnaplaneeringus: tuleb 
kaardistada olulise ruumilise mõjuga 
objektid. 

Planeeringu koostamisel lähtutakse 
olemasolevatest andmetest ja 
kehtivatest planeeringutest; 
lähteseisukohtade põhjal uusi olulise 
ruumilise mõjuga objekte Ida-Viru 
maakonnaplaneeringuga ei 
kavandata; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringus: tuleb 
kaardistada suure riskiohuga objektid 
ja nende ohualad. 

Planeeringu koostamisel arvestatakse 
A- ja B-kategooria suurõnnetuse 
ohuga ettevõtete ning nende 
ohualade paiknemisega Päästeametilt 
saadavate andmete põhjal; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringus: 
maakonnaplaneeringus märkida 
detailplaneeringu kohustusega alad, 
sh kõik ohualad tuleb märkida 
detailplaneeringu kohustusega 
aladeks. 

Vastavalt PlanS § 7 lg 3 p 5 
määratakse detailplaneeringu 
koostamise kohustusega alad ja juhud 
maakonnaplaneeringuga siis, kui seda 
ei ole tehtud kehtestatud 
üldplaneeringuga. Ohutuse tagamine 
ohualades on ohtu põhjustava 
objekti/ettevõtte vastutus, mistõttu 
on nõue seada neile aladele 
detailplaneeringu koostamise 
kohustus hinnanguliselt 
ebaproportsionaalne. KSH programmi 
ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringus: seoses suure 
riskiohuga objektide olemasoluga 
peab arvestama ka ohtlike veoste 
liikumisega (võimalikud marsruudid) 
ning sellest tulenevate ohtudega, 
kuna ohtlikud veosed moodustavad  
samuti ohuala. 

Maakonnaplaneering koostatakse 
olemasolevate andmete põhjal; 
ettepanekuga arvestatakse eeldusel, 
et Päästeametilt on võimalik saada 
vajalikud andmed. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringus: suure 
riskiohuga objektidest ning ohtlikest 
veostest tingitud ohust tulenevalt 
tuleb märkida piirkonnad, kuhu on 
soovitatav paigaldada varajase 
hoiatuse süsteem (VHS). 

Maakonnaplaneering koostatakse 
olemasolevate andmete põhjal; 
ettepanekuga arvestatakse eeldusel, 
et Päästeametilt on võimalik saada 
vajalikud andmed. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringus: tuleb vältida 
kogunemis- ja puhkealade 
planeerimist suure riskiohuga 
objektide ohuala piirkonda või 
tööstusalade vahetusse lähedusse. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringus: tuleb 
arvestada hädaolukordadest 
tulenevate riskidega (nt 
üleujutusalad, tuleohtlikud metsad, 
turbaväljad, rannikureostus jne). 

Võimalike hädaolukordadega 
arvestatakse maakonnaplaneeringule 
kohases täpsusastmes, tuginedes 
olemasolevatele riskianalüüsidele; 
KSH programmi ei täiendatud. 
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Maakonnaplaneeringus: tuleb 
arvestada võimalike piiriüleste 
mõjudega (nt Sosnovõi Bor`i 
tuumaelektrijaam 70 km kaugusel). 

Võimalike hädaolukordadega 
arvestatakse maakonnaplaneeringule 
kohases täpsusastmes, tuginedes 
olemasolevatele riskianalüüsidele; 
KSH programmi ei täiendatud. 

Palume KSH aruandes mõju inimese 
tervisele eraldi peatükina välja tuua. 

Sotsiaal-
ministeerium 
06.02.2014 
e-kiri 

Ettepanekuga arvestatakse; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Lähtudes planeerimisseaduse § 16 
lõike 1 punktist 2 teeme ettepaneku 
teha koostööd maakonna 
toimepiirkondade määramisel, et 
selgitada välja toimepiirkondade 
piiriülesed ulatused. Siinkohal peame 
silmas Mustvee linna kui 
tõmbekeskuse mõju Lohusuu vallale. 

Jõgeva Maavalitsus 
07.02.2014 
12-2/2014/41-2 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Täpsemalt huvitab meid, kuhu on 
planeeritud arendused ning kus on 
ette näha tarbimise/tootmise 
suuremad muutused.  

Elektrilevi OÜ 
6.02.2014 
VHS-1/249 

Ettepaneku tegija huviga 
arvestatakse, kuid 
maakonnaplaneeringu koostamine 
toimub siiski läbivalt üldistatud 
täpsuses. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Lisan ka info meie olulisemate 
olemasolevate ja kavandatud 
elektrirajatiste kohta. 

Maakonnaplaneeringus arvestatakse 
põhimagistraalide kulgemisega; KSH 
programmi ei täpsustatud. 

Pean oluliseks, et 
maakonnaplaneering saadetakse 
enne kinnitamist Elektrilevisse 
kooskõlastamisele. 

Planeering kooskõlastatakse vastavalt 
PlanS nõuetele; Elektrilevi 
koostöösooviga arvestatakse. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel 
tuleb arvestada Ida-Eesti vesikonna 
veemajanduskavaga seatud 
eesmärke. Kuna Ida-Eesti vesikonna 
veemajanduskava on koostatud 
perioodiks 2010-2015, tuleb 
maakonnaplaneeringu koostamisel 
teha koostööd 
Keskkonnaministeeriumiga, et 
arvestada uues koostamisel olevas 
Ida-Eesti vesikonna 
veemajanduskavas 2016-2021 
käsitletuga 
(http://www.envir.ee/vmk/2015-
2021). 

Keskkonnaamet 
07.02.2014 
V 6-8/14/455-2 
(tähtaja 
pikendamine) 
26.02.2014 
V 6-8/14/455-4 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud, kuivõrd 
selles kajastub mh põhja- ja pinnavee 
ning ressursi piisavusega seonduv. 

Ruumilise arengu suunamisel peab 
arvestama Ida-Viru maakonna 
kinnitatud põhjaveevaruga 
(http://www.envir.ee/1174313). 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud, kuivõrd 
selles kajastub mh põhja- ja pinnavee 
ning ressursi piisavusega seonduv. 
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Tuleb hinnata heit- ja sademevees 
ning pinna- ja põhjavees sisaldavate 
ohtlike ainete ja prioriteetsete ohtlike 
ainete mõju põhja- ja pinnaveele. 

KSH programmi ei täiendatud, 
kuivõrd selles kajastub mh põhja- ja 
pinnaveega seonduv. Mõju 
hinnatakse maakonnaplaneeringule 
vastavas täpsusastmes. 

Maakonna tasandil tuleb arengu 
suunamisel arvestada üleujutusega 
seonduvaid riske. 
Keskkonnaministeeriumil valmivad 
2015.aasta lõpuks üleujutusohuga 
seotud riskide maandamiskavad. 
(http://www.envir.ee/ujutus) 

Informatsiooniga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Samuti on oluline tuua planeeringus 
välja juba kitsendustega alad nagu nt 
kaitsmata põhjaveega ala. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel vastavas 
täpsusastmes; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Palume maakonnaplaneeringu 
koostamise tasandil pöörata 
tähelepanu Vabariigi Valitsuse 15. 
juuli 2003 määruses nr 198 nimetatud 
olulise ruumilise mõjuga objektide 
planeerimise 
vajadusele. Samuti tuleb 
planeeringute joonistele kanda 
perspektiivsed joonehitised ja 
nendega kaasnevad (ulatuslikud) 
kitsendused. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse 
vajadusel joonobjektide 
põhimõttelised koridorid, PlanS § 3 lg 
3 kohaselt võib kinnisomandile 
kitsendusi seada kehtestatud 
üldplaneeringu või kehtestatud 
detailplaneeringu alusel. 
Maakonnaplaneeringu  
lähteseisukohtade põhjal uusi olulise 
ruumilise mõjuga objekte Ida-Viru 
maakonnaplaneeringuga ei 
kavandata; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel 
tuleb lähtuda Eesti 
Keskkonnastrateegiast aastani 2030. 

Ettepanekuga arvestatakse; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu ja ka KSH 
koostamisel tuleb kindlasti arvestada 
Sillamäe tööstuspiirkonna arenguga 
seoses Sillamäe Sadama jätkuva 
laienemisega ja kavandatavate 
naftatehaste ehitamisega. Lisaks on 
oluline arvestada Eesti Energia 
õlitööstuse arenguga ja tulevikus 
planeeritava põlevkivipõhiste 
vedelkütuste tootmiskompleksi 
ajamisega. 

Informatsioon võetakse teadmiseks ja 
nimetatud arengutega arvestatakse 
maakonnaplaneeringu koostamisel; 
KSH programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu kehtestamisel 
tuleb hinnata kompleksset välisõhu 
saastet, arvestades territooriumil 
erinevate käitajate mõjusid 
koosmõjuna. Planeerida eraldi 
tööstustsoon ja elutsoon, eraldamaks 
kahte puhvertsooniga (näiteks park, 
haljasala, hekk). Planeeringutel peaks 

Ettepanekutega arvestatakse 
planeeringu koostamisel 
maakonnaplaneeringule vastavas 
täpsusastmes. Tulenevalt KeHJS 
nõuetest hinnatakse KSH raames 
muuhulgas mõju kumulatiivsust, § 40 
lg 4 p 6 on viidatud ka KSH 
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vältima ülekoormatud alade 
täiendamist uute saasteallikatega. 

programmis. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Infrastruktuuri planeerimisel ja 
ümberkorraldamisel hinnata mõju 
välisõhule, kliimale, mürale, 
vibratsioonile. 

Ettepanekuga arvestatakse, mõju 
hinnatakse maakonnaplaneeringule 
vastavas täpsusastmes. KSH 
programmi ei täiendatud, kuivõrd 
nimetatud valdkonnad on 
programmis kajastatud (ptk 2). 

Kehtestada kaug-ja 
olmeküttepiirkondade tsoonid, ning 
normid olmeküttesüsteemidele 
(taastuvate allikate propageerimine 
ning toetamine). 

Vastavalt kaugkütteseadusele 
määratakse kaugküttepiirkonnad 
üldplaneeringute alusel. Taastuvate 
allikate propageerimise vajadusega 
arvestatakse põhimõttena 
maakonnaplaneeringu koostamisel. 
KSH programmi ei täiendatud. 

Mõju hindamisel inimese tervisele 
palume kajastada KSH töös riiklike 
välisõhu seirejaamade paigaldamine 
probleemsematesse kohtadesse 
(Sillamäe, Kiviõli) või regulaarsete 
keskkonnauuringute kavandamine 
ning anda hinnang võimaliku 
kiirgusega kaasnevate ohtude kohta. 

Ettepanek kajastatakse KSH aruandes 
seiremeetmete hulgas. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Ida-Viru maakonnas maardlate ja 
maavaravaruga seonduva  
planeerimisel palume arvestada 
Vabariigi Valitsuse 10. märtsil 2011 
heaks kiidetud „Ehitusmaavarade 
kasutamise riiklikust arengukavast 
2011 – 2020“. Keskkonnaminister on 
13.06.2013 käskkirjaga nr 610 
kinnitanud juhendi riiklike huvide 
kaalumiseks ehitusmaavarade 
kaevandamis- ja uuringulubade 
taotluste menetlemisel lähtuvalt 
varustuskindluse tagatusest. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel 
tuleb võtta arvesse riigi jäätmekava 
2014-2020 eelnõus 
(http://www.envir.ee/1189794) 
seatud eemärke. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneering peaks käsitlema 
Ida-Virumaa suurtööstustest tingitud 
jäätmete teket ning võimalikke 
lahendusi tekkivate jäätmete 
käitlemiseks. 

Teemat käsitletakse vastavalt 
maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohtadele ning KSH 
programmile (teema on kajastatud 
ptk 2) maakonnaplaneeringule 
vastavas täpsusastmes. KSH 
programmi ei täiendatud. 
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Maakonnaplaneering peab käsitlema 
ka jäätmehooldusega seonduvaid 
probleeme.  

Teemat käsitletakse vastavalt 
maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohtadele ning KSH 
programmile (teema on kajastatud 
ptk 2) maakonnaplaneeringule 
vastavas täpsusastmes. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Asustuse ning muude objektide 
planeerimisel, mis mõjutavad 
kaitstavaid loodusobjekte, peab 
lähtuma looduskaitseseaduses ja 
kaitsealade kaitse-eeskirjades 
toodust. Samuti palume arvestada 
projekteeritavate kaitsealadega. 

Ettepanekuga arvestatakse, nii 
planeeringu koostamine kui ka mõju 
hindamine toimuvad vastavuses 
seadustega, sh LKS. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonna teemaplaneering 
"Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused" vajab 
Keskkonnaameti hinnangul 
ülevaatamist ja täpsustamist, kuna 
üldplaneeringute koostamisel on 
võrgustiku asukohta suurel määral 
muudetud. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel 
arvestatakse nimetatud 
teemaplaneeringu lahendusega 
kehtestatud üldplaneeringutega 
tehtud muudatuste kontekstis, 
vajadusel korrigeeritakse 
rohevõrgustiku piire. KSH programmi 
ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel 
tuleb arvestada Ida-Virumaa 
rohevõrgustiku ja arengu 
konfliktaladega (nt Ojamaa ja Uus-
Kiviõli lintkonveier, Tallinn-Narva 
maanteekoridor, Jõhvi ja Narva 
planeeritud lennuväljad, suletavad 
kaevandused ja karjäärid, linnade 
ümbrused, nt Jõhvi, Narva) ning 
määrata rohealade toimimiseks 
vajalikud alad ja üldnõuded. 

Ettepanekuga arvestatakse 
maakonnaplaneeringule vastavas 
täpsusastmes. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Rohevõrgustiku planeerimisel 
soovitame arvestada ka Euroopa 
looduskapitali rohelise infrastruktuuri 
strateegiaga. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel 
rohevõrgustiku toimimist tagavate 
tingimuste täpsustamisel, 
maakonnaplaneeringule vastavas 
täpsusastmes. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Olulisi muudatusettepanekuid ei ole. 
Järgnevalt on esitatud terviseriske 
põhjustavad teemad, millega 
palutakse arvestada. 

Terviseameti Ida 
talitus 
07.02.2014 
9.3-1/175 

  

Suvilapiirkondades tuleb arvestada 
reovee käsitluse viimisega vastavusse 
kehtivate nõuetega ning kvaliteetse 
joogivee olemasoluga.  

Ettepanekuga arvestatakse 
põhimõttelise suunisena planeeringu 
koostamisel. KSH programmi ei 
täiendatud. 
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Sotsiaalobjektide (lasteaed, kool, 
mänguväljakud, hooldekodud) 
asukoha valikul tuleb valida 
asukohad, mis oleksid eemal müra- ja 
õhusaaste allikatest. 

Ettepanekuga arvestatakse 
põhimõttelise suunisena planeeringu 
koostamisel. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Planeerimisel tuleb arvestada 
liiklusest tulenevate negatiivsete 
mõjudega (õhusaaste, müra, 
vibratsioon) ja tagada uutel 
planeeritavatel aladele kehtivad müra 
taotlustasemed. Ühtlasi tuleb 
arvestada, et ei ületata välisõhu 
saastatuse tasemetele ja 
vibratsioonile kehtestatud 
piirväärtusi. 

Ettepanekuga arvestatakse 
põhimõttelise suunisena planeeringu 
koostamisel. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Uute teede projekteerimisel 
arvestada liiklusest tulenevate 
negatiivsete mõjudega ja teostada 
trasside valik selliselt, et nii 
olemasolevad kui ka perspektiivse 
elamufunktsiooniga alad ei jääks 
piirnorme ületava müra- ja õhusaaste 
ning vibratsiooni aladele. 

Maakonnaplaneeringuga 
kavandatakse vajadusel joonobjektide 
põhimõttelised koridorid, täpsemate 
lahenduste välja töötamine toimub 
edasistes etappides. Uute teede 
põhimõttelise asukoha valikul võib 
osutuda otstarbekamaks lähtuda 
liikumisvajadusest, 
keskkonnanormidele vastavus 
ümbritsevatel aladel tagatakse 
vajadusel leevendavate meetmete 
rakendamise abil. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Eesti-Balti 330 kV õhuliini 
trassikoridori valikul tuleb lähtuda 
kaitsevööndi ulatusega ning 
kaitsevööndis tegutsemise korraga. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Aladel, kus radooni sisaldus 
pinnaseõhus ületab lubatud 
piirväärtuse (50 kBq/m3), tuleb 
elamute, olme- ja teiste 
samaotstarbeliste hoonete 
projekteerimisel eelnevalt teha 
detailsemad radooniriski uuringud. 
Tuleb arvestada, et ka madala 
radooniriskiga piirkonnas võib esineda 
kõrge radoonitasemega alasid. 
Seetõttu on vaja detailplaneeringu 
staadiumis määrata pinnase 
radooniriski suurus. 

Ettepanekuga arvestatakse 
põhimõttelise suunisena planeeringu 
koostamisel. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Eristada pärandsaaste ja praegu 
tegutsevate tööstusettevõtete saaste. 

VKG 
07.02.2014 
VKGk/21-1 

Ettepanekuga arvestatakse KSH 
aruande koostamisel 
maakonnaplaneeringule kohases 
täpsusastmes; KSH programmi ei 
täiendatud. 
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Hetkel välja pakutud KSH kavas 
hõlmab alternatiivne stsenaarium 
ainult ühte väga 
kitsast maakonnaplaneeringu teemat. 

Ettepanekuga arvestatakse; KSH 
programmi ptk 2 vastavat osa 
täiendati. 

Käesoleva planeeringu 
väljatöötamisel on asjakohasem 
lähtuda Säästev Eesti 21 strateegiast 
(vs Agenda 21). 

Ettepanekuga arvestatakse; KSH 
programmi ptk 2 vastavat osa 
täiendati. 

Lisaks palume täpsustada 
keskkonnamõju hindamisel 
kasutatava meetodi raamistiku. 
Meetodi kirjelduse juures pole aga 
mainitud, mis planeeringud ning 
raamdokumendid võetakse aluseks 
just majandusliku ning sotsiaalse 
mõju hindamisel. 

Ettepanekuga arvestatakse; KSH 
programmi ptk 2 vastavat osa 
täiendati. 

Teha koostööd väikesadamate 
võrgustiku loomisel,  Peterburi 
suunalise arengu-ja transpordikoridori 
arendamisel, tugi- ja 
toimepiirkondade määramisel. 

Lääne-Viru 
Maavalitsus 
07.02.2014 
12-2/2014/89 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Informeerime, et RMK on üldisi 
huvisid arvestavalt, määratlenud 
linnalähedased-, kõrge 
külastatavusega puhkemetsad ning 
rakendab seal valikuliselt ning ajaliselt 
sobivalt metsakasvatusvõtteid. RMK 
on seisukohal, et puhke- ja 
külastusfunktsioonist lähtuvad metsa 
majandamise erisused on sellega 
piisaval määral ja ulatuses tagatud. 

RMK 
... 
3-1.20/32 

Informatsioon võetakse teadmiseks; 
KSH programmi ei täiendatud. 

RMK on seisukohal, et Ida-Virumaal 
tuleks liiva, killustiku, lubjakivi 
kaevandamine toimuda eelkõige 
põlevkivi kaevandamisega käsikäes. 

Eeldatavalt saab maavarade ühine 
kaevandamine toimuda vaid osaliselt 
(kui vaheliti lasuvad maavarad on kõik 
maardlana arvel ja vastavad 
ehitusmaavara kvaliteedinõuetele; 
kui tegemist on avakaevandusega). 

RMK leiab, et maakonnaplaneering 
peaks käsitlema ka mahajäetud ja 
ammendatud turbaalade 
rekultiveerimist maakonnas. 

Ettepanekutega arvestatakse 
planeeringu koostamisel 
maakonnaplaneeringule vastavas 
täpsusastmes. KSH programmi ei 
täiendatud. 

RMK on seisukohal, et tuuleenergia 
tootmiseks sobivate aladena tuleks 
Ida-Virumaal käsitleda 
esmajärjekorras hiljuti ammendatud 
põlevkivikarjääre. 

Ettepanekuga arvestatakse 
põhimõttelise suunisena planeeringu 
koostamisel; KSH programmi ei 
täiendatud. 
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RMK on seisukohal, et otstarbekas on 
moodustada väikesepinnaline 
kaitseala Iisaku vallas, kus I 
kaitsekategooria liigi lendorava 
otsesed elupaigad oleksid kaitstud 
sihtkaitsevööndina.  

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Anname teada, et külastatavusest 
lähtudes on RMK kujundamas 
optimaalset puhkealade ja 
puhkeobjektide võrgustikku. RMK on 
seisukohal, et puhkealade oluline 
laiendamine ei ole otstarbekas. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Ühtlasi saadame Teile RMK Alutaguse 
ja Ida-Virumaa metskondadele 
koostatud pikaajalised metsa 
majandamise kavad, millega 
planeeringu koostamisel arvestada. 

Informatsioon võetakse teadmiseks, 
võimalusel arvestatakse planeeringu 
koostamisel maakonnaplaneeringule 
vastavas täpsusastmes; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Säilitatavate põllumaade 
määratlemisel palume arvestada 
põlevkivi jt kaevandatavate 
maavaravarude olemasoluga, et 
vältida olukorda, kus põllumaade 
säilitamine kaaluks üles riikliku 
tähtsusega maavara kaevandamise. 

Eesti Energia AS 
07.02.2014 
EP-KES-1.01/17-2 

Maakonnaplaneeringu koostamisel 
kaardistatakse riikliku tasandi huvid 
erinevates valdkondades, sealhulgas 
erinevate huvide võimalikud 
kattuvused. Väärtuslike 
põllumajandusmaade määratlemiseks 
ja kaitseks suuniste välja töötamisega 
tegeleb Põllumajandusministeerium. 
KSH programmi ei täiendatud. 

Seoses põlevkivi kaevandamisel ja 
töötlemisel tekkivate kaasproduktide 
jäätmestaatuse lakkamise kriteeriumi 
eelnõu koostamisega, tuleks 
aherainet (sh aheraineladestuid) 
käsitleda kui ressurssi, mida on 
võimalik kasutada energeetikas ja 
ehitusmaterjalide tootmisel, samuti 
maastiku kujundamisel. 

Ettepanekuga arvestatakse 
võimalusel planeeringu koostamisel 
maakonnaplaneeringule vastavas 
täpsusastmes. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Juhime tähelepanu, et on olnud 
juhtumeid, kus kaitsealasid on loodud 
alale, mille kohta on 
Keskkonnaministeerium eelnevalt 
andnud välja maavara kaevandamise 
loa. Siinkohal teeme ettepaneku üle 
vaadata Ida-Virumaal asuvad 
loodusalad ja kaitsealad, nende 
eesmärgid, piirangud ja reaalsed 
kasutustingimused. 

Maakonnaplaneering koostatakse 
koostöös erinevate osapooltega 
(vastavalt PlanS), mille käigus 
eeldatavalt ilmnevad olulised 
vastuolud, kui neid esineb. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Koostada vastav teemakaart, kus 
oleksid kajastatud tiheasustusalad ja 
arendusalad, samuti olemasolevad ja 
planeeritavad karjäärid tööstusmaana 
ning olemasolevad ja perspektiivsed 
allmaakaevandatavad alad. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel. KSH 
programmi ei täiendatud. 
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KSH programmis teeme ettepaneku 
täpsustada, millise jäätmeliigi 
ladestamise puhul on esinenud 
põhjavee kvaliteedi muutus, sest 
tänastes 
aherainepuistangutes nimetatud 
probleeme ei ole täheldatud, pigem 
on tegemist pärandprobleemidega. 

Sõnastust KSH programmis on 
täpsustatud. 

Kaaluda suletud 
allmaakaevandustesse koguneva vee 
kasutamise võimalust asulate 
soojusenergia allikana ja tööstuste 
tehnoloogilise veena. 

Ettepanekuga arvestatakse 
põhimõttelise suunisena planeeringu 
koostamisel. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Lisaks soovitame arvesse võtta 
Lüganuse Vallavolikogu 12.12.2013 
otsusega nr 16 vastu võetud „Aidu 
veespordikeskuse ala 
detailplaneering“ toodud lahendusi 
ning käesoleval ajal koostamisel 
olevate „Põlevkivi arengukava 2016-
2030“ ja „Energiamajanduse riiklikku 
arengukava 2030+“ tulemusi. 

Ettepanekuga arvestatakse; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Täiendava informatsioonina esitame 
Eesti Energia Kaevandused AS-i 
perspektiivid: … Praegu teostatakse 
uuringuid Narva karjääris 
kombainlaava tehnoloogia kasutusele 
võtuks, kus põlevkivivaru 
kaevandatakse allmaaviisiliselt, 
millega kaasneb maapinna 
langetamine. 

Informatsioon võetakse teadmiseks 
ning sellega arvestatakse 
põhimõttelise suunisena planeeringu 
koostamisel; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu koostamise 
käigus soovime täpsustada 
arendatavate 
piirkondade ja infrastruktuuri 
objektide asukohti, sealhulgas 
põlevkivi transpordikoridore. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel 
maakonnaplaneeringule vastavas 
täpsusastmes, eeldusel et Eesti 
Energia AS esitab täpsemalt oma 
soovid. KSH programmi ei täiendatud. 

AS Eesti Energia pakub tööd ligi 7000 
töötajale, kellest üle 70% 
moodustavad Ida- Viru maakonna 
elanikud. Siit tulenevalt on oluline 
sotsiaalse ja majandusliku aspekti 
tähtsuse väljatoomine 
maakonnaplaneeringus ja KSH 
aruandes. 

Maakonnaplaneeringu ja KSH 
koostamisel lähtutakse PlanS § 1 lg 3 
määratletud ruumilise planeerimise 
mõistest, mille kohaselt planeerimine 
arvestab tasakaalustatult 
majandusliku, sotsiaalse ja 
kultuurilise keskkonna ning 
looduskeskkonna arengu pikaajalisi 
suundumusi ja vajadusi. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Peamiseks strateegiliseks aluseks 
tegevusel on MKMi arengukava 
(kättesaadav 
http://www.mkm.ee/326197/). 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 
07.02.14 

Informatsioon võetakse teadmiseks; 
KSH programmi ei täiendatud. 
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Pikast tulevikuperspektiivist lähtuva 
planeeringu puhul tuleb lähtuda 
olemasoleva prognoosi kõrval just 
tulevikuvaatele rajanevast 
asustusstruktuurist, kuna praegu 
olemasolev vaade on vaid selle üks 
tegur. 

1.10-17/14-
00143/035 

Seisukoht võetakse teadmiseks 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Tööstusalade planeerimise juures 
peame otstarbekaks nende loomist 
elamupiirkondade lähedusse. 

Seisukoht võetakse teadmiseks 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Planeeringu koostamisel palume 
lähtuda sundliikumiste vähendamise 
põhimõttest. 

Ettepanekuga arvestatakse 
põhimõttelise suunisena planeeringu 
koostamisel. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Märgime, et Eesti teedevõrgu 
tihendamise vajadust MKMi 
valitsemisala asutus Maanteeamet 
ette ei näe ning 
maakonnaplaneeringus leiavad 
olemasoleva olukorrana kajastamist 
rajatud E20 Tallinn-Narva Kukruse-
Jõhvi teelõik ja E20 Tallinn-Narva 
trassikoridori Jõhvi-Narva lõigus ja 
Vodava- Riigiküla trassikoridorid. 

Seisukoht võetakse teadmiseks 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Raudteede arendamisel tuleks tagada 
kergliiklusruumi katkestuste vältimine 
ning raudteekoridoride maa-aladel 
pikisuunalise kergliikluse soosimist, 
lisaks soovitakse mõistliku 
sagedusega raudteeületusi. 

Seisukoht võetakse teadmiseks 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Raudteeinfrastruktuuri omanik ei 
rahasta täiendavate 
raudteeületuskohtade loomist, vaid 
seda peab tegema huvitatud isik. 

Informatsioon võetakse teadmiseks; 
KSH programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringutes on huvid 
seotud meresõiduohutuse (sisevetel 
veeliikluse ohutuse) tagamisega. 
Vastavalt maakonnaplaneeringu 
üldistusastmele on 
maakonnaplaneeringus kajastatud nii 
olemasolevad veeteed kui ka 
maakondliku tähtsusega 
väikesadamad. 

Maakonnaplaneeringus kajastatakse 
maakondliku tähtsusega 
väikesadamad; planeeringuala ei 
hõlma mereala (territoriaalmeri ja 
majandusvöönd); KSH programmi ei 
täiendatud. 

Peame endale teadvustama, et suure 
keskkonnamõjuga põlevkivitööstus 
võib välistada või raskendada teatud 
teiste valdkondade arengut. Aru 
saamaks valikutest tuleks lisaks 
keskkonna mõjule analüüsida eri 
arengustsenaariumite sotsiaal-
majandusliku mõju.  

OÜ Nordland 
07.02.2014 
numbrita kiri 

KSH programmi seda osa, mis käsitleb 
alternatiivseid arengustsenaariume, 
on täiendatud; KSH programmi 
kohaselt käsitletakse mõjuhindamisel 
muuhulgas sotsiaal-majanduslikke 
aspekte. 
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Põlevkivienergeetika ja Euroopa Liidu 
plaanid. Euroopa Komisjoni 18. 
detsembril 2013.a. esitatud eelnõu 
(lisatud kirjale) kohaselt peab aastaks 
2030 vähenema Eestis 22 tuhande 
tonnini aastas. 2012.a. koguseks oli 
aga 39,8 tuhat tonni. Samas Vaivara 
valda planeeritav Auvere kompleksi 
emissioon moodustab üksi 25 tuhat 
tonni. 

Riiklik põlevkivi kasutamise 
arengukava on koostamisel, ENMAK 
käsitleb põlevkivi kaevandamist 
energiatootmise kontekstis ning 
eesmärgiks on põlevkivi kasutamise 
tõhustamine. Maakonnaplaneeringu 
koostamisel on aluseks riiklikul 
tasandil võetud suunad põlevkivi 
kaevandamise valdkonnas. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Summaarse keskkonnamõju 
mõõtmine ja tervikliku tulevikupildi 
modelleerimine. Maakonna 
planeeringu keskkonnamõjude 
hindamise protsess on see, mille 
käigus tuleb aru saada tänasest 
reaalsest olukorrast. Selleks tuleks 
ühe aasta jooksul pidevalt mõõta õhu 
puhtust spetsialistide poolt valitud 
kohtades. KSH ajakava tuleb selle 
aasta võrra pikendada. 

KSH aruandes antakse muuhulgas 
ülevaade olemasolevast olukorrast 
maakonnaplaneeringu täpsusastmele 
vastavalt. Maakonnaplaneeringu ja 
KSH koostamine toimub 
olemasolevate andmete alusel. KSH 
koostamise ajakava peab olema 
vastavuses maakonnaplaneeringu 
koostamise omaga, milles on 
vastavalt Vabariigi Valitsuse 
korraldusele nr 337 
"Maakonnaplaneeringute 
algatamine" lõpptähtajaks 2015 aasta 
lõpp. KSH programmi ei täiendatud. 

Põlevkivitööstuse terviklik hindamine. 
Peame hindama põlevkivitööstuse 
mõju keskkonnale alates 
kaevandamisest kuni tuha ladestuse 
ja põlevkiviõli transpordini. 

Riiklik põlevkivi kasutamise 
arengukava on koostamisel, selle 
raames viiakse läbi ka keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Täiendavalt tuleb ette näha Narva 
Lennujaam ja Peterburi turismi 
teenindavate väiksemate reisilaevade 
sadam Narva-Jõesuusse. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: Kui olemasolev info 
ei ole piisav tervikpildi 
analüüsimiseks, tuleb korraldada 
täiendavaid uuringuid. 

Mäetaguse 
Vallavalitsus 
07.02.2014 
7-1.8/119 

Maakonnaplaneeringud koostatakse 
olemasolevatele andmetele 
tuginedes Siseministeeriumi poolt 
kõigile maakonnaplaneeringutele 
koostatud lähteseisukohtadele. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: Iga tegevuse ja 
arengu hindamise kriteerium peaks 
olema keskkonnaparendamine ja Ida-
Virumaa 
ökoloogilise jalajälje vähendamine. 

Maakonnaplaneeringu ja KSH 
koostamisel lähtutakse PlanS § 1 lg 3 
määratletud ruumilise planeerimise 
mõistest, mille kohaselt planeerimine 
arvestab tasakaalustatult 
majandusliku, sotsiaalse ja 
kultuurilise keskkonna ning 
looduskeskkonna arengu pikaajalisi 
suundumusi ja vajadusi. Mõiste 
käsitlus on üldistatult kooskõlas 
elukeskkonna igakülgse parandamise 
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eesmärgiga. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: Väikesaari, kus on 
väljakujunenud asustusstruktuur, 
palume täpsustada. 

Sõnastust lähteseisukohtades 
korrigeeritakse; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: 
Maakonnaplaneeringuga tuleb 
määrata kaitsefunktsiooniga metsad 
Metsaseaduse tähenduses näiteks 
kaevanduste tootmisterritooriumite 
ümber, suurema liikluskoormusega 
teede kaitsevööndis. 

Ettepanekut kaalutakse planeeringu 
koostamisel; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: Hinnata tuleb 
Ojamaa põlevkivikonveieri mõju 
rohevõrgustikule. 

Maakonnaplaneeringus käsitletakse 
tervet maakonda tasakaalustatult; 
KSH programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: Kas rohevõrgustik 
tuleb ainult üle vaadata Valgamaal või 
hinnatakse ka Ida-Virumaa 
rohevõrgustikku arvestades 
naabermaakondade rohevõrgustikku. 

Sõnastust lähteseisukohtades 
korrigeeritakse; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: Hinnata tuleb kogu 
joonobjekti – Eesti-Balti 330kV 
õhuliini trassikoridori – 
asukohavalikut sh. rohevõrgustiku 
sidusust ja mõju elu- ja 
looduskeskkonnale (sh. elustik). 

Ettepanekuga arvestatakse vastavalt 
maakonnaplaneeringu 
täpsusastmele; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: Vaadata üle avalike 
veekogude paiknemise kirjeldus Ida-
Virumaal. 

Lähteseisukohti korrigeeritakse; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: Milliste andmete 
alusel on väidetud, et 96% 
maavaradest on kasutamata? 

Lähteseisukohti korrigeeritakse; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: Tuleb välja töötada 
meetod maavarade ja 
põllumajandusmaa majandusliku 
väärtuse võrdlemiseks. 

Maavarade kaevandamist 
koordineerib 
Keskkonnaministeeriumi alluvuses 
tegutsev Maaamet, väärtusliku 
põllumajandusmaa määratlemise 
ning säilimiseks vajalike tingimuste 
väljatöötamisega tegeleb 
Põllumajandusministeerium. 
Võrdleva metoodika välja töötamine 
ei ole maakonnaplaneeringu 
ülesanne. KSH programmi ei 
täiendatud. 
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Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: Miks väidetakse, et 
maavarade peal olevat maad ei anta 
kasutusvaldusesse? 

Lähteseisukohti korrigeeritakse; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: Hinnata tuleb 
kaevandamise käigus tekkivate 
häiringute kompenseerimist ja 
minimeerimist. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel 
maakonnaplaneeringule vastavas 
täpsusastmes; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad: 
Maakonnaplaneeringuga tuleks 
uurida, milline tegevus avaldab 
maavarale olulist mõju. Välja tuleks 
arendada meetod, mis lihtsustaks nt 
väikeelamute planeerimist 
põlevkivimaardla kohal asuval 
hajaasustusega alal. Antud meetod 
peaks looma süsteemi, mis lihtsustaks 
kohalikel omavalitsustel 
altkaevandatud aladele elamu- ja 
tööstusalade planeerimist ning ei 
põhjustakse tarbetut bürokraatiat 
planeerimisprotsessides. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel 
maakonnaplaneeringule vastavas 
täpsusastmes, tuginedes Põlevkivi 
Kompetentsikeskuselt saadavatele 
hinnangutele; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Milliste meetodite ja uuringutega 
leitakse joonobjekti – Eesti-Balti 
330kV õhuliini trassikoridori – 
asukohavalik? 

Asukohavalikul kasutatakse 
multikriteeriumi analüüsi, KSH 
programmi on vastavalt täiendatud. 

Miks ei arvestata mõju Ida-Virumaa 
loodusväärtustele? Selisoo (Natura 
2000) on väga tugevalt mõjutatud 
Estonia kaevanduse tegevusest. 

KSH programmi kohaselt lähtutakse 
mõjuhindamisel keskkonna mõiste 
laiemast käsitlusest, mis hõlmab 
lisaks looduskeskkonnale ka teisi 
keskkonnavaldkondi. See ei tähenda, 
et mõju loodusväärtustele ei hinnata. 
KSH programmi ei täiendatud. 

Mõju inimese tervisele juures tuleb 
hinnata kindlasti ka vibratsiooni 
(lõhkamised). 

Ettepanekuga arvestatakse, mõju 
hinnatakse maakonnaplaneeringule 
vastavas täpsusastmes. KSH 
programmi ptk 2 sõnastust täiendati 
vastavalt. 

Kaevandustegevuse laienemine ei ole 
võimalik, vaid see on fakt, millega 
tuleb arvestada. 

Ettepanekuga arvestatakse, sõnastust 
KSH programmis korrigeeriti. 

Hinnata tuleb kogu pinna- ja põhjavee 
olukorda ning vooluveekogude 
seisukorda kogu maakonnas, erilist 
tähelepanu tuleb pöörata 
kaevandusaladele. 

Ettepanekuga arvestatakse, mõju 
hinnatakse maakonnaplaneeringule 
vastavas täpsusastmes. KSH 
programmi ei täiendatud. 
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Hinnata tuleb eraldi aheraine ja 
poolkoksi ladestusalade mõju ning 
nende ohtlikust keskkonnale. 

Ettepanekuga arvestatakse, mõju 
hinnatakse maakonnaplaneeringule 
vastavas täpsusastmes. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maakondade planeeringutes on 
Veeteede Ameti huvid seotud 
meresõiduohutuse (sisevetel 
veeliikluse ohutuse) tagamisega. 
Täiendavad ettepanekud puuduvad. 

Veeteede Amet 
04.02.2014 
6-3-1/94 

Seisukoht võetakse teadmiseks; 
planeeringuala ei hõlma mereala 
(territoriaalmeri ja majandusvöönd); 
KSH programmi ei täiendatud. 

Pöörata tähelepanu ka vanade 
suletud kaevanduste 
kaevandamisjärgse pikaajalise 
keskkonnamõjule kaeveväljadel. 
Pärast kaevetööde ja vee 
väljapumpamise lõpetamist 
hüdrogeoloogiline režiim 
kaevandatud aladel 
muutub aastate jooksul oluliselt. 
Uputuse all olevad territooriumid 
oleks hea kaardistada ja leida 
lahendusi probleemi leevendamiseks. 

Kiviõli Linnavalitsus 
06.02.2014 
4.3-1.1/24 

Maakonnaplaneering koostatakse 
olemasolevate andmete põhjal, 
täiendavat kaardistamist ei toimu. 
KSH programmi ei täiendatud. 

Arvestada MKM tellitud uurimust 
mahajäetud elamufondi kohta oluliste 
puhkealade käsitlemisel. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Tuleb lähtuda riikliku kaitse all 
olevatest kultuurimälestistest ja 
nende kaitsevöönditest. 

Kultuuri-
ministeerium 
02.2014 
7.17/ 

Maakonnaplaneering ja KSH 
koostatakse vastavuses kehtivate 
seadustega, sh muinsuskaitseseadus. 
Kultuurimälestiste info kajastatakse 
kaartidel maakonnaplaneeringule 
kohases täpsusastmes. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Arvestada KSHs 20. saj. arhitektuuri 
objektidega. 

Ettepanekuga arvestatakse vastavalt 
maakonnaplaneeringu 
täpsusastmele; KSH programmi ei 
täiendatud. 

KSH võiks käsitleda erinevate 
ajaperioodide kultuurpärandi kihistusi 
ja nende väärtust. 

Ettepanekuga arvestatakse vastavalt 
maakonnaplaneeringu täpsusastmele 
ning olemasolevatele andmetele; KSH 
programmi ei täiendatud. 

KSH võiks käsitleda võimalikke 
arheoloogiliselt väärtuslikke alasid. 

Maakonnaplaneering ja KSH 
koostatakse olemasolevate andmete 
põhjal; ettepanekuga arvestatakse 
eeldusel, et Kultuuriministeeriumilt 
on võimalik saada vajalikud andmed. 
KSH programmi ei täiendatud. 

KSH võiks käsitleda olemasolevaid ja 
potentsiaalseid miljööväärtuslikke 
alasid. 

Miljööväärtuslike alade käsitlemine 
on vastavalt PlanS üldplaneeringu, 
mitte maakonnaplaneeringu 
ülesanne. KSH programmi ei 
täiendatud. 
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Analüüsimist vajab: ajalooliselt 
väärtuslikud objektid (sh hooned, 
monumendid, sillad, teed, tähised 
jne) ja nende säilimiseks vajalike 
tingimuste seadmine. 

Ettepanekuga arvestatakse vastavalt 
maakonnaplaneeringu täpsusastmele 
ning olemasolevatele andmetele; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Analüüsimist vajab: maastikupilt, 
vaatekoridoride määratlemine. 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu 
koostamisel on aluseks kehtiva 
teemaplaneeringu "Asustust ja 
maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused" lahendus, 
milles on määratletud väärtuslikud 
maastikud ning ilusad vaated. KSH 
programmi ei täiendatud. 

Analüüsimist vajab: väärtuslike 
maastike piiride täpsustamine. 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu 
koostamisel on aluseks kehtiva 
teemaplaneeringu "Asustust ja 
maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused" lahendus, 
milles on määratletud väärtuslikud 
maastikud. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Oluline on hinnata ka 
kultuurikeskkonna säilitamist 
tagavate tingimuste seadmise 
piisavust ja vajadusel teha 
strateegilise keskkonnamõju 
hindamise käigus täiendavaid 
ettepanekuid. 

Ettepanekuga arvestatakse vastavalt 
maakonnaplaneeringu 
täpsusastmele; KSH programmi ei 
täiendatud, kuivõrd selles juba 
kajastub kulutuurivaldkonna 
arvestamine keskkonnamõju 
hindamisel. 

Ettepanekuid ei ole. Kohtla Vallavalitsus 
07.02.2014 
7-1.2/29-1 

Seisukoht võetakse teadmiseks. 

Sõlmedevahelised ühendused 
kulgevad enamasti teemaal, mis on 
tehnovõrkude paiknemiseks kõige 
sobivam asukoht ning millele reeglina 
puuduvad mõistlikud alternatiivid. 
Elion on seisukohal, et kindlasti tuleb 
ka edaspidi uute teede või maanteede 
planeerimisel arvestada 
trassikoridoridega teemaal 
tehnovõrkude tarbeks. 

Elion Ettevõtted AS 
06.02.2014 
C-5.1/150-1 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel 
põhimõttelise suunisena; KSH 
programmi ei täiendatud. 

KSH programmi osas täiendusi ei ole. Seisukoht võetakse teadmiseks. 

Plaanis on rajada teine peatee ja teine 
raudteesild üle Narva jõe. 

AS Eesti Raudtee 
07.02.2014 
1-5.19/90-1 

Informatsioon võetakse teadmiseks 
ning sellega arvestatakse planeeringu 
koostamisel; KSH programmi ei 
täiendatud. 
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2014 alustatakse Vaivara jaama 
laienduse I etapiga, olemasoleva 
raudteemaa piires. Võimalik on ka II 
etapp pikas perspektiivis, seoses 
ühendusega Sillamäe sadamasse ja 
Sõtke tööstusparki. II etapi 
ajaperspektiiv ei ole teada. 

Informatsioon võetakse teadmiseks 
ning sellega arvestatakse planeeringu 
koostamisel; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Uued reisjate ooteplatvormid Jõhvi, 
Oru, Narva, Vaivara jaamadesse 2014; 
Kiviõlis peatuskoht likvideeritakse, 
uus peatus Püssi ja Kiviõli vahele 
Kohtla-Nõmme ülesõidukoha 
lähedale; Auvere ja Soldina 
peatuskohad likvideeritakse. 
Kajastada maakonnaplaneeringus 
uued peatuskohad ning vastavalt 
kavandada liikumisteed ja 
ühistranspordi peatused. 

Informatsioon võetakse teadmiseks 
ning sellega arvestatakse planeeringu 
koostamisel vastavalt 
maakonnaplaneeringu 
täpsusastmele; KSH programmi ei 
täiendatud. 

Seoses rongide sõidukiiruse 
tõstmisega kuni 160 km/h on vaja 
piirata jalakäijate liikumist väljaspool 
nõuetekohaseid ülekäigukohti, 
vajalikud on piirdeaiad tiheasustuses. 
Maakonnaplaneeringus näha ette 
eritasandiliste ristumiste alad. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel eeldusel, et 
AS Eesti Raudteelt on võimalik saada 
vajalikud andmed. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Raudteega piirnevate alade 
planeerimisel arvestada 
müratõkkerajatiste ja piirdeaedade 
ehitamise vajadusega. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel eeldusel, et 
AS Eesti Raudteelt on võimalik saada 
vajalikud andmed. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohtade dokumendi 
peatükis 2.3.6 on öeldud, et 
maavaradest on 96% käsutamata. 
Juhul, kui see ei ole trükiviga, siis 
palume nimetatud peatükis selgitada 
mõistet „maavarade käsutamine“. 

Keskkonna-
ministeerium 
14.02.2014 
11-2/14/165-3 

Lähteseisukohti korrigeeritakse; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Lähteseisukohtade dokumendi 
peatükki 2.3.7 tuleb lisada, et 
planeeringu koostamisel tehakse 
kindlasti koostööd ka kohalike 
omavalitsustega ning piirkonnas 
kaevandamisjäätmeid käitlevate ja 
kaevandamisjäätmehoidlaid käitavate 
ettevõtetega. Arusaamatuks jääb 
dokumendis toodud info, et jäätmete 
ladestamiskoguse vähenemise tõttu 
on vajadus teha koostööd 
Keskkonnaministeeriumiga 
olemasolevate jäätmekäitluskohtade  

Lähteseisukohti korrigeeritakse; KSH 
programmi ei täiendatud. 
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ajastamise osas. Palume seda 
täpsemini selgitada. 

Rohealade piirid ja kasutustingimused 
vajavad täpsustamist, lähtudes EL 
rohelise infrastruktuuri 
kontseptsioonist.  

Maakonnaplaneeringu koostamisel 
on aluseks kehtiv teemaplaneering 
"Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused", milles 
määratletut täpsustatakse 
Siseministeeriumi koordineerimisel 
kõigis maakonnaplaneeringutes 
sarnaselt. KSH programmi ei 
täiendatud. 

Lähteseisukohtade peatükis 2.3.8 on 
öeldud, et maakonnaplaneeringuga 
võib vajadusel kaaluda üldise 200 m 
ehituskeeluvööndi vähendamise 
põhjendatust mererannal Narva-
Jõesuu linna piires ja meresaartel 
(looduskaitseseaduse § 38 lg l p 1). 
Juhime Teie tähelepanu sellele, 
et vastavalt looduskaitseseadusele ei 
ole võimalik maakonnaplaneeringuga 
ehituskeeluvööndit vähendada, vaid 
seda on võimalik teha üld- ja 
detailplaneeringuga. 

Lähteseisukohti korrigeeritakse; KSH 
programmi ei täiendatud. 

 Lisaks palume arvestada, et Ida-
Virumaal on mitmeid 
projekteeritavaid kaitsealasid, mille 
alale tegevuste planeerimisel tuleb 
silmas pidada looduskaitseseaduse § 
8 lõiget 6. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Oleme seisukohal, et piiriülese mõju 
esinemise võimalikkust võib 
täpsustada KSH läbiviimise käigus, 
kuid sellegipoolest palume nimetatud 
peatükis KeHJS § 46 lõike 1 arvesse 
võttes välja tuua, kas antud hetkel on 
näha planeeringu elluviimisega 
eeldatavalt kaasnevat olulist mõju 
teise riigi keskkonnale. 

Ettepanekuga arvestatakse, KSH 
programmi ptk 1 sõnastust on 
vastavalt täpsustatud. 

KSH programmi peatükki 2 täiendada 
nii, et planeeringu koostamise ja KSH 
käigus on vaja tähelepanu pöörata nii 
mõjule jäätmetekkes kui 
jäätmekäitluses seoses 
tööstustegevuse jätkumise ja 
võimaliku laienemisega. 

Ettepanekuga arvestatakse, KSH 
programmi ptk 2 sõnastust on 
vastavalt täpsustatud. 
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Juhime Teie tähelepanu sellele, et 
KSH käigus tuleb siiski teostada 
Natura eelhindamine, lähtudes 2013. 
aastal Keskkonnaministeeriumi 
tellitud juhendist. 

Ettepanekuga arvestatakse, KSH 
programmi ptk 2 sõnastust on 
vastavalt täpsustatud. 

Ühtlasi palume programmi peatükis 2 
selgelt välja tuua, kas „Agenda 21“ all 
on peetud silmas Eesti säästva arengu 
strateegiat „Säästev Eesti 21”. 

Ettepanekuga arvestatakse, KSH 
programmi ptk 2 sõnastust on 
vastavalt täpsustatud. 

KSH käigus tuleb arvesse võtta 
asjaolu, et planeeritav tegevus ei 
takistaks veemajanduskavaga 
kehtestatud pinna- ja 
põhjaveekogumite 
keskkonnaeesmärkide saavutamist. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu ja KSH aruande 
koostamisel maakonnaplaneeringule 
vastavas täpsusastmes. KSH 
programmi ei täiendatud. 

KSH käigus tuleb välja selgitada, kas 
Narva-Jõesuusse kavandatav tamm 
muudab Narva jõe paremkalda ja selle 
läheduses asuva mereranniku 
struktuuri. Juhul kui ehitise rajamine 
või rekonstrueerimine võib kaasa 
tuua Narva jõe märkimisväärseid 
füüsilisi muutusi, tuleb KSH käigus 
võtta arvesse veeseaduse § 312 lõike 1 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
asjaolusid. Nimetatud sätteid tuleb 
arvestada ka kaevandamisega rikutud 
alade puhul, kus veekogude asukoht 
ja veerežiim on kaevandamise 
tulemusena märkimisväärselt 
muutunud ja võib ka edaspidi 
muutuda. 

Ettepanekuga arvestatakse 
maakonnaplaneeringu täpsusastmele 
vastavalt; KSH programmis täiendati 
ptk 1 sõnastust võimaliku olulise 
mõju osas teise riigi keskkonnale. 

Juhul kui KSH käigus tuleb ilmsiks 
vajadus muuta olemasolevate 
keskkonnaregistrisse kantud 
veekogude kalda kitsendusi, 
täpsustada veekogude kaldajoont või 
lisada uusi veekogusid 
keskkonnaregistrisse, tuleks ka selliste 
tegevuste vajadus 
maakonnaplaneeringus ette näha. 

Ettepanekuga arvestatakse KSH 
aruande koostamisel; KSH programmi 
ei täiendatud. 

Elustiku liikumiseks vajalike 
rohekoridoride analüüsil palume 
võtta arvesse asjaolu, et 
rohekoridoridena saaksid talitleda ka 
jõed, ojad, peakraavid, 
maaparandussüsteemide eesvoolud 
ja järved ning nendele veeseaduse ja 
looduskaitseseadusega ette nähtud 
kalda veekaitsevööndid ja 
piiranguvööndid. 

Ettepanekuga arvestatakse 
planeeringu koostamisel 
põhimõttelise suunisena; KSH 
programmi ei täiendatud. 
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Edastame D-kategooria 
maagaasitorustike paiknemise 
andmed. 

AS EG Võrguteenus 
12.02.2014 
T/24 

Informatsiooniga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Maagaasi torustike kohta kehtivad 
järgmised normatiivaktid, mis 
määravad ära torustike 
kaitsevööndid, ohutuskujad ja muu 
olulise – 
- Küttegaaside ohutuse seadus 
- EVS 884:2005 Maagaasitorustik. 
Projekteerimise põhinõuded üle 16 
baarise töörõhuga torustikele.  

Informatsioon võetakse teadmiseks; 
KSH programmi ei täiendatud. 

Sooviksime juhtida teie tähelepanu 
asjaolule, et uutes koostatavates 
maakonnaplaneeringutes peab 
lähtuvalt PlanS § 7 lg 3 p 10 järgi 
kindlasti arvesse võtma ka Eleringi 
olemasolevaid ning perspektiivseid 
taristu objekte. 

Elering AS 
18.02.2014 
11-4/2014/154 

Informatsiooniga arvestatakse 
planeeringu koostamisel; KSH 
programmi ei täiendatud. 

Eelnevat arvestades palume teil 
esimesel võimalusel edastada 
Eleringile planeeringule sisendi 
andmiseks vajalik informatsioon. 

Seisukoht võetakse teadmiseks; KSH 
programmi ei täiendatud. 
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Lisa 1. Maakonnaplaneeringute algatamine, Vabariigi 

Valitsuse 18.07.2013 korraldus nr 337 

 
 



34   Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu KSH programm. 

Avalikustamisele suunatud dokument 

 

Töö nr 1960/13  

Lisa 2. KSH algatamine ja sellest teavitamine 
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Lisa 3. KSH programmi osas seisukohtade küsimine, 

kirjavahetus 
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