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Sissejuhatus
Käesolev töö on teostatud eesmärgiga aidata kaasa Rõngu valla Rannaküla küla
endise Kubja kinnistu maadel detailplaneeringu parima võimaliku lahenduse
väljatöötamisele ja seeläbi kõigi osapoolte huvide maksimaalselt tasakaalustatult
arvestamisele. Detailplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine
(edaspidi KSH) algatati Rõngu Vallavolikogu 26 juuni 2008. a otsusega nr 30. KSH
algatamine on põhjendatud, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta Rõngu valla
üldplaneeringu järgset maakasutust, arenduspiirkond paikneb kohaliku tähtsusega
rohevõrgustiku alal ja see kattub osaliselt Võrtsjärve kalda ja ranna
piiranguvööndiga. Võrtsjärv on Natura 2000 võrgustiku ala, lisaks jääb
planeeringualale III kategooria kaitsealuse taime - kuradi-sõrmkäpp – kasvukoht.
KSH eesmärgiks on vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatule:
• arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide
koostamisel ja kehtestamisel;
• tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse;
• edendada säästvat arengut.
Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne
mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.
Keskkonnamõju peetakse oluliseks, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha
keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu
inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.
Käesolev KSH aruanne on vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §40 lõikele 1 strateegilise planeerimisdokumendi – Kubja
kinnistu detailplaneering - üheks osaks. Aruande koostamisel olid nimetatud seaduse
§ 40 lg 4 nõuded ja keskkonnamõju hindamise hea tava. Aruande Lisas I on esitatud
15.06.2008 heakskiidetud KSH programm koos avaliku arutelu protokolli ja muude
avalikustamise materjalidega. Programmi heakskiitmiskiri on esitatud Lisas II.
Aruandes ei korrata programmis esitatud teavet
- KSH korraldamise ja avalikkuse kaasamise ajakava kohta (programmi ptk. 5);
- isikud ja asutused, keda planeeringu alusel kavandatav võib eeldatavalt
mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle planeeringu vastu
(programmi ptk. 4);
- piiriülene keskkonnamõju: programmi koostamisel jõuti järeldusele, et
planeeringu elluviimisega piiriülest mõju ei kaasne.
KSH läbiviimisel on arvestatud planeeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi –
eelkõige mõjutab see alternatiivsete arengustsenaariumite püstitamise võimalusi ja
sotsiaal-majanduslike mõjude hindamise ulatust.
KSH aruande avalik väljapanek ja arutelu toimus 2009. a. novembris (vastavad
materjalid on esitatud ptk. 6.4 ja Lisas IV. Arutelu järgselt KSH aruannet täiendati,
aruanne esitati otsusetegijale veebruaris 2010.
Detailplaneeringu ja KSH koostamisega seotud isikud
KSH koostamise korraldaja on Rõngu Vallavalitsus. KSH järelvalvaja on
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon, kelle ülesandeks on KSH menetluse
õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ning KSH programmi ja aruande
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heakskiitmine. Võrtsjärv on Natura 2000 ala, mille valitseja on Keskkonnaameti PärnuViljandi regioon.
Rõngu Vallavalitsus
Ehitus- ja majandusteenistuse juhataja: Tarmo Ruder
Telefon: +372 731 4487
E-post: tarmo@rongu.ee
Järelvalvaja:
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tel: 730 2240, faks: 730 2241,
e-post: tartu@keskkonnaamet.ee
Aleksandri 14, 51004 Tartu
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Tel: 435 5610, faks: 435 5611,
e-post: viljandi@keskkonnaamet.ee
Paala tee 4, 71014 Viljandi
Arendaja
Tamme Arendus OÜ
Kontaktisik: Vladimir Tšaštšin
Telefon: +372 50 18 303
E-post: Vladimir@rovedigital.ee
Planeeringu koostaja
Dorpat Projekt OÜ
Kontaktisik: Liisi Ventsel
Telefon: +372 50 70 562
E-post: liisi@hansamaa.ee
Keskkonnamõju hindaja:
OÜ Hendrikson&Ko (aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu). Keskkonnamõju
strateegilise hindamisel osalesid järgmised spetsialistid:
Merlin Jääger
Juhan Ruut
Epp Zirk
Ülle Jõgar
Kaile Peet
Märt Öövel

Detailplaneeringute osakonna projektijuht-planeerija;
Keskkonnaosakonna juhtivekspert
(litsents KMH 0070);
keskkonnaspetsialist, kontaktisik (tel. 7 409 804, 50
71 867; e-post: epp@hendrikson.ee);
keskkonnaspetsialist (taimestiku uuring)
keskkonnaspetsialist (loomade liikumine, Natura 2000
hindamine)
vee teemade juhtivekspert (reoveepuhastuse alternatiivsed
võimalused)

Lisaks telliti Eesti Ornitoloogiaühingult hinnang roostiku piiramise võimaluste
kohta ja selle mõjust linnustikule.
Kontaktisik: Andres Kuresoo
Telefon: +372 383 012
E-post: andres.kuresoo@emu.ee
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1. Ülevaade detailplaneeringust
1.1 Detailplaneeringu sisu ja peamised eesmärgid
Planeeringu koostamise lähteülesande (esitatud Lisas I KSH programmi koosseisus)
järgi on KSH objektiks oleva detailplaneeringu eesmärk endise Kubja kinnistu maade
kruntideks jaotamine ja sihtotstarbe määramine elamumaaks, üldkasutatavaks
maaks, ärimaaks ja maatulundusmaaks. Samuti piiritletakse planeeritavale alale
jäävate hoonestusalade piirid ja määratakse ehitusõigus, tänavate maa-alad,
liikluskorraldus, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoht. Detailplaneeringu koostamisel
arvestatakse ka teiste planeerimisseaduse paragrahv 9 lõikes 2 sätestatud
ülesannetega.
Detailplaneering hõlmab järgnevaid katastriüksuseid: Lumise katastritunnusega
69401:002:0093 pindalaga 10 ha, Masti katastritunnusega 69401:002:0094
pindalaga 10,21 ha, Kamari katastritunnusega 69401:002:0095 pindalaga 2,68 ha,
Loskini
katastritunnusega
69401:002:0096
pindalaga
7,71
ha,
Tüübli
katastritunnusega 69401:002:0097 pindalaga 9,53 ha, Kakura katastritunnusega
69401:002:0098 pindalaga 4,58 ha ja Tuska katastritunnusega 69401:002:0099
pindalaga 11,09 ha (Kaart 1). Detailplaneeringuga käsitletava ala kogupindala on
ligikaudu 56 ha.
Planeeringualal asub Kubja alajaam ning maa-ala läbivad 15kV ja 0,4kV õhuliinid,
muud tehnovõrgud (vesi, kanalisatsioon) puuduvad. Maa-alale on rajatud lahtine
kraavitus, mis suubub Võrtsjärve. Kohati esineb ka üksikuid suletud kraavilõike.
Detailplaneeringualal, Lumise kinnistul, paiknevad vahetult kohaliku tee ääres endise
elamu vare ja kõrvalhoone vundament. Mõlemad hooned jäävad ranna 200 m
piiranguvööndisse.
Hetkel kehtiva Rõngu valla üldplaneeringu (kehtestatud Rõngu Vallavolikogu
26.06.2008 otsusega nr 92) järgi on planeeringuala kinnistute sihtotstarbeks
maatulundusmaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta planeeringuala
kinnistute üldplaneeringujärgset sihtotstarvet valdavalt elamu-, maatulundus-, äri-,
tootmis- ning üldkasutatavaks maaks. Üldplaneeringu muutmise tulemusel antakse
võimalus Võrtsjärve ja lähipiirkonna kui siseturismi perspektiivse sihtkoha arenguks
ning kohaliku algatuse aktiivsuse tõstmiseks.
Vastavalt detailplaneeringu eskiisile on planeeringualal kavas rajada (võimalikud
detailplaneeringu eskiislahendused on esitatud Kaartidel 3-5.):
o Elamud (elamute ehitusõigus määratakse kuni 32 krundile);
o Ühiskasutatavale järve-äärsele alale puhkerajatised nagu mänguväljak,
spordiplats, lõkkeplats, ujumiskoht jms.;
o Ärimaale puhkekompleks kämpingute ning toitlustusasutusega. Võrtsjärve
piirkonna üldplaneeringu järgi on piirkonda ette nähtud paadilaenutuse
võimalus, lisaks on Võrtsjärve planeeringuesisele vee-alale märgitud jetide
sõiduala. Tulevikus on üldkasutataval maal koostöös puhkekompleksiga
võimalik välja kujuneda aktiivseks külakeskuseks;
o Vajalikud teed, puurkaev ja reoveepuhasti, tänavavalgustus, elektrivarustus
(alajaam) jms.
Väljapoole detailplaneeringuga määratud krundi hoonestusala on ehitiste püstitamine
keelatud, lubatud on ehitada rajatisi (sh. parklad) ja istutada puid.
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Kuna planeeringuala on suures osas kaetud kõrghaljastusega (metsad,
noorendikud),
millest
suhteliselt
suure
osa
moodustab
võsastunud
ja
väheväärtuslikud puistud, on kavas piirata võsa, metsaalal kohati teostada
hooldusraiet. Vaadete avamiseks puhastatakse teeääred ja kraavikaldad võsast.
Lisaks on planeeringuga kavas piirata roostiku (kuni 150 meetri ulatuses) ning võsa
ka Võrtsjärve rannaalal.
Planeeringuga määratakse säilitada kruntide olemasolev kõrghaljastus maksimaalses
võimalikus mahus, kuid mitte vähem kuni 75% olemasolevast kõrghaljastusest.
Kruntide olemasolevast haljastusest kuulub likvideerimisele vaid teemaa,
uushoonestuse ja hooneid teenindava maa alla jääv kõrghaljastus. Lagedamatel
aladel (looduslik rohumaa) on otstarbekas kõrghaljastuse mahtu praegusega
võrreldes suurendada.
Detailplaneeringu lahenduse täpsem kirjeldus on esitatud seletuskirjas (Dorpat
Projekt OÜ töö nr. 028-2008), mis on käesoleva KSH aruande eraldiseisvaks osaks.
Tööde käigus on ka selgunud, et ala lõunapoolne osa on kohati liigniiske ja olemasolev kraavitus vajaks taastamist-täiendamist. Käesolevaks ajaks on valminud
kuivendusvõrgu põhiplaan (koostaja Inseneribüroo Urmas Nugin).

Kaart 1. Detailplaneeringuga haaratud kinnistud (allikas: Maa-ameti kaardiserver).
Lõpparuanne 15.02.2010
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1.2 Seos muude asjakohaste strateegiliste arengudokumentidega
Käesoleva detailplaneeringuga otseselt või kaudselt seonduvateks peamisteks
strateegilisteks arengudokumentideks on:
o Tartumaa maakonnaplaneering;
o Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused”;
o Tartumaa arengustrateegia aastani 2014;
o Võrtsjärve piirkonna üldplaneering (2001);
o Võrtsjärve piirkonna arengukava 2006-2010 (2005);
o Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia 2015 (2005);
o Rõngu valla üldplaneering (kehtestatud Rõngu Vallavolikogu 26. juuni 2008. a
otsusega nr 29 );
o Rõngu valla arengukava 2007-2020 (Rõngu Vallavolikogu 22. aprilli 2004. a
määrus nr 9).
Väiksema detailsusastmega arengudokumente koostatud ei ole. Rannaküla elanikud
hakkasid Rannaküla arengukava koostamisele mõtlema KSH läbiviimise ajal.
Kuna arenduspiirkond paikneb Võrtsjärve ranna-ala läheduses, tuleb arendustegevus
arvestada Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava sätetega (käsitletud peatükis
3.4.6).
Tartu maakonnaplaneering
Maakonnaplaneering sätestab maakonna üldise territoriaal-majandusliku arengu
strateegia ja kontseptsioonid nii, et kohalikud ja riiklikud huvid oleksid tasakaalus,
paneb aluse kestva ja säästva arengu aluste kujunemisele ja selle sidumisele
territoriaalmajandusliku arenguga ning ühendab majandusliku ja territoriaalse
planeeringu.
Ühtlasi on maakonnaplaneeringus määratud tiheasustusalad ja detailplaneeringu
kohustusega hajaasustusega alad (tiheasustusega alad Rõngu vallas on Rõngu ja
Käärdi alevikud), annab ülevaate Tartumaa infrastruktuurist ning paneb paika nende
arengukontseptsioonid, annab ülevaate maakonna väärtuslikest ja kaitset vajavatest
põllumaadest, väärtuslikest maastikest ja looduskooslustest. Määratletud on maa- ja
veealade üldised kasutamistingimused ja territooriumi funktsionaalse tsoneerimise
põhialused ja loodusvarade kasutamistingimused. Maakonnaplaneering sätestab,
kuidas kasutada kaitse- ja puhkealasid ning nimetab perspektiivsed puhkealad.
Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused”
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”
põhieesmärgis
sätestati
keskkonnateema
põhjalikum
läbitöötamine eeskätt rohelise võrgustiku käsitluse ja väärtuslikke maastikke
määratlemise kaudu ning selle alusel asustust ja maakasutust suunavate
keskkonnatingimuste seadmine. Teemaplaneering käsitleb kahte suuremat
alateemat:
• roheline ehk ökoloogiline võrgustik;
• väärtuslikud maastikud.
Rohelise võrgustiku konstrueerimisel on peatähelepanu pööratud eluslooduse liikidele
ja kooslustele loodusliku leviku võimaluste andmisele.
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Väärtuslike maastike määratlemisel on lähtutud maastikulise mitmekesisuse ja
ajaloo vältel kujunenud maastiku säilimise vajadusest. Väärtuslikud põllumaad, mille
boniteet on vähemalt 50 hindepunkti, tuleb hoida põllumajanduslikus kasutuses,
vältida nende metsastamist ning huumuskihi koorimist.
Planeeringuala paikneb maakonnaplaneeringuga määratud rohelise võrgustiku
piirkondliku tähtsusega tugiala T211 piirkonnas. Väärtuslikke maastike ja
väärtuslikke põllumaid Karjaküla piirkonnas maakonnaplaneeringuga määratud ei
ole.
Tartumaa arengustrateegia aastani 2014
Tartumaa tulevikuvisiooniks on „Väärt elu haritud maal”. Väärt elu tähendab inimese
tervist, jõukust, eneseteostust. Haritud maa tähendab nii ülesharitud põlde ja
korrastatud elukeskkonda kui ka haritud inimesi. Arengustrateegia on maakondlik
kokkulepe, mis suunab ressursside kasutamist ning koostööd. Strateegia eesmärk on
ka avada uusi horisonte, anda ideid ja pakkuda uudseid lahendusi.
Kesksel kohal Tartumaa arengumudelis on haridus-, teadus- ja arendusasutused.
Neis loodavate teadmiste ja oskuste taseme tõstmine ning tõhusam rakendamine
kogu maakonnas ja kõigis eluvaldkondades on strateegia tuum.
Teadmistepõhine majandus annab inimestele tasuva töö ning loob vahendid
elukeskkonna parandamiseks. See nõuab inimkapitali arendamist – kaasaegseid
teadmisi ja oskusi, avatust ja uuenduslikkust, paindlikkust mõtlemises ning
suuremat koostööd. Sama vajalik on tagada tingimused kvaliteetse inimkapitali
rakendamiseks.
Tartumaa esmatähtsad arengusuunad aastani 2014 on:
1)
koolide
õpikeskkonna
ja
õpetamise
kaasajastamine,
kõrgkoolide
rahvusvahelistumine, kutse- ja tehnikahariduse arendamine;
2) uusettevõtluse toetamine ja tootmise teadmismahukuse tõstmine;
3) piirkonnakeskuste elukeskkonna ja sotsiaalse infrastruktuuri parandamine;
4) Tartumaa rahvusvahelise kättesaadavuse ning maakonna tee-, transpordi- ja
andmesideühenduse parandamine.
Võrtsjärve piirkonna üldplaneering
Üldplaneering on koostatud Võrtsjärve äärsete valdade ühise osaplaneeringuna
saavutamaks Võrtsjärve piirkonna territooriumil olevate maa- ja veealade parimat
kasutamist.
Üldplaneeringuga
on
määratud
maakasutus-,
ehitusja
tegutsemisreeglid, analüüsides piirkonna füüsilise ruumi sobivust erinevate
tegevustega arendamisvõimalusteks.
Üldplaneeringu koostamisel on tuginetud tööle „Võrtsjärve piirkonna arengukava
2000-2005” (2000). Võrtsjärve piirkonna arengukava sisaldab Võrtsjärvega otseselt
seotud piirkonna majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning keskkonnaseisundi
analüüsi, pikemaajalise tegevuse kavandamise ning edasise arengu suundi ja
eelistusi. Üldplaneeringu eesmärk on reguleerida maa-ala kasutamisega seonduvat.
Rõngu valla üldplaneeringus on arvestatud Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringus
toodud piirkonna arengustrateegia põhisuundadega ning maa- ja veealade
kasutamise põhimõtete ja kehtivate piirangutega. Rõngu valla üldplaneeringu
nõuded detailplaneeringu vajaduse ja kruntide suuruse suhtes on rangemad, kui
selles dokumendis.
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Rannaküla on mainitud järgmistel puhkudel:

•

Valguta kandi osana ptk. 1.7.1.1:
Valguta kant moodustab kindlalt piiritletud ajaloolise ala. Tihedamalt on
asustatud Valguta keskuse ümbrus, mis otsest sidet järvega ei oma. Järveäärne
asustus - Rannaküla on hõre ja aastatega oluliselt tühjenenud. Rannaküla
moodustab ühtse ala Rannu valla Vehendi piirkonnaga.

•

Potentsiaalse väärtusliku maastikuna ja puhkealana ptk. 1.7.2:
Rannaküla põhjapiiril asuvad Saare talu hiidtammed, mille ümbermõõt on ca 5m.
Rõngu vallas on rekreatsiooniväärtust omavad ilusad metsad. Väärtusliku
maastikuna võib esile tuua Rannaküla, mis omab potentsiaali puhkealana.
Vaatamisväärsustena võib Rõngu vallas veel nimetada vanu kuivendussüsteeme.

•

Turismi arendamise võimalused ja puhkealad ptk. 4.3:
Põhirõhk rekreatiivsete teenuste pakkumisel on asetatud keskkonnasõbralikule
turismile ja puhketegevusele, hajutades tegevust võimalikult laiale alale. Sellele
vaatamata on teatud piirkonnad eriti intensiivse rekreatiivse tegevusega
koormatud: Vaibla, Ulge, Jõesuu, Trepimäe, Rannaküla, Pikasilla, Kivilõppe ja
Valma. [Märkus: Rannakülas on suvilakompleks ja ka vald on määratlenud
ujumiskoha, kuid see ei ole väga intensiivses kasutuses].

•

Veealade kasutamine, ptk. 4.8:
Veemootorsport on põhimõtteliselt lubatud vaid teatud aladel, mis on tähistatud
üldplaneeringu kaardil. Jetisõiduala on planeeritud: Valma, Vaibla, Urinurga–
Vanause, Rannaküla, Pikasilla ja Kivilõppe veealadel ning keset järve piki
maakonna piiri.

•

Puhkealade maa reserveerimine, ptk. 5.2.4.1:
Vehendi (koos Võrtsjärve Limnoloogiajaamaga) puhkeala Rannu vallas ja
Rannaküla puhkeala Rõngu vallas moodustavad ühtse puhkeala. Puhkeala
planeerimise detailsemal astmel on oluline valdade vaheline hea koostöö.
Arengumootoriteks on kohapeal aktiivselt tegutsevad ettevõtjad ja Võrtsjärve
Limnoloogiajaam. Arengusuunaks on puhkeettevõtluse laiendamine ja tegevuse
mitmekesistamine. Piirkonnaga seondub tihedalt perspektiivne turismiobjekt
Tamme paljand. Vehendis on eelistatavad rekreatsioonivõimalused: supluskoht,
sadam, randumiskoht koos paadilaenutusega ja majutus. Rannakülas (koos
Sauna laagripaigaga) on eelistatavad rekreatsioonivõimalused: supluskohad,
randumiskohad, veemootorsõidukite kasutusala (autojäärajad talvel), telkimine,
majutus ja vaateplatvorm (linnuvaatlus). Ühe ideena on välja pakutud ka
väikelennukite maandumisplats.

•

Supelrandade maa reserveerimine, ptk. 5.2.5.3: Rannaküla ranna-ala
randumiskohtade vahelisel alal 800 m ulatuses on reserveeritud avalikuks
supelrannaks.

•

Rannalautrite maa, ptk. 5.2.5.4:
Eha Allekandi ja Johannes Sikku randumiskohad Rannakülas.

•

Vaadete avamine, ptk. 5.4: rajada avatud vaateid Valguta-Rannaküla teelt
Võrtsjärvele kaardile tähistatud alal.

•

Senist maakasutust säilitavad, nn. valged alad, ptk. 5.5
Valgetel aladel on lubatud maatulundusmaale elamute rajamine.
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•

Detailplaneeringu kohustusega alad hajaasustuses, ptk. 7.1: RannakülaLimnoloogiajaam: Sauna laagripaik Rannakülas 500 m pikkuse ja 300 m laiuse
alana.

Rannaküla ei ole mainitud kaitsealadega ega seoses tähelepanu vääriva kultuuri-,
maastiku- (loodus-) ja külamiljööga aladega (peatükis 5.3).
Võrtsjärve üldplaneeringu kaardil (Kaart 2) on märgitud terve Rannaküla piirkond kui
puhkeala, kus on käesoleva planeeringuga haaratud alale võimalike atraktsioonidena
välja pakutud paadilaenutus, randumiskoht/lauter. Võrtsjärve veeala on
planeeringualal ja sellest põhjapool tähistatud kui jetide sõiduala. Planeeringuala
läbib jalgratta tee ja matkarada.

Kaart 2. Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringu maakasutus planeeringualal.

Võrtsjärve piirkonna arengukava 2006 - 2010
Võrtsjärve piirkonna varasem arengukava aastani 2005 töötati välja aastatel 19992000. Paljud selles toodud eesmärgid on saavutatud, samas on uusi eesmärke
juurde tulnud. Arengukava täiendamisel lähtuti järgmistest põhimõtetest:
•
•
•
•

•

täpsustada üldised arenguvisioonid ja eesmärgid;
üle vaadata ja fikseerida muutused valdade lõikes;
kajastada arengukavas oluline valdkond – keskkond, käsitleda arengukava
lahutamatu lisana Võrtsjärve, kui Natura 2000 hoiuala kaitsekorralduskava;
üle vaadata kalandusega seotud tegevused, mis pole kooskõlas Võrtsjärve
Sihtasutuse tegevuse eesmärkidega ning sõltuvad Eesti Vabariigi poolt
kehtestatud seadusandlusest;
puhkemajanduse ja turismi peatükis arvestada olemasoleva arengukavaga
aastani 2005 ning välja tuua vaid uued suunad ja tegevused, käsitleda
puhkemajanduse
peatüki
lahutamatu
lisana
Võrtsjärve
piirkonna
turismistrateegia dokumenti;
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•

lähtuda
olemasoleva
arengukava
aastani
2005
kaardimaterjalidest,
andmebaasidest ja uuringu tulemustest ning täiendatud arengukava
lahutamatutest lisadest.

Arengukava üldised eesmärgid on järgmised:
•
•
•
•

Kohalike arengueelduste tugevdamine, soodsa majanduskeskkonna loomine ja
ettevõtluse arendamine;
Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine;
Uute töökohtade loomine;
Piirkonna maine kujundamine. Võrtsjärve kui "kaubamärgi" teadvustamine ja
tuntuks tegemine Eestis ja mujal maailmas.

Tegevused Võrtsjärve piirkonna arengueesmärkide saavutamiseks (väljavõtted, mis
seonduvad detailplaneeringu alaga):
• Lahenduste leidmine randade puhastamiseks roost ja võsast.
Vastavad alad määratletud Võrtsjärve üldplaneeringus. Teostatakse valdade ja
eraettevõtjate omavahelises koostöös vastavalt piirkondade prioriteetsusele.
Võimalikud ühisprojektid EL fondidest;
• Puhke- ja randumiskohtade varustamine sissesõiduteede, parklate, WC-de,
elektri, tanklate ja muude avalike teenustega. Vastavate rahaliste vahendite
leidmine ja koordineeritud kasutamine. Jäätmemajanduse korraldamine
avalikes randades ja sadamakohtades;
• Määratleda esmatähtsad ülesanded ja konkreetsed valupunktid lühiajalises
perspektiivis (toitlustus- ja majutuskohtade rajamine, kommunikatsioonid,
prügimajandus jne) ja esitada vastavad ettepanekud valdadele;
• Matka- ja looduse õpperadade rajamine, spordi- ja tantsuplatside rajamine
(telkimiskohad, lõkkeplatsid). Vaatekohtade süsteemi rajamine;
• Suuremate järveäärsete puhkepiirkondade varustamine tsentraliseeritud
veevärgi, kanalisatsiooni ja puhastusseadmetega (sealhulgas joogivesi ja
pürgimisseadmed auto- ja paadituristidele;
• Tolmuvabade sise- ja jalgrattateede rajamine ümber järve ligipääsuks järvele
ja puhkealadele.
Rannaküla on mainitud ainult seoses olemasoleva olukorraga Rõngu vallas (ptk. 2.1,
väljavõte on esitatud piirkonna kohta laiemalt):
•

Praeguseks on algatatud Lalli kinnistul detailplaneering eesmärgiga edendada
puhkemajandust. Rannu valla piiril, kus on rand liivasem, paikneb suvilate
piirkond ja sinna on rajatud valla poolt
supluskoht koos esmase
infrastruktuuriga;

•

Randumiskohad on rajatud enamuses maaomanike poolt, v.a. Haani, mida
kasutati kala vastuvõtupunktina juba majandi ajal;

•

Suurt tähtsust omavad ilusad metsamassiivid, kus koostöös Riigimetsa
Majandamise Keskusega oleks võimalik arendada loodusturismi. Majutus – ja
toitlustusvõimalused Rannakülas seni puuduvad, ilmselt on nende
lahendamine mõttekas koostöös Vehendi piirkonnaga.

Rannaküla ei ole märgitud valdade või rahvusvaheliste projektide eelarvest
rahastatavate arendus- ja investeeringuobjektide asukohana. Seonduvaks
tegevuseks on jalgrattatee väljaarendamine Rõngu ja Puka valdades 2006-2008.
aastal.
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Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia 2015
Käesolev kava seab Võrtsjärve piirkonna visiooniks olla aastaks 2015 Läänemere
regioonis tuntud ja siseturul tunnustatud aastaringselt toimiv turismi- ja
elukeskkond, aktiivse puhkuse sihtkoht, mis jätkusuutlikult pakub hästi säilinud ja
mitmekesiseid looduskoosluseid.
Turismistrateegia on dokument, mis toob selgelt välja üldisema sotsiaalmajandusliku tausta ja sellesuunalised arengueesmärgid.
Peatükis „2.5. Ettevalmistusetapi kokkuvõte“ on välja toodud ühe peamise
faktorina, et Turismi arendamine Võrtsjärve piirkonnas on ka lähemas tulevikus
eelkõige
sotsiaalmajanduslik
tööhõivepoliitika,
kus
puhkemajandusest
turismimajandusse liikumise peamine eesmärk pole mitte turismi arendamine turismi
pärast, vaid kohalikule elanikkonnale toimetuleku säilitamine ja vastavate võimaluste
lisamine turismi arendamise kaudu.
Piirkonna turismialast arengut on seni pärssinud peamiselt kesises seisus
infrastruktuur ning vajalikul tasemel ning mahuga toitlustus- ja majutuskohtade
nappus. Viimase on põhjustanud ilmselt piirkonna sotsiodemograafiline situatsioon,
kus ettevõtja kui selline on napp ressurss ning pigem ollakse valmis ettevõtjana
midagi tootma või vahendama, kui teenuseid pakkuma
Ettevõtja kui teenuse pakkuja tuleb ilmselt sisse importida, et kohalik elanik õpiks
vastavaid teenuseid pakkuma ning oleks ehk seejärel valmis juba omal käel “turule
minema”.
Võrtsjärve kui sihtpiirkonna seisukohalt tasuks eelkõige arendada teel
puhkemajanduselt turismimajandusele alustuseks peamiselt kolme piirkonda –
Valma-Jõesuu, Tamme-Vehendi-Limonoloogijaam [märkus: vastavalt eelmistele
arengudokumentidele kuulub siia piirkonda ka Rannaküla] ja Pikasilla piirkond ning
luua nendes piirkondandes eeldused järvepõhiste turismitoodete (laevasõit, järvel
süstad, rannapuhkus jne.) pakkumiseks.
Peatükis „3.1. Visioon ja eesmärgid“ on esitatud eri valdkondade eesmärgid:
Piirkonna majanduspoliitikas:
 lisasissetulekuallikate ja uute töökohtade loomine ning olemasolevate töökohtade
säilitamine;
 majanduse mitmekesistamine ja ümberstruktureerimine põllumajanduselt,
kalanduselt ja metsanduselt teenindussektori suunas;
 kohalike eelarvetulude suurendamine, investeeringute meelitamine piirkonda
väljastpoolt.
Piirkonna sotsiaalpoliitikas:
 üldise elukeskkonna ja -kvaliteedi parandamine;
 toimetulekuvõimaluste lisamine suurtest tõmbekeskustest väljaspool;
 kohaliku initsiatiivi kui arengut käivitava faktori esiletoomine ja toetamine;
 paremate puhkamistingimuste loomine kohalikele elanikele;
 maakondade ääremaa staatusest tuleneva sotsiaalse depressiooni vähendamine.
Piirkonna keskkonnapoliitikas:
 keskkonda mõjutava tegevuse kavandamisel säästva arengu põhimõtetest
lähtumine;
 olemasolevate loodusväärtuste aktiivne säilitamine – säästev rakendus
turismielamuse loomisel looduskeskkonnas;
 Võrtsjärve piirkonna kui säästva arengu ja aktiivse puhkuse positiivse koosmõju
näidispiirkonna arendamine;
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Võrtsjärve loodusväärtuste aktiivsem eksponeerimine (külastuskeskus).

Piirkonna pärandipoliitikas:
 kultuuriväärtuste aktiivne säilitamine – säästev rakendus turismielamuse loomisel
kultuurikeskkonnas;
 ajaloo- ja kultuuripärandi eksponeerimine;
 atraktiivsete kultuurisündmuste tekitamine ja traditsiooniks muutumine.
Rannaküla on nimetatud ainult ühel juhul: töö lisades on loetletud aktiivse puhkuse
veetmise kohad. Ära on toodud Rannaküla tall (ratsutamine).
Ratsutamist nähakse ühe arenguvõimalusena: koostöös järvepiirkonna ja Võrtsjärve
maakondade ratsaturismiettevõtjatega koostatakse ja valmistatakse ette vähemalt
üks järveäärne ratsamatkade marsruut (ptk. 4.1.2).
Arvestades, et KSH raames korraldatud roostiku hinnangu järgi on Rannaküla roostik
üks esinduslikemaid ja piirkonnas esineb mitmeid huvipakkuvaid liike, oleks
asjakohane arendada arengukavas viidatud teemat: linnuvaatlusturismi Rannu
piirkonnas koos vastava infrastruktuuri väljaarendamisega – linnuvaatlustorn (ptk.
4.1.7).
Rõngu valla üldplaneering
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on täpsustada valla ruumilised arengusuunad,
määrata maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning
detailplaneeringu
koostamise
kohustusega
alad
ja
juhud,
määratleda
tiheasustusalad. Samuti määratakse ehitustingimused hajaasustusalal ning
väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.
Samuti on täpsustatud Rõngu valla rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride piire
ning määratud rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused.
Tuginedes Rõngu valla tulevikuvisioonile, kus Rõngu valda nähakse eelkõige kui
heatasemelise infrastruktuuriga turvalist elukeskkonda, kus hinnatakse traditsioone
ja arendatakse tasakaalustatud ja loodushoidvat majandust, keskendub valla
üldplaneering just atraktiivse elukeskkonna säilitamisele ja edasiarendamisele.
Elukeskkonna kvaliteedi tõstmise eesmärgil on oluliseks peetud reserveerida
üldplaneeringuga
maad mänguväljakute ja
külaplatside rajamiseks
ning
puhkeotstarbelise maa reserveerimist suurematesse keskustesse.
Järgnevalt on toodud Rõngu valla üldplaneeringust välja punktid, mis puudutavad
Rannaküla või on olulised antud planeeringu seisukohast (tekst ei ole täielik, antud
DP seisukohast vähem oluline informatsioon on välja jäetud):
Rohelise võrgustiku aladel maade arendamise tingimused, ptk 5.6
Rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks tuleb arvestada järgmiseid maakonna
teemaplaneeringus toodud tingimusi ja soovitusi:
- senise asustuse ja maakasutuse struktuuri säilitamine
- uued asumid, elamugrupid ja teised kompaktse hoonestusega alad planeerida
üldjuhul väljapoole võrgustiku elemente
- teedevõrgu kavandamisel tagada võrgustiku toimimine
- võrgustiku koridorides tagada seadusega ette nähtud ehituskeeluvööndi
maksimaalne laius
- võrgustiku aladele jäävate metsa- ja põllumaade majandamisel vältida läbivaid
lageraiealasid ja looduslike rohumaade lausülesharimist
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-

säilitada võrgustiku elementide suurus ja maakattetüüp, geograafiline asukoht
võib seejuures nihkuda
võrgustiku sidususe tugevdamiseks säilitada asulate lähiala põllumaade vahel
paiknevaid metsaga kaetud alasid

Lisaks maakonna teemaplaneeringus toodud tingimustele ja soovitustele sätestab
käesolev planeering maade arendamise tingimused ja põhimõtted rohevõrgustiku
aladel:
- rohevõrgustiku alal on uue tiheasustuse põhimõttel kavandatava elamuala
rajamine keelatud, lubatud on üksnes üksiktalu rajamine
- rohevõrgustiku alal üksiktalu rajamisel oma tarbeks ei kaasne detailplaneeringu
koostamise kohustust
- rohevõrgustiku alal kaasneb ehitamisega detailplaneeringu koostamise ja mõjude
hindamise kohustus ehitusala kattumisel osaliselt või täielikult punktides 5.1.1
Detailplaneeringu kohustusega alad tulenevalt avalikust huvist, 5.1.2 Veekogude
ranna ja kalda piiranguvöönd detailplaneeringu kohustusega ala ja 5.4
Säilitamisele kuuluvate loodusväärtuslike maastike ja koosluste
kasutustingimused nimetatud aladega või juhtudega
- rohevõrgustiku alale on ehitusõigust omava katastriüksuse minimaalne
suurus 3 ha, millest aiaga piiratav õueala ei tohi olla suurem kui 0,1 ha
- igale ehitusõigust omavale katastriüksusele võib ehitada 1 elamu
kõrvalhoonetega
- seni hoonestamata alal uute hoonete paigutus peab järgima antud küla/piirkonna
väljakujunenud hoonete paigutust, hoonete või hoonegruppide omavahelist
kaugust. Uute hoonete paigutuse, hoonete või hoonegruppide omavahelise
kauguse ja rajatavate hoonete mahud määrab igakordselt vallavalitsus
projekteerimistingimustega
Liiklusskeem ja teedevõrk, ptk 5.7
Oluline on olemasoleva teedevõrgu korrashoid ning parkimiskohtade tagamine.
Esimeseks prioriteediks tulebki pidada teede sõidetavuse ja seisukorra parandamist.
Avalike supluskohtade ja puhkealade, vaatamisväärsuste ja turismiobjektide juurde
viivad teed peavad olema korrastatud ja viitadega varustatud, et soodustada valda
külastavate turistide arvukuse kasvu ja kohalviibimist. Kuna keskkonna ilu
vaadeldakse valdavalt teedel liigeldes, on oluline säilitada avatud vaateid
atraktiivsetele turismiobjektidele nagu pargid ja mõisad, Võrtsjärv jne.
Teedevõrgu arendamise prioriteetsed suunad:
- vallale kuuluvate teede sõidetavuse tagamine, teekatte tolmuvabaks muutmine;
- asfaltkatte vältimine väljakujunenud traditsioonilise maastikuilmega ja
külamiljööga piirkondades;
- ajalooliste teede õgvendamise vältimine.
Kergliiklus, ptk 5.7.2
Kergliiklusteid ja kõnniteid hetkel vallas ei ole. Tervise- ja keskkonnasõbraliku
liikumisviisi soodustamiseks ja ohutuse tagamiseks on kergliiklusteede ehitamine
valla üheks prioriteediks. Ohutuse tagamiseks on oluline kergliiklusteede võrgustiku
rajamine, mis seob keskused olemasolevate/kavandatavate puhkealadega,
haridusasutustega, külaplatsidega jne.
Veevarustus ja kanalisatsioon, ptk 5.8.1
Ühiskanalisatsiooni arendamine on otstarbekas olemasolevatel tiheasustusega
piirkondades keskkonnakaitselistest kaalutlustest tulenevalt, eriti oluline on
ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni väljaarendamine nõrgalt kaitstud põhjaveega
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piirkonnas. Suurem osa Rõngu valla territooriumist on hästi või keskmiselt kaitstud
põhjaveega ala. Halvasti (nõrgalt kaitstud põhjavesi) on kaitstud väike ala Rannaküla
piirkonnas.
Veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise tingimused ja põhimõtted alajaotuses on
antud planeeringut puudutavad punktid:
- uued tiheasustuse põhimõttel kavandatavad elamualad liita ühisvee- ja
kanalisatsioonivõrku;
- hajakülades on soovitav korraldada veevarustus mitme kinnistu peale ühiselt
võttes vett ühisest puurkaevust.
Äri- ja büroohoone maa, ptk 6.1
Äri- ja büroohoone maa arendamise põhimõtted:
- äri- ja büroohoone maa juhtfunktsiooni arendamine toimub läbi detailplaneeringu
- kõigile elamumaa juhtfunktsiooniga maadele antakse ärimaa kõrvalfunktsioon
20% ulatuses, mis soodustab kohapealset ettevõtlust ja tekitab juurde töökohti,
elavdab majanduskeskkonda ning vähendab pendelrände vajadust töökoha ja
elukoha vahel. Üldplaneeringuga on seatud tingimused äritegevuseks elamumaa
juhtfunktsiooniga maal nii, et äritegevusega ei kaasne negatiivset mõju
külgnevatele elamualadele. Elamumaa ja elamumaal ärimaa kõrvalfunktsiooni
arendamise põhimõtted ja tingimused detailplaneeringute koostamiseks on
toodud punktis 6.3 Väikeelamu maa (EV) ja 6.4 Korterelamumaa (KE)
- ärimaa kõrvalfunktsiooni rakendamisel loodusväärtuslikel aladel ja
elamualal on oluliseks kriteeriumiks loodussäästlik majandamine ning
lubatud on puhkemajanduslik teenindus, toitlustamine ja majutusteenus
- ärimaa arendamisel kõrvalfunktsioonina ei kaasne detailplaneeringu koostamise
kohustust
juhul, kui äritegevusega ei kaasne oluline mõju ümbritsevale
keskkonnale. Detailplaneeringu koostamise kohustuse vajaduse otsustab
vallavalitsus igal konkreetsel juhul eraldi.
Väikeelamumaa, ptk 6.3
Maakasutuse juhtfunktsioon on väikeelamumaa. Käesoleva planeeringuga mõeldakse
selle all ühepereelamumaad kompaktse hoonestusega aladel ja maatulundusmaa
elamu õuemaad hajaasustuses.
Väikeelamumaa juhtfunktsiooniga maade reserveerimine- käesoleva planeeringuga
reserveeritakse täiendavat elamumaa juhtfunktsiooniga maad järgmiselt:
- maa-alad Rannaküla külas.
Väikeelamumaade arendamise põhimõtted:
- kõikidele olemasolevatele ja reserveeritavatele elamumaa juhtfunktsiooniga
reserveeritud maadele antakse ärimaa kõrvalfunktsioon 20% ulatuses
eesmärgiga soodustada piirkonnas väikeettevõtluse ja puhkemajanduse
arengut;
- elamumaal ärimaa kõrvalfunktsiooni arendades ei tohi kaasneda negatiivsed
mõjud – õhusaaste, liiklusvoogude suurenemine, müra;
- elamumaal ärimaa kõrvalfunktsiooni arendamisel ei tohi äriliseks otstarbeks
ehitatava hoone maht oluliselt ületada väikeelamu mahtu ning rajatav hoone
peab sobima piirkonda ja moodustama ümbritsevate hoonetega ehitusliku
terviku;
- uute hoonete ehitamisel ja planeerimisel tuleb tagada nende vastavus
keskkonnanõuetele ning võimalike negatiivsete keskkonnamõjude leevendamine;
- ehitusõigust taotletav krunt peab olema minimaalselt 0,5 ha;
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-

hajaasustuses olemasolevate elamualade tihendamisel traditsioonilistes
külastruktuuriga külades tuleb järgida traditsioonilisi ehitusmahtusid,
ehitusmaterjale, arhitektuurseid lahendusi, samuti järgida
traditsioonilist hoonete paigutust ja õuestruktuuri.

Tingimused detailplaneeringute koostamiseks:
- ala juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa, mille ehitamise tüübiks peab jääma
ühepereelamu;
- parkimine tuleb elamumaade arendamisel lahendada krundi piires;
- juhul kui elamumaal ehitusõigust taotletav kinnistu asub täielikult või osaliselt
säilitamisele kuuluva loodusväärtusliku maastike või koosluste võrgustikul, tuleb
koostada detailplaneering ja keskkonnamõju hindamine hoonestusele parema
asukoha leidmiseks, et kahjustused looduskeskkonnale oleksid minimaalsed.
Katastriüksuse minimaalseks suuruseks kehtestada 2,0 ha, millest aiaga
võib olla piiratud üksnes õueala suurusega 0,25 ha;
- elamumaal ärimaa kõrvalfunktsiooni arendamiseks on soovituslik suund
puhkemajandusliku teeninduse, toitlustuse või majutuse arendamine;
- elamumaal ärilisel eesmärkidel või avalikul funktsioonil ehitamisel on
vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringut, detailplaneeringu koostamise
vajadus otsustatakse igal üksikul juhul eraldi;
- väljaspool Rõngu ja Käärdi alevikku määratud elamumaade arendamisel on
soovituslik koostada ühine detailplaneering 5-6 ha suurusele maa-alale, et
tagada piirkonna terviklik lahendus infrastruktuuri osas. Kui detailplaneering
koostatakse väiksema ala kohta, tuleb näidata seos ümbritsevate aladega ning
liikluskorralduslikud põhimõtted.
Tingimused elamumaade arendamiseks olemasolevate põllu- ja metsamajandusmaa
juhtfunktsiooniga ning määratlemata juhtfunktsiooniga maadel, ptk. 6.3.1
- juhul kui elamumaal ehitusõigust taotletav kinnistu asub täielikult või osaliselt
säilitamisele kuuluva loodusväärtusliku maastike või koosluste võrgustikul, tuleb
koostada detailplaneering ja keskkonnamõju hindamine hoonestusele parema
asukoha leidmiseks, et kahjustused looduskeskkonnale oleksid minimaalsed.
Ehitusõigust omava katastriüksuse/kinnistu suuruseks säilitamisele
kuuluva loodusväärtuslike maastike või koosluste võrgustikul on
minimaalselt 3,0 ha, millest aiaga võib piiratud üksnes õueala suurusega
0,25 ha (Märkus: vt eelnevat rohevõrgustiku alateemat ptk. 5.6 – omavahel ei
ole kooskõlas õueala suurus, seal 0,1 ha);
- metsaga kaetud aladest tuleb vähemalt 90% alast jätta metsamaaks või
parkmetsaks;
- juba hoonestatud külakeskustes ja traditsioonilise külamiljööga piirkondades
tuleb uute hoonete ehitamisel järgida piirkonna/küla looduslikku eripära, uued
hooned peavad sobima piirkonna väljakujunenud ehituslaadi ja –tavaga. Järgima
peab traditsioonilisi ehitusmahtusid, ehitusmaterjale, arhitektuurseid lahendusi
(katusekalle, aknad, välisviimistlusmaterjalid, fassaadi paiknemine tee suhtes).
Hajaasustatud aladel elamute ja kõrvalhoonete rajamisel peab säilima küladele
iseloomulik struktuur – hoonete (hoonegruppide) paigutusel maastikus ja
hoonete omavahelise kauguse määramisel tuleb lähtuda konkreetses külas välja
kujunenud struktuurist ja ehitusjoonest, hoiduma peab maastikulise üldilme ja
külatüübi muutmisest (vt punkt 6.3.3 Ehitamise põhimõtted traditsioonilise
asustusstruktuuriga aladel).
Liiklusmaa ja liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa, ptk 6.6
Liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa reserveerimine:
- Rannaküla külas maa-ala parkla otstarbeks
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Liiklusmaa ja liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa arendamispõhimõtted:
- tagada avalike supluskohtade, lõkke- ja telkimiskohtade juurde viivate teede
avalik kasutus, korraldada parkimine ja prügimajandus
- vastavalt teeseadusele sõlmida vallavalitsusel eratee omanikuga eratee avaliku
kasutamise leping
- traditsioonilise külamiljööga piirkondades arvestada väljakujunenud
teedevõrguga, teid mitte õgvendada ja laiendada, vältida asfaltkatet
- teede rekonstrueerimisel arvestada teemaa määramisel ka jalgrattateede
rajamise vajadusega
Planeeringuala läbib jalgrattamarsruut „Võrtsjärve ring“.
Puhke- ja virgestusmaa, ptk 6.9
Puhke- ja virgestusmaa juhtfunktsiooniga maade reserveerimine - reserveeritakse
täiendavalt puhke- ja virgestusmaad:
- Rannaküla külas Võrtsjärve ääres supluskoha tarbeks (3 kohta)
- Rannaküla külas Võrtsjärve ääres
Üldplaneeringu kaardile on ära märgitud ka Rannaküla piiresse jääva vaate avamise
koht Võrtsjärvele.
Puhke- ja virgestusmaa arendamispõhimõtted:
- puhke- ja virgestusmaade arendamine toimub koostöös maaomanike ja
vallavalitsusega
- kõigile puhke- ja virgestusmaadele tuleb tagada avalik juurdepääs. Eratee
omanikuga sõlmitakse leping eratee avalikuks kasutuseks määramise kohta
vastavalt Teeseadusele
- puhke- ja virgestusmaade arendamisel tuleb ette näha turvariske ennetavad ja
maandavad meetmed (valgustus, liikluskorraldus vms)
- puhke- ja virgestusmaad varustatakse teenindamiseks vajalike objektidega
(lõkkeplatsid, prügiurnid, käimlad vms)
- puhke- ja virgestusmaade väljaarendamisel tuleb korraldada parkimine.
Parkimise korraldamine teeninduseta puhke- ja virgestusalal (nt külaplats)
toimub koostöös maaomanike ja vallavalitsusega
- autokaravanide parkimisnormid ja -kohad täpsustatakse detailplaneeringute
koostamise käigus
- kergliiklusteede võrgustik siduda puhke- ja virgestusmaadega
- anda suurematele perspektiivsetele elamualadele haljasala, parkmetsa ning
puhke- ja virgestusmaa kõrvalfunktsioon 10 %, et vältida alade täielikku
täisehitamist ning tagada vajalikke vabaõhu puhkealade olemasolu, sealhulgas
laste mänguväljakute rajamine
Lautrikohad, ptk 6.10
Rannalautri koht on looduslik sobiv randumiskoht väikepaatidele, kus neid on
võimalik kinnitada ja maale tõmmata koos alale jäävate minimaalsete eriotstarbeliste
teenindavate rajatistega.
Lautrikohtade reserveerimine - käesoleva planeeringuga reserveeritakse lautrikohad:
- Võrtsjärve ääres Rannakülas (3 kohta)
Supluskohad, ptk 6.11
Supluskoht on tervistavate omadustega ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on
inimestele puhkuse ja ujumise võimaldamine. Avalikud supluskohad on kantud
maakasutuskaardile leppemärgiga.
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Supluskohtade reserveerimine - üldplaneeringuga
kasutatavad supluskohad:
- Võrtsjärve ääres Rannakülas (3 kohta)

reserveeritakse

avalikult

Supluskohtade arendamise põhimõtted
- kõigile supluskohtadele tuleb tagada avalik juurdepääs. Eratee omanikuga
sõlmitakse leping eratee avalikuks kasutuseks määramise kohta vastavalt
Teeseadusele
- suplusvee kvaliteet peab vastama kehtestatud normatiividele vastavalt Vabariigi
Valitsuse 25. juuli 2000. aasta määrusele nr 247 Tervisekaitsenõuded
supelrannale ja suplusveele
- tagada supluskohtade ja supelvee terviseohutus
- varustada supluskohad teenindamiseks vajalike objektidega (prügiurnid, käimlad
vms)
Põllu- ja metsamaa, ptk 6.16
Põllu- ja metsamaa arendamistingimused:
- põllumajandusmaa tuleb hoida põllumajanduslikus kasutuses, põldude sööti
jätmisel tagada nende niiteline kasutus, kuna põllumajanduslike maastike
majandamine ja loodushoid on üheks võimaluseks säilitada külamaastiku
ajalooline, esteetiline ja looduslik väärtus
- vanadele põllumajanduslikele tootmishoonetele, mis on olnud kasutusest väljas
rohkem kui 5 aastat, tuleb koostada tootmishoonete tehnilise seisukorra ja
keskkonnaseisundi hinnang ning vajadusel amortiseerunud hooned lammutada
- olemasolevatel põllu- ja metsamajandusmaa juhtfunktsiooniga maadel elamute
arendamisel peab järgima punktis 6.3.1 Tingimused elamumaade arendamisele
olemasolevate maatulundus- ja metsamaa juhtfunktsiooniga ning määratlemata
juhtfunktsiooniga maadel ning punktis 6.3.2 Ehitamise põhimõtted traditsioonilise
asustusstruktuuriga aladel toodud tingimusi
Maade munitsipaliseerimine, ptk 8.2
Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek valla üldise arengu
munitsipaliseerida järgmised maa-alad:
- Rannakülas parkla otstarbeks ja avalik juurdepääs kallasrajale

tagamiseks

Märkus: üldplaneeringuga tehti ettepanek taotleda munitsipaalomandisse muuhulgas
ka planeeringuala läbiv Sauli-Kubja tee, mis praeguseks on sümboolse hinnaga
müüdud vallale.
Rõngu valla arengukava 2007-2020
Rõngu valla arengukavas määratakse omavalitsuse arengu põhisuunad ja –alused
ning tegevuskava aastateks 2007-2020. Arengukavas nähakse valla tulevikupilti kui
aktiivset
eluhoiakut
väärtustavat
heatasemelise
infrastruktuuriga
turvalist
omavalitsust, kus hinnatakse traditsioone ja arendatakse tasakaalustatud ja
loodushoidvat majandust. Üheks valla arengupotentsiaaliks loetakse kaasaegse
infrastruktuuri
väljaarendamist.
Oluline
on
kaasaegsete
telekommunikatsiooniteenuste
kättesaadavus,
mis
võimaldab
kaugtööd,
väljaehitatud valla vajadusi rahuldav sotsiaalne infrastruktuur ning kvaliteetne valla
teedevõrk, mis tagab ohutu ja kiire ühenduse suuremate magistraalide ja
tähtsamate tõmbekeskustega.
Järgnevalt on toodud Rõngu valla arengukavast 2007-2020 väljavõtted, mis
seonduvad antud detailplaneeringuga:
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Teenindus, ptk. 1.4.
Teenindussektoris on enim esindatud jaemüük spetsialiseerimata kauplustes ja
hulgimüük. Muu teenindusvõrk on vallas kaetud kesiselt, enamasti üks ettevõte
teenindusala kohta. Kasvupotentsiaal on teenindussektoril suur, eriti võimalus
väikeettevõtjatele. Laiem teenuste pakkumine tõstab inimeste elukvaliteeti ja
valikuvõimalusi ning on tõmbeteguriks elukoha valikul. Teenindussfääri areng on
problemaatiline, sest kohaliku klientuuri vähesus ning kõrged sanitaarnõuded
raskendavad toitlustusettevõtete loomist ja nende säilimist, samas aga ei suudeta
küllaldaselt pakkuda teenuseid läbisõitvatele turistidele.
Turism, ptk. 1.5.
Rõngu vallas ei ole turism eriti arenenud, kuid vaatamisväärsusi oleks siin küllaga. /--/ Suur arengupotentsiaal võiks Rõngu vallas olla spordi- ja vabaajaturismi
arendamisel (Tartumaa Tervisespordikeskus, Võrtsjärve äärne puhkeala).
Turismimajanduse tasuvuse eelduseks on külastaja pikem peatumine regioonis, nii
tekib vajadus kohalikke teenuseid kasutada. Hetkel ei jää läbisõitjad siia pikemalt
peatuma, sest neile ei pakuta küllaldaselt tegevust. Seetõttu tuleks aktiivselt otsida
võimalusi erineva sesoonsusega tegevuste kombineerimiseks.
Vesi, ptk. 1.7.2.
Teiseks tähtsamaks ressursiks on olulised põhja- ja pinnavee varud. Suurimaks
magevee reservuaariks on Võrtsjärv. /---/ Vastavalt põhjavee kvaliteedi hinnangule
on põhjavesi keskmise kareduse ja suure rauasisaldusega.
Üheks suuremaks probleemiks Rõngu vallas on korraliku supluskoha puudumine.
Tulevikus on plaanis rajada korralik ujumiskoht. Probleemne on juurdepääs
olemasolevatele
veekogudele,
kuna
kallasrada
on
enamikel
veekogudel
korrastamata- võsastunud ning pilliroogu täis kasvanud. Võrtsjärve äärsed alad on
kõik eraomandis ning juurdepääs veekogule on raskendatud.

1.3 Alternatiivsed arengustsenaariumid. Valikute põhjendamine
Alternatiivseid arengustsenaariume käsitletakse vastavalt käsitletava strateegilise
arengudokumendi - detailplaneeringu – ulatusele. Need hõlmavad Rannaküla
piirkonna.
Detailplaneeringu ettevalmistamise ja koostamise ajal on alates aastast 2007
töötatud välja mitmeid erinevaid lahendusi, pidades silmas eelkõige kruntide arvu ja
kruntide sihtotstarvet. Eskiisid erinevad kavandatavate väikeelamumaa kruntide arvu
ja paigutuse, samuti muu sihtotstarbega (ärimaa, üldmaa) kruntide suuruse ja
paigutuse poolest. Planeeringuala eskiislahendus seisuga september 2008 on
esitatud KSH programmi koosseisus (programmi lisa 2).
KSH käigus on määratletud järgmised arengustsenaariumid ehk detailplaneeringu
alternatiivsed lahendused (tegelikult esitas arendaja vallale enne lähteülesande
koostamist samade põhimõtete järgi koostatud eskiisid):
•

Alternatiiv 1 – Lähteülesande järgse kavandatud tegevuse elluviimine:
elamute ehitusõigus määratakse kuni 32 krundile, ärimaale rajatakse
puhkekeskus (täpsemalt kirjeldatud ptk 1.1). Keskkonnamõju strateegilise
hindamise ja planeeringulahenduse edasise koostamise käigus võib
planeeringu senine lahendus (eskiis) muutuda – näiteks konkreetsete maa-
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•

•

alade funktsioonid, objektide paigutus. Lahendus esitatud Kaardil 3 (seisuga
september 2009).
Alternatiiv 2 - Arendustegevuse teostamine vastavalt kehtivale Rõngu valla
üldplaneeringule - elamukruntide suurus on vähemalt 3 ha (kavandatud
tegevuse väiksemas mahus elluviimine). Sellele vastab eskiis Kaardil 4.
0-alternatiiv - ehk detailplaneeringu eskiisiga määratletud tegevuste
teostamata jätmine ning olemasolevast olukorrast lähtuv areng.

Esmase eelistuse arengualternatiividele on andnud Rõngu vald väljastades
detailplaneeringu lähteülesande (Rõngu Vallavolikogu 26.juuni 2008. a otsus nr 30),
mis ei ole kooskõlas valla üldplaneeringuga. Vallale esitati seisukoha võtmiseks 3
alternatiivset lahendust - lisaks Kaardil 3 ja 4 toodutele ka variant, kus elamute
ehitusõigus oleks määratud kuni 41 krundile (Kaart 5).
Lähteülesandes on omavalitsus lähtunud asjaolust, et tõenäoliselt ei ole antud ala
uued elanikud huvitatud talu pidamisest, vaid pigem on need elanikud, kes soovivad
rajada kodu linnast välja maale ja siis linna tööle käia. Sellest tingituna ei ole vald
lähteülesandes krundi minimaalseks suuruseks määranud mitte 3 ha, nagu seda
nõuaks Rõngu valla üldplaneering, vaid 7000 m2. Üldplaneeringuga on määratletud
ka, et 90% kõrghaljastusest peab säilima, lähteülesandes on aga selleks 75%. See
tuleneb kinnistul hetkel valitsevast olukorrast - 2000ndate aastate alguses toimus
kinnistu suurematel metsaga kaetud aladel röövraie ja endised metsad ei ole veel
taastunud. Samuti on mitmed alad kaetud mitte metsa, vaid võsaga. Sellest
tulenevalt on praeguse kõrghaljastuse säilitamine vajalik minimaalselt 75% ulatuses,
kuid tõenäoliselt on see maht suurem ning loodetavasti uued kinnistuomanikud
taastavad ka röövraie tulemusel laastatud metsa.
Väiksemate kruntidega
mittesobivaks.

ja

tihedama

hoonestusega

elamuala

peeti

piirkonda

Üldplaneeringu muutmist tingiva arengustsenaariumi eelistamine on põhjendatud
järgnevaga:
- detailplaneeringuala asub Rannaküla kõige tihedamalt asustatud piirkonna
vahetus läheduses, mis annab võimaluse planeeringuala ning lähipiirkonda
käsitleda tervikuna – tekib üleminekuala tiheasustusest traditsioonilisele
hajaasustusele;
- Rõngu vallas on puudus korralikest avalikest randadest. Detailplaneeringuga
tagatakse ligipääs Võrtsjärve kallasrajale ja luuakse avalikult kasutatav rand
koos vastavate rajatistega;
- Rannakülas on puudus majutus ja toitlustusvõimalustest, mis takistavad küla,
aga ka Võrtsjärve piirkonna turismi arengut. Detailplaneeringus kavandatud
annab võimaluse turismimajanduse arendamiseks ja piirkonna atraktiivsemaks
muutmiseks.

1.4 Muud alternatiivid
Asukohaalternatiive väljaspool planeeringuala käesolevas töös detailselt ei vaadelda,
kuna asukohavalik ei ole otseselt detailplaneeringu eesmärk. Reaalsete
asukohaalternatiivide olemasolu määrab eeskätt omandivorm, kuna tegevus on
kavandatud antud projektist/arendusest huvitatud arendaja omanduses olevatele
kinnistutele. Seetõttu ei saa kõneleda teistest arenduse asukoha alternatiividest.
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Kaart 3. Planeeringuala lähteülesande järgne eskiislahendus
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Kaart 4. Planeeringuala eskiislahendus krundi suurustega 3 ha.
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Kaart 5. Planeeringuala tiheasustuse tüüpi eskiislahendus
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Tuleb märkida, et samalaadseid turismiarenduse alternatiivseid asukohti ei ole
Rannaküla piirkonnas tekkinud – kuigi 2000. aastast on Rannaküla käsitletud
Võrtsjärve-ümbruse turismivõrgustiku osana, ei ole strateegilistes dokumentides
viidatud võimalusi realiseerima hakatud. Siin võib ühe põhjusena ära tuua Võrtsjärve
turismi arengustrateegia seisukoha – arendaja/teenindaja tuleb piirkonda importida.
Teiseks on kõik järveäärsed maad eraomandis (seetõttu on Võrtsjärve piirkonna
hilisematest arengukavadest viited Rannakülale ära jäänud).
Veel võib välja tuua järgmised kitsamad tegevuste alternatiivid:
1) Suplus- ja kooskäimiskoha asukoht: praegune vs Loskini kinnistu;
2) Turismi arendus: eraldi ärimaa vs elamumaale 20 % ulatuses ärifunktsiooni
andmine, lisaks olemas Sauna laagripaik praeguse supluskoha lähedal; suunatus
massturismile vs ökoturism jms.;
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2 Mõjutatava keskkonna kirjeldus
2.1 Planeeringuala asukoht
Planeeringuala asub Tartumaa Rõngu vallas Rannaküla küla territooriumil (vt Kaart
6). Rõngu vald asub Tartu maakonna edelaosas. Maakonnakeskusesse Tartusse on
Rõngust ca 40 km, lähimasse linna Elva 14 km ja Otepääle 18 km. Läänest piirneb
vald Võrtsjärvega, lõunast Valga maakonna Puka vallaga, loodest Rannu vallaga,
põhjast Konguta valla ning Elva linnaga ja idast Valga maakonna Palupera vallaga.
Vald ja ka planeeringuala piirneb läänest vahetult Võrtsjärvega.

Kaart 6. Planeeringuala üldine asukoht, planeeringuala tähistatud punase ringiga
(allikas: Maa-amet).
Detailplaneering hõlmab Lumise, Masti, Kamari, Loskini, Tüübli, Kakura ja Tuska
kinnistut (vt Kaart 1). Detailplaneeringuga käsitletava ala kogupindala on umbes
56 ha. Planeeringualast loodes asub suvilate piirkond (17 krunti pindalaga kuni
1 300 m2), muus osas ümbritsevad planeeringuala hajaasustus ning erineva
kooslusega metsa- ja rohumaad, läänes külgneb ala vahetult Võrtsjärvega.
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Ala läbib Rõngu vallale kuuluv kruusatee (välja arvatud Leparanna kinnistu piires,
kus tee on eraomandis). Planeeringuala kaugus valla keskusest on ~12 km ja
Valguta külast ~7 km.

2.2 Sotsiaal-majanduslik ja kultuuriline keskkond
Piirkonna sotsiaal-majanduslikku tausta on käsitletud ka ptk. 1.2. Siinkohal on
peamiselt esitatud väljavõtted valla arengukavast (2006. a.)
Rahvastik
Detailplaneeringuala paikneb Tartumaal Rõngu vallas Rannaküla küla territooriumil.
Rõngu vallas elas 2009. aasta 1. jaanuari seisuga 2882 inimest (mehi 1407 ning
naisi 1475). Asustustihedus 2009. aasta alguse seisuga on 17,6 in/km2. Rõngu vallas
on 2 alevikku – Rõngu alevik, mis on ka valla keskus ning Käärdi alevik.
Tervikuna on Võrtsjärve-äärsete alade asustustihedus märksa madalam kui valla
keskmine. Nii nagu vallaski, näitab Rannaküla püsielanike arv stabiilset kahanemise
trendi: 1970. a. 120, 1989. a. 53, 1999. a. 60, 2009. a.: 50-60 inimest (hinnang).
Rannakülas planeeringuala läheduses on suvilapiirkond, mida püsielukohana ei
kasutata.
Rõngu vallas on iive negatiivne, alates 2000. a. on surmad pidevalt ületanud sünde.
2004. ja 2006. aasta võrdluses on elanike arv tõusnud ainult Tilga külas ja Rõngu
alevikus.
Rahvastiku prognoosi kohaselt peaks Rõngu valla elanike arv edaspidi veidi langema
või püsima stabiilsena. Lähtudes üldisest vanusestruktuuri nihkest peaks tööealiste
osakaal jääma stabiilseks, mistõttu valla majanduslik kandevõime ei tohiks langeda.
Mingil määral mõjutab tööealise rahvastiku arvukust väljaränne. Inimeste lahkumise
põhjusena võib välja tuua seoseid tööga ja lastega peredes koolihariduse
omandamise võimalusi ja õppekeskkonda. Eeldatavasti on sarnased põhjused ka
Rannaküla elanikkonna vähenemisel.
Tööhõive
Tööealist elanikkonda on Rõngu vallas 56% (~1713 inimest). Enamus valla elanikest
töötavad kohalikes ettevõtetes, viimastel aastatel on suurenenud ka töötamine
väljaspool valda, kuna vald asub suhteliselt lähedal Otepääle, Elvale ja Tartule, mis
pakuvad tulusamaid töökohti. Tööturuametis oli 2006. aasta septembri seisuga

Rõngu vallas 4 registreeritud töötut. Tööturuametis registreerimata pidevalt
tööta inimesi on hinnanguliselt 20. Ligikaudu 52 tööta inimest on tööle
rakendatud puudega inimeste ja vanurite hooldajatena, seetõttu on tööta
inimeste arv oluliselt vähenenud. Töötuse asemel on pigem probleemiks
kvalifitseeritud tööjõu puudus. Puudus on oskustöölistest ja keskastme
spetsialistidest. Kuna kohapeal vastava kvalifikatsiooniga inimesi pole,
kaasatakse tööjõudu väljastpoolt valda. Suurenenud on naiste tööhõive, mis
ilmneb kõrgenenud nõudluses lasteaia kohtade järele.
Teedevõrk
Rõngu valla teedevõrk on üsna tihe. Planeeringualale lähimaks riigiteeks on T 22176
Vallapalu-Rannaküla tee (ööpäeva keskmine liikluskoormus 2008. a. oli 70 autot
ööpäevas, Limnoloogiajaama-Vehendi lõigus liikluskoormus oluliselt suurem – 337
autot ööpäevas). Rõngu poolt on juurepääsuteeks T 22175 Valguta-Rannaküla tee,
2007. a. oli ööpäeva keskmine liiklussagedus 339 autot ööpäevas.
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Ühistransport
Ühistranspordi kasutamise võimalused Rõngu vallas on piiratud. Valda läbivad
pikaliinibussid Tartust Pärnusse ning Tartust Valka käivad harva ning ebasobivatel
aegadel. (tööaja lõppedes ei välju Tartu suunas enam ükski buss). Raskendatud on
sõitmine Viljandisse, Võrru ja Otepääle, kuna bussiliiklus toimub ainult
nädalavahetustel. Kooliõpilaste (sealhulgas ka naabervaldadest pärit õpilaste)
transpordi korraldab vallavalitsus. Reisirongiliiklus võimaldab ühendust liinil TallinnTartu-Valga (liin taasavatakse 2010. a).
Kaks korda nädalas toimub vallavalitsuse poolt korraldatud bussiliiklus marsruudil
Rannaküla-Valguta-Rõngu ja Teedla-Rõngu ning üks kord kuus Rannaküla-Valguta–
Teedla-Elva - see võimaldab erasõidukit mitteomavatel inimestel külastada
vallakeskust ning neile on tagatud asjaajamise võimalus.
Rannakülale lähim regulaarliini peatus on Saali (~800 meetrit planeeringualale
suubuvast teeristist, ~2 km praegustest suvilatest), suhteliselt tihedama
teenindussagedusega on Valguta bussipeatus (~7 km).
Haridus
Rõngu vallas on kaks eelkooliealist lasteasutust: Rõngu Lasteaed ja Valguta
Lasteaed-Algkool. Rõngu Lasteaias on avatud 4 rühma 74 lasteaiakohaga, Valguta
Lasteaed-Alkgoolis on 20 kohta. Valguta Lasteaed-Algkool võimaldab Valguta ja
sealse lähiümbruse (Piigandi, Rannaküla, Lapetukme) lastele alghariduse, edasist
haridusteed on võimalik jätkata Rõngu Keskkoolis.
Tervishoid
Rõngu vallas tegutseb OÜ Rõngu Perearstikeskus, SA Rõngu Hooldusravikeskus ning
OÜ Audea (hambaravi). Väljatöötamisel on Hooldusravikeskuse kontseptsioon, mis
annab suunised tervishoiuteenuse korraldamiseks Rõngu valla territooriumil. Rõngu

alevikus asub apteek.
Sotsiaalhoolekanne
Hooldust vajavate inimeste tarbeks on loodud SA Uderna Hooldekodu, kus on
keskmiselt hooldusel 42 inimest kuus. Kaks korda nädalas käib kohal perearst,
pidevalt on tööl medõde.
Rõngu vallas on 01.01.2006 seisuga 350 puudega inimest. Hooldust vajavad
inimesed elavad hajusalt üle valla. Vanuritele ja raske puudega inimestele on
määratud 52 hooldajat. Vallal on ka Päevakeskus, kus õpetatakse MTÜ Iseseisev Elu
poolt psüühikahäiretega inimestele igapäevaelus toimetulekut. Samuti on võimalus
pensionäridel külastada üks kord nädalas päevakeskust.
Kultuuriasutused ja -üritused
Rõngu vallas on üks tegutsev rahvamaja Rõngu alevikus ja seltsimaja Valguta ning
Teedla külas. Vallas on neli raamatukogu: Rõngus, Valgutas, Korustes ja Teedlas,
mis teenindavad ka Aakre, Pühaste, Rannu ning Palupera inimesi. Kõigis
raamatukogudes asub ka avalik interneti punkt (AIP), mis on tõstnud oluliselt
raamatukogude külastatavust
Rõngu valla seltsielu ilmestavad aktiivselt tegutsevad seltsid, mis pakuvad harivat
ajaviidet erinevatele huvi- ja vanusegruppidele, korraldavad ise mitmeid üritusi ning
osalevad piirkondlikel seltsieluga seotud üritustel. Rõngu alevikus toimuvad
suuremad vabaõhuüritused Hiugemäe laululaval, kavas on ehitada vabaõhulava
Valgutasse (olemas eskiisprojekt Valguta tiigi ümbruse külakeskuse kujundamiseks).
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Sportimisvõimalused
Sportimisvõimalusi pakuvad Valguta Lasteaed- Algkooli saal ning Rõngu Keskkooli
staadion ja võimla. Käärdi alevikus, Valguta ja Teedla külas on palliplatsid korv- ja
võrkpalli mängimiseks. Valgutasse ja Rõngu lasteaeda on ehitatud laste
mänguväljakud. Kahjuks puudub mänguväljak teistes suuremates külades, mis
pärsib oluliselt väikelaste sportimis- ja mängimisvõimalusi. Rõngu Hiugemäel on
terviserada ja looduse õpperada, mida talvel kasutatakse ka suusarajana. Plaanis on
rajada terviserada Valgutasse Siuksu metsa.
Rõngu valla spordi aastakavasse kuuluvad osavõtud mitmetest suurüritustest- nagu
Võrtsjärve mängud, EV valdade ning Tartumaa tali- ja suvemängud,
spordiveteranide suvemängud jms. Lisaks toimuvad kabe- ja maleturniirid
naabervaldadega ning mitmed ainult Rõngu valla rahvale mõeldud spordiüritused.
Turvalisus
Turvalisust tagavad vallas kaks Elva politseijaoskonna konstaablit, lisaks käivad
patrullid, et tagada liiklusalast korda. Rõngu alevikus on organiseeritud ka
videovalve, käivitumas on naabrivalve. Päästeteenistusel on vallas üks abikomando,
kus töötab kuus inimest. Abikomando töötab vastavalt vajadusele ning on oma
olemasolu õigustanud.
Planeeringuala piirkonnas liiklusõnnetusi registreeritud ei ole. Valguta-Rannaküla teel
on registreeritud 3 liiklusõnnetust – teelt väljasõit (2001), kokkupõrge jalakäijaga
Valguta ristmikul (2001), kokkupõrge loomaga Rannaküla teeristis (2004).
Maakasutus ja hoonestus
Kogu planeeringuga haaratud ala kogupindalaga ligikaudu 56 ha on hetkel
sihtotstarbeliselt maatulundusmaa. Käesoleval ajal kasutatav hoonestus alal puudub,
kuid säilinud on kahe hoone varemed. Lähimad elamumaad (vt. Kaart 7) asuvad
planeeringualast loodes - suvilad, Männiku kinnistu ning edelas - Halliku kinnistu.
Planeeringuga haaratud kinnistute vahele jääb ka Leparanna maaüksus, millel asub
hetkel kasutuseta laut. Antud kinnistu ja ka kinnistu piiresse jääv teelõik kuuluvad
teisele omanikule ning on planeeringuprotsessist välja jäetud.

Kaart 7. Maakasutus planeeringuala lähiümbruses Rõngu valla üldplaneeringu
kohaselt (Rõngu valla üldplaneering, Hendrikson&Ko)
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Ajalooline ja kultuuriline taust
Rannakülas on ajalooliste kaartide järgi olnud traditsiooniline hajaküla.
Planeeringualal paiknes Kubja talu. Ajaloolistelt kaartidelt (Kaardid 8-10) on näha, et
praegu valdavalt metsaga kaetud alad olid 19. sajandi lõpust kuni 20. sajandi
keskpaigani suures osas kasutusel heinamaadena. Ümberkaudsed talud vajasid
loomade karjatamiseks ning neile heina varumiseks karjamaid ja nii ei lastud maadel
metsastuda. Talude kadumisega vähenes oluliselt vajadus karjamaade järele ning
vähehaaval hakkasid karjamaad võsastuma ja metsastuma ning kujunesid
praegused taimede kasvukohatüübid, kus valdavaks on mets.
Kaartidelt on jälgitav ka järveäärse roostiku levikupiiri laienemine. Verstakaardil
(Kaart 8) ei ole pilliroo levikuala eraldi märgitud ja võib arvata, et järveäärne kitsas
heinamaa tingmärgiga tähistatud ala on roostik. Välistatud pole ka võimalus, et
järveäärsed luhaalad olid korrapäraselt niidetud luhaniidud ning roostikul ei olnud
võimalik vohada. 1930ndatel ulatus roostiku kasvuala praeguse laudahoone kohale
(Kaart 9) ja 1050ndatel juba oluliselt kaugemale põhja (Kaart 10). Kohalikud
elanikud mäletavat, et roo vohamine hoogustus pärast lauda rajamist. Enne seda oli
rannal küla kiigeplats ja laululava (piirkonnas, kus praegu kavandatakse vaadete
avamist ja supluskohta), kuid tasapisi kujunes ala karjamaaks. Kuna rannaäärne ala
on tugevalt võsastunud, ei ole õnnestunud kindlaks teha, kas eelnimetatud
rajatistest on midagi säilinud.
Planeeringualast loodes paiknevad suvilad kerkisid eeldatavalt 1970ndatel.

Kaart 8. Verstakaart 19. saj. lõpp (Allikas: Maa-ameti kaardiserver)
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Kaart 9. Eesti topokaart 1935-1939 (Allikas: Maa-ameti kaardiserver)

Kaart 10. NL topokaart 1:50 000 1945-1952 (Allikas: Maa-ameti kaardiserver)
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Muinsus- ja miljööväärtused
Kultuurimälestiste riikliku registri ja Maa-ameti andmetel ei asu planeeringalaks
olevatel kinnistutel ühtegi kultuurimälestist. Lähim kultuurimälestiste ala jääb
planeeringualast ca 1,5 km kaugusele põhja suunas Rannu valla territooriumile
Vehendi külla, kus paiknevad arheoloogiamälestisena arvele võetud kivikalmed
(registrinumber 12950).

2.3 Geoloogilised tingimused
Planeeringuala paikneb Võrtsjärve madaliku liivasel idarannikul, millele on
iseloomulikud mõnevõrra kõrgemad kaldad võrreldes ülejäänud Võrtsjärve
madalikuga. Tegemist on suhteliselt liivase alaga, kus reljeefis on jälgitavad järve
arengu erinevate etappidel moodustunud kohati luitestunud rannavallid.
Aluspõhi
Planeeringuala jääb Kesk-Devoni ladestu Aruküla lademe punakate põimkihiliste
liivakivide avamusalale. Aluspõhja kivimid paljanduvad Võrtsjärve idakaldal
kohtades, kus lainetus on suutnud liivakivi abradeerida. Ilmekas aluspõhjakivimite
paljand on Tamme paljand, mis jääb planeeringualast umbes 10 km põhja poole
Võrtsjärve idakaldale. Planeeringualal Devoni kivimid ei paljandu. Need on kaetud
Kvaternaari aegsete liivaste setetega.
Devoni terrigeensete setete all lamavad Siluri, Ordoviitsiumi karbonaatsed setted
ning Kambriumi ja Vendi terrigeensed setted.
Aluskorra moodustavad tugevama moonde läbinud valdavalt vulkaanilise tekkega
granuliitsesse faatsiesesse kuuluvad Eel-Kambriumi kivimid. Aluskorra pealispind
jääb Võrtsjärve ümbruses ca 450 meetri sügavusele maapinnast.
Pinnakate ja maavarad
Võrtsjärve piirkonnas moodustavad pinnakatte varieeruva geneesi ning koostisega
materjalid. Suurema osa piirkonna
pinnakattest moodustab moreen, mis
enamasti on punakaspruun, saviliivase või liivsavise koostisega. Võrtsjärve madalikul
levivatele moreenidele on iseloomulik suhteliselt suur karbonaatsus ja veeriste
osakaal ning selle paksuse varieeruvus (enamasti jääb paksus vahemikku 5-10
meetrit, kohati rohkem). Madalamatel
aladel
leidub mitmel pool soosetteid
(madalsooturvas, järvest kaugemal on ka siirdesoo- ja rabaturvas). Mõnel pool
esineb ka jääjõelisi liivasid ja kruusasid.
Planeeringualal esineb mitmel pool jääjärvede setteid, mõnel pool ka järvesetteid.
Need koosnevad peamiselt mitmesuguse terasuurusega liivadest, mis moodustavad
kohati mitme meetrini ulatuvaid rannavalle.
Rõngu vald on maavarade poolest suhteliselt vaene. Tähtsaim maavara on turvas,
mida leidub mitut liiki (keskmiselt ja hästi lagunenud puu- ja pillirooturvas),
kaasnevateks maavaradeks on järvelubi ja järvemuda.
Valla territooriumil esineb maavaradest ka suurel hulgal liiva ja kruusa, mida
kohalikud kaevandavad oma tarbeks väiksematest karjääridest. Üks selline
isetegevuslik liivakarjäär jääb ka planeeringualale Kamari kinnistule (Foto 1).
Tegemist on Võrtsjärve endise rannavalliga, mille kaevandamist on ilmselt alustatud
kunagi Sauli-Kubja tee rajamisel ning mida kohalikud on edaspidi liiva kaevandamise
kohana kasutanud.
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Foto 1. Kamari kinnistul paiknev liiva kaevandamise koht.
Rõngu vallas asub kolm maardlat: Paaslangi kruusamaardla (2006. aasta seisuga
351 tuh. tonni aktiivset reservvaru), Valguta vähelagunenud turbamaardla (2006.
aasta koondbilansi andmetel 88 tuh. tonni aktiivset reservaru ja 70 tuh. tonni
passiivset tarbevaru) ja Valguta hästilagunenud turbamaardla (2006. aasta
koondbilansi andmetel 101 tuh. tonni aktiivset reservvaru). Aktiivseid tarbevarusid
üheski maardlas registreeritud ei ole ja kaevandustegevust vallas hetkel ei toimu.
Enne kaevandustegevuse alustamist, tuleb varud üle viia aktiivse tarbevaru
kategooriasse.
Ehitusgeoloogilised tingimused
Kuna planeeringuala pinnakatte moodustavad põhiliselt erineva liiva ja savi
sisaldusega järvesetted, moreen ning pinnakatte all avanevad liivakivid siis selle
põhjal saab eeldada häid või koguni väga häid ehitusgeoloogilisi tingimusi.
Ebasoodsaim on ehitusgeoloogia madalamatel aladel planeeringuala kirdeosas, kuid
sinna ei ole planeeritud ehitisi.
Reljeef ja mullastik
Planeeringuala jääb Võrtsjärve madaliku idaranniku paikkonna alale. Lõunapool on
see ala suures osas soostunud, kuid põhjapool on tegemist liivase, valitsevate lääne
tuulte poolt oluliselt mõjutatud kohati kuni mitme meetri kõrguse rannikualaga.
Endise Kubja kinnistu maad jäävad liivasele alale, kus esineb 3,5…4 meetri kõrguseid
kohati on luitestunud rannavalle.
Maastikuliselt on antud piirkonnas tegemist
karbonaadivaese kattega uhutud järvetasandikuga ja kohati karbonaatse kattega
uhutud moreentasandikuga.
Võrtsjärve madaliku reljeef on tasane, suhtelised kõrgused piirduvad enamikul alal
vaid 2-3 meetriga. Maastik Võrtsjärve ääres on suhteliselt soine, Nooni neemest
põhjapool on rannik liivane, ulatudes kuni 6 meetrit järvepinnast kõrgemale, seega
esinevad seal parasniisked mullad. Maapinna ebatasasuste ja niiskusolude erinevuste
tõttu on moreenkattega mõhnastikele omane muldade ja kasvukohtade
mikrotsonaalsus. Kõrgematel kohtadel domineerivad näivleetunud, liivadel leetunud
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mullad, madalamates kohtades ajutiselt liigniisked gleistunud mullad. Vallas üldiselt
domineerivad nõrgalt kuni keskmiselt leetunud saviliiv ja liivsavi mullad.
Planeeringuala lähiümbruses levivad mullastikus nõrgalt leetunud mullad, gleistunud
leetjad mullad, nõrgalt leetunud huumuslikud leedemullad, planeeringuala kirde- ja
põhjaosas levivad õhukesed madalsoomullad. Rannalähedases vööndis esineb ka
leetjaid gleimuldi (Kaart 11).

Kaart 11. Planeeringuala mullastik (allikas: Maa-ameti kaardiserver).

2.4 Pinna- ja põhjavesi
Pinnavesi
Planeeringuala ei läbi ükski suurem looduslik vooluveekogu, küll aga on tehtud
maakuivenduskraave, mis on enamasti kinni kasvanud ja ei toimi enam
kuivenduskraavidena. Kraavid suubuvad Võrtsjärve, mis on planeeringuala ja ühtlasi
Rõngu valla läänepiiriks.
Võrtsjärv on Eesti suuruselt teine järv. Tegemist on läbivoolujärvega, mille vesi
vahetub ligikaudu ühe aasta jooksul. Tema üldpind on 270 km2, pikkus põhjast
lõunasse ligi 35 km ja laius põhjaosas peaaegu 15 km. Kaldajoone pikkus on 96 km.
Suurim sügavus on aga vaid 6 m (keskmine sügavus 2,8 m). Aasta keskmine
veetaseme kõikumine on 1,4 m, mis moodustab poole keskmisest sügavusest. Järve
lõunaosas katab põhja kuni 5,5 m paksune järvemuda, mis põhja pool läheb üle
liivaseguseks järvemudaks ja see omakorda liivaks. Mudaga on kaetud umbes 2/3
põhja pindalast. Muda lasub järvelubjal. Setete kogupaksus suureneb põhjast
lõunasse ja ulatub 7,6 meetrini.
Võrtsjärv on tugevalt eutroofne (rohketoiteline) järv. Reostavad väetisained
lämmastik ja fosfor - pärinevad peamiselt ümbritsevatelt põldudelt ning valgala
piiresse jäävate linnade (Valga, Viljandi, Tõrva) ja väiksemate asulate reoveest.
Eutrofeerumise selgeks märgiks on roostike kiire laienemine ja elustiku liigilise
mitmekesisuse vähenemine viimastel aastakümnetel.
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Põhjavesi
Planeeringualal levivad Kesk-Devoni, Kesk-Alam-Devoni ja Siluri-Ordoviitsiumi
põhjaveekogum. Tarbeveena kasutatakse Rõngu vallas peamiselt Kesk-Alam-Devoni
veekompleksi põhjavett. Kesk-Alam-Devoni veeladestik koosneb Pärnu, Rezekne ja
Tilže lademe liivakividest, dolomiitidest ning aleuroliitidest, mille kogupaksus ulatub
kuni 100 meetrini. Vesi liigub vettandvate kivimite poorides ja ka lõhedes. KeskAlam-Devoni põhjavesi on enamasti surveline, kusjuures survepind ulatub
madalamatel aladel kohati üle maapinna, põhjustades kaevudel ülevoolu.
Põhjavee seisund ja looduslik kaitstus Rõngu vallas valdavalt on hea. Suur osa
vallast jääb alale, kus moreenikihi paksus on 20-50 meetrit ja savikihi paksus 5-10
meetrit ning põhjavesi on valdaval osal valla territooriumist keskmiselt kaitstud.
Erandlik on osa Rannakülast ja selle lähiümbrusest, kus maapinnalt esimene, KeskDevoni põhjavee kompleks, on nõrgalt kaitstud (Kaart 12) - pinnakattes on
veerikkad moreeni peal ja vahekihtidena paiknevad liustikujõelise tekkega kruusad
ning liivad. mis ei kaitse põhjavett maapinnalt lähtuva reostuse eest.
Planeeringuala lähedal suvilate piirkonnas on Viiluka maaüksusel 2004. aastal
rajatud puurkaev, mis avab Kesk-Devoni põhjaveekihi 55 meetri sügavusel.
Planeeringualast mõnevõrra kirdes asub teine puurkaev (rajati aastal 1964), mis
pumpab samuti Kesk-Devoni veekompleksi vett ja puurkaevu sügavus on 60 meetrit.
Mujal on veevarustus korraldatud salvkaevudega, mis ammutavad vett valdavalt
Kvaternaari setetest Põhjavee kasutamisel on probleemiks suur rauaühendite
sisaldus.

Kaart 12. Rannaküla piirkonnas põhjavee kaitstuse kaart; roosa - halvasti kaitstud
põhjaveega ala, kollane - keskmiselt kaitstud põhjaveega ala. (Rõngu ÜVK Lisa 1)
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2.5 Taimestik ja rohevõrk, väärtuslikud maastikud
Taimestik
KSH raames viidi läbi taimestiku uuring. Selle tulemuste põhjal võib planeeringuala
jagada 11-ks taimkatte piirkonnaks (Kaart 13).
Ala 1
Sellel segametsaga kaetud alal on domineerivaks puuliigiks harilik mänd (Pinus
sylvestris). Teises rindes leidub kuuske (Picea abies), üksikuid sookaski (Betula
pubescens), kohati harilikku vahtrat (Acer platanoides), harilikku pärna (Tilia
cordata) ja harilikku tamme (Quercus robur). Reljeefi madalamates osades ja
häiludes on rohurinne lopsakam ja kõrreliste-rohke.
Ala 2
Sellel alal on teostatud röövraiet (2004 aastal). Ala piir on kaardile kantud
umbkaudu, selget piiri on aastate möödudes raske kindlaks teha. Järele on jäänud
üksikud vanad männid, uue puurinde moodustavad kuused, üksikud kased (Foto 2).
Liigiline koosseis nagu alal 1. Suured laigud on kaetud kilpjalaga. Rohurinne
lopsakas, nagu ikka raiesmikel. Tee ääres kasvab huvitav kellukaline sininukk
(Jasione montana), mis ei ole küll kaitse all, aga mille levik Eestis on küllaltki
piiratud.

Foto 2. Raiesmikust on kujunemas uus mets (ala 2)

Ala 3
Enamuse sellest alast katab suhteliselt tihe kuusenoorendik. See on alustaimestiku
poolest liigivaene, suures osas ilma rohttaimestikuta ala. Suhteliselt niiskem ala –
õhukesed madalsoomullad. Sellel alal asub ka reoveepuhasti ala.
Ala 4
Järveäärne puistu koosneb lehtpuudest – siin kasvavad: sanglepad (Alnus glutinosa),
hall-lepad (A. incana), paplid (Populus spp), sookased (Betula pubescens) ja
remmelgad (Salix spp).
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Taimkatte tsoonid:
1 – mets
2 – röövraiutud mets
3 – kuusik
4 – rannaäärne puistu
5 – rohumaa viljakal mullal
6 – endise talumaja ümbrus
7 – mets
8 – rohumaa
8a - võsastunud rohumaa
9 – mets
10 - võsa ja põõsastik
11 - rohumaa
Kaart 13. Punane joon ümbritseb planeeringuala, roheline
taimkattega piirkonnad (ortofoto Maa-ameti kaardiserver).

eraldab

erineva
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Ala 5
Järveäärsest puistust maa poole jääb rohumaa, kus domineerib: mets-harakputk
(Anthriscus sylvestris) (Foto 3). Palju on ka kõrvenõgest (Urtica dioica) ja keraheina
(Dactylis glomerata). Laiguti esineb ida-kitsehernest (Galega orientalis), mida on
varemalt kasvatatud söödataimena. Tee ääres leidub veel ohtetut lustet (Bromus
inermis), humal-lutsernit (Medicago lupulina), valget mesikat (Melilotus albus).
Mahajäetud lauda ja järve vahel kasvab hõredalt pilliroogu (Phragmites australis),
mille esinemine näitab kõrget pinnaveetaset. Lauda läheduses on muld eriti kõrge
toitainetesisaldusega – siin leidub rohkesti kõrvenõgeseid.

Foto 3. Kui rohumaad mitmed aastad ei niideta, hakkavad kõrreliste asemel
domineerima suurekasvulised rohundid – näiteks mets-harakputk.
Ala 6
Ahervaremest põhja pool kasvavad kõrged põlispuud – pärnad (Tilia cordata),
vahtrad (Acer platanoides), sanglepad (Alnus glutinosa). Endise maja ümbruses kus
on haritud viljakas muld, kasvab kõrges rohustus rohkesti kõrvenõgeseid. Siin leidub
ka lopsakaid metsistunud musta sõstra põõsaid (Foto 4).

Foto 4. Ahervareme ümber, endisel aiamaal vohavad kõrvenõgesed ja metsharakputked.
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Ala 7
Ka see ala on põhiliselt metsaga kaetud. Siinne segamets koosneb valdavalt
lehtpuudest. Palju on laialehelisi puuliike nagu harilik tamm (Quercus robur), harilik
vaher (Acer platanoides) ja harilik pärn (Tilia cordata). Loode-kagu suunaliselt läbib
seda ala niiskem vöönd (Foto 5). Siin asub veerohke kraav, mille kaldad on kaetud
pajudega (Salix spp).

Foto 5. Vaade teelt alale 7.
Ala 8
Rohumaa laudast maa poole – tulevane ärimaa – lisaks kõrrelistele rohkesti metsharakputke (Anthriscus sylvestris), kõrrelistest – kerahein (Dactylis glomerata),
timut (Phleum pratense), harilik aruhein (Festuca pratensis). Liigiline koostos viitab
endisele kultuurheinamaale – neid liike kasvatatakse põldheinasegudes. Veel
kasvavad siin lakktarn (Carex spicata), harilik hiirehernes (Viccia cracca) ja aasseahernes (Lathyrus pratensis), kibe tulikas (Ranunculus acer). Rohumaa on olnud
mõnda aega niitmata, puittaimi rohustust veel ei paista (Foto 6).

Foto 6. Vaade teelt alale 8. See osa rohumaast pole jõudnud veel võsastuda.
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Ala 8a
See osa rohumaast on hakanud võsastuma. Siin leidub halli leppa, kaski, pajusid ja
üksikuid mände. Tõenäoliselt on regulaarne niitmine sellel alal lõppenud ca 10 aastat
tagasi. Rohttaimede liigiline koostis sarnaneb alale 8.
Ala 9
See on planeeringualal kõige suurem metsaga kaetud ala. Teede ristumiskohas,
teede vahele jäävas kolmnurkses metsatukas kasvavad kolm III kategooria
kaitselaust taimeliiki: vööthuul sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), soo-neiuvaip
(Epipactis palustris) ja suur käopõll (Listera ovata). Käopõlle leidub ka ristmikust
kirde pool asuvas metsas. Maa-ameti kaardisrerveri andmetel selles piirkonnas
leiduvat kuradi sõrmkäppa (Dactylorhiza maculata) ala ülevaatuse käigus ei leitud.
Tõenäoliselt on siin siiski tegu vööthuul-sõrmkäpaga, mis on eelimisest raskesti
eristatav. Lisaks on kitsal teedega piiritletud alal rohkesti lakklehte (Orthilia secunda)
ja ümaralehist uibulehte (Pyrola media), mis kuuluvad uibuleheliste sugukonda ja
mille juurestik on kohanenud nagu käpalistelgi seente abil toituma. Pohla- ja
madalamatel reljeefi osadel mustika kasvukohatüüpi palumets, kus I rindes on
valdavalt männid (Pinus sylvestris), II rindes või järelkasvuna esinevad kuused
(Picea abies), leidub ka üksikuid sookaski (Betula pubescent) (Foto 7). Hõredas
põõsarindes kasvavd noored kuused ja üksikud paakspuud (Frangula alnus).
Alustaimestikus leidub suurte kogumikena kilpjalga (Pteridium aquilinum).
Puhmastest esinevad pohlad (Vaccinium vitis-idaea) ja mustikad (Vaccinium
myrtillus). Avatud liivastel nõlvadel kasvab kanarbik (Calluna vulgaris). See mets
omab väärtust marjamajanduse seisukohast.

Foto 7. Alal 9 kasvav mets on valdavalt kuuse järelkasvuga männik. Rohurindes
leidub rohkesti kilpjalga.
Ala 10
Rohumaad killustavad kraavide (drenaažitorude) kohal asuvad kitsad puittaimedega
kaetud alad. Liigiliselt on valdavalt tegu halli lepa ja pajudega. Leidub ka üksikuid
kaski.
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Ala 11
See rohumaa on suuremas osas kasutusel heina- ja karjamaana. Siin domineerivad
kõrrelised rohttaimed. Kraavide (drenaažitorude) kohal hakkab välja kujunema
põõsastik.
Rohevõrgustik ja väärtuslikud maastikud
Planeeringuala paikneb Rõngu valla üldplaneeringu kohaselt rohevõrgustiku kohaliku
taseme koridori (K29) territooriumil.
Roheline võrgustik. Roheline võrgustik kujutab endast looduslikest, poollooduslikest ja inimtegevusest vähem mõjutatud aladest fikseeritud võrgustikku,
mille eesmärk on tagada koosluste areng looduslikkuse suunas, toetada bioloogilist
mitmekesisust, tagada keskkonnaseisundi stabiilsus ja aidata kaasa loodusliku
iseregulatsiooni toimimisele ning toetab rohelist mõtteviisi. See on karkass nii
ökoloogilisele kui kompenseerivate alade võrgustikule. Roheline võrgustik on
orienteeritud valdavalt taime- ja loomaliikidele ning kooslustele, tähelepanu
inimesele kui liigile on minimaalne. Roheline võrgustik koosneb tuumaladest ja
koridoridest, mis on ühendatud ühtselt funktsioneerivaks tervikuks. Kogu võrgustiku
toimimine toetub tugialadele, mis on ümbritseva keskkonna suhtes kõrgema
väärtusega loodusalad ning mis on tavaliselt juba looduskaitse alla võetud. Koos
piisavalt suurte ja terviklike metsamassiividega (ehk puhveraladega) moodustavad
need tuumala. Rohelise võrgustiku sidususe ja terviklikkuse tagavad koridorid, mis
on liikidele rände- ja liikumisteedeks, samuti puhvertsooniks intensiivse
inimtegevusega aladele. Konfliktiala on aga piirkond, kus maantee segab rohelise
võrgustiku toimimist (takistab liikide rännet, tekitab müra, saastust jne) ja võib
suure liiklustiheduse korral olla konfliktis selle eesmärkidega.
Eestimaa Looduse Fondi poolt on 2007 aastal koostatud töö (Harku valla
rohevõrgustiku tuumalade ja koridoride uuring), kus on kirjeldatud ka rohelise
võrgustiku funktsioone lähtudes ökoloogilisest aspektist ja esitatud empiirilisi
andmeid, mis toetavad rohevõrgustiku tuumalade ja koridoride parameetrite
määratlemist. Selle töö põhjal sõltub elustiku liikumine maastikul sellest, millise
iseloomuga on loomi suunavad koridorid ja koridore ümbritsev maastik, kas see on
vaenulik või mingil määral sobilik looma liikumiseks, ehk kui stressirohke on looma
jaoks koridori läbimine. Lisaks koridori laiusele ja ümbritsevale maastikule on oluline
ka see, kui palju tõkkeid peab loom koridoris liikudes ületama. Uuringute tulemuste
ja Eesti ekspertide hinnangute põhjal väidetakse, et väikeimetajatele ja mitte
metsasisestele elupaikadele spetsialiseerunud liikidele suunatud koridoride puhul
peaks piisama 100 m laiusest loodusliku taimestikuga alast, millest vähemalt 50m
laiune riba peab on katkematu. Suurte imetajate (põder, metssiga, metskits)
liikumiskoridoride puhul on oluline, et seal oleks säilinud varje- ja
põgenemisvõimalused häiringute eest. Näiteks põtrade puhul on hinnatud, et
ajaloolise loomaraja olemasolu korral vajaksid põdrad seal turvalise liikumise
tagamiseks 200 m laiust katkematut loodusliku taimestikuga koridori. Seega on
sõltuvalt tingimustest suurulukitele ja metsasisestele elupaikadele spetsialiseerunud
inimpelglikele ning aeglaselt levivatele liikidele (nt põder) vaja minimaalselt 200 400m laiust koridori. Taimestiku puhul on leitud, et metsataimed suudavad levida ja
püsida ligikaudu 100m laiustes koridorides.
Tartumaa
teemaplaneeringus
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused“ on toodud üldised nõuded rohelise võrgustiku toimimiseks ja
sidususe tugevdamiseks:
• Üldiseks kasutustingimuseks on senise asustuse ja maakasutuse struktuuri
säilitamine;
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•
•
•
•
•

•

Uued asumid, elamugrupid ja teised kompaktse hoonestusega alad planeerida
üldjuhul väljapoole võrgustiku elemente;
Teedevõrgu kavandamisel tagada võrgustiku toimimine, rakendades selleks
teede projekteerimise ja ehitamise normides toodud keskkonnakaitsenõudeid;
Võrgustiku koridorides tagada seaduse ette nähtud ehituskeeluvööndi
maksimaalne laius;
Võrgustiku aladele jäävate metsa- ja põllumaade majandamisel vältida
läbivaid lageraiealasid ning looduslike rohumaade lausülesharimist;
Rohevõrgustiku toimimiseks ja sidususeks tuleb säilitada võrgustiku
elementide suurusja maakatte tüüp, geograafiline asukoht võib seejuures
nihkuda;
Võrgustiku sidususe tugevdamiseks säilitada asulate lähiala põllumaade vahel
paiknevad metsaga kaetud alad.

Väärtuslik maastik. Väärtuslikud maastikud on määratud Tartu maakonna
teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”.
Väärtuslike maastike alamteema raames määratletud alade näol on tegemist
eelkõige inimtegevuse käigus kujunenud kultuurmaastikega, mille juures hinnati
nende kultuurilis-ajaloolist, esteetilist, looduslikku, identiteedi- ja puhkeotstarbelist
väärtust. Nimetatud väärtuste alusel on jagatud väärtuslikud maastikud kolme
kategooriasse: maakondliku ja/või võimaliku riikliku tähtsusega alad, maakondliku
tähtsusega alad ja kohaliku tähtsusega alad. Väärtuslikkuse järgi on jagatud
väärtuslikud maastikud kolme klassi: I klass – kõige väärtuslikumad, II klass –
väärtuslikud ja P klass – probleemsed alad.
Rõngu vallas on maakonna teemaplaneeringuga määratud väärtuslikud alad: Elva
ümbrus (maakondliku, võimaliku riikliku tähtsusega väärtuslik maastik), LapetukmeKoruste (kohalikul tasandil väärtuslik maastik).
Rannaküla maastikku on esile tõstetud Võrtsjärve üldplaneeringus.
Pärandkooslusi ehk traditsioonilisi kultuurmaastikke (poollooduslikud niidud)
planeeringualal ega selle lähiümbruses EELIS-e andmebaasi andmetel ei ole.

2.6 Loomastik ja linnustik
Imetajad
KSH protsessi käigus viidi 2009. aasta märtsis läbi loomajälgede vaatlus, et teha
kindlaks planeeringualal elutsevad loomaliigid ning nende tegutsemisalad ja
liikumiskoridorid. Kaardil 14 on ära toodud piirkonnad, kus loomade tegutsemisjälgi
vaadeldi ning järgnevalt piirkonniti välja toodud leitud tegutsemisjäljed.
Piirkonnad 1-3 olid kasutuses karjamaadena (hobuste koplid) ja ei oma metsloomade
elupaikadena väga suurt väärtust. Metsloomade elupaigana ja liikumisalana võib
väärtuslikumaks pidada Tüübli ja Kakura kinnistute muust planeeringualast oluliselt
metsasemat piirkonda.
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Kaart 14. Loomajälgede vaatluse alad (ortofoto Maa-ameti kaardiserver).
1. Tuska kinnistu lagendik, millel olid liikunud paar rebast ja paar jänest. Ilmselt
ka koerad lähedalasuvatest taludest. Teest kaugemal olid 4 metskitse jäljed,
kes olid tulnud idapoole jäävalt raiesmikult
2. Jänese ja kährikkoera jäljed, samuti liikusid siin metskitsed.
3. Masti kinnistu osaliselt võsastunud heinamaa, kus olid rebase, jänese, kähriku
ja ka metsnugise jäljed. Jälgi suhteliselt ohtralt
4. Paari metssea suhteliselt vanad jäljed. Tõenäoliselt on sellel metsasemal alal
liikunud üksikud kuldid.
5. Metssigade ja kährikkoera jäljed
6. Hõre männinoorendik, kus leidub rebaste, metskitsede ja metssigade
tegutsemisjälgi.
7. Heinamaa järve ääres, rebaste jäljed ja järve äärse metsariba juures ka
kitsede jälgi (5-6 jäljerada)
8. Selles piirkonnas algab korralikum mets, seal nägi vaatleja teed ületamas
kahte kitse. Tegutsemisjälgedest leiti kitsede aga ka metssigade omi.
Linnustik
Planeeringuala piirneb läänest Võrtsjärve linnualaga. Planeeringus kaalutud variant
avada Loskini kinnistu piiresse jäävas osas vaade järvele, eeldab selline tegevus
ulatuslikku pilliroo, aga ka kõrghaljastuse piiramist. See võib aga häirida seal
elutsevate ja pesitsevate lindude elu ning sellest tulenevalt viidi läbi täiendavad
ornitoloogilised uuringud antud alal. Terviklikuma ülevaate saamiseks viidi uuringuid
läbi kogu roomassiivi ulatuses (Kaart 15).

Lõpparuanne 15.02.2010

44
Rõngu vallas endise Kubja kinnistu DP KSH aruanne

Kaart 15. Uurimisala Kaart
vaatluskohad 2009.a. juulis.

ja

kaitsekorralduslikult
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Uuringu käigus viidi läbi mitu vaatluskäiku ning tuvastati kokku 43 linnuliigi
esinemine alal (Loskini kinnistu ja sellega piirnev roostik Võrtsjärve hoiualal),
varasematest uuringutest (2001-2008) on teada samas veel 3 linnuliigi esinemine.
Registreeritud liikidest on kuni 32 haudelinnud, ülejäänud 14 liiki on alal
toitekülalised või/ja esinevad läbirändel.
Haudelinnud. Roostiku iseloomulikest liikidest pesitseb (projekti järgi eemaldatav
rooalal ja lähikonnas) mittevärvulistest hüüp Botaurus stellaris, tuttvart Aythya
fuligula, roo-loorkull Circus aeruginosus, sinikael-part Anas platyrynchos ja tuttpütt
Podiceps cristatus, värvulistest kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus,
tiigiroolind A. scirpaceus, rästas-roolind A. arundinaceus ja roo-tsiitsitaja Emberiza
schoeniclus. Kinnistu piirides vahetult rooalaga piirneva kaldavööndi põõsastutes ja
niitudel pesitsevad punaselg-õgija Lanius collurio, linavästrik Motacilla alba,
pruunselg-põõsalind Sylvia communis ja salu-lehelind Phylloscopus trochilus.
Ülejäänud haudelinnud (17 liiki) on seotud kinnistu puistude ja olemasoleva
hoonestusega. Kuldnoka Sturnus vulgaris ja hallvarese Corvus corone pesitsemine
on tõenäoline (kohatud lennuvõimestunud noorlinde), kuid hiliste loenduste tõttu
kindlalt tuvastamata.
Suvised toitekülalised on naerukajakas Larus ridibundus, kalakajakas Larus canus ja
hõbekajakas Larus argentatus (lähimad kolooniad Tondi saarel), kalakotkas Pandion
halia÷tus (järvel), hallhaigur Ardea cinerea, jõgitiir Sterna hirundo, mustviires
Chlidonias niger ja piiritaja Apus apus. Värvulistest toitub roostikus arvukalt
suitsupääsuke Hirundo rustica ja kaldapääsuke Riparia riparia, harvem
räästapääsuke Delichon urbicum. Hilissuvel (augustis- ja septembri algul) liitub
kohalike pääsukestega ka rändelisi isendeid, moodustades mitmesaja isendilisi
toitumisseltsinguid.
Välitööde
käigus
projektiala
roostikus
pääsukeste
ööbimisseltsinguid ei leitud. Üksikasjalik ülevaade on esitatud Lisas III.
Ala rändlinnustik on teada varasemate vaatluste põhjal. Suuremaid sügisrände
kogumeid moodustavad järvel (kuni roostiku piirini) sõtkas Bucephala clangula,
väikekoskel Mergus albellus ja tuttpütt Podiceps cristatus (Kuresoo jt 2003).
Ala ornitoloogiline väärtus
Hoiuala linnustiku (Loskini kinnistuga piirnev) koostis on väga tüüpiline
Võrtsjärvele. Siin levivad haudeperioodil suurroostike tunnusliigid – tuttpütt, hüüp,
roo-loorkull, rästas- ja tiigi-roolind. Rändeperioodil kohtab siin toitumas suuri sõtka,
tuttpüti, jää- ja eriti väikekoskla kogumeid. Projektialal on tuvastatud 19
kaitseväärtusega linnuliigi (Lõhmus et al. 2001) esinemine, kellest 12 esinevad
Võrtsjärve hoiuala piirides (Lisa III). Tabelis on rõhutatud (poolpaksus kirjas) EL
linnudirektiivi I lisa liike, kellest alal esineb kokku 7.
Kokkuvõtvalt võib märkida järgmist:
1)
Haudelindude osas on väärtuslik eelkõige hoiuala rooala, kus pesitsevad
kaitsekorralduslikult olulised (Linnudirektiivi I lisa) linnuliigid hüüp, rooloorkull ja
rästas-roolind (Joonis). Hüübi territoorium jääb siiski eemaldatava rooala serva ja
roo-loorkulli pesapaik veelgi kaugemale (täpne asukoht tuvastamata). Kõikidest
kaitseväärtusega liikidest on Võrtsjärv Eesti esindusalaks eelkõige roostike liikidele
hüübile Botaurus stellaris (30-40 haudepaari, 9% Eesti asurkonnast), tuttpütile
Podiceps cristatus (80-120 hp., 4% Eesti asurkonnast) ja rästas-roolinnule
Acrocephalus arundinaceus (100-150 hp.). Loskini kinnistul registreeritud liikidest on
huvipakkuvam punaselg-õgija (1 haudepaar).
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2)
Roostikus toituvate lindude hulgas oli küll kaitsekorralduslikult olulisi linnuliike,
kuid suuremaid lindude toitumiskogumeid siin ei kohatud ja enamusele liikidest
(hallhaigur, jõgitiir, mustviires, kajakad) leidub toitumispaiku piirkonnas piisavalt.
Röövlindudest sooritavad toitumislende roo-loorkull ja lõopistrik (pesitsevad
lähikonnas) ja kalakotkas (toitub järvel). Kogu roomassiiv pakub huvi toituvatele
suitsu- ja kaldapääsukesele, harvem räästapääsukesele. Kui pesitsusperioodil jääb
toituvate pääsukeste arv < 100 isendi, siis rändeperioodil (august-september) nende
arvukus mitmekordistub.
3) Suuremaid sügisrände kogumeid moodustavad järvel (kuni roostiku piirini)
sõtkad, jää-, väikekosklad ja tuttpütid. Võrtsjärv on üks rahvusvaheliselt tähtsamaid
ohustatud linnuliigi – väikekoskla Mergus albellus rändepeatuspaiku rändeteel, kus
kevadeti peatub kuni 1000 ja sügiseti kuni 3300 isendit (9 % rändetee asurkonnast).
22.10.2006 vaatluste alusel paiknes see sügisene suurkogum Tondi saare Rannaküla
ja Nooni nina vahelisel akvatooriumil.
Tervikuna võib konkreetse hoiuala roofragmendi ornitoloogilist väärtust hinnata
keskmiseks, Loskini kinnistul aga väikeseks.

2.7 Looduskaitse ja Natura 2000 alad
Kaitstavad loodusobjektid
Vastavalt Looduskaitseseaduse § 4le on kaitstavateks loodusobjektideks:
1) kaitsealad (sh kaitsealused pargid);
2) hoiualad;
3) kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid;
4) püsielupaigad;
5) kaitstavad looduse üksikobjektid;
6) kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.
Järgnevalt on käsitletud projektialal ja selle lähiümbruses paiknevaid kaitstavaid
loodusobjekte. Natura 2000 võrgustiku alasid on käsitletud eraldi Natura hindamise
peatükis.
Kaitsealad planeeringuala lähiümbruses puuduvad.
Võrtsjärve hoiuala on moodustatud järveökosüsteemi kui terviku kaitseks. See
hõlmab nii veekeskkonda ja -elustikku kui ka järveelupaigaga seotud loomastikku,
taimestikku ning kooslusi järve kallastel. Võrtsjärve hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ
nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - looduslikult
rohketoiteliste järvede (3150), jõgede ja ojade (3260), lamminiitude (6450),
soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ
II lisas nimetatud liikide, samuti EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud
linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle
elupaika kaitstakse, on: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia),
harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), rästas-roolind
(Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rabahani (Anser
fabalis), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala
clangula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk
(Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), lauk (Fulica atra), jääkoskel
(Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), täpikhuik (Porzana porzana),
mudatilder (Tringa glareola).
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Mustjärve hoiuala jääb planeeringualast ca 2,5 km kaugusele kirdesse. Mustjärv
on väike madal looduslik rabajärv, mis asub Võrtsjärvest ca 2 km kaugusel. 23 ha
suurust järve ümbritseb rabamännik. Järv kuulub Natura 2000 võrgustikku.
Mustjärve hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud
elupaigatüübi - huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse ning II lisas
nimetatud liikide - hariliku hingi (Cobitis taenia) ja hariliku vingerja (Misgurnus
fossilis) elupaikade kaitse.
Mustjärve ümbruskonnast võib korjata marju ja seeni. Vee äärde pääseb laudteed
mööda põhjakaldalt. Lähedal asub metsamarjade kasvatamisega tegelev Marjasoo
talu.
Kaitsealused liigid
Planeeringualale jääb Maa-ameti kaardirakenduse andmetel kuradi sõrmkäpa
kasvuala. KSH raames läbi viidud taimestiku analüüsi ja uurimuse tulemused selle
käpalise liigi esinemist planeeringualal ei kinnitanud, küll aga leiti teiste sama
kategooria käpaliste isendid (vööthuul sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), soo-neiuvaip
(Epipactis palustris), suur käopõll (Listera ovata)).
Natura 2000 võrgustiku loodusalaks on Võrtsjärv valitud olulise alana hariliku tõugja
(Aspius aspius), hariliku hingu (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio) ja
hariliku vingerja (Misgurnus fossilis) kaitsel. Täpsed arvukusandmed eelnimetatud
liikide kohta puuduvad, Võrtsjärve kui neile liikidele olulise loodusala valikul on
lähtutud Limnoloogiajaama ja Eesti Loodushoiu Keskuse ekspertarvamusest. Järvalt
jt (2003) hinnangul on kõigi eelnimetatud liikide suhteline arvukus Võrtsjärves väike
(hinnatud aastase väljapüügi põhjal). Tõugja (II kategooria kaitsealune liik) arvukus
tundub olevat Võrtsjärves langenud (A. Tuvikese hinnang). Tõenäoliselt on
vähearvukad ka teised kaitsealused liigid: vingerjas (III kategooria), hink (III
kategooria) ja võldas (III kategooria).
Lisaks neile esineb järves loodusdirektiivi V lisasse kantud rääbist (Coregonus
albula). Selgitamist vajab Võrtsjärve hoiuala tähtsus säga (II kaitsekategooria)
kaitsel. Viimati nähti säga Võrtsjärves 1985 aastal, kui mõrdadesse sattus 2 kala.
Kaitstavatest kahepaiksete liikidest esinevad Võrtsjärve hoiualal: tähnikvesilik
(Triturus vulgaris, III kaitsekategooria), elab Võrtsjärve kaldaala tiikides ja aeglase
vooluga kraavides, järves on kohatud Pikasilla lähedal vanajõgedes. Harilik kärnkonn
(Bufo bufo, III kaitsekategooria), Võrtsjärve ääres sage. Rohukonn (Rana
temporaria, III kaitsekategooria, loodusdirektiivi V lisa), Võrtsjärve ääres sage.
Rabakonn (Rana arvalis, III kaitsekategooria, loodusdirektiivi IV lisa), Võrtsjärve
ääres sage.
Üksikobjektid
Planeeringualal ega selle lähiümbruses ei ole kaitsealuseid üksikobjekte. Lähim
üksikobjekt, Karukivi, asub ca 6 km kaugusel ida suunas.
Vääriselupaigad
Vastavalt seadusele on vääriselupaik (ehk võtmebiotoop) kaitset vajav ala
tulundusmetsas, kus tõenäosus ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide
esinemiseks on suur, nagu väikeste veekogude ja allikate lähiümbrus, väikesed
lodud, põlendikud ja soosaared, liigirikkad metsalagendikud, metsa kasvanud
kunagised aiad, metsaservad, astangud, põlismetsa osad.
Metsaregistri andmetel planeeringualal ega selle lähiümbruses vääriselupaikasid ei
ole.
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3 Detailplaneeringute elluviimisega kaasnevad mõjud
3.1 Mõjuala ulatus ja hindamise metoodikast
Keskkonnamõju ruumilist ulatust hinnati lisaks planeeringualale ka ümbritseval alal.
Sealjuures hinnati seda erinevate mõjude osas erinevalt ruumilises ulatuses, kus
konkreetset mõju saab lugeda oluliseks. Ulatuslikumat mõju (populatsioonid, veestik,
visuaalsus jm) hinnati ulatuslikumalt, kuid väiksema täpsusastmega.
Kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju määratlemisel kasutati
kontrollnimekirjade ja kaardikihtide (EELIS-e jm andmekihid) meetodit ehk
geoinfosüsteeme, mis võimaldavad lähtuda eelkõige kohalikest oludest (nt
kaitstavate objektide olemasolu, taimestik, geoloogia jm). Mõju hindamisel toimusid
piirkonnaga tutvumiseks, probleemide analüüsiks ja planeeringulahenduse
täpsustamiseks välitööd, lisaks eksperthinnangutele kasutati prognoosimisel
analoogiate meetodit. Analoogsete projektide kogemusi on kasutatud erineva
üldistusastmega ka käesolevas töös.
KSH koostamisel kasutatud metoodika valikul ei ole vajalik otsese mõjude „pingerea”
koostamine. Hinnatakse planeeringulahenduse elluviimisega kaasnevate erinevate
mõjude olulisust, alternatiivide võrdlusse kaasatakse kriteeriumitena kõik olulised
mõjud. Keskkonnamõjud on rühmitatud – mõju inimese tervisele, mõju
looduskeskkonnale, sotsiaal-majanduslikud mõjud.
Mõju olulisus: eristati piirväärtusi ületav oluline mõju, mida ei ole võimalik
leevendada (välistaks tegevuse, millega see kaasneb), oluline negatiivne mõju,
väheoluline negatiivne mõju, neutraalne mõju või mõju puudub, väheoluline
positiivne mõju, oluline positiivne mõju. Arvestades, et planeering on
väikesemastaabiline, võivad alternatiivide negatiivsed mõjud enamikel juhtudel
sattuda samasse olulisuse kategooriasse. Sellisel juhul on täiendavaks
hindamiskriteeriumiks eri alternatiivide korral rajatavate objektide arv, jms.
Käesoleva planeeringu puhul on lähtutud põhimõttest, et keskkonnamõju
strateegiline hindamine peab olema planeeringu koostamise protsessiga võimalikult
integreeritud. Keskkonnakahju ära hoidvad, vähendavad ja kompenseerivad
meetmed on kaasatud planeeringulahendusse. Vajadusel protsessi käigus
planeeringulahendust täiendatakse. Nn kohustuslikud leevendavad meetmed on
toodud ptk. 4. Hindamise juures on kirjeldatud leevendamisvõimalusi, mille
rakendamine planeeringus sõltub planeerija ja ka projekteerija või omaniku
eelistustest.

3.2 Mõju inimese tervisele ja heaolule
Inimese elukeskkonna korraldus määrab oluliselt inimese psühhosotsiaalse heaolu ja
tema tervisliku seisundi. Tervise säilitamiseks ja parandamiseks on vaja korraldada
töö- ja elukeskkond selliselt, et vähendada või kõrvaldada keskkonnast tulenevate
füüsikaliste (müra, kiirgus jne), keemiliste (keskkonnareostus jne) ja bioloogiliste
(nakkushaiguste levik jne) ning samuti sotsiaalsete ja psühhosotsiaalsete (stress,
tõrjutus, sõltuvushäired jms) ohutegurite kahjulikku toimet.
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Väliskeskkonna seisundil on oluline mõju inimese tervise kõigile aspektidele.
Parandades väliskeskkonna tingimusi, saavutatakse inimeste parem tervislik seisund
ja
haigestumiste
arvu
vähenemine.
Ühiskonna
tasandil
on
olulised
keskkonnakorralduslikud meetmed – maakasutuse suunamine ja inimkasutuses
oleva või kasutusse võetava keskkonna ruumiplaneerimine, riskide seire, hindamine
ja juhtimine jne. Nende meetmete rakendamise tase ja tulemuste arvesse võtmine
otsuste tegemisel määrab ka mõju, mis avaldub iga inimese tervisele.
Mõjude olulisuse määramisel on vaja ka arvestada ka kavandatava tegevuse
mõjualasse jäävate elanike arvu. Liikudes Vallapalu-Rannaküla kõrvalmaantee ja
Sauli-Kubja teeristist planeeringuala poole, on hoonestatud kinnistud:
1) Mäe – hooned asuvad teeristist ~70 meetri kaugusel kõrvalmaantee
planeeringualast eemale jääval poolel, teest eraldatud kõrghaljastusega;
2) Sauli – hooned Sauli-Kubja teest ~50 meetri kaugusel, teest eraldatud
kõrghaljastusega;
3) Paju – hooned teest ~150 meetri kaugusel
4) Halliku, eraldatud teest metsaga.
Järgnevad kinnistud jäävad planeeringuala põhjaosa naabrusesse, kus paikneb 1/3
kavandatavatest elamukinnistutest (kõik eraldatud planeeringualast metsaga):
5) Suvilakinnistud, 17 kinnistut
6) Männiku
7) Tasa
Seega on mõjualas ~20…25 püsielanikku ja ~50…70 ajutist elanikku.
Heaolu mõjuala on laiem, kuid ka raskemini määratletav – inimeset võib häirida
asjaolu, et planeeringualal midagi arendatakse ka siis, kui ta elab otseselt
mõjutatavatest naaberaladest ohutus kauguses.
Inimese tervislik seisund sõltub paljuski ka siseruumi õhu kvaliteedist, mis omakorda
on sõltuvuses ehituskvaliteedist. Eelkõige on käesolevas aruandes põhjus käsitleda
radoonisaastet siseruumides, mis on tingitud looduslikest keskkonnatingimustest
Eestis.

3.2.1 Välisõhu kvaliteet
Vaadeldava detailplaneeringuga kavandatava tegevuse puhul on välisõhu kvaliteeti
mõjutavateks teguriteks:
- elamute kütmine;
- liiklussaaste;
- ehitustegevus.
Põlemisprotsesside (elamute kütmine, automootorid) peamisteks saasteaineteks on
lämmastikoksiidid, süsinikoksiid ja süsinikdioksiid, kütuse mittetäielikul põlemisel
tekkivad lenduvad orgaanilised ühendid ning tahked osakesed.
Teedel liiklemine ja ehitustegevus põhjustavad tahkete osakeste heite. Inimese
tervisele peetakse eriti ohtlikuks hingamisteedesse sisenevaid üliväikesi osakesi
(suurusega alla 2,5 µm) – tekivad eelkõige põlemisprotsessis. Teede tolmamine ja
ehituse tolmuheide on pigem elukvaliteeti häirivad tegurid (sõltuvalt muidugi
liiklussagedusest, kui kaugel saastavast tegevusest asuvad elamud, jms).
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Õhusaaste keskkonnamõju olulisuse hindamise aluseks on mõjutatava välisõhu
vastavus kvaliteedinormidele (väljendatuna saasteaine lubatava kogusena välisõhu
ruumalaühikus). Eestis on need kehtestatud keskkonnaministri 7.09.2004
määrusega nr 115 „Välisõhu saastetaseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse
piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning
saasteainete sisaldusest teavitamise tase“ (RTL 2004, 122, 1894; 2006, 33, 592).
Elamute kütmine
Paiksete saasteallikate puhul on hinnangu andmise aluseks saasteainete heite
väljaselgitamine (t/a, g/s) ja hajuvusarvutused, kuid nende tegemiseks on vaja
teada saasteallikate parameetreid (korstna läbimõõt, kõrgus, õhuvoolu liikumiskiirus,
kolde võimsus) ja kasutatavaid kütuseid. Planeeringulahenduse faasis saab hinnangu
andmisel tugineda analoogiale ja alternatiive võrrelda kvalitatiivsete parameetrite
kaudu.
Teadaolevalt tekib tahkekütuste kasutamisel eramute küttekolletes madaltiheda
hoonestuse korral inversiooni tingimustes selgelt tajutav õhusaaste. Samas on
tegemist linnatüüpi tiheasustusaladega, kus krundi suurused on 600…1200 m2 ja
üksikute allikate, st elamute arv on tunduvalt suurem kui planeeringualal (nt. Variku
ja Veeriku linnaosad Tartus).
Siiski on asjakohane kehtestada planeeringualale rajatavatele elamutele piirangud
teatud kütuste kasutamisele – kivisöe kasutamine ei ole lubatud, turbabriketti ja
puitbriketti-küttegraanuleid võib kasutada ainult spetsiaalselt selleks ettenähtud
küttekolletes, mis tagavad hea kütterežiimi.
Eeltoodud leevendava meetme rakendamisel võib eeldada, et piirkonna õhusaaste
suurenemine on väheolulise negatiivse mõjuga - kui elamu korstnaava asub 6 meetri
kõrgusel tekib saasteainete hajumismaksimum ebasoodsate hajumistingimuste
korral ~30 meetri kaugusel korstnast, samas on krundi minimaalne suurus järgus 90
* 80 meetrit ja lähimad elamud-suvilad jäävad uutest hoonetest enamasti rohkem
kui 100 meetri kaugusele, v.a. Halliku kinnistu hooned, mille kaugus lähimast
uusehitisest võib isegi olla ~20…30 m, kui hoone paigutada kinnistu piiri vahetusse
lähedusse.
Alternatiivide võrdleval hindamisel on siinkohal aluseks kavandatavate elamute arv:
kõige suurem suhteline mõju on Alternatiiv 1 korral, 0-alternatiivi korral olemasolev
olukord ei muutu.
Juhul, kui energiaallikana kasutada nt. maakütet, puudub alternatiividel otsese
õhusaaste mõju osas erinevus. Samas kasutavad hooned sel juhul soojusenergia
vajaduse rahuldamiseks elektrienergiat, mis tekitab teatud kaudse mõju IdaVirumaal.
Kui võimalusel rakendatakse ökotehnoloogilisi meetmeid hoonete üldise energiatarbe
ja seega ka kütmisvajaduse vähendamiseks: näiteks projekteerida passiivmajad,
täiendava energiaallikana kasutada päikesepatareisid, väheneb ka alternatiivide
vaheline erinevus.
Liiklussaaste
Liiklusvahendite
tekitatava
õhusaaste
hajumine
on
otseses
sõltuvuses
liikluskoormusest. Arvestades planeeringu realiseerimisega kaasnevaid madalaid
liikluskoormusi (praegu kuni 70 autot ööpäevas, kasv maksimaalselt kahekordne), ei
ole gaasiliste saasteainete piirväärtustele lähedasi kontsentratsioone planeeringualal
ega selle lähiümbruses ette näha ja seda ka halbade hajumistingimuste korral (olgu
märgitud et sujuva liikluse korral tekivad piirväärtuste lähedased kontsentratsioonid
maanteede ristumisel, kui kummagi maantee liikluskoormus on 20 000…25 000
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sõiduautot ööpäevas; linnades fooridega reguleeritud ristmikel võivad probleemid
tekkida mõnevõrra väiksematel liikluskoormustel). Kuna detailplaneeringualale
juurdepääs toimub olemasolevate teede kaudu, ei ole detailsem liiklusest tingitud
gaasiliste saasteainete teema käsitlemine antud KSH raames asjakohane.
Kuna Rannaküla olemasolev teedevõrk on pinnasekattega, kipuvad need kuival ajal
tolmama. Suure tõenäosusega juurdepääsuteid ei asfalteerita, seega kaasneb
elamute rajamisega tolmutekke episoodide suurenemine. Samas arvestades
liikluskoormuse väikest kasvu, võib väita, et tegemist on häiringuga, mida on raske
piirväärtustega võrrelda (saastetaseme piirväärtused on kehtestatud 1 tunni
keskmisena, juhul kui sõidab 1-2 autot tunnis või sadakond autot ööpäevas, on
vastava perioodi keskmine kontsentratsioon piirväärtusest oluliselt madalam isegi
juhul, kui auto läbisõitmise hetkel tekiks 1 tunni keskmisest oluliselt suurem
piirväärtus).
Ka liiklussaaste puhul on alternatiivide võrdleval hindamisel aluseks kavandatavate
elamute arv: kõige suurem suhteline mõju on Alternatiiv 1 korral, 0-alternatiivi
korral olemasolev olukord ei muutu. Kuna üldine transpordikoormus on madal ja ka
ei ole võimalik sõita suurtel kiirustel, on tegemist väheolulise negatiivse mõjuga.
Juhul, kui teede tolmamine peaks põhjustama olulise häiringu, on võimalik seda kas
leevendada teede kastmisega või tolmuvaba kattega (mis madalat liikluskoormust
arvestades ei ole põhjendatud tee projekteerimise normidega – vt. punkt 3.3.3).
Meetme rakendamise eest vastutaks vastava teelõigu omanik.
Tolmuvaba katte rajamisel tuleb kaaluda, kuivõrd oluline on säilitada piirkonna
traditsiooniline väljanägemine (Rõngu valla üldplaneering ptk 5.7 Liiklusskeem ja
teedevõrk) – Sauli-Kubja tee eksisteerib juba 19. sajandist pärineval verstakaardil
(Kaart 8).
Arvestades, et kogu planeeringualaga seotud liiklus möödub ainult mõnest üksikust
elamukinnistust (Mäe, Sauli, Paju) ja lähemad hooned on teest eraldatud
metsaribaga, on tegemist pigem emotsionaalset laadi häiringuga ja tolmuvaba katte
rajamine ei ole põhjendatud. Arendaja on seisukohal, et vabatahtliku kohustusena ta
vallale kuuluva tee tolmuvabaks muutmist enda kanda ei võta.
Valgutas toimunud vahearutelul ilmnes, et peamiseks liiklusega
põhjustajaks on suveperioodil juhukülalised, kes püüavad leida
ja seetõttu küla vahel ringi ekslevad. Supluskoha toomine
korralik viidasüsteem vähendavad liiklusega seotud häiringuid
olukorraga.

seotud probleemide
juurdepääsu järvele
planeeringualale ja
võrreldes praeguse

Ehitusaegne mõju
Mõnevõrra võib välisõhu kvaliteeti mõjutada ka ehitustegevus. Kaevetöödest tingitud
tolm võib lagedal alal levida väga kaugele. Planeeringuala on suures osas kaetud
metsa või võsaga, mis piirab oluliselt tolmu levikut. Metsa või võsaga on
planeeringualast eraldatud ka kõik praegu läheduses asuvad elamud ning suvilad.
Kindlasti leevendab ehitusaegseid mõjusid asjaolu, et ükskõik kumma planeeringu
stsenaariumi rakendumise korral ei hakata kõiki kavandatud hooneid rajama
üheaegselt vaid tegemist on pikemaajalise protsessiga, mille kestuseks võib
olenevalt turusituatsioonist kujuneda isegi kuni 15 aastat.
0-alternatiivi korral ei saa välistada ehitusaegseid mõjusid, kuna vastavalt Rõngu
valla üldplaneeringule on osa Rannakülast perspektiivne väike-elamute ala (mõjualas
olevad Halliku, Männiku ja Tasa kinnistud on 100 % elamualad).
Eeltoodud arvestades ei kaasata ehitusaegseid mõjusid alternatiivide hindamisse.
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3.2.2 Müra
Kaasaegse elukeskkonna lahutamatu osa on müra. Müra tekitavad inimesed ise oma
igapäevase elustiiliga kuulates muusikat, pidades pidu, kasutades erinevaid
mootorsõidukeid, tööriistu jne. Ühele inimesele naudingut pakkuvad helid võivad
kõrvalseisjale olla tõsiselt häirivaks müraks. Lisaks tekitavad müra veel erinevad
seadmed, transport, tehnoloogilised süsteemid ja tööstusettevõtted.
Eestis läbiviidud müra häirivuse statistilised uuringud näitavad, et kõige rohkem
segab inimesi naabrite tekitatav müra, häirivuselt sellele üsna lähedane on tänavavõi maanteemüra. Muu välismüra (rongiliiklus, lennukid, tööstus) jääb kahest
esimesest müraliigist tublisti tahapoole.
Akadeemilistes uuringutes ei ole esitatud kindlaid põhjus-tagajärg seoseid või
esitatud statistiliselt olulisi korrelatsioone, mis võimaldaksid näidata teatud
müratasemega tõenäoliselt kaasnevaid otseseid mõjusid inimese tervisele. Uuringud
toetuvad üldjuhul inimeste subjektiivsete häiringute hindamisele ehk analüüsitakse
erineva tugevusega mürafooni korral mürast häiritud inimeste hulka ning häiringu
ulatust. Nagu mitmetes allikates viidatakse, ei saa keskkonnamõju hindamisel
inimese tervisele eeldada samast lähenemist arstiteadusliku tervisekäsitlusega, kus
inimesel ilmnevate sümptomite alusel diagnoositakse haigus, mida asutakse ravima.
Mõju hindamisel inimese tervisele tuuakse välja riskid sümptomite või tervisehäirete
esinemiseks.
Müra võib avaldada tervisele mõju nii üksiku valju mürasündmuse kui ka pidevalt
müraga kokkupuutel kujuneva kumuleeruva mõju kaudu. Müra negatiivne mõju võib
avalduda otsese kuulmiskahjustuse ja valuaistingu näol, kuid tavapäraselt
vaadeldakse keskkonnamüra siiski kui segavat faktorit muude tegevuste nagu
magamine, vestlemine, töötamine, puhkamine taustal. Varjatut mürast tingitud
negatiivne efekt võib väljenduda stressi näol.
Välisõhu kaitse seadus defineerib müra, kui inimtegevusest põhjustatud ning
välisõhus levivat soovimatut ja kahjulikku heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad
saasteallikad. Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42 „Müra normtasemed
elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise
meetodid“ kehtestab müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning
ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning mürataseme
mõõtmise meetodid. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate planeerimisel
ning ehitusprojektide koostamisel.
Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse järgmisi müra normtasemete liigitusi:
 Taotlustase – mainitud määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei
põhjusta häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes
planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra parandamisel.
Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme
piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme
arvsuuruse juurde sellekohane märkus.
 Piirtase – mainitud määruse tähenduses müra tase, mille ületamine võib
põhjustada
häirivust
ja
mis
üldjuhul
iseloomustab
rahuldavaid
(vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra
hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud
aladel. Olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui
piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks.
 Kriitiline tase – müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat häirivust
ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. Kriitilised tasemed
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kehtestatakse liiklusmürale ja tööstusmürale. Kasutatakse olemasoleva
olukorra hindamisel välismüraallikate vahetus läheduses. Uute müratundlike
hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on üldjuhul keelatud.
Välismüra normtase on A-korrigeeritud (inimkõrva tundlikkust arvestav)
ekvivalentne helirõhutase LpA,eq,T. Regulaarsest liiklusest põhjustatud müra
normtasemete kehtestamisel on arvestatud keskmise liiklussagedusega aastaringselt
või regulaarse liiklusega perioodi vältel. Vastavad piirväärtused on toodud Tabelis 1.
Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme
piiridesse, mis koostatava detailplaneeringu puhul tähendab 55 dB päeval ja 45 dB
öösel (II kategooria
laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused,
elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates). Liiklusega seotud üksikute
mürasündmuste korral ei tohi maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega
aladel olla suurem kui 85 dB(A) päeval ja 75 dB(A) öösel.
Tabel 1. Liiklusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata
aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel)
Ala kategooria
üldplaneeringu
alusel

I
II
III
looduslikud
laste- ja
segaala (elamud
puhkealad ja
õppeasutused,
ja
rahvuspargid,
tervishoiu- ja
ühiskasutusega
puhke- ja
hoolekandeasutu
hooned,
tervishoiuasutust sed, elamualad,
kaubandus-,
e puhkealad
puhkealad ja
teenindus- ja
pargid linnades tootmisettevõtte
ning asulates;
d)
50/40
55/45
60/50

Taotlustase
uutel
planeeritavatel
aladel
Taotlustase
55/45
60/50
olemasolevatel
aladel
Piirtase
55/50
60/55
olemasolevatel
651/601
aladel
Kriitiline tase
65/60
70/65
olemasolevatel
aladel
1
lubatud müratundlike hoonete sõidutee poolsel küljel.

IV
tööstusala

65/55

60/50
651/551

70/60

65/55
701/601

75/65

75/65

80/70

Detailplaneeringuga kavandatava ehitusmahuga ja tulevaste elanikega kaasnev
transpordikoormus on madal (summaarseks liikluskoormuseks kujuneb 130…140
autot ööpäevas), millega ei kaasne detailplaneeringu realiseerimisel mürataseme
märkimisväärset tõusu. Vahetult tee ääres võib oluliseks mürafooni tõstvaks
liiklussageduseks lugeda 1000-2000 sõidukit ööpäevas, mis teeb tipptunni
liiklussageduseks 100-200 sõidukit.
Sarnaselt õhusaastega on pigem tegemist üksikute mürasündmustega, mida võib
lugeda häiringuteks. Seega on liiklusest tingitud müra väheolulise negatiivse mõjuga.
Alternatiivide 1 ja 2 korral suureneb piirkonnas liiklevate sõidukite arv, mistõttu
suureneks ka mürafoon. 0-alternatiivi korral ei ole põhjust eeldada liikluskoormuse ja
seega ka mürataseme olulist muutust. Samas on Halliku kinnistu valla
üldplaneeringu järgi elamumaa, st perspektiivne elamuehituse ala. Arvestades
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olemasolevate hoonete paigutust Halliku kinnistul on võimalik häiring olulisem kui
vaadeldava planeeringu puhul – tekib läbiv liiklus.
Ehitustegevusega kaasnev müra tõstab samuti ajutiselt häirivate mürasündmuste
esinemise tõenäosust. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse etapiviisiline
elluviimine ja tööde teostamise aja piiramine ööpäevas (ehitustegevus tööpäeviti,
tööaegadel näiteks 8.00 – 17.00) peaksid olema sobivad leevendavad meetmed, et
vähendada häiringute olulisust. Kindlasti vähendab müra levikut ka kõrghaljastuse
maksimaalne säilitamine.
Üldiselt võib prognoosida, et elamualade rajamise järgselt säilivad head akustilised
tingimused ehk tegemist on nn „vaikse alaga“. Endiselt on piirkonnas valdavateks
looduse tekitatud hääled ehk tuulise ilma korral metsa ja lainete müha.
Eraldi tuleb käsitleda puhkekeskuse tekitavat meelelahutusliku iseloomuga müra. Ka
üldkasutataval alal toimuda võivad kultuurisündmused on võimalikuks müraallikaks.
Nn. müramäärus näeb ette, et meelelahutuspaikade maksimaalne helirõhutase
müratundlike hoonete välisterritooriumil normitakse nagu tehnokommunikatsioonide
müra. Elamu välisterritooriumil on ekvivalentne müra normtase päeval 50 dB ja
öösel 40 dB, öösel on lubatud helirõhu maksimumtase 45 dB. Majutusasutuse
välisterritooriumil on ekvivalentsed normtasemed 5 dB võrra suuremad,
maksimumtaseme piirmäära ei ole kehtestatud.
Lisaks
on
sätestatud
helivõimendussüsteemide
meelelahutuspaikades, sh vabaõhuüritustel, mis ei
ekvivalenttaset 100 dB ja maksimaaltaset 115 dB.

helirõhu
piirtasemed
tohi ületada helirõhu

0-alternatiivi korral ei ole välistatud organiseerimata „ürituste“ müra.

3.2.3 Radoonisaaste. Ruumide sisekliima
Hoonete ehitamisel tuleb arvestada looduslikku päritoluga radioaktiivse gaasi –
radooni, esinemisega. Radoon on loodusliku ioniseeriva kiirguse allikatest inimese
tervisele kõige ohtlikum. Ta on mürgine ja põhjustab rakumutatsioone. Radoon on
suitsetamise kõrval olulisemaid kopsuvähi põhjustajaid. Kopsuvähki haigestumistest
on 10–30% tingitud suurest radoonisisaldusest (üle 150–200 Bq/m³) eluruumide
siseõhus.
Eesti projekteerimisnormid (EPN 12.2) piiravad aasta keskmise radoonisisalduse elu, puhke- ja tööruumides 200 Bq/m3. Üldiseid suuniseid kuidas projekteerida
radooniohutut hoonet saab standardist EVS 840:2003 „Radooniohutu hoone
projekteerimine“
ning
Kiirguskeskuse
kodulehelt
leitavast
abimaterjalist
„Radooniohutu elamu“, mis loetleb ära ka radoonisisalduse vähendamise võimalused.
Kui hoone rajatakse madala või normaalse radoonisisaldusega pinnasele aitab
kõrgenenud radoonisisaldust ruumis vältida enamasti hea ehituskvaliteet.
Ehitusmaterjalina on radoonitõkkeks näiteks betoon. Ehituskvaliteet peaks tagama,
et betooni ei tekiks praod, mille vältimine on radooni sisseimbumise seisukohalt väga
oluline.
Rõngu vallas on hoonetes keskmine radooni sisaldus 100 – 150 Bq/m3. [Radoon
Eestimaa elamutes, Riikliku uuringu tulemused], st puudub vajadus erimeetmete
rakendamiseks radooni tõrjeks.
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Kuna inimene veedab 80-90% oma ajast siseruumides, siis on selle õhu parameetrid
palju olulisemad tervisele kui välisõhu omad. Kuigi siseõhu koostis sõltub suuresti
välisõhu koostisest (erineval määral, sõltuvalt komponendist), on ruumides tekkinud
saasteainetel tihti olulisem tähtsus siseõhu saastumise kujunemisel.
Siseõhu
saasteained
pärinevad
sagedamini
pinnasest,
ehitusja
viimistlusmaterjalidest, seadmete tööst, mööblist, tegevusest ruumides ja
elusolenditest. Suurimat ohtu tervisele põhjustavad vingugaas ja lämmastikoksiidid
(ahjudest, gaasipliitidest), lenduvad orgaanilised ühendid, lestalised, seenteeosed,
bakterid ja viirused, asbest, formaldehüüd, ammoniaak, fenoolid, radoon ja
suitsetamisel tekkivad saasteained. Siseruumi õhu saastatus seondub eelkõige
projekteerimis- ja/või ehitustööde madala kvaliteediga (eelkõige puuduliku
ventilatsiooni, siseruumidesse tungiva radooni, vähese soojapidavuse ja
mürakindluse ning muu tõttu). Kui siia lisada „kahjulikud“ isiklikud eelistused ja
harjumused, nt rohkete sünteetiliste materjalide kasutamine ja suitsetamine, on
tulemuseks tervisehäirete oluline sagenemine.
Nn „haige hoone“ sündroomi aitab vältida ökomajade ja ökotehnoloogiate laialdasem
kasutuselevõtt. Samas ei saa seda seada planeeringuliseks tingimuseks, pigem jääb
loota, et inimeste teadlikkuse kasv ja ühiskonna üldine arengutase seda trendi
soodustab.
Alternatiivide võrdlemisse teemat ei kaasata.

3.2.4 Joogivee kvaliteet
Joogiveena kasutatakse mitmesuguse päritoluga vett - kaitstud põhjaveekihtidest
võetud vett, pinnaveest puhastamise tulemusena saadud vett, mõnel pool maailmas
isegi magestatud merevett. Olenemata päritolust, ühendab neid kõiki üks tingimus joogivesi peab vastama kindlatele kriteeriumitele, milleks on ülemaailmse
tervishoiuorganisatsiooni (WHO) välja töötatud piirnormid, mille alusel on omakorda
välja antud Euroopa Liidu joogivee direktiiv 98/83/EEC ja millele tugineb Eesti
Vabariigi sotsiaalministri määrus nr.82 "Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning
analüüsimeetodid."
Tervisele ebasoodsat mõju avaldab kvaliteedinõuetele mittevastav joogivesi, mille
peamisteks põhjusteks on inimtegevusest tingitud keemiline või bioloogiline saaste
(maapinnast, reoveest ja õhust) ning loodusliku veeallika sobimatus joogiveeks.
Saastunud joogivesi võib põhjustada kemikaalidele omaseid koheseid või hiljem
avalduvaid mürgistusnähte, erinevate nakkushaiguste levikut ja muid terviseriske
nagu mineraalide liig või vaegus.
Detailplaneeringuala kinnistute veega varustamine on ette nähtud Loskini kinnistu
kaguossa rajatavast puurkaevust. Detailplaneeringuala arvutuslik veetarve on 33,6
m3/ööp. Lisaks antakse planeeringuga olemasolevatele suvilakruntidele võimalus
liituda ühisveevärgiga, arvutuslik veetarve on 7,65 m3/ööp. Ühisveevärgi
summaarseks arvutuslikuks veetarbeks on 41,25m3/ööp. Puurkaevule nähakse
detailplaneeringuga ette 50 m raadiusega sanitaarkaitseala (märkus: veeseaduse §
28 lg 4 p. 2 võimaldab Keskkonnaametil sanitaarkaitseala ulatuseks määrata 30
meetrit puurkaevust, kui vett võetakse hästi kaitstud põhjaveekihist ja veevõtt on
10-50 m3 ööpäevas). Sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus, välja arvatud
veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine ja heintaimede niitmine.
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Märgitud koguse põhjavee võtmiseks on vaja vee erikasutusluba. Lisaks on vajalik
taotleda veehaarde ehitus- ja puurkaevu puurimisluba (keskkonna-ministri
30.01.1997 määrus nr. 8, avaldatud RTL 1997, 25, 145; 2009, 11, 131). Kuna veega
varustatakse üle 50 inimese, on tegemist ühisveevärgiga (ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni seadus, § 2 lg 1), samas võib ühisveevärk olla kas avalik-õigusliku
või eraõigusliku isiku omandis. Kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on eraõigusliku
juriidilise isiku omandis, esitab ettepaneku vee-ettevõtja määramiseks ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni omanik, mille kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu.
Ühisveevärgi saab rajada kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava
valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab ÜVKS § 4 lõikes 2 sätestatut –
nõuded, mida esitatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale.
Veeseaduse § 132 lg 1 alusel on ühisveevärgi omanik või vee-ettevõtja joogivee
käitleja. Joogivee käitleja tagab joogivee vastavuse joogiveele kehtestatud nõuetele
kohani, kus joogivesi saab kättesaadavaks teisele käitlejale või tarbijale, kui joogivee
käitleja ja kinnistu omanik ei ole kokku leppinud teisiti.
Joogivee tootmiseks põhjaveest alla 500 m3 ööpäevas tuleb enne joogiveeallika
kasutuselevõttu teha ühekordne põhjavee kvaliteedi uuring (sotsiaalministri
02.01.2003 määrus nr. 1, avaldatud RTL 2003, 9, 100, § 5 lg 1). Tarbijatele
edastatava joogivee tavauuringuks tuleb võtta vähemalt 1 proov aastas ja
süvauuringuks vähemalt 1 proov 10 aasta jooksul, kui võetava vee hulk on kuni 100
m3 ööpäevas. Uuritavad parameetrid jm nõuded on kehtestatud sotsiaalministri
31.07.2001 määrus nr. 82, avaldatud RTL 2001, 100, 1369, viimane muudatus RTL
2009, 48, 697.
Ülaltoodud tingimuste täitmisel on tagatud detailplaneeringu ala ja suvila elanikele
kvaliteetne joogivesi. Praegu on lähimad puurkaevud Viiluka maaüksusel (kat.
number 20 789) ja Kubja farmi juures (kat. number 6761). Kasutatakse Kesk-Devoni
(D2) vett, kaevude sügavus on vahemikus 55-60 m. Mõlema puurkaevu vesi on
suure rauasisaldusega. Kubja farmi kaev ei ole kasutuses ja see tuleb tamponeerida.
Elanike joogiveega varustamiseks on kavandatud alternatiivi 1 ja 2 puhul
puurkaev, mis peaks tagama. Leides puurkaevule sobiva asukoha planeeringualal on
keskkonnaaspektist antud lahendus sobiv ja vähendab oluliselt põhjavee reostusohtu
(igale majapidamisele eraldi rajatav salvkaev või puurkaev suurendab ohtu põhjavee
reostuseks). Kavandatava ühisveevärgi süsteemiga on võimalik liita ka praegused
elamud (ennekõike suvilapiirkond), vähendades sellega halvasti kaitstud põhjaveega
alal põhjavee reostuse ohtu. Antud tegevus on kooskõlas ka Rõngu valla
üldplaneeringuga, kus on hajaasustuses soovitatud korraldada veevarustust mitme
krundi peale. Seega on kavandataval detailplaneeringul praeguse olukorraga
võrreldes positiivne mõju. Arvestades mõjutatavate inimeste väikest arvu, tuleb see
lugeda väheoluliseks.
Alternatiivi 2 puhul ei ole ühisveevärgi arendamine kõigi eeltoodud nõuete järgi
vajalik, kuna eeldatavalt jääb teenindatavate elanike arv alla 50. (see võib olla
arendaja jaoks majanduslikult positiivne, kuid küla jaoks pigem 0-alternatiiv).
0-alternatiivi puhul puurkaevu ja ühisveevärgi süsteeme lähemal ajal (Rõngu valla
praeguse ÜVK kehtivusperioodil) ei rajata. Praegu olemasolevad puurkaevud ja
salvkaevud jäävad kasutusse. Arvestades mõjutatavate inimeste väikest arvu (alla
50), on tegemist neutraalse…väheolulise negatiivse mõjuga.
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3.2.5 Valgustatus
Valgustust kasutatakse sõidu- ja kergliiklusteede ohutuse ja kasutusmugavuse
suurendamiseks, samuti elamupiirkondade turvalisuse tõstmiseks. Valgustuse
rajamine sõltub konkreetse ala kujust ja nähtavusest. Valgusreostus on inimese
poolt tekitatud valgustatus, mis lisaks oma sihipärasele eesmärgile tekitab ka
ebasoovitavaid kõrvalmõjusid.
Võimalikule valgusreostusele tuleb tähelepanu pöörata nii planeerimise etapis kui ka
detailsemalt tehnilise lahenduse välja töötamisel. Elanikele on ebamugav ja seeläbi
negatiivse mõjuna käsitletav sobimatult (näiteks ebatäpselt suunatud või suunamata
üldvalgustus) lahendatud või tehniliselt mittekorras olev (näiteks põhjendamatult
vilkuvad valgustid) valgustus, mis paistab akendesse.
Peamiseks eesmärgiks käesoleva projekti raames on valgustuse kavandamine
selliselt, et see täidaks valgustuse eesmärke, kuid toimiks võimalikult vähe
valgusreostusena. Kuna tegemist on osaliselt loodusliku alaga, siis liigne valgustus
võib häirida ka metsloomade liikumist ja tegevust.
Detailplaneeringuga ei kavandata täiendavat teede valgustamist, krundisisene
valgustus
lahendatakse
ehitusprojektiga.
Eeltoodud
aspektidega
tuleb
tähelepanelikult
arvestada
valgustuse
projekteerimisel
ja
edasisel
kasutamisel/hooldamisel. Soovitav on kasutada liikumisanduritega valgustussüsteemi.
Alternatiivide mõju sõltub kavandatavate kinnistute arvust. Kuna sellest tegurist
sõltuvad ka teised häiringud nagu müra ja õhusaaste, on põhjendatud nende
koondamine üheks kriteeriumiks.

3.2.6 Turvalisuse tagamine
Planeeringutes kuritegevuse riske vähendavat tingimuste arvestamine toimub Eesti
standard EVS 809-1:2002 alusel. Planeeringualal on rakendatud järgmisi olulisemaid
meetmeid:
- elamumaadel rahu ja turvalisuse tagamine (umbtänava tõttu puudub läbisõit
ja elamuteni on põhjust sõita vaid elanikel);
- konkreetselt ja selgelt eristuvad juurdepääsud ja liikumisteed;
- naabrivalve tugevnemine lisanduva puhekompleksi ja elanike arvel –
piirkonnas viibib pidevalt inimesi.
Projekteerimisel, hilisemal ehitamisel ja kasutamisel tuleb lisaks eelnevale arvestada
järgnevaga:
- korrashoid, sh üldkasutatava maa korrashoid;
- parklate ja hoone ümbruse valgustus (arvestades punktis 3.2.5 toodud
tingimusi);
- vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (s.h. akende ja uste
konstruktsioon ja lukustus);
- süttimatust materjalist suletavate prügianumate kasutamine;
- atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur;
- nn. tagumiste ligipääsude vältimine;
- piirete rajamine õueala ümber (arvestades allpool toodud tingimusi);
- suunaviidad.
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Praeguse olukorra säilimine (Alternatiiv 0) ei ole turvalisuse seisukohast kuigi hea,
sest elamute vahel on suured vahemaad, suvilapiirkond ei ole alalises kasutuses.
Avaliku ranna olemasolu võib piirkonda meelitada soovimatuid külalisi (st kes ei käitu
normidele vastavalt). Vähest turvalisust (naabrivalve mittetoimimist) kinnitab fakt,
et mõne 2000ndate aastate alguses toimus planeeringualal röövraie, mille
tulemusena võeti maha palju väärtuslikku metsa.
Alternatiivide 1 ja 2 korral on mõju piirkonna turvalisusele suhteliselt sarnane.
Teatud turvalisuse vähenemise risk võib olla seotud uute elanike lisandumisega (ei
saa välistada üldisest normist kõrvalekalduvaid käitumisharjumisi). Siiski ei saa
olulisemaks riski allikaks pidada uusi elanike, kuivõrd ajutiselt näiteks randa
kasutavaid inimesi. Mõlema alternatiivi korral on kavandatud arendada turismi ja
tuua piirkonda uusi ettevõtlusvorme, samuti arendada välja järveäärne üldmaa
sihtotstardega ala, kus oleksid avalik rand ja mitmesugused vaba aja veetmise
võimalused. Sellega suureneb võimalus, et piirkonda tullakse „pidutsema“ ehk
ümbruskonda häirima ning reostama. Samas kaasneb leevendava meetmena
järelevalve olemasolu, sh ei saa eramaal omaniku loata viibida pimedal ajal.
Piirkonna turvalisust suurendab püsielanikkonna suurenemine, st naabrivalve
paraneb.
Tagamaks rohevõrgustiku ja kallasraja toimimine ei ole käesoleva KSH koostajate
arvates arukas lubada piirete (eeskätt võrktarade, aedade jms) rajamine
ehituskeeluvööndisse. Vastavalt Rõngu valla üldplaneeringule on rohevõrgustiku
aladel lubatud aiaga piiratud õueala maksimaalselt 10 % ehk 0,3 ha,
detailplaneeringu lähteülesandega 0,25 ha. Detailplaneeringus on määratud, et
elamumaade ja puhkekompleksi õueala (kuni 0,25ha) on lubatud piirata kuni 1,2m
kõrguse puit või võrkaiaga või hekiga. Lubatud on ka kuni 0,8m kõrgused maakivist
piirded.
Selline piiramine ei vähenda avaliku ruumi kasutamise
(heatahtlikele) piirkonnas liikuda/viibida soovijatele.

võimalusi

teistele

Kokkuvõttes võib järeldada, et elamute rajamisega turvalisus pigem suureneb. Sama
võib väita puhkekeskuse kohta, kui järgitakse piirkonna turismi arengukontseptsiooni
(ptk. 4.1)

3.3 Sotsiaal-majanduslikud mõjud
3.3.1 Mõju piirkonna arengule
Rõngu valla arengukavas on tehtud SWOT analüüs. Rannaküla arengu seisukohast
on olulised järgmised mõjurid (lisatud on mõju hindajate kommentaarid, kuidas
kavandatav tegevus nendega suhestub):
Võimalused
Rahvastiku sisseränne (ei toimu ilma täiendavate elamualadeta)
Lisaressursside hankimine projektide kaudu (võimalik, et piirkonda tuleb juurde
inimesi, kes on võimelised projekte kirjutama ja ka ellu viima)
Ohud
Hariduspoliitika tulemusena Valguta algkooli sulgemine ja Rõngu keskkooli muutmine
põhikooliks (vähendab ohtu, kuna eeldatavalt laste arv suureneb)
Rõngu haigla reorganiseerimine hooldekoduks (realiseerunud).
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Tugevad küljed
Külaelu hoogustumine, toimivad külavanemad
Raamatukogude-seltsimajade näol olemas küla tugipunktid, toimivad avalikud
internetipunktid (lähim punkt praegu Valgutas)
Kohalikul algatusel põhinevate projektide koostamine, ressursside leidmine (See
eeldab kohalikku aktiivsust, mida siiani pole Rannakülas märgata olnud – 2000.
aastal koostatud Võrtsjärve arengukavas on küla korduvalt nimetatud
potentsiaalsete arendustegevuste toimumise kohana, järgmises arengukavas ei ole
Rannakülale ühtegi viidet)
Võrtsjärve puhkemajandusliku potentsiaali kasutamine (sama, mis eelmine)
Nõrgad küljed
Rahvaarvu vähenemine (kavandatav tegevus soodustab rahvaarvu kasvu)
Teenindussektori nõrk arengutase (kavandatav tegevus soodustab sektori arengut)
Vähesed investeeringud infrastruktuuri arengusse (kavandatava tegevusega
kaasnevad investeeringud elektri- ja sidevarustusse, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arendamine)
Ühtse kogukonnatunde puudumine (neutraalne või pigem ei soodusta; kuid vastuseis
võib tekitada /ajutiselt?/ ühtsema kogukonna)
Ruumikitsikus koolimajas (suureneb, kui vald ei lahenda)
Spordirajatiste halb kvaliteet (tehakse uusi sportimiskohti)
Ühistranspordi kasutamise võimalused piiratud (ei sõltu arendustegevusest)
Noortel puudub atraktiivne kooskäimiskoht (luuakse eeldused).
Rõngu valla tulevikupilti nähakse järgmisena:
aktiivset eluhoiakut väärtustav
heatasemelise infrastruktuuriga turvaline omavalitsus, kus hinnatakse traditsioone ja
arendatakse tasakaalustatud ja loodust hoidvat majandust
2009-2015 tegevuskavas arengueesmärkide saavutamiseks on toodud järgmised
tegevused, mis võivad seonduda planeeringuga ja/või Rannakülaga:
-

-

üldplaneeringu kaasajastamine ning detailplaneeringute koostamine ja
elluviimine (pidevalt);
teemaplaneering kergliiklusteedele 2009-2011;
Valla teede korrashoiu tagamine;
Võrtsjärve Sihtasutuse töös osalemine;
Sotsiaalsete suhete ja koostöö arendamine valla elanike hulgas - rahva
kaasamine arengukavade (valla, küla, kooli jne) uuendamisse, külavanemate
koolitamine
Jäätmekäitluse korrastamine – kogumispunktide rajamine
Elanike toimetulek ja turvalisus - perearsti tegevustoetus, naabrusvalve
käivitamine, arendamine
Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine, tingimuste parandamine külade tõmbekeskuste väljaarendamine, puhke- ja turismiobjektide
tugiinfrastruktuuri väljaarendamine Võrtsjärve-äärse ujumiskoha
heakorrastamine.

Rannaküla ei ole nimetatud seoses ühegi konkreetse projektiga (välja arvatud
ujumiskoht).
Kavandatav tegevus on selgelt piirkonna arengut soodustav. Samas ei ole üheselt
selge, kui palju uusasunikke seob ennast püsivalt Rannakülaga.
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Kui arendaja rajab planeeringualale ka mõne turismiettevõtte, tekib valda juurde
uusi töökohti. Siinkohal ei ole oluline mitte otsene töökohtade arv (eeldatavalt
tegeleb sellega perefirma, lisanduvad hooajatöö võimalused) vaid võimalus
võrkstruktuuride tekitamise kaudu kohalikku majandust elavdada.
Olemasoleva olukorra jätkumisel oleks mõju majanduslikule keskkonnale neutraalnemõnevõrra negatiivne. Planeeringualale kavandatavad majapidamised jääksid
ehitamata ja seega Rõngu valda lisanduvad potentsiaalsed elanikud ja nendega
kaasnev maksutulu vallal saamata. Välja ehitamata jääks ka avaliku rannana ette
nähtud puhkeala.

3.3.2 Mõju maakasutusele, maastikule ja kultuuripärandile
Planeeringuala piires ega selle lähiümbruses ei ole väärtuslikke maastike või olulise
kultuurilise väärtusega alasid ning objekte. Seega ei ole ette näha olulist mõju
kultuuripärandile. Siiski tuleb kaevetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja
arheoloogilise kultuurikihi ilmsikstuleku võimalustega. Muinsuskaitseseadusest
tulenevalt (§ 30-33, 41) on sellisel juhul leidja kohustatud kaevetööd peatama, leiu
jätma leiukohta ja kultuurkihi puutumata ning teatama Muinsuskaitseametile või
kohalikule omavalitsusele.
Rõngu valla üldplaneeringus on välja toodud, et hajaasustuses olemasolevate
elamualade tihendamisel traditsioonilistes külastruktuuriga külades tuleb järgida
traditsioonilisi ehitusmahtusid, ehitusmaterjale, arhitektuurseid lahendusi, samuti
järgida traditsioonilist hoonete paigutust ja õuestruktuuri. Planeeringuala paikneb
suvilakinnistute vahetus läheduses. Traditsiooniline asustus paikneb kaugemal,
elamud paiknevad kas väiksemate rühmadena (maksimaalselt 3-4 elamut) või hajali.
Sisuliselt on lähteülesannet järgiva planeeringulahenduse puhul tegemist
üleminekualaga tiheasustustüüpi maakasutuselt (suvilate maksimaalne krundi suurus
1300 m2) hajaasustustüüpi maakasutusele.
Kohalikelt elanikelt saadi teave, et rannaäärsel alal (kohas, kus detailplaneeringuga
kavandatakse vaadete avamist) asus küla kiigeplats ja laululava. Arendaja kaalub
nende taastamist esialgsel kujul (kui õnnestub leida fotosid ja tuvastada täpne
asukoht) või samalaadsete rajatiste tegemist.
Planeeritav tegevus (Alternatiivid 1 ja 2) ei oma olulist visuaalset mõju praegusele
olukorrale. Hooned, mis rajatakse, ei jää enamasti praeguse tee äärde ja seega ei
muutu oluliselt hetkel Sauli-Kubja vallateelt avanev vaade. Suure tõenäosusega
hoopis hetkeolukord paraneb, kui üha suurenev võsa asendub korraliku hooldatud
metsaalaga ning järveäärne ala korrastatakse ja võimalusel avatakse vaade järvele (
Võrtsjärvele vaadete avamine ja sellega ümbruskonna atraktiivsemaks muutmine on
toodud välja ka Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringus). Hooldatud mets toob esile ka
piirkonna mitmekesise maastiku (luitestunud rannavallid), mis praegu jääb enamasti
möödasõitjale märkamatuks.
Alternatiiv 0 korral säilib praegune suures osas võsastunud ja hooldamata mets.
Maastikuline ilme võib oluliselt muutuda, kui kinnistute omanik otsustab metsa
sihtotstarbeliselt, st tulundusmetsana kasutusele võtta.
Maavarad
Planeeringuala lähiümbruses ei ole maavarade registri andmetel arvele võetud
maardlaid ja seega puudub mõju maavarade kasutamisele.
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Leparanna kinnistu:
KSH seisukohast on siiski tegemist praegusel kujul keskkonda mittesobiva
hoonestusega, mis võib osutuda ohtlikuks inimestele, kuna hoonele ja seda
ümbritsevatele rajatistele on vaba ligipääs igaühel. Rõngu valla üldplaneering
sätestab, et vanadele tootmishoonetele, mis on olnud kasutusest väljas rohkem kui 5
aastat, tuleb koostada tootmishoonete tehnilise seisukorra ja keskkonnaseisundi
hinnang ning vajadusel amortiseerunud hooned lammutada.
Kuna tegemist on aga veekogu piiranguvööndisse jääva hoonega, on majanduslikult
otstarbekas kaaluda olemasoleva hoone kasutuselevõttu (või samale kohal uue
hoone rajamist). Endise Kubja kinnistu maade omanik on soovinud Leparanna
kinnistu ära osta ja selle planeeringualaga liita, kuid kokkuleppele pole jõutud.
Samas kaasneks tootmishoone likvideerimisega piirkonna miljööväärtuse tõus.

3.3.3 Infrastruktuuri arendamine
Detailplaneeringu
lahenduse
kohaselt
on
detailplaneeringutega
käsitletud
kinnistutele kavas rajada kuni 32 elamukrunti, ühiskondlikult kasutatavaid rajatisi
(nt. mängu- ja spordiväljak, avalik ujumiskoht vms) ning nende jaoks vajalik
infrastruktuur. Olulisemad infrastruktuuri objektid on hoonete juurdepääsuteed
(tänavad), reoveepuhasti ja heitvee imbväljak, puurkaev, alajaam. Kavandatava
tegevusega kaasneb erineva kestusega mõjusid: näiteks ehitamisaegsed mõjud on
ajutise iseloomuga ning lakkavad ehitustegevuse lõppemisel. Samas on
püsiasustusega kaasnev mõju pikaajaline ja pöördumatu.
0-alternatiivi korral säilib kinnistul senine olukord. Sel juhul on mõju olemasolevale
infrastruktuurile
neutraalne.
Detailplaneeringuga
käsitletaval
alal
on
infrastruktuuriobjektidest hetkel olemas 10 kV elektri kõrgepingeliin. Muud
tehnovõrgud detailplaneeringualal puuduvad. Kuna senine liikluskoormus on küllaltki
väike, püsib olemasoleva olukorra jätkudes planeeringuala läbival teel sama olukord,
mis seni, kuna vallas ei ole nii väikese koormusega teede põhjalik rekonstrueerimine
prioriteet. Kuna planeeringualal puuduvad hooned, pole ka vajadust puurkaevu
rajamiseks ning reoveepuhasti ehitamiseks.
Alternatiivid 1 ja 2 on infrastruktuuri mõjutamise seisukohalt sarnased, kuna uute
elamute rajamiseks (sõltumata nende arvust ja paiknemisest) on vaja luua uued
infrastruktuuri elemendid (alajaam, elektriliinid, puurkaev, reovee puhastussüsteem,
kanalisatsioonisüsteem ja ühisveevärk). Juhul kui teostuvad detailplaneeringuga
kavandatud tegevused, siis muutub olukord kinnistul infrastruktuuri osas oluliselt.
Käesoleval hetkel infrastruktuur kinnistul praktiliselt puudub (kinnistut läbib
kõrgepingeliin) ning detailplaneeringuga kavandatava tegevuse teostumiseks tuleb
see alles rajada. Uutele elamukruntidele on vaja juurdepääsuteid Veevarustuse jaoks
on vaja rajada uus puurkaev ning reoveepuhasti. Kvaliteetse elektrienergiaga
varustamiseks on vajalik uue alajaama rajamine (alternatiivi 1 korral tõenäoliselt
kaks alajaama), samuti elektri ja ka sideliinide rajamine.
Planeeritava ala soojavarustus lahendatakse lokaalküttel.
Liikluskoormus Sauli-Kubja vallateel mõnevõrra suureneb. Täpset liikluse kasvu on
raske prognoosida, kuna suvisel ajal on teel suhteliselt palju juhuslikke kasutajaid,
kes otsivad pääsu järve äärde. Planeeringuga kavandatava tegevuse elluviimisel on
vajalik olemasoleva tee senisest põhjalikum hooldamine, et tagada elanikele
aastaringne hea juurdepääs oma elamutele. Detailplaneeringuga ei muudeta
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planeeringuala lähiümbruse olemasolevat liikluskorraldust. Juurde rajatakse vaid
kinnistute juurde viivaid teid/tänavaid. Lisaks korraldatakse puhkekeskusega seotud
parkimine, sh on kavas luua parkimisvõimalused 2-3 autosuvilale.
Detailplaneeringualale on elanike vabaaja veetmise võimaluste parendamiseks
kavas rajada spordi- ja mänguväljak ning muid võimalusi aktiivseks puhkuseks ning
seltskondliku elu elavdamiseks. Väljakute kasutamine on vähemalt osaliselt vaba
kõigile. Planeeringu järgi on kavas rajada ka avalik ujumiskoht, paadisild, lõkkeplats
jne. Alternatiiv 2 korral on vajalik aga kalkuleerida, kui otstarbekas on kogu sellise
infrastruktuuri rajamine majanduslikust aspektist.
Teede- ja sideministri 28.09.1999 määruse „Teede projekteerimise normid ja
nõuded“ (RTL 2000, 23, 303; 2004, 65, 1088) on praegune tee V klassi tee. Tee
klass muutuks, kui aastakeskmine liikluskoormus suureneks üle 200 sõiduki
ööpäevas (ehk üle 300 sõiduauto ööpäevas). Arvestades planeeringuga kavandatut
ja praegust liikluskoormust 70 autot ööpäevas, on see ebatõenäoline.
V klassi tee projektkiirus on 40-60 km/h, st lubatud kiirus 30-50 km/h. Tolmuvaba
katet ei ole ette nähtud. Eraldi jalgtee ja jalgrattatee vajadus sõltub nii autode kui
kergliiklejate liiklussagedusest ja autode liikumiskiirusest. Kui projektkiirus on kuni
60 km/h ja autode liiklussagedus kuni 500 autot ööpäevas, ei ole eraldi
kergliiklusteed vaja. Kui autode projektkiirus on 80 km/h, tuleb eraldi kergliiklustee
ehitada, kui jalgratturite ja jalakäijate summaarne liiklussagedus on 300 inimest
ööpäevas. Jalakäijate ja jalgratturite liiklus tuleb eraldada, kui summaarne
liiklussagedus on 1000 inimest ööpäevas.

3.3.4 Majanduslik aspekt
Siinkohal analüüsitakse eelkõige detailplaneeringuga kavandatava tegevuse tasuvust
maaomaniku/arendaja seisukohalt. Detailplaneeringuga kavandataval tegevusel
puudub otsene mõju teiste kinnistuomanike varale. Kaudse mõjuna võib esile tuua
kinnisvara väärtuse üldise suurenemise, kuna piirkonna esteetiline ja rekreatiivne
väärtus pareneb. See peaks kehtima ka Halliku kinnistu hoonete kohta, kui arvestata
ptk. 4.3 toodud leevendavaid meetmeid.
Praeguse maaomaniku eesmärk on luua atraktiivsed arengueeldused ja
elamukrundid ära müüa, ärimaa müüa või väljaarendatud infrastruktuuriga rendile
anda. Siinkohal on oluline rõhutada, detailplaneering on võimalus arendada, mitte
täismahus arendamise kohustus. Ükskõik kumma planeeringu stsenaariumi
rakendumise korral ei hakata kõiki kavandatud hooneid ja nendega seotud
infrastruktuuri rajama üheaegselt vaid tegemist on pikemaajalise protsessiga, mille
kestuseks võib olenevalt turusituatsioonist kujuneda isegi kuni 15 aastat. Arendus
kulgeb eeldatavalt põhjast lõunasse – kõigepealt arendatakse välja ärimaa ja lähiala
elamukinnistud koos minimaalselt vajaliku infrastruktuuriga (alajaam, puurkaev,
reoveepuhasti
koos
magistraaltrassiga),
seejärel
3-4
etapis
ülejäänud
elamukinnistud. Viimasesse arendusjärku jäävad tõenäoliselt kõige lõunapoolsemad
kinnistud.
Kui I etapi realiseerimine ei õnnestu, ei hakata tõenäoliselt edasisi elamukinnistuid
välja arendama, välja arvatud juhul kui on olemas konkreetsed ostjad.
Samas ei ole arendaja huvitatud elamukinnistute arvu vähendamisest alternatiivse
arengustsenaariumi 2 tooduni. Mitmesuguste kommunikatsioonide (puurkaev,
reoveepuhasti, kanalisatsioonisüsteem, veetorustik jne.) rajamine ja ranna-ala
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üldmaa korrastamine-supluskoha rajamine on nii vähestele elamutele majanduslikult
ebaotstarbekaks.
Tõenäoliselt
loobutakse
keskkonnatingimustest
lähtuvalt
planeeringulahenduses pos. 30-33 arendamisest elamukinnistutena.
Valgutas toimunud arutelul tegid külaelanikud ettepaneku loovutada rannaäärne
üldmaa vallale. Arendaja on teinud varasemalt Rõngu vallale pakkumise üldmaa
osta, kuid vald ei olnud huvitatud. Samas ei pea arendaja põhjendatuks tasuta
loovutamist. Piisavaks vastutulekuks peeti Sauli-Kubja tee müümist hinnaga 1 kroon,
mis tagab seadusandluses ettenähtud juurdepääsu ranna-aladele, seejuures teisi
kinnistuid oluliselt segamata (alternatiivsed juurdepääsuteed lähevad sisuliselt
hoovidest läbi) ning Halliku jt lõuna pool asuvatele kinnistule, sh perspektiivsele
elamualale juurdepääsuks ei ole vaja seada servituuti. Lisaks kavandab arendaja
ranna-alal oma kuludega osalist vaate avamist ja üldkasutatavaid puhketegevusega
seotud rajatisi.
Samuti oli Valgutas aruteluks leevendava meetmena Sauli-Kubja teele tolmuvaba
katte rajamine. Arendaja on seisukohal, et vabatahtliku kohustusena ta vallale
kuuluva tee tolmuvabaks muutmist kanda ei võta – see ei ole tasuv isegi juhul kui
teha maksimaalne arv elamukrunte. Lisaks ka asjaolu, et sisuline vajadus selleks
puudub.

3.4 Mõju looduskeskkonnale
3.4.1 Mõju taimestikule ja metsale
Planeeringuala piiresse jääb III kaitsekategooria käpalise - kuradi sõrmkäpa
kasvuala. Taimestiku uuringu välitööde käigus antud liigi eksemplare ei leitud, küll
aga leiti mitme teise III kategooria käpalisi (vööthuul sõrmkäpp (Dactylorhiza
fuchsii), soo-neiuvaip (Epipactis palustris) ja suur käopõll (Listera ovata)). Kuna
tegemist ei ole väga haruldaste ja inimpelglike taimedega, ei ole spetsiaalsed
piirangud taimede laiukohas vajalikud. Siiski on vaja säilitada nende kasvuala
praegusel kujul kaitsevööndi ulatuses (vt. Kaart 3). Praktikas on Eestis kasutatud
sellistel puhkudel ka kaitsealuste taimede esinemispiirkonna tagasihoidliku piirdega
ääristamist ja vastavate viitadega tähistamist, et vältida leiukoha hävitamist ning
samas pakkuda huvitatutele võimalust vaadelda kaitsealuseid taimi. Kuna antud
juhul on tegemist väga väikese alaga, on seesugune taimede elukeskkonna
säilitamine ja minimaalne häirimine mõeldav nii alternatiiv 1 ja 2 puhul
(kaitsevööndis tegevusi ei kavandata). 0-alternatiivi puhul säilib kaitsealustele
taimedele vajalik elukeskkond eeldatavalt senisel kujul. Vastavalt looduskaitseseaduse § 48 lg 4 tuleb tagada isendite kaitse: keelatud on III kaitsekategooria
taimede hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles
elupaigas (looduskaitseseadus § 57 lg 8).
Kuna planeeringuala on maatulundusmaa, millel on ka metsa, võib maakasutuse
sihtotstarbe muutusega ja elamute rajamisega kaasneda mõju metsale. Tuleb
märkida, et metsaregistri (http://register.metsad.ee/avalik/) andmetel on alal mets
inventeerimata, st. metsaseaduse § 11 lg 42 alusel ei saa metsa majandada
(korraldada erinevat tüüpi raieid), kui kinnisasjal oleva metsa suurus on rohkem kui
2 hektarit.
Maakasutuse sihtotstarbe muutmisel ei ole tegemist enam metsamaaga:
metsaseaduse § 3 lg 2 p. 3 sätestab, et elamumaad ei loeta metsamaaks, samuti ei
laiene
metsaseaduse
sätted
maatüki
või
kinnisasja
suhtes,
kus
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projekteerimistingimuste või detailplaneeringu kohaselt on kavandatud metsa
majandamisest erinev maakasutus (§ 4 lg 2 p.4). Selleks, et vältida ülemäärast
metsa mahavõtmist arendustegevuse käigus, on planeeringuga vaja elamumaa
kruntidel kehtestada raadamispiirang – hoonetealuse maana ja õuemaana võib
kasutusele võtta mitte rohkem kui 25 % krundist - ja kohustus säilitada vähemalt
75 % krundil olemasolevast kõrghaljastustest (planeeringu lähteülesandes ja
eskiislahenduses on nende nõuetega arvestatud).
Osa hoonestatavaid kinnistuid säilitab maakasutuse sihtotstarbena maatulundusmaa:
Kakura kinnistu jaotatakse 3 krundiks (Kaart 3): pos. 1 (1,76 ha), pos. 2 (1,74 ha),
pos. 3 (1,08 ha); Kamari kinnistut (pos. 34, 2,68 ha) ei jagata. Tuska kinnistu pos.
30 (5,54 ha) ning pos. 31 (3,10 ha) on 80 % maatulundusmaa ja 20 % ärimaa
sihtotstarbega.
Lisaks
kavandatakse
praegustele
metsamaadele
infrastruktuuri
objekte:
reoveepuhasti rajatakse pos. 4 (100 % tootmismaa, 1,21 ha, tihe kuusenoorendik);
pos 35 tehakse puurkaev (100 % tootmismaa, 1,23 ha, osalt võsa, osalt mets). Pos.
36 (6,39 ha, võsastunud ranna-ala suuremate puudega) jääb 100 % üldkasutatav
maaks. Reoveepuhasti rajamisega võidakse otseselt mõjutada 2 000-2 500 m2
metsa, puurkaevu puhul on otsene mõju seotud puurkaevu ja pumbamaja
rajamisega. Aga mõlemal juhul on negatiivne mõju ebaoluline…väike.
Lähtudes asjaolust, et osadel kinnistutel võib vajalikuks osutuda metsamaa
inventeerimine, on soovitav enne arendustegevuse algust, sh infrastruktuuriobjektide rajamist koostada ühine inventeerimine ja metsakorralduskava alal, mis on
hõlmatud pos. 1-14, pos. 16-19, pos. 27-29, 32-35. Seekaudu saab määratleda
väärtuslikumad puud või puuderühmad, mida tasuks säilitada ka õuealadel, samuti
soodustada kvaliteetsemate puistute arenemist. Kava koostamisel arvestada
planeeringus kavandatavate tegevustega.
Arvestades, et pos. 36 paikneb ranna 200 m piiranguvööndis ja looduskaitseseaduse
§ 37 lg 2 kohaselt on ranna piiranguvööndis keelatud lageraie, on ka rannaala
korrastamiseks otstarbekas tellida inventeerimine ja metsakorralduskava või
haljastusprojekt, mis võimaldaks ka nt. parkmetsa rajamist. Eeltoodud soovitused ei
sõltu alternatiivsetest arengustsenaariumitest.

3.4.2 Mõju loomastikule ja rohevõrgustikule
Loomastiku liigilise koosseisu ja liikumistrajektooride kindlakstegemiseks viidi 2009
aasta kevadel läbi loomastiku vaatlus, mille käigus tuvastati, et planeeringualal ja
selle lähiümbruses elutsevad Eestis väga levinud metsloomad (metskitsed,
metssead, rebane, kährik jne). Alternatiiv 1 puhul piiratakse mõnevõrra loomade
liikumist, kuid tulenevalt Rõngu valla üldplaneeringust on lubatud kruntidel aiaga
piirata ainult õueala, mille suurus on maksimaalselt 0,25 ha. Kuna lähteülesandes on
sätestatud, et ka kõrghaljastust peab säilima vähemalt 75% ulatuses, on tagatud
loomade liikumisvõimalus praktiliselt kogu planeeringuala ulatuses, lisaks jääb järve
kaldale alles hoonestamata puhverala. Eksperdi hinnangu kohaselt ei ole
planeeringus vaja lähtudes loomastiku heaolust muutusi teha.
Alternatiiv 2 puhul säilivad samuti loomadele vajalikud liikumiskoridorid veel
suuremas ulatuses.
0-alternatiiv ei avalda loomade liikumisele täiendavat mõju. Samas tuleb märkida, et
Sauli-Kubja teeäärsed alad on piiratud traat- jms. tõketega. Kohati on see
põhjendatud (karjamaa), kuid mitmelgi juhul on nende aedade vajadus küsitav ja
need tuleks eemalda, kuna tegemist on liikumistakistustega rohekoridoris.
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Arvestades, et loomade liikumisvõimalused on tagatud pea kogu planeeringualal ja
säilivad liikumiskoridorid, ei teki detailplaneeringu kehtestamisega ka vastuolu
kehtiva looduskaitse arengukavaga kui eelnõuga aastaks 2035. Eelnõu eesmärk A-2
„Rohelise võrgustiku toimivuse säilitamine ja arendamine“ toob välja, et lisaks
ökoloogilistele aspektidele tuleb arvestada sotsiaalseid ja rekreatiivseid vajadusi.
Hajaasustuses on ökoloogilise võrgustiku eesmärgiks liikide rändetee tagamine ja
sellega on antud planeeringus arvestatud.
Kumulatiivne mõju: Nii Paaslangi kruusamaardla kui ka Valguta turbamaardlad
jäävad suures osas maakonna teemaplaneeringuga määratud rohevõrgustiku alale.
Majandustegevuse intensiivistumine rohevõrgustiku alal võib kahjustada võrgustiku
funktsioonide säilimist. Enne arendustegevuse alustamist antud maardlates tuleb
analüüsida tegevusega kaasnevaid ohte looduslikule keskkonnale ning varude
kaevandamise otstarbekust.

3.4.3 Mõju linnustikule
Ptk. 2.6. antud linnustiku ülevaates järeldati, et Loskini kinnistuga piirneva
roofragmendi ornitoloogilist väärtust võib hinnata väikeseks. Samas, arvestades et
Võrtsjärv on Natura 2000 linnuala, on peatükis 3.5 viidud läbi põhjalikum Natura
hindamine.
Siinkohal on hinnatud arendustegevuse mõju ja rakendamist vajavad leevendavad
meetmed, et välistada negatiivsed mõjud.
Arendamistegevuse (kõrghaljastuse eemaldamine rannal ja roostiku hävitamine kuni
150 meetri laiusel alal) mõju lindudele võib hinnata järgmiselt:
a) haudelinnustiku osas (nii Võrtsjärve hoiuala piirides ja Loskini kinnistul) –
väike negatiivne mõju
b) rändlinnustiku osas -mõju puudub
c) olulisi muutusi võtmeliikide elukeskkonnale ei teki või on need lühiajalised.
Kavandatud arendustegevuse väike negatiivne mõju haudelinnustiku koostisele on
osaliselt vältimatu, sest arendustegevuse käigus eemaldatakse märkimisväärne osa
suurroostikust – 2,7 ha (14 %). Samas ei kvalifitseeri Võrtsjärve hoiuala
kaitsekorralduskava eelnõu nimetatud roostikku nn väärtuslike roomassiivide (vt
kaitsekorralduskava p. 4.1.2.1) hulka. Kava sätestab täiendavalt (p. 4.1.2.2:
Rooalade säästlik majandamine) järgmist:
- alates 50 meetrist kuni 200 jooksva meetrini võib roogu majandada, kuid
sellest on vajalik teavitada kaitseala valitsejat. Majandatavate rooalade
paiknemisest ja ulatusest ülevaate omamiseks korraldab hoiuala valitseja
nende asukohtade elektroonilise kaardiandmebaasi koostamise.
- pikemate lõikude kui 200 jooksvat meetrit majandamine toimub kooskõlas
hoiuala valitsejaga ja on lubatud, kui seda toetab eksperdi arvamus.
- lubatav rooalade majandamise määr kogu hoiuala kohta on 50% ranna-alast;
vastav % arvutatakse rannajoone pikkuse alusel.
Olulisemate arendamistegevuse mõju leevendavate meetmena võiks välja tuua
järgmist:
- kõrghaljastuse eemaldamist Loskini kinnistul tuleks läbi viia perioodil, mil
linnud ei pesitse (pesitsusperiood 1. aprill- 1.august)
- roostiku eemaldamist hoiualal tuleks läbi viia väljaspool pesitsusaega ja
rändeperioodi (soovitatav 1. novembrist kuni 1. aprillini).
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3.4.4 Mõju kaitstavatele loodusobjektidele
Lisaks eelnevalt käsitletud kaitsealustele taimedele ja Võrtsjärve Natura alale (vt.
ptk. 3.5) puuduvad piirkonnas kaitstavad loodusobjektid.

3.4.5 Mõju pinnasele ja põhjaveele
Detailplaneering
on
koostatud
arvestades
nii
Veeseaduses
kui
ka
Looduskaitseseaduses esitatud piiranguid. Planeeringualale on kantud 100 m laiune
ranna ehituskeeluvöönd ja 200 m ranna piiranguvöönd. Ehituskeeluvööndisse ei ole
ehitisi planeeritud.
Kuna planeeringuala asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, siis tuleb planeeritava
tegevuse elluviimisel tähelepanu pöörata pinnase ja põhjavee seisundi säilimisele.
Vastavalt Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava määratlusele (ptk. 4.6 Tabel
17) on põhjavee seisund kõikides piirkonna põhjaveekogumites hea nii füüsikaliskeemiliste kui kvantitatiivsete näitajate järgi. Hea seisund on riski all ainult KeskDevoni põhjaveekogumi puhul.
Rajatava uushoonestuse veevarustus on kavas lahendada uue puurkaevuga Loskini
kinnistul. Puurkaevu rajamise täpset lahendust käesoleva detailplaneeringu raames
ei täpsustata, puurkaevu rajamiseks on vajalik koostada projekt. Juhul, kui võetakse
arvesse seadusandlike nõudeid kaevu paiknemise osas, puurkaevu konstruktsioonile
ja kasutusele võtmisele, siis ekspertide hinnangul eraldi keskkonnamõju hindamist ei
ole vaja teostada.
Veevarustuse süsteemiga on võimalik liituda ka praegustel külaelanikel (eelkõige
suvilaomanikud). Arendaja ehitab veetrassid kuni Loskini, Kakura ja Tüübli
kinnistute ristumispaigani, edasi on külaelanikel võimalik endal soovi korral trass
majani ehitada. Vastavalt Rõngu valla üldplaneeringule on soovitatav rajada mitme
majapidamise peale üks puurkaev, et vähendada võimalikku põhjaveekihi reostust.
Kuna planeeringualal on tegemist nõrgalt kaitstud põhjaveega, on ühtse
veesüsteemi rajamine põhjavee kaitse seisukohalt oluline.
Hilisemas projekteerimise käigus tuleks juba täpsemalt arvutada välja vajalikud
veehulgad (detailplaneeringuala arvestuslik veetarve 33,6 m3 ööpäevas; ööpäevasele
veehulgale lisaks on vaja teada veel veetarbimise ebaühtlustegureid ning
veetarbimise hetkemaksimume.) ning planeerida piisava võimusega veehaare.
Ligikaudu 60 meetri sügavuse puurkaevu rajamine Kesk-Alam-Devoni veekihti ei
avalda mõju praegustele sama veekihi vett kasutavatele puurkaevudele,
veekvaliteedile ega ka veekogustele. Kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju
põhjaveele ega teistele piirkonna veetarbijatele (sh hüpoteetilistele tulevikus
lisanduvatele).
Rajatava puurkaevu ümber moodustatakse 50-meetrise raadiusega veehaarde
sanitaarkaitseala, et vältida veeomaduste halvenemist ning kus veehaarderajatise
kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist. Sellel alal on keelatud
majandustegevus, välja arvatud veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine
ja heintaimede niitmine.
Reovesi suunatakse rajatavasse kanalisatsioonisüsteemi ning sealt edasi
reoveepuhastisse. Seega ei teki planeeringualal probleeme, mis on seotud reovee
immutamisega pinnasesse.
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Arvestades parklaid kasutatavate autode arvu ja parklas viibimise aega, ei ole
põhjendatud erimeetmete rakendamine sajuvete kogumiseks ja puhastamiseks.
Parkal pinnasekattele sattunud juhuslikud õlilekked on soovitav eemaldada (välja
kaevata).
Mõju hüdroloogilisele režiimile
Arvestades hoonete hajutatud paiknemist ei ole ette näha muudatusi hüdroloogilises
režiimis. Ehitamise käigus tuleb võimalusel taastada ja vajadusel rajada
kuivendussüsteemid – planeeringualal on tekkinud liiginiiskeid alasid. Lisaks
hoonestusaladele on soovitav kuivendussüsteemid rajada või taastada teede ääres.
Ehitustegevuse aegne mõju - Ehitustegevuse ajal kaasnevad mõjud pinnaseveele
põhiliselt kaevetegevusest ja sõidukitest-mehhanismides olevatest ohtlikest ainetest.
Ehitamise ajal toimub küllaltki suuremahuline kaevamine ning pinnase teisaldamine,
mis võib ajutiselt mõjutada pinnasevee liikumist.
Peamine võimalikku põhjavee reostamist leevendav meede on sobiva kaevetööde aja
valimine – parim aeg kaevetööde tegemiseks on sademetevaesel perioodil. Tugevate
sadude ajaks tuleks kaevetööd peatada. Teine võimaliku mõju allikas on
ehitustöödega seotud mehhanismid. Seadmete juures võib ette tulla rikkeid, mille
tulemusena võib keskkonda sattuda masinaõli ja kütust. Selle ohu vältimiseks tuleb
tagada, et kasutatavad seadmed-mehhanismid oleksid tehniliselt korras (läbinud
ülevaatuse). Samuti tuleb tagada reostustõrje vahendite olemasolu, millega saab
kiiresti peatada reostuse levikut ning koguda kokku väiksem reostus (saepuru,
absorbent, labidad, kogumiskonteiner jne.). Nende nõuete täitmisel on pinna- ja
põhjavee reostumise oht väike.

3.4.6 Mõju pinnaveele
Kavandatav detailplaneeringuala piirneb läänest Võrtsjärvega. Võrtsjärv on
eutrofeeruv järv ja on üsna tundlik reostusele. Praegu on Võrtsjärve lähipiirkonnas
probleemiks settekaevude suhteliselt suur hulk ja kontrollimata lekkekindlus. Kuna
puudub ühiskanalisatsioon, siis on igal majapidamisel oma kogumiskaev, mida
vastavalt vajadusele tühjendatakse. Selline reoveekäitlus aga kujutab endast ohtu
lisaks järvele ka põhjaveele.
Rõngu valla Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas ei ole Rannakülla
heitvee kogumise ja puhastussüsteemide rajamist käsitletud, kuid Rannaküla
piirkond on ära märgitud, kui nõrgalt kaitstud põhjaveega ala. Valla üldplaneeringus
ptk. 5.8.1 on aga märgitud, et tulenevalt keskkonnakaitselistest kaalutlustest on
väga oluline välja arendada ühisveevärk ja –kanalisatsioon nõrgalt kaitstud
põhjaveega piirkondades. Rannakülas jääb suvilapiirkond just sellisele nõrgalt
kaitstud põhjaveega alale, mistõttu arendustegevus aitab kaasa omavalituse võetud
eesmärkide täitmisele.
Detailplaneeringuga kavandatava püsiasustuse suurim võimalik mõjutegur
pinnaveele ongi heitvee ärajuhtimine. Nõrgalt kaitstud põhjavee piirkonnas on
kavandatava mahuga arendustegevuse puhul (tarbitava veekoguse järgi on
ärajuhitava reovee hulk 33,6 m3 ööpäevas; maksimaalne reostuskoormus ~160
inimekvivalent, suvilate liitmisel rajatavasse ühiskanalisatsiooni lisandub ~50
inimekvivalenti) ainsaks vastuvõetavaks lahenduseks ühiskanalisatsiooni rajamine ja
reovee puhastamine lokaalses puhastis. Puhastatud vesi juhitakse olemasolevat
kraavitust kasutades Võrtsjärve. Heitvesi juhitakse nn peakraavi, milles vesi voolab
põhja suunal ja suubub Võrtsjärve ca 700 meetri kaugusel puhastist (Petseri ja
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Limnoloogiajaama 2 kinnistute juures). See vahemaa tagab ka teatud täiendava
isepuhastuse, mistõttu arendustegevusest tingitud pinnavee reostuskoormuse
suurenemine on ebaoluline, kui puhastist väljavoolav vesi vastab Vabariigi Valitsuse
31.07.2001 määruse nr. 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“
(RT I 2001, 69, 24; 2003, 83, 565; 2006, 10, 67) nõuetele.
Määruse järgi on tegemist väikese reostuskoormusega allikaga (vähem kui 2 000
inimekvivalenti). Sellistest allikatest pärinev reovesi tuleb enne veekogusse juhtimist
puhastada nii, et oleks tagatud fosforiärastus reostustundlikku suublasse juhitavast
heitveest (üldfosfori sisaldus ≤1,5 mg/l või puhastusaste vähemalt 80 %).
Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7), heljuvaine ja üldlämmastiku lubatav sisaldus
määratakse vee erikasutusloaga, kusjuures BHT7 piirväärtused ei tohi olla karmimad
kui 15 mg/l või puhastusaste 90 %, heljumi puhul 25 mg/l või puhastusaste 80 %.
Täpsemad parameetrid ja nende seire sagedus kehtestatakse vee erikasutusloaga.
Viidatud kontsentratsiooni piirväärtuste järgimisel juhitakse puhastist välja 0,184 t/a
orgaanilist ainet väljendatuna BHT7, 0,307 t/a heljumi, 0,018 t/a üldfosforit ja 0,184
t/a lämmastikku (kui aluseks võtta kontsentratsioon 15 mg/l, väikeste allikate
lämmastiku piirväärtusi seadusandluses kehtestatud ei ole).
Võrtsjärve põhireostajad on Viljandi ja Valga linn. Mõlemad linnad kokku
moodustasid
2000.
aastal
Võrtsjärve
vesikonna
heitvee
summaarsest
reostuskoormusest BHT; Nüld ja Püld järgi vastavalt 81, 71 ja 72%. 2005. aastal rajati
Viljandi linnale korralik puhasti.
Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava koostamise alusdokumentides on
viidatud, et otse järve (läbi biotiigi) suunatakse ainult Võrtsjärve Limnoloogiajaama
heitvesi, mis väikese reostuskoormuse tõttu pole põhjustanud ka väljalasu
piirkonnas lokaalset reostumist.
Detailplaneeringu reoveepuhastussüsteemi kohta tuleb koostada eraldi projekt.
Seejuures tuleks arvestada, et tegemist on väikese reostusallikaga. Seega tuleks
analüüsida, kas aktiivmudapuhasti asemel on võimalik kasutada looduslähedaste
võtetega reovee puhastamist biotiigi-kraavidesüsteemi abil (veemajanduskavas ptk.
2.1.1
on
antud
sarnane
soovitus
nt
Leie
asula
puhastussüsteemi
rekonstrueerimiseks; Leies elab 150-170 elanikku).
Looduslikke puhastusprotsesse imiteerivate märgalapuhastite puhul on kasutusel
erinevaid lahendusi – vertikaalse või horisontaalse vooluga pinnasfiltrid, avaveelised
märgalad jne, neil kõigil on oma positiivseid ja negatiivseid külgi. Parimaks
lahenduseks loetakse hübriidpuhasteid, mille puhul kombineeritakse erineva
konstruktsiooni ja sellest tulenevalt keskkonnatingimustega tehismärgalasid. Eesti
tingimustes loetakse olmereovee puhastamisel eelistatuimaks hübriidmärgala, mis
koosneb septikust või mõnest muust eelpuhastist, vähemalt kahest vaheldumisi
töötavast vertikaalvoolulisest pinnasfiltrist (aeroobsed puhastusprotsessid) ja sellele
järgnevast horisontaalvoolulisest pinnasfiltrist (anaeroobsed puhastusprotsessid).
Tehismärgalade dimensioneerimisel on kaks peamist lähtekohta – hüdrauliline
koormus ja reostuskoormus. Lähtudes reostuskoormusest on hübriidpuhasti puhul
pinnasfiltrite pinnavajadus järgmine (sõltudes mitmesugustest ehituslikest ja
operatsioonilistest aspektidest): vertikaalfilter 1,7-3 m2/IE (vaja vähemalt kahte
vaheldumisi töötavat filtrit) ja horisontaalfilter 3,5-5 m2/IE [Noorvee, 2007]. Neist
suurustest lähtudes peaks antud arendusala reostuskoormuse 160 IE puhastamiseks
vaja mineva hübriidmärgala pinnasfiltrite pindala olema vahemikus 1024-1760 m2.
Arvestades juurde vajalik maa-ala muude lisarajatiste (septik, kaevud jne) ja filtrite
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servade tarbeks, võib pinnavajaduseks pidada suurusjärku 1500-2000 m2. Täpsemad
arvutused tuleks teha edasisel projekteerimisel.
Reoveepuhasti rajamiseks vajaliku ala suuruse leidmisel tuleb veel arvestada
reoveepuhastite kujadega, mis on tehismärgalade puhul suuremad võrreldes
konventsionaalsete puhastitega. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a
määrusele nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ on alla 2000 ie
jõudlusega tehismärgala kuja 100 m1. Teadaolevalt on kavas eelnimetatud määrust
muuta, eelnõu staadiumis olevas määruses väiksemate puhastite kuja ulatust
vähendatakse (antud juhul oleks kuja kuni 50 m), kuid hetkel on õigem lähtuda
kehtivast õigusaktist. Edasine teemakäsitlus ptk. 4.2.
Kavandatud arendusala rajatakse etapiliselt – esmajärjekorras rajatakse
turismikompleks ning mõned majad, hiljem ehitatakse maju juurde. Sellest
tulenevalt on tekkiva reovee käitlemine võrdlemisi komplitseeritud – algselt
tulenevalt turismikompleksi kasutusintensiivsuse ebaühtlusest varieeruv reoveeteke,
hiljem elamute rajamise tõttu ebaühtlus väheneb. Seega tuleb reoveekäitluse
põhimõtete väljatöötamisel arvestada eelkõige kaht asjaolu – lahendada tuleb
reostuskoormuse varieeruvuse mõju puhastusprotsessidele ning puhastit peab olema
võimalik laiendada tulenevalt reostuskoormuse suurenemisest.
Valides märgala tüüpi puhastustehnoloogia, on nimetatud asjaolud lahendatavad.
Märgalapuhastid on üldjuhul aktiivmudapuhastitega võrreldes paindlikumad ning
inertsemad, mistõttu need ei ole niivõrd tundlikud vooluhulkade ja reostuskoormuste
varieeruvuse suhtes. Samuti on tehismärgalasid võimalik hõlpsasti laiendada –
koormuse suurenedes rajada lisanduvaid peenraid.
Konventsionaalse puhastustehnoloogia puhul on puhasti samuti võimalik rajada nö.
moodulpuhastina, st. lõplik reoveepuhasti saaks koosnema mitmest aja jooksul
lisatavast väiksema jõudlusega puhastist. Sellise lahenduse maksumus kujuneb küll
ilmselt kallimaks kui kohe ühe suurema jõudlusega puhasti rajamine, kuid
keskkonnakaitseliselt on ebasoovitav algselt suurema jõudlusega puhasti
paigaldamine, mis esialgu töötaks alakoormusega ja seetõttu ka ebaefektiivselt.
Suurem probleem on eelkõige esmases etapis esineva reostuskoormuse varieeruvus.
Erinevad konventsionaalsed puhastusprotsessid on küll koormuse varieeruvusele
erineva tundlikkusega (n. tavapärane aktiivmudatehnoloogia on väga tundlik,
annuspuhastus ja nõrgfiltrid on vähem tundlikud), kuid ka vähemtundlikumad
tehnoloogiad ilmselt ei tule turismiasutuses aset leidva suure koormuste
varieeruvusega toime. Sellisel juhul on üheks võimaluseks maksimaalsest
arvutuslikust jõudlusest väiksema puhasti ning puhverdusmahuti kasutamine.
Puhverdusmahutisse kogutakse reoveed tippkoormuste aegselt, koormuse langedes
suunatakse kogutud vesi reoveepuhastile. Juhul kui tavapärase täituvusega päevade
vahel on pikemaid minimaalse täituvusega päevi, võib olla vajalik nendel perioodidel
puhastusprotsesse nö. kunstlikult töös hoida (juhul kui koormuse lakates
puhastusprotsess katkeb, läheb omajagu aega, et see uuesti korralikult toimima
hakkaks). Lahenduseks sellele võib olla näiteks ümbruskonna elanikele nö
purgimisteenuse pakkumine. Täpsemate tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamiseks
on vajalik täpsem puhkekompleksi kasutuse iseloomustus ja sellest tulenev
vooluhulkade ja koormuste varieeruvus.

1

Kuja viidatud määruse § 3 järgi on kanalisatsiooniehitise, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem
kaugus hoonest või joogivee salvkaevust; kuja ulatus sõltub suublaks olevast pinnasest ja selle omadustest,
reoveepuhasti jõudlusest, reovee puhastamise viisist ja reoveepumplasse juhitava reovee vooluhulgast.
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Majanduslikust
poolest
on
vajaliku
jõudlusega
aktiivmudapuhasti
ja
pinnasfiltersüsteemi rajamiskulud pea sama suured (kuni 2 300 000 krooni),
ekspluatatsioonikulud on aga pinnasfiltersüsteemi puhul suurusjärgus kolmandiku
võrra väiksemad (120-150 000 krooni aastas) [Noorvee et al., 2007]. Täpsemad
arvutused saaks teha arenduse edasistes etappides.
Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava meetmekava käsitleb muuhulgas
suuremate kui 50 elanikuga asulate kanalisatsioonirajatiste korrastamist. Ptk.
7.5.1.1 on ära toodud ennetavad meetmed:
“7.5.1.1 Ennetavad meetmed heas seisundis järvedele
Võrtsjärve tegevuskava. Viimasel aastakümnel on Võrtsjärve koormus
taimetoitelementidega vähenenud. Eeltoodud punktkoormuse ja hajukoormuse
meetmed peavad aitama koormust ka edaspidi piirata. Samas jätkub madala järve
vananemine paratamatult. Kaaluda tuleks eutrofeerumise pidurdamist aktiivsete
meetmetega – nagu näiteks suurtaimestiku perioodiline eemaldamine järvest ja
roostike niitmine. Samas peab see tegevus olema kooskõlas järve kui linnuala kaitse
eesmärkidega. Kuna selliste meetmete kasutamise efektiivsus ainult järve seisundi
parandamiseks pole selge, võiks seda kombineerida vaadete avamisega järvele ja
roole kasutamisvõimaluste leidmisega.”
Siit võib järeldada, et arendustegevusega kavandatav roostiku eemaldamine ~150
meetri laiuselt alalt aitab kaasa Võrtsjärve seisundi parandamisele.
Supluskoht
Detailplaneeringuga nähakse ette liivaranna rajamine avalikuks kasutuseks
supluskohana. Arvestades suplusrannale ette nähtud nõudeid ning samas antud
supluskoha eeldatavasti suhteliselt madalat kasutuskoormust ei ole otstarbekas
rajada Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määrusele nr 74 „Nõuded suplusveele ja
supelrannale“ vastavat randa vaid piirduda ala mõistlikul määral korrastamise ja
hooldamisega.
Kuivendussüsteemid - planeeringuala asub kohati liigniiskel alal, kus liigset
pinnavett on kokku kogutud kuivendussüsteemidega (kuivenduskraavid), kuid see on
tänaseks vananenud ning ei vajab uuendamist. Ehitustegevuse käigus rikutakse
olemasolevate kuivendussüsteemide töö ning planeeringualale tuleb rajada uued
kuivenduskraavid või drenaaž. Kogutav liigvesi juhitakse Võrtsjärve. Kuigi ei ole ette
näha suurt kogutud liigvee reostumist on soovituslik järgida Vabariigi Valitsuse
31. juuli 2001. a määruse nr 269 (RT I 2001, 69, 424) § 7 tulenevaid nõudeid
saastatud sadevee veekogusse juhtimise nõudeid ning vastavalt vajadusele (st
reostuskahtluse korral) teostada veekvaliteedi seiret.
Sadevesi - planeeringuala teedel ja tänavatel tekkiv sadevesi on ette nähtud
suunata mööda kuivenduskraave suublasse (Võrtsjärve). Teatud juhtudel võib
sadevesi olla saastunud – õli või kütusereostuse korral, pika põuaperioodi järel vms.
Olulisimaks reostusaineks sadevee puhul on üldjuhul heljum (liiv, õlid, heitgaasidest
pärinevate saasteained, kummipuru jms). Arvestades väga madalat liikluskoormust
ei ole sadevee reostuse mõju siiski märkimisväärne ning kõige arukam on see
koguda kuivenduskraavide süsteemi ning lasta sellel ise puhastuda ja maksimaalselt
pinnasesse imbuda. Negatiivset mõju leevendavate meetmetena soovitame
regulaarselt
puhastada
tänavaid
ja
kõvakattega
pindu.
Samuti
tuleks
planeeringualale varuda hädavajalikud reostustõrje vahendid (absorbent, labidad,
anumad jms) ning väga oluline on kiiresti likvideerida tekkinud õli- ja kütuselekked.
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0-alternatiivi korral esineb sarnane reostusoht nagu alternatiivide 1 ja 2 puhul, kuna
ka praegu läbib kinnistut tee ja korralik kuivendussüsteem puudub. Samas on
tõenäosus reostuse tekkimiseks oluliselt väiksem.

3.5 Hinnang olulise mõju võimalikkusest Võrtsjärve linnuala
terviklikkusele ja kaitse-eesmärkidele (Natura hindamine)
Üle-Euroopaline ökoloogiline võrgustik, Natura 2000, on loodud selleks, et kaitsta
väärtuslikke ja ohustatud looma-, linnu- ja taimeliike ning nende elupaiku.
Õiguslikult põhineb Natura-võrgustiku loomine kahel EL direktiivil – nn linnudirektiivil
(direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta), mille ülesanne on kaitsta
linde, ning nn loodusdirektiivil (direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ja
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta), mille ülesanne on kaitsta looma-,
ja taimeliike ning nende elupaiku ja kasvukohti. Sellest tulenevalt sisaldab Natura
2000 võrgustik kahte tüüpi alasid: linnualad a loodusalad. Natura 2000 võrgustiku
osadeks ei valita mitte kõiki linnu- ja loodusdirektiivi liikide leiukohti ja
elupaigatüüpide esinemiskohti, vaid ainult esinduslikum osa neist.
Vastavalt loodusdirektiivi artikli 6 lõigetele 3 ja 4 tuleb mis tahes kava või projekti,
mis tõenäoliselt oluliselt mõjutab mõnda Natura 2000 võrgustiku ala, asjakohaselt
hinnata nende tagajärgede seisukohast, mida ta alale kaasa toob, silmas pidades ala
kaitse eesmärke. Sealjuures võib tegevust ellu viia vaid juhul kui on kindlaks tehtud,
et tegevus ei mõju kahjulikult asjaomase Natura ala terviklikkusele. Selleks, et välja
selgitada mõju olemasolu või põhjendatult tõestada mõju puudumist on Natura
hindamise esimese etapina ette nähtud nn eelhindamine. Eelhindamise tulemustest
sõltub edasine Natura hindamise protsessi käik (s.h. asjakohase hindamise etapi
vajalikkus).
Natura hindamist viiakse läbi vastavalt selleks koostatud juhenditele. Käesolevas
töös on Natura hindamisel tuginetud peamiselt Euroopa Komisjoni juhendile „Natura
2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi
92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised“ ja juhisele
„Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis“ (koostaja K.
Peterson, Säästva Eesti Instituut, 2006).
Käesoleval juhul on Natura hindamise teostamisel sisulise alusena kasutatud EOÜ (A.
Kuresoo; L. Luigujõe) eksperthinnangut “Roostiku leviku piiramise mõju Rõngu vallas
Rannakülas Loskini kinnistul Natura 2000 linnustiku hoiualal“ (vt Lisa III). Natura
hindamise vormistamine eelpool nimetatud juhenditele vastavaks on teostatud
Hendrikson & Ko poolt.
Taustinformatsioon kavandatava tegevuse eesmärgi ja vajaduse, asukoha ja
kaasnevate tegevuste jms. kohta on antud käesoleva KSH aruande sissejuhatuses ja
esimeses peatükis (Ülevaade detailplaneeringust).
Etapp 1. Eelhindamine
Samm 1. Kas kavandatud tegevus on otseselt vajalik või otseselt seotud Natura-ala
kaitsekorraldamisega?
Endise Kubja kinnistu detailplaneeringu elluviimine ei ole otseselt vajalik ega seotud
ühegi Natura ala kaitse korraldamisega. Kavandatav arendusala ei jää otseselt
ühelegi Natura alale, küll aga piirneb arendusala Võrtsjärve linnualaga (EE0080571).
Linnualaga suures osas kattuvalt on moodustatud Võrtsjärve hoiuala.
Lõpparuanne 15.02.2010

72
Rõngu vallas endise Kubja kinnistu DP KSH aruanne

Samm 2. Kavandatava tegevuse mõjupiirkonda jäävate Natura-alade iseloomustus
Võrtsjärve linnuala
Kavandatava tegevuse mõjupiirkonda jääb Võrtsjärve linnuala (pindala 29 410 ha).
Vastavalt Vabariigi Valituse 5. augusti 2004. a korraldusele nr 615-k „Euroopa
Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ (muudetud korraldusega
23.04.2009 nr 148) on Võrtsjärve linnuala võetud Natura 2000 alade nimekirja 32
linnuliigi ja nende elupaikade kaitseks. Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse on
esitatud Tabelis 2.
Tabel 22 Võrtsjärve linnuala liigiline koosseis ja linnuliikide esinemisperiood
Liik
rästas-roolind
soopart
viupart
sinikael-part
rägapart
suur-laukhani
rabahani
punapea-vart
tuttvart
hüüp
valgepõsk-lagle
sõtkas
mustviires
must-toonekurg
roo-loorkull
rukkirääk
väikeluik
lauk
merikotkas
tõmmukajakas
naerukajakas
sinirind
väikekoskel
jääkoskel
kalakotkas
tutkas
tuttpütt
väikehuik
täpikhuik
jõgitiir
mudatilder
kiivitaja

Ladinakeelne nimi
Acrocephalus arundinaceus
Anas acuta
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anser albifrons
Anser fabalis
Aythya farina
Aythya fuligula
Botaurus stellaris
Branta leucopsis
Bucephala clangula
Chlidonias niger
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Crex crex
Cygnus columbianus bewickii
Fulica atra
Haliaeetus albicilla
Larus fuscus
Larus ridibundus
Luscinia svecica
Mergus albellus
Mergus merganser
Pandion haliaetus
Philomachus pugnax
Podiceps cristatus
Porzana parva
Porzana porzana
Sterna hirundo
Tringa glareola
Vanellus vanellus

Regulaarne
rändliik
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Pesitseja
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

rändekülaline

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2

Linnudirektiivi I lisa liigid on kirjutatud tumedas kirjas. Regulaarne rändliik- rändlindude
kaitse leppe, Bonni konventsiooni kohaselt. Allikad: „Euroopa Liidu tähtsusega linnualad
Eestis“ EOÜ 2003; „Linnuliigid, kelle kaitse eestis vajab korraldamist“ Hirundo, tartu 2001;
Võrtsjärve hoiuala kaitsekorralduskava.
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Võrtsjärve hoiuala
Võrtsjärve linnualaga suures osas kattuvalt on moodustatud Võrtsjärve hoiuala,
mille Tartumaa osas on kaitse-eesmärkidena toodud (lisaks elupaikadele ja
kalaliikidele) 17 linnuliigi ja nende elupaikade kaitse. Kõik 17 linnuliiki on ka
Võrtsjärve linnualal kaitstavate liikide nimekirjas ja Tabelis 2 kajastatud.
Hoiualaks määramine tagab Natura alale kaitse lähtudes Eesti siseriiklikest
õigusaktidest. Võrtsjärve hoiualale on koostatud kaitsekorralduskava 2006.
aastal.
Euroopa liidu tähtsusega Võrtsjärve linnuala (Võrtsjärve IBA)
Lisaks üle-Euroopalise Natura 2000 võrgustiku ala staatustele on Võrtsjärve
linnuala veel ka Euroopa Liidu tähtsusega linnuala. Võrtsjärve IBA-ala (Important
Bird Area) suuruseks on 30 600 ha. Tabelis 3. on toodud Võrtsjärve linnuala
tähtsus seal kaitstavate liikide pesitsusaladena ja rändepeatuspaikadena Eestis.
Tabel 3. Võrtsjärve linnuala tähtsus kaitstavate linnuliikide pesitsusaladena ja
rändepeatuspaikadena (allikas: Võrtsjärve hoiuala kaitsekorralduskava)
Koht parimate
Koht parimate
Nr.
Liik
pesitsusalade hulgas
rändepeatuspaikade
Eestis
hulgas Eestis
1.
rästas-roolind
2.
soopart
3.
viupart
7.-8.
4.
sinikael-part
5.
4.-7.
5.
rägapart
3.
6.
suur-laukhani
1.
7.
rabahani
3.
8.
punapea-vart
2.
9.
tuttvart
9.
10
hüüp
1.
11.
valgepõsk-lagle
12.
sõtkas
7.-9.
9.-12.
13.
mustviires
4.-5.
14.
must-toonekurg
15.
roo-loorkull
4.
16.
rukkirääk
8.
17.
väikeluik
18.
lauk
19.
merikotkas
5.-6.
20.
tõmmukajakas
10.
21.
naerukajakas
22.
sinirind
1.
23.
väikekoskel
1.
24.
jääkoskel
25.
kalakotkas
2.
26.
tutkas
1.
27.
tuttpütt
1.
28.
väikehuik
3.
29.
täpikhuik
5.-6.
30.
jõgitiir
9.-11.
2.
31.
mudatilder
4.
32.
kiivitaja
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Planeeringuala linnustik
Konkreetselt planeeringuala ja selle lähiala linnustiku väärtuste välja
selgitamiseks viis Eesti Ornitoloogiaühing 2009. a suvel läbi vastavad välitööd
(tervikaruannet uuringu tulemuste kohta vt Lisa III). Tabelis 4 on toodud välja
informatsioon uuringu käigus kohatud linnuala kaitse-eesmärkideks olevate
linnuliikide kohta, nende esinemine planeeringualal ja selle lähedal hoiualal ning
kaitsestaatus. Kui kokku tuvastati vaatluskäikudel 43 linnuliigi esinemine alal
(Loskini kinnistu ja sellega piirnev roostik Võrtsjärve hoiualal) ja varasematest
uuringutest (2001-2008) on teada samas veel 3 linnuliigi esinemine, siis
Võrtsjärve Natura ala kaitse-eesmärkideks olevaid liike kohati alal kokku vaid 13
(vt Tabel 4). Nendest 6 olid linnudirektiivi I lisa liigid. Kohati ka ühte Võrtsjärve
linnualal mitte kaitstavat I lisa liiki- punaselg-õgijat (Loskini kinnistul üks
haudepaar).
Tabel 4 Projektialal ja selle lähistel kohatud linnuliigid
Nr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

LIIK

rästas-roolind
sinikael-part
tuttvart
hüüp
sõtkas
mustviires
roo-loorkull
kalakotkas
naerukajakas
väikekoskel
jääkoskel
tuttpütt
jõgitiir

STAATUS

HOIUALA
ROOSTIK

KAITSEVÄÄRTUS

H
H
H
H
T, R
T
H?, T
T
T
R
R
H,R
T

x
x
x
x
x
x
x

BD
B
B
AC (nt), D, (II)
B
ABC (nt), (III)
AB, (III)
ABC (vu), (I)
BD
AB, (II)
B
B
AB, (III)

x
x
x
x
x

Märkused Tabeli 4 juurde:
• Liik: tumedas kirjas on esitatud linnudirektiivi I lisa liigid
• Staatus: H – haudelind, T- toitekülaline, R-rändel (vaadeldud aastail 20012008)
• Kaitseväärtus (liigikaitse Eestis, kaitsekategooriad I-III): A- linnudirektiivi
I lisa liik, B – regulaarne rändliik (rändlindude kaitse lepe, Bonni
konventsioon), D- muu põhjus (haruldus, tugev arvukuse langus, elupaiga
ohustatus, jahikorralduslik tähtsus, ebapiisav kaitse Euroopas) (Lõhmus et
al. 2001 järgi), C- Eesti Punane Raamat/Eesti ohustatud liikide punane
nimestik (http://unite.ut.ee/temp/plutof2/prmt.php?lang=est ).
Loskini kinnistuga piirneva linnuala linnustiku koostis on väga tüüpiline
Võrtsjärvele. Siin levivad haudeperioodil suurroostike tunnusliigid – tuttpütt,
hüüp, roo-loorkull, rästas –roolind jne. Rändeperioodil kohtab siin toitumas suuri
sõtka, tuttpüti, jää- ja eriti väikekoskla kogumeid.
Haudelindude osas on väärtuslik eelkõige hoiuala rooala, kus pesitsevad
kaitsekorralduslikult olulised (Linnudirektiivi I lisa) linnuliigid hüüp, roo-loorkull ja
rästas-roolind. Hüübi territoorium jääb siiski eemaldatava rooala serva ja rooLõpparuanne 15.02.2010
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loorkulli pesapaik veelgi kaugemale (täpne asukoht tuvastamata). Kõikidest
kaitseväärtusega liikidest on Võrtsjärv Eesti esindusalaks eelkõige roostike
liikidele:
-

hüübile (30-40 haudepaari, 9% Eesti asurkonnast),
tuttpütile (80-120 haudepaari, 4% Eesti asurkonnast) ja
rästas-roolinnule (100-150 haudepaari).

Roostikus toituvate lindude hulgas oli küll kaitsekorralduslikult olulisi
linnuliike, kuid suuremaid lindude toitumiskogumeid siin ei kohatud ja enamusele
liikidest (jõgitiir, mustviires, kajakad) leidub toitumispaiku piirkonnas piisavalt.
Röövlindudest sooritavad toitumislende roo-loorkull ja kalakotkas (toitub järvel).
Kogu roomassiiv pakub huvi toituvatele suitsu- ja kaldapääsukesele, harvem
räästapääsukesele. Kui pesitsusperioodil jääb toituvate pääsukeste arv < 100
isendi, siis rändeperioodil (august-september) nende arvukus mitmekordistub.
Suuremaid sügisrände kogumeid moodustavad järvel (kuni roostiku piirini)
sõtkad, jää-, väikekosklad ja tuttpütid. Võrtsjärv on üks rahvusvaheliselt
tähtsamaid ohustatud linnuliigi – väikekoskla rändepeatuspaiku rändeteel, kus
kevadeti peatub kuni 1000 ja sügiseti kuni 3300 isendit (9 % rändetee
asurkonnast). 22.10.2006 vaatluste alusel paiknes see sügisene suurkogum
Tondi saare Rannaküla ja Nooni nina vahelisel akvatooriumil.
Tervikuna võib konkreetse hoiuala roofragmendi ornitoloogilist väärtus hinnata
keskmiseks, Loskini kinnistul aga väikeseks.
Samm 3. Kavandatava tegevuse mõjupiirkonna täpsustamine
Kavandatav tegevuse peamised võimalikud Natura ala linnustikku mõjutavateks
tegevusteks on kõrghaljastuse (võsa) eemaldamine hoiualaga külgneval Loskini
kinnistul; roostiku eemaldamine hoiualal asuval Loskini kinnistuga piirneval
järveosal (150 m ulatuses). Täpsem tegevuspiirkond on toodud Kaardil 15
(Linnuala hõlmab kogu kaardil näha olevat veeala). Kaartil on näidatud ka
kaitsekorralduslikult oluliste haudelindude pesitsemine detailplaneeringu alal ja
selle läheduses (s.h. kõik neist ei ole Võrtsjärve linnuala kaitse-eesmärkideks).
Samm 4. Tõenäoliselt oluliste mõjude määratlemine ja hindamine
Kavandatava tegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste mõju Natura-liikidele on
kirjeldatud Tabelis 5.
Kavandatud arendustegevuse väike negatiivne mõju haudelinnustiku koostisele
on
osaliselt
vältimatu,
sest
arendustegevuse
käigus
eemaldatakse
märkimisväärne osa suurroostikust – 2,7 ha (14 %). Samas ei kvalifitseeri
Võrtsjärve
hoiuala
kaitsekorralduskava
eelnõu
(http://www.vortsjarv.ee/?id=242)
nimetatud
roostikku
nn
väärtuslike
roomassiivide (vt kaitsekorralduskava p. 4.1.2.1) hulka.

Kokkuvõtvalt antakse EOÜ poolt koostatud eksperthinnangus arendusetegevusele
järgmine hinnang – arendustegevus ei mõjuta Natura 2000 ala terviklikkust ja
olulisi muutusi võtmeliikide elukeskkonnale ei teki või on need lühiajalised.
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Tabel 5 Kavandatava tegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste mõju Naturaliikidele
Kavandatavad
tegevused

Mõjutatavad Natura-liigid ja elupaigatüübid ning mõju suund ja
olulisus.
(positiivne +++, ++, +; neutraalne 0; negatiivne ---, --, -; pole teada ?)
Linnuala haudelinnud
Linnauala mittepesitsejad
(läbirändajad ja toitujad)

Kõrghaljastuse
eemaldamine
Loskini kinnistult
(linnualast
väljapool)

Kõrghaljastust linnualalt ei
eemaldata. Arvestades linnualal
kaitstavate liikide
elupaiganõudlustega (enamus
otseselt veega seotud linde) ja
eemaldatava kõrghaljastuse
ulatusega maismaal võib öelda, et
linnuala liikidele olulist mõju ei
avaldata
0

Mõju puudub

2,7 ha (14%) suurroostikust
eemaldatakse, mistõttu on väike
negatiivne mõju roostikuga seotud
haudelinnustikule olemas

Mõju puudub

(-)

0

MÕJU SUUND JA
OLULISUS
Roostiku
eemaldamine
Loskini kinnistuga
piirnevalt järveosalt
(jääb linnualale)

MÕJU SUUND JA
OLULISUS

0

Etapp 1. Tulemused
Kavandatava detailplaneeringu ala ei jää küll ühelegi Natura alale, kuid piirneb
läänest Võrtsjärve linnualaga. Detailplaneeringuga kaasnevatest tegevustest on
otseselt Natura ala puudutav roostiku eemaldamine Kubja kinnistuga piirneval
järveosal. Arvestades EOÜ poolt läbi viidud linnustiku inventuuri ja analüüside
tulemusi, alal kaitstavaid linnuliike ja nende elupaiganõudlusi, mõjutatava ala
suurust ja iseloomu (roostik) jne on objektiivse hindamise tulemusel jõutud
järeldusele, et arendustegevus ei mõjuta Natura 2000 ala terviklikkust ja olulisi
muutusi võtmeliikide elukeskkonnale ei teki või on need lühiajalised.
Seega, kavandatava tegevusega kaasnev mõju Natura ala kaitse-eesmärkidele
on neutraalne ja vajadus asjakohase hindamise algatamiseks puudub. Natura
hindamise I etapi tulemused on esitatud skeemil 1.
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Skeem 1. Natura hindamise skeem (käesoleva hindamise tulemused on esitatud
siniste nooltega)
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3.6 Jäätmeteke ja käitlemine
’

Planeeringualale kavandatavates elamutes ja puhkekeskuses tekivad peamiselt
olmejäätmed (sh pakendid ja kodumajapidamise ohtlikud jäätmed). Võrtsjärve
alamvesikonna veemajanduskava andmetele tekkis Rannu ja Rõngu vallas tekkis
2005. aastal olmejäätmeid ühe inimese kohta vastavalt 108,5 kg ja 324,3 kg.
Eeldades, et detailplaneeringualaga on aastas keskmiselt seotud 120 inimest
(koos puhkekeskusega), on olmejäätmete teke kuni 39 tonni aastas.
Planeeritaval alal asuvate elamute olmejäätmed kogutakse
prügikonteineritesse. Jäätmete sortimise soodustamiseks tuleb
ühiskasutusega konteinerid pakendile ja vanapaberile.

kinnistesse
ette näha

Rõngu valla haldusterritooriumil määrab jäätmehoolduse korra kohustuslikult
kõikidele juriidilistele ning füüsilistele isikutele Rõngu valla Jäätmehoolduseeskiri
(Rõngu Vallavolikogu 29. Novembri 2007 määrus nr. 22). Detailplaneeringu ala
tuleb liita korraldatud olmejäätmete veo süsteemiga.
Ehitusjäätmed
Ehituse käigus tekib jäätmeid, mida tuleb käidelda nõuetele vastavalt - vältida
eri jäätmeliikide segunemist, võimalusel jäätmed taaskasutatakse (sh inertseid
jäätmeid võib kasutada vajadusel pinnase täitematerjalina). Jäätmekäitluse
korraldamise eest vastutab ehitaja. Kõik ohtlikud või ladestamist vajavad
jäätmed tuleb üle anda jäätmekäitlejale.
Ehituse käigus reostuskollete ilmnemisel tuleb need puhastada selleks ettenähtud
korras, sellest enne asjaomaseid instantse teavitades. Visuaalse vaatluse
tulemusena ei täheldatud, et alal võiks esineda maetud või muul moel varjatud
potentsiaalseid reostuskoldeid.
Arvestades Eesti jäätmekäitluse tsentraliseeritud korraldust, ei ole olmejäätmete
ega ehitusjäätmete teke ja käitlemine mõjutegur, mida alternatiivide võrdlemisel
arvestada.

3.7 Kumulatiivsed mõjud
Kumulatiivne mõju on üksikute tegevuste ja mõjuliikide koostoimes
avalduv/tekkiv mõju (mis ei pruugi olla erinevate mõjude „aritmeetiline
summa”).
Kumulatiivsust arvestatud eespool peatükkides käsitletud iga teema juures
tavapärase keskkonnamõjude hindamise loogilise osana. Arvestades olulise
muude tegevuste arendussurve puudumist piirkonnas, on ainukeseks
võimalikuks kumulatiivse mõju allikaks maardlate arendamine. Nii Paaslangi
kruusamaardla kui ka Valguta turbamaardlad jäävad suures osas maakonna
teemaplaneeringuga
määratud
rohevõrgustiku
alale.
Majandustegevuse
intensiivistumine rohevõrgustiku alal võib kahjustada võrgustiku funktsioonide
säilimist. Enne arendustegevuse alustamist antud maardlates tuleb analüüsida
tegevusega kaasnevaid ohte looduslikule keskkonnale ning varude kaevandamise
otstarbekust.
KSH aruande avalikul arutelul tõstetati ka teema võimalikest mõjudest, kui peaks
kasutusse võetama Leparanna kinnistul asuv laut. Arvestades veeseadusest
tulenevat piirangut, et põllumajandusmaa ühe hektari kohta tohib pidada aasta
keskmisena kuni kahele loomühikule vastaval hulgal loomi (§ 261 lg 6), ei ole
lauda tegevuse alustamine võimalik, kuna selle ümber ei ole vajalikku maad.
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4 Leevendavad meetmed/ettepanekud DP
täiendamiseks ja parandamiseks
Mõjude leevendamise eesmärgiks on vältida või vähendada igasugust
potentsiaalset negatiivset mõju keskkonnale. Tihti on konkreetse mõju
leevendamiseks
olemas
erinevaid
alternatiive/variante.
Sobivaimate
leevendusmeetmete valimine peaks toimuma planeerimis-, projekteerimis- ja
keskkonnaspetsialistide
koostööna.
Kasutatav
meede
peaks
olema
majanduslikult teostatav ning parim võimalik. Sobiva leevendusmeetme valimine
üksi ei taga veel soovitavat tulemust. Meetme korrektse rakendamise
kindlustamiseks on vajalik koostöö ja toimiv järelevalve.
Iga kavandatava tegevuse puhul, mis võib halvendada keskkonda, tuleb järgida
ennetusprintsiipi:
mõjust
tuleneva
keskkonnakahju
likvideerimisele
keskendumise asemel tuleb püüda mõju vältida/ennetada. Seega tuleb mõjude
leevendamisvajadusega arvestada kõikides projekti etappides: nii planeerimisel,
kavandamisel, ehitamisel kui ka hooldustöödel.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise raames käsitleti erinevaid lahendusi ning
tehti mõningaid ettepanekuid planeeringulahenduse korrigeerimiseks.
Detailplaneeringu realiseerimisel tuleb järgida järgmiseid meetmeid:
1) Puhkekeskuse arendamine peab toimuma vastavalt Võrtsjärve piirkonna
turismi arengukontseptsioonile – ptk. 4.1;
2) Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamisel vältida süsteemide
üledimensioneerimist ja analüüsida looduslähedaste tehnoloogiate
rakendamisvõimalusi – ptk. 4.2;
3) Planeeringualal paigutada hooned ja nendega seotud infrastruktuur nii, et
need avaldaksid naaberkinnistute elanikele, aga samuti ka piirkonna
üldilmele vähimat mõju – ptk. 4.3.
Võimalikke seadusandlusest tulenevaid kohustuslikke, samuti ka soovituslikke
leevendusmeetmeid analüüsiti peatükis 3 ja siinkohal neid kordama ei hakata –
need tuuakse välja kokkuvõttes.

4.1 Turismi arengukontseptsioon Võrtsjärve piirkonnas
Planeeritav ala paikneb looduskaunis Võrtsjärve piirkonnas, kus on palju eeldusi
turismi arendamiseks. Välja on töötatud ka Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia
(A. Hinsberg, Turismimaailm OÜ, 2005), mille kohaselt on „Võrtsjärve piirkonna
visiooniks olla Läänemere regioonis tuntud ja siseturul tunnustatud aastaringselt
toimiv turismi- ja elukeskkond, aktiivse puhkuse sihtkoht, mis jätkusuutlikult
pakub hästi säilinud ja mitmekesiseid looduskoosluseid“. Samuti on seda teemat
käsitletud Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringus (ptk 4.3) ning põgusalt teistes
seda piirkonda haaravates arengukavades ning planeeringutes.
Peamine turismi arengusuund Võrtsjärve piirkonnas võiks olla mitmekesine
loodusturism koos sinna juurde kuuluvate teenusepakkujatega. Planeeringualal
ja selle lähipiirkonnas on loodusväärtusteks männimetsad, maastik (vanad
luitestunud rannavallid, mitte kaugel asub Tamme paljand) ja loomulikult
Võrtsjärv.
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Puhkemajanduse arendamiseks on vajalik lisaks teenuse pakkujale juurde luua
või rekonstrueerida infrastruktuuri ning ka tegevusvõimalusi. Kuna tegemist on
looduslikult mitmekesise ja kauni kohaga, oleks eelistatud reisikorralduseks
ökoturism. Ökoturism on reisikorralduse viis, mis ei määra, kus reisitakse, vaid
kuidas seda tehakse: loodust ja kultuuriväärtusi säästes, piirkonna majandust
edendades ja reisijate rahulolu teenides. Seejuures on oluline tegevuse
hajutamine võimalikult suurele territooriumile, millest tulenevalt on eelistatud
mitmete
piirkondade
omavaheline
koostöö.
Lähipiirkonda
rajatud
rekreatsioonialad peaksid teineteist täiendama, pakkudes mitmekülgseid
tegevusi vaba aja sisustamiseks.
Turismi arendamise seisukohast on oluline infrastruktuuri olemasolu ja
korrashoid. Rannaküla kui puhkepiirkonna kvaliteeti tõstaks oluliselt kohalike
teede seisukorra, sõidetavuse ja tähistamise parandamine, samuti olemasolevate
ja
uute
puhkeatraktsioonide
(supelrannad,
supluskohad,
sadamate,
randumiskohtade, vaatamisväärsused, puhkealad) juurdepääsuteede ja –radade
rajamine ning korrashoid. Turismindusega seonduva infrastruktuuri alla kuuluvad
ka parklad, lõkkeplatsid, telkimisalad ja prügimajandus. Telkimiskohtadele ja
muudele avalikult kasutatavatele aladele tuleb paigaldada prügikastid
ja
konteinerid ning neid ka regulaarselt tühjendada.
Üha populaarsemaks muutuvatele autokaravanidele võiks planeerida mõned
parkimiskohad näiteks lõkkeplatsi ja telkimisala läheduses.
Kuna Võrtsjärve ümbruses (ka Rannakülas) on mitmeid jalgrattamarsruute, on
otstarbekas luua suuremate keskuste juurde rataste parkimise võimalused.
Oluline on tagada ka piirkonna varustatus kvaliteetsete sideteenustega (internet,
mobiiliside).
Võrtsjärve piirkonnas
puhkemajandus.

on

peamisteks

ettevõtlussuundadeks

kalandus

ja

Teeninduse ja kaubanduse arendamine on oluline eelkõige puhkepiirkondade
keskustes, seejuures ei tohiks unustada kohalikke elanikke ja nende vajadusi.
Teenuste pakkumine ei pruugi piirduda ainult suvitusperioodiga, vaid võib olla
aastaringne. Ka turismiperioodi on võimlik Võrtsjärve piirkonnas laiendada
aastaringseks (kevadel, sügisel linnuhuvilised,; suvel suvitajad; talvel mitmed
taliharrastused).
Võrtsjärve piirkonna arengukavas 2006-2010 on ptk 5.2 välja toodud Positiivsed
ning negatiivsed kõrvalmõjud turismi arendamisele Võrtsjärve piirkonnas. Neid
tuleb puhkekeskuse arendamisel vastavalt püüda ära kasutada ja vältida:
Turismi positiivsed mõjud kogu Võrtsjärve piirkonnale:
• Võrtsjärve tuntuse tõus;
• järve rekreatsiooniressursside ärakasutamine, Tartu, Viljandi, Põltsamaa,
Tõrva elanike vaba aja veetmise võimluste paranemine;
• piirkonna majandusliku arengu intensiivistumine ja kohaliku elanikkonna
tööhõive suurenemine;
• koostöö valdade vahel paraneb (valdade ühine ja kooskõlastatud soov
piirkonda arendada);
• hooajaline asustus toob investeeringuid ja teenuste tarbijaid;
• kompleksne probleemide lahendus, paraneb teenuste pakkumine.
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Negatiivsed mõjud:
• turismi arendamine võib osutuda majanduslikult mittetasuvaks;
• looduslike koosluste hävimine kontrollimatu ja stiihilise turismi korral
(ohustatud rannataimestik ja metsakooslused, lindude häirimine,
alustaimestiku tallamine);
• pinna- ja põhjavete reostusohu suurenemine;
• metsatulekahjude ohu suurenemine – külastajate ja telkijate arvukuse
kasvuga suureneb õnnetusrisk;
• ebasoovitavad muutused kohalike elanike elurütmis seoses püsielanike
saabumisega ja turistide arvu järsu tõusuga, kultuuripärandi ja traditsioonilise eluviisi hääbumise oht;
• võimalikud konfliktid püsielanike ja turistide vahel.
Leevendusvariandid:
• turismi suunamine ja korraldamine - turistide liikumist saab reguleerida
viitadega;
• jagada infot ööbimis- ja telkimiskohtadest - teabe õigel jagamisel saab
liikumist reguleerida ja külastajate arv ei koorma väärtuslike
looduspiirkondi;
• ökoturismi arendamine;
• määratleda keskkonna seisukohalt tundlikud alad, mis ei sobi
turismiarenduseks. See võimaldab väärtuslikud metsapiirkonnad ja
looduskaitse seisukohalt väärtuslikud alad säilitata puutumatutena.
Arvestatakse rohelise võrgustiku planeerimisega.

4.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine
Kuna detailplaneeringualal teenindab väljaarendatuna rohkem kui 50 inimest, on
sellel vajalik ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamine. Samas on
selgelt tegemist väga väikese ÜVK teeninduspiirkonnaga, mistõttu võib kergesti
tekkida oht, et rajatakse liiga võimsad süsteemid, mille ülalpidamiskulusid ei
suudeta kanda.
Võrtsjärve alamvesikonna
(peatükk 6.2.3):

veemajanduskava

majandusanalüüsi

väljavõte

“Vesi- ja kanalisatsioon külades ning väikeasulates
Viimasel ajal on üha enam päevakorda kerkinud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise majanduslik mõttekus hõredama asustusega piirkondades.
Praeguseni ei ole tegeletud külades elavate inimeste vee- ja kanalisatsiooni
probleemide lahendamisega, sest EL-st rahastatavad projektid hõlmavad linnu ja
asulaid.
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamisel tuleks kindlasti arvestada ka
sotsiaalmajanduslikke mõjusid, eriti arvestades Eesti hajaasustust ning järjest
suurenevat linnastumist. Põhjalikke sotsiaalmajanduslikke ja majandusliku
tasuvuse uuringuid seni tehtud ei ole. Paljudes Eesti piirkondades seni rajatud
uutel vee- ja kanalisatsioonisüsteemidel on ilmnenud mitmeid puudusi: rajatud
liiga võimsaid süsteeme, arvestamata inimeste arvu muutusega ajas
(ümberasumine suurlinnadesse).
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Sageli pole arvestatud hilisemaid süsteemide ülalpidamiskulusid. Siin mängib
olulist rolli ka sotsiaalmajanduslik situatsioon – inimeste võime maksta
maapiirkondades veeteenuse eest. Paljud inimesed ei soovigi ühineda uute
süsteemidega, kuna see tähendab liitumistasude kulusid, aga ka suuremaid
püsikulusid vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest. Seepärast on tihti inimese jaoks
odavam jätkata oma puurkaevu ja kuivkäimla või lokaalse kanalisatsiooniga,
kusjuures joogivee eest ei tule üldse maksta ning reovee kogumismahutit
tühjendatakse 2-3 korda aastas.
Tuleks analüüsida väikeasulate ja külade sotsiaalmajanduslikku olukorda,
hinnates piirkondade tulevikuperspektiive, samuti teha majandusliku tasuvuse
uuringud. Oluline on ka selgitada inimeste soovid, sealhulgas kas nad on
huvitatud ühisvõrkudega ühinemisest ja kui palju nad on valmis veevarustuse ja
kanalisatsiooni eest maksma.
Suure tõenäosusega on majanduslikult tasuvam väikekülades toetada kohalikke
lahendusi: puurkaevude ja septikute rajamist, kuna hilisemad püsikulud võivad
sel juhul olla tunduvalt väiksemad. Tuleb silmas pidada, et kanalisatsiooni
arendamine kõikjale pole eesmärk omaette, eriti suvekodudes tuleks võimaluse
korral jätkata kuivkäimlate kasutamist. Soovitatav on levitada informatsiooni
tänapäevaste kuivkäimlate kohta ja teha vastavaid koolitusi. Alternatiivina võiks
kaaluda ka maaperede toetamist hügieeniliselt vastuvõetavate kuivkäimlate
rajamisel.
Praegu on ebaselge, kas kõik rajatavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on
isetasuvad, või neid tuleb igavesti doteerida.”
Sellest lähtudes ei ole otstarbekas liita arendustegevuse ÜVK süsteemiga
Rannaküla hajaasustust. Liitumisvõimalus tuleb luua suvilapiirkonnale (teisalt on
see Rõngu valla arengudokumentide järgi suvilaomanikele ka kohustus).
Aktiivmudapuhasti asemel tuleb analüüsida looduslähedaste olmereovee
puhastusmeetodite kasutusvõimalusi – arvestades arenduse etapilisust
võimaldab see ka puhastussüsteemi etapiviisilist väljaehitamist. Sellise süsteemi
projekteerimisel saab aluseks võtta Tartu Ülikoolis koostatud juhendi
„Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend.
Tartu 2007”.
Peatükis 3.4.6. on kirjeldatud erinevaid puhastustehnoloogia variante ja on
toodud ka hinnang, kui suure maa-ala võtaks enda alla hübriidmärgala (15002000 m2) kui eeldatavalt sobivaim lahendus muutlike vooluhulkadega
toimetulekuks. Kuna vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrusele nr 171
„Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ järgi peab tehismärgala kuja (ehk
kaugus elamutest ja salvkaevudest) olema vähemalt 100 meetrit, on siinkohal
hinnatud ka hübriidmärgala rajamise mõju planeeringulahendusele. Kui
reserveerida puhastussüsteemi rajamiseks maa pindalaga 2 500 m2 (tinglikult
mõõtmetega 50 x 50 meetrit) praegu kavandatavas asukohas, pos. 4 kaardil 3,
ei teki planeeringulahenduse muutmise vajadust. Arvestades, et pos 4 asukohas
naaberkinnistutel hooned puuduvad, saab hübriidmärgala vajadusel nihutada
põhja või kirde suunas, kui peaks tekkima konflikt planeeringuala pos. 3, 5 ja 6
asuvate elamutega, seejuures saaks süsteemi osana kasutada puhasti asukoha
lähistel olevat umbkraavi. Kuigi hübriidmärgala rajamine eeldab suurema metsaala kasutuselevõttu kui tavapuhasti, ei ole metsale avaldatavas keskkonnamõjus
suurt erinevust ja oluliselt negatiivsete mõjude teket pole põhjust eeldada.
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4.3 Hoonete paigutus planeeringualal
Mõju naaberkinnistutele
Kõige enam on mõjutatud Halliku kinnistu. Kuna planeeringuala krundil pos. 34
on piiratud võimalused hoone paigutamiseks, on senises lahenduses elamu
paigutatud kinnistu piiri vahetusse lähedusse, mistõttu vahekaugus Halliku
kinnistul paikneva elamuga on ~20…30 meetrit. Kuigi kinnistuid eraldab
metsariba, võib selline lähedus olla häiriv.
Hoone paigutust on võimalik muuta, nii et see ei rikuks Võrtsjärve kunagist
luitevalli. Sellisel juhul on hoonete kaugus 40…50 meetrit. Võimaliku häiringu
leevendamiseks säilitada kinnistute vahele jääv metsariba.
Muudel juhtudel ei ole kavandavate hoonete lähedus naaberkinnistutele
probleemiks. Teoreetiliselt võib sarnane probleem tekkida Paju kinnistu hoonega,
mis paikneb planeeringuala piirist ~50 meetri kaugusel, kuid siin ei ole takistusi
kavandatava hoone paigutamisega naaberkinnistu piiridest kaugemale.
Sobivaim asukoht uushoonestusele on soovitav leida naaberkinnistutega läbi
rääkides. Sel teel on võimalik ka kaaluda naaberkinnistu omanike huvidest
lähtuvate täiendavate leevendusmeetmete rakendamist.
Traditsiooniline asustusstruktuuriga sobitamine
Rannaküla ajalooline osa (enne suvilapiirkonna rajamist) on hajaküla, kus
hoonete omavahelised kaugused võivad ulatuda 200 meetrini. Samas on
planeeringuala mõjualas ka eri kinnistutel hooned koondunud rühmadesse:
Variku ja Kalmetimäe kinnistute hoonete vaheline kaugus on ~20 meetrit, Ranna
ja Kase kinnistutel ~40 meetrit, Tasa ja Männiku kinnistutel ~50 meetrit.
Lisaks külgneb planeeringuala põhjaosaga suvilapiirkond, kus maksimaalne
krundi suurus on 1 300 m2, st sisuliselt on tegemist väikeelamute tihealaga.
Sisuliselt on detailplaneeringuala üleminekuks ühelt asustustüübilt teisele. Samas
arvestades ala suurust on põhjendatud hoonete rühmitamine. Seda on ka
planeeringu eskiisis tehtud (nt. selgel eristub põhjaosa, kuhu kuulub 1/3
elamukinnistutest). Siiski tuleb kaaluda täiendavaid võimalusi elamute
väiksemate rühmituste tekkimiseks, mis asuksid naaberrühmadest võimalikult
kaugel.

5 Seire
Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev
jälgimine, mille põhieesmärk on prognoosida keskkonnaseisundit ja saada
lähteandmeid programmidele, planeeringutele ja arengukavade koostamiseks.
Keskkonnaseire kavandamisel on eesmärk seostada käesoleva projektiga haakuv
seirevajadus maksimaalselt juba toimuva seire, keskkonnategevuse ja
uuringutega.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisega kaasneb puurkaevuvee
seirekohustus ja heitvee väljalasu seirekohustus. Mõlemad seiretingimused
täpsustatakse vee erikasutusloaga.
Kuna
arendaja
poolt
kavandatava
tegevusega
ei
kaasne
olulisi
keskkonnamõjusid, siis täiendavat seiret KSH töögrupi hinnangul vaja teostada ei
ole ja vastavaid indikaatorparameetreid ei kirjeldata.
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6 Avalikkuse kaasamise tulemused
KSH
avalikustamine
toimus
vastavalt
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse vastavatele sätetele, lisaks korraldati
elanike küsitlus ja KSH aruande seisukohtade eelarutelu.
Lisas I toodud KSH programmis on Tabelis 1 on välja toodud isikud ja asutused,
keda teemaplaneeringu alusel kavandatav võib eeldatavalt mõjutada või kellel
võib olla põhjendatud huvi selle teemaplaneeringu vastu.

6.1 KSH programmi koostamine
Kaasamise üksikasjad, sh KSH programmi eelnõu kohta saadud pädevate asutuste
kommentaarid, avalikust väljapanekust teavitamine jms. on esitatud Lisas I oleva
KSH programmi koosseisus.
KSH programmi avalik väljapanek algas 27.04.2009 ja kestis kuni 15.05.2009.
KSH programmi avalik arutelu toimus 18. mail 2009 Rõngu vallamajas. Arutelust
võtsid lisaks menetlusosaliste esindajatele osa 8 Rannaküla elanikku, sh
külavanem.
Avaliku väljapaneku kestel programmi eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ei
tehtud. Arutelul
täpsustati
peamiselt detailplaneeringuga kavandatava
tegevusega seonduvat ja avaldati vastumeelsust küla laiendamisele eskiislahenduses toodud kujul. Täpsema ülevaate saamiseks kartuste ja ka ootuste
kohta otsustati teha rannaküla kinnistuomanike küsitlus.

6.2 Küsitlus Rannaküla kinnistuomanikele
Lisaks avalikele aruteludele korraldati Rannaküla kinnistuomanike seas küsitlus
(ülevaade küsimustest on antud koos tulemustega allpool). Välja saadeti 91
küsitluslehte, millest 5 juhul osutus aadress valeks ja täidetult saadeti tagasi 14
küsitluslehte. Küsitlusleht oli elektroonselt alla laetav ja täidetav ka
Hendrikson&Ko kodulehel.
Üldised küsimused
1. Millistest funktsioonidest tunnete Rannakülas puudust?
(kauplus, töökohad, internetiühendus, külaplats, seltsimaja, jne)
Kõige enam tuntakse puudust külaplatsist ja seltsimajast – ilmselt on
kooskäimise koha puudus pärssinud seni ka Rannaküla aktiivset arengut
külaliikumise ja turismi alal. Puudust tunti ka korralikust kiirest internetilevist
ning mainiti ära puudulik mobiililevi. Mõned küsitlusele vastanud leidsid, et ka
kauplus oleks vajalik. Töökohtade puudus piirkonnas on probleem.
2. Kas olete huvitatud tsentraalse vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga
liitumisest? Liitumispunktid planeeritakse teede ristmikule (märgitud
eskiisile), kust edasi peaks iga kinnistuomanik ise trassid välja ehitama.
Jah
Ainult veevarustus
Ainult kanalisatsioon
Ei
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Valdav enamus ei ole huvitatud ei kanalisatsiooni ega ka ühisveevärgiga
liitumisest. Paljuski on siinkohal probleemiks ilmselt küsimus, et kes ehitab
trassid. Paljud eitavad vastused on tingitud ka kaugusest – paljud kinnistud,
mille omanikud küsimustikku täitsid, jäävad planeeringualast kaugele. Ilmselt
on see rohkem planeeringualaga piirnevate kruntide küsimus.
3. Planeeringuala läbib vallale kuuluv tee. Kas tee seisund on Teie jaoks
rahuldav või peate vajalikuks selle rekonstrueerimist, hooldamise
parendamist? Muud ettepanekud seoses teega?
Tee olukord halb (tolmab, treppis, kohati porine jne). Kõik vastanud pidasid
vajalikuks tee tolmuvabaks muutmist (võimalusel asfalteerimist). Peeti
vajalikuks ka kiiruse piiranguid.
4. Kas peate järveäärsel üldmaa alal vajalikuks pilliroo ja võsa leviku
piiramist, et avada järvele parem vaade ja järveäärt korrastada?
Jah
Ainult võsa
Ainult pilliroog
Ei
Oma kinnistuga piirnevatel aladel?:
Jah
Ainult võsa
Ainult pilliroog
Ei
Valdav enamus leidis, et järveäärsel üldmaal on vajalik pilliroo ja võsa leviku
piiramine, eriti juhul, kui sinna on planeeritud rand. Üksikud vastajad pidasid
otstarbekaks kas ainult võsa või pilliroo piiramist, samuti pidasid paar vastajat
seda tegevust mittevajalikuks.
Oma kinnistuga piirnevatel aladel lubaks enamik vastanutest piirata kas ainult
võsa või ainult pilliroogu. Seejuures antud planeeringualaga piirnevate
kinnistute omanikud (kes küsimustiku täitsid) pooldaksid kas pilliroo ja võsa
või ainult pilliroo leviku piiramist. Kaugemate kinnistute omanikud vastasid
mõlemale küsimusele valdavalt „ei“, kuid paljudel neist puudub ka piir järvega.
Järveäärsete kruntide omanikud vähendaksid oma krundi piires pilliroo või
võsa levikut.
5. Planeeringuala piiresse jääb vana laudahoone (ei kuulu planeeritava ala
koosseisu). Millised on soovitused selle edasiseks kasutamiseks
(kasutusotstarbe muutmine, lammutamine, uus hoone, jms)?
Paljud jätsid küsimusele vastamata, kuna leidsid, et tegemist on eraomandisse
kuuluva kinnistuga, mille tuleviku otsustamise üle neil õigust pole. Mitmed
nentisid siiski, et hoonele võiks leida kasutusala. See eeldaks loomulikult kas
omaniku koostööd arendajaga (leida funktsioon vastavalt kõrvale rajatava
üldmaale), mitmed vastanutest leidsid, et laudahoone võiks leida kasutust ka
küla seltsimajana.
6. Kas Teie arvates arendustegevus Rannaküla piirkonnas:
soodustab igati kohalikku arengut
pigem soodustab kohalikku arengut, kui uute hoonete paigutamisel ja
mahtude kavandamisel järgitakse väljakujunenud vahekaugusi
pigem häirib väljakujunenud küla- ja suvituskeskkonda
on välistatud, kuna põhjustab pöördumatuid muutusi nii kultuuri- kui
looduskeskkonnas
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Milles näete peamisi võimalusi / probleeme?
Siinkohal jagunevad vastanud 3 rühma:
Inimesed, kes leiavad, et
1. arendustegevus soodustab kohalikku arengut
2. Arendustegevus häirib seni väljakujunenud keskkonda
3. Arendustegevus on välistatud
Valdav enamus vastanutest leidis siiski, et kui järgitakse juba väljakujunenud
küla ilmet (suured kinnistud, hoonete arhitektuurne lahendus) siis võiks
arendustegevus Rannaküla arengule ka soodsalt mõjuda (püsielanike hulk
suureneks). Praegusel kujul eskiislahendus ei sobi kinnistuomanike arvates
oma liiga linnaliku ilmega praegusesse keskkonda.
Võimalikest probleemidest toode enam esile suurema elanikkonnaga ja avaliku
rannaga, turismiasutusega kaasnevat müra (tihedam autoliiklus, üritused),
turvalisuse vähenemist. Arendustegevuse keskkonda koormav mõju.
Küsimused endisel Kubja kinnistul kavandatava tegevuse kohta
7. Eskiislahendusel on järve ääres tähistatud üldmaa sihtotstarbega krundid
(kokku ~5,4 ha). Milleks võiks seda kasutada (palliplats, paadisadam jne)?
Paljud leidsid, et sellel alal võiks olla mitmeid vabaaja veetmise funktsioone –
palliplatsid, lõkkekoht, telkimine, paadisadam jne. Avaliku supluskoha
vajalikkus toodi esile, kuid probleemiks seejuures peeti maa kuulumist
eraomandisse, mitte vallale.
Kas olete huvitatud avaliku supluskoha rajamisest sellele üldmaale
(praegune ujumiskoht jääb mõnevõrra põhja poole)?
Jah
Ei huvita
Ei, olen vastu
Valdav enamus on uue avaliku supluskoha rajamisest antud alale huvitatud,
kuna praegune ujumiskoht jääb väga suvilate lähedusse ja sinna minekuks
tuleb kasutada eramaid.
8. Kas Teie arvates on turismiettevõtte rajamine planeeritavale ärimaale
(valida võib mitu vastust):
kohalikku arengut soodustav
võimalik, kui sellega kaasnevad teenused, mida kohalikud kasutada
saavad (kauplus, ruumide jms kasutamine külaliikumise edendamiseks …)
võimalik, kuid tehke see pigem praeguse lauda kohale
välistatud
_______________________________________________________
Suurem osa vastanutest leidis, et turismiettevõtte rajamine planeeritavale
alale on välistatud. Üksikud leidsid, et see oleks võimalik, kui sellega
kaasnevad teenused, mis ka kohalikele vajalikud on.
Täpsustamist vajaks, milline planeeritav turismiettevõtte on ja mis teenuseid
pakub. Väiksemas mahus turismi arendamise vastu külaelanikud ei ole.
9. Planeeringu eskiislahendusega soovitakse moodustada kuni 28
ehitusõigusega väikeelamumaa krunti ligikaudse suurusega 1 ha.
Kas Teie eelistaksite:
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Olemasoleva olukorra säilimist endistel Kubja kinnistu maadel:
tulundusmets, vältida tuleb läbivaid [st rohevõrgustikku täielikult
läbilõikavaid] lageraiealasid
Praeguse eskiisiga toodud lahendust, kus igale krundile võib rajada ühe
elamu koos kõrvalhoonetega, nii et õueala ei tohi olla suurem kui 0,1 ha
(Rõngu valla üldplaneeringu järgi on suuremate elamumaade planeerimisel
soovitav säilitada olemasolevad metsatukad 90 % ulatuses).
Praeguse eskiisiga toodud lahendust, kus igale krundile võib rajada ühe
elamu koos kõrvalhoonetega, nii et säilitatakse vähemalt 75 %
kõrghaljastusest
Väiksemat kruntide arvu ja eskiisil toodud kruntide suurendamist.
Milline oleks Teie arvates optimaalne elamukruntide arv ja suurus?
__________________________________________________________
Rõngu valla üldplaneeringut mitte muuta: rohevõrgustikuga ala
ehitusõigust omava katastriüksuse minimaalne suurus on 3 ha, millest
aiaga piiratav õueala ei ole suurem kui 0,1 ha; detailplaneeringu
koostamise kohustust ei kaasne.
Muu (palun täpsustage):
Praegusel kujul eskiislahendus ei leidnud heakskiitu mitte ühegi vastaja
poolt. Mitmed leidsid, et planeeringualal võiks säilida praegune olukord.
Valdav enamus nentis, et parim lahendus oleks praegu kehtiva Rõngu vala
üldplaneeringu järgi arendustegevuse teostamine (min. kruntide suurus 3
ha).
Küsimused naabruses asuvatele suvilakruntide omanikele
10.Eskiislahendusel on märgitud suvilakruntide ja järve vahelisel alal 5
keskmiselt 2000 m2 suurust maatulundusmaa sihtotstarbega krunti. Kas
suvilakruntide omanikud soovivad osta oma maa juurde ka järveäärset
maad?
11.Planeeringuala piir kulgeb ida- ehk metsa poole jäävatele suvilakruntidele
väga lähedalt. Kas sooviksite osta oma krundile juurde metsamaad? Kui
palju (ligikaudne pikkus ja laius, m2)?
Muu teave planeerijatele-keskkonnamõju hindajatele (soovi korral):
Vello Tatari ettepanek metsaalade säilitamiseks

6.3 Külakoosolekud
Augustil 2009 toimus Haani kalapunktis Rannaküla külakoosolek, millest võttis
osa 34 kinnistuomanikku ning Rannaküla elanikku. Päevakorras oli teiste küla
arengut ja tegevust puudutavate teemade seas ka antud DP ja KSH aruanne ning
küsitlus. Koosoleku toimumisest planeerigu koostajat ega
keskkonnamõju
hindajat ei teavitatud. Sellest hoolimata edastati KMH läbiviijale koosoleku
protokoll, mille koosseisu kuulus ka koosolekul ühiselt täidetu küsimustik. Ka
selles küsimustikus toodut võeti arvesse ning aruandes püüti tekkinud
küsimustele vastata või segadust tekitavaid kohti täpsustada.
KSH läbiviija pidas vajalikus korraldada enne aruande avalikku väljapanekut nn
laiendatud külakoosoleku (osalejad külaelanikud, arendaja, valla esindajad, KSH
läbiviija), et tutvustada inimestele täpsustunud DP lahendust ning seisukohti, mis
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on eksperdil seoses KSH aruandega. Koosolek toimus 09.10.2009 Valguta
seltsimajas. Arendaja esindaja Liisi Ventsel tutvustas hetkel peamist DP
lahenduse alternatiivi, ekspert Juhan Ruut selgitas KSH aruandes käsitletavate
teemade valikut ja peamisi seisukohti.
Küsitluse ja koosolekute tulemusena selgusid hetkel külas probleeme tekitavad
kitsaskohad (nt. korraliku avaliku ujumiskoha puudumine), mida on võimaluste
piires arvestatud detailplaneeringus ja ka KSH aruandes. Samuti said
külaelanikud parema ettekujutuse kavandatavast tegevusest endise Kubja
kinnistu maadel.
Kokkuvõttes võib märkida, et koosolekutel jäi kõlama negatiivne meelestatus
arendustegevuse suhtes. Samas andsid mõned osalejad „kuluaarivestlustes“
märku neutraalsetest või isegi mõnevõrra pooldavatest seisukohtadest. Seetõttu
ei saa järeldada, et kõik piirkonna elanikud on „ühtse rindena“ arendustegevuse
vastu.
Avalikuks väljapanekuks pakuti välja võimalik meede vastuolude leevendamiseks
- Rannaküla arengukava koostamine (vastava algatusidee tuli esimeselt
külakoosolekult), kus käsitletakse küla edasist arengut. Tööd võiks finantseerida
detailplaneeringuala arendaja ja Rõngu vald/fondid. KSH avaliku aruande järgselt
sellest ettepanekust loobuti (st. KSH lõppjäreldustesse seda ei panda), kuna selle
ettepaneku suhtes ei ilmutanud olulist huvi ei kogukond ega arendaja.

6.4 KSH aruande avalik väljapanek
KSH aruande avalik väljapanek algas 30.10.2009 ja kestis kuni 20.11.2009.
Avalik arutelu toimus 23.11.2009 Valguta seltsimajas. Väljapanekuga ja
aruteluga seotud dokumendid on esitatud Lisas IV (kuulutused, teavituskirjad,
arutelu protokoll, kirjalikud arvamused ja ettepanekud, vastuskirja näidis
ettepanekuid teinud isikutele).
Avaliku väljapaneku kestel saadeti KSH aruande kohta 4 kirja (vt. Lisa IV-3).
Aruande sisu mõjutas enim Keskkonnaameti seisukoht, mille alusel täiendati
aruandes Natura hindamist (ptk. 3.5) ja reoveepuhastuse osa (ptk. 3.6 ja 4.3).
Vello Tattar’i seisukohtade alusel täiendati aruande ptk. 3.4.1 selgitustega
metsale avaldatava mõju osas.
KSH aruande avalikust arutelust võtsid lisaks menetlusosaliste osa 10 Rannaküla
elanikku, sh külavanem. Samuti viibis arutelul EMÜ Limnoloogiajaama juhataja.
Arutelul olid peamisteks teemadeks arendustegevuse mõju küla arengule,
infrastruktuuri vajadus ja selle majanduslik tasuvus, avalik rand (eraomandis
olev maa vs vallale kuuluv maa). KSH arutelu protokollis (Lisa IV-4) on teemad
ka vastavalt rühmitatud. Arutelu lõpus öeldi välja ka selgelt pooldavad
seisukohad arendustegevuse osas. Samas ei muudeta selle alusel ptk. 7
alternatiivide võrdlust, sest nn ühisarvamusele ei jõutud.
Vastused küsimustele ja ettepanekutele on esitatud Lisas IV-5. Vastuskirjad
saadeti ettepanekute tegijatele välja 15.02.2010 e-postiga või tavapostiga
(näidiskiri esitatud Lisa IV-6).
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7 Alternatiivide võrdlemine
Alternatiivide võrdlemisel on otstarbekas välja tuua järgmised kriteeriumite
rühmad:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mõju inimese tervisele ja heaolule (mõju inimesele)
Mõju elusloodusele
Mõju keskkonnale
Sotsiaal-majanduslikud mõjud
Vastavus strateegilistele arengudokumentidele
Vastavus üldplaneeringule (näidatud üldplaneeringu tingimuste muutmise
määr)
7) Kohaliku kogukonna arvamus
8) Arendaja huvid

Üksikute kriteeriumite mõju eri alternatiivide korral on käsitletud peatükis 3.
Siinkohal on tabelis 6 esitatud keskmistatud hinnangud arengustsenaariumite
kohta.
Hindamisskaala:
kollane: neutraalne mõju või mõju puudub
helesinine: teatud negatiivne mõju, või negatiivne arvamus
lilla: oluline negatiivne mõju, mida saab leevendada; või väga negatiivne
arvamus
heleroheline: teatud positiivne mõju või arvamus
tumeroheline: tugev positiivne mõju.
Tabel 6. Arengustsenaariumite võrdlus
Kriteerium
Alternatiiv 1
Alterntiiv 2
(üldplaneerigut
(üldplaneeringu
muutev)
kohane)
Mõju inimesele
Soodsam kui 1
Mõju elusloodusele
Soodsam kui 1
Mõju keskkonnale
Kokkuvõttes
Kokkuvõttes
neutraalne
neutraalne
Sotsiaalmajanduslik mõju
Vastavus arengudokumentidele
ÜP muutmise
määr
Kohaliku kogukonna arvamus
Arendaja huvid

0-alternatiiv

Hajareostus ja
kultuurmaastiku
degradeerumine
Pikkamisi hääbuv
küla
Ei ole vastuolus
Ei muuda

Tabelis tuleb selgelt välja, et tegemist on teatud huvide vastuoluga:
1) Arendaja on huvitatud detailplaneeringu lähteülesandega antud stsenaariumi
maksimaalsest ärakasutamisest, mis ühtlasi tagab parima sotsiaal-majandusliku
arengu avaldamata keskkonnale olulist negatiivset mõju;
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2) Kohalikud elanikud on arendustegevuse suhtes negatiivselt meelestatud,
samas ilmnes kaasamisest ka pessimism olemasoleva olukorra suhtes, kuid nn
positiivne programm küla arendamiseks puudub.
Kokkuvõttes võib järeldada, et KSH käigus ei leitud objektiivseid vastuväiteid
Rõngu valla valitud arengueelistusele. See on heas kooskõlas piirkonda
kajastavate vallaüleste strateegiliste arengudokumentidega.
Samas tuleb arvestada elanike vastumeelsusega (pigem umbusaldusega, et
seletuskirjas ja KSH aruandes toodut rakendatakse). Kuid KSH aruande avalikul
arutelul tulid ilmsiks ka pooldavad seisukohad.

8

Ülevaade KSH teostamisel ilmnenud raskustest

Keskkonnamõjude hindamised põhinevad peamiselt olemasolevatel andmetel,
mis on kogutud erinevatest ametlikest allikatest ning avalikkuselt. Sellisena võib
informatsioon olla täpne ja õige, kuid tõenäoliselt mitte kõikehõlmav [käesoleva
töö koostamisel viidi läbi mitmeid välitöid (botaanik, zooloog ja teised töögrupi
liikmed) täpsustamaks planeeringuala looduslikku olemust ja tagamaks
loodusväärtuste tuvastamine ka juhul kui neid ei ole fikseeritud olemasolevates
andmebaasides].
KSH töögrupi hinnangul ei esinenud KSH teostamisel märkimisväärseid raskusi
ning koostöö erinevate osapooltega kulges üldiselt asjalikus õhkkonnas.
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9

Lõppjäreldus ja kokkuvõte

Kokkuvõttes võib järeldada, et KSH käigus ei leitud objektiivseid vastuväiteid
Rõngu valla valitud arengueelistusele, mis on väljendatud detailplaneeringu
lähteülesandes. See on heas kooskõlas piirkonda kajastavate vallaüleste
strateegiliste arengudokumentidega.
Samas tuleb arvestada Rannaküla teatud osa elanike vastumeelsusega ehk
pigem umbusaldusega, et seletuskirjas ja KSH aruandes toodut rakendatakse).
Ülevaade detailplaneeringu alast ja peamistest keskkonnatingimustest
Planeeringuala asub Tartumaa Rõngu vallas Rannaküla küla territooriumil Rõngu
vald asub Tartu maakonna edelaosas. Maakonnakeskusesse Tartusse on Rõngust
ca 40 km, lähimasse linna Elva 14 km ja Otepääle 18 km. Läänest piirneb vald
Võrtsjärvega, lõunast Valga maakonna Puka vallaga, loodest Rannu vallaga,
põhjast Konguta valla ning Elva linnaga ja idast Valga maakonna Palupera
vallaga. Vald ja ka planeeringuala piirneb läänest vahetult Võrtsjärvega.
Planeeringuala kaugus valla keskusest on ~12 km ja Valguta külast ~7 km.
Detailplaneering hõlmab Lumise, Masti, Kamari, Loskini, Tüübli, Kakura ja Tuska
kinnistut. Detailplaneeringuga käsitletava ala kogupindala on umbes 56 ha.
Planeeringualast loodes asub suvilate piirkond (17 krunti pindalaga kuni
1 300 m2), muus osas ümbritsevad planeeringuala hajaasustus ning erineva
kooslusega metsa- ja rohumaad, läänes külgneb ala vahetult Võrtsjärvega.
Ala läbib Rõngu vallale kuuluv Sauli-Kubja kruusatee.
Rannakülas elab alaliselt ~60 elanikku. Tegemist on pigem hääbuva
rahavastikuga külaga. Liikudes Vallapalu-Rannaküla kõrvalmaantee ja SauliKubja teeristist planeeringuala poole, on hoonestatud kinnistud:
1) Mäe – hooned asuvad teeristist ~70 meetri kaugusel kõrvalmaantee
planeeringualast eemale jääval poolel, teest eraldatud kõrghaljastusega;
2) Sauli – hooned Sauli-Kubja teest ~50 meetri kaugusel, teest eraldatud
kõrghaljastusega;
3) Paju – hooned teest ~150 meetri kaugusel
4) Halliku, eraldatud teest metsaga.
Järgnevad kinnistud jäävad planeeringuala põhjaosa naabrusesse, kus paikneb
1/3 kavandatavatest elamukinnistutest (kõik eraldatud planeeringualast
metsaga):
5) Suvilakinnistud, 17 kinnistut
6) Männiku
7) Tasa
Seega on mõjualas ~20…25 püsielanikku ja ~50…70 ajutist elanikku.
Keskkonnatingimustest on oluline märkida planeeringuala paiknemist Võrtsjärve
Natura 2000 võrgustiku ala vahetus naabruses. Detailplaneeringu ala paikneb
hajaasustusega piirkonnas, mis
on määratletud
kohaliku tähtsusega
rohevõrgustiku osana. Planeeringualal on III kategooria kaitsealune taim kuradisõrmkäpp kasvukoht.
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Detailplaneeringuga kavandatav tegevus, arengustsenaariumid ja tehtud
valiku põhjendus.
Lähteülesande järgi on KSH objektiks oleva detailplaneeringu eesmärk endise
Kubja kinnistu maade kruntideks jaotamine ja sihtotstarbe määramine
elamumaaks, üldkasutatavaks maaks, ärimaaks ja maatulundusmaaks. Samuti
piiritletakse planeeritavale alale jäävate hoonestusalade piirid ja määratakse
ehitusõigus, tänavate maa-alad, liikluskorraldus, tehnovõrkude- ja rajatiste
asukoht.
Tegemist on Rõngu valla üldplaneeringut (kehtestatud Rõngu Vallavolikogu
26.06.2008 otsusega nr 92) muutva detailplaneeringuga. Üldplaneeringu
muutmise tulemusel antakse võimalus Võrtsjärve ja lähipiirkonna kui siseturismi
perspektiivse sihtkoha arenguks ning kohaliku algatuse aktiivsuse tõstmiseks.
KSH
käigus
on
määratletud
järgmised
arengustsenaariumid
detailplaneeringu alternatiivsed lahendused (arendaja esitas vallale
lähteülesande koostamist samade põhimõtete järgi koostatud eskiisid):
•

•

•

ehk
enne

Alternatiiv 1 – Lähteülesande järgse kavandatud tegevuse elluviimine:
elamute ehitusõigus määratakse kuni 32 krundile, ärimaale rajatakse
puhkekeskus.
Alternatiiv 2 - Arendustegevuse teostamine vastavalt kehtivale Rõngu
valla üldplaneeringule - elamukruntide suurus on vähemalt 3 ha
(kavandatud tegevuse väiksemas mahus elluviimine).
0-alternatiiv - ehk detailplaneeringu eskiisiga määratletud tegevuste
teostamata jätmine ning olemasolevast olukorrast lähtuv areng.

Esmase eelistuse arengualternatiividele on andnud Rõngu vald väljastades
detailplaneeringu lähteülesande (Rõngu Vallavolikogu 26.juuni 2008. a otsus
nr 30), mis ei ole kooskõlas valla üldplaneeringuga. Vallale esitati seisukoha
võtmiseks 3 alternatiivset lahendust – lisaks eeltoodutele ka variant, kus elamute
ehitusõigus oleks määratud kuni 41 krundile.
Lähteülesandes on omavalitsus lähtunud asjaolust, et tõenäoliselt ei ole antud
ala uued elanikud huvitatud talu pidamisest, vaid pigem on need elanikud, kes
soovivad rajada kodu linnast välja maale ja siis linna tööle käia. Sellest tingituna
ei ole vald lähteülesandes krundi minimaalseks suuruseks määranud mitte 3 ha,
nagu seda nõuaks Rõngu valla üldplaneering, vaid 7000 m2. Üldplaneeringuga on
määratletud ka, et 90% kõrghaljastusest peab säilima, lähteülesandes on aga
selleks 75%. See tuleneb kinnistul hetkel valitsevast olukorrast - 2000ndate
aastate alguses toimus kinnistu suurematel metsaga kaetud aladel röövraie ja
endised metsad ei ole veel taastunud. Samuti on mitmed alad kaetud mitte
metsa, vaid võsaga. Sellest tulenevalt on praeguse kõrghaljastuse säilitamine
vajalik minimaalselt 75% ulatuses, kuid tõenäoliselt on see maht suurem ning
loodetavasti uued kinnistuomanikud taastavad ka röövraie tulemusel laastatud
metsa.
Väiksemate kruntidega ja tihedama hoonestusega elamuala peeti piirkonda
mittesobivaks.
Üldplaneeringu muutmist
põhjendatud järgnevaga:

tingiva

arengustsenaariumi

eelistamine

on
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-

-

-

detailplaneeringuala asub Rannaküla kõige tihedamalt asustatud piirkonna
vahetus läheduses, mis annab võimaluse planeeringuala ning lähipiirkonda
käsitleda tervikuna – tekib üleminekuala tiheasustusest traditsioonilisele
hajaasustusele;
Rõngu vallas on puudus korralikest avalikest randadest. Detailplaneeringuga tagatakse ligipääs Võrtsjärve kallasrajale ja luuakse
avalikult kasutatav rand koos vastavate rajatistega.
Rannakülas on puudus majutus- ja toitlustusvõimalustest, mis takistavad
küla, aga ka Võrtsjärve piirkonna turismi arengut. Detailplaneeringus
kavandatud annab võimaluse turismimajanduse arendamiseks ja piirkonna
atraktiivsemaks muutmiseks.

Keskkonnamõju hindamise kokkuvõte. Leevendavad meetmed
I Mõju inimese tervisele ja heaolule
A. Õhusaaste
Vaadeldava detailplaneeringuga kavandatava tegevuse puhul on välisõhu
kvaliteeti mõjutavateks teguriteks:
- elamute kütmine - piirkonna õhusaaste suurenemine on väheolulise
negatiivse mõjuga, kui arvestatakse leevendavaid meetmeid;
- liiklussaaste – tolm ja müra võivad põhjustada häiringu, samas on
mõjutatavate kinnistute arv väga väike;
- ehitustegevus – ei kaasne sellist mõju, mida arvestada alternatiivide
võrdlemisel.
Leevendavad meetmed:
1. Asjakohane on kehtestada planeeringualale rajatavatele elamutele
piirangud teatud kütuste kasutamisele – kivisöe kasutamine ei ole lubatud,
turbabriketti ja puitbriketti-küttegraanuleid võib kasutada ainult
spetsiaalselt selleks ettenähtud küttekolletes, mis tagavad hea
kütterežiimi.
2. Tolmuvaba kattega tee rajamine ei ole põhjendatud. Tolmamise häiringut
on võimalik leevendada teede kastmisega. Meetme rakendamise eest
vastutab vastava teelõigu omanik.
3. Supluskoha toomine planeeringualale ja korralik viidasüsteem vähendavad
liiklusega seotud häiringuid võrreldes praeguse olukorraga.
4. Et vähendada ehitustegevusest tingitud mürahäiringuid, peaksid olema
detailplaneeringuga kavandatava tegevuse etapiviisiline elluviimine ja
tööde teostamise aja piiramine ööpäevas (ehitustegevus tööpäeviti,
tööaegadel näiteks 8.00 – 17.00) sobivad leevendavad meetmed, et
vähendada häiringute olulisust. Kindlasti vähendab müra levikut ka
kõrghaljastuse maksimaalne säilitamine.
5. Üldkasutataval alal toimuda võivad kultuurisündmused on võimalikuks
müraallikaks. Elamu välisterritooriumil on selliste sündmuste ekvivalentne
müra normtase päeval 50 dB ja öösel 40 dB, öösel on lubatud helirõhu
maksimumtase 45 dB. Majutusasutuse välisterritooriumil on ekvivalentsed
normtasemed 5 dB võrra suuremad, maksimumtaseme piirmäära ei ole
kehtestatud. Lisaks on sätestatud helivõimendussüsteemide helirõhu
piirtasemed meelelahutuspaikades, sh vabaõhuüritustel, mis ei tohi
ületada helirõhu ekvivalenttaset 100 dB ja maksimaaltaset 115 dB.
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B. Joogivee kvaliteet
Elanike joogiveega varustamine on kavandatud Loskini kinnistule rajatavast
puurkaevust ning ühisveevärgi summaarseks arvutuslikuks veetarbeks on
41,25m3/ööp. Kavandataval detailplaneeringul praeguse olukorraga võrreldes
positiivne mõju. Arvestades mõjutatavate inimeste väikest arvu, tuleb see lugeda
väheoluliseks.
Leevendavad meetmed:
6. Märgitud koguse põhjavee võtmiseks on vaja vee erikasutusluba. Lisaks on
vajalik taotleda veehaarde ehitus- ja puurkaevu puurimisluba.
7. Enne joogiveeallika kasutuselevõttu teha ühekordne põhjavee kvaliteedi
uuring. Tarbijatele edastatava joogivee tavauuringuks tuleb võtta
vähemalt 1 proov aastas ja süvauuringuks vähemalt 1 proov 10 aasta
jooksul. Uuritavad parameetrid jm nõuded on kehtestatud sotsiaalministri
31.07.2001 määrusega nr. 82, avaldatud RTL 2001, 100, 1369, viimane
muudatus RTL 2009, 48, 697.
8. Süsteemi arendamine peab toimuma vastavalt ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni seaduse sätetele.
9. Puurkaevule nähakse detailplaneeringuga ette 50 m raadiusega
sanitaarkaitseala.
C. Turvalisus ja muud teemad
10.Detailplaneeringuga ei kavandata täiendavat teede valgustamist,
krundisisene
valgustus
lahendatakse
ehitusprojektiga.
Eeltoodud
aspektidega tuleb tähelepanelikult arvestada valgustuse projekteerimisel
ja
edasisel
kasutamisel/hooldamisel.
Soovitav
on
kasutada
liikumisanduritega valgustussüsteemi.
11.Praeguse olukorra säilimine ei ole turvalisuse seisukohast kuigi hea, sest
elamute vahel on suured vahemaad, suvilapiirkond ei ole alalises
kasutuses. Avaliku ranna olemasolu võib piirkonda meelitada soovimatuid
külalisi (st kes ei käitu normidele vastavalt). Vähest turvalisust
(naabrivalve mittetoimimist) kinnitab fakt, et mõne 2000ndate aastate
alguses toimus planeeringualal röövraie, mille tulemusena võeti maha
palju väärtuslikku metsa.
12. Alternatiivide 1 ja 2 korral on mõju piirkonna turvalisusele suhteliselt
sarnane. Teatud turvalisuse vähenemise risk võib olla seotud uute elanike
lisandumisega (ei saa välistada üldisest normist kõrvalekalduvaid
käitumisharjumisi). Siiski ei saa olulisemaks riski allikaks pidada uusi
elanike, kuivõrd ajutiselt näiteks randa kasutavaid inimesi. Mõlema
alternatiivi korral on kavandatud arendada turismi ja tuua piirkonda uusi
ettevõtlusvorme, samuti arendada välja järveäärne üldmaa sihtotstardega
ala, kus oleksid avalik rand ja mitmesugused vaba aja veetmise
võimalused. Sellega suureneb võimalus, et piirkonda tullakse „pidutsema“
ehk ümbruskonda häirima ning reostama. Samas kaasneb leevendava
meetmena järelevalve olemasolu, sh ei saa eramaal omaniku loata viibida
pimedal
ajal.
Piirkonna
turvalisust
suurendab
püsielanikkonna
suurenemine, st naabrivalve paraneb.
13.Planeeringuala hoonestamisel tuleb järgida Rõngu valla üldplaneeringus
toodut, et hajaasustuses olemasolevate elamualade tihendamisel
traditsioonilistes külastruktuuriga külades tuleb järgida traditsioonilisi
ehitusmahtusid, ehitusmaterjale, arhitektuurseid lahendusi, samuti järgida
traditsioonilist hoonete paigutust ja õuestruktuuri. Planeeringuala paikneb
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suvilakinnistute vahetus läheduses. Traditsiooniline asustus paikneb
kaugemal, elamud paiknevad kas väiksemate rühmadena (maksimaalselt
3-4
elamut)
või
hajali.
Sisuliselt
on
lähteülesannet
järgiva
planeeringulahenduse puhul tegemist üleminekualaga tiheasustustüüpi
maakasutuselt (suvilate maksimaalne krundi suurus 1300 m2)
hajaasustustüüpi maakasutusele.
14.Planeeringualale jääb Leparanna kinnistu, millel paikneb laudahoone.
Rõngu valla üldplaneering sätestab, et vanadele tootmishoonetele, mis on
olnud kasutusest väljas rohkem kui 5 aastat, tuleb koostada
tootmishoonete tehnilise seisukorra ja keskkonnaseisundi hinnang ning
vajadusel amortiseerunud hooned lammutada. Kuna tegemist on aga
veekogu piiranguvööndisse jääva hoonega, on majanduslikult otstarbekas
kaaluda olemasoleva hoone kasutuselevõttu (või samale kohal uue hoone
rajamist).
15.Planeeringuga kavandatava tegevuse elluviimisel on vajalik olemasoleva
tee senisest põhjalikum hooldamine, et tagada elanikele aastaringne hea
juurdepääs oma elamutele.
II Mõju looduskeskkonnale
KSH käigus anti hinnang olulise mõju võimalikkusest Võrtsjärve linnuala
terviklikkusele ja kaitse-eesmärkidele ehk tehti nn. Natura hindamine. Tugineti
peamiselt Euroopa Komisjoni juhendile „Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate
kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja
4 tõlgendamise metoodilised juhised“ ja juhisele „Juhised loodusdirektiivi artikli 6
lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis“ (koostaja K. Peterson, Säästva Eesti
Instituut, 2006). Hindamises järeldati, et kavandatav arendustegevus ei mõjuta
Natura 2000 ala terviklikkust ja olulisi muutusi võtmeliikide elukeskkonnale ei
teki või on need lühiajalised.
Järgnevalt antakse ülevaade võimalikest mõjudest ja vajalikest meetmetest
valdkondade/teemade kaupa.
Mõju kaitsealustele liikidele ja objektidele.
16.Arendaja soov on avada Lokini kinnistul vaade järvele (eemaldada võsa ja
roostik). Et hinnata vastava tegevuse mõju Võrtsjärve linnustikule viidi läbi
ornitoloogilised uuringud. Tervikuna võib konkreetse hoiuala roofragmendi
ornitoloogilist väärtust hinnata keskmiseks, Loskini kinnistul aga
väikeseks. Et maksimaalselt vähendada kavandatava arendustegevuse
mõju linnustikule on vajalik, et:
1) kõrghaljastuse eemaldamist Loskini kinnistul tuleks läbi viia perioodil,
mil linnud ei pesitse (pesitsusperiood 1. aprill- 1.august);
2) roostiku eemaldamist hoiualal tuleks läbi viia väljaspool pesitsusaega ja
rändeperioodi (soovitatav 1. novembrist kuni 1. aprillini).
17.Planeeringuala piiresse jääb III kaitsekategooria käpalise - kuradi
sõrmkäpa kasvuala. Taimestiku uuringu välitööde käigus antud liigi
eksemplare ei leitud, küll aga leiti mitme teise III kategooria käpalisi
(vööthuul sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), soo-neiuvaip (Epipactis
palustris) ja suur käopõll (Listera ovata)). Kuna tegemist ei ole väga
haruldaste ja inimpelglike taimedega, ei ole spetsiaalsed piirangud
taimede leiukohas vajalikud. Siiski tuleb kaitsevöönid ulatuses säilitada
nende kasvuala praegusel kujul. Vastavalt looduskaitse-seaduse § 48 lg 4
tuleb tagada isendite kaitse: keelatud on III kaitsekategooria taimede
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hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist
selles elupaigas.
Mõju rohevõrgustikule, loomadele ja metsale
18.Detailplaneering on koostatud arvestades nii Veeseaduses kui ka
Looduskaitseseaduses esitatud piiranguid. Planeeringualale on kantud
100 m laiune ranna ja kalda ehituskeeluvöönd ja 200 m ranna
piiranguvöönd. Ehituskeeluvööndisse ei ole ehitisi planeeritud.
19.Tagamaks rohevõrgustiku ja kallasraja toimimist, ei ole käesoleva KSH
koostajate arvates arukas lubada piirete (eeskätt võrktarade, aedade jms)
rajamine ehituskeeluvööndisse. Vastavalt Rõngu valla üldplaneeringule on
rohevõrgustiku aladel lubatud aiaga piiratud õueala maksimaalselt 10 %
ehk 0,3 ha, detailplaneeringu lähteülesandega 0,25 ha. Detailplaneeringus
on määratud, et elamumaade ja puhkekompleksi õueala (kuni 0,25ha) on
lubatud piirata kuni 1,2m kõrguse puit või võrkaiaga või hekiga. Lubatud
on ka kuni 0,8m kõrgused maakivist piirded.
20.Vastavalt 2009 aasta kevadel läbi viidud loomastiku uuringu tulemustele
elutsevad planeeringualal ja selle lähiümbruses Eestis väga levinud
loomaliigid ning eksperdi hinnangu kohaselt ei ole planeeringus vaja
lähtudes loomastiku heaolust muutusi teha. Samas tuleb märkida, et
Sauli-Kubja teeäärsed alad on piiratud traat- jms. tõketega. Kohati on see
põhjendatud (karjamaa), kuid mitmelgi juhul on nende aedade vajadus
küsitav ja need tuleks eemalda, kuna tegemist on liikumistakistustega
rohekoridoris.
21.Nii Paaslangi kruusamaardla kui ka Valguta turbamaardlad jäävad suures
osas maakonna teemaplaneeringuga määratud rohevõrgustiku alale.
Majandustegevuse intensiivistumine rohevõrgustiku alal võib kahjustada
võrgustiku funktsioonide säilimist. Enne arendustegevuse alustamist antud
maardlates tuleb analüüsida tegevusega kaasnevaid ohte looduslikule
keskkonnale ning varude kaevandamise otstarbekust.
22.Detailplaneeringuga kaasneb maakasutuse sihtotstarbe muutmine.
Metsaseadus sätestab, et elamumaad ei loeta metsamaaks, samuti ei
laiene metsaseaduse sätted maatüki või kinnisasja suhtes, kus
projekteerimistingimuste või detailplaneeringu kohaselt on kavandatud
metsa majandamisest erinev maakasutus. Selleks, et vältida ülemäärast
metsa mahavõtmist arendustegevuse käigus, on planeeringuga vaja
elamumaa kruntidel kehtestada raadamispiirang – hoonetealuse maana ja
õuemaana võib kasutusele võtta mitte rohkem kui 25 % krundist - ja
kohustus säilitada vähemalt 75 % krundil olemasolevast kõrghaljastustest
(planeeringu lähteülesandes ja eskiislahenduses on nende nõuetega
arvestatud).
23.Osa hoonestatavaid kinnistuid säilitab maakasutuse sihtotstarbena
maatulundusmaa,
lisaks
kavandatakse
infrastruktuuri
objekte:
reoveepuhasti ja puurkaev. Lähtudes asjaolust, et osadel kinnistutel võib
vajalikuks osutuda metsamaa inventeerimine, on soovitav enne
arendustegevuse algust, sh infrastruktuuri-objektide rajamist koostada
ühine inventeerimine ja metsakorralduskava alal, mis on hõlmatud pos. 114, pos. 16-19, pos. 27-29, 32-35. Seekaudu saab määratleda
väärtuslikumad puud või puuderühmad, mida tasuks säilitada ka
õuealadel, samuti soodustada kvaliteetsemate puistute arenemist. Kava
koostamisel arvestada planeeringus kavandatavate tegevustega.
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24.Arvestades, et pos. 36 paikneb ranna 200 m piiranguvööndis ja
looduskaitseseaduse § 37 lg 2 kohaselt on ranna piiranguvööndis keelatud
lageraie, on ka rannaala korrastamiseks otstarbekas tellida inventeerimine
ja metsakorralduskava või haljastusprojekt, mis võimaldaks ka nt.
parkmetsa rajamist. Eeltoodud soovitused ei sõltu alternatiivsetest
arengustsenaariumitest.
Mõju veekeskkonnale
25.Kuna planeeringuala asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, siis tuleb
planeeritava tegevuse elluviimisel tähelepanu pöörata pinnase ja põhjavee
seisundi säilimisele. Põhjavee kaitse seisukohalt on oluline ühtse
veevarustussüsteemi rajamine. Juhul, kui võetakse arvesse seadusandlike
nõudeid uue puurkaevu paiknemise osas, puurkaevu konstruktsioonile ja
kasutuselevõtmisele, siis ekspertide hinnangul eraldi keskkonnamõju
hindamist ei ole vaja teostada.
26.Rajatava puurkaevu ümber moodustatakse 50-meetrise raadiusega
veehaarde sanitaarkaitseala, et vältida veeomaduste halvenemist ning kus
veehaarderajatise kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse
liikumist. Sellel alal on keelatud majandustegevus, välja arvatud
veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine ja heintaimede
niitmine.
27.Arvestades hoonete hajutatud paiknemist ei ole ette näha muudatusi
hüdroloogilises režiimis. Ehitamise käigus tuleb võimalusel taastada ja
vajadusel rajada kuivendussüsteemid – planeeringualal on tekkinud
liiginiiskeid
alasid.
Lisaks
hoonestusaladele
on
soovitav
kuivendussüsteemid rajada või taastada teede ääres.
28.Et vältida ehitustegevuse käigus põhja- ja pinnavee reostust, on
soovitatav peamise võimaliku reostamist leevendava meetmena sobiva
kaevetööde aja valimine – parim aeg kaevetööde tegemiseks on
sademetevaesel perioodil. Tugevate sadude ajaks tuleks kaevetööd
peatada. Seadmete juures võib ette tulla rikkeid, mille tulemusena võib
keskkonda sattuda masinaõli ja kütust. Selle ohu vältimiseks tuleb tagada,
et kasutatavad seadmed-mehhanismid oleksid tehniliselt korras (läbinud
ülevaatuse). Samuti tuleb tagada reostustõrje vahendite olemasolu,
millega saab kiiresti peatada reostuse levikut ning koguda kokku väiksem
reostus (saepuru, absorbent, labidad, kogumiskonteiner jne.).
29.Rõngu valla Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas ei ole
Rannakülla heitvee kogumise ja puhastussüsteemide rajamist käsitletud,
kuid Rannaküla piirkond on ära märgitud, kui nõrgalt kaitstud põhjaveega
ala. Valla üldplaneeringus ptk. 5.8.1 on aga märgitud, et tulenevalt
keskkonnakaitselistest kaalutlustest on väga oluline välja arendada
ühisveevärk ja –kanalisatsioon nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades.
Rannakülas jääb suvilapiirkond just sellisele nõrgalt kaitstud põhjaveega
alale, mistõttu arendustegevus aitab kaasa omavalituse võetud
eesmärkide täitmisele.
30.Detailplaneeringu reoveepuhastussüsteemi kohta tuleb koostada eraldi
projekt. Seejuures tuleks arvestada, et planeeringuala on tervikuna väike
reostusallikas (< 2000 inimekvivalenti), etapiviisiliselt arendatav ja
muutuva koormusega. Sellisel juhul on eelistatud lahenduseks
hübriidmärgala, hübriidmärgala, mis koosneb septikust või mõnest muust
eelpuhastist, vähemalt kahest vaheldumisi töötavast vertikaalvoolulisest
pinnasfiltrist ja sellele järgnevast horisontaalvoolulisest pinnasfiltrist.
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arendusala reostuskoormuse 160 IE puhastamiseks vaja mineva
hübriidmärgala pinnasfiltrite pindala olema vahemikus 1024-1760 m2.
Arvestades juurde vajalik maa-ala muude lisarajatiste (septik, kaevud jne)
ja filtrite servade tarbeks, võib pinnavajaduseks pidada suurusjärku 15002000 m2. Täpsemad arvutused tuleks teha edasisel projekteerimisel.
31.Reoveepuhasti rajamiseks vajaliku ala suuruse leidmisel tuleb veel
arvestada reoveepuhastite kujadega, mis on tehismärgalade puhul
suuremad võrreldes konventsionaalsete puhastitega. Kui reserveerida
puhastussüsteemi rajamiseks maa pindalaga 2 500 m2 (tinglikult
mõõtmetega 50 x 50 meetrit), ei teki planeeringulahenduse muutmise
vajadust. Arvestades, et kavandatava puhasti asukohas naaberkinnistutel
hooned puuduvad, saab hübriidmärgala vajadusel nihutada põhja või kirde
suunas, kui peaks tekkima konflikt planeeringuala pos. 3, 5 ja 6 asuvate
elamutega.
Üldised leevendavad meetmed ja nõuded, mida arendamisel järgida
32.Detailplaneeringu ala tuleb liita korraldatud olmejäätmete veo süsteemiga.
33.Detailplaneeringu realiseerimisel tuleb järgida järgmiseid meetmeid:
a) Puhkekeskuse arendamine peab toimuma vastavalt Võrtsjärve
piirkonna turismi arengukontseptsioonile – ptk. 4.1;
b) Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamisel vältida süsteemide
üledimensioneerimist ja kasutada hübriidpuhastit - ptk. 4.2;
c) Planeeringualal paigutada hooned ja nendega seotud infrastruktuur nii,
et need avaldaksid naaberkinnistute elanikele, aga samuti ka piirkonna
üldilmele vähimat mõju – ptk. 4.3.
Seirevajadus
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisega kaasneb puurkaevuvee
seirekohustus ja heitvee väljalasu seirekohustus. Mõlemad seiretingimused
täpsustatakse vee erikasutusloaga.
Kuna
arendaja
poolt
kavandatava
tegevusega
ei
kaasne
olulisi
keskkonnamõjusid, siis täiendavat seiret KSH töögrupi hinnangul vaja teostada ei
ole.
Avalikkuse kaasamine
Küsitluse ja koosolekute tulemusena selgusid hetkel külas probleeme tekitavad
kitsaskohad (nt. korraliku avaliku ujumiskoha puudumine), mida on võimaluste
piires arvestatud detailplaneeringus ja ka KSH aruandes. Samuti said
külaelanikud parema ettekujutuse kavandatavast tegevusest endise Kubja
kinnistu maadel.
Kokkuvõttes võib märkida, et esimestel koosolekutel jäi kõlama negatiivne
meelestatus arendustegevuse suhtes, samas anti ka märku neutraalsetest või
isegi mõnevõrra pooldavatest seisukohtadest. KSH aruande avalikul arutelul
23.11.2009 oli pooldajate ja vastuolijate arv ligikaudu võrdne. Arutelul olid
peamisteks teemadeks arendustegevuse mõju küla arengule, infrastruktuuri
vajadus ja selle majanduslik tasuvus, avalik rand (eraomandis olev maa vs
vallale kuuluv maa).
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Alternatiivide võrdlemine
Alternatiivide võrdlemisel on otstarbekas välja tuua järgmised kriteeriumite
rühmad:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mõju inimese tervisele ja heaolule (mõju inimesele)
Mõju elusloodusele
Mõju keskkonnale
Sotsiaal-majanduslikud mõjud
Vastavus strateegilistele arengudokumentidele
Vastavus üldplaneeringule (näidatud üldplaneeringu tingimuste muutmise
määr)
7) Kohaliku kogukonna arvamus
8) Arendaja huvid

Võrdlusest tulemustest selgub selgelt välja, et tegemist on teatud huvide
konfliktidega:
1) Arendaja on huvitatud detailplaneeringu lähteülesandega antud stsenaariumi
maksimaalsest ärakasutamisest, mis ühtlasi tagab parima sotsiaal-majandusliku
arengu avaldamata keskkonnale olulist negatiivset mõju;
2) Kohalikud elanikud on arendustegevuse suhtes negatiivselt meelestatud (mis
küll KSH lõppjärgus osaliselt pehmenes), samas ilmnes kaasamisest ka
pessimism olemasoleva olukorra suhtes, kuid nn positiivne programm küla
arendamiseks puudub.
Kokkuvõttes võib järeldada, et KSH käigus ei leitud objektiivseid vastuväiteid
Rõngu valla valitud arengueelistusele, mis on väljendatud detailplaneeringu
lähteülesandes. See on heas kooskõlas piirkonda kajastavate vallaüleste
strateegiliste arengudokumentidega.
Samas tuleb arvestada elanike vastumeelsusega (pigem umbusaldusega, et
seletuskirjas ja KSH aruandes toodut rakendatakse).
Hindamisel ilmnenud raskused
KSH töögrupi hinnangul ei esinenud KSH teostamisel märkimisväärseid raskusi
ning koostöö erinevate osapooltega kulges üldiselt asjalikus õhkkonnas.

15.02.2010

Juhan Ruut
Hendrikson&Ko juhtivekspert
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Kasutatud kirjandus
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metsaressurssi arvestuse riiklik register, http://register.metsad.ee/avalik
EELIS andmebaas http://loodus.keskkonnainfo.ee/w5/
Eesti Põhjavee kaitstuse kaart, 1:400 000. Eesti Geoloogiakeskus., 2001
Arold, I., „Eesti maastikud“ Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2005
Harku valla rohevõrgustiku tuumalade ja koridoride uuring, ELF, 2007,
Tartu
Kalamees, A. 2000. Tähtsad linnualad Eestis. Eesti Loodusfoto. Tartu, 114
lk.
Kask, R., „Eesti mullad“, Tallinn 1996
Kuresoo, A., Luigujõe, L., Ots, M., Leito, A. 2003. Linnud. Rmt:
J.Haberman, E.Pihu, A.Raukas (toim.) Võrtsjärv., Eesti
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, lk. 355-373.
Kuus, A., Kalamees, A. (koost.) 2003. Euroopa Liidu tähtsusega linnualad
Eestis.136 lk. Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu.
Lõhmus, A., Kalamees, A., Kuus, A., Kuresoo, A., Leito, A., Leivits, A.,
Luigujõe, L., Ojaste, I. & Volke, V. 2001. Kaitsekorralduslikult olulised
linnuliigid Eesti kaitsealadel ja tähtsatel linnualadel. - Eesti lindude
kaitsestaatus, Hirundo Suppl. 4.37-167.
Noorvee, A., 2007. The application of hybrid subsurface flow constructed
wetland systems with re-circulation for wastewater in cold climates. PhD
dissertation, University of Tartu, Institute of Geography.
Noorvee, A., Mander, Ü., Karabelnik, K., Põldvere, E. ja Maddison, M.,
2007. Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite
rajamise juhend. tartu ülikooli Tehnoloogiainstituut, tartu Ülikooli
Ökoloogia ja Maateaduste Instituut Geograafia osakond. Tartu.
Tartumaa maakonnaplaneering;
Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”;
Tartumaa arengustrateegia aastani 2014;
Võrtsjärve piirkonna üldplaneering (2001);
Võrtsjärve piirkonna arengukava 2006-2010 (2005);
Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia 2015 (2005);
Rõngu valla üldplaneering (kehtestatud Rõngu Vallavolikogu 26. juuni
2008. a otsusega nr 29 );
Rõngu valla arengukava 2007-2020 (Rõngu Vallavolikogu 22. aprilli 2004.
a määrus nr 9).
Rõngu valla Jäätmehoolduseeskiri (Rõngu Vallavolikogu 29. Novembri
2007 määrus nr. 22)
Võrtsjärve hoiuala kaitsekorralduskava eelnõu
(http://www.vortsjarv.ee/?id=242).

Õigusaktid
• Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RTI,
24.03.2005, 15, 8).
• Veeseadus (RTI, 19.02.1996, 13, 241)
• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (RTI, 12.03.1999, 25, 363 )
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Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord. Vabariigi Valitsuse
31.07.2001 määrus nr. 269 (RT I 2001, 69, 24; 2003, 83, 565; 2006, 10,
67)
Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude
projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra
kehtestamine. Keskkonnaministri 30.01.1997 määrus nr. 8, avaldatud
(RTL 1997, 25, 145; 2009, 11, 131)
Teede projekteerimise normid ja nõuded. Teede- ja sideministri
28.09.1999 määrus nr 55 (RTL 2000, 23, 303; 2004, 65, 1088)
Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid.
Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr.82 (RTL, 09.08.2001, 100, 1369 )
Välisõhu saastetaseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad,
saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning
saasteainete sisaldusest teavitamise tase Keskkonnaministri 07.09.2004
määrus nr 115 (RTL 2004, 122, 1894; 2006, 33, 592).
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Lisa I. KSH Programm
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1

Kavandatava tegevuse eesmärk

Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Tartumaal Rõngu
vallas endise Kubja kinnistu detailplaneering (detailplaneeringu algatamisele
eelnevalt jagati Kubja kinnistu ptk. 2 loetletud katastri-üksusteks), mis on
algatatud Rõngu Vallavolikogu 26. juuni 2008 otsusega nr. 30 (Lisa 1).
Keskkonnamõju strateegiline hindamine on vajalik tulenevalt Rõngu valla
üldplaneeringus
määratletud
tingimusest,
et
rohevõrgustiku
alal
on
detailplaneeringu ja mõjude hindamise kohustus juhul, kui ehitusala kattub
osaliselt või täielikult veekogu kalda ja ranna piiranguvööndiga.
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja
sihtotstarbe
määramine
elamumaaks,
üldmaaks,
ärimaaks
ja
maatulundusmaaks.
Samuti
piiritletakse
planeeritavale
alale
jäävate
hoonestusalade piirid ja määratakse ehitusõigus, tänavate maa-alad,
liikluskorraldus, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoht. Lisaks on detailplaneerimise
käigus eesmärgiks keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine.

2

Kavandatava tegevuse ja alternatiivide lühikirjeldus

Kavandatava detailplaneeringu ala asub Tartumaal Rõngu vallas Rannaküla külas
ja jääb katastriüksustele Lumise katastritunnusega 69401:002:0093 pindalaga
10 ha, Masti katastritunnusega 69401:002:0094 pindalaga 10,21 ha, Kamari
katastritunnusega 69401:002:0095 pindalaga 2,68 ha, Loskini katastritunnusega
69401:002:0096 pindalaga 7,71 ha, Tüübli katastri-tunnusega 69401:002:0097
pindalaga 9,53 ha, Kakura katastritunnusega 69401:002:0098 pindalaga 4,58 ha
ja Tuska katastritunnusega 69401:002:0099 pindalaga 11,09 ha (Joonis 1).
Planeeringuala kogupindala on ligikaudu 56 ha.
Alternatiividest on vaatluse all järgmised alternatiivid:
• Arendaja poolt kavandatud tegevuse elluviimine. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise ja planeeringulahenduse edasise koostamise käigus
võib planeeringu senine lahendus (eskiis) muutuda – näiteks konkreetsete
maa-alade funktsioonid, objektide paigutus.
• Kavandatud tegevuse väiksemas mahus elluviimine – alternatiiv
kaasatakse juhul, kui hindamise käigus ilmnevad piiravad asjaolud, mis
takistavad arendaja kavandatud lahenduse täies mahus rakendamist.
• 0-alternatiiv, ehk detailplaneeringu eskiisiga määratletud tegevuste
teostamata jätmine ning olemasoleva olukorra säilimine.
Keskkonnamõju hindamise käigus pakutakse välja meetmed võimalike
negatiivsete mõjude vältimiseks, vähendamiseks ja kompenseerimiseks.
Planeeringuala krundid on praegu kogu mahus maatulundusmaa. Planeeringu
koostamisel ja mõjude hindamisel käsitletakse kogu planeeritaval alal
kavandatavat maakasutust ja tegevusi.
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Skeem 1. Planeeringuala asukoht.

3

Kavandatava tegevuse ja alternatiivide keskkonnamõju

Keskkonnamõju ruumilist ulatust hinnatakse lisaks planeeringu alale ka
ümbritseval alal - sealjuures hinnatakse seda erinevate mõjude osas erinevas
ruumilises ulatuses, kus konkreetset mõju saab lugeda oluliseks.
Täpne mõju iseloom ja ulatus selgub töö teostamise käigus. Programmi
koostamise etapil on selge, et piiriülest keskkonnamõju ei esine. Arendatava ala
naabruses paikneb Võrtsjärv, mis on Natura 2000 võrgustiku ala.
Detailplaneeringu ala paikneb hajaasustusega piirkonnas, mis on määratletud
kohaliku tähtsusega rohevõrgustiku osana. Planeeringualal on III kategooria
kaitsealune taim kuradi-sõrmkäpp kasvukoht (Lisas 2 esitatud eskiisil on
kasvukoht tähistatud väärtusliku elupaigana).
Planeeringu elluviimisel eeldatavalt tekkivad ja keskkonnamõju strateegilise
hindamisega käsitletavad strateegilised mõjud:

Lõpparuanne 15.02.2010

105
Rõngu vallas endise Kubja kinnistu DP KSH aruanne

1. Sotsiaal-majanduslik mõju, sh mõju maakasutusele ja teistele piirkonnas
toimuvatele
tegevustele,
vastavus
arengukavadele
ja
teistele
strateegilistele dokumentidele.
2. Mõju inimeste heaolule ja tervisele, sh ehitustegevusest tingitud mõjud.
3. Mõju
maastikule,
kohalikule kultuuripärandile (visuaalne mõju),
muinsuskaitseobjektidele.
4. Mõju loodusele: pinna- ja põhjaveele, rohevõrgustikule, Natura 2000 ja
muudele kaitstavatele aladele, kaitsealustele üksikobjektidele ja –liikidele.
5. Kavandatava tegevuse õhusaaste, heitvee- ja jäätmeteke (vältimaks
arendustegevuse ehitusaegset ja toimimise aegset ülemäärast negatiivset
mõju seoses õhu ja veeheitega-jäätmetega, tuleb välja töötada sobivad
meetmed juba planeeringulahenduse faasis. Teemat täpsustatakse edasise
mõju hindamise käigus.)
6. Võimalikud
keskkonnariskid
(sh
pinnakatte
ehitusest
ning
ehitusgeoloogilistest tingimustest lähtuvad riskid)
7. Vajalikud leevendusmeetmed ja seiretingimused.
Metoodikast
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisel võetakse arvesse
olemasolevaid teadmisi ja üldtunnustatud hindamismetoodikat, strateegilise
planeerimisdokumendi sisu ja kehtestamise tasandit.
Keskkonnamõju hindamise aruande koostamisel võetakse arvesse ka seda, et
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §11 lg 6
annab võimaluse vältida mitmekordset hindamist (edaspidiste tegevuslubade
taotlemisel) kui vastav keskkonnamõju saab piisavalt põhjalikult (sh
lähteandmetega varustatult) hinnatud käesoleva töö koosseisus.
Töö käigus valitakse/täpsustatakse sobivaimad hindamismeetodid ja tehnikad
vastavalt
kerkivatele
vajadustele,
muuhulgas
kasutatakse
vajadusel
eksperthinnanguid ja mudelarvutusi. Võimalike sotsiaal-majanduslike mõjude ja
mõju inimese heaolule väljaselgitamiseks ning nendega seotud leevendavate
meetmete väljapakkumiseks korraldatakse Rannakülas kinnistuomanike kirjalik
küsitlus.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus ei hinnata põhjalikult praeguse
olukorra säilimise mõju keskkonnale: hinnangud antakse mahus, mis on
vajalikud kavandatava tegevuse alternatiivide võrdlemiseks.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandest
KSH aruanne koostatakse ja vormistatakse lähtudes seadusandlusest (eeskätt
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40
nõuetega), heakskiidetud keskkonnamõju hindamise programmist ning arvesse
võttes üldtunnustatud keskkonnamõju hindamise alaseid teadmisi ja
hindamismetoodikat.
Olulisemad käsitletavad teemad on kirjeldatud eespool käesoleva peatüki
alguses.
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4

KSH algatamine. Huvitatud isikute ja asutuste teavitamine

Rõngu vallas asuva Kubja kinnistu detailplaneeringu KSH algatati Rõngu
Vallavolikogu 26.06.2008.a. otsusega nr 30 (vt. Lisa 1).
Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest
teavitati ajalehes “Postimees” 03.07.2008 ja Ametlikes Teadaannetes 17.02.2009
(Lisa 3).
Kirjalik teavitamine algatamisest toimub koos KSH programmi eelnõu
laialisaatmisega
ja/või
KSH
programmi
avaliku
arutelu
toimumisest
teavitamisega. Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi
alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla
põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu on esialgsetel
andmetel (KSH programmi koostamise ajal) esitatud Tabelis 1.
Tabel 1. Teavitatavad isikud
Isik või asutus
Teavitamise viis
Rõngu Vallavalitsus
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamist
korraldav asutus, teavitatakse kirjalikult, kui
menetlust puudutavad kirjad saadab välja
planeerimisdokumendi koostaja
Sotsiaalministeerium,
Küsitakse kirjalik seisukoht KSH programmi
Kultuuriministeerium,
osas, kirjalik teavitamine edasisest protsessist
Keskkonnaministeerium, sh detailplaneeringu kehtestamisest.
Keskkonnaameti JõgevaTartu regioon
Keskkonnaameti Viljandi- Kirjalik teavitamine edasisest protsessist sh
Pärnu regioon kui
detailplaneeringu kehtestamisest
Võrtsjärve Natura-ala
valitseja
Naabermaaüksuste
Teavitatakse kirjalikult KSH programmi ja KSH
omanikud
aruande avalikest aruteludest,
detailplaneeringu kehtestamisest
Piirkonna elanikud ja
Kirjaga ei teavitata (teavitatakse ajalehes ja
laiem avalikkus
Ametlikes Teadaannetes).
Võrtsjärve Sihtasutus
Küsitakse kirjalik seisukoht KSH programmi
osas, kirjalik teavitamine edasisest protsessist
sh detailplaneeringu kehtestamisest
Keskkonnaühenduste
Küsitakse kirjalik seisukoht KSH programmi
koda
osas, kirjalik teavitamine edasisest protsessist
sh detailplaneeringu kehtestamisest
KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja
asutuste nimekiri täieneda.
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5

KSH protsess ja ajakava

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub
vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses ja
muudes avalikku menetlust puudutavates seadustes (Haldusmenetluse seadus)
sätestatud nõuetele.
Täpset KSH protsessi ajalist kulgemist on KSH programmi koostamise ajal raske
fikseerida, seetõttu tuleb Tabelis 2 toodud ajagraafikut lugeda ligikaudseks
tegevuste toimumise ajaks.
Tabel 2. KSH etapid ja ajakava
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
etapp
KSH algatamine (Rõngu Vallavolikogu)
KSH programmi koostamine
KSH programmi kohta seisukohtade
küsimine pädevatelt asutustelt
KSH programmi avalik arutelu ja selle eelnev
avalik väljapanek (vähemalt 14 päeva).
KSH programmi heakskiitmine Keskkonnaametis
Kirjaliku küsitluse korraldamine Rannaküla
kinnistuomanikele
KSH aruande koostamine
Planeeringulahenduste ja nendega seotud
mõjude tutvustamine Rannakülas
(külakoosolek)
KSH aruande avalik arutelu ja sellele eelnev
avalik väljapanek (vähemalt 21 päeva)
KSH aruande heakskiitmine Keskkonnametis
Detailplaneeringu heakskiitmisest
teavitamine

Aeg
26. juuni 2008
jaanuar - märts 2009
Veebruar-märts 2009
avalik väljapanek 27.0415.05.2009
avalik arutelu 19.05.2009
juuni 2009
mai-juuni 2009
mai-september 2009
August-september 2009

Sügis 2009
2009 november
14 päeva jooksul
kehtestamise otsuse
tegemisest arvates

Vastavalt KSH programmi avalikul arutelul tõstatud küsimusele detailplaneeringu
menetlemisest on järgnevalt esitatud ülevaade KSH tulemuste arvestamisest
detailplaneeringus
ja
detailplaneeringu
avalikustamise-vastuvõtmise
protseduurist.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 43 lg 1 ja 2
sätestavad, et strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel tuleb arvesse
võtta
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
tulemusi
ja
kinnitatud
seiremeetmeid, samuti asutuste ja isikute esitatud arvamusi võimaluse piires.
Detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse teeb kohalik omavalitsus ja korraldab
valla keskuses ja vastavas asulas (st. Rannakülas) avaliku väljapaneku. Avaliku
väljapaneku toimumisest tuleb teavitada vähemalt üks nädal enne selle
toimumist ajalehes ja panna välja vastav teade. Avaliku väljapaneku kestus on 2
nädalat ja selle vältel on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid
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planeeringu kohta. Kui avaliku väljapaneku käigus on detailplaneeringu kohta
laekunud kirjalikke (sh e-kirjaga) ettepanekuid ja vastuväiteid, peab kohalik
omavalitsus korraldama detailplaneeringu avaliku arutelu ühe kuu jooksul pärast
avaliku väljapaneku lõppemist (arutelu toimumisest teavitatakse ajalehes
vähemalt 1 nädal enne selle toimumist). Ettepanekutele ja vastuväidetele saadab
kohalik omavalitsus kirjaliku seisukoha kahe nädala jooksul pärast planeeringu
avaliku väljapaneku lõppemist.
Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud parandused ja
täiendused muudavad planeeringu põhilahendusi, korratakse planeeringu
kooskõlastamist isikuga, keda muudatus puudutab, ning avalikku väljapanekut ja
avalikku arutelu planeeringu muutmise järel vastavalt eespool kirjeldatud
korrale.

6

Andmed arendaja kohta ning ekspertrühma koosseis

Arendaja: Rove Digital OÜ
Reg nr.: 10830317
Kontaktisik: Vladimir Tšaštšin
Telefon: 5018303
E-post: vladimir@rovedigital.ee
Planeerimisdokumendi koostaja:
Dorpat Projekt OÜ
Kontaktisik: Liisi Ventsel
Telefon: 5070562
E-post: liisi@hansamaa.ee
Keskkonnamõju hindaja: OÜ Hendrikson&Ko (aadress: Raekoja plats 8, 51004
Tartu; Pärnu mnt. 30, 10141 Tallinn). KSH ekspertrühm koosneb järgmistest
liikmetest:
Merlin Jääger
Juhan Ruut
Epp Zirk

Detailplaneeringute osakonna projektijuhtplaneerija
Keskkonnaosakonna juhtivekspert
Keskkonnaspetsialist, kontaktisik (tel. 7 409 804,
e-post: epp@hendrikson.ee)

Vajadusel kaasatakse Hendrikson&Ko teisi töötajaid ja võetakse ekspertarvamusi erialaspetsialistidelt. Planeerimisdokumendi koostaja ja keskkonnamõju
hindajad teevad protsessi käigus koostööd.
Planeerimisdokumendi koostaja ja keskkonnamõju hindajad teevad protsessi
käigus koostööd. Vajadusel kaasatakse Hendrikson&Ko teisi spetsialiste.
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Ekspertide pädevus
Merlin Jääger on hariduselt maastikuarhitekt (Eesti Põllumajandusülikooli
Keskkonnakaitse Instituut), strateegiline planeerimine oli osa õppeprogrammist.
Planeerimisalane kogemus alates 2002. aastast. Tal on Muinsuskaitseameti
tegevusluba
nr.
MK000833
(arhitektuurimälestiste-maastikuarhitektuuri
konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektide ning muinsuskaitse
eritingimuste koostamine, muinsuskaitseline järelvalve, uurimistööd).
Juhan Ruudul on magistrikraad keskkonnakorralduses (Wolverhampton
University, UK; programm hõlmas muuhulgas ka strateegilist planeerimist ja
selle käigus keskkonnamõju hindamist). 1993. aastast litsentseeritud
keskkonnaekspert (litsentsi nr. KMH 0070). Osales juhtiveksperdina 1996/7.
aastal detailplaneeringute keskkonnamõju hindamise pilootprojektides (Paide
linna Veski tn. piirkond, Suure-Jaani kesklinna piirkond). Osalenud töörühma
juhina eri tasandi strateegiliste arengudokumentide koostamises (nt Tartu linna
keskkonnastrateegia ja -tegevuskava 2006-2011, Eesti Keskkonnastrateegia
2030, Võrtsjärve arengukava, eri tasandi jäätmekavad).
Mõlemad
eksperdid
tunnevad
strateegilise
keskkonnamõju
põhimõtteid, protsessi ja hindamisega seonduvaid õigusakte.

7

hindamise

Projektiga seotud olevate pädevate asutuste seisukohad

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §36
lg 3 sätestatust, peab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
koostamisel programmi sisu osas seisukohta küsima olenevalt strateegilise
planeerimisdokumendi
iseloomust
vähemalt
Sotsiaalministeeriumilt,
Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt, Keskkonnaametilt või kohaliku
omavalitsuse organilt.
KSH programmi osas küsiti 23.02.2009 seisukohad (sulgudes näidatud vastuse
laekumise kuupäev):
o Sotsiaalministeeriumilt (10.03.2009)
o Kultuuriministeeriumilt (vastamata)
o Keskkonnaministeeriumilt (26.03.2009)
o Keskkonnaamet (12.03.2009)
o Võrtsjärve Sihtasutuselt (02.03.2009, ettepanekud puuduvad)
o Keskkonnaühenduste Kojalt (vastamata)
o Rõngu Vallavalitsuselt (vastamata).
Vastuskirjad on esitatud Lisas 4. Järgnevalt on esitatud peamised seisukohad ja
ülevaade nendega arvestamisest. Redaktsioonilised märkused on arvesse võetud
ja programmi eelnõud vastavalt parandatud.
Sotsiaalministeerium:
1) ühe alternatiivina tuleks hinnata kavandatud tegevuse väiksemas mahus
elluviimist - arvestatud
2) kuidas lahendatakse kavandatud planeeringuala varustamine kvaliteetse
joogiveega – kavas on rajada puurkaev ja vajadusel veepuhastusjaam, teemat
käsitletakse inimese tervisele avaldatavate mõjude hindamisel.
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3) kavandatud tegevuse elluviimisel tekkivast ehitustegevusest (müra jne)
tulenevate mõjude hindamine kohalike elanike heaolule – täpsustatud ptk. 3
toodud tegevuste loetelu 2. punkti.
Keskkonnaamet
1) KSH nimetus on eksitav – Rõngu vald on algatanud Kubja kinnistu
detailplaneeringu koostamise. Segaduse vähendamiseks on KSH pealkirja lisatud
sõna “endise”.
2) Planeeringu eskiisi kohaselt kavandatakse uute elamumaade rajamist
ehituskeeluvööndisse. Programm ehituskeeluvööndi vähendamist ei kajasta –
detailplaneeringu koostaja on esitanud uue eskiislahenduse (Lisa 2). Ka pos 1-5
jäetakse tegelikult maatulundusmaaks ja neid pakutakse müügiks vallale või siis
vastavate krundi omanikele. Vastavalt ostjale tuleb planeering kas pos 1-5
kruntidega või liidetakse need pos 42-ga kokku.
3) Looduskaitseseaduse § 37 lg 2 kohaselt on ranna piiranguvööndis keelatud
lageraie, kuid pos 1-5 ja 17 arendamisel on see aga vältimatu – pos 1-5 jääb
maatulundusmaaks (vt selgitus eelmise punkti juurde). Ärimaa krundil pole
piiranguvööndi ulatuses korralikku metsa, võimaliku piiranguga arvestatakse KSH
läbiviimisel.
4) Planeeringualal kasvab III kategooria kaitsealune taim kuradi-sõrmkäpp, mis
on programmis nimetamata – viide lisatud ptk. 3.
5) Võrtsjärve Natura 2000 kaitseala valitsejaks on Keskkonnaameti ViljandiPärnu regioon. Lisada teavitavate asutuste loetelusse – lisatud.
6) Aruandes esitada eksperdipoolsed soovitatavad leevendusmeetmed ja
seiretingimused. – lisatud ptk. 3 toodud tegevuste loetelusse.
Keskkonnaministeerium
1) KSH menetlus ei lõppe KSH aruande heakskiitmisega vaid tulemus peab
kajastuma planeeringus ja selle lõppjäreldustega mittearvestamist tuleb
põhjendada. Ajakavasse tuleb lisada detailplaneeringu kehtestamisest
teavitamine - lisatud
2) KSH eksperdi vastavuse tõendamine KeHJS § 35 lg 3 esitatud nõuetele –
lisatud 6. peatükki.
Kuna keskkonnamõju on eeldatavalt lokaalne, edaspidi konsulteerida
Keskkonnaametiga.

8

KSH programmi avalik arutelu

KSH programmi avalik väljapanek algas 27.04.2009 ja kestis kuni 15.05.2009.
Kuulutused avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest ilmusid
Ametlikes Teadaannetes 08.04.2009 ja ajaleht Rõngulane aprillinumbris (Lisa 5a
ja 5b).
Kirjalikud teated (näidiskiri Lisas 5c) saadeti välja Tabelis 1 näidatud
menetlusosalistele ja huvitatud isikutele. Teavitatud naaberkinnistute omanike
nimekiri on toodud Lisas 5d.
KSH programmi avalik arutelu toimus 18. mail 2009 Rõngu vallamajas. Avaliku
arutelu protokoll ja osalejate nimekiri on esitatud Lisas 6. Arutelust võtsid lisaks
menetlusosaliste esindajatele osa 8 Rannaküla elanikku, sh külavanem.
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Avaliku väljapaneku kestel programmi eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ei
tehtud. Arutelul
täpsustati
peamiselt detailplaneeringuga kavandatava
tegevusega seonduvat ja avaldati vastumeelsust küla laiendamisele eskiislahenduses toodud kujul. Kõiki programmi arutelul esiletoodud asjaolusid
hinnatakse KSH läbiviimisel.
KSH programmi mõjutavateks võib lugeda järgmised ettepanekud, nende juurde
on esitatud ka ülevaade ettepaneku arvestamisest või mitte-arvestamise
põhjendamine:
1. Inga Tõnisson küsis, kas ühiskanalisatsiooniga liitumine tehakse teistele
piirkonna majapidamistele sundkorras kohustuslikuks.
Avalikul arutelul sellele küsimusele ka vastati (kohustuseks seda ilmselt
teha ei saa), kuid jõuti järeldusele, et tuleks läbi viia kinnistuomanike
küsitlus, kes on huvitatud ja millistel tingimustel liituma ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga. Sinna küsitlusse saaks lülitada ka teised teemad – KSH
programmi tegevus-ja ajakava (tabel 2) on vastavalt täiendatud.
2. Silver Peedo: Praegu on sellel avalikul arutelul kohal väike osa inimestest,
keda arendustegevus selles külas tegelikult puudutab ja kindlasti on neil kõigil
oma arvamus, nägemus, seisukohad. Kuidas nad saavad seda avaldada?
Juhan Ruut vastas sellele avalikul arutelul: teha enne KSH aruande
avalikku väljapanekut täiendav arutelu. – KSH programmi tegevus-ja
ajakava (tabel 2) on vastavalt täiendatud
3. Inga Tõnisson: Millal võetakse vastu detailplaneering? Kas peale KSH
valmimist?
Juhan Ruut vastas küsimusel avalikul arutelul ja lubas programmis
näidata, kuidas on omavahel seotud KSH ja detailplaneeringu menetlused
– programmi 5. peatükki on täiendatud vastava ülevaatega.
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Lisa 1. DP ja KSH algatamisotsus

OTSUS
Rõngu

26. juuni 2008 nr 30

Detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise
hindamise algatamine Rannaküla külas Lumise, Masti,
Kamari, Loskini, Tüübli, Kakura, Tuska kinnistutel
Planeerimisseaduse § 9 lõigete 2, 3 ja 7, § 10 lõigete 1, 5 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2 punktide 1 ja 19 , § 33 lg 1 punkti 3, § 35 lõike 1, Rõngu
Vallavolikogu 25.08.2005. a määruse nr 20 „Rõngu valla ehitusmäärus“ § 3 punkti 5 ja Rove Digital
OÜ avalduse alusel Rõngu Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Algatada Rannaküla külas Lumise (69401:002:0093), Masti (69401:002:0094), Kamari
(69401:002:0095), Loskini (69401:002:0096), Tüübli (69401:002:0097), Kakura
(69401:002:0098) ja Tuska (69401:002:0099) kinnistute
maa-alal detailplaneering ja
keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
2. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine osaliselt maatulundusmaast
äri-, elamu- ja üldmaaks, ehitusõiguse määramine puhkekompleksi rajamiseks.
Detailplaneeringuga määratakse vajalike tehnovõrkudega liitumine ja tehnilised lahendused,
mis tagavad keskkonna säilimise.
3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on hinnata võimalikke mõjusid
keskkonnale, mis võivad kaasneda koostatava detailplaneeringu rakendamisega.
4. Rõngu Vallavalitsusel:
4.1 väljastada detailplaneeringu lähteülesanne;
4.2 sõlmida leping Rove Digital OÜga üldplaneeringu muutmise ettepanekut
sisaldava detailplaneeringu koostamise, korraldamise ja rahastamise kohta.
5. Otsus jõustub teatavakstegemise hetkel.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.

Kalju Hermann
Volikogu esimees
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Lisa 2. Detailplaneeringu eskiis
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Lisa 3. Kubja kinnistu DP ja KSH algatamise teated Ametlikes
Teadaannetes (17.02.09) ning ajalehes Postimees (03.07.08).
Kasutajatugi

17.02.2009

Keskkonnamõju hindamise teated

Rõngu Vallavolikogu 26. juuni 2008. a otsusega nr 30 on algatatud Rannaküla külas Lumise
(69401:002:0093), Masti (69401:002:0094), Kamari (69401:002:0095), Loskini
(69401:002:0096), Tüübli (69401:002:0097), Kakura (69401:002:0098) ja Tuska
(69401:002:0099) kinnistute maa-alal detailplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline
hindamine. Planeeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja
sihtotstarbe määramine elamumaaks, üldmaaks, ärimaaks ja maatulundusmaaks.
Planeeritavale alale jäävate kruntide hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse, tänavate maaalade ja liikluskorralduse, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimine.
Detailplaneeringu kohta saab informatsiooni Rõngu Vallavalitsusest aadressil Valga mnt 6a,
Rõngu alevik, Tartumaa, tel 731 4487.
www.ametlikudteadaanded.ee
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Lisa 4. Saadud seisukohad KSH programmi sisu osas
1. Võrtsjärve sihtasutus
-------- Forwarded Message -------From: "Jaanika Kaljuvee" <jaanika@vortsjarv.ee>
To: "juhan@hendrikson.ee" <juhan@hendrikson.ee>
Date: 02.03.2009 16:45:49
Subject: Rõngu valla Kubja kinnistu detailplaneeringu KSH programm
Hendrikson&Ko
Raekoja plats 8
51004 Tartu
Teie 23.02.2009 nr 945/09
Meie 02.03.2009

Rõngu valla Kubja kinnistu detailplaneeringu KSH programm
Lgp. Juhan Ruut,
Teatame, et oleme tutvunud Rõngu valla Kubja kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõuga. Võrtsjärve
sihtautusel ei ole pretensioone ega ettepanekuid programmi eelnõusse
lisamiseks.
Palume hoida Võrtsjärve sihtasutust kursis KSH programmi edasise käiguga.
Võrtsjärve sihtasutus eelistab elektroonilist kirjavahetust paberkandja asemel.
Palume edasised kirjad saata jaanika@vortsjarv.ee

Lugupidamisega
Jaanika Kaljuvee
Võrtsjärve SA juhataja
5298561
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2. Sotsiaalministeerium
-------- Forwarded Message -------From: "Ööle Janson" <Oole.Janson@sm.ee>
To: "juhan@hendrikson.ee" <juhan@hendrikson.ee>
Date: 10.03.2009 14:44:08
Subject: Rõngu vallas Kubja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programm
Tere
Täname Teid, et saatsite meile Rõngu vallas Kubja kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi arvamuse avaldamiseks.
Teeme ettepaneku nimetatud programmi lisada ka järgmised teemad:
1) ühe alternatiivina tuleks hinnata kavandatud tegevuse väiksemas mahus
elluviimist;
2) kuidas lahendatakse kavandatud planeeringuala varustamine kvaliteetse
joogiveega;
3) kavandatud tegevuse elluviimisel tekkivast ehitustegevusest (müra jne)
tulenevate mõjude hindamine kohalike elanike heaolule.

Lugupidamisega
Ööle Janson
Sotsiaalministeerium
Rahvatervise osakonna peaspetsialist
Tel: 626 9149
e-mail: oole.janson@sm.ee <mailto:oole.janson@sm.ee>
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3. Keskkonnaamet
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4. Keskkonnaministeerium
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Lisa 5. KSH programmi avalikustamisega seotud dokumendid
a) Kuulutus veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded 08.04.2009

08.04.2009

Keskkonnamõju hindamise teated

Valminud on Tartumaa Rõngu valla Rannaküla külas loodava Kubja kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Rannaküla küla Lumise
(69401:002:0093), Masti (69401:002:0094), Kamari (69401:002:0095), Loskini
(69401:002:0096), Tüübli (69401:002:0097), Kakura (69401:002:0098) ja Tuska
(69401:002:0099) kinnistute maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on
planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja sihtotstarbe määramine elamumaaks, üldmaaks,
ärimaaks ja maatulundusmaaks. Samuti piiritletakse planeeritavale alale jäävate
hoonestusalade piirid ja määratakse ehitusõigus, tänavate maa-alad, liikluskorraldus,
tehnovõrkude- ja rajatiste asukoht. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt piiriülest
keskkonnamõju.
Detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on
algatatud Rõngu Vallavalitsuse 26. juuni 2008. a otsusega nr 30. Detailplaneeringu koostamise
korraldajaks on Rõngu Vallavalitsus (kontaktisik: Tarmo Ruder; aadress: Rõngu Vallavalitsus,
Valga mnt 6a, 61001 Rõngu vald; tel 731 4487; e-post: tarmo@rongu.ee) ja detailplaneeringu
koostajaks on Dorpat Projekt OÜ (kontaktisik: Liisi Ventsel; aadress: Mõisapuiestee 2, 60534
Tartu; e-post: liisi@hansamaa.ee). Detailplaneeringu strateegilist keskkonnamõju hindamist
viib läbi Hendrikson&Ko OÜ (kontaktisik: Epp Zirk; aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu;
Pärnu mnt 30, 10141 Tallinn; tel 740 9804; e-post: epp@hendrikson.ee).
KSH programmi eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.04.-15.05.2009 Rõngu
Vallavalitsuses (Valga mnt 6a, Rõngu alevik) ning Rõngu valla koduleheküljel; Hendrikson&Ko
OÜ kontoris (Raekoja plats 8, Tartu) ja kodulehel www.hendrikson.ee.
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab KSH programmi kohta esitada kuni 15.
maini 2009 Rõngu Vallavalitsusele posti (Rõngu Vallavalitsus, Valga mnt 6a, 61001 Rõngu
vald) või e-posti (tarmo@rongu.ee) teel ja OÜ-le Hendrikson&Ko aadressil Raekoja plats 8,
Tartu 51004, e-postile: epp@hendrikson.ee.
KSH programmi avalik arutelu toimub 19 mai 2009 algusega kell 16.00 Rõngu Vallamajas
(Valga mnt 6a, Rõngu alevik).
www.ametlikudteadaanded.ee
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b) Kuulutus ajalehes Rõngulane aprill 2009

c) näidiskiri

Meie 08.04.2009 nr 8-1.4/406

Rõngu Vallavolikogu algatas 26. juuni 2008. a otsusega nr 30, tuginedes planeerimisseaduse § 9 lg 2,
3 ja 7, § 10 lg 1, 5 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2
punktide 1 ja 19 , § 33 lg 1 punkti 3, § 35 lg 1, Rõngu Vallavolikogu 25.08.2005. a määrusele nr 20
„Rõngu valla ehitusmäärus“ § 3 punkti 5 ja Rove Digital OÜ avaldusele, detailplaneeringu ja
keskkonnamõjude strateegilise hindamise Rannaküla külas Lumise (69401:002:0093), Masti
(69401:002:0094), Kamari (69401:002:0095), Loskini (69401:002:0096), Tüübli (69401:002:0097),
Kakura (69401:002:0098) ja Tuska (69401:002:0099) kinnistutel.
Valminud on Tartumaa Rõngu valla Rannaküla külas loodava Kubja kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Rannaküla küla Lumise (69401:002:0093), Masti
(69401:002:0094), Kamari (69401:002:0095), Loskini (69401:002:0096), Tüübli (69401:002:0097),
Kakura (69401:002:0098) ja Tuska (69401:002:0099) kinnistute maa-ala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja sihtotstarbe määramine
elamumaaks, üldmaaks, ärimaaks ja maatulundusmaaks. Samuti piiritletakse planeeritavale alale
jäävate hoonestusalade piirid ja määratakse ehitusõigus, tänavate maa-alad, liikluskorraldus,
tehnovõrkude- ja rajatiste asukoht. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju.
Detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on
algatatud Rõngu Vallavalitsuse 26. juuni 2008. a otsusega nr 30. Detailplaneeringu koostamise
korraldajaks on Rõngu Vallavalitsus (kontaktisik: Tarmo Ruder; aadress: Rõngu Vallavalitsus, Valga
mnt 6a, 61001 Rõngu vald; tel 7314487; e-post: tarmo@rongu.ee) ja detailplaneeringu koostajaks on
Dorpat Projekt OÜ (kontaktisik: Liisi Ventsel; aadress: Mõisapuiestee 2, 60534 Tartu; e-post:
liisi@hansamaa.ee). Detailplaneeringu strateegilist keskkonnamõju hindamist viib läbi
Hendrikson&Ko OÜ (kontaktisik: Epp Zirk; aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu; Pärnu mnt. 30,
10141 Tallinn; tel 7409804; e-post: epp@hendrikson.ee).
KSH programmi eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.04.-15.05.2009 Rõngu
Vallavalitsuses (Valga mnt 6a, Rõngu alevik) ning Rõngu valla koduleheküljel; Hendrikson&Ko OÜ
kontoris
(Raekoja
plats
8,
Tartu)
ja
kodulehel
www.hendrikson.ee.
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab KSH programmi kohta esitada kuni 15. maini
2009 Rõngu Vallavalitsusele posti (Rõngu Vallavalitsus, Valga mnt 6a, 61001 Rõngu vald) või e-posti
(tarmo@rongu.ee) teel ja OÜ-le Hendrikson&Ko, aadressil Raekoja plats 8, Tartu 51004, e-postile:
epp@hendrikson.ee.
KSH programmi avalik arutelu toimub 19. mail 2009 algusega kell 16.00 Rõngu Vallamajas (Valga
mnt 6a, Rõngu alevik).

Aivar Kuuskvere
Vallavanem

5d) Teavituskiri saadeti järgmistele naaberkinnistute omanikele:
Aimar Uuk; Mart Kalmus; Silver Peedo; Toomas Klein; Kalju Pennar; Anne
Talma; Eerika Vassila; Priit Põlgast; Pille Rebane; Inge Pajumägi; Andres Võlli;
Miralda Võlli; Priit Tasa; Vello Tattar; Kertu Lips; Ali Lumi; Eda Loigu; Katrin
Raudsaar; Iivi Veeroos; Vello Pärnapuu; Ene Loimu; Meeli Hallik
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Lisa 6. KSH programmi avaliku arutelu protokoll
Rõngu vallas endise Kubja kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõjude strateegiline hindamine
Rõngu vallas endise Kubja kinnistu DP KSH programmi avalik arutelu
Rõngu Vallavalitsuse volikogu ruumis
19.05.2009 kell 16.05 - 17.30
Osalejad: Nimekiri lisatud
Arutelul viibisid Rõngu Vallavalitsuse esindajad, naaberkinnistuste omanikud,
avalikkuse, planeerimisdokumendi ning KSH läbiviija esindajad.
Koosolekut juhatas Juhan Ruut, kes tegi sissejuhatuse ning toimus tutvustusring.
Liisi Ventsel arendaja esindajana ja planeerimisdokumendi koostajana tutvustas
planeeringu eesmärke ja kavandatavaid tegevusi. Planeeringu eskiisi kohaselt on
kavas antud alale rajada puhkekompleks ja elamumaad. Arendamine toimuks
etappide kaupa: esmajärjekorras arendataks eskiisil ärimaa sihtotstarbega
määratletud ala ja siis vastavalt võimalustele ning nõudlusele etapiviisiliselt
elamualad. Eesmärk on võimlikult suures mahus säilitada kõrghaljastust.
Juhan Ruut tutvustas programmi, KSH läbiviimise korda, ajakava. Avaliku
väljapaneku jooksul ei laekunud ühtegi kirjalikku küsimust, ettepanekut ega
seisukohta. Planeerimisdokumendi koostaja tegi märkuse, et Kubja kinnistu on
endine kinnistu ja see jaotati väiksemateks üksusteks. Sellest tulenevalt
parandatakse projekti nime, mis on „Rõngu vallas endise Kubja kinnistu
detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine“.
KSH läbiviija märkis ka ära, et läbi on viidud loomade lumejälgede uuring, mis
tuvastas, et kui ehituskeeluvööndis ehitustegevust ei toimu, säilib loomadele
liikumiskoridor ning antud planeeringuga kavandatud tegevus ei oma olulist mõju
loomade elutegevusele.
Järgnes arutelu.
Vello Tattar: Minu ettepanek oleks säilitada võimalikult palju rohelust, metsa.
Pigem on praegu karta sellist linnastumise efekti, kus on palju maju ja vähe
metsa. Planeeringuala põhjaosas on ideaalne mets näiteks terviseraja
rajamiseks, samuti on ilus mets kinnistu lääne ja edelaosas. Samuti teeb muret
ehitustegevuse laastav mõju. Paljudes kohtades, kus midagi ehitatakse, jäetakse
hiljem ala korrastamata.
Juhan Ruut: Kas seal on praegu olemas juba ka mõni terviserada?
Üldplaneeringus on ette nähtud ja kindlaks määratud, et vähemalt 75%
kõrghaljastusest peab säilima.
Vello Tattar: Ei ole praegu, aga on koht, kus oleks selleks väga head tingimused.
Inga Tõnisson: Kas te olete seal kohapeal käinud? Suures osas ei ole seal üldse
metsa vaid on võsa ja lage maa. Kas see metsa mahavõtmine oli seaduslik? Mis
on siis see 75%, mis säilitatakse? Kas see ala, kus mets on maha võetud, te
enam metsamaaks ei loe?
Ene Joosing: Toimunud raie kohta on algatatud kriminaalasi, mille hetkeseisu ei
oska kommenteerida. See ei puuduta aga üldse antud arendajat.
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Juhan Ruut: 75% olemasolevast kõrghaljastusest. Antud juhul ma ei näe olulist
vahet, kas tegemist on vana täiskasvanud metsa ja puudega või metsa
noorendikuga, sest ka arendaja eesmärk on säilitada haljastust maksimaalses
mahus. Kaaluda võib biopuhasti asukoha muutmist.
Liisi Ventsel: Praegusel eskiisil on toodud ainult krundi jaotumine, kus hakkavad
olema teed, tänavad, sihtotstarve. Hoonete asukohad tuleb paika panna ning
täpsustada detailplaneeringu käigus, samuti täpsustub siis, millises mahus ja kus
säilib kõrghaljastus.
Juhan Ruut: Võib-olla on mõnevõrra eksitav, et eskiisil on toodud
väikeelamumaa ühtlase heleda laiguna. Ettepanek oleks, et teha täiendav skeem,
kus oleks ära märgitud, kus on hoonestus ja kus on mets ja haljastus.
Vello Tattar esitas seisukohana skeemi (lisatud protokollile), kuhu on kantud
alad, kus peaks olemasoleva metsa säilitama praegusel kujul.
Inga Tõnisson: Arendaja rääkis, et nende eesmärk on teha piirkond kohalikele ja
ka turistile atraktiivsemaks. Mis on need väärtused, mis seda piirkonda veel
atraktiivsemaks võiksid teha? Mille poolest saab tulevane olukord olema
atraktiivsem kui praegune? Praegugi käib olemasolevas supluskohas palju
kohalikke ja tullakse ka Tartust.
Liisi Ventsel: Saame luua lisandväärtusi, maaomanikul on soov oma maad
väärtustada. Soov oleks luua siia puhkekompleks. Üks soov oleks avada vaated
järvele, luua ligipääs järvele kas paatidega, supelrand. Rajada mitmeid
atraktsioone. Üks võimalus on rajada näiteks viburada.
Juhan Ruut: Tegelikult on see ilmselt pidev dilemma, et kohalikele on see ala
niigi piisavalt atraktiivne, kuid mujalt tulijale mitte eriti. Teemat arutatakse KSHs sotsiaalmajandusliku hindamises osas.
Inga Tõnisson: Mis on omavalitsuse huvi antud arenduse juures, kas uute
elanike/maksumaksjate meelitamine valda?
Juhan Ruut: Eeldatavalt valla tulubaasi suurendamine.
Kalju Pennar: Antud alale on koostatud varem imbväljaku projekt. Miks on vaja
uut ja mis saab vanast, kuhu on suunatud kõik lähiümbrusest tulevad
pinnaseveed, mis suunatakse järve.
Juhan Ruut: Kuna tegemist on väga olulise küsimusega, palun täpsustage, kus
saaks selle olemasoleva projektiga tutvuda.
Kalju Pennar: Seda peate küsima vallast. Olemas on Rannaküla
maaparandusprojekt.
Ene Joosing: Meil selle olemasolu ja asukoht küll teada ei ole. Tänapäevased
imbväljakud ei ole sugugi nii ebameeldivad, kasutatavad tehnoloogiad
võimaldavad rajada ümbruses vähe silmapaistva imbväljaku.
Kalju Pennar: Suvilad rajati omal ajal nii, et need oleksid metsaga tuulte eest
varjatud. Praeguse eskiisi järgi on seal hoonestusala ja kui see mets maha
võetakse, on suvilad põhja-kirde tuultele avatud.
Liisi Ventsel: Kui nendele kruntidele ehitatakse, siis hooned jäävad pigem tee
äärde, kuna ka eskiisile on kantud ehituskeelu vöönd, mille piires igasugune
ehitustegevus on keelatud ja ka metsa maha võtmine ei ole plaanis. Kogu
tegevus, mis toimuma saab, läheb kirja planeerimisdokumenti ja sellele annab
ehitusloa vald, kes ka kontrollib kogu tegevust.
Vello Tattar: Miks on vaja maha võtta veel järveäärseid metsi, kui riigimetsades
seal lähiümbruses niigi väga palju raiet teostatakse?
Ene Joosing: Kas nii suur vastuseis oli ka siis, kui ehitati suvilaid?
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Kalju Pennar: Tol ajal ei antudki võimalust suuremat krunti osta ja järvele
ligemale ka ei lubatud. Oli keelutsoon.
Juhan Ruut: Aga ka praegu oleks arendajal võimalus jagada see ala 600 m2
kruntideks, mis on tõesti linn, aga 9000 m2 on ka maaelamise kohta suur krunt.
Inga Tõnisson: Üldplaneeringu järgi tuleb säilitada olemasoleva küla üldilme.
Praegune eskiis aga ei kajasta praegust küla ilmet, kus on majade vahel ruumi.
Kuigi kõrval olevatest suvilakruntidest on praeguse planeeringuala kruntide
suuruse oluliselt suuremad, on isegi see 9000 m2 krundid liiga väikesed.
Tarmo Ruder: Antud arendustegevuse lähteülesandes määratletud minimaalne
krundi suurus on täiesti optimaalne. 2 ha krundi hooldamine ei ole mõeldav
inimestele, kes ei arenda põllumajandust vaid kes ostab selle koha suvilaks või
elukohaks. Nii suurt ala hooldada on väga kulukas ja ajamahukas töö, ehk suure
tõenäosusega jääb see hooldamata ning sinna kasvab võsa. Praeguse suurusega
kruntide puhul jääb majade vahele ligi 100 m metsaga kaetud ala, mis tähendab,
et otsene silmside majade vahel on pea olematu ja seal kujuneb park.
Inga Tõnisson: Miks on vaja parandada midagi, mis ei ole katki, ehk et miks on
üldse sinna vaja seda asustust luua?
Tarmo Ruder: See on maaomaniku soov seda maad sellisena näha ja ta usub, et
ta suudab selliselt seda maad väärtustada.
Juhan Ruut: Inimesel on õigus oma ideed välja pakkuda, meie ülesanne on neid
hinnata, kas saab teha või ei saa. Juhin tähelepanu, et KSH ei ole otsuse
tegemine vaid meie analüüsime antud tegevusi antud tingimustes, kas need
avaldavad mõju ja millised oleksid vastavad meetmed nende mõjude
vähendamiseks või vältimiseks. Lõpliku otsuse detailplaneeringu küsimuses teeb
ikkagi vald, kas ta lubab seda tegevust või ei. Paralleelselt KSH-ga tehakse ka
edasi eskiislahendust ja ka KSH aruandest võivad tulla piirangud või täiendavad
tingimused, millega peab arvestama, kuid otsust ei saa meie teha.
Vello Tattar: Sellisel kujul me oma küla laiendada ei taha.
Inga Tõnisson: Omanik ei saa seal enne midagi teha, kui vald ei ole muutnud
maa sihtotstarvet. Ja vald ei pea ju seda tegema või peab?
Juhan Ruut: Oleneb, millist tegevust planeeritakse. Võib olla, et ühe hoone
rajamiseks ei ole vaja maa sihtotstarvet muuta.
Tarmo Ruder: Üldplaneeringus on määratletud, et vähemalt 3 ha krundile ei ole
vajalik detailplaneeringu koostamine, mis tähendab ka seda, et ei pea küsima
avalikkuse arvamust. Tuleb küsib vallast ainult projekteerimistingimused.
Praegusel juhul on soodne seis kohalikele elanikele, et neil on võimalus oma
arvamust avaldada ja ettepanekuid esitada ning saab asja koos arutada ja
lahendusi leida.
Inga Tõnisson: Mida tähendab üldplaneeringus lause, et minimaalne
katastriüksuse suurus on vähemalt 2 ha? Kas iga krunt ei ole eraldi
katastriüksus?
Tarmo Ruder: Iga krunt on eraldi katastriüksus, aga detailplaneeringuga on
võimalik jagada ka väiksemateks kui 2 ha suurusteks kruntideks.
Inga Tõnisson: Inimene, kes tahab elada maal, tahaks ilmselt suuremat krunti ja
rohkem eraldatust. Kas kõik kinnistud peavad olema seal ühes suures pundis?
Juhan Ruut: Optimaalne kruntide suurus on iga inimese puhul ilmselt
individuaalne. Ja kui inimene ei taha tegelda maatulundusega, siis on praegune
suurus täiesti normaalne. Võimaliku alternatiivina võib kaaluda erinevat kruntide
suurust. Antud juhul on oluline ka majanduslik tasuvus, ehk et
kommunikatsioone on soodsam ja ka lihtsam rajada, kui hooned ei asu
üksteisest väga kaugel. Võrtsjärve puhul on oluline aspekt seejuures
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ühiskanalisatsioon, kuna sellise tihedusega asustuse puhul ei ole mõeldav, et igal
majapidamisel on oma imbkaev – reostusoht on järvele liiga suur.
Inga Tõnisson: Alati on võimalik, et seal kandis rajatakse veel sarnase
planeeringuga alasid. Kas siis saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine
hiljem kohustuslikuks ka teistele majapidamistele?
Juhan Ruut: Kohustuseks seda ilmselt teha ei saa, kuid süsteemide
väljaarendamisel oleks hea teada, kui suur huvi on praegustel majapidamistel
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise vastu. Seda võib läbi viia küsitlusena,
millisel tingimustel näiteks ollakse nõus seda tegema. Kindlasti on oluline punkt
siinjuures hind.
Kalju Pennar: Rääkisite eelnevalt, et tahate avada vaate järvele. Millisest kohast
see vaade tuleb? Kas võetakse maha ka pilliroogu? Kes seda teeb? Kui palju
võetakse maha puid ja muud haljastust? Võsa võib koristada ja maha võtta, kuid
pilliroogu ja puid ei või.
Liisi Ventsel: Et järvele ligipääsu tagada, tuleb ilmselt ka pilliroogu maha võtta.
Võsa koristatakse nagunii. Kes pilliroogu koristama hakkab igal aastal ei oska
praegu öelda. Tuleb leida vastava teenuse pakkuja.
Juhan Ruut: Kõige parem on pilliroog puutumata jätta. Kas kohalikud elanikud on
huvitatud pilliroo koristusest? Kui seda teha, on see üks oluline punkt, mida
hinnata. Planeerijal ja arendajal võivad olla mitmed soovid, kuid kõik need ei
pruugi olla teostatavad.
Inga Tõnisson: Praegune tee on halvas seisus ja ei kannata sõidukoormust. Mis
sellega saab? Kes teed hooldab ja korrastab?
Liisi Ventsel: Olemasolev tee rekonstrueeritakse, kuid millisel kujul, kas asfalt või
kruusatee, ei oska praegu lubada. Üldtee kuulub vallale ja seda korrastab ning
hooldab vald.
Tarmo Ruder: Vallale on välja mõõdetud tee ja see on valla tee. Tee korda
tegemine teatud piirini on valla ülesanne. Rahastamine on läbirääkimiste
küsimus, võimalik, et arendaja kannab osa kulusid. Tee edasine hooldamine on
ka valla ülesanne, kuna tegemist on valla teega.
Vello Pärnapuu: Tee olukord on praegu väga halb. Rajamata on truubid ja
kuivenduskraavid. Aastaid seal juba teed parandatakse, kuid tulemust ei ole.
Liisi Ventsel: Planeeringuga saab ette näha ka kuivenduskraavid ja truubid, mis
tuleks rajada, et praegust olukorda parandada. Detailplaneeringuga
planeeritakse kogu maa-ala.
Inga Tõnisson: Millal planeeritava tegevusega pihta hakatakse? Praegu on
majandusolukord halb ja pidevalt lähevad arendajad pankrotti. Millal võetakse
vastu detailplaneering? Kas peale KSH valmimist?
Juhan Ruut: Tegemist on ettevaatava ja ettevalmistava tegevusega ning
arendustegevuse algust ei oska praegu öelda, see oleneb ilmselt ka
kinnisvaraturu olukorrast. Täpsustame ajakava ja ka seda, millises ajalises
suhtes on omavahel KSH ja DP ning täiendame vastavalt tabelit.
Silver Peedo: Järve ning suvilate vahel on rohelisega märgitud maatulundusmaa.
Mis sellega saab?
Liisi Ventsel: Selle ala kasutamisega on mitu varianti. Üks variant on krundid
maha müüa kõrval asuvate suvilate omanikele. Seda ala on pakutud ka müüa
vallale. Variant on ka liita ühe suure krundina kõrval oleva üldmaaga. Müük
suvilaomanikele toimuks ainult sellisel juhul, kui kõik 5 kinnistule oleksid ostjad.
Juhan Ruut: Võimalik panna küsitlusse punkt, kus suvilaomanikud saaksid välja
tuua tingimused, millistel nad oleksid nõus ostma.
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Inga Tõnisson: Eskiisil on ära märgitud üldmaa. Mil moel seda ala kasutatakse?
Liisi Ventsel: Üldmaa on kõigile inimestele avalikuks kasutamiseks ja üldmaale
inimeste ligipääsu takistamine ei ole lubatud ja sinna rajatavat on õigus kasutada
kõigil.
Inga Tõnisson: Kas arendajal on kohustus rajada palliplats ja mänguväljak või
muud atraktsioonid üldmaale? Kui arendaja rajab üldmaale mingid atraktsioonid,
siis kindlasti ta piirab kuidagi ka sinna ligipääsu ja kasutamist. Kehtestab näiteks
sissepääsuhinna.
Liisi Ventsel: Raha küsimine on juba inimeste ligipääsu takistamine ja see ei ole
lubatud. See, mis objektid rajada üldkasutatavale maale, ei ole võimalik
detailplaneeringuga kindlaks määrata. See on arendaja fantaasia, mida ta
suudab ja leiab otstarbeka sinna rajada. Detailplaneering ei kohusta sinna midagi
rajama.
Vello Tattar: Praegused maaomanikud lubavad inimestele juurdepääsu järvele,
kuid kes garanteerib, et põlvkondade vahetusega see ei muutu. Võib-olla ühel
päeval on teel tõkkepuu ees ja järveäärde ei lubata. Selle vältimiseks peaks
olema siiski ka valla rand.
Tarmo Ruder: Arendaja pakkus vallale järveäärset krunti, kohapael käidi ka
olukorraga tutvumas, kuid valla majanduskomisjon otsustas seda maad vallale
mitte osta. Arendaja ootas vallapoolset hinnapakkumist, kuid seda ei tehtudki.
Silver Peedo: Kui suurt krunti vallale pakuti?
Tarmo Ruder: Pakuti 2 ha, vald oleks huvitatud olnud 4 ha järveäärsest alast.
Juhan Ruut tegi vahekokkuvõte: Koostada küsitlus, et saada Rannaküla
kinnistuomanike seisukohad esilekerkinud valdkondades (kanalisatsioon ja
ühisveevärk, teede olukord ja selle parandamine, 5 järveäärse krundi ostu-müügi
võimalus). Eskiisi alternatiivsed lahendused välja pakkuda ja täpsustada
olemasolevat lahendust (nt kõrghaljastuse säilitamine suuremaas mahus).
Mõttekas on teha veel üks avalik arutelu või külakoosolek, kui planeering on
täpsustunud.
Tarmo Ruder: Eelnevalt sai märgitud, et vald ei esitanud mingeid seisukohti ega
vastuväiteid programmi kohta, samuti märgiti, et põhjalikumalt esitati
Keskkonnaameti seisukohad? Kas Keskkonnaameti seisukohtades on mingit
viidet või tähelepanekut, et antud arendustegevus võib ohustada inimeste
elukeskkonda või loomade elutsemist antud piirkonnas?
Juhan Ruut tutvustas programmi alusel Keskkonnaameti esitatud seisukohti ning
kommenteeris neile antud vastuseid ning selgitusi. Keskkonnaameti seisukohad
ei viita ühelegi inimest või loodust ohustavale tegurile antud arendustegevuses.
Silver Peedo: Praegu on sellel avalikul arutelul kohal väike osa inimestest, keda
arendustegevus selles külas tegelikult puudutab ja kindlasti on neil kõigil oma
arvamus, nägemus, seisukohad. Kuidas nad saavad seda avaldada?
Juhan Ruut: Üks võimalus on teha enne KSH aruande avalikku väljapanekut veel
üks arutelu. Võib korraldada nn külakoosoleku ja formuleerida külaelanike ühine
seisukoht ning nägemus. Samuti koostame juba mainitud küsimustiku, mille
saadame välja kõigile Rannaküla külas olevate kinnistute omanikele.
Alvar Rebane: Keset seda planeeringuala on suur ja lagunev laut. Mis sellega
saab?
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Vello Tattar (Kõnealuse lauda omanik): Kui see ala oleks valla oma järve ääres ja
seal arendataks avalik rand, oleks mul huvi teha sinna näiteks paadilaenutus või
arendada seal mõnd muud tegevust ja kunagi see kinnistu vallale edasi anda.
Praegu aga ei ole huvi seda arendajale müüa, kuna tema lammutaks selle hoone
lihtsalt maha, et saada vaade järvele.
Juhan Ruut: See on eraomanike omavahelise kokkuleppe küsimus. Meile
teadaolevalt on lauda omanik pakkunud seda müüa Kubja kinnistu arendajale,
kuid hinnas ei ole kokkuleppele jõutud.
Inga Tõnisson: Kas detailplaneering hõlmab ka seda laudaga kinnistut?
Liisi Ventsel: Ei hõlma, see jääb detailplaneeringust välja, kuna ei ole liidetud DP
alaga. Ainus, mis detailplaneeringus võib teha, on olemasolevat olukorda
kirjeldada ja välja pakkuda leevandavad meetmed olukorra parandamiseks.
Lauda hoone asub ehituskeelu vööndis, kuhu uute hoonete rajamine on keelatud,
kuid olemasolevale vundamendile on võimalik rajada uus hoone näiteks mõnel
tulusal eesmärgil.
Silver Peedo: 5 maatulundusmaa krunti järve ja suvilarajooni vahel on teil ühe
mõttena plaanis müüa kõrvalasuvate suvila kruntide omanikele. Kui suvilakrundi
omanik selle väikse ala ostab, kas see liidetakse tema olemasoleva krundiga ja
kas sellisel juhul on vaja uut detailplaneeringut?
Ene Joosing: Kui ostetakse krunt ja liidetakse olemasoleva elamumaaga, kas siis
maa sihtotstarve muutub automaatselt elamumaaks?
Liisi Ventsel: Kui detailplaneeringu seletuskirjas tingimustes ära määratleda, et
liidetakse olemasoleva elamumaaga, siis ei ole vaja uut DP-d. Aga liitmine ei ole
iseenesest vajalik, võib jääda ka 2 eraldi krunti.
Rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei olnud. Juhan Ruut lõpetas arutelu.
Protokollis: Epp Zirk
Üle vaatas: Juhan Ruut
Märkus: tehtud ettepanekute arvestamise-mittearvestamise ülevaade on
esitatud programmi ptk. 8
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Lisa II. KSH programmi heakskiitmiskiri
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Lisa III. Rannaküla roostiku linnustiku uuringu aruanne
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Lisa IV. KSH aruande avalik väljapanek ja arutelu
1. Teavituskuulutused
a. Ametlikud teadaanded 21.10.2009

AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK

21.10.2009

Kinnistusraamat

Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

Keskkonnamõju hindamise teated

Rõngu Vallavolikogu algatas 26. juuni 2008. a otsusega nr 30, tuginedes
planeerimisseaduse § 9 lg 2, 3 ja 7, § 10 lg 1, 5 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2 punktide 1 ja 19 , § 33 lg 1 punkti 3, § 35
lg 1, Rõngu Vallavolikogu 25.08.2005. a määrusele nr 20 „Rõngu valla ehitusmäärus“ § 3
punkti 5 ja Rove Digital OÜ avaldusele, detailplaneeringu ja keskkonnamõjude
strateegilise hindamise Rannaküla külas Lumise (69401:002:0093), Masti
(69401:002:0094), Kamari (69401:002:0095), Loskini (69401:002:0096), Tüübli
(69401:002:0097), Kakura (69401:002:0098) ja Tuska (69401:002:0099) kinnistutel.
Valminud on Tartumaa Rõngu valla Rannaküla külas endise Kubja kinnistu
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Rannaküla küla Lumise
(69401:002:0093), Masti (69401:002:0094), Kamari (69401:002:0095), Loskini
(69401:002:0096), Tüübli (69401:002:0097), Kakura (69401:002:0098) ja Tuska
(69401:002:0099) kinnistute maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on
planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja sihtotstarbe määramine elamumaaks,
üldmaaks, ärimaaks ja maatulundusmaaks. Samuti piiritletakse planeeritavale alale
jäävate hoonestusalade piirid ja määratakse ehitusõigus, tänavate maa-alad,
liikluskorraldus, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoht. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt
piiriülest keskkonnamõju.
Detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine on algatatud Rõngu Vallavalitsuse 26. juuni 2008. a otsusega nr 30.
Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on Rõngu Vallavalitsus (kontaktisik: Tarmo
Ruder; aadress: Rõngu Vallavalitsus, Valga mnt 6a, 61001 Rõngu vald; tel 731 4487; epost: tarmo@rongu.ee) ja detailplaneeringu koostajaks on Dorpat Projekt OÜ
(kontaktisik: Liisi Ventsel; aadress: Mõisapuiestee 2, 60534 Tartu; e-post:
liisi@hansamaa.ee). Detailplaneeringu strateegilist keskkonnamõju hindamist viib läbi
Hendrikson&Ko OÜ (kontaktisik: Epp Zirk; aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu; Pärnu
mnt 30, 10141 Tallinn; tel 740 9804; e-post: epp@hendrikson.ee).
KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 30.10.-20.11.2009 Rõngu
Vallavalitsuses (Valga mnt 6a, Rõngu alevik) Valguta Seltsimajas (Lapetukme küla,
Rõngu vald) ning Rõngu valla koduleheküljel www.rongu.ee; Hendrikson&Ko OÜ kontoris
(Raekoja plats 8, Tartu) ja kodulehel www.hendrikson.ee.
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab KSH programmi kohta esitada kuni
20. novembrini 2009 Rõngu Vallavalitsusele posti (Rõngu Vallavalitsus, Valga mnt 6a,
61001 Rõngu vald) või e-posti teel (tarmo@rongu.ee) ja OÜ-le Hendrikson&Ko, aadressil
Raekoja plats 8, Tartu 51004, e-postile: epp@hendrikson.ee.
KSH aruande avalik arutelu toimub 23. novembril 2009 algusega kell 16.00 Valguta
Seltsimajas (Lapetukme küla, Rõngu vald).
Registrite ja Infosüsteemide Keskus - Lõkke 4, 19081 Tallinn.
0165 rik.info@just.ee Kasutustingimused

Tel. 6 636 322

Faks 646
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b. Ajaleht “Rõngulane” Oktoober 2009
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2. Teavituskirjad
Teavituskirjad KSH aruande avaliku väljapaneku toimumisest ja avalikust
arutelust saatis välja otsustaja, st. Rõngu vald. Alljärgnevalt on toodud kirja
tekst koos adressaatidega. Naaberkinnistute loetelu, kellele kiri saadeti, on
toodud kirja järel (omanike nimed ja aadressid eemaldatud).

Sotsiaalministeerium
Keskkonnaameti Tartu-Jõgeva regioon
Keskkonnaameti Viljandi-Pärnu regioon
Lp Naaberkinnistu omanik
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO)
Võrtsjärve Sihtasutus
19.10.2009 nr 8-1.4/1149
Rõngu Vallavolikogu algatas 26. juuni 2008. a otsusega nr 30, tuginedes
planeerimisseaduse § 9 lg 2, 3 ja 7, § 10 lg 1, 5 ja 6, keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2 punktide 1 ja 19 , § 33 lg 1
punkti 3, § 35 lg 1, Rõngu Vallavolikogu 25.08.2005. a määrusele nr 20 „Rõngu
valla ehitusmäärus“ § 3 punkti 5 ja Rove Digital OÜ avaldusele, detailplaneeringu
ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise Rannaküla külas Lumise
(69401:002:0093), Masti (69401:002:0094), Kamari (69401:002:0095), Loskini
(69401:002:0096), Tüübli (69401:002:0097), Kakura (69401:002:0098) ja
Tuska (69401:002:0099) kinnistutel.
Valminud on Tartumaa Rõngu valla Rannaküla külas endise Kubja kinnistu
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Rannaküla küla Lumise
(69401:002:0093), Masti (69401:002:0094), Kamari (69401:002:0095), Loskini
(69401:002:0096), Tüübli (69401:002:0097), Kakura (69401:002:0098) ja
Tuska (69401:002:0099) kinnistute maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu
eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja sihtotstarbe
määramine elamumaaks, üldmaaks, ärimaaks ja maatulundusmaaks. Samuti
piiritletakse planeeritavale alale jäävate hoonestusalade piirid ja määratakse
ehitusõigus, tänavate maa-alad, liikluskorraldus, tehnovõrkude- ja rajatiste
asukoht. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju.
Detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine on algatatud Rõngu Vallavalitsuse 26. juuni 2008. a otsusega nr 30.
Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on Rõngu Vallavalitsus (kontaktisik:
Tarmo Ruder; aadress: Rõngu Vallavalitsus, Valga mnt 6a, 61001 Rõngu vald; tel
7314487; e-post: tarmo@rongu.ee) ja detailplaneeringu koostajaks on Dorpat
Projekt OÜ (kontaktisik: Liisi Ventsel; aadress: Mõisapuiestee 2, 60534 Tartu; epost: liisi@hansamaa.ee). Detailplaneeringu strateegilist keskkonnamõju
hindamist viib läbi Hendrikson&Ko OÜ (kontaktisik: Epp Zirk; aadress: Raekoja
plats 8, 51004 Tartu; Pärnu mnt. 30, 10141 Tallinn; tel 7409804; e-post:
epp@hendrikson.ee).

Lõpparuanne 15.02.2010

143
Rõngu vallas endise Kubja kinnistu DP KSH aruanne

KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 30.10.-20.11.2009 Rõngu
Vallavalitsuses (Valga mnt 6a, Rõngu alevik), Valguta Seltsimajas (Lapetukme
küla, Rõngu vald) ning Rõngu valla koduleheküljel, Hendrikson&Ko OÜ kontoris
(Raekoja plats 8, Tartu) ja kodulehel www.hendrikson.ee.
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab KSH programmi kohta
esitada kuni 20. novembrini 2009 Rõngu Vallavalitsusele posti (Rõngu
Vallavalitsus, Valga mnt 6a, 61001 Rõngu vald) või e-posti teel
(tarmo@rongu.ee) ja OÜ-le Hendrikson&Ko, aadressil Raekoja plats 8, Tartu
51004, e-postile: epp@hendrikson.ee.
KSH aruande avalik arutelu toimub 23. novembril 2009 algusega kell 16.00
Valguta Seltsimajas (Lapetukme küla , Rõngu vald).
Aivar Kuuskvere
Vallavanem

Kirja saanud naaberkinnistute loetelu:
Halliku 69401:002:0177
Ranna 69401:002:0145
Kannistiku 69401:002:0090
Paju 69401:002:0162
Metsise 69401:002:0181
Maasika 69401:002:0195
Carmeni 69401:002:0193
Priit 69401:002:0196
Metsaveere 69401:002:0192
Kannike 4 69401:002:0191
Tasa 69401:002:0004
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3. Saadud kirjalikud ettepanekud-seisukohad
a. e-kiri Hendrikson&Ko-le Sotsiaalministeeriumist 28.10.2009
Tere

Täname Teid, et saatsite meile Rannaküla külas endise Kubja kinnistu KSH aruande arvamuse
avaldamiseks. Teatame, et meil ei ole täiendavaid ettepanekuid aruande kohta, kuid soovitame
arvamust küsida ka kohalikult Tervisekaitsetalituselt.

Lugupidamisega
Ööle Janson
Sotsiaalministeerium
Rahvatervise osakonna peaspetsialist
Tel: 626 9149
e-mail: oole.janson@sm.ee

b. Kiri Hendrikson&Ko veebilehe kaudu Eerika Vassila’lt 22.11.2009
Kunas Teil on valminud Tartumaa Rõngu valla Rannaküla külas endise Kubja kinnistu
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSM) aruanne ja mina olen
naaberkinnistu omanik Eerika Vassila isikukood 45605252762 elukoht Jalaka 3 Tartu.KSH
aruande avalikule arutelule Valguta Seltsimajja pole mul võimalik tulla,kunas on tööaeg.Siis
Mina,kui naaberkinnistu omanik ei ole nõus metsa maha võtmisega. See peaks ikkagi mingi
metsatuka või ribana jääma.Palun arvestada minu soove.
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c) Vello Tatar Rõngu Vallavalitsusele 19.11.2009
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d) Keskkonnaamet 19.11.2009
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4. KSH aruande avaliku arutelu 23.11.2009 protokoll
Rõngu vallas endise Kubja kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõjude strateegiline hindamine
Rõngu vallas endise Kubja kinnistu DP KSH aruande avalik arutelu
Valguta Seltsimajas
23.11.2009 kell 16.00 – 18.45

Osalejad: Nimekiri lisatud
Arutelul viibisid Rõngu Vallavalitsuse esindajad, Keskkonnaameti esindaja,
naaberkinnistuste omanikud, planeerimisdokumendi ning KSH läbiviija esindajad
ja teised huvitatud avalikkuse esindajad,
Koosolekut juhatas Juhan Ruut, kes alustuseks tutvustas päevakava. Kõigepealt
tutvustab planeerimisdokumendi koostaja viimast detailplaneeringu versiooni,
seejärel võetakse kokku KSH aruanne ja toimub arutelu. Koosoleku tahaks
lõpetada Ingvar Tšišikovi ülevaatega tema kogemustest turismiettevõtte
arendamisel, eelkõige kuidas see aitaks kaasa võrgustumisele ja piirkonna
majanduslikule arengule. See ülevaade ei ole enam arutelu ametlikuks osaks.
Liisi Ventsel arendaja esindajana ja planeerimisdokumendi koostajana tutvustas
planeeringu lahendust ja kavandatavaid tegevusi. Jätkuvalt on kavas luua 32
elamuehitusõigusega kinnistut ning ärimaa ja üldkasutatava maana järveäärne
ala. Eskiisile on kantud järve ja suvilate vahele väikesed kinnistud, mis müüakse
vastavalt kokkulepetele suvilakruntide omanikele. Lisaks näidati lühikest
planeeringuala tutvustavat 3D videoklippi. Planeeringuala arendamine toimuks
etapiviisiliselt – esmalt turismikompleks ja seejärel gruppidena elamualad.
Avaliku rannaala kohta oli arendaja koostanud illustreeriva joonise ala võimalike
funktsioonidega ja paigutusega.
Juhan Ruut tutvustas KSH aruandes käsitletavast – planeeringu lahendusest,
mahtudest, ülevaade arengudokumentidest ja planeeringuala hetkeolukorrast.
Samuti anti ülevaade alternatiividest ning põhjendati nende valikut. Käsitleti
kavandatava tegevuse võimalikku mõju erinevates valdkondades ja negatiivsete
mõjude leevendamise meetmeid. Samuti võrreldi lühidalt alternatiive. Aruande
avaliku väljapaneku jooksul esitasid oma kirjalikud ettepanekud või märkused
Sotsiaalministeerium, Keskkonnaamet, Vello Tattar ning Eerika Vassila. Kõigile
neile vastas Juhan Ruut suuliselt arutelu käigus.
Järgnes arutelu.
Küla areng
Inga Tõnisson: Mainisite siin, et võiks koostada Rannaküla küla arengukava, kus
käsitleda erinevaid arengustsenaariume elanike „tüübi“ kohta – kas rohkem
püsielanikke või suvitajaid. Kuid kas see ei ole pigem KSH teema kui arengukava
osa? See on ju küla seisukohast palju olulisem küsimus kui liikluskoormuse kasv
planeeringuala läbival teel, sest see mõjutab ju oluliselt seda, mis sellest külast
saab – kas sinna tuleb juurde rohkem suvitajaid või püsielanikke.
Juhan Ruut: Tegemist on sotsiaalmajandusliku küsimusega, kuid KSH
seisukohast ei ole väga palju vahet, kas elanikud on püsielanikud või suvitajad.
Püsielanik ei pruugi end ju ka Rõngu valda elanikuks registreerida. Arengukava
on üks võimalus neid vastuolusid leevendada, mis on suvilaomanike, püsielanike
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ja uute elanike vahel. Mis puutub küsimusse, kas Rannaküla arengukava
temaatika peaks olema KSH aruanded kajastatud, siis eelistan anda põhjendused
kirjalikult.
Inga Tõnisson: Teravat vastuolu tegelikult ju ei olegi, küsimus on pigem selles,
et mis kasu on külal, mida me defineerime püsielanike kaudu, nendest
suvitajatest.
Juhan Ruut: Siin tuleb vaadata ka, millest praegused elanikud puudust tunnevad
– poest, korralikust elektrisüsteemist, internetist ja muust infrastruktuurist. Kogu
see arendustegevus soodustab nende probleemide lahendamist, lisaks veel, et
tekib teatud kogus kliente. See, kas inimene on külla sisse registreeritud, ei
tähenda seda, et ta siin ka elab ja vastupidi – kui inimene siin püsivalt elab, ei
tähenda, et ta tingimata end ka sisse registreerib.
Inga Tõnisson: Kui vaadata, palju on praegu tühje majapidamisi, siis neid
tegelikult ei ole. Mõnes majapidamises on küll väga vanad elanikud ja mitmetes
ei elata püsivalt, eelnevalt tühjaks jäänud majapidamistesse on tulnud uued
elanikud. Küla vanuseline struktuur on võib-olla mõnevõrra teine võrreldes teiste
küladega, kuid mina nimetaks seda siiski stabiilseks külaks.
Aivo Karro: Mina vaidleks stabiilsuse koha pealt vastu, kuna paari aasta pärast ei
ole külas enam ühtegi siit kooli käivat last. Stabiilsuse tagaks pigem see, kui siia
tuleb juurde rahvast ja noori.
Inga Tõnisson: Aruandes on lause, et kavandatav tegevus on „piirkonna arengut
selgelt soodustav“. Milles väljendub?
Juhan Ruut: Praeguste näitajate kohaselt on tegemist hääbuva külaga (60ndatel
kuni 120 elanikku, praegu 50-60 elanikku). Kui õnnestuks selle piirkonnaga
rohkem inimesi siduda, tuua siia sisse uut elanikkonda ja lisaks ka
turismiarendusega tekitatud käive sinna juurde, oleks tegemist valla seisu kohalt
positiivse arenguga. Vallale täiendav sissetuleku allikas ja ka küla elavdav.
Silver Karu: Kuidas defineerida hääbuvat küla? Ajaloost on teada, et 17. Sajandil
oli Rannaküla küla päris tühi ja hiljem tulid elanikud tagasi. Samuti on teada
vähemalt 6 perekonda, kes on Rannakülas elanud mitmeid põlvkondi alates 18.
sajandi algusest. Seega järjepidevus on olemas.
Juhan Ruut: Aga kui Teil on olemas ajalooline ülevaade Rannaküla rahvastikust,
siis võiksite meile sellest väikese kokkuvõtte ja ülevaate saata. Mujalt ei ole meil
ka andmeid võtta kui kohalike inimeste käest.
Silver Karu: Materjalid on olemas ja see ei ole probleem.
Vello Tattar: Vastavalt arengudokumentidele peab säilima piirkonna ja küla
omapära. Mis omapära see säilib, kui küla lõunaosas on praegune traditsiooniline
küla ja põhjaosas on linn?
Inga Tõnisson: Kas praegu olemasolevate kinnistute suurusi on keegi
analüüsinud? Kui suur on krundi keskmine suurus praegu? Kas antud planeeringu
puhul on tegemist tiheasustusalaga?
Silver Karu: Kas keegi on analüüsinud, kui palju elamisi võrreldes praegusega
selle planeeringuga juurde tuleb?
Liisi Ventsel: Rannaküla külas on väga varieeruva suurusega kinnistuid ja neid ei
saa võtta aluseks uute kruntide suuruste määramisel. Lisaks on võimalik igal
ostjal osta mitu kõrvuti olevat krunti ja rajada sinna üks elamu.
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Juhan Ruut: Tiheasustusala on kas linn või alev või üldplaneeringuga vastavalt
sätestatud ala. Seega antud planeeringu puhul ei ole tegemist tiheasustusalaga.
Ene Joosing: Selle ala kohta käib mõiste „väike koht“.
Infrastruktuur
Inga Tõnisson: Juba eelmisel korral sai välja öeldud, et ükskõik, kui palju (10 või
32) elamukrunti tuleb, peab infrastruktuuri ikkagi renoveerima, et
elektrisüsteemi ja veevärgi rajamine on arendustegevuse eelduseks ükskõik
millises mahus. Seega mille poolest see Alternatiiv 2 (vähemalt 3 ha krundid) on
vähempositiivne kui Alternatiiv 1 (palju krunte)?
Liisi Ventsel: Arendaja seisukohast on oluline ka majanduslik tasuvus.
Juhan Ruut: Huvide konflikt on olemas ja see vastuolu tuleb välja ka KSH
aruandes. Ei ole leidnud KSH koostamise käigus objektiivseid põhjuseid, miks ei
võiks teostada Alternatiivi 1 ja miks eelistada alternatiivi 2. Objektiivsete
põhjuste all on siinkohal mõeldud, et analüüsitud on keskkonnatingimusi, kuid
milline see arendus täpselt välja hakkab nägema ei oska öelda. Kogu see
arendus (ennekõike siis turismiettevõte) peab vastama Võrtsjärve ümbruse
turismi arengukontseptsioonile. Seejuures on väheoluline, kui palju siin
püsielanikke olema hakkab, sest infrastruktuur tuleb välja arendada igal juhul.
Infrastruktuuri on võimalik teatud osas välja arendada etapikaupa
(elektrisüsteemid, torustikud), võib juhtuda, et tulebki ainult 10 kinnistut, sest
rohkemate kinnistute jaoks huvilisi ei leidu.
Inga Tõnisson: Läbi on käinud lause, et rajatava ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga liitumine võib ühel hetkel muutud ka teistele kinnistutel
kohustuslikuks. Ühel arutelul ütlesite, et kohustuslikuks see kindlasti ei muutu.
Juhan Ruut: Vastavalt arengudokumentidele on Rõngu vallas nõrgalt kaitstud
põhjaveega alal (Rannakülas) ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine tulevikus
vajalik, ajaline määratlus ei ole konkreetne. Tulenevalt sellest, antud arendus
aitab kaasa kohaliku elu arendamisele ja valla arengule vastavalt üldisematele
arengudokumentidele. Kohustuslikuks saab liitumise muuta juhul, kui Rõngu vald
võtab vastu sellekohase otsuse.
Inga Tõnisson: „Areng“ on ka selline mõiste, mida kõik mõistavad erinevalt ja
mida kasutatakse igal pool.
Juhan Ruut: Areng on riiklikult defineeritud (Lissaboni lepe, Säästva Arengu
Kava) ja selle all mõistetakse ennekõike just majanduslikku arengut ning
edasiminekut majanduslikus mõttes. Ja sellest tulenevalt on kogu see planeering
erinevate arengudokumentidega kooskõlas.
Inga Tõnisson: Rõngu valla üldplaneeringuga ei ole ju kooskõlas.
Juhan Ruut: Detailplaneering võib olla ka üldplaneeringut muutev ja see on siin
ka selgelt välja öeldud. Rõngu vald on kunagi vastu võtnud otsuse ja arengu
eelistuse ning näinud võimalust üldplaneeringu muutmiseks. KSH peaks andma
vastuse, kas keskkonnakaitseliselt on probleeme, kuna tegemist on
rohevõrgustiku alaga. Seda situatsiooni on analüüsitud ning selles valdkonnas
objektiivseid vastuolusid ei ole.
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Avalik rand
Silver Karu: Eelnevalt oli juttu, et arendaja rajab avaliku ranna ja siis tekkis kohe
küsimus, et kas ta annab selle ikka avalikku kasutusse. Kuidas on selline mõte
üldse võimalik, kui 25 m randa on nö „eesti rahva oma“ ja kuidas keegi saaks
sinna üldse tõkke ette panna ja kasutamist keelata.
Juhan Ruut: Tõket ei olegi ette nähtud ja arendajal ei ole soovi seda kinnise
alana hoida. 25 m kallasrajal liikuda võivad kõik, kuid küsimus on ligipääsu
tagamises. Arendajal ei ole kavatsust randa sulgeda.
Aivo Karro: Ranna-ala peaks saama siiski ligipääsu tagamiseks ja
garanteerimiseks valla pädevusse. Kinkige see maa vallale ja lepingu korras
nõudke ranna väljaarendamist.
Juhan Ruut: Jah, ühelt poolt võiks see rannaala valla hallata olla, kuid siis tekib
küsimus, kas vald selle ka välja arendab. Vastava tingimuse saab ka teisipidi
määrata, et vald seab planeeringu tingimuseks ranna väljaehitamise ja ka
avaliku kasutamise võimaluse. Tegelikult ei saa ühte varianti teisele eelistada,
sest mõlemal juhul on 50:50 võimalused, et üks osapooltest taganeb.
Inga Tõnisson: See võimalus, et kohalik omavalitsus avaliku ranna elanikele kinni
paneb on vähemtõenäolisem kui see, et eraomanik seda teeb. Samuti on vallal
lihtsam mitmetest fondidest raha selleks taotleda.
Juhan Ruut: Küsimus ongi pigem, et kas vald suudaks praegu selle ala välja
ehitada. Samas ei tule kindlasti kõne alla variant, et arendaja arendab selle välja
ja siis annab vallale.
Ene Joosing: Tõenäoliselt ei ole vallal praegu võimalusi ranna väljaehitamiseks.
Vallas on mitu alevikku, kus elanike kontsentratsioon on oluliselt suurem ja
projektid, mis puudutavad/mõjutavad rohkemat hulka elanikke, on eelistatumas
olukorras.
Ain Järvalt: Arvestama peaks ka sellega, et lisaks rajamisele tuleb seda randa ka
korras hoida ja see on tihtipeale töömahukam ning kulukam kui väljaehitamine.
Näide on olemas Rannu vallas avalikust rannast, kus vald ei suuda tagada ranna
korrasolekut. Seega valla seisukohast on ilmselt sobivam variant, kes selle ala
välja ehitab ja siis ka korras hoiab või vähemalt vastutab selle ala korrashoiu
eest.
Inga Tõnisson: Aga kes siis selle korrashoiu eest maksab, kui see on eraomaniku
kätes. Kellel peaks olema huvi sinna oma ressurssi kulutada?
Juhan Ruut: See oleks turismiasutuse hallata ilmselt. Ja lisada
planeeringutingimusena või ehitusloa tingimusena, et tagatakse tasuta
juurdepääs rannale ja ka ranna korrashoid. Seni ei ole kinnistu omanik seda
punkti vaidlustanud ja seega on see tema jaoks sobiv tingimus, erinevalt
mustkattega tee ehitusest, millega omanik nõus ei olnud.
Inga Tõnisson: Neid kui-sid ja võimalusi on nii palju, aga kohustusi ei ole
arendajal üldse.
Liisi Ventsel: Planeeringuga antaksegi võimalus, mitte kohustus midagi teha.
Juhan Ruut: Planeering ei ole kohustus. Üks asi, mille saab kindlasti kirja panna,
et juurdepääs tagatakse. Teine asi on see, kas see rand üldse välja ehitatakse.
See on sarnaselt kogu ülejäänud planeeringuga, et üks asi on planeering
koostada ja vastu võtta, mis aga ei tähenda, et see ka sellises mahus ja sellisel
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kujul välja ehitatakse. Kunagi ei saa ka välistada, et arendaja läheb pankrotti ja
mingit arendustegevust ei alustatagi, samas on alati võimalik, et arendustegevus
viiakse ellu väiksemas mahus. Arendajal on siiski soov esmajärjekorras just
ranna-ala ja puhkekeskus rajada.
Laudahoone ning hobusekoplid
Silver Karu: Kas arendaja ja KSH läbiviija on kaalunud võimalust, et
planeeringualalae jääv laut, mis kuulub teisele omanikule, hakkab
täisvõimsusega tööle?
Juhan Ruut: Seda tuleb vaadelda ka seisukohast, kuivõrd on sellises asukohas
lauda pidamine keskkonnakaitseliselt võimalik.
Inga Tõnisson: Planeeringuala lõunaosas on praegu ulatuslikud hobusekoplid. Kui
need maad müüakse elamukruntideks, siis hobusepidaja peab oma koplid
likvideerima. Kui müüdaks suuremad krundid (näiteks 3 ha), oleks maaomanikul
soovi korral anda osa maad hobuste kopliks, väikese krundi puhul see võimalus
puudub. Ja nii on iga tegevusalaga, sest millegi arendamine sageli ka maad.
Juhan Ruut: Kuna praegu toimub hobuste karjatamine nendel maadel
omanikevahelise lepingu alusel, siis võib maaomanik ka ilma arendustegevuseta
enam seda oma maadel mitte lubada. Seega antud arendustegevus ei ole piirav.
Lisaks on planeeringualal krunte erineva suurusega, nii et ostja saab valida,
milline on talle sobiv. Lisaks võib tulenevalt ehitusgeoloogilistest tingimustest
tulenevalt osutuda kasulikuks loobuda planeeringuala lõunaosas kuni neljast
krundist.
Muud teemad
Silver Karu: Tundub, et arendajal ei ole ülevaadet ja teadmisi, mis seal
planeeringualal toimub ja mis seal on ning täpne arusaam, kuidas see ala peaks
välja nägema hakkama. Kas nö kodutöö on tegemata?
Liisi Ventsel: Kodutöö on tehtud ja arendajal on väga hea ülevaade, mis
planeeringualal on. Lisaks põhjalikule alaga tutvumisele on hiljuti valminud ka
ehitusgeoloogiline uuring, mille käigus tehti 11 läbilõiget. Lisaks valmib lähiajal
planeeringuala drenaažisüsteemi projekt, millest selgub, millised on võimalused
ala lõunapool asuvale liigniiskele alale hoonete rajamine või tuleb liigvee
likvideerimiseks rajada sinna hoopis tiik.
Silver Karu: KSH aruandes on ettenähtud, et ehitiste rajamisel kasutatakse
traditsioonilisi ehitusmaterjale. Kas see on mõeldav ka tuleohutuse seisukohast?
Traditsioonilised materjalid on sageli tuleohtlikud (laastu- või rookatus,
palkhooned).
Liisi Ventsel: Vastavalt tuleohutusnõuetele peab kujadevaheline minimaalne
kaugus olema vähemalt 8 m, mis on antud planeeringu puhul ka täidetud.
Aivo Karro: Kui avalik rand avatakse, siis suureneb liikluskoormus praegusega
ikka märgatavalt. Ilmselt oleks vajalik planeeringuala läbiv tee asfalteerida
vähemalt rannani. Ja lisaks on praegune tee väga kitsas.
Liisi Ventsel: Eskiisil on välja joonistatud ja planeeringu praeguse lahendusega
ette nähtud, et tee tehakse kuni 2 m laiemaks. Asfalteerimist ette ei nähta.
Ene Joosing: Külaelanikud võivad teha vallale ettepaneku lülitada antud tee
renoveerimine või põhjalikum hooldus valla teehoolduskavasse. Kohest
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reageerimist ei tasu loota, kuid mingi aja pärast kindlasti saab vald selle
probleemiga tegeleda.
Rohkem KSH-d puudutavaid teemasid esile ei toodud ning Juhan Ruut andis sõna
Ingvar Tšižikovile, kes tutvustas oma tegevust ja pakkus ideid Rannaküla
elanikele seoses võimalustega, mida pakub kõnealuse arendustegevuse
elluviimine.
Seejärel tekkis veel kord lühiarutelu detailplaneeringu ümber, mille käigus
kõlasid jõulisemalt arendustegevust toetavad seisukohad.

Protokollis: Epp Zirk
Üle vaatas: Juhan Ruut
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Osavõtjate nimekiri
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5. Vastused küsimustele ja ettepanekutele
I Kirjalikud seisukohad
1. Sotsiaalministeerium 28.10.2009
Soovitus küsida arvamust kohalikult Tervisekaitsetalituselt
Tartumaa Tervisekaitsetalitust teavitatakse KSH aruande lõpp-versiooni
saatmisest otsustajale. Seisukohti saab arvestada planeeringu edasise
menetluse käigus.
2. Eerika Vassila 22.11.2009
Soov säilitada metsatukk või –riba Metsaveere kinnistu ja uushoonestuse vahel.
Suvilakinnistute ja detailplaneeringu ala positsioon 1 ja 2 (Kaart 3 KSH
aruandes) uushoonestuse vahele jääb 90…100 meetrine metsariba, mis
ühtlasi asub Võrtsjärve ranna 200 m ulatusega piiranguvööndis.
Piiranguvööndisse uusehitusi ei kavandata ja mets säilib.
Teadaolevalt on planeeringuala positsioon 2 lääneservast arendajal kavas
suvilakruntide omanikele müüa maad, mille tulemusena Metsaveere
kinnistu laieneks ligikaudu 20 meetri võrra ida poole. Ka see kavandatav
muudatus tagab piisava eraldatuse isegi juhul, kui Metsaveere kinnistu
omanik otsustab uuelt alalt suurema osa puid eemaldada.
3. Vello Tatar 19.11.2009
1) Üldplaneeringu järgi ei tohiks krundi suurus sellel alal olla väiksem kui 3 ha,
seega ei tohiks detailplaneeringu alal olla rohkem kui 10 krunti.
Tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ja see on ka KSH
algatamise põhjuseks. KSH ülesanne on anda vastus, millised keskkonnamõjud võivad endise Kubja kinnistu arendustegevusega kaasneda,
sh kas võivad tekkida olulised negatiivsed keskkonnamõjud, mis
välistaksid kavandatava arendustegevuse.
Detailplaneeringu alternatiivseid arengustsenaariumid ja detailplaneeringu
lähteülesande seadmisel tehtud valikute põhjendused on esitatud KSH
aruande ptk. 1.3.
2) Planeeringuala põhja- ja lääneosas säiliks rohevöönd - skeemil rohelisega
märgitud alale tuleks rajada parkmets. Mida rohkem metsa säilib, seda rohkem
omapära on sellel piirkonnal.
Järveäärsed alad
Märgime, et suvilate ja järve vahele jääv Loskini kinnistu põhjaosa maa
krunditakse ja müüakse suvilaomanikele muutmata kujul (st arendaja
võõrandataval osal tegevusi ei kavanda).
Vaadete avamine on kavas kuni 150 meetri laiusel alal (jääb rohelisega
märgitud tsoonist välja). Muus osas võib eeldada ranna järk-järgulist
korrastamist, mille käigus võiks tulevikus kujuneda ka parkmets.
Laudast lõuna poole jäävale alale rajatakse puurkaev (pos. 35 kaardil 3).
Puurkaevu sanitaarkaitsetsoonis raadiusega 50 meetrit on majandusLõpparuanne 15.02.2010
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tegevus keelatud, väljaarvatud sanitaarkaitseala hoolduseks vajalikud
tööd. Ka väljapoole sanitaarkaitsetsooni jäävat ala ei ole kavas
hoonestada. Metsa eemaldatakse puurkaevu rajamiseks minimaalselt.
Detailplaneeringuala põhjaosa
Suurem osa skeemile märgitud rohelisest alast jääb Kakura kinnistule.
Kakura kinnistu jagatakse detailplaneeringu eskiisi järgi 3 krundiks, millel
säilib senine maakasutuse sihtotstarve – maatulundusmaa. Osa Kakura
kinnistul paiknevast metsast jääb ranna 200 m piiranguvööndisse ja sinna
elamute rajamist ei kavandata. Märgime, et looduskaitseseaduse § 37 lg 2
kohaselt on ranna piiranguvööndis keelatud lageraie, st suvilaid ja
lähemaid uusi maju jääb eraldama 90-100 m laiune metsariba. KSH
aruandes on Kaardil 3 kollase värviga näidatud maksimaalne õuealade
suurus, st isegi kavandatavatel elamumaadel säilib suurem osa metsa.
Pos. 4 jääb kavandatava reoveepuhasti ala. Enamuse sellest alast katab
suhteliselt tihe kuusenoorendik. See on alustaimestiku poolest liigivaene,
suures osas ilma rohttaimestikuta ja niiskem ala. Reoveepuhasti rajamine
ei põhjusta siin olulist negatiivset keskkonnamõju.
KSH aruande peatükki 3.4.1. on täiendatud metsale avaldatava mõju
hinnanguga.
3) Rand peaks olema Rõngu valla omandis; praegused supluskohad on
eravalduste piirkonnas.
KSH aruandes on seda teemat käsitletud lk. 63, samuti oli vastav arutelu
23.11.2009 koosolekul, kus esitati nii poolt kui vastuargumente. KSH
läbiviijatel puudub võimalus mõjutada maa omandivormi muutmist, lisaks
ei olene supluskoha omandivormist selle võimaliku keskkonnamõju
olulisus, mistõttu aruannet ei täiendata.
4. Keskkonnaamet 19.11.2009
1. Aruande juures pole võimalik tutvuda planeeringulahendusega, milleni
hindamise käigus on jõutud.
Planeeringulahendus on esitatud KSH aruandes Kaardil 3. Selleks, et
hõlbustada loetavust, saadetakse KSH aruanne kooskõlastamiseks koos
planeeringulahenduse eskiisi viimase versiooniga ja seletuskirjaga.
Avalikkusele on need dokumendid kättesaadavad Hendrikson&Ko
veebilehel.
2. Kaitsealuste taimede kasvukohad ja nende kandmine EELIS andmebaasi.
Planeeringulahenduse eskiisil (Kaart 3) on kaitsealuste taimede kasvukoht
uuesti ära näidatud. Hendrikson&Ko spetsialist Ülle Jõgar on KSH käigus
leitud kaitsealuste taimede andmed saatnud Keskkonnaameti vastutavale
spetsialistile, et korraldada nende EELIS-sse kandmine.
3. Kaitsealustele taimedele rakendub isendi kaitse looduskaitseseaduse § 55 lg 7
tähenduses, mida tuleks ka aruandes märkida.
Aruande ptk. 3.4.1 ja kokkuvõtet on vastavalt täiendatud. Kuna leitud
taimed on III kaitsekategoorias, on viidatud looduskaitseseaduse §55 lg 8.
4. Mõjude hindamisel Natura alale tuleks kasutada tunnustatud metoodikaid.
Lisaks arendustegevuse mõju hindamisele linnustikule (ptk. 3.4.3), lisati
KSH aruandele eraldi Natura hindamise peatükk – 3.5. Tugineti peamiselt
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Euroopa Komisjoni juhendile „Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate
kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6
lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised“ ja juhisele „Juhised
loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis“ (koostaja K.
Peterson, Säästva Eesti Instituut, 2006). Hindamise tulemusena jõuti
järeldusele, et arendustegevus ei mõjuta Natura 2000 ala terviklikkust ja
olulisi muutusi võtmeliikide elukeskkonnale ei teki või on need lühiajalised.
5. Pakkuda parim reoveepuhastustehnoloogia alternatiiv ja
planeeringulahenduses arvestada selle kujadega.
KSH aruandes täiendati ptk. 3.4.6. Eelistatud reoveepuhastuse
lahenduseks on reovee muutliku vooluhulga tõttu hübriidmärgala, mis
koosneb septikust või mõnest muust eelpuhastist, vähemalt kahest
vaheldumisi töötavast vertikaalvoolulisest pinnasfiltrist (aeroobsed
puhastusprotsessid) ja sellele järgnevast horisontaalvoolulisest
pinnasfiltrist (anaeroobsed puhastusprotsessid). See võtab enda alla 1500
– 2000 m2 suuruse ala. Ptk. 4.2 täiendati kujade hindamisega, ala
suuruseks võeti 2500 m2 – ka sel juhul mõju planeeringulahendusele
puudub, kuna hübriidmärgala asukohta saab Kaardil 3 toodud asukoha
suhtes nihutada põhja või kirde poole.
II Ettepanekud ja küsimused KSH aruande avalikult arultelul
Siinkohal on ära toodud need küsimused, millele avalikul arutelul vastust ei
antud.
1. Inga Tõnisson: teemad, mille käsitlemist on pakutud Rannaküla küla
arengukavas peaks olema pigem KSH aruande teema.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2 lg 2
sätestab KSH eesmärgid:
1) arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide
koostamisel ning kehtestamisel;
2) tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse;
3) edendada säästvat arengut.

Säästval arengul on mitmeid kontseptsioone, kuid üldiselt räägitakse
majandusliku, sotsiaal-kultuurilise ja looduskeskkonna tasakaalust.
Säästva arengu seaduse § 2 väljendab seda järgmiselt: „Looduskeskkonna
ja loodusvarade säästliku kasutamise eesmärgiks on tagada inimesi
rahuldav elukeskkond ja majanduse arenguks vajalikud ressursid
looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust
säilitades.“
Seega väljub sotsiaal-majanduslike küsimuste sügavam lahkamine kui on
juba toodud käesolevas aruandes KSH raamistikust.
2. Silver Karu: Kas arendaja ja KSH läbiviija on kaalunud võimalust, et
planeeringualalae jääv laut, mis kuulub teisele omanikule, hakkab
täisvõimsusega tööle?
Kuna laudal puudub veeseaduse § 261 lg 6 sätestatud põllumajandusliku maa
(1 hektar 2 loomühiku kohta) kasutamise võimalus, ei ole lauda
sihtotstarbeline kasutuselevõtt reaalne. KSH aruannet ptk. 3.7.
„Kumulatiivsed mõjud“ on vastavalt täiendatud.
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6. Vastuskirja näidis ettepanekuid teinud isikutele

Lugupeetud ________________
15.02.2010
Olete avaldanud arvamust ja teinud ettepanekuid Rõngu vallas endise Kubja
kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
kohta (edaspidi KSH aruanne) kohta.
Teatame, et nüüdseks on KSH aruannet täiendatud ja esitatakse otsustajale ja
seejärel Keskkonnaametile heakskiitmiseks. Täiendatud KSH aruanne koos
avaliku aruande materjalidega tehakse kättesaadavaks Hendrikson&Ko veebilehel
(www.hendrikson.ee) paari päeva jooksul kirja kättesaamisest.
Ühtlasi esitame kirja lisas ülevaate, kuidas Teie ettepanekutega on KSH aruandes
arvestatud.

Austusega

Juhan Ruut
Hendrikson&Ko juhtivekspert

Lisatud: ülevaade seisukohtade ja märkuste arvestamisest (väljavõte KSH
aruande lisast IV-5)
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