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Sissejuhatus
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on koostatav Elva linna üldplaneering
(ÜP). ÜP ja selle KSH koostamine algatati Elva Linnavolikogu 28. aprilli 2014. a otsusega nr
22 Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning
lähteseisukohtade kinnitamine. Koostatav üldplaneering hakkab asendama 28. novembril 2005.
a Elva Linnavolikogu otsusega nr 67 kehtestatud Elva linna üldplaneeringut.
Elva linna üldplaneeringu koostamise eesmärk on mitmekesistada Elva linna maakasutust ning
luua võimalusi linna terviklikuks arenguks, maa-alade paremaks kasutuselevõtmiseks sidudes
omavahel säästlikult ja keskkonnasõbralikult olemasolevaid ja kavandatavaid elu-, äri-, puhke, kultuuri- ja spordikeskkondi.
KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata ÜP elluviimisega kaasnevaid
keskkonnamõjusid ja analüüsida nende mõjude vältimise või leevendamise võimalusi.
Üldplaneeringu koostajaks on Elva Linnavalitsus. Keskkonnamõju strateegilist hindamist viis
läbi töörühm koosseisus:
 Alar Noorvee, OÜ Alkranel KSH juhtekspert;
 Veljo Kabin, OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist;
 Elar Põldvere, OÜ Alkranel keskkonnaekspert;
 Kristin Markov, OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist.
Üldplaneeringu koostamisest huvitatud osapooled on:
 Elva Linnavalitsus;
 Elva Linnavolikogu;
 Tartu Maavalitsus;
 Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon;
 Kultuuriministeerium;
 Muinsuskaitseamet;
 Sotsiaalministeerium;
 Kaitseministeerium;
 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
 Põllumajandusministeerium;
 Siseministeerium;
 Terviseamet;
 Maa-amet;
 Maanteeameti lõuna regioon;
 AS EVR Infra;
 Lõuna-Eesti Päästekeskus;
 naaberomavalitsused (Nõo, Konguta ja Rõngu Vallavalitsused);
 linnaelanikud, maaomanikud, ettevõtjad;
 laiem avalikkus;
 valitsusvälised organisatsioonid ja keskkonnaühendused.
Elva linna üldplaneeringu KSH programm on heaks kiidetud Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu
regiooni 19.12.2014. a kirjaga nr JT 6-8/14/23521-3 (lisa 2). KSH programm ja sellega seonduv
dokumentatsioon on esitatud aruande lisas 1.
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KSH käigus täpsustati valdkonnad, millega käesolev KSH tegeleb ja sellest tulenevalt püstitati
KSH eesmärgid. Käsitletavad KSH valdkonnad on järgmised:
 vesi ja pinnas, sh jäätmeteke;
 õhukvaliteet, sh müra olukord;
 elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik;
 looduskaitse ja Natura alade väärtused;
 maastik ja kultuuripärand;
 elanikkonna heaolu ja tervis;
 sotsiaalse keskkonna kvaliteet;
 majandusliku keskkonna areng.
Üldplaneeringu koostamine on pikaajaline protsess, mille käigus planeeringulahendused
pidevalt täienevad. Keskkonnamõju strateegiline hindamine toimus samaaegselt
üldplaneeringu koostamisega.
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1. Üldosa
1.1. Üldplaneeringu eesmärk ja vajadus
Üldplaneeringu ülesanded sätestab planeerimisseadus (PlanS). Kuivõrd enne 01.07.2015. a
jõustunud PlanS alusel algatatud planeeringud menetletakse ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 alusel lõpuni, lähtudes seni kehtinud
planeerimisseaduses sätestatud nõuetest ja Elva linna üldplaneeringu koostamine on algatatud
Elva Linnavolikogu 28. aprilli 2014. a otsusega, siis toimub planeeringu menetlemine vastavalt
PlanS kuni 30.06.2015 kehtinud redaktsioonile (RT I, 13.03.2014, 97). Nimetatud seaduse § 8
lg 3 alusel on üldplaneeringu ülesandeks muuhulgas linna ruumilise arengu põhimõtete
kujundamine ning maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas
maakasutuse juhtotstarbe määramine.
Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on mitmekesistada linna maakasutust, luua võimalusi
linna terviklikuks arenguks ning maa-alade paremaks kasutusele võtmiseks, sidudes omavahel
säästlikult ja keskkonnasõbralikult olemasolevad ja kavandatavad elu-, äri-, puhke-, kultuurija spordikeskkonnad.
Elva linna arengukava 2012–2020 kinnitab linna visiooni aastaks 2020 – külalislahke
loodusspaa maailmakaardil, hinnatud kultuuri- ja hariduskeskus Lõuna-Eestis, parim paik
elamiseks – see on Elva. Visiooni elluviimiseks seatakse üldplaneeringuga maakasutuse,
ehitustegevuse ja elanike liikuvuse suunamiseks järgmised eesmärgid ja põhimõtted:
 Elva linn arendab edasi ajaloolise kuurortlinna kuvandit, milles tähtsaimal kohal on
rohealade kõrge puhkeväärtus, avalikud veekogud ja puitarhitektuur. Linna puhkealad
peavad olema seotud Vapramäe, Vitipalu, Elva metsapargi ja Vissi ning Viisjaagu
puhkealadega.
 Puhketeenuste arendamisel on prioriteetseteks suundadeks eelkõige siseturistile
lühiajalise, perekeskse ja turvalise majutuse võimaldamine, spordi ja vabaõhu
väljasõidukohana toimimine ning rahvusvaheliste spordi- ja kultuuriürituste
läbiviimiseks vajalike tingimuste olemasolu.
 Elva on lähiregiooni haridus- ja kultuurikeskus. Selleks on olemas elanike vajadustele
vastav arv lasteaiakohti, põhi- ja gümnaasiumihariduse hooned, huviala- ja
kultuurikeskus, muuseum, raamatukogu, spordihall ning rajatised kultuuriürituste
läbiviimiseks.
 Elamuehituse kavandamisel on arvestuslikuks elanike arvuks kuni 7000 elanikku.
Elamupiirkonnad on sidusad, väljaspool keskusala on eelistatud elamutüübiks
üksikelamud, ridaelamud ja kuni 2 korruselised korterelamud, elamupiirkondade
tänavad on läbivad ja ei sisalda tupikuid. Kõigi elamupiirkondade läheduses on vabaaja
veetmise võimalused elanike kõigile vanusegruppidele.
 Linna ruumilisel planeerimisel ja arengu suunamisel on prioriteediks linna keskuse
kujundamine, selle ehituslik ja funktsionaalne tihendamine.
 Linna liikuvuskava kujundamisel antakse eelisareng kergliiklusele. Raudteejaamast
lähtuvad jalgrattateed või jagatud liiklusega alad peavad moodustama sidusa
võrgustiku.
 Hoonete energiaga varustamisel soodustatakse üldplaneeringuga kaugkütte ning
alternatiivkütteallikate (päikeseenergia, maasoojuse jms.) kasutamist.
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Elva linna üldplaneeringus on linna täpsemalt käsitletud asumitena – väiksemate funktsionaalterritoriaalsete asustusüksustena, mille kohta antakse suunad maakasutusele ja
ehitustegevusele. Asumid on: Kesklinn, Verevi, Üle-Raudtee, Kulbilohu, Mahlamäe, Peedu,
Arbimäe, Kadaka ja Kruusa.
Üldplaneering peab tagama võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid
arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks
planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks. Üldplaneering on kohaliku kogukonna
koosmõtlemise tulemusena sündinud dokument, millega määratakse linna lähiaastate
maakasutus ja arengueesmärgid üldiselt: kuhu laiendada elamualasid, puhke- ja virgestusalasid,
tootmis- ja äritegevust, pidades samal ajal silmas rohealade säilimist ja keskkonna säästlikku
kasutamist.

1.2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk, ulatus ja
metoodika
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärgiks on vastavalt keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele Elva linna üldplaneeringu elluviimisega
kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse
hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete, võimalike
alternatiivsete lahenduste ja keskkonnamõju seiremeetmete väljapakkumine. KSH viiakse läbi
kuni 30.06.2015. a kehtinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
alusel (kohaldub ülemineku säte kuni 01.07.2018. a).
KSH ulatus hõlmab planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude analüüsi Elva territooriumil,
kuivõrd üldplaneering hõlmab Elva linna haldusterritooriumi. Piiriülest (st riigipiiriülest)
keskkonnamõju ette näha ei ole.
KSH läbiviimise käigus püstitati iga KSH valdkonna osas keskkonnaeesmärgid (tabel 1.1).
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Tabel 1.1. KSH valdkonnad ja püstitatud keskkonnaeesmärgid
KSH VALDKOND
KESKKONNAEESMÄRGID
 vältida pinnase ning pinna- ja põhjavee saastumist määral, mis
võiks ohustada keskkonda
 hoida veekasutust sellisel tasemel, et ei toimuks ületarbimist
Vesi ja pinnas, sh jäätmeteke  vältida vee- ja niiskusrežiimi muutmisest tulenevaid
negatiivseid keskkonnamõjusid
 vähendada jäätmeteket, rakendada jäätmete taaskasutust ja
kompostimist
 vältida õhu saastamist määral, mis võiks kahjustada keskkonda
Õhukvaliteet, sh müra
 vähendada vajadust autode kasutamiseks
olukord
 vähendada kasvuhoonegaaside emissioone
 säilitada bioloogilist mitmekesisust ja looduslikke alasid
Elurikkus, taimestik ja
 tagada vajalike ökoloogiliste protsesside toimimine looduslikel
loomastik, rohevõrgustik.
aladel
 tagada toimiv rohevõrgustik
 vältida olulisi negatiivseid mõjusid kaitsealadele, kaitsealustele
Looduskaitse ja Natura alade
liikidele ja kaitstavatele loodusobjektidele
väärtused
 vältida Natura alade kaitse-eesmärkide kahjustamist
 säilitada kohaliku linnamaastiku mitmekesisus ja omapära
 tagada uute hoonete ja rajatiste sobivus antud keskkonda
Maastik ja kultuuripärand
 tagada kultuuri- ja arhitektuuripärandi (sh kultuurimälestiste)
säilimine ja kaitse ning tagada neile avalik juurdepääs
 vältida ja vähendada keskkonnasaaste, müra ja vibratsiooni
mõjusid inimese tervisele
 toetada tervislikke eluviise
Elanikkonna heaolu ja tervis  tagada elanikkonnale võimalused loodusega kokku puutuda,
looduses liikuda
 tagada elanikkonna turvalisus
 tagada elanikele kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi
 tagada avalike teenuste kättesaadavus kõigile
Sotsiaalse keskkonna
 tagada spordi-, puhke-, kultuuri- ja vaba-aja veetmise
kvaliteet
võimaluste kättesaadavus kõigile
 tugevdada elanike identiteeditunnet ja sotsiaalseid võrgustikke
 soodustada mitmekülgse ettevõtluse arengut
Majandusliku keskkonna
areng
 tagada taristu kättesaadavus ja kvaliteet

KSH koostamisel on kasutatud kaht peamist metoodilist lähenemist: vastavusanalüüs ja
välismõjude analüüs.
Vastavusanalüüsis (ptk 3) hinnatakse, kui edukalt aitab Elva linna üldplaneering täita KSH
koostamise käigus püstitatud keskkonnaeesmärke ja võrreldakse neid teistes strateegilistes
arengudokumentides püstitatud eesmärkidega. Vastavusanalüüsi abil hinnatakse, kuidas
erinevad kavandatavad planeeringulahendused aitavad eesmärkide täitmisele kaasa.
Vastavusanalüüsis püütakse hinnata:
 kas ja mil määral kavandatav piirab (piiritleb) arenguid või tegevusi;
 kas ja mil määral kavandatav toetab arenguid ja tegevusi;
 kuidas ja mil määral kavandatav väärtustab olemasolevat.
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Välismõjude analüüs on lähenemine, mis võrdleb kavandatavaid tegevusi välismõjude spektri
osas (kas tänu kavandatavale tegevusele võivad keskkonnatingimused muutuda paremaks või
halvemaks). Välismõjude analüüsis (ptk 4) hinnatakse Elva linna asumite kaupa
planeeringulahenduse mõju KSH valdkondadele. Mõjude hindamisel kasutati muuhulgas
erinevate varem teostatud uuringute andmeid, analoogiaid, erinevaid seisukohti,
geoinfosüsteemide (GIS) rakendusi, erinevaid riiklike andmebaaside andmeid (nt EELIS, Maaamet) ja muud asjakohast teavet või vahendit, mis võimaldas tagada KSH aruande järelduste
adekvaatsuse (sh mõju ja olulise mõju eristamise).
Planeeringulahenduse elluviimisega kaasnevat mõju keskkonnaeesmärkide suhtes hinnatakse
Elva linn asumite kaupa tabelis 1.2 toodud skaala alusel. Koondtabel on toodud lisas 3.
Tabel 1.2. Mõju olulisuse hindamise skaala.
Hinne Seletus
++
tugev positiivne mõju
+
nõrk positiivne mõju
0
mõju puudub
nõrk negatiivne mõju
-tugev negatiivne mõju
?
mõju olulisust ei ole võimalik määrata

Töö käigus üldplaneeringuga määratud maakasutusele võimalikku alternatiivset maakasutust ei
tuvastatud, seega alternatiive käesolevas töös ei hinnatud.
Käesolevas aruandes 0-alternatiivi ehk olukorda, kus Elva linnale uut üldplaneeringut ei
kehtestata ning linna ruumilist arengut jääb suunama 2005. aastal kehtestatud üldplaneering, ei
käsitleta, kuna linn on seadnud arengukavas vajaduse uuendada üldplaneeringut
arengukavaliste eesmärkide toetamiseks. Küll aga pakuti KSH aruandes leevendavate
meetmetena planeeritud maakasutusest loobumist ja seeläbi rohealade säilitamist.
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2. Mõjutatava keskkonna kirjeldus
Mõjutatava keskkonna kirjeldamisel on kasutatud peamiselt Elva linna arengukava 2012–2020
hetkeolukorra analüüsi, Elva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2008–2020, Elva linna kodulehte, Maa-ameti kaardiserverit ja EELISe (Eesti Looduse
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (info seisuga 06.04.2015 ja
19.10.2016) andmeid.

2.1. Asukoht ja üldandmed
Elva linn asub Tartu maakonna edelaosas, piirnedes Nõo, Rõngu ja Konguta vallaga (joonis
2.1). Linna pindala on 9,9 km2. Maakonnakeskusest Tartu linnast jääb Elva 27 km kaugusele ja
Tallinnast 210 km kaugusele. Linna läbib Tallinn-Tartu-Valga raudtee ja linn jääb Jõhvi-TartuValga maantee äärde (Elva linna arengukava 2012–2020 hetkeolukorra analüüs).
Elvast kujunes asulaks pärast Tartu-Riia raudtee ehitamist ja rongiliikluse avamist 1889. aastal.
Linnaõigused sai Elva 1938. aastal.

Joonis 2.1. Elva linna paiknemine Eesti ja naaberomavalitsuste suhtes (allikas: Maa-amet 01.04.2014).

Elva linnas saab eristada 9 asumit – väiksemat funktsionaal-territoriaalset asustusüksust –
Kesklinn, Verevi, Üle-Raudtee, Kulbilohu, Mahlamäe, Peedu, Arbimäe , Kadaka ja Kruusa
(joonis 2.2).
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Joonis 2.2. Elva linna asumite paiknemine (aluskaart: Maa-amet, 2015).

2.2. Looduskeskkond
2.2.1. Geoloogia ja hüdrogeoloogia
Elva linn kuulub maastikuliselt Ugandi lavamaa ja väike osa ka Otepää kõrgustiku
maastikurajooni (Arold, 2005). Pinnamood on vaheldusrikas, st esineb nii kõrgendikke,
tasaseid alasid kui ka nõgusid. Absoluutsed kõrgused kõiguvad 45 ja 69 meetri vahel.
Elva territooriumi geoloogilises läbilõikes osalevad kvaternaari (30–80 m), keskdevoni (110
m), siluri ja ordoviitsiumi (320 m), ning vendi (90 m paksuses) kivimid. Kristalne aluskord asub
Elvas ligikaudu 560 m sügavusel maapinnast.
Pinnakate koosneb põhiliselt moreenist, mis linna lääneosas on kaetud liivaga. Liivakruusa
setted levivad ka linna kesk- ja kaguosas. Madalamates kohtades esinevad viirsavid ja turvas.
Suuremad kvaternaari setete paksused esinevad vanades ürgorgudes. Üks selline on kindlaks
tehtud linna tsentrumis.
Pinnasevesi esineb peamiselt liivas. Veetaseme sügavus kõigub maapinnast kuni 14 meetrini.
Kõige veerikkam (erideebetiga kuni 2,9 l/s) on 30–60 m sügavuses olev moreeni veekiht Elva
keskkooli lähedal maetud ürgorus. Moreenis olevad liiva vahekihid annavad kuni 0,5 l/s m vett.
Kõrgemates kohtades on pinnasevesi rahuldava kvaliteediga, madalikul on ta aga reostuse eest
kaitsmata.
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Põhjavesi on Elva linna idaosas suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus) ja lääneosas
kaitstud (väga madal reostusohtlikkus) (joonis 2.3).
Kvaternaari põhjaveekompleksi põhiline vettandev osa paikneb 30–60 m sügavuses.
Vettpidavaks kattekihiks on kvaternaari setete savikad erimid, põhiliselt moreen. Kogu
veekompleksi paksus Elvas on 70 m ringis.
Puurkaevude erideebit on suhteliselt väike, keskmiselt 0,5 l/s m. Vesi on kõrge rauasisalduse
tõttu ebarahuldava kvaliteediga ja teda kasutatakse suhteliselt vähe. Ühisveevarustuses
kvaternaari põhjaveekompleksi vett tarbeveena ei kasutata, kuna kompleks pole reostuse eest
kõikjal piisavalt kaitstud.
Pärnu-siluri veekompleks lasub ligikaudu 150 m sügavusel maapinnast. Tema paksus on umbes
80 m. Staatilise veetaseme sügavus on keskmiselt 10 m maapinnast, madalamates kohtades
esineb ka ülevoolavaid puurkaeve. Erideebit on valdavalt 2,5 l/s m. Vesi on kvaliteetne,
vesinikkarbonaatse magneesiumilis-kaltsiumilise koostisega. Olemasolev ühisveevarustuse
süsteem Elva linnas baseerub Pärnu-siluri veekompleksi põhjaveel (Elva linna ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava 2008–2020).
Esialgse radooniriski levilate kaardi andmetel paikneb valdav osa Elva linna territooriumist
normaalse radooniriskiga alal, kus asuvad normaalse looduskiirgusega pinnased. Väike osa
linna põhjaosas, raudteest lääne pool asub alal, kus kohati võib esineda kõrge
radoonisisaldusega pinnaseid (joonis 2.4).

13
Elva linna üldplaneeringu KSH.
KSH aruanne. OÜ Alkranel, 2017

Joonis 2.3. Väljavõte Eesti põhjavee kaitstuse kaardist. Elva linnapiir on tähistatud punase joonega
(allikas: Eesti Geoloogiakeskus, 2001).

Joonis 2.4. Väljavõte esialgsest Eesti radooniriski levilate kaardist. Elva linnapiir on tähistatud punase
joonega (allikas: Eesti Geoloogiakeskus, 2004).

2.2.2. Veekogud
Elva linna territooriumist on 33,6 ha veekogude all. Suurimad järved on linna lääneosas paiknev
Verevi järv (VEE2093200) (12,3 ha), mille keskmine sügavus on 3,6 m ja linna südames
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paiknev Arbi järv (VEE2093300) (6 ha), mille keskse osa sügavus on 4,5 kuni 5 m. Linna
kagupiiril on Elva paisjärv (VEE2093410) (2,4 ha). Linna vahetus läheduses asuvad veel
Jaani- ja Linajärv ning Vaikne järv.
Arbi järv saneeriti 2009. aastal ja selle käigus süvendati setetest ummistunud servaalasid ning
tõsteti järveäärset pinnast laululava piirkonnas. Samuti kujundati väljavoolud avatud ojadeks
ning korrastati sissevoolusid ja settebasseine. Verevi järve saneerimine on vajalik lähiaastatel.
Lisaks saneerimistele tuleb jätkata järvede puhastus- ja hooldustööde teostamist, sest
veekogude järjepidev biomassi vähendamine tagab nende ökoloogilise seisundi paranemise
ning loob eeldused vananemisprotsessi aeglustumiseks (Elva linna arengukava 2012–2020
hetkeolukorra analüüs; Arbi järve ümbruse parkmetsa hoolduskava aastateks 2013–2022).
Vooluveekogudest lookleb Elvast läbi Elva jõgi (VEE1036500), Verevi järvest saab alguse
Kavilda jõgi (VEE1036200). Lisaks voolavad veel Elva linna territooriumil Käo oja
(VEE1036300), Arbi (Elva) oja (VEE1037900), Peedu oja (VEE1038000) ja Pulga oja
(VEE1037800).
Tulenevalt EL vee raamdirektiivist (2000/60/EÜ), ei või liikmesriik lubada selliseid tegevusi,
kus kaasneb vähemalt veekogu ühe vee kvaliteedielemendi halvenemine klassi võrra allapoole
või madalaima klassi korral igasugune halvenemine.
Elva linn on käsitletav mitmekülgseid looduslikke võimalusi pakkuva puhkealana – ühtse
kompleksi moodustab Verevi järve rand hüppetorni ja kahe võrkpalliväljakuga, linna staadion
jalgpalli-, tennise-, korvpalli- ja kahe võrkpalliväljaku ning metsapargiga, kuhu on rajatud
valgustatud jooksu- ja suusarajad. Laululava Arbi järve ääres, on kaunis paik
vabaõhuüritusteks. Suviste supluskohtadena ning puhkealadena on kasutusel peale Verevi ja
Arbi järve veel Elva paisjärve äärne liivakallas, Mahlamäe piirkonnas Elva jõe liivane kallas ja
linna piiril asuv Vaikne järv ning Elva jõgi Peedul. Arbi ja Verevi järvele rajatakse talviti
võimalusel liuväli (Elva linna arengukava 2012–2020 hetkeolukorra analüüs).

2.2.3. Kaitstavad loodusobjektid, sh projekteeritavad
Elva linna üldpindalast ca 40% on kaetud looduskaitsealade ja metsaparkidega. Linna
territooriumil paiknevate kaitstavate loodusobjektide (joonis 2.5) aluseks on võetud EELISe
(Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (info seisuga
19.10.2016) andmed.
Kaitsealad
Elva linna territooriumile ulatuvad kaitsealadest Elva-Peedu metsapark (KLO1200271) ja
Elva maastikukaitseala (KLO1000644).
Elva-Peedu metsapark on viiest lahustükist koosnev 164,7 ha suurune ala, kus asuvad
suuremalt jaolt 80–100 aasta vanused männienamusega puistud Elva linna puhketsoonis ja
Peedul.
Elva maastikukaitseala on moodustatud varasemate kaitse- ja hoiualade baasil (Vapramäe
kaitseala, Elva-Vitipalu maastikukaitseala, Elva-Peedu metsapargi ja Elva jõe hoiuala).
Maastikukaitseala kaitse-eesmärk on:
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1) säilitada, hooldada ja tutvustada ilmekaid maastikke, mis on kujunenud inimese pikaajalises
suhtes loodusega ja loovad soodsaid võimalusi virgestuseks, turismiks ja looduse
tunnetamiseks;
2) kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I
lisas: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140)3, jõed ja ojad (3260),
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140),
allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*),
rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad)
(9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsta nende liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II, IV ja V lisas:
karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), kollane
kivirik (Saxifraga hirculus), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), palu-karukell
(Pulsatilla patens), soohiilakas (Liparis loeselii), hännak-rabakiil (Leucorrhinia caudalis), rohevesihobu (Ophiogomphus cecilia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), suur-rabakiil (Leucorrhinia
pectoralis), valgelaup-rabakiil (Leucorrhinia albifrons), sõõrsilmik (Lopinga achine),
vareskaera-aasasilmik (Coenonympha hero), tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra
lutra), hink (Cobitis taenia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);
4) kaitsta kaitsealuseid taimeliike ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos), alssosi
(Equisetum scirpoides) ja sookäpp (Hammarbya paludosa) ning nende kasvukohti;
5) kaitsta linnuliiki händkakk (Strix uralensis);
6) kaitsta seeneliiki limatünnik (Sarcosoma globosum).
Kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid
Vastavalt looduskaitseseaduse § 4-le on kaitsealune liik looma-, taime- või seeneliigi
taksonoomiline üksus, mille isendeid, elupaiku, kasvukohti või leiukohti kaitstakse käesoleva
seaduse alusel või mida on nimetatud EL Nõukogu määruse 338/97 looduslike looma- ja
taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 03.03.1997, lk 1)
lisades A–D. Kaitsealune kivistis või mineraal on kaitsekategooriasse kantud kivistis või
mineraal, mille eksemplare või leiukohti kaitstakse looduskaitseseaduse alusel
II kaitsekategooria loomaliikidest elutsevad Elva linna territooriumil paksukojaline jõekarp
(Unio crassus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), veelendlane (Myotis daubentonii),
tiigilendlane (Myotis dasycneme) ja suurvidevlane (Nyctalus noctula).
II kaitsekategooria taimedest kasvavad Elvas ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos),
soohiilakas (Liparis loeselii) ja palu-karukell (Pulsatilla patens).
III kaitsekategooria loomaliikidest elutsevad Elva linna territooriumil valgelaup-rabakiil
(Leucorrhinia albifrons), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), hink (Cobitis taenia), vareskaeraaasasilmik (Coenonympha hero), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), vasakkeermene
pisitigu (Vertigo angustior), luha-pisitigu (Vertigo geyeri) ja hännak-rabakiil (Leucorrhinia
caudalis).
III kaitsekategooria taimedest kasvavad Elvas lääne-mõõkrohi (Cladium mariscus), balti
sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), kahkjaspunane
sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), sooneiuvaip (Epipactis palustris), roomav öövilge (Goodyera repens), harilik ungrukold (Huperzia
selago), suur käopõll (Listera ovata), karukold (Lycopodium clavatum), pruunikas pesajuur
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(Neottia nidus-avis), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) ja aas-karukell (Pulsatilla
pratensis).
Kaitstavad looduse üksikobjektid
Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus
või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand,
koobas, karst või nende rühm, mida kaitstakse looduskaitseseaduse alusel.
Tabel 2.1. Elva linna territooriumil paiknevad kaitstavad looduse üksikobjektid (allikas: EELIS (Eesti
Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (info seisuga 18.02.2015)).
Objekti nimi
Objekti tüüp
KR kood
KLO400076
Arbimäe mänd; (mänd; Mäe-Arbi e. Arbimäe mänd) puu ja puudegrupid
9
KLO400111
Kullese männid (2); (Kullese mänd)
puu ja puudegrupid
4
KLO400076
Peetri mänd; (mänd)
puu ja puudegrupid
6
KLO400076
Kaarli mänd; (Kaarli männid)
puu ja puudegrupid
8
KLO400076
Mesikäpa e. Ilumänd; (mänd)
puu ja puudegrupid
7
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Joonis 2.5. Kaitsealade, kaitsealuste liikide leiukohtade ja elupaikade ning kaitstavate looduse üksikobjektide paiknemine (allikas: EELISe (Eesti
Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (info seisuga 19.10.2016); aluskaart: Maa-amet, 2016).
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2.2.4. Muinsuskaitseobjektid
Muinsuskaitseseaduse (RT I 2002, 27, 153) alusel võivad kinnismälestiseks olla järgmised
asjad või asjade kogumid:
1) muinas-, kesk- ja uusaegsed asulakohad, linnused, pelgupaigad, kultusekohad,
matusepaigad, muistsed põllud, teed, sillad, sadamakohad, veealused rajatised ning tööndusega
seotud kohad;
2) kunsti- ja kultuuriloolise väärtusega tsiviil-, tööstus-, kaitse- ja sakraalehitised ning nende
ansamblid ja kompleksid;
3) teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad ehitised;
4) monumentaalkunsti teosed;
5) ajaloolise väärtusega ehitised, mälestusmärgid, kalmistud, paigad (maa-alad) ja
loodusobjektid;
6) veealused uppunud vee-, õhu- ja muud sõidukid, nende osad või nende kogumid koos nende
all asuva veekogu põhjaga ning lasti või muu sisuga.
Elva linna territooriumil asub Kultuurimälestiste riikliku registri (http://register.muinas.ee/)
alusel 14.08.2015. a seisuga 32 kinnismälestist (kunsti-, arheoloogia-, ehitis- ja ajaloomälestist;
joonis 2.6). Muinsuskaitseseaduse § 25 lg 3 alusel moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50
meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise
õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.

Joonis 2.6. Kultuurimälestiste paiknemine Elva linna territooriumil (allikas: Maa-amet, 2015).
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2.2.5. Rohevõrgustik ja väärtuslikud maastikud
Elva linna territooriumile jääva rohevõrgustiku määratlemisel on aluseks võetud Tartumaa
maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2006),
mille kohaselt läbivad linna piirkondliku tähtsusega rohekoridorid K26 ja K28 (joonis 2.7).
Kaardile on kantud ka teemaplaneeringu raames käsitletud konfliktkohad, kus maakasutuslik
iseloom takistab või võib tulevikus takistada rohevõrgustiku pidevuse säilimist ja üldist
toimimist.
Maakonna teemaplaneeringu alusel jääb kogu Elva linn maakondlikule ja/või võimaliku
riikliku tähtsusega väärtuslikule maastikule (R4 – Elva ümbrus). Maastiku väärtuseks loetakse
3 palli skaalas:
 kultuurilis-ajalooline (3 palli): Elva linna aja- ja kultuurilugu ning ajaloolised hooned,
linnamägi ja muud muistsed paigad, rohked muistendid;
 esteetiline (2 palli): mitmekesisest reljeefist tulenevad vaated;
 looduslik (2 palli): Elva maastikukaitseala, Vapramägi, jõed, järved, rohked
looduskaitsealad ja objektid;
 identiteet (3 palli): traditsioonidega suvitus- ja puhkepiirkond;
 rekreatiivne ja turismipotentsiaal (3 palli): Elva-Peedu kui puhkelinn, kultuuri- ja
ajalugu, muistenditega seotud paigad, talispordipiirkond.

Joonis 2.7. Rohevõrgustiku ja konfliktkohtade paiknemine (allikas: Tartumaa maakonnaplaneeringu
teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2006); aluskaart: Maaamet, 2015).
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2.3. Elu- ja sotsiaalkeskkond
2.3.1. Rahvastik
Elva linnas elas Elva linna kodulehe andmetel 01.01.2015. a seisuga 5771 inimest, mis teeb
elanikkonna keskmiseks asustustiheduseks ligikaudu 583 inimest km2 kohta. Viimase 15 aasta
jooksul on rahvaarv peamisel languses olnud, mille põhjuseks nii negatiivne iive kui ka
elanikkonna väljaränne. Rahvastikuprognoosi (Elva linna rahvastikuanalüüs, TÜ 2012)
kohaselt kõige tõenäolisena stsenaariumi korral Elva linna rahvastik kahaneb 2025. aastaks
ligikaudu 5500 elanikuni ja aastaks 2035 veel 200 inimese võrra (5300 elanikuni).

2.3.2. Haridus, kultuur ja sport
Alusharidust pakuvad Elvas lasteaiad Murumuna ja Õnneseen. Mõlema lasteaia hooned on
renoveeritud ja vastavad kaasaja nõuetele. Põhi- ja gümnaasiumiharidust on võimalik
omandada Elva Gümnaasiumis, kus õppetöö toimub kahes hoones.
Huviharidust on võimalik omandada Elva Muusikakoolis, Elva Gümnaasiumis, Elva Huviala
ja Kultuurikeskuses Sinilind, spordiklubides ning Elva lasteaedades.
Kultuuri, noorsootöö ja huvihariduse korraldamisega tegeleb kultuuri- ja vabaajakeskus
Sinilind ja selle koosseisus olev noortekeskus. Keskuses on ka kinonäitamise võimalus.
Kultuurikeskuse hallata on ka lauluväljak, mis on suurim maakonnas väljaspool Tartut.
Olulisemad traditsioonilised kultuurisündmused on kodukandipäev, maakondlik memme-taadi
lustipidu, piirkondlik mitteteatrite festival, eksootiliste tantsude festival, laulukonkurss Elva
laul, kontsertetendus Eesti laul, iga-aastane kunstikuu, Elva Muusikakooli korraldatavad
üleriigilised klarnetipäevad.

2.3.3. Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Tervishoiu teenuseid osutatakse Elva Haiglas, mis pakub päevakirurgia, sise-, järel- ja
hooldusravi teenust. Lisaks pakutakse rehabilitatsiooni (ambulatoorne ning statsionaarne) ja
taastusravi teenuseid, k.a. rehabilitatsiooniplaanide koostamine. Elva Haiglas töötab polikliinik
erinevate erialaspetsialistide vastuvõtuga.
Esmatasandi arstiabi osutavad perearstid, kelle juures töötavad pereõed. Osutatakse ka
hambaravi teenuseid. Linnas töötab mitu apteeki.
Sotsiaalteenuseid osutavad MTÜ-d, kes korraldavad psüühiliste erivajaduste ja eakate inimeste
päevakeskuse tööd, pakuvad projektipõhiseid sotsiaalteenuseid peredele ja viivad läbi erinevaid
koolitusi.

2.4. Majanduskeskkond
2.4.1. Ettevõtlus ja turism
Elvas on kujunenud ettevõtlusvõrgustik, mis pakub töökohti mitte ainult Elva, vaid ka
ümbruskonna elanikele. Linna ettevõtlus on keskkonnasõbralik ja investeeringuid soosiv. Enim
töökohti pakub erasektor kaubanduses, teeninduses, auto- ja pakettklaaside valmistamises,
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elektroonikatööstuses, õmblustoodete valmistamises ning puidutööstuses. Kuivõrd
tegevusalade arv on suhteliselt piiratud, siis on elanikud sunnitud otsima rakendust ja sageli ka
elukohta mujalt. Suurema arvu tegevusalade olemasolu võimaldaks Elva ettevõtlusel
paindlikumalt reageerida turusituatsiooni muutustele.
Suurimad tööandjad on Enics Eesti AS, Saint Gobain Sekurit Eesti AS, Elva Tarbijate Ühistu
ja Marepleks OÜ.
Elva linn on geograafiliselt hea asukohaga. Turismi sihtkohana on linna eeliseks Tartu linna
lähedus, Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres paiknemine ja raudteejaama olemasolu.
Linnas on 4 tervise- ja jalutusrada. Linna läbib Tour de LatEst – 1075 km pikkune jalgrattarada,
mis ühendab Lõuna-Eestit ja Põhja-Lätit. Loodud on Elva puhkepiirkonna turismiettevõtjate
võrgustik, kes ühiselt turundavad Elva puhkepiirkonda. Elvast 10 km raadiuses on mitmeid
organisatsioone ja ettevõtteid, mis pakuvad nii majutust, toitlustust, kui ka matka- ja giidi
teenust ning erinevaid vaba aja sisustamise võimalusi.

2.5. Tehniline infrastruktuur
2.5.1. Teed ja transport
Elva linna tänavate üldpikkus on 72 km, millest 25 km on kruusakattega. Kõnniteede üldpikkus
on 13 km. Põhitänavate olukord on hea. Seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisega ei
ole tänavaid suures mahus rekonstrueeritud. Peamiselt on tegeletud kruusakattega tänavate
pindamisega ja see on prioriteet ka tulevikus. Suurem rekonstrueerimine on plaanis Puiestee ja
Kesk tänaval. Lisaks on kavas rajada juurde kergliiklusteid (lisaks Peedu kergliiklusteele).
Linnale kuulub 2 maanteesilda ja 5 jalakäijate silda. Sildade olukord on hea ja lähiajal need
remonti ei vaja. Elva linnas on ca 1426 tänavavalgustipunkti. Jooksvalt tegeletakse vanade
valgustite vahetamisega. Alustatud on tänavavalgustuskaablite maa alla viimisega (Tartu mnt
ja Kesk tn) (Elva linna arengukava 2012–2020 hetkeolukorra analüüs).

2.5.2. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon, kaugküte
Elva linna veevarustus põhineb täielikult põhjaveel. Vee-ettevõtjaks on AS Emajõe Veevärk.
2014. aastal avati Konguta valla Kurelaane küla territooriumil uus reoveepuhasti, kuhu
juhitakse Elva linna ja Käärdi aleviku reovesi.
Kaugkütte teenusepakkujaks Elvas on linnale kuuluv OÜ Elva Soojus. Ettevõtte
põhitegevuseks on soojuse tootmine, jaotamine ja müük ning firma haldab kolme kaugkütte
katlamaja ning kaht lokaalset katlamaja.
Linna kaugküttevõrk koosneb kolmest kaugküttepiirkonnast: Keskkatlamaja piirkond; Kirde
katlamaja piirkond; Haigla katlamaja piirkond. Lokaalkatlamajad on muusikakoolis ja
sotsiaalmajas (Elva linna soojamajanduse arengukava, 2013).
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2.5.3. Jäätmemajandus
Jäätmekäitlust reguleerib Elva linnas Elva Linnavolikogu 25.06.2012. a määrus nr 17 „Elva
linna jäätmehoolduseeskiri“. Jäätmehoolduseeskiri on kehtestatud eesmärgiga rakendada Elva
linnas jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõuded, säilitada puhas ja
tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete kogust ning soodustada nende taaskasutamist.
Elva linnas on kehtestatud korraldatud jäätmevedu, millega veetakse segaolmejäätmeid,
paberjäätmeid ja suurjäätmeid. Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete vastu võtmiseks on rajatud
kaks jäätmete kogumispunkti (Elva linna jäätmekava 2014-2020). Elamumaa sihtotstarbega
kinnistul tekkivaid biojäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piirides.
Elva Linnavolikogu 25. augusti 2014. a määrusega nr 16 on vastu võetud Elva linna jäätmekava,
mis käsitleb jäätmehoolduse olukorda, toob välja probleemid ning püstitab jäätmehoolduse
eesmärgid aastani 2020.

2.5.4. Ohtlikud ja suurõnnetusohuga ettevõtted ning objektid
Kemikaaliseaduse1 (vastu võetud 29.10.2015. a) alusel on ohtlik ettevõte (C-kategooria
ettevõte) käitis, kus kemikaali käideldakse ohtlikkuse alammäärast suuremas ja künniskogusest
väiksemas koguses. Suurõnnetuse ohuga ettevõte (jagunevad ohtlikkuse suurenemise alusel Bja A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõteteks) on käitis, kus kemikaali käideldakse
künniskogusest suuremas koguses. Maa-ameti ohtlike ettevõtete kaardirakenduse alusel
paikneb Elva linnas C-kategooria ohtliku ettevõtte Alexela Oil AS Elva automaattankla ohuala
raadiusega 386 m (joonis 2.8 – nr 1) ja C-kategooria ohtliku ettevõtte Reola Gaas AS Scandagra
Eesti viljakuivati ohuala raadiusega 392 m (joonis 2.8 – nr 2).
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Joonis 2.8. Elva linnas paiknevad C-kategooria ohtlikud ettevõtted (nr 1 – Alexela Oil AS Elva tankla;
nr 2 – Reola Gaas AS Scandagra Eesti viljakuivati; allikas: Maa-amet, 2015).
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3. Üldplaneeringu seos teiste strateegiliste dokumentidega
Käesolevas peatükis on kajastatud olulisemad Elva linna üldplaneeringuga seotud strateegilised
dokumendid ja teostatud vastavusanalüüs eesmärgiga hinnata, kuidas aitab üldplaneering täita
teiste strateegiliste arengudokumentide eesmärke.

3.1. Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“
Üleriigiline planeering Eesti 2030+ (2012) sätestab peamise arengueesmärgina tagada
elamisvõimalused Eesti igas asustatud paigas. Selleks on vajalikud kvaliteetne elukeskkond,
head ja mugavad liikumisvõimalused ning varustatus oluliste võrkudega. Elva linnaga seoses
võib tuua välja järgnevad visioonid aastaks 2030:
 Eesti on sidusa ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ning välismaailmaga
hästi ühendatud riik.
 Kompaktsed ja kvaliteetse linnaruumiga keskused (linnad) pakuvad oma
toimepiirkonna elanikele heatasemelisi teenuseid, kõrget lisandväärtust loovaid
töökohti ning konkurentsivõimelist haridust.
 Eesti hea ühendatus välismaailmaga kõigil peamistel suundadel õhu-, vee- ja
maismaatranspordi kaudu parandab Eesti linnade positsiooni rahvusvahelises
tööjaotuses.
 Piirkondlik kestlik ühistranspordisüsteem, tagab igapäevase elu sujuvuse
toimepiirkondades ning võimaldab inimestel hõlpsasti ja mugavalt liikuda elu- ja
töökohtade ning teenindus- ja haridusasutuste vahel.
 Kvaliteetse ja vastuvõetava hinnaga energia kättesaadavus tagab ettevõtluse arengu ja
inimeste elamisvõimalused igal pool Eestis.

3.2. Seos Tartumaa ja Elva linna strateegiliste arengudokumentide
eesmärkidega
Elva linna üldplaneeringu seosed Tartumaa maakonnaplaneeringu (1999), sh Tartu
maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringuga
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused“ (2006) ja Elva linna arengukavaga 2012–2020 (2012) on esitatud tabelis
3.1 KSH valdkondade kaupa. Tabelist on näha, et üldplaneering on strateegilisi dokumente
toetav.
Elva linnas tekkivate jäätmete käitlemise kord on määratud Elva linna jäätmekavaga 2014–
2020. Jäätmekäitluse arendamisel Elva linnas tuleb lähtuda Riigi jäätmekavas seatud
eesmärkidest: esmajärjekorras tuleb jäätmeteket vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb
jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks, siis ringlusse võtta ja muul
viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid. Samuti peab vähendama
tekkivate jäätmete ohtlikkust.
Elva linnas on moodustatud üks korraldatud jäätmeveo piirkond, kus korraldatud jäätmeveoga
liitumine on kohustuslik. Korraldatud jäätmeveoga veetakse segaolmejäätmeid, paberjäätmeid
ja suurjäätmeid.
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Elva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008–2020 on
koostatud 2007. aastal Elva Linnavalitsuse tellimusel. Kava on aluseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste arendamisele Elva linnas ja Käärdi alevikus aastatel 2008–2020.
Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Sotsiaalne infrastruktuur (2009) eesmärk on
tulenevalt üleriigilise planeeringu eesmärgist tagada asustussüsteemi arendamisel inimeste
põhivajaduste (teenuste kättesaadavuse) rahuldamine igas Eestimaa paigas. Sotsiaalse
infrastruktuuri all mõistetakse planeeringus esmatarvilike teenuste (lastehoid, kool, arstiabi,
ravimimüük, esmatarbekaupade müük, panga- ja postiteenus, internetiühendus, seltsi- ja
kultuuritegevuse, sportimiskohtade) kohapealset pakkumist ning ühistranspordiühendust
teenuseid pakkuvate keskustega. Teemaplaneeringus käsitletakse teenuste kättesaadavust
kandis ehk paikkonnas, mis hõlmab külasid ja alevikke. Elva linnas on tagatud esmatarvilike
teenuste kättesaadavus.
Elva Linnavolikogu 16.12.2013. a määrusega nr 22 on vastu võetud Arbi järve ümbruse
parkmetsa hoolduskava aastateks 2013–2022, Pargi ja Nooruse tänava vahelise
parkmetsa hoolduskava 2013–2022 ja Käärdi metsapargi hoolduskava aastateks 2015–
2024.
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Tabel 3.1. Asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentide (sh Elva linna üldplaneeringu) eesmärgid KSH valdkondade kaupa
TARUMAA MAAKONNAPLANEERING (sh teemaplaneering
„Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“)

KSH
VALDKOND


Vesi ja pinnas





Õhukvaliteet,
müra olukord


Elurikkus,
taimestik,
loomastik,
rohevõrgustik
ning
looduskaitse ja
Natura alade
väärtused






Näha ette abinõud pinnaveekogude
reostuskoormuse vähendamiseks
(esmajärjekorras rajada puhastusseadmed või
olemasolevad uuendada).
Likvideerida pinnavee reostust põhjustav
jääkreostus ja reostusallikad.
Mitte kavandada ega rajada põhjavett
ohustavaid objekte.

ELVA LINNA ARENGUKAVA
EESMÄRGID






Jäätmejaama rajamine.
Avalike käimlate planeerimine ja
rajamine.
Sadevee süsteemi välja arendamine.
Tänavatele täiendavate prügikastide
paigaldamine.

Parima võimaliku tehnoloogia ja
keskkonnapraktika rakendamine uutes ja
rekonstrueeritavates ettevõtetes.
Alternatiivsete transpordiliikide arendamine.

Määratleda rohevõrgustiku alad.
Säilitada ökoloogiline tasakaal ja
maastikuline mitmekesisus Tartu rohelises
vööndis ning tagada erinevaid meetmeid
kasutades selle toimimine
Omavalitsustel piirata raielubade väljastamist
kõrget rekreatsiooniväärtust omavate
puhkepiirkondade metsades.






Rohestruktuuri teemaplaneeringu
koostamine.
Parkide, metsaparkide ja parkmetsade
hoolduskavade koostamine.
Parkide, metsaparkide ja parkmetsade
säilitamine ning parendamine.
Keskkonnateadlikkuse suurendamine.
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ELVA LINNA ÜLDPLANEERING




Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide
arendamine uutes ehituspiirkondades ning
uutele ehitatavatele hoonetele.
Üldplaneeringuga jäätmekäitluse maa-alade
reserveerimine.




Terviseradade ja jalgrattateede kavandamine.
Kergliiklusteede kavandamine.



Elva-Peedu metsapargi piiride korrigeerimine
ja kaitserežiimi muutmine.

TARUMAA MAAKONNAPLANEERING (sh teemaplaneering
„Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“)

KSH
VALDKOND



Maastik ja
kultuuripärand



ELVA LINNA ARENGUKAVA
EESMÄRGID

Säilitada väärtuslikud maastikud.
Uute hoonete ehitamine, juurdeehituste
rajamine olemasolevate hoonete juurde, maaalade jaotamine kruntideks, olemasolevate
kruntide piiride muutmine linnades ja teistes
tiheasustusega paikades on lubatud ainult
kohaliku omavalitsuse kehtestatud
detailplaneeringu alusel.
Tagada muinsuskaitsealade ning mälestiste
säilimine.
Laiendada asustust eelkõige olemasolevate
hoonestusalade naabruses.





Elanikkonna
heaolu ja tervis



Parandada arstiabi kättesaadavust (planeerida
ühele perearstile ca 1500 elanikku, kuna
vanemaealiste suhtarv kasvab ja nende
tervisevajadused on suuremad).
Luua hoolekandeteenuseid osutavate asutuste
kett ja juurutada lisateenuste osutamine
hoolekandeasutustes.
Säilitada kõrge puhkeväärtusega alad ja nende
säilimist tagavad keskkonnatingimused.










Teede ja tänavate korrastamine (Kesk tn
ja Arbi järve ümbruse projekti
realiseerimine, Käo tn kõnnitee rajamine,
kõnni- ja kergliiklusteede võrgustiku
planeerimine ning plaani elluviimine).
Tänavavalgustuse võrgustiku
korrastamine.
Kaasa aitamine Elva-Tartu ja ElvaOtepää kergliiklusteede rajamisele.
Elva jõe kallaste ja järvede ümbruse
korrastamine.
Elva Gümnaasiumi Puiestee tn
õppehoone rekonstrueerimine.
Muusikakooli hoone renoveerimine.
Elva Lasteaed Õnneseene õuealade ja
keldrikorruse kaasajastamine.
Peedu lasteaiakompleksis saali rajamise
võimaluste hindamine ja teostamine.
Elukestva õppe ja noortekeskuse
rajamine.
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ELVA LINNA ÜLDPLANEERING



Maa- ja veealade kasutamis- ja
ehitustingimuste seadmine.



Puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste maa-ala
reserveerimine.
Terviseradade ja jalgrattateede kavandamine.
Kergliiklusteede kavandamine.
Supelranna maa-ala määramine.
Ettepanekud linnakeskkonna
kuritegevusriskide ennetamiseks.






TARUMAA MAAKONNAPLANEERING (sh teemaplaneering
„Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“)

KSH
VALDKOND

ELVA LINNA ARENGUKAVA
EESMÄRGID












Sotsiaalse
keskkonna
kvaliteet



Säilitada Tartu roheline vöönd virgestus- ja
puhkealana.






Majandusliku
keskkonna
areng




Kaugküttevõrgu arendamine.
Uuendada amortiseerunud
kanalisatsioonitorustikud.





Liiklusväljaku rajamine liiklusõppe
läbiviimiseks.
Arbi järve õpperaja loomine (koostöös
Elva Gümnaasiumi, lasteaedade,
matkakeskuse ja Elva linnavalitsusega).
Elva kooli arendamine.
Lasteaedade arendamine.
Huvitegevuse ja noorsootöö arendamine.
Tervisespordikeskuse välja arendamine.
Verevi järve rannahoone rajamine ja
ranna aastaringselt atraktiivseks
muutmine.
Veekeskuse rajamine koostöös
eraettevõtetega.
Spordiehitiste kaasajastamine (sh
staadion ja spordipark).
Uisuväljaku rajamine.
Spordihalli rajamine.
Kultuuri- ja vaba aja keskuse rajamine.
Elva muuseumi kui kodu-uurimiskeskuse
arendamine.
Kvaliteetsete sotsiaalteenuste
kättesaadavuse tagamine.
Kaasaegse teadete- ja infotahvli
rajamine.
Linna viidastuse korrastamine ja
arendamine.
Õpilasfirmade ja noorte ettevõtluse
toetamine.
Matkakeskuse arendamine.
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ELVA LINNA ÜLDPLANEERING










Uute elamualade reserveerimine.
Ühiskondliku hoone maa-ala reserveerimine.
Puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste maa-ala
reserveerimine.
Terviseradade ja jalgrattateede kavandamine.
Väikeettevõtluse maa-ala reserveerimine.
Tootmismaade laiendamine.
Uute ühendusteede planeerimine.
Põhiliste tehnovõrkude trasside ja
tehnorajatiste asukoha määramine.

KSH
VALDKOND

TARUMAA MAAKONNAPLANEERING (sh teemaplaneering
„Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“)

ELVA LINNA ARENGUKAVA
EESMÄRGID



Linna vaatamisväärsuste ja
turismiatraktsioonide tutvustamine ja
arendamine.
Turismiteenuste arendamine ning
teeninduskultuuri tõstmine ja
tunnustamine.
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ELVA LINNA ÜLDPLANEERING

4. Mõju hindamise olulisemad järeldused, vajalikud
leevendavad meetmed ja eelistatud alternatiivid
Käesolevas peatükis hinnatakse Elva linna asumite (joonis 2.2) kaupa üldplaneeringuga
kavandatud tegevustest ja kavandatud maakasutuse elluviimisest tulenevat võimalikku olulist
keskkonnamõju järgmistele KSH valdkondadele:
 vesi ja pinnas, sh jäätmeteke;
 õhukvaliteet, sh müra olukord;
 elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik;
 looduskaitse ja Natura alade väärtused;
 maastik ja kultuuripärand;
 elanikkonna heaolu ja tervis;
 sotsiaalse keskkonna kvaliteet;
 majandusliku keskkonna areng.
Vajadusel tuuakse välja leevendavad meetmed võimaliku negatiivse keskkonnamõju
vältimiseks ja vähendamiseks. Natura alade osas viiakse eraldi peatükis (ptk 4.14) läbi Natura
eelhindamine.

4.1. Kesklinn (sh Keskuse ala)
Kesklinna asum paikneb Elva linna keskel ning on vaba aja veetmise ja kaubanduse- ning
teenindusettevõtete külastamise koht linnaelanikele, naabervaldade inimestele ja turistidele.
Asumist suure osa (sh Arbi järve) hõlmab kahe lahustükina kaitsealune Elva-Peedu metsapark,
mille piire ja kaitsestaatust soovitakse koostatava üldplaneeringuga täpsustada (vt ptk 4.10).
Üldplaneering näeb ette kesklinna hoonestuse tihendamist, mis kontsentreerib sinna enam
elanikke ja ka ärisid. Hulgaliselt nähakse piirkonda ette keskuse maa-alasid, kus on tihedalt läbi
põimunud elamud, ameti- ja valitsusasutused, kaubandus-teenindusettevõtted, bürood,
kultuuri- ja spordiobjektid ning muud keskusesse sobivad maakasutuse juhtotstarbega alad.
Keskuse maa-aladele uute hoonete ehitamiseks ja olemasolevate hoonete laiendamiseks on vaja
koostada detailplaneering.
Üldplaneeringuga laiendatakse Nooruse tänava äärde ning Nooruse ja Jaani tänava vahelisele
alale korterelamumaad, kuhu nähakse ette kuni 5-korruseliste korterelamute püstitamise
võimalust.
Asumi rohealade kõrvale reserveeritakse puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste maa-alasid, mille
piires on võimalik püstitada rajatisi, nagu seikluspark, laste mänguväljak, laululava,
botaanikaaed, terviserajad, väliujula, vabaõhu tenniseväljak, golfiväljak, liuväli, staadion,
spordiotstarbeline sildumisala jms. Arbi järve äärde reserveeritakse ujumiskoht ja ümber Arbi
järve terviserada ning jalgrattatee. Jaani tänava äärde, Turuplatsi ja Põik tänava vahelisele
lõigule, nähakse ette kergliiklustee rajamist.
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Vesi ja pinnas, sh jäätmeteke
Planeering näeb asumis ette olemasoleva hoonestuse tihendamist, kus kõik uued ehitatavad
hooned tuleb liita ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga, mis võimaldab vähendada
pikemas perspektiivis pinna- ja põhjavee reostusohtu. Samuti sätestab planeering uued
hoonestatavad alad määrata perspektiivseks reoveekogumisalaks, kui nad jäävad väljapoole
olemasolevat reoveekogumisala.
Elva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (2007) alusel vastab põhjavee kvaliteet
üldiselt nõuetele v.a. üldraud, mis ületab normi peaaegu kaks korda. Peale veepuhastust vastab
aga ka see näitaja normidele.
Elva linna kinnitatud põhjaveevaru (1200 m3 päevas) ei ületata veetarbimise prognoosi kohaselt
ka siis, kui realiseeritaks kõik üldplaneeringus planeeritud elamumaad (vt täpsemalt ptk 4.13.).
Uute hoonete ja neid ümbritsevate parkimisalade rajamisega kaasneb kõvakattega pindade
suurenemine, mis toob kaasa sademevee äravoolu suurenemise eesvoolukraavides ja
sademeveetorustikes. See omakorda suurendab eelkõige valingvihmadega võimalikku
lühiajalist lokaalset üleujutuse riski ja pinnase liigniiskust. Leevendavateks meetmeteks on
eelkõige sademevee hajutamine pinnasesse omal krundil.
Elva linnas on korraldatud jäätmevedu, millega on kohustuslik liituda kõigil Elva linna
haldusterritooriumil olevatel majapidamistel. Korraldatud jäätmeveoga kogutakse kokku
valdav osa tekkivatest jäätmetest ning ladestatakse selleks ettenähtud kohta. Sellega
vähendatakse oluliselt jäätmetest tulenevat koormust keskkonnale ning välditakse
ebaseadusliku prügi ladestamisohtu.
Õhukvaliteet, sh müra olukord
Välisõhu kvaliteeti langetavad erinevad saasteained, mis avaldavad otsest või kaudset
negatiivset mõju inimeste tervisele. Peamiselt põhjustab õhusaaste hingamisteede ning südameja veresoonkonna haiguseid.
Inimeste tervise seisukohast on olulised eeskätt peened osakesed (particulate matter, PM), mis
on kompleksne segu väga väikestest osakestest ja nendega seotud ainetest (s.h metallid ja
polüaromaatsed süsivesinikud – PAH). Peamisteks peente osakeste õhusaaste allikateks on
liiklus (nii heitgaasid, kui ka teekatte ja rehvide kulumisel tekkivad peened osakesed),
olmekütmine (eeskätt ahiküte), suured keskkütte katlamajad ja erinevad tööstusettevõtted.
Kohapeal tekkinud saastele lisandub teistest piirkondadest tulev õhusaaste. Tartu Ülikooli poolt
2011. a koostatud uuringu „Välisõhu kvaliteedi mõju inimeste tervisele – peentest osakestest
tuleneva mõju hindamine kogu Eesti lõikes“ raames läbiviidud õhusaaste modelleerimisel saadi
Elva linna aasta keskmine PM2,5 sisaldus 7,7 μg/m3, jäädes Tartumaa keskmisest 11,3 μg/m3
madalamale. Võrdluseks saab tuua, et Tartu linna vastav näitaja oli 13,1 μg/m3. Seega võib Elva
linna õhukvaliteeti hinnata üldjuhul heaks.
Hoonestuse tihendamine toob kaasa liiklussageduse kasvu, mille tulemusena suureneb müra- ja
õhusaaste foon. Samas pole ette näha liiklussageduse hüppelist tõusu ja arvestades, et asumis
on palju rohealasid, siis hoonestuse tihendamisest tulenev liiklussageduse kasv asumi
õhukvaliteedile olulist negatiivset mõju ei avalda.
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Väikeelamute kütmisel puidu, kivisöe, kütteõli ja maagaasiga eralduvad õhku lisaks peentele
osakestele (PM) veel vääveloksiidid (SOx), lämmastikoksiidid (NOx), süsinikoksiid (CO),
süsinikdioksiid (CO2), lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ), mineraaljäägid, metalliühendid
ja metaan (CH4). Kuna kesklinna asum on valdavas osas haaratud kaugküttepiirkonda, kus
õhusaaste lokaliseeritakse katlamaja territooriumil, kusjuures katlamajal on kõrge korsten,
tagab see õhusaaste parema hajumise.
Soojavarustuses soositakse üldplaneeringuga taastuvate energialiikide kasutamist ja seatakse
tingimused maasoojussüsteemide ning päikeseenergia kasutamiseks, mis võimaldab kasutusele
võtmisel vähendada õhusaastet. Energiasäästlikkuse eesmärgil tuleks uued hooned ehitada
energiatõhusad, et vähendada energiatarbe vajadust.
Lokaalseid õhusaaste probleeme tekitada väikeelamute piirkonda rajatavad kõrgemad
korterelamud, mis võivad õhusaaste hajumist takistada. Samas on üldplaneeringuga lubatud
rajada maksimaalselt 5-korruselisi korterelamuid Kesklinna, seega olulist hajumistingimuste
halvenemist ette näha ei ole. Lisaks aitavad tekkivat õhusaastet hajutada olemasolevad
suhteliselt tihedalt paiknevad haljasalad.
Kergliiklusteede ja puhke-, spordi- ning kultuurirajatiste maa-alade kavandamine loob rohkem
võimalusi kodu lähedal spordiga tegeleda ja vaba aega veeta ning vähendab seeläbi vajadust
transpordi kasutamiseks. See omakorda tähendab pikemas perspektiivis õhku paisatavate
heitgaaside hulga ja õhusaaste vähenemist. Teisalt võib alade kavandamine meelitada kohale
turiste, mis toob endaga kaasa liiklussageduse suurenemise. Siiski võib ette näha, et
liiklussageduse kasv pole nii suur, et mõjutada õhukvaliteeti oluliselt.
Rohealade säilitamisel on positiivne mõju õhukvaliteedile. Haljastus on peentolmu koguja ja
takistab sellega tolmu levikut. Samuti neelab haljastus saasteaineid ning süsihappegaasi
sidumise ja hapniku eraldumise kaudu toimib haljastus linna „kopsudena“.
Elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik
Kesklinnas jätab hoonestuse tihendamine ja parkimiskohtade lisandumine vähem võimalusi
kruntide haljastamiseks. Seetõttu tuleb keskuse maa-alade arendustegevuse korral
detailplaneeringut koostades näha ette võimalused tänavahaljastuse loomiseks.
Pargi ja Nooruse tänava vahelise parkmetsa hoolduskava aastateks 2013–2022 (Metsaruum
OÜ, 2012) kohaselt on Nooruse ja Jaani tänava vahelist ala (joonis 4.1 – alad 1 ja 2), kuhu
üldplaneeringuga nähakse korterelamute laienemist, käsitletud parkmetsa alana. Hoolduskava
kohaselt on alal 1 mõne aasta eest läbi viidud alusmetsa raie. Säilinud on üksikud pihlakad. Ala
eesmärgiks seatakse metsa säilitamine ja selle rekreatiivse väärtuse säilimine. Alal 2 paikneva
muruala eesmärgiks on seatud muru hooldamine. Samal ajal ei jää nimetatud alad kaitseala
Elva-Peedu metsapargi territooriumile.
Kesklinna piirkond on Elva linnas sisuliselt ainuke piirkond, kuhu on otstarbekas kaaluda
kortermajade rajamist. Seega on antud piirkond Nooruse ja Jaani tn vahel korterelamute
rajamiseks sobilik, kuivõrd piirkonnas juba paikneb kortermaju.
Hoolduskavas toodud eesmärgid lähevad vastuollu üldplaneeringuga kavandatuga.
Korruselamu ehitamisel hävib suures osas selle ümbruses olev taimestik ning selle asemele
rajatakse üldjuhul uus haljastus, mille lõplik väljakujunemine kestab aastaid. Seetõttu tuleb
33
Elva linna üldplaneeringu KSH.
KSH aruanne. OÜ Alkranel, 2017

korruselamute piirkondade haljastus planeerida põhirõhuga üldkasutatavatele haljasaladele.
Kogu korruselamute alal (joonis 4.1 alad 1 ja 2 liidetuna) tuleb maksimaalselt säilitada
olemasolevat haljastust. Ala täisehitusprotsent ei tohiks ületada 40% ja säilitama peaks
soovituslikult minimaalselt 30% olemasolevast haljastusest.

Joonis 4.1. Nooruse ja Jaani tänava vahelisele alale laiendatud korterelamumaad (punane joon tähistab
hoolduskavas käsitletud parkmetsa alasid, mis kattuvad korterelamute maadega (aluskaart: Maa-amet,
2015).

Kesklinna läbib piirkondliku tähtsusega rohevõrgustiku koridor (K28). Koridoris olevaid
rohealasid üldplaneeringuga oluliselt ei vähendata, mistõttu säilitatakse rohevõrgustiku
toimimine.
Looduskaitse
Vastavalt EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur
andmetele (19.10.2016. a) on Arbi järv ja selle ümbrus elupaigaks ja kasvukohaks mitmetele
kaitsealustele liikidele, sh II kaitsekategooria liigid põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja
veelendlane (Myotis daubentonii) ning III kaitsekategooria liik hännak-rabakiil (Leucorhhinia
caudalis). Vastavalt Keskkonnaregistri piiridele tuleb üldplaneeringu kaardil veekoguna
(käesolevalt hetkel keskuse maa) näidata ära ka Arbi järve väljavool Arbi (Elva) ojasse,
mis on kaitsealuste liikide leiukohaks.
Kaitsealuste liikide elupaigad jäävad valdavalt kohaliku kaitse alla võetava Elva metsapargi
alale, kuhu arendustegevust ette pole nähtud. Nahkhiirte elu- ja toitumispaikades tuleb
arendustegevuse korral säilitada vanad puud (tuleb veenduda, kas eelkõige lehtpuudest leidub
nahkhiirtele sobivaid vähemalt 20 cm diameetriga puid ja vastavaid puid maksimaalselt
säilitada) ning tänavavalgustuses kasutada madalaid ja hajutatud ning nõrgema
valgustugevusega kohtvalgusteid.
Võimalike väikesemahuliste puhkeotstarbeliste ehitiste kavandamisel Elva metsapargi alale
tuleb lähtuda Elva metsapargi kaitse-eesmärkidest.
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Arvestades, et kaitsealade näol on tegemist on muuhulgas ka puhkamiseks kasutatavate
aladega, siis võib kaitsealal olla vajadus ehitiste jarajatiste rajamiseks kaitseala tarbeks ka
eesmärgil, et suunata liikumist kaitsealal kindlatele radadele või vältida nt kaitseala
prügistamist või muul moel kahjustamist. Ehitiste kavandamisel peab arvestama, et neid ei tohi
rajada kaitsealuste liikide elupaikadesse, maastikukaitseala kaitseväärtuseks olevatele
elupaigatüüpidele ega ehituskeeluvööndisse. Üldplaneeringuga võib virgestusrajatiste maaaladel väljaspool kaitsealuste liikide elupaikasid ja ehituskeeluvööndit rajada avalikult
kasutatavaid jalgteid, istepinke ja kohtkindlaid prügikaste. Nimetatud puhkeala funktsioonide
täitmiseks vajalike rajatiste kavandamisega kaasneb positiivne mõju, kuna sellega suunatakse
puhkeala külastajaid liikuma kindlatel aladel ning luuakse võimalused prügi äraandmiseks, mis
aitab tagada puhkealade heakorda ja vähendada inimtegevuse kahjulikku mõju kaitsealale.
Kaitsealusest Elva-Peedu metspargi alast, mis kahe lahustükina ulatub asumisse, tehakse Elva
metsapargi moodustamisel ettepanek välja arvata arendusalad (vt ptk 4.10).
Arbi järve äärde reserveeritakse olemasolev ujumiskoht ja ümber Arbi järve olemasolev
terviserada ja jalgrattatee. Sellega on võimalik suunata inimesed konkreetselt välja arendatud
alale, aidates ülejäänud looduslikult väärtuslikke alasid kaitsta.
Kesklinna asumisse on kavandatud Arbi järvest põhja suunas puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste
maa-ala, mis kattub osaliselt Elva-Peedu metsapargi kaitsealaga.
Alal on olemasolevad liikumisrajad, kus harrastatakse nii jalutamist, kui ka jooksmist.
Täiendavalt on avaldatud soovi radadel harrastada ka jalgrattakrossi (nii treeningud, kui ka
võistlused). Elva-Peedu metsapargi kaitse-eeskirja projekti kohaselt on jalgratastega liiklemine
väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu keelatud. Jalgrattakrossi rada ei ole lõplikult kindlaks
määratud ning selle jalgrattakrossi jaoks sobivaks muutmise kindlustustöid ei ole seni
kavandatud. Jalgrattakrossi harrastamise ja võistluste korraldamisega kaasneb parkmetsa
pinnase ja alustaimestiku, kaasa arvatud kaitsealuste taimeliikide kasvukohtade kahjustamine.
Ka olemasolevate väikese kasutuskoormusega metsaradade kasutamine jalgrattakrossi
läbiviimiseks kahjustab pinnast ja kohati paljandunud puujuuri ning toob kaasa erosiooni
suurenemist.
Vastavat piirkonda on käsitletud ka töös „Arbi järve ümbruse parkmetsa hoolduskava aastateks
2013-2022“ (Metsaruum OÜ, 2012). Arbi järve kaldaalal asuvad EELISe (Eesti Looduse
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (info seisuga 19.10.2016) andmetel III
kaitsekategooria taimeliikide soo-neiuvaip (Epipactis palustris), suur käopõll (Listera ovata),
kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) ja balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica)
leiukohad. Antud liikide elupaik ei kattu peamiste liikumisradadega.
„Arbi järve ümbruse parkmetsa hoolduskava aastateks 2013-2022“ (Metsaruum OÜ, 2012)
andmetel on suur osa uuringiala looduslikest puistutest keskmise tallamiskindlusega või pigem
tallamisõrnad, seetõttu tuleb tegeleda kergliikluse kanaliseerimisega ning olemasolevate
puistuid läbivate jalgteede kvaliteedi hoidmise ning parendamisega. Arvestades puistusisest
tihedat jalgteedevõrku ei ole üldjuhul vajalik lisateede rajamine. Tegeleda tuleb
erosiooniprobleemidega teede servades. Soovitav on kasutada erosiooni tõkestavat
madalhaljastust kombineerituna loodussõbralike geosünteetidega. Erosiooniprobleemi on
vajalik käsitleda vastavasisulise spetsiaalse projektiga.
35
Elva linna üldplaneeringu KSH.
KSH aruanne. OÜ Alkranel, 2017

Metsas kulgevate radade ümbruse hooldusel lähtutakse Arbi järve ümbruse parkmetsa
hoolduskavaga aastateks 2013-2022 ettenähtud töödest (Metsaruum OÜ, 2012).
Jalgratta korssi harrastamise lubamiseks on vajalik täpsemalt määratleda jalgratta krossi tarbeks
kasutatavad olemasolevad rajad. Jalgrattakrossiks kasutatavate radade erosiooniohtlikel suure
kaldega lõikudel tuleb koostada erosiooniohtlike lõikude tugevdamise projekt nõlvade
kindlustamiseks erosiooni ja puujuurte vigastuste vastu. Samuti on vajalik projekti käigus
hinnata, kas ka väiksema kaldega aladel on vajalik jalgratta krossiks kasutatavate radade
tugevdamine, et vältida pinnase ja puujuurde kahjustusi. Jalgratta krossi rajad ja nende
erosiooniprobleemide lahendamine on vajalik lahendada vastavasisulise spetsiaalse projektiga,
mis on vaja kooskõlastada Elva Linnavalitsusega ja Keskkonnaametiga. Enne radade
ettevalmistamist ja tugevdamist ei ole jalgrattakrosside korraldamine ja jalgrattakrossi
harrastamine Arbi järve ümbruses piirkonnas Elva-Peedu metsapargis lubatud lubatud. Radade
hooldusel ja kasutamisel peab tagama, et kaitsealuste liikide elupaikasid ei kahjustataks.
Maastik ja kultuuripärand
Kõigile keskuse maa-aladele on uute hoonete ehitamisele ja olemasolevate laiendamisele
sätestatud üldplaneeringuga detailplaneeringu koostamise kohustus, mis võimaldab tagada
rajatavate hoonete sobivuse antud keskkonda. Planeeringuga seatakse täiendavalt parima
arhitektuurse lahenduse saamiseks linnavalitsusele kaalutlusõigus arhitektuurivõistluse
läbiviimiseks linna keskusesse kavandatud avalikkusele suunatud hoonete rajamiseks. Samuti
kohustus lähtuda linna keskuses hoone välisviimistluse värvi muutmisel hoone ehitusprojektis
ette nähtud värvilahendusest või hoone värvipassist.
Üldplaneeringuga nähakse võimalust ka uute kuni 5-korruseliste korterelamute püstitamiseks
Nooruse tänava äärde ning Nooruse ja Jaani tänava vahelisele alale. Tegemist on olemasolevate
korterelamute piirkonnaga, kus uute kortermajade rajamine väljakujunenud maastikupilti
oluliselt ei mõjuta.
Hoonestuse tihendamise korral kultuurimälestiste 50 m kaitsevööndis tuleb koostada
muinsuskaitse eritingimused ja arendustegevus kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.
Elanikkonna heaolu ja tervis
Elanike arvu suurenemine võib kaasa tuua kohalike elanike turvatunde ja heaolu vähenemise.
Siiski võib eeldada, et turvatunde vähenemine on vaid lühiajaline ning pikemas perspektiivis
võib uute elanike lisandumisega kohalike elanike turvatunne hoopis läbi naabrivalve
suurendada. Heaolu vähenemist või suurenemist on keeruline prognoosida, kuivõrd see sõltub
uutest konkreetsesse piirkonda elama asuvatest elanikest ja nende suhetest praeguste elanikega.
Üldplaneeringuga tehakse ettepanekud, kuidas detailplaneeringute koostamisel ja
projekteerimistingimuste väljastamisel on võimalik linnakujunduslike strateegiate abil
suurendada turvalisust ja ennetada kuritegevust.
Kesklinna läbib Tartu-Valga raudteeliin, mille liiklusest põhjustatud müra ja vibratsioon võib
põhjustada inimestele häiringuid. Vastavalt ehitusseadustiku § 73-le kehtib raudteel
kaitsevöönd, mille kaugus on mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest 30
meetrit. Kaitsevööndi on häireteta raudteeliikluse tagamiseks ning raudteelt lähtuvate kahjulike
mõjude vähendamiseks ette nähtud maa-ala. Elva linna üldplaneeringuga uusi elamumaid
raudtee kaitsevööndisse kavandatud pole. Küll aga paikneb kaitsevööndis Peedul olemasolev
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elamumaa ja sellel asuv elamu, mis on sinna ehitatud enne kaitsevööndi kehtima hakkamist
1994. aastal.
Seoses elanike kaebuste osas rongiliiklusest põhjustatud häiriva müraga on Terviseamet
teostanud 17. mail 2012. a ajavahemikul 23.00–23.30 mürataseme mõõdistused Kesklinna
(Pargi tn 14 kinnistu) ja Peedu (Lokuta tee 2 kinnistu) asumis. Mõõtepunktid valiti selliselt, et
need asuksid raudteele võimalikult lähedal, kuid mitte raudtee 30 m kaitsevööndis. Mõõtmiste
tulemusena (66,5 dB ja 69,4 dB) ületas müra hinnatud tase mõlemas mõõtepunktis
sotsiaalministri 04.03.2002. a määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ lubatud liiklusmüra
ekvivalenttaset, mis on öisel ajal müratundlike hoonete raudtee poolsel küljel III kategooria alal
60 dB.
Terviseamet modelleeris mõõtetulemused lähtuvalt raudtee maksimaalsest läbilaskevõimest,
mis
liiklusgraafikuperioodil
2011/2012
(Tehnilise
Järelevalve
Amet
http://www.tja.ee/20112012/)
oli
Tartu-Valga
liinil
34,2
rongi
ööpäevas.
Liiklusgraafikuperioodil 2013/2014 (Tehnilise Järelevalve Amet http://www.tja.ee/20132014/)
liikus perioodil 01.01.2014 – 24.05.2014 ööpäevas 12 rongi, mis on ligikaudu 1/3 mõõtmiste
aluseks olnud maksimaalset läbilaskevõimest. Seega on reaalne liiklussagedus ligikaudu 3
korda väiksem. Kahekordne liiklussageduse vähenemine toob kaasa liiklusmüra
ekvivalenttaseme vähenemise ligikaudu 3 dB võrra ja vastavalt kolmekordne liiklussageduse
vähenemine toob kaasa liiklusmüra ekvivalenttaseme vähenemise ligikaudu 4,5 dB võrra.
Seega on endiselt risk, et müratase võib ületada piirväärtust (60 dB) ja tulevikus on vaja läbi
viia raudteemüra mõõtmised ja/või müra modelleerimine, et välja selgitada ülenormatiivse
müra esinemine ning tulemustest lähtuvalt võtta vajadusel kasutusele müra leevendavad
meetmed.
Raudteeliikluse poolt põhjustatud vibratsiooni mõõdistused teostati 2. juunil 2011. a kahes Elva
linna eramu elutoas, millest üks asus ca 40 m ja teine ca 75 m kaugusel raudteest. Mõõtmised
teostati kella 14 ja 22 ajal ning mõlemal kellaajal läbis mõõtmispunkti 1 kaubarong.
Vastavalt sotsiaalministri 17.05.2002. a määrusele nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes
ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ on elamutes lubatud
vibratsioonitase päeval 0,0126 m/s2 ja öösel 0,00883 m/s2. Mõõtmistulemuste põhjal oli 40 m
kaugusel olevas eluhoones päevasel ajal vibratsioonitase 0,0134 m/s2 ületades sellega
piirnormi. 75 m kaugusel olevas eramus oli vibratsioonitase 0,0028 m/s2 vastates nii päevasele
kui öisele kehtivatele normidele.
Puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste maa-alad loovad inimestele võimaluse looduses liikumiseks
ja puhkamiseks ja toetavad pikemas perspektiivis tervislike eluviiside juurdumist. Alade
arendamine suurendab ka linna kui elukoha atraktiivsust, mõjutab elukohaeelistusi, loob
kodutunde ning tõstab turvalisust.
Kergliiklusteede rajamine toetab tervislikke ja sportlikke eluviise, tõstab jalgratturite ja
jalakäijate turvalisust ning vähendab nendega toimuvate liiklusõnnetuste ohtu.
Rohealade säilitamisel on inimese heaolule ja tervisele positiivne mõju läbi tervislikuma
elukeskkonna loomise ja piirkonna esteetilise väärtuse tõstmise.
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Sotsiaalse keskkonna kvaliteet ja majandusliku keskkonna areng
Kesklinna arendamisega elavdatakse linnakeskkonda. Erinevate avalike teenuste
kättesaadavuse parandamisega ja täiendavate tõmbekeskuste loomisega suurendatakse elanike
rahulolu oma elukeskkonnaga. See omakorda suurendab omavalitsuse konkurentsivõimet.
Elamute lisandumine loob eeldused linna elama asuda, tuues juurde täiendava tööjõu, mis loob
eeldused ettevõtluse arendamiseks ja seeläbi töökohtade tekkeks.
2015. a alguse seisuga oli Elva linna elanike arve 5771 inimest ja rahvastikuprognoosi alusel
väheneb see 2025. aastaks ca 5500 inimeseni ning 2035. aastaks ca 5300-ni. Seega väheneb
Elva linna elanike arv rahvastikuprognoosi kohaselt järgneva 20 aasta jooksul ligikaudu 8%.
See omakorda tekitab küsimuse, kas Kesklinna piirkonda uute kortermajade kavandamine on
vajalik. Pigem võiks Elva linn meelitada uusi elanikke võimalusega elada kaunis elukeskkonnas
paiknevas eramajas. Samas on kesklinna asuma ainuke piirkond, kuhu üldplaneeringuga on
korterelamumaid kavandatud ja see on ka Elva linna asustusstruktuuri arvesse võttes ainuke
piirkond, kuhu kortermajad sobivad.
Leevendavad meetmed
 Keskuse maa-aladel arendustegevuse korral detailplaneeringut koostades tuleb näha ette
võimalused tänavahaljastuse loomiseks.
 Nahkhiirte elu- ja toitumispaikades tuleb arendustegevuse korral säilitada vanad puud
(tuleb veenduda, kas eelkõige lehtpuudest leidub nahkhiirtele sobivaid vähemalt 20 cm
diameetriga puid ja vastavaid puid maksimaalselt säilitada) ning tänavavalgustuse
lisamisel rajada madalad ja hajutatud ning nõrgema valgustugevusega kohtvalgustid.
 Nooruse ja Jaani tn vahel korterelamute alal tuleb maksimaalselt säilitada olemasolevat
haljastust. Ala täisehitusprotsent ei tohiks ületada 40% ja säilitama peaks soovituslikult
minimaalselt 30% olemasolevast haljastusest.

4.2. Verevi
Verevi asum paikneb Elva linna lääneosas, külgnedes Kesklinna ja Kruusa asumiga. Asumist
suure osa (sh Verevi järve) võtab enda alla kaitsealune Elva-Peedu metsapark, mille piire ja
kaitsestaatust soovitakse koostatava üldplaneeringuga täpsustada (vt ptk 4.10). Hoonestusalad
moodustavad enamuses üksikelamute krundid, mille hooned on piirkonniti ehitatud erinevatel
aegadel ja sellest tulenevalt ka ajastule vastava arhitektuuri ja ehitustavade järgi.
Väikeelamumaade laiendusi nähakse eelkõige ette Põllu tänava, Palu tee ja Ääre tänava äärsele
alale ning Lepa tn 8 kinnistule. Elva linnastaadion ja staadioni ja Verevi järve vaheline ala
reserveeritakse puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste maa-alaks. Verevi järve äärde määratakse
supelranna maa. Jalakäijatele paremate liikumistingimuste tagamiseks kavandatakse
kergliiklusteid.
Vesi ja pinnas, sh jäätmeteke (vt ka ptk 4.1)
Verevi asumi olemasolevad asustusalad kuululuvad Elva reoveekogumisala hulka ja uued
asustusalad on planeeritud perspektiivse reoveekogumisala hulka. Verevi järve lähedusse uusi
elamualasid kavandatud pole. Ainsana on elamuala kavandatud linnapiirile Käo oja kaldale,
kus peab arvestama ehituskeeluvööndiga ja sel moel pole ette näha ka negatiivset mõju Käo
ojale. Vastavalt võib järeldada, et Verevi asumisse kavandatud uute elamualade osas puudub
negatiivne mõju veekeskkonnale ja ka pinnasele. Arvestades põhjavee kaitstusega, ei ole
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elamualade laienemisest ette näha ka olulist negatiivset mõju põhjaveele tulenevalt
sademeveest ja selle immutamisest kruntide piires.
Verevi järv
EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse poolt on koostatud
LakeAdmin projekti raames Verevi järve meetmekava (2016). Meetmekavas viidatud uuringute
kohaselt esineb Verevi järves osaliselt meromiktiline seisund. Järv on tugevasti kihistunud.
Meromiktilistes järvedes toimub tsirkulatsioon vaid pindmises, suhteliselt madala
mineraalsusega veekihis, mida kutsutakse miksolimnioniks. Kõige sügavamal, põhjalähedases
kihis paikneb segunemisest väljajääv monimolimnion. Nende vahel paikneb suurte
kontsentratsioonigradientidega kemokliin. Meromiktiliste järvede monimolimnionis on
füüsikalis-keemilised tingimused epilimnioniga võrreldes hoopis erinevad, mis soodustavad
lisaks üldisele isoleeritusele ka mitmesuguste ainete akumuleerumist sinna. Kihistuse
kadumisel pääseksid lahustunud mineraalsed toiteained eufootilisse veekihti ja tulemuseks
oleks massiline planktonvetikate vohamine.
Paljuski oma asukohast tulenevalt (järv asub tiheda asustusega alal, väikelinna piirides) on
Verevi järv mõjutatud nii punkt- kui ka hajureostusest. Meetmekava alusel on peamine
survetegur Verevi järvele selle sisekoormus, mille käigus vabaneb keemiliste protsesside
tulemusel rohkem fosforit kui sadeneb. Varasematel perioodidel järve sadenenud fosfor liigub
nüüd tagasi aineringesse ja aeglustab sellega järve taastumist (EMÜ Põllumajandus- ja
Keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse, 2016).
Verevi järve suplusala külastab kuumal suvepäeval 2000-3000 inimest. Suplejad toovad higi ja
päevituskreemidega järve vette fosfori- ja lämmastikuühendeid, mida jõuab vette ka uriini ja
ekskrementidega. Samuti suurendab fosfori ja lämmastiku hulka vees ka jalgadega
ülesliigutatud vesi. Meetmekava hinnangul moodustavad suplejate poolt Verevi järve jõudvad
toitainete kogused vastavalt umbes 1,5 % fosfori ja 0,6% lämmastiku kogustest, mis tulevad
järve sissevoolude kaudu. Kuna atmosfääri kaudu sademetega järve lisanduv fosfori hulk on
sellest 6 korda suurem ja lämmastiku hulk 25 korda suurem, on leitud, et suplejate mõju järvele
on tühine. (EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse, 2016).
Verevi järve ökoloogilise seisundi koondhinnang oli 2009. a riikliku seire põhjal kesine ja 2012.
aastal hea. Senised uuringud on näidanud Verevi järve ökoloogilise seisundi näitajate suurt
muutlikkust. Järve eripäraks on osaline meromiktsus (järv kihistub järv kohe pärast jää sulamist
ega segune lõplikult läbi ka pärast lühikest homotermilist perioodi). Seetõttu on Verevi järve
põhjasetetesse talletunud toiteained vegetatsiooniperioodil üldjuhul sinna „lukustatud“ ega
osale aktiivselt aineringes ja järve ökoloogilise seisundi näitajad võivad kokkuvõttes anda isegi
hea seisundihinnangu nagu aasta 2012 seires. Samas, teatud halbade asjaolude kokkusattumisel,
võib mõnel kevadel segunemine toimuda, põhjustades põhjakihtidest pärineva rohke toiteainete
juurdevoolu kaudu järgneva(te) vegetatsiooniperioodi(de) ökoloogilise seisundi järsku
halvenemist. Et sellist olukorda vältida, on väliskoormuse jätkuv vähendamine ja
siseskoormuse vähendamise meetmed Verevi järve seisundi säilitamise ja parandamise
eesmärgil kindlasti vajalikud (EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi
Limnoloogiakeskuse, 2016).
EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse poolt koostatud järve
meetmekavas (2016) on soovitatud järgmisi meetmeid järve seisundi parandamiseks:
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1) Sademevete ümbersuunamine ja puhastamine. Seejuures on vajalik esmalt sademevee
kogumise ja puhastamise võimaluste analüüsi ning sademevee puhastussüsteemi
eelprojekti ja eelarve koostamine. Vastavalt sellele siis sademevee käitluslahenduste
väljaarendamine.
2) Võimalikud sisekoormuse vähendamise meetmed:
 Kemomanipulatsioon koos ajutise õhustamisega
 Setete eemaldamine
 Kahe eelpoolnimetatud meetodi koosrakendamine
 Biomanipulatsioon röövkalade asustamise kaudu
 Pilliroo lõikamine
Meetmete rakendamisel peab edaspidi lähtuma EMÜ 2016. a koostatud meetmekavast ja
edaspidiste tööde tulemustest.
Õhukvaliteet, sh müra olukord (vt ka ptk 4.1)
Elamute lisandumine toob kaasa liiklussageduse kasvu, mille tulemusena suureneb müra- ja
õhusaaste foon. Samas pole ette näha liiklussageduse hüppelist tõusu, kuna juurde planeeritud
elamualad ei ole suured ja arvestades, et asumis on palju rohealasid, siis hoonestuse
lisandumisest tulenev liiklussageduse kasv asumi õhukvaliteedile olulist negatiivset mõju ei
avalda.
Väikeelamute kütmisel puidu, kivisöe, kütteõli ja maagaasiga eralduvad õhku lisaks peentele
osakestele (PM) veel vääveloksiidid (SOx), lämmastikoksiidid (NOx), süsinikoksiid (CO),
süsinikdioksiid (CO2), lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ), mineraaljäägid, metalliühendid
ja metaan (CH4). Lokaalseid ja globaalseid õhusaastemõjusid arvestades on eelistatuimad
biomassi kasutavad kaugküttesüsteemid, ebasoodsaimad aga kivisütt ja turbabriketti kasutavad
lokaal-küttesüsteemid. Seetõttu on uutel rajatavatel elamutel soovitav lokaalküttena vältida
kivisöe kasutamist ja eelistatud on taastuvad kütteliigid. Taastuvate kütteliikide, nagu
maasoojus, kasutamine ei ole alati krundi territooriumi piiratuse tõttu võimalik, samuti ei ole
kogu kütteperioodi vältel võimalik Eesti kliimas tagada eramu kütmist päikesepaneelide abil.
Põhiküttele lisaküttena võiks kasutada õhksoojuspumpasid ja samuti võib lubada nt sooja
tarbevee tootmiseks päikesepaneelide kasutamist. Arvestades, et Verevi elamupiirkonnad pole
suured ja ka juurde planeeritavad elamualad on suhteliselt väikesed, ei ole ette näha, et kütmine
avaldaks õhukvaliteedile olulist negatiivset mõju.
Elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik
Elamumaade laienemisega suureneb keskkonnale avalduv koormus. Looduslike alade
asendumine tehisliku maastikuga omab negatiivset mõju taimestikule ja loomastikule, kuna
seni looduslikult kulgenud protsessid muutuvad.
Planeeringuga võetakse kohaliku kaitse alla suur osa asumi metsadest, tagades nii metsaalade
säilimise. Palu tee äärsele alale, Elva-Peedu metsapargi piiridesse jäävad elamumaade
laiendused arvatakse üldplaneeringuga tulenevalt erilise looduskaitselise väärtuseta haljastuse
tõttu kohaliku kaitse alla võetava metsapargi piiridest välja.
Asumit läbib piirkondliku tähtsusega rohevõrgustiku koridor (K28). Uutest kavandatud
elamualadest jäävad rohevõrgustiku koridori täielikult planeeritud elamualad kinnistutel Palu
tee 11a, 17 ja 28, 28a ning vähesel määral Palu tee 30. Sisuliselt on olemasolev rohekoridor
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juba käesoleval hetkel olemasolevate elamualade näol tükeldatud ja sidusus rohekoridoril on
tagatud üksikute kitsaste ribade näol ja Verevi järve ümbruse kaudu. Rohekoridori sidusust
takistab olemasolev asustus Kesklinna asumis. Palu tee 11a ja Palu tee 28 kinnistud jäävad
rohekoridori servaalale. Säilitatakse 40 m laiune rohekoridor Palu tee 9b kinnistul ning Verevi
järve ümbruse kaudu.
Arvestades rohevõrgustiku täiendavat
rohevõrgustiku konfliktalaga (joonis 4.2).

tükeldamist,

on

antud

piirkonnas

tegemist

Joonis 4.2. Verevi asumis piirkondliku tähtsusega rohevõrgustiku koridori (K28) kavandatud
elamumaad (EV) ja olemasolevad elamumaad (EV). Lilla katkendjoonega on näidatud, rohevõrgustiku
konfliktpiirkond (allikas: Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“ (2006); aluskaart: Maa-amet, 2015).

Maa-amet tegi üldplaneeringu kooskõlastamise käigus ettepaneku Maa-ameti volitusalas oleva
Kase tn 17a kinnistu maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks rohealast väikeelamumaaks.
Konkreetne kinnistu ei kuulu rohevõrgustiku koosseisu, samuti ei leidu kinnistul loodus- või
muinsuskaitsealuseid objekte ja ka muid olulisi loodusväärtusi. Kinnistu on ümbritsetud
elamumaadega ja seetõttu pole kinnistu sihtotstarbe muutmisega elamumaaks olulisi
negatiivseid mõjusid ette näha.
Looduskaitse
Palu tee äärde on kavandatud kinnistutele Palu tee 11a ja Palu tee 28 osaliselt elamumaa
laiendus, mis kattub osaliselt kaitsealaga Elva-Peedu metsapark, mille osas on tehtud
üldplaneeringus ettepanek need alad kaitsealast välja arvata. Arvestades, et nimetatud alal on
puistu tihedus väiksem, alal levivad erilise looduskaitseise väärtuseta puud (peamised liigid
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kuusk, lepp, mänd), siis on antud piirkonna kohaliku kaitse alla võetava metsapargi alast välja
arvamine põhjendatud.
Vadav osa asumis paiknevaid kaitsealused liike asub kohaliku kaitse alla taotletavas Elva
metsapargis osas. Metsapargi alast jääb välja supelranna kõrval asuva III kaitsekategooria aaskarukella (Pulsatilla pratensis) kasvukoht ja osaliselt ka nahkhiirte elupaigad. Kaitsealuste
liikide kasvu/elukohtadesse planeeringuga arendustegevust ette nähtud pole. Arendustegevuse
korral tuleb nahkhiirte elu- ja toitumispaikades säilitada vanad puud, mille puuõõnsused
pakuvad nahkhiirtele varjepaiku. Veenduda tuleb, kas leidub nahkhiirtele varjepaikadeks
sobivaid puid(vähemalt 20 cm diameetriga`puud ja eelkõige lehtpuud). Tänavavalgustuse
lisamisel elupaikadesse tuleb paigaldada madalad ja hajutatud ning nõrgema valgustugevusega
kohtvalgustid.
Võimalike väikesemahuliste puhkeotstarbeliste ehitiste kavandamisel Elva metsapargi alale
tuleb lähtuda Elva metsapargi kaitse-eesmärkidest.
Arvestades, et kaitsealade näol on tegemist on muuhulgas ka puhkamiseks kasutatavate
aladega, siis võib kaitsealal olla vajadus ehitiste ja rajatiste rajamiseks kaitseala tarbeks ka
eesmärgil, et suunata liikumist kaitsealal kindlatele radadele või vältida nt kaitseala
prügistamist või muul moel kahjustamist. Ehitiste kavandamisel peab arvestama, et neid ei tohi
rajada kaitsealuste liikide elupaikadesse, maastikukaitseala kaitseväärtuseks olevatele
elupaigatüüpidele ega ehituskeeluvööndisse. Üldplaneeringuga võib virgestusrajatiste maaaladel väljaspool kaitsealuste liikide elupaikasid ja ehituskeeluvööndit rajada avalikult
kasutatavaid jalgteid, istepinke ja kohtkindlaid prügikaste. Nimetatud puhkeala funktsioonide
täitmiseks vajalike rajatiste kavandamisega kaasneb positiivne mõju, kuna sellega suunatakse
puhkeala külastajaid liikuma kindlatel aladel ning luuakse võimalused prügi äraandmiseks, mis
aitab tagada puhkealade heakorda ja vähendada inimtegevuse kahjulikku mõju kaitsealale.
Kaitsealusest Elva-Peedu metspargi alast tehakse Elva metsapargi moodustamisel ettepanek
välja arvata arendusalad (vt ptk 4.10).
Verevi asumisse on kavandatud puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste maa-ala, mis kattub osaliselt
Elva-Peedu metsapargi kaitsealaga. Alal on olemasolevad liikumisrajad, kus harrastatakse nii
jalutamist, kui ka jooksmist. Täiendavalt on avaldatud soovi radadel harrastada ka
jalgrattakrossi (nii treeningud, kui ka võistlused). Elva-Peedu metsapargi kaitse-eeskirja
projekti kohaselt on jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu keelatud.
Jalgrattakrossi rada ei ole lõplikult kindlaks määratud ning selle jalgrattakrossi jaoks sobivaks
muutmise kindlustustöid ei ole seni kavandatud. Jalgrattakrossi harrastamise ja võistluste
korraldamisega kaasneb parkmetsa pinnase ja alustaimestiku, kaasa arvatud kaitsealuste
taimeliikide kasvukohtade kahjustamine. Ka olemasolevate väikese kasutuskoormusega
metsaradade kasutamine jalgrattakrossi läbiviimiseks kahjustab pinnast ja kohati paljandunud
puujuuri ning toob kaasa erosiooni suurenemist.
Tagamaks pikemas perspektiivis maastiku ja looduse kaitse ning rahuldamaks erinevatele
huvigruppidele vaba aja veetmise vajadused, kaasa arvatud võimalused maastikurattaspordiks,
on oluline, et Elva-Peedu metsapargis määratletaks erinevaid osapooli rahuldavad jalgratastega
sõitmiseks sobivad rajad ning tagatakse neil radadel ohustatud lõikudel pinnase ja puujuurte
kaitse.
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Tartu mnt ja Järve tn vahelisel liikumisradadega kattuval alal levivad EELISe (Eesti Looduse
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (info seisuga 19.10.2016) andmetel II
kaitsekategooria taimeliigi palu-karukell (Pulsatilla patens) ja III kaitsekategooria taimeliigi
aas-karukell (Pulsatilla pratensis) elupaigad. Radade hooldusel ja kasutamisel peab tagama, et
kaitsealuste liikide elupaikasid ei kahjustataks.
Jalgratta korssi harrastamise lubamiseks on vajalik täpsemalt määratleda jalgratta krossi tarbeks
kasutatavad olemasolevad rajad. Jalgrattakrossiks kasutatavate radade erosiooniohtlikel suure
kaldega lõikudel tuleb koostada erosiooniohtlike lõikude tugevdamise projekt nõlvade
kindlustamiseks erosiooni ja puujuurte vigastuste vastu. Samuti on vajalik projekti käigus
hinnata, kas ka väiksema kaldega aladel on vajalik jalgratta krossiks kasutatavate radade
tugevdamine, et vältida pinnase ja puujuurde kahjustusi. Jalgratta krossi rajad ja nende
erosiooniprobleemide lahendamine on vajalik lahendada vastavasisulise spetsiaalse
projektiga.mis on vaja kooskõlastada Elva Linnavalitsusega ja Keskkonnaametiga. Enne radade
ettevalmistamist ja tugevdamist ei ole jalgrattakrosside korraldamine ja jalgrattakrossi
harrastamine Elva-Peedu metsapargis lubatud.
Maastik ja kultuuripärand
Üldplaneering ei sea asumis hoonestamisele spetsiifilisi tingimusi, kuivõrd hooned on asumis
piirkonniti ehitatud erinevatel aegadel ja sellest tulenevalt ka ajastule vastava arhitektuuri ning
ehitustavade järgi. Lähtuda tuleb planeeringuga seatud maa- ja veealade üldistest kasutamis- ja
ehitustingimustest, mille kohaselt olemasolevate hoonete või võimalikul territooriumi (reeglina
krundi) uushoonestamisel tuleb hoone kõrguspiirangu määramisel arvestada naaberhoonete
parameetritega. Sellega on võimalik aidata kaasa piirkonnale omase maastikuilme säilimisele.
Samuti peab ehitis olema teostuselt heatasemeline, kõrge arhitektuurse tasemega ning
linnaruumi rikastav, ehitise maht ja välisviimistlusmaterjalid peavad sobima ümbritsevasse
keskkonda ja harmoneeruma väljakujunenud arhitektuurse olukorraga. Asustusstruktuuri
säilimiseks on oluline, et uute elamukruntide moodustamisel oleks krundi suurus minimaalselt
sama suur kui juba antud piirkonnas olemasolevate kruntide suurused. Planeeringus toodud
tingimuste järgmisel pole olulist negatiivset mõju väljakujunenud maastikuilmele ja
kultuuripärandile ette näha.
Uus arendusalasid kultuurimälestiste alale ega kaitsevööndisse kavandatud pole.
Elanikkonna heaolu ja tervis (vt ptk 4.1)
Sotsiaalse keskkonna kvaliteet ja majandusliku keskkonna areng
Väikeelamumaade laiendamine loob eeldused linna elama asuda, tuues juurde täiendava tööjõu,
mis omakorda loob eeldused ettevõtluse arendamiseks ja seeläbi töökohtade tekkeks.
Väikeettevõtluse maa-alal paiknev Verevi Motell tagab majutusteenuse ja ühiskondlike hoonete
maal Elva Perekodu sotsiaalteenuste kättesaadavuse.
Leevendavad meetmed
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Nahkhiirte elu- ja toitumispaikades tuleb arendustegevuse korral säilitada vanad puud
(tuleb veenduda, kas eelkõige lehtpuudest leidub nahkhiirtele sobivaid vähemalt 20 cm
diameetriga puid ja vastavaid puid maksimaalselt säilitada) ning tänavavalgustuse
lisamisel rajada madalad ja hajutatud ning nõrgema valgustugevusega kohtvalgustid.
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4.3. Üle-Raudtee
Asum paikneb Elva linna kaguosas vahetult Kadaka, Kesklinna ja Mahlamäe asumi naabruses
ning on oma olemuselt avarate kruntidega rohke kõrghaljastusega piirkond. Asum piirneb Elva
linnapiiri, raudtee ja Elva jõega, mis on Elva maastikukaitsealana ning Elva-Vitipalu
loodusalana kaitse all. Ligikaudu poole asumi pindalast võtab enda alla Elva-Peedu metsapark,
mille piire ja kaitsestaatust soovitakse koostatava üldplaneeringuga täpsustada (vt ptk 4.10).
Üldplaneeringuga nähakse asumis ette väikesemahulist väikeelamumaade laienemist Vaikne tn
21b kinnistule ja Elva-Peedu metsapargi piirides Vaikne tn 30 kinnistule Vaikse ja Lootuse
tänava vahelisele alale. Samuti laiendatakse planeeringuga parkmetsas Elva Metsakalmistu
maa-ala. Kinnistutele juurdepääsuks nähakse ette perspektiivsed tänavad. Jalakäijatele
paremate liikumistingimuste tagamiseks kavandatakse kergliiklusteid.
Vesi ja pinnas, sh jäätmeteke (vt ka ptk 4.2)
Üle-Raudtee asumi olemasolevad asustusalad kuuluvad Elva reoveekogumisala hulka. Uued
asustusalad on planeeritud perspektiivse reoveekogumisala koosseisu. Seega ei ole asumis
lubatud rajada kogumiskaeve ja mahuteid ning uued rajatavad elamud tuleb ühendada linna
ühiskanalisatsiooni võrku. Samuti ei ole uusi elamualasid, ärimaid ega tootmismaid kavandatud
Elva jõe, Pulga oja ega Elva paisjärve lähedusse. Vastavalt võib järeldada, et Üle-Raudtee
asumisse kavandatud uute elamualade osas puudub negatiivne mõju veekeskkonnale. Samuti ei
ületata uute elamualade väljaarendamise järgselt Elva linnale kinnitatud põhjaveevarusid (vt
täpsemalt ptk 4.13.).
Kalmistu laiendamine võib ohustada põhja- ja pinnavee kvaliteeti, kuna maetud säilmete
kõdunemisel võib pinnasesse ja põhjavette leostuda laguaineid. Kuigi lagunemisel ei eraldu
spetsiifilisi mürkaineid, sisaldavad kõdunevad säilmed hulgaliselt baktereid ja viirusi. Enamik
mikroorganisme ja laguprodukte hävineb pinnases 50–100 päeva jooksul (Põhjaveekomisjon,
2004). Kuivõrd kalmistu maa-alal ja selle vahetus läheduses on põhjavesi kaitstud või
suhteliselt kaitstud ja kalmistu asub parkmetsas, kus sügava ja tiheda juurekasvuga puud ja
põõsad adsorbeerivad laguvett ning isoleerivad paljud tõvestavad mikroobid pinnasest, siis
kalmistu laienemisega on põhjavee reostusoht minimaalne.
Õhukvaliteet, sh müra olukord (vt ka ptk 4.2)
Elamute lisandumine toob kaasa liiklussageduse kasvu, mille tulemusena suureneb müra- ja
õhusaaste foon. Samas pole ette näha liiklussageduse hüppelist tõusu, kuna elamualasid
lisandub minimaalselt (~2 ha) ja arvestades, et asumis on palju rohealasid ja uute kruntide
hoonestamisel tuleb säilitada võimalikult palju krundile iseloomulikku olemasolevat
kõrghaljastust, siis hoonestuse lisandumisest tulenev liiklussageduse kasv asumi
õhukvaliteedile olulist negatiivset mõju ei avalda. Samuti ei ole Üle-Raudtee asumis ette näha
õhukvaliteedi olulist muutust lokaalsete küttesüsteemide tõttu.
Elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik
Elamumaade laienemisega suureneb keskkonnale avalduv koormus. Looduslike alade
asendumine tehisliku maastikuga omab negatiivset mõju taimestikule ja loomastikule, kuna
seni looduslikult ala läheb kasutusele elamumaana. Üle-Raudtee asumis nähakse elamumaade
laienemist Vaikse ja Lootuse tänava vahelisele haljasalale (Vaikne tn 30 kinnistu).
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Üldplaneeringuga seatakse asumis moodustatavate elamukruntide minimaalseks suuruseks
1500 m2. Erinevate ekspertide hinnangul võikski olemasolevatel haljasaladel aedlinna säilimise
seisukohast minimaalne krundi suurus olla umbes 1500 m2 (nt sama põhimõte kehtib ka
Tallinnas Nõmme linnaosas).
Haljastuse säilimist toetab ka Elva linna üldplaneeringuga seatud tingimus elamukrundi lubatud
hoonete täisehituse protsendi kohta, mis on kuni 20%. KSH koostaja ettepanekul tuleks
lisaks hoonete täisehituse protsendile määrata ka elamukrundi minimaalne haljastuse
protsent, kuna kommunikatsioonid, juurdepääsuteed ja parklaalad ei lähe hoonealuse
pinnana arvesse. KSH koostaja hinnangul võiks minimaalne haljastusprotsent olla 40%.
Kui aga olemasolev haljastuse protsent on juba väiksem, tuleks keelata haljastuse osakaalu
jätkuv vähendamine. Kõrghaljastuste säilitamisele aitab kaasa üldplaneeringuga seatud
tingimus, et kruntide hoonestamisel ning olemasolevate hoonete laiendamisel tuleb säilitada
võimalikult palju krundile iseloomulikku olemasolevat kõrghaljastust. Kuna Üle-Raudtee asum
on oma olemuselt rohke kõrghaljastusega piirkond, siis 40% haljastuse osakaalu säilitamine
krundi pindalast võimaldab säilitada rohelise vööndi jaoks ökoloogiliselt toimiva metsaala.
Eelnimetatud tingimuste täitmise korral kaasneb elamumaade laienemisega haljastuse
minimaalne vähenemine.
Asumit läbib piirkondliku tähtsusega rohevõrgustiku koridor (K28), mille ääreale nähakse
üldplaneeringuga väikeelamumaa laienemist. Olulist mõju rohevõrgustiku toimimisele see
kaasa ei too, kuna kavandatud elamuala laiendused on rohekoridori servaalal ja ei sea uusi
takistusi rohevõrgustiku sidususele.
Looduskaitse ja Natura alad
Vaikse ja Lootuse tänava vahelisele alale kavandatud elamumaade laiendamine jääb ElvaPeedu metsapargi piiridesse. Eelnimetatud ala arvatakse aga üldplaneeringuga tehtud
ettepanekuga Elva metsapargi moodustamisega kaitse alt välja (täpsemalt ptk 4.10).
Konkreetselt hõlmab Vaikne tn 30 kinnistu osa kaitsealuse metsapargi alast väljaarvamist ca
0,9 ha suuruse ala. Kavandatud elamumaa pindala on antud asukohas küll suurem, kuid kogu
metsaala ei kuulu ka käesoleval hetkel kaitse alla. KSH koostaja hinnangul antud asukohas
elamumaa laiendamine ja kaitsealuse metsapargi piiride korrigeerimine olulist negatiivset mõju
kaasa ei too, valdavas osas metsaala säilitatakse ja samuti säilitatakse osaliselt mets Vaikse tn
ja J. Kärneri tn vahel.
Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elu- ja toitumispaigas (Elva jõe kaldapiirkond) elamumaade
laienemist kavandatud pole. Teiste asumis paiknevate kaitsealuste liikide elupaigad jäävad
kohaliku kaitse alla taotletava Elva metsapargi piiridesse või kalmistu maa-alale.
Võimalike väikesemahuliste puhkeotstarbeliste ehitiste kavandamisel Elva metsapargi alale
tuleb lähtuda Elva metsapargi kaitse-eesmärkidest.
Arvestades, et kaitsealade näol on tegemist on muuhulgas ka puhkamiseks kasutatavate
aladega, siis võib sihtkaitsevööndis olla vajadus ehitiste ja rajatiste rajamiseks kaitseala tarbeks
ka eesmärgil, et suunata liikumist kaitsealal kindlatele radadele või vältida nt kaitseala
prügistamist või muul moel kahjustamist. Ehitiste kavandamisel peab arvestama, et neid ei tohi
rajada kaitsealuste liikide elupaikadesse, maastikukaitseala kaitseväärtuseks olevatele
elupaigatüüpidele ega ehituskeeluvööndisse. Üldplaneeringuga võib virgestusrajatiste maaaladel väljaspool kaitsealuste liikide elupaikasid ja ehituskeeluvööndit rajada avalikult
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kasutatavaid jalgteid, istepinke ja kohtkindlaid prügikaste. Nimetatud puhkeala funktsioonide
täitmiseks vajalike rajatiste kavandamisega kaasneb positiivne mõju, kuna sellega suunatakse
puhkeala külastajaid liikuma kindlatel aladel ning luuakse võimalused prügi äraandmiseks, mis
aitab tagada puhkealade heakorda ja vähendada inimtegevuse kahjulikku mõju kaitsealale.
Natura alade osas on läbi viidud Natura-eelhindamine (ptk 4.14).
Maastik ja kultuuripärand
Asumis on rohkelt kõrghaljastusega avaraid elamukrunte. Piirkonnamiljöö säilimiseks seatakse
planeeringuga asumis kruntide moodustamisele ja hoonestamisele eritingimused. Maastikuilme
püsimiseks seatakse üldplaneeringuga moodustatavate elamukruntide minimaalseks suurus
1500 m2. Elamukrundi lubatud hoonete täisehituse protsendiks seatakse kuni 20%. Metsalinna
miljöö säilimisele aitab kaasa üldplaneeringu nõue kruntide hoonestamisel ja olemasolevate
hoonete laiendamisel säilitada võimalikult palju krundile iseloomulikku olemasolevat
kõrghaljastust ning täiskasvanud puude maha võtmisel hoonestatavatel aladel ehitusprojekti
koostamisel leida lahendus asendusistutusteks. KSH koostaja hinnangul võiks minimaalne
säilitatav haljastusprotsent olla 40%. Nimetatud tingimuste järgmisel tagatakse asumi
iseloomuliku maastikuilme püsimine.
Uus arendusalasid kultuurimälestiste alale ega kaitsevööndisse kavandatud pole.
Elanikkonna heaolu ja tervis (vt ptk 4.1)
Kalmistu laienduse vahetusse lähedusse uusi elamumaid kavandatud pole, küll aga piirneb
lõunas olemasolev elamumaa (Vaikne tn 43 ja 45) kalmistu ja selle laiendusega. Kui elamumaal
on majapidamistes kasutusel salvkaeve (isiklikus kasutuses, aga mitte ühisveevarustuses), siis
võib tänu kalmistu lähedusele esineda oht maapinnalt lähtuva esimese põhjaveekihi
saastumiseks. Vastavalt kalmistuseadusele ei või kalmistut rajada ega laiendada veevõtukohale
lähemale kui 50 meetrit. Samas on risk ka salvkaevu reostumiseks tulenevalt kalmistu
naabrusest minimaalne, kuna esimene vabapinnaline kvaternaarisetetes leviv põhjavesi liigub
ida suunas Pulga oja poole ja seega ei liigu põhjaveed Vaikne tn 45 kinnistu suunas. Kalmistu
liigne lähedus on elanikele häiriv eelkõige emotsionaalselt.
Sotsiaalse keskkonna kvaliteet ja majandusliku keskkonna areng
Väikeelamumaade laiendamine loob eeldused linna elama asuda, tuues juurde täiendava tööjõu,
mis omakorda loob eeldused ettevõtluse arendamiseks ja seeläbi töökohtade tekkeks.
Väikeettevõtluse maa-alade säilitamine on oluline, kuna see võimaldab elanikel saada
esmavajalikke toidu- ja tarbekaupu ning teenuseid kodu lähedalt ning väldib sageli autosõite
kaugemalasuvatesse keskustesse. Juurdepääsutee rajamisega aidatakse kaasa taristu
toimimisele ja kättesaadavuse parandamisele.
Kalmistu maa-ala laiendamine suurendab matmisteenuste kättesaadavust Elva linnas. Kuna
kalmistus ühinevad kodupaiga geograafiline, sotsiaalne ja ajaline mõõde ja see on paik, kuhu
pühade ajal sugulased kokku tulevad, siis aitab kalmistu tugevdada sotsiaalseid võrgustikke.
Leevendavad meetmed
 Vältida kalmistu laienemist veevõtukohale lähemale kui 50 meetrit.
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Metsalinna miljöö säilimiseks võiks KSH koostaja hinnangul minimaalne säilitatav
haljastusprotsent olla 40%.
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4.4. Kulbilohu
Kulbilohu asum paikneb linna põhjaosas. Asumisse jääb Elva maastikukaitseala ja kõrge
puhkeväärtusega metsad, mis on Elva-Peedu metspargina kaitse all. Elva maastikukaitsealaga
on kaitse alla võetud ka Umbjärv ja selle ümbruse metsad. Asumi areng on suunatud tootmisala
taaskasutusele võtmisele ja uuselamute piirkonna rajamise võimaldamisele. Jalakäijatele
paremate liikumistingimuste tagamiseks kavandatakse kergliiklusteid.
Vesi ja pinnas, sh jäätmeteke
Kulbilohu asumis ei ole kavandatud uusi elamualasid, ärimaid, tootmismaid ega ühiskondlike
hoonete maid Umbjärve ja Elva jõe äärde. Arvestades, et Kulbilohu asumi olemasolevad
asutusalad kuuluvad reoveekogumisala koosseisu ning planeeritud uued asustusalad on
planeeritud perspektiivse reoveekogumisala koosseisu ja reovee ärajuhtimiseks on vajalik
ühiskanalisatsiooniga liitumine, siis pole veekeskkonnale ja pinnasele olulist negatiivset mõju
ette näha. Arvestades põhjavee kaitstusega, ei ole elamualade laienemisest ette näha ka olulist
ebasoodsat mõju põhjaveele tulenevalt sademeveest ja selle immutamisest kruntide piires.
Seoses uute elamualade planeerimisega on planeeritud ka uusi tänavaid. Uute tänavate
rajamisega kaasneb peamine negatiivne mõju pinnase eemaldamise ja kahjustamisega.
Arvestades piirkonna põhjavee kaitsusega ei ole olulist negatiivset mõju veekeskkonnale ja
pinnasele seoses uute tänavate rajamisega ette näha.
Õhukvaliteet, sh müra olukord (vt ka ptk 4.2)
Elamumaade lisandumisega ei ole ette näha olulisi negatiivseid mõjusid välisõhukvaliteedile.
Tootmise maa-alade kasutuselevõtuga ja lisandumisega võib tekkida lokaalseid õhusaaste- ja
müraprobleeme eelkõige tootmise maa-aladega külgnevatele väikeelamumaadele. Tootmise
kavandamisel peab välisõhu saastet tekitavate tegevuste korral olema tagatud, et väljaspool
tootmisterritooriumi piiri ei ületataks keskkonnaministri 27.12.2016. a määrusega nr 75
„Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi
hindamispiirid1“ välisõhu saasteainetele kehtestatud piirväärtusi. Vajalikuks võib sõltuvalt
tootmise iseloomust osutuda leevendavate meetmete (nt müratõkkeseinad, kõrghaljastus jne)
kasutusele võtmine elamumaadele kanduva õhusaaste ja müra vähendamiseks.
Kergliiklusteede kavandamine vähendab autoga sõitmise vajadust, mis tähendab pikemas
perspektiivis õhku paisatavate heitgaaside hulga ja õhusaastumise vähenemist.
Elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik
Planeeringuga elamumaid kavandades väheneb haljasala osakaal asumis. Olulisemalt avaldab
see Vapramäe-Elva-Kalme kõrvalmaantee äärde kavandatud elamumaade puhul, kus on
tegemist ka piirkondliku tähtsusega rohevõrgustiku koridoriga (K26) (joonis 4.3). Lisaks
kavandatud elamualadele jääb rohevõrgustiku koridori kavandatud tootmismaa, mis on
kavandatud riigi reservmaale Tartu mnt 31a kinnistust ida ja kirde suunas. Asustuse laienemine
hakkab piirkonnas takistama rohevõrgustiku sidusust ja toimimist. Kuivõrd osaliselt on
piirkonnas juba uued tänavad ja elamumaa kinnistud planeeritud ning välja mõõdetud (nt
Umbjärve tn, Kulbioru tn, Mustjärve tn ja Kulbimäe tn ääres), siis on vajalik säilitada antud
piirkonnas rohevõrgustiku sidusust veel nii palju kui võimalik.
47
Elva linna üldplaneeringu KSH.
KSH aruanne. OÜ Alkranel, 2017

Sellest tulenevalt on KSH koostaja hinnangul vaja antud piirkonnas loobuda Umbjärve
kinnistu (17003:003:0143) põhjaossa kavandatud uuest elamualast. Samuti ei ole
otstarbekas laiendada elamuala väljapoole õueala Tartu mnt 33 kinnistul
(17003:003:0001). Sellega säilib minimaalne rohekoridor laiusega 70 – 120 m). Kui eelpool
nimetatud elamualadest mitte loobuda, siis lõigatakse rohekoridor täielikult läbi.

Joonis 4.3. Kulbilohu asumis piirkondliku tähtsusega rohevõrgustiku koridori (K26) kavandatud
elamumaad (EV). Punaste ristidega on näidatud, kus KSH koostaja soovitab elamualade laiendamisest
loobuda (allikas: Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ (2006); aluskaart: Maa-amet, 2015).

Looduskaitse ja Natura alad
Kaitsealused liigid jäävad asumis üldplaneeringuga määratud rohealadele, millest osa on ElvaPeedu metsapargina kaitse all ja osa on võetud Elva maastikukaitseala moodustamisega kaitse
alla. Arendustegevust kaitsealadele ja kaitstavate liikide elupaikadesse Kulbilohu asumis
kavandatud pole, mistõttu oluline mõju kaitsealustele objektidele puudub. Võimalike
väikesemahuliste puhkeotstarbeliste ehitiste kavandamisel tuleb lähtuda Elva maastikukaitseala
kaitse-eeskirjast ja Elva-Peedu metsapargi kaitse-eesmärkidest
Elva maastikukaitseala sihtkaitsevööndis on kaitse-eeskirja § 10 lg 2 punkti 3 järgi lubatud
tootmisotstarbeta ehitise püstitamine vaid kaitseala tarbeks. Piiranguvööndis on kaitse-eeskirja
§ 15 kohaselt kaitseala valitseja nõusolekul lubatud ka muude, sh puhkeotstarbeliste ehitiste
rajamine.
Arvestades, et kaitsealade näol on tegemist on muuhulgas ka puhkamiseks kasutatavate
aladega, siis võib sihtkaitsevööndis olla vajadus ehitiste ja rajatiste rajamiseks kaitseala tarbeks
ka eesmärgil, et suunata liikumist kaitsealal kindlatele radadele või vältida nt kaitseala
prügistamist või muul moel kahjustamist. Ehitiste kavandamisel peab arvestama, et neid ei tohi
rajada kaitsealuste liikide elupaikadesse, maastikukaitseala kaitseväärtuseks olevatele
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elupaigatüüpidele ega ehituskeeluvööndisse. Üldplaneeringuga võib virgestusrajatiste maaaladel väljaspool kaitsealuste liikide elupaikasid ja ehituskeeluvööndit rajada avalikult
kasutatavaid jalgteid, istepinke ja kohtkindlaid prügikaste. Nimetatud puhkeala funktsioonide
täitmiseks vajalike rajatiste kavandamisega kaasneb positiivne mõju, kuna sellega suunatakse
puhkeala külastajaid liikuma kindlatel aladel ning luuakse võimalused prügi äraandmiseks, mis
aitab tagada puhkealade heakorda ja vähendada inimtegevuse kahjulikku mõju kaitsealale.
Oluline on, et rajatiste rajamiseks tuleb küsida kaitseala valitseja nõusolekut.
Läbi Elva maastikukaitseala Pirnaku sihtkaitsevööndi on planeeritud perspektiivne
kergliiklustee, kõnnitee, tervise-ja matkarada. Hetkel asub seal olemasolev rada. Elva
maastikukaitseala kaitse-eeskirja § 10 lg 2 p 3 järgi on kaitseala valitseja nõusolekul
sihtkaitsevööndis lubatud tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamine
kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd. Seega tuleb tulevikus konkreetse
taotluse alusel kohapeal hinnata, millises mahus hooldustööd on olemasolevale rajale vajalikud
ning milliseid saab kaitse-eesmärke kahjustamata lubada. Tuleb arvestada, et olemasoleva raja
laiendamine ei pruugi olla võimalik. Üldplaneeringus on tee märgitud olemasolevaks rajaks ja
arvestatakse võimalusega, et olemasoleva tee laiendamine ei pruugi olla võimalik.
EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (info seisuga
19.10.2016) andmetel ei ole kõnealuse tervise- ja matkaraja alal või vahetus läheduses
kaitsealuste liikide leiukohti või elupaikasid registreeritud.
Natura alade osas on läbi viidud Natura-eelhindamine (ptk 4.14).
Maastik ja kultuuripärand
Üldplaneeringuga seatakse uute väikeelamute piirkonna arendamiseks lisaks üldistele
väikeelamute maa-alade tingimustele ka kohustus detailplaneeringut koostades järgida asumis
välja kujunevat krundi ja hoonestusstruktuuri. Selle tingimuse täitmisega on võimalik tagada
ühtne asustusstruktuur ja mahult sarnased hooned. Planeeringus toodud tingimuste järgimisel
pole ette näha olulist negatiivset mõju väljakujunenud maastikuilmele ja kultuuripärandile.
Uus arendusalasid kultuurimälestiste alale ega kaitsevööndisse kavandatud pole.
Elanikkonna heaolu ja tervis (vt ka ptk 4.1)
Eesti esialgsest radooniriski levilate kaardi andmetel on Kulbilohu asumis alasid, kus kohati
võib esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid (joonis 2.4). Kõrge pinnase radoonisisalduse
näol on tegemist olulist negatiivset keskkonnamõju põhjustava elemendiga, mille kõrge
kontsentratsioon ruumide siseõhus suurendab oluliselt terviseriske. Radoonist põhjustatud
kiirgusdoosi all mõeldakse siseõhu radooni, mis satub hoonesse peamiselt pinnasest hoone all
ja ümber, ehitusmaterjalidest ning kraaniveest. Standard EVS 839:2003 Sisekliima kehtestab
elu-, puhke- ja tööruumides aasta keskmiseks radoonisisalduse ülempiiriks 200 Bq/m3. Aruande
„Radooni kaardi lõpetamine – radoon hoonete siseõhus piirkondades, kus andmed
radoonitasemete kohta puuduvad (2008)“ koostamise raames läbiviidud mõõtmiste tulemused
näitasid, et Elva linna keskmiseks radooni sisalduseks hoonete siseõhus 50–100 Bq/m3. Seega
jäid keskmised kontsentratsioonid alla lubatud piirnorme. Sellegipoolest tuleb kõrge
radooniohuga alale ehitamisel rakendada hoonete projekteerimisel ja ehitamisel radooni
tõkestamise meetmeid vastavalt standardile (EVS 840:2003 Radooniohutu hoone
projekteerimine).
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Osaliselt jäävad Kulbilohu asumisse planeeritud uued väikeelamualad C-kategooria ohtliku
ettevõtte Alexela Oil AS Elva automaattankla ohualasse (vt joonis 4.4.). Terviseamet soovitab
planeerimisel jälgida, et ohtlike ettevõtete ohualadesse ei jääks elamuid ja sotsiaalasutusi.
Seetõttu on soovitav kaaluda tulenevalt ohtliku ettevõtte ohualas paiknemisest, kas
elamualade planeerimine on ohtliku ettevõtte ohualasse otstarbekas
Umbjärve kinnistu (17003:003:0143) põhjaossa kavandatud uue elamuala ning uue elamuala,
mis on kavandatud riigi reservmaale (kinnistust Tartu mnt 31a põhja suunas), osas võib
negatiivset mõju potentsiaalselt kaasa tuua planeeritud elamualade vahetus läheduses paiknev
planeeritud tootmismaa. Kuna üldplaneeringu koostamise faasis ei ole teada, mis tüüpi tootmine
alale tulevikus tuleb, siis võib kaasneda negatiivse mõju võimalus planeeritud tootmisalalt
nimetatud planeeritud elamualadele.

Joonis 4.4. Kulbilohu asumis ohtliku ettevõtte ohualasse (tähistatud lilla ringiga) jäävad maa-alad.
(allikas: Maa-amet, 2015).

Ohualasse elama asuvaid isikuid peab teavitama ohtliku ettevõttega seotud riskidest ja õnnetuse
korral käitumise osas on vaja neile jagada soovitusi. Seda on soovitav teha koostöös ohtliku
ettevõttega. Samuti on soovitav elamuala planeerides ja välja arendades vältida ohtliku ettevõtte
ohualas nö tupiktänavate teket, et võimaliku õnnetuse korral oleks vajadusel tagatud alale
ligipääs eri suundadest ja sel moel oleks tagatud operatiivsem õnnetustele reageerimine.
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Õnnetuse korral tegutsemiseks peab täiendavalt arvestama „Lõuna-Eesti päästeala
hädaolukordade riskianalüüsiga“ (Päästeamet, 2014).
Sotsiaalse keskkonna kvaliteet ja majandusliku keskkonna areng
Väikeelamumaade laiendamine loob eeldused linna elama asuda, tuues juurde täiendava tööjõu,
mis omakorda loob eeldused ettevõtluse arendamiseks ja seeläbi töökohtade tekkeks. Töökohti
lisandub ka väikeettevõtluse ja tootmise maa-alade lisandumise ja kasutusele võtuga.
Väikeettevõtluse maa-alade säilitamine võimaldab elanikel saada esmavajalikke toidu- ja
tarbekaupu ning teenuseid kodu lähedalt ning väldib sageli autosõite kaugemalasuvatesse
keskustesse.
2015. a alguse seisuga on Elva elanike arve 5771 inimest ja rahvastikuprognoosi alusel väheneb
elanike arv järgneva 20 aasta jooksul ligikaudu 8%. Seega ei ole mõningane kavandatud
elamualade vähendamine takistuseks Elva linna arengule. KSH koostaja poolt tehtud
rohevõrgustikus paiknevate elamuaalade vähendamise ettepanekute kohaselt väheneks
elamumaa pindala ca 2 ha võrra.
Leevendavad meetmed
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Tootmisettevõtetest tuleneva õhusaaste ja müraprobleemide ilmnemisel tuleb
kasutusele võtta leevendavad meetmed (müratõkkeseinad, kõrghaljastus jne).
 Elamute projekteerimisel tuleb arvestada võimaliku pinnase kõrge radoonisisaldusega,
st tuleb rakendada hoonete projekteerimisel ja ehitamisel radooni tõkestamise meetmeid
vastavalt standardile (EVS 840:2003 Radooniohutu hoone projekteerimine).
 Loobuda Umbjärve kinnistu (17003:003:0143) põhjaossa kavandatud uuest elamualast
tulenevalt rohevõrgustiku säilitamise vajadusest.
 Kaaluda, kas ohtliku ettevõtte ohualasse on otstarbekas planeerida uusi elamumaid.
 Ei ole otstarbekas laiendada elamuala väljapoole õueala Tartu mnt 33 kinnistul
(17003:003:0001) tulenevalt rohevõrgustiku säilitamise vajadusest.

4.5. Mahlamäe
Mahlamäe asum paikneb Elva linna idaosas ja on oma asendilt linnas (jõgi ja ühendus
teedevõrguga) suhteliselt eraldiseisev ja privaatne elukeskkond. Üldplaneeringuga nähakse
asumis ette uute elamualade hoonestamist ja läbi teedevõrgu rajamise ka elamualade paremat
ühendamist kesklinnaga. Jalakäijatele paremate liikumistingimuste tagamiseks kavandatakse
kergliiklusteid.
Vesi ja pinnas, sh jäätmeteke (vt ka ptk 4.2)
Mahlamäe asumis on ette nähtud uute elamualade liitmine ühiskanalisatsiooniga (uued
elamualad on arvestatud perspektiivse reoveekogumisala koosseisu), siis pole sellest tulenevalt
ette näha olulist negatiivset mõju veekeskkonnale ja pinnasele.
Uute teede rajamisega kaasneb peamine negatiivne mõju pinnase eemaldamise ja
kahjustamisega. Arvestades piirkonna põhjavee kaitsusega ei ole oluluist ebasoodsat
veekeskkonnale ja pinnasele seoses uute teede rajamisega ette näha.
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Õhukvaliteet, sh müra olukord
Õhukvaliteedile seoses uute asustusalade kavandamisega Mahlamäe asumis ei ole olulise
negatiivse mõju esinemist ette näha. Samuti ei ole ette näha liiklussageduse kasvu ulatuses, mis
võiks kaasa tuua olulise negatiivse mõju müra osas.
Elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik
Asumis on rohkelt rohealasid, mida planeeringuga vähendatakse ca 24 ha võrra. Uued
elamualad on kavandatud piirkondliku tähtsusega rohevõrgustiku koridoriga (K26) äärealale.
Asumis tuleb rohevõrgustiku toimimiseks Elva jõe kallastel vältida kindlasti ehituskeeluvööndi
vähendamist, kuivõrd reaalselt on rohevõrgustiku sidusus tagatud eeskätt Elva jõe kaldavööndi
kaudu. Ülejäänud osas tekitatakse uute elamualade planeerimisega rohekoridori K26
konfliktpiirkond (vt joonis 4.5).

Joonis 4.5. Rohelise võrgustiku ja planeeritud elamumaade kattumine Mahlamäe asumi elamumaal.
Lilla katkendjoonega on tähistatid rohevõrgustiku konfliktala. Punase ristiga on tähistatud ala, kus KSH
koostaja soovitab planeeritud elamumaadest loobuda tulenevalt elamuala ja nahkhiirte elupaiga
kattumisega. Lilla ringjoonega on tähistatud täiendava infona ohtliku ettevõtte Reola Gaas AS
Scandagra Eesti viljakuivati ohuala (aluskaart: Maa-amet, 2015).

Looduskaitse ja Natura alad
Uued elamualad jäävad Mahlamäel kollaliste sugukonda kuuluvate III kaitsekategooria
taimeliikide karukold (Lycopodium clavatum) ja harilik ungrukold (Huperzia selago)
kasvukohta (joonis 4.6). Elamumaal tuleb kaitsealuse liigi kasvukohas elamukrundi rajamist ja
hoonestamist vältida. Samuti on Kullese tänav kattuv III kaitsekategooria liigi karukold
(Lycopodium clavatum) elupaigaga. Kullese tn näol on tegemist olemasoleva kruusateega ja
EELIS infosüsteemi märgitud ala raadiuses ei saa karukoldi kasvukoht reaalselt asuda tee peal,
vaid saab olla tee kõrval.
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Vastavalt looduskaitseseaduse § 48 tagatakse III kaitsekategooria liikide soodne seisund
vähemalt 10 protsendi teadaolevate ja keskkonnaregistris registreeritud elupaikade või
kasvukohtade kaitsega kaitsealade või hoiualade moodustamise või püsielupaikade
kindlaksmääramisega lähtuvalt alade esinduslikkusest. Lähim karukoldi kasvukoht, mis jääb
kaitsealale paikneb Elva maastikukaitsealal (ühtlasi Natura 2000 võrgustiku Elva-Vitipalu
loodusala).
Kullese tn piirkond ei ole määratud kaitse- või hoiualaks ega püsielupaigaks, seetõttu rakendub
antud kohas eelkõige liigi isendi kaitse. Samas on liigi kaitse seisukohast oluline ka erinevate
asurkondade elujõulisuse tagamine. Kullese tn näol on tegemist olemasoleva kruusateega. Kui
osutub vajalikuks Kullese tn laiendamine, siis karukoldi elujõulisuse tagamiseks on võimalik
tänava ehitustsooni jäävate isendite ümberasustamine ehitustsoonist välja jäävale osale.
Karukoldi on võimalik ümber istutada, kui istutamine toimub koos piisavalt suure mullapalliga,
mis kaasaks enamuse ümberasustatava taime juurtest ning taimed istutatakse ümber võimalikult
sarnasesse keskkonda. Samas kaasnevad karukoldi ümberasustamisega riskid. Kollad
paljunevad ja arenevad väga aeglaselt. Eoste idanemine võib aega võtta kuus-seitse aastat, ja
seda juhul, kui need idanemiseks soodsasse kasvukohta satuvad. Kuid eose idanedeski ei ole
veel ta taime nime päriselt väärt. Esmalt areneb eosest pisike, paari millimeetri suurune eelleht.
See elab maa sees ja on seetõttu täiest värvusetu. Eellehte abistavad toitumisel seeneniidid
(mükoriisa). Eellehel arenevad isas- ja emassuguorganid. Ühtedes neist valmivad liikuvad
seemnerakud, teistes liikumatud munarakud. Kui seemnerakud jõuavad munarakuni ja selle
viljastavad, hakkab peagi arenema uus kollataim. Eellehe areng vältab kümme-viisteist aastat,
nii et uue taime arenemiseks ja kasvamiseks kulub umbes kakskümmend aastat
(http://bio.edu.ee/taimed/sonajalg/karukold.htm).
Seega, kui osutub vajalikuks olemasoleva kruusatee (Kullese tn) laiendamine, siis tuleb
täpsemalt kindlaks määrata karukoldi kasvukoht tee ääres ja vajadusel kaaluda karukoldi
ümberasustamist. Täpne ümberasustamise asukoht ja tingimused tuleb välja selgitada koostöös
vastava eriala eksperdiga, lähtudes seejuures Vabariigi Valitsuse 15.07.2004. a määrusest nr
248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“.
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Joonis 4.6. III kaitsekategooria kollaliste kasvukohad (tähistatud punaste ringidega) Mahlamäe
elamumaal (tähistatud kollase viirutusega) ja kattumine planeeritud Kullese tänavaga (allikas: EELIS
(Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 06.04.2015; aluskaart: Maaamet, 2015).

Asumisse ulatub kahe lahustükina Elva-Peedu metsapark, millest Liivamäe ala alusel on
moodustamisel Elva maastikukaitseala ja teise lahustüki riikliku kaitse alt väljaarvamisel
võetakse see Elva metsapargi osana kohaliku kaitse alla. Võimalike väikesemahuliste
puhkeotstarbeliste ehitiste kavandamisel tuleb lähtuda Elva metsapargi kaitse-eesmärkidest ja
Elva maastikukaitseala kaitse-eeskirjast.
Elva maastikukaitseala sihtkaitsevööndis on kaitse-eeskirja § 10 lg 2 punkti 3 järgi lubatud
tootmisotstarbeta ehitise püstitamine vaid kaitseala tarbeks. Piiranguvööndis on kaitse-eeskirja
§ 15 kohaselt kaitseala valitseja nõusolekul lubatud ka muude, sh puhkeotstarbeliste ehitiste
rajamine.
Arvestades, et kaitsealade näol on tegemist on muuhulgas ka puhkamiseks kasutatavate
aladega, siis võib sihtkaitsevööndis olla vajadus ehitiste ja rajatiste rajamiseks kaitseala tarbeks
ka eesmärgil, et suunata liikumist kaitsealal kindlatele radadele või vältida nt kaitseala
prügistamist või muul moel kahjustamist. Ehitiste kavandamisel peab arvestama, et neid ei tohi
rajada kaitsealuste liikide elupaikadesse, maastikukaitseala kaitseväärtuseks olevatele
elupaigatüüpidele ega ehituskeeluvööndisse. Üldplaneeringuga võib virgestusrajatiste maaaladel väljaspool kaitsealuste liikide elupaikasid ja ehituskeeluvööndit rajada avalikult
kasutatavaid jalgteid, istepinke ja kohtkindlaid prügikaste. Nimetatud puhkeala funktsioonide
täitmiseks vajalike rajatiste kavandamisega kaasneb positiivne mõju, kuna sellega suunatakse
puhkeala külastajaid liikuma kindlatel aladel ning luuakse võimalused prügi äraandmiseks, mis
aitab tagada puhkealade heakorda ja vähendada inimtegevuse kahjulikku mõju kaitsealale.
Oluline on, et rajatiste rajamiseks tuleb küsida kaitseala valitseja nõusolekut.
Elva jõeäärne ala on määratud II kaitsekategooria tiigilendlase (Myotis dasycneme) elu- ja
toitumispaigaks. Seetõttu on soovitav Mahlamäe tn 12 ja 12a kinnistute vahelisele alale
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riigi reservmaale planeeritud väikeelamumaa laiendamisest loobuda. Arendustegevuse
korral tuleb nahkhiirte elu- ja toitumispaikades säilitada vanad puud, mille puuõõnsused
pakuvad nahkhiirtele varjepaiku. Tänavavalgustuse lisamisel paigaldada madalad ja hajutatud
ning nõrgema valgustugevusega kohtvalgustid.
Natura alade osas on läbi viidud Natura-eelhindamine (ptk 4.14).
Maastik ja kultuuripärand
Üldplaneering ei sea asumis hoonestamisele spetsiifilisi tingimusi, kuivõrd hooned on asumis
piirkonniti ehitatud erinevatel aegadel ja sellest tulenevalt ka ajastule vastava arhitektuuri ning
ehitustavade järgi. Lähtuda tuleb planeeringuga seatud maa- ja veealade üldistest kasutamis- ja
ehitustingimustest, mille kohaselt olemasolevate hoonete või võimalikul territooriumi (reeglina
krundi) uushoonestamisel tuleb hoone kõrguspiirangu määramisel arvestada naaberhoonete
parameetritega. Sellega on võimalik aidata kaasa piirkonnale omase maastikuilme säilimisele.
Samuti peab ehitis olema teostuselt heatasemeline, kõrge arhitektuurse tasemega ning
linnaruumi rikastav, ehitise maht ja välisviimistlusmaterjalid peavad sobima ümbritsevasse
keskkonda ja harmoneeruma väljakujunenud arhitektuurse olukorraga. Asustusstruktuuri
säilimiseks on oluline, et uute elamukruntide moodustamisel oleks krundi suurus minimaalselt
sama suur kui juba antud piirkonnas olemasolevate kruntide suurused. KSH koostaja
ettepanek on seada nõue, et kruntide hoonestamisel ja olemasolevate hoonete laiendamisel
tuleks säilitada võimalikult palju krundile iseloomulikku olemasolevat kõrghaljastust.
Minimaalselt on soovitav säilitada 40% olemasolevast kõrghaljastusest krundil ning
krundi täisehitusprotsent ei tohiks ületada 35%. Eelpool toodud tingimuste järgmisel pole
olulist negatiivset mõju väljakujunenud maastikuilmele ja kultuuripärandile ette näha.
Uus arendusalasid kultuurimälestiste alale ega kaitsevööndisse kavandatud pole.
Elanikkonna heaolu ja tervis
Mahlamäe asumisse (riigi reservmaale Mahlamäe tn 12 ja 12a kinnistute vahelisele alale
planeeritud uuele väikeelamumaale) ulatub ohtliku ettevõtte Reola Gaas AS Scandagra Eesti
viljakuivati ohuala (vt joonis 4.5).
Sotsiaalse keskkonna kvaliteet ja majandusliku keskkonna areng
Väikeelamumaade laiendamine loob eeldused linna elama asuda, tuues juurde täiendava tööjõu,
mis omakorda loob eeldused ettevõtluse arendamiseks ja seeläbi töökohtade tekkeks.
Juurdepääsutee rajamisega aidatakse kaasa taristu toimimisele ja kättesaadavuse
parandamisele.
Arvestades, et Mahlamäe asumisse on planeeritud mitmeid uusi väikeelamualasid, on KSHs
tehtud ettepanek vähendada elamualasid ca 0,4 ha võrra ja kuna rahvastikuprognoosi kohaselt
on Elva linna rahvaarv pigem vähenemas, siis ei ole KSH koostaja poolt välja pakutatud uute
elamualade vähendamine takistuseks Elva linna arengule.
Leevendavad meetmed
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Vältida elamukrundi moodustamist ja hoonestamist kollaliste sugukonda kuuluvate III
kaitsekategooria taimeliikide karukold (Lycopodium clavatum) ja harilik ungrukold
(Huperzia selago) kasvukohas.
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 Kui tulevikus osutub vajalikuks Kullese tn laiendamine, siis tuleb täpsemalt kindlaks
määrata ehitustsooni jääv III kaitsekategooria taimeliigi karukold (Lycopodium
clavatum) kasvuala ning kahjustamise vältimiseks tuleb karukoldi isendid vajadusel
ümber asustada. Täpne ümberasustamise asukoht ja tingimused tuleb välja selgitada
koostöös vastava eriala eksperdiga, lähtudes seejuures Vabariigi Valitsuse 15.07.2004.
a määrusest nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“.
 Nahkhiirte elu- ja toitumispaikades tuleb arendustegevuse korral säilitada vanad puud
(tuleb veenduda, kas eelkõige lehtpuudest leidub nahkhiirtele sobivaid vähemalt 20 cm
diameetriga puid ja vastavaid puid maksimaalselt säilitada) ning tänavavalgustuse
lisamisel rajada madalad ja hajutatud ning nõrgema valgustugevusega kohtvalgustid.
 Loobuda Mahlamäe tn 12 ja 12a kinnistute vahelisele alale riigi reservmaale planeeritud
uuest väikeelamumaast.
 Alal tuleb maksimaalselt säilitada olemasolevat haljastust. Krundi täisehitusprotsent ei
tohiks ületada 35%. Minimaalselt on soovitav säilitada 40% olemasolevast
kõrghaljastusest krundil.

4.6. Peedu
Peedu asum paikneb Elva linna põhjaosas ja asumi kuvand on olnud eelkõige suvilapiirkond,
mis piirneb osaliselt Elva maastikukaitsealaga (Elva-Vitipalu loodusalaga). Asumit läbib
Tallinn-Tartu-Valga raudtee, mille Peedu peatus paikneb asumis. Planeering näeb ette asumis
väikesemahulist väikeelamumaade laienemist ja tänavavõrgustiku parendamist. Jalakäijatele
paremate liikumistingimuste tagamiseks kavandatakse kergliiklusteid.
Vesi ja pinnas, sh jäätmeteke
Veekeskkonnale ja pinnasele ei ole Peedu asumis üldplaneeringuga ette nähtud tegevuste osas
olulist negatiivset mõju ette näha.
Üldplaneeringu ja KSH avaliku väljapaneku kestel esitati Anne Kivari poolt ettepanek
üldplaneeringu lahenduse muutmiseks Peedu asumis. Ettepaneku sisuks oli palve muuta
väikeelamu maa-alaks Vikerkaare tn ja Oru tn vahel asetsev roheala (joonisel 4.7. lilla värviga
näidatud Maa-ala 1); kinnistute aadressidega Vikerkaare 24 ja Oru 2 vaheline roheala (joonisel
4.7. lilla värviga näidatud Maa-ala 2).
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Joonis 4.7. Üldplaneeringu ja selle KSH avaliku väljapaneku käigus Anne Kivari poolt esitatud
ettepanek
Alljärgnevalt on esitatud KSH koostaja hinnangud seoses esitatud ettepanekuga:
Maa-ala 1 – maa-alal ei asu ühtki looduskaitsealust objekti ega kultuurimälestist. Samuti ei ole
maa-ala arvatud rohevõrgustiku koosseisu. Maa-alale ulatub osaliselt Elva jõe
ehituskeeluvöönd (joonis 4.8. helesinine joon) ja täielilkult piiranguvöönd (joonis 4.8.
tumesinine joon ja viirutus).
Looduskaitseseaduse § 38 lõike 2 kohaselt ulatub rannal ja järve või jõe kaldal metsamaal
metsaseaduse § 3 lõike 2 tähenduses ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini.
Metsaseaduse § 3 lõike 2 kohaselt on metsamaa maa, mis vastab vähemalt ühele järgmistest
nõuetest:1) on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse; 2) on maatükk pindalaga vähemalt
0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega
vähemalt 30 protsenti.
Osaliselt on Eesti põhikaardi andmetel maa-alal metsamaa kõlvikud. Seega laieneb suurel osal
maa-alast ehituskeeluvööndi piir piiranguvööndi piirini. Ehituskeeluvööndist jääb välja seega
ainult väike osa maa-alast, mis asub piiranguvööndis ja kus ei ole metsamaa kõlvikut.
Arvestades, et Elva jõgi kuulub antud lõigus Elva-Vitipalu loodusala koosseisu, siis ei ole
ehituskeeluvööndi vähendamine antud maa-alal looduskaitseliselt võimalik., kuna sellega
võivad kaasneda ebasoodsad mõjud Elva jõele.
Seega võib maa-ala 1 arvata küll perspektiivseks elamumaaks, kuid seal peab arvestama
olemasolevate kitsendustega.
2) Maa-ala 2 – maa-alal ei leidu ühtegi looduskaitsealust objekti ega kultuurimälestist. Samuti
ei ole maa-ala arvatud rohevõrgustiku koosseisu. Maa-alal 2 on hetkel Eesti põhikaardi
andmetel kogu ulatuses metsamaa kõlvik. Seega saab maa-ala 2 määrata küll perspektiivseks
elamumaaks, kuid peab arvestama, et ehituskeeluvöönd laieneb antud alal piiranguvööndi
piirini (joonis 4.8. tumesinine joon ja viirutus) ja kuna Elva jõgi on antud lõigus Natura
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võrgustiku loodusala koosseisus (Elva-Vitipalu), siis ei ole ehituskeeluvööndi vähendamine
looduskaitseliselt võimalik, kuna sellega võivad kaasneda ebasoodsad mõjud Elva jõele.
Kalda kaitse eesmärgid on sätestatud Looduskaitseseaduses § 34. Eesmärkideks on kaldal
asuvate looduskoosluste säilitamine; inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine; kalda
eripära arvestava asustuse suunamine ning vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Kalda
kaitse eesmärkide osas on antud maa-aladel hinnang järgmine:
 kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine – kui metsamaa muudetakse täielikult
elamumaaks, siis looduskooslused ei säiliks.
 inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine – ehituskeeluvööndisse
täiendavate elamute ehitamise korral võib kahjulik mõju kasvada. Riske tõstab
asjaolu, et Elva jõgi kuulub antud lõigus Natura võrgustiku loodusala koosseisu ja
ehituskeeluvööndi vähendamine antud asukohas võib kaasa tuua Elva jõele
ebasoodsaid mõjusid.
 kalda eripära arvestava asustuse suunamine – selles osas ei ole negatiivseid
(ebasoodsaid) mõjusid ette näha.
 vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine - selles osas ei ole negatiivseid
(ebasoodsaid) mõjusid ette näha.

Joonis 4.8. Kitsendused ettepaneku alustel maa-aladel
Õhukvaliteet, sh müra olukord
Õhukvaliteedi ja müra osas ei ole seoses üldplaneeringuga olulist negatiivset mõju ette näha.
Elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik
Elamumaade laienemisega suureneb koormus keskkonnale. Looduslike alade asendumine
tehisliku maastikuga omab negatiivset mõju taimestikule ja loomastikule, kuna seni
looduslikult kulgenud protsessid muutuvad. Peedu asumis nähakse väikesemahulist
elamumaade laienemist, seejuures seatakse üldplaneeringuga uutele kruntidele tulenevalt asumi
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kõrge kvaliteediga maastikulisest ja kultuurajaloolisest iseloomust minimaalseks suuruseks
1500 m2. Erinevate ekspertide hinnangul võikski olemasolevatel haljasaladel aedlinna säilimise
seisukohast minimaalne krundi suurus olla umbes 1500 m2.
Üldplaneeringu kohaselt on uue elamu ehitamine juba hoonestatud krundile lubatud vaid
olemasoleva hoone asukohta, mis väldib hoonestuse tihendamist ja seeläbi haljastuse
kahanemist olemasolevatel kruntidel. Et vältida hoonestatud kruntide tükeldamisel uute
hoonestamata kruntide teket ja seeläbi seal haljastuse vähenemist, tuleb
üldplaneeringuga seada minimaalne krundisuurus ka olemasolevate elamualade
tükeldamisel tekkivatele uutele kruntidele. Seega ei tohi ka olemasolevate elamumaade
tükeldamisel lubada väiksemaid krunte kui 1500 m2. Kõrghaljastuse säilimiseks on
üldplaneeringuga seatud asumis nõue kruntide hoonestamisel ja olemasolevate hoonete
laiendamisel säilitada võimalikult palju krundile iseloomulikku olemasolevat kõrghaljastust
ning täiskasvanud puude mahavõtmisel hoonestatavatel aladel leida ehitusprojekti koostamisel
lahendus asendusistutusteks. KSH koostaja ettepanek on seada ka minimaalne
kõrghaljastuse protsent, et oleks võimalik üheselt määratleda säilitatava kõrghaljastuse
osa. Minimaalselt on soovitav säilitada 40% olemasolevast kõrghaljastusest krundil ja
krundi täisehitusprotsent ei tohiks ületada 30%. Eelnimetatud tingimuste täitmise korral
kaasneb elamumaade laienemisega haljastuse minimaalne vähenemine.
Asum ulatub rohevõrgustiku kohaliku tähtsusega koridori äärealale. Elamualade laienemist
rohekoridoris planeering ette ei näe.
Uusi elamumaid looduskaitsealustele objektidele või kaitsealuste liikide elupaikadesse
kavandatud pole. Natura alade osas on läbi viidud Natura-eelhindamine (ptk 4.14).
Maastik ja kultuuripärand
Elva linna väärtuseks on rohealade arvukus ja metsalinna miljöö säilimine eesmärgil tuleb
vältida suurte elamukruntide moodustamist ja/või tükeldamist ning seeläbi kõrghaljastuse
vähenemist. Asustusstruktuuri säilimiseks on oluline, et uute elamukruntide moodustamisel
oleks krundisuurus minimaalselt sama suur kui juba antud piirkonnas olemasolevate kruntide
suurused. Arvestades Peedu asumi kõrge kvaliteediga maastikulist ja kultuurajaloolist
iseloomu, seatakse üldplaneeringuga uutele kruntidele minimaalseks suuruseks 1500 m2 ja
olemasolevate kruntide tükeldamisel tehakse käesoleva KSHga ettepanek seada asumis
minimaalne krundisuurus ka olemasolevate elamualade tükeldamisel tekkivatele uutele
kruntidele (samuti 1500 m2). Nimetatud tingimuste järgmisel tagatakse suurte kruntide
säilimine ja seeläbi asumi iseloomuliku maastikuilme püsimine. Metsalinna miljöö säilimisele
aitab kaasa ka üldplaneeringu nõue kruntide hoonestamisel ja olemasolevate hoonete
laiendamisel säilitada võimalikult palju krundile iseloomulikku olemasolevat kõrghaljastust
ning täiskasvanud puude maha võtmisel hoonestatavatel aladel ehitusprojekti koostamisel leida
lahendus asendusistutusteks.
Väljakujunenud ehitusjoont ja maastikuilmet aitavad säilitada üldplaneeringuga seatud
tingimus, et uue elamu ehitamine juba hoonestatud krundile on lubatud vaid olemasoleva hoone
asukohta ning uus hoone peab arvestama piirkonnas välja kujunenud hoonete mahtusid ning
toetama miljöö säilimist.
Uus arendusalasid kultuurimälestiste alale ega kaitsevööndisse kavandatud pole.
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Elanikkonna heaolu ja tervis (vt ptk 4.1)
Sotsiaalse keskkonna kvaliteet ja majandusliku keskkonna areng
Väikeelamumaade laiendamine loob eeldused linna elama asuda, tuues juurde täiendava tööjõu,
mis omakorda loob eeldused ettevõtluse arendamiseks ja seeläbi töökohtade tekkeks.
Väikeettevõtluse maa-alade säilitamine on oluline, kuna see võimaldab elanikel saada
esmavajalikke toidu- ja tarbekaupu ning teenuseid kodu lähedalt ning väldib sageli autosõite
kaugemalasuvatesse keskustesse. Ühiskondliku hoone maa-alal paikneva lasteaia olemasolu
tagab asumis alushariduse kättesaadavuse ning aitab tugevdada sotsiaalseid võrgustikke.
Juurdepääsutee rajamisega aidatakse kaasa taristu toimimisele ja kättesaadavuse
parandamisele.
Leevendavad meetmed
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Olemasolevate elamumaade tükeldamisel mitte lubada väiksemaid krunte kui 1500 m2.
 Alal tuleb maksimaalselt säilitada olemasolevat haljastust. Krundi täisehitusprotsent ei
tohiks ületada 30%. Minimaalselt on soovitav säilitada 40% olemasolevast
kõrghaljastusest krundil.

4.7. Arbimäe
Arbimäe asum asub Kulbilohu ja Kesklinna asumi vahel ning ühendab erineva funktsiooni ja
ehituslaadiga hoonestuspiirkondi. Arbimäe on kõige linnalisema keskkonnaga asum Elvas,
kuhu on koondunud linna suurimad tootmisettevõtted, sh Saint-Gobain Glass Estonia Se
klaasitehase tootmishoone ja Marepleks OÜ tootmisüksus. Suur osa asumist on hoonestatud
väikeelamutega, kõrval mõned korterelamud ja kaubanduspinnad. Planeering seab eesmärgiks
senise maakasutuse tsoneeringu säilitamise. Väikeelamumaade laienemist kavandatakse asumi
kirdeossa, Loode ja Oja tänava äärsele alale. Uute toomishoonete rajamise võimalust nähakse
olemasoleval tootmise maa-alal raudtee-äärsel alal. Kinnistutele juurdepääsuks nähakse ette
perspektiivsed tänavad. Jalakäijatele paremate liikumistingimuste tagamiseks kavandatakse
kergliiklusteid.
Vesi ja pinnas, sh jäätmeteke)
Veekeskkonnale ja pinnasele ei ole Arbimäe asumis üldplaneeringuga ette nähtud tegevuste
osas olulist negatiivset mõju ette näha.
Õhukvaliteet, sh müra olukord
Elamute lisandumine toob kaasa liiklussageduse kasvu, mille tulemusena suureneb müra- ja
õhusaaste foon. Samas pole ette näha liiklussageduse hüppelist tõusu ja seega hoonestuse
lisandumisest tulenev liiklussageduse kasv asumi õhukvaliteedile olulist negatiivset mõju ei
avalda.
Arvestades, et Verevi elamupiirkonnad pole suured ja ka juurde planeeritavad elamualad on
suhteliselt väikesed, siis ei ole ka kütmisest tulenevalt õhukvaliteedile olulist negatiivset mõju
ette näha.
Tootmismaade laienemisega võib tekkida lokaalseid õhusaaste- ja müraprobleeme eelkõige
tootmise maa-aladega külgnevatele väikeelamumaadele. Seetõttu võib sõltuvalt tootmise
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iseloomust vajalikuks osutuda leevendavate meetmete (nt müratõkkeseinad, kõrghaljastus jne)
kasutusele võtmine elamumaadele kanduva õhusaaste ja müra vähendamiseks.
Elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik
Planeering näeb ette elamumaade piirkonna laienemist asumi kirdeossa haljastatud alale,
millega kaasneb haljastuse vähenemine. Asumisse seatakse krundi minimaalseks suuruseks
üldtingimuste kohaselt üksikelamule 600 m2 ja kahe korteriga elamule 800 m2, seejuures tohib
krundi täisehitusprotsent olla kuni 40%. KSH koostaja ettepanekul tuleks lisaks krundi
täisehituse protsendile määrata ka elamukrundi minimaalne haljastuse protsent, kuna
kommunikatsioonid, juurdepääsuteed ja parklaalad ei lähe hoonealuse pinnana arvesse.
Minimaalselt on soovitav säilitada 30% olemasolevast haljastusest krundil. Tingimuse
seadmine aitab säilitada haljastust ja on piirkondliku tähtsusega rohekoridoril K26 paiknemise
tõttu vajalik, et tagada rohelise vööndi jaoks ökoloogiliselt toimiv metsaala.
Uutele arendusaladele looduskaitseobjekte ei jää ja seega oluline mõju looduskaitseobjektidele
puudub. Uued elamumaad on kavandatud rohekoridori K26 servaalale (Loode tn 1a kinnistu
ning Oja tn 7 kinnistu). Oluline mõju minimaalse haljastuse protsendi seadmisel rohevõrgustiku
toimimisele puudub.
Maastik ja kultuuripärand
Üldplaneering ei sea asumi hoonestamisele spetsiifilisi tingimusi. Lähtuda tuleb planeeringuga
seatud maa- ja veealade üldistest kasutamis- ja ehitustingimustest, mille kohaselt olemasolevate
hoonete või võimalikul territooriumi (reeglina krundi) uushoonestamisel tuleb hoone
kõrguspiirangu määramisel arvestada naaberhoonete parameetritega. Nii on võimalik aidata
kaasa piirkonnale omase maastikuilme säilimisele. Samuti peab ehitis olema teostuselt
heatasemeline, kõrge arhitektuurse tasemega ning linnaruumi rikastav, ehitise maht ja
välisviimistlusmaterjalid peavad sobima ümbritsevasse keskkonda ja harmoneeruma
väljakujunenud arhitektuurse olukorraga. Asustusstruktuuri säilimiseks on oluline, et uute
elamukruntide moodustamisel oleks krundisuurus minimaalselt sama suur kui juba antud
piirkonnas olemasolevate kruntide suurused. Planeeringus toodud tingimuste järgmisel pole
olulist negatiivset mõju väljakujunenud maastikuilmele ja kultuuripärandile ette näha.
Uute tootmisobjektide rajamine olemasolevatele tootmisaladele aitab tootmist koondada ning
minimeerib selle mõju ulatust.
Uus arendusalasid kultuurimälestiste alale ega kaitsevööndisse kavandatud pole.
Elanikkonna heaolu ja tervis (vt ka ptk 4.1)
Eesti esialgsest radooniriski levilate kaardi andmetel on Arbimäe asumis alasid, kus kohati võib
esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid (joonis 2.4). Kõrge pinnase radoonisisalduse näol
on tegemist olulist negatiivset keskkonnamõju põhjustava elemendiga, mille kõrge
kontsentratsioon ruumide siseõhus suurendab oluliselt terviseriske. Radoonist põhjustatud
kiirgusdoosi all mõeldakse siseõhu radooni, mis satub hoonesse peamiselt pinnasest hoone all
ja ümber, ehitusmaterjalidest ning kraaniveest. Standard EVS 839:2003 Sisekliima kehtestab
elu-, puhke- ja tööruumides aasta keskmiseks radoonisisalduse ülempiiriks 200 Bq/m3.
Kiirguskeskuse aruande „Radooni kaardi lõpetamine – radoon hoonete siseõhus piirkondades,
kus andmed radoonitasemete kohta puuduvad (2008)“ koostamise raames läbiviidud mõõtmiste
tulemused näitasid, et Elva linna keskmiseks radooni sisalduseks hoonete siseõhus 50–100
Bq/m3. Seega jäid keskmised kontsentratsioonid alla lubatud piirnorme. Sellegipoolest tuleb
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kõrge radooniohuga alale ehitamisel rakendada hoonete projekteerimisel ja ehitamisel radooni
tõkestamise meetmeid vastavalt standardile (EVS 840:2003 Radooniohutu hoone
projekteerimine).
Osaliselt jäävad Arbimäe asumisse planeeritud uued väikeelamualad (kinnistu Loode tn 1a
lõunaserv ja kinnistu Oja tn 7 täielikult) C-kategooria ohtliku ettevõtte Reola Gaas AS
Scandagra Eesti viljakuivati ohualasse (vt joonis 4.9.). Ohualasse elama asuvaid isikuid peab
teavitama ohtliku ettevõttega seotud riskidest ja õnnetuse korral käitumise osas on vaja neile
jagada soovitusi. Seda on soovitav teha koostöös ohtliku ettevõttega. Samuti on soovitav
elamuala planeerides ja välja arendades vältida ohtliku ettevõtte ohualas nö tupiktänavate teket,
et võimaliku õnnetuse korral oleks vajadusel tagatud alale ligipääs eri suundadest ja sel moel
oleks tagatud operatiivsem õnnetustele reageerimine.
Õnnetuse korral tegutsemiseks peab täiendavalt arvestama „Lõuna-Eesti päästeala
hädaolukordade riskianalüüsiga“ (Päästeamet, 2014).

Joonis 4.9. Arbimäe asumis ohtliku ettevõtte ohualasse (tähistatud lilla ringiga) jäävad maa-alad.

Sotsiaalse keskkonna kvaliteet ja majandusliku keskkonna areng
Väikeelamumaade laiendamine loob eeldused linna elama asuda, tuues juurde täiendava tööjõu,
mis omakorda loob eeldused ettevõtluse arendamiseks ja seeläbi töökohtade tekkeks.
Väikeettevõtluse maa-alade säilitamine on oluline, kuna see võimaldab elanikel saada
esmavajalikke toidu- ja tarbekaupu ning teenuseid kodu lähedalt ning väldib sageli autosõite
kaugemalasuvatesse keskustesse. Tootmismaade olemasolu tagab asumis töökohtade
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olemasolu ja väldib väljarännet suurematesse keskustesse ning vähendab samuti autosõitude
vajadust. Ühiskondliku hoone maa-alal paiknev Elva Haigla tagab tervishoiuteenuste ja lasteaia
olemasolu alushariduse kättesaadavuse. Jehoova tunnistajate kuningriigisaal võimaldab teatud
usulisi tõekspidamisi omavatel inimestel koos käia ja sellega tugevdada sotsiaalseid
võrgustikke. Juurdepääsutee rajamisega aidatakse kaasa taristu toimimisele ja kättesaadavuse
parandamisele.
Leevendavad meetmed
 Tulenevalt tootmise iseloomust, on vajalik sademevee kogumine tootmisterritooriumil
ning selle nõuetekohane käitlemine.
 Tootmisettevõtetest tuleneva õhusaaste ja müraprobleemide ilmnemisel tuleb
kasutusele võtta leevendavad meetmed (müratõkkeseinad, kõrghaljastus jne).
 Elamute projekteerimisel tuleb arvestada võimaliku pinnase kõrge radoonisisaldusega,
st tuleb vajadusel rakendada hoonete projekteerimisel ja ehitamisel radooni tõkestamise
meetmeid vastavalt standardile (EVS 840:2003 Radooniohutu hoone projekteerimine).
 Minimaalselt on soovitav säilitada 30% olemasolevast haljastusest krundil.

4.8. Kadaka
Kadaka asum paikneb Elva linna lõunaosas ja kujutab endast kesklinna vahetus läheduses
paiknevat peamiselt väikeelamumaadest koosnevat piirkonda, kuhu nähakse planeeringuga
üksnes minimaalset hoonestusalade laiendamist väikese puhkeväärtusega maatükkidel.
Kinnistutele juurdepääsuks nähakse ette perspektiivsed tänavad. Jalakäijatele paremate
liikumistingimuste tagamiseks kavandatakse kergliiklusteid.
Suure osa asumist võtab enda alla Elva-Peedu metsapark, mille piire ja kaitsestaatust soovitakse
koostatava üldplaneeringuga täpsustada (vt ptk 4.10). Metspargi praegustesse piiridesse
kavandatakse väikeettevõtluse (Liiva tn 14 kinnistul raudtee ääres), ühiskondliku hoonete
(Käärdi tee 9 kinnistust lõunas paiknev maa-ala) ja väikeelamu (osaliselt Käärdi tee 14 kinnistu)
maa-alad. Piiriettepanekuga jäävad nimetatud maa-alad Elva metsapargi koosseisust välja.
Vesi ja pinnas, sh jäätmeteke
Veekeskkonnale ja pinnasele ei ole Kadaka asumis üldplaneeringuga ette nähtud tegevuste osas
olulist negatiivset mõju ette näha.
Õhukvaliteet, sh müra olukord
Õhukvaliteedi ja müra osas ei ole seoses üldplaneeringuga olulist negatiivset mõju ette näha.
Elurikkus, taimestik, loomastik ja looduskaitse
Planeeringuga kavandatakse väikeettevõtluse ja ühiskondlike hoonete maa-alad Elva-Peedu
metsapargi lahustüki servaaladele, mis riikliku kaitse alt väljaarvamisel kohaliku kaitse alla
võetava Elva metsapargi koosseisu kuuluma ei hakka. Hoonete rajamisega pargialale kaasneb
negatiivne mõju haljasala vähenemise tõttu.
Ühiskondliku hoone maa-alale seatakse üldplaneeringuga tingimus, et hoonete ehitamise
aluseks on kehtestatud detailplaneering, mis võimaldab lahendused haljastuse säilitamiseks
võimalikult suures ulatuses. Samuti aitab haljastust säilitada tingimus, et ühiskondlike hoonete
ümbrus peab olema haljastatud ja heakorrastatud ning väikseim lubatud haljastuse osakaal
krundi pinnast on 20%. Väikeettevõtluse maa-alale seab üldplaneering suurimaks lubatud
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täisehitusprotsendiks 40%, mida võib kohalik omavalitsus ümbritsevast keskkonnast tulenevalt
vähendada. Kui lähtutakse eelnimetatud tingimustest, ei ole olulist negatiivset keskkonnamõju
nimetatud alade arendamisega ette näha.
Maastik ja kultuuripärand
Uued väikeelamumaad on planeeringuga kavandatud olemasolevate väikeelamumaade vahele
või nende laiendusena. Planeerib seab maastikuilme säilimiseks muuhulgas tingimuse, et
elamute korruselisus asumis ei tohi olla üle 2 korruse ja kinni tuleb pidada tänavatel välja
kujunenud tagasiastega ehitusjoonest.
Uus arendusalasid kultuurimälestiste alale ega kaitsevööndisse kavandatud pole.
Elanikkonna heaolu ja tervis
Elanikkonnal heaolule ja tervisele üldplaneeringuga kavandatud tegevused Kadaka asumis
olulist negatiivset mõju kaasa ei too.
Sotsiaalse keskkonna kvaliteet ja majandusliku keskkonna areng
Väikeelamumaade laiendamine loob eeldused linna elama asuda, tuues juurde täiendava tööjõu,
mis omakorda loob eeldused ettevõtluse arendamiseks ja seeläbi töökohtade tekkeks.
Väikeettevõtluse maa-alade ja ühiskondliku hoone maa-alade lisandumisega tekitatakse juurde
samuti töökohti ja parandatakse teenuste kättesaadavust. Juurdepääsutee rajamisega aidatakse
kaasa taristu toimimisele ja kättesaadavuse parandamisele.

4.9. Kruusa
Kruusa asum paikneb Elva linna edelaosas ja piirneb vahetult Kadaka ja Verevi asumiga.
Planeeringuga nähakse perspektiivsete väikeelamute maa-alade laienemist Valga mnt 47
kinnistust lõuna suunas Vapramäe-Elva-Kalme kõrvalmaantee äärde, Käo tee ja Põllu tänava
ristumiskohta kinnistutele Käo tee 86a ning Lille tn 9 ja Kruusa tänava äärde Kruusa tn 34
kinnistule. Samuti kavandatakse planeeringuga Lille tänava pikendust kuni Põllu tänavani.
Jalakäijatele paremate liikumistingimuste tagamiseks kavandatakse kergliiklusteid.
Vesi ja pinnas, sh jäätmeteke
Uute teede rajamisega kaasneb peamine negatiivne mõju pinnase eemaldamise ja
kahjustamisega. Samuti võib kaasneda tee rajamisega ehitus- kui ka kasutusaegne reostusoht,
mis võib halvendada Arbi (Elva) oja veekvaliteeti. Seega tuleb Lille tn pikenduse rajamisel
rakendada meetmeid, et ehitusaegselt ei kahjustatakse Arbi (Elva) oja veekvaliteeti. Vältida
tuleb pinnase sattumist Arbi (Elva) ojja. Elamumaa laiendamisel kinnistule Lille tn 9 tuleb
arvestada Arbi (Elva) oja ehituskeeluvööndiga (25 m) ning ehituskeeluvööndi vähendamine ei
ole lubatud.
Kuna ka Mahlamäe asumis on ette nähtud uute elamualade liitmine ühiskanalisatsiooniga (uued
elamualad on arvestatud perspektiivse reoveekogumisala koosseisu), siis pole ka sellest
tulenevalt ette näha olulist negatiivset mõju veekeskkonnale ja pinnasele.
Õhukvaliteet, sh müra olukord (vt ptk 4.2)
Elurikkus, taimestik ja loomastik
Kruusa asumis on perspektiivsed elamualad kavandatud olemasolevate laiendustena peamiselt
kasutuseta seisvale tühermaale. Üksnes Käo tee ja Põllu tänava ristumiskohta (Käo tee 86a) ja
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Kruusa tn 34 kinnistule kavandatud elamuala on kõrghaljastatud. Kuna tegemist pole
väärtusliku ja säilitamist vajava haljastusega (valdavad puuliigid kuus, lepp ja kask), ei ole
elamualade laienemisega olulist keskkonnamõju ette näha. Samuti ei kuulu elamualade
laiendused rohevõrgustiku koosseisu.
Looduskaitse
Perspektiivne väikeelamumaa Käo tee 86a kinnistul jääb III kaitsekategooriasse kuuluva
pruunika pesajuure (Neottia nidus-avis) kasvukohta (joonis 4.10). Elamumaal tuleb kaitsealuse
liigi kasvukohas elamukrundi rajamist ja hoonestamist vältida. Teised kaitsealuste liikide
kasvukohad jäävad rohealale, mis kehtiva üldplaneeringu kohaselt on kohaliku kaitse all, kuhu
arendustegevust planeeritud pole. Võimalike väikesemahuliste puhkeotstarbeliste ehitiste
kavandamisel tuleb lähtuda Elva metsapargi kaitse-eesmärkidest.
Arvestades, et kaitsealade näol on tegemist on muuhulgas ka puhkamiseks kasutatavate
aladega, siis võib sihtkaitsevööndis olla vajadus ehitiste ja rajatiste rajamiseks kaitseala tarbeks
ka eesmärgil, et suunata liikumist kaitsealal kindlatele radadele või vältida nt kaitseala
prügistamist või muul moel kahjustamist. Ehitiste kavandamisel peab arvestama, et neid ei tohi
rajada kaitsealuste liikide elupaikadesse, maastikukaitseala kaitseväärtuseks olevatele
elupaigatüüpidele ega ehituskeeluvööndisse. Üldplaneeringuga võib virgestusrajatiste maaaladel väljaspool kaitsealuste liikide elupaikasid ja ehituskeeluvööndit rajada avalikult
kasutatavaid jalgteid, istepinke ja kohtkindlaid prügikaste. Nimetatud puhkeala funktsioonide
täitmiseks vajalike rajatiste kavandamisega kaasneb positiivne mõju, kuna sellega suunatakse
puhkeala külastajaid liikuma kindlatel aladel ning luuakse võimalused prügi äraandmiseks, mis
aitab tagada puhkealade heakorda ja vähendada inimtegevuse kahjulikku mõju kaitsealale.

Joonis 4.10. III kaitsekategooria pruunikas pesajuure (Neottia nidus-avis) kasvukoht (tähistatud punase
ringiga) Käo tee 86a kinnistule kavandatud väikeelamute (EV) maa-alal (tähistatud kollase viirutusega)
(allikas: EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 06.04.2015;
aluskaart: Maa-amet, 2015).

Maastik ja kultuuripärand
Uued väikeelamumaad on planeeringuga kavandatud olemasolevate laiendusena. Planeerib
seab maastikuilme säilimiseks muuhulgas tingimuse, et elamute korruselisus ei tohi olla üle 2
korruse ja kinni tuleb pidada tänavafrondis välja kujunenud ehitusjoonest. Asustusstruktuuri
säilimiseks on oluline, et uute elamukruntide moodustamisel oleks krundi suurus minimaalselt
sama suur kui juba antud piirkonnas olemasolevate kruntide suurused. Planeeringus toodud
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tingimuste järgmisel pole olulist negatiivset mõju väljakujunenud maastikuilmele ja
kultuuripärandile ette näha.
Uus arendusalasid kultuurimälestiste alale ega kaitsevööndisse kavandatud pole.
Elanikkonna heaolu ja tervis (vt ptk 4.1)
Sotsiaalse keskkonna kvaliteet ja majandusliku keskkonna areng
Väikeelamumaade laiendamine loob eeldused linna elama asuda, tuues juurde täiendava tööjõu,
mis omakorda loob eeldused ettevõtluse arendamiseks ja seeläbi töökohtade tekkeks.
Väikeettevõtluse maa-alade säilitamine on oluline, kuna see võimaldab elanikel saada
esmavajalikke toidu- ja tarbekaupu ning teenuseid kodu lähedalt ning väldib sageli autosõite
kaugemalasuvatesse keskustesse. Asumis tootmise maa olemasolu, kus paikneb
tööstuselektroonika ettevõtte Enics Eesti AS, mis on üks Lõuna-Eestis suurimaid tööandjaid,
tagab asumis töökohtade olemasolu ja väldib väljarännet suurematesse keskustesse ning
vähendab samuti autosõitude vajadust. Lille tänava pikenduse rajamisega aidatakse kaasa
taristu toimimisele ja kättesaadavuse parandamisele.
Leevendavad meetmed
 Lille tänava pikenduse rajamisel tuleb ehitustööde ajal vältida pinnase sattumist Arbi
ojja ja minimiseerida heljumi sattumist ojja.
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Vältida Kruusa asumis Käo tee ja Põllu tänava ristumiskohas elamukrundi
moodustamist ja hoonestamist III kaitsekategooriasse kuuluva pruunikas pesajuure
(Neottia nidus-avis) kasvukohas.

4.10. Elva-Peedu metsapargi piiride korrigeerimine ja kaitserežiimi
muutmine
Koostatava Elva linna üldplaneeringuga soovitakse muuta uuendamata piiridega kaitseala ElvaPeedu metsapargi (KLO1200271) piire ja kaitserežiimi. Planeeringuga tehakse ettepanek ElvaPeedu metsapark riikliku kaitse alt välja arvata ja võtta Elva metsapargina kohaliku kaitse alla
see osa, mis jääb Elva maastikukaitseala (KLO1000644) koosseisust välja. Ettepanek on tehtud
seetõttu, et kehtiva Elva-Peedu metsapargi piiride kulgemine kaardil on kohati ebatäpne ja ei
järgi pargi looduslikke piire.
Üldplaneeringu koostamise raames on Elva linnavalitsus koostanud kohaliku kaitse alla
võetava Elva metsapargi piiriettepaneku (joonis 4.11) ja metsapargi kaitse-eeskirja. Elva
metsapargi piiride määramisel on lähtutud metsapargi ajaloolise väärtusliku haljastuse piiridest,
kasutades looduses hästimärgatavaid objekte ja jättes välja hoonestatud eramaad. Samuti on
kaitseala piiridest välja arvatud väiksema väärtusega puistud. Pargi piiritlemisel on järgitud
põhimõtet, et kaitse alla võetavad alad hõlmaksid valdavalt munitsipaalomandis ja riigi
omandis olevaid pargialasid, mitte eraomandis olevaid alasid.
Kehtiva üldplaneeringuga on kohaliku kaitse alla võetud Elva metsapark kuue lahustükina (4
ala Peedul, 1 Kruusal ja 1 Kesklinnas – joonis 4.11). Koostatava üldplaneeringuga jäävad
lahustükid kohaliku kaitse alla ja neile hakkab kehtima ühtne kaitserežiim riikliku kaitse alt
väljaarvatava ja kohaliku kaitse alla võetava Elva metsapargiga.
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Samuti tehakse üldplaneeringuga ettepanek Elva linna kaitstavate looduse üksikobjektide
kaitserežiimi täpsustamiseks, lähenedes individuaalselt igale üksikobjekti piiranguvööndile
väiksema ulatuse määramisel:
 Arbimäe männi piiranguvöönd – ulatub olemasoleva hoonestuseni ja on ca 15 m
männist;
 Kaarli männi piirangvöönd – hõlmab Tartu mnt 10 kinnistut;
 Kullese mändide piiranguvöönd – ettepanekut ei koostata, kuna männid on kuivanud;
 Mesikäpa männi piiranguvöönd – hõlmab Valga mnt 18 kinnistut;
 Peetri männi piiranguvöönd – kulgeb jalgtee, staadioni rajatise ja Palu tee vahelisel alal.
Keskkonnaamet on oma 13.10.2016 kirjaga nr 6-3/16/11384-2 p 17 märkinud järgmist:
Märgime, et 2016. a algatati Tartumaa kaitsealuste looduse üksikobjektide piirangu-vööndite
muutmise määruse ettevalmistamine. KeA nõustub piiranguvööndi vähendamisega
üldplaneeringu joonisel 2 märgitud mahus Arbimäe männi ja Kaarli männi puhul. Mesikäpa e
Ilumäe männi puhul peab arvestama võra osalise ulatusega ka tänavale, mistõttu
piiranguvööndi ulatus peaks olema vähemalt 8 m. Peetri männi piiranguvööndi ulatus peab
olema jooksurajast ca 14-15 m, st jooksuradasid ei tohi laiendada männi piiranguvööndisse.
Kullese männid on kuivanud, mistõttu on tehtud ettepanek need riikliku kaitse alt mahavõtta ja
keskkonnaregistrist eemaldada. Menetluse käigust antakse Elva Linnavalitsusele teada
avalikustamise käigus kirjalikult.
Seega tuleb üldplaneeringu elluviimisel vastavate tingimustega arvestada.
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Joonis 4.11. Elva linna kaitsealade piiriettepanekud (allikas: Elva linna üldplaneering, 2015; aluskaart:
Maa-amet, 2015).

4.11. Ligipääsetavus veekogude kallasradadele
Kallasrada on keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 38 alusel kaldariba avalikult
kasutatava veekogu ääres veekogu avalikuks kasutamiseks ja selle ääres viibimiseks, sealhulgas
selle kaldal liikumiseks. Elva linna järvedel on kallasraja laius 4 m. Juhul, kui kallasrada pole
kuskil läbitav, on soovitav planeeringukaardil ära näidata kallasrajast mööda juhitav teelõik,
mida avalikult kasutatava teena võib vastavalt looduskaitseseadusele kehtestatud
üldplaneeringuga ehituskeeluvööndisse rajada.
Suurimate järvede (Verevi järv, Arbi järv ja Elva paisjärv) äärsed Elva linnaterritooriumil
paiknevad maatükid on kas riigi või linna omandis olevad üldkasutatava maa sihtotstarbega
alad, mis üldplaneeringuga määrarakse rohealaks või supelranna maaks. Kuivõrd maatükid ei
kuulu eraomanikele, siis on võimalik lihtsamalt tagada kallasraja vaba kasutamine. Järvede
ümbrus on munitsipaalomandis ja kasutusotstarve on üldkasutatav maa, seetõttu on ka
juurdepääsud järvede kallasradadele tagatud.
Lisaks järvede kallasradadele ligipääsu tagamisele on vajalik tagada ka ligipääs Elva jõe
kallasrajale. Ligipääsud Elva jõe kallasrajale on üldplaneeringus näidatud.
Vastavalt KeÜS § 38 lg 7 peab kohaliku omavalitsuse üksus tagama planeeringutega avaliku
juurdepääsu kallasrajale. Seega on soovitav üldplaneeringu koostamise käigus näidata ära
avalikud juurdepääsud järvede kallasrajale.
Kallasraja määramisega on võimalik suunata inimesed konkreetselt välja arendatud alale,
vähendades sellega üldist koormust looduskeskkonnale ja aidates ülejäänud looduslikult
väärtuslikke alasid kaitsta. Kallasradade määramine toetab kaudselt ka tervislikke eluviise ning
aitab säilitada elanikkonnale võimalused loodusega kokku puutuda ning looduses liikuda.

4.12. Asustuse ruumilise laienemise vajalikkus kahaneva rahvaarvu
tingimustes
Elva linna rahvaarv on alates 2001. aastast vähenenud ligikaudu 4%. Statistikaameti andmetel
oli Elva linna elanike arv 2001. aastal 5996, kahanedes 2011. aastaks 5749-ni. Kõige
tõenäolisema stsenaarium korral, mis visandab praeguste teadmiste juures kõige realistlikuma
arengutee Elva linnas aastateni 2025 ja 2035, jätkub Elva linna rahvastiku vähenemine. 2025.
aastaks on kõige tõenäolisema arengustsenaariumi korral elanike arv Elvas ligikaudu 5500 ning
kümme aastat hiljem on rahvastik vähenenud veel 200 inimese võrra (5300 inimeseni).
Elva linna üldplaneeringuga planeeritakse väikeelamumaid ligikaudu 74 ha ulatuses. KSH
koostaja on teinud ettepanekuid uute väikeelamualade vähendamiseks rohevõrgustikus ja
kaitsealuste liikide elupaikades, mis langetaks uute väikeelamumaade pindala ca 71 ha-ni. Kuna
prognooside kohaselt pole elanike arvu suurenemist lähiajal ette näha, siis alles jäänud
kavandatud elamumaad on Elva linna arenguvõimaluste osas piisavad.
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4.13. Hinnang Elva linna põhjaveevarude piisavusele
Keskkonnaministri 06.04.2006. a käskkirjaga nr 403 “Tartu maakonna põhjaveevarude
kinnitamine” on kinnitatud Elva linna põhjaveevaru T1 kategoorias kasutusajaga kuni aastani
2025 Kesk-Alam-Devoni-Siluri (D2-1-S) põhjaveekompleksis 1200 m3/d. „Elva linna
reoveekogumisala veemajandusprojekt. Teostatavusuuringu ajakohastamine“ (OÜ Alkranel,
2013) alusel on prognoosi kohaselt kogu Elva ühisveevarustuse piirkonnas (lisaks Elva linnale
veel Konguta valla Metsalaane küla ja Kurelaane küla, Nõo valla Vissi küla ja Rõngu valla
Käärdi alevik) aastaks 2025 ühisveevärgiga liitunud 6272 elanikku. Perspektiivne
ühiktarbimine 2025. a on prognoositud 70 l/d inimese kohta.
Uusi elamualasid on Elva linna üldplaneeringuga juurde planeeritud ca 74 ha. KSH koostaja on
teinud ettepanekuid uute väikeelamualade vähendamiseks, mis langetaks uute
väikeelamumaade pindala ca 69 ha-ni. Hinnanguliselt võiks Elva linna elanike arv kõikide
planeeritud uute elamumaade realiseerimisel kasvada kuni 1600 inimese võrra (kui täielikult 74
ha ulatuses planeeritud elamumaad realiseerida) ja kasvada kuni 1380 inimese võrra (kui
elamumaad realiseerida KSH aruandes tehtud elamumaade vähendamise ettepanekute järgselt).
Elva linna kinnitatud põhjaveevaru ei ületata veetarbimise prognoosi kohaselt ka siis, kui
realiseeritaks kõik üldplaneeringus planeeritud elamumaad (tabel 4.1). Siiski peab KSH
koostaja vajalikuks välja tuua, et nii suur Elva elanike arvu kasv on vähetõenäoline ja ilmselt
kõiki planeeritud elamumaid ei realiseerita.
Tabel 4.1. Elva linna ja piirkonna ühisveevarustuse veetarbe hinnang (alus: Elva linna
reoveekogumisala veemajandusprojekt. Teostatavusuuringu ajakohastamine, OÜ Alkranel, 2013)
Üldplaneeringu Üldplaneeringu
2013. teostatavuselamumaade
elamumaade
Ühik
uuring (2025. a
realiseerumine realiseerumine
prognoos)
74 ha ulatuses
69 ha ulatuses
arv
ÜV-ga ühendatud elanikud
6 272
7 872
7 652
Ühiktarbimine
l/d*in
70
70
70
Elanike veetarve
m3/d
439,04
551,04
535,64
Gümnaasium
m3/d
4,8
4,8
4,8
3
Põhikool
m /d
2,9
2,9
2,9
3
Lasteaed
m /d
5,1
5,1
5,1
3
Enics Eesti AS
m /d
22,9
22,9
22,9
3
Elva Haigla
m /d
9,7
9,7
9,7
Elva TÜ
m3/d
6,2
6,2
6,2
Saint-Gobain Sekurit AS*
m3/d
74,9
74,9
74,9
Muud ettevõtted
m3/d
72,6
72,6
72,6
3
Ettevõtete veetarve
m /d
199,1
199,1
199,1
3
m /d
Veetarve kokku
638,14
750,14
734,74
3
m /d
Veekaod 15%
95,72
112,52
110, 21
3
m /d
Veetootmine Kokku
733,86
862,66
844,95
*tarbimine võetud teostatavusuuringu (OÜ Alkranel, 2013) 2011. a andmete põhjal, kuna 2025
prognoosi eeldus oli, et rajatakse ettevõttele eraldi puurkaev.
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4.14. Mõju Natura 2000 aladele (Natura-eelhindamine)
Natura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste
või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade kaitse. Natura 2000
loodusalad ja linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa Nõukogu direktiividele 92/43/EMÜ
ja 79/409/EMÜ.
Natura 2000 alade eel-hindamisel on lähtutud Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu MTÜ
poolt koostatud juhendmaterjalist „Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi
artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis“ (Aunapuu, A., Kutsar, R. jt, 2013), Euroopa Komisjoni
juhendist „Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine.
Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised“
(Keskkonnaministeerium, 2005) ja juhendmaterjali „Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3
ja 4 rakendamiseks Eestis“ (koostaja K. Peterson, Säästva Eesti Instituut, 2006).

4.14.1.Üldplaneeringuga hõlmatava ala mõjupiirkonda jäävate Natura-alade
iseloomustus
EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (info seisuga
06.04.2015 ja 19.10.2016) kohaselt ulatuvad Elva linna territooriumile osaliselt 2 loodusala –
Vapramäe ja Elva-Vitipalu loodusala (joonis 4.12):
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Joonis 4.12. Natura-alade paiknemine (allikas: EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem
Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, info seisuga 06.04.2015; aluskaart: Maa-amet, 2015).

–

Elva-Vitipalu loodusala (RAH0000151, EE0080318) – pindala 926,2 ha. Loodusala kaitseeesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid – vähekuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed
kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood
(7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soolehtmetsad (*9080); II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink
(Cobitis taenia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia),
suur-kuldtiib (Lycaena dispar), saarmas (Lutra lutra), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus
vernicosus), kollane kivirik (Saxifraga hirculus) ja palu-karukell (Pulsatilla patens).
Loodusala piiridesse jäävad Elva linna territooriumil elupaigatüübid jõed ja ojad (3260) ning
lamminiidud (6450) (tabel 4.2).
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Tabel 4.2. Elva-Vitipalu loodusala kaitse eesmärgiks seatud elupaigatüübid
Elupaigatüüp (kood)
vähe- kuni kesktoitelised
kalgiveelised järved (3140)

jõed ja ojad (3260)

niiskuslembesed
kõrgrohustud (6430)

lamminiidud (6450)

siirde- ja õõtsiksood (7140)
liigirikkad madalsood (7230)
vanad loodusmetsad (*9010)
Rohunditerikkad kuusikud
(9050)
soostuvad ja soo-lehtmetsad
(*9080)

Kaugus
Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil
Loodusalal paiknev
elupaigatüüp jääb Mahlamäe
asumis J. Kärneri tn 36b ja
Mahlamäe tn 2 kinnistutele
kavandatud väikeelamumaast
ca 130 m kaugusele
Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil
Loodusalal paiknev
elupaigatüüp jääb Mahlamäe
asumis J. Kärneri tn 36b ja
Mahlamäe tn 2 kinnistutele
kavandatud väikeelamumaast
ca 15 m kaugusele
Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil
Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil
Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil
Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil
Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil

Ohutegurid
Reostumine
Reostumine

Elupaikade hävimine
Elupaikade hävimine

Elupaikade hävimine
Elupaikade hävimine
Elupaikade hävimine
Elupaikade hävimine
Elupaikade hävimine

Tabel 4.3. Elva-Vitipalu loodusala kaitse eesmärgiks seatud liigid
Liik
harilik hink (Cobitis taenia)
paksukojaline jõekarp (Unio
crassus)
rohe-vesihobu
(Ophiogomphus cecilia)
suur-kuldtiib (Lycaena
dispar)
saarmas (Lutra lutra)
läikiv kurdsirbik
(Drepanocladus vernicosus)
kollane kivirik (Saxifraga
hirculus)
palu-karukell (Pulsatilla
patens)

Kaugus

Ohutegurid

Seotud Elva jõega

Elupaikade hävimine

Seotud Elva jõega

Elupaikade hävimine

Andmed puuduvad

Elupaikade hävimine

Andmed puuduvad

Elupaikade hävimine

Andmed puuduvad
Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil
Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil
Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil

Elupaikade hävimine
Kasvukohtade kuivendamine
Kasvukohtade kuivendamine
Kasvukohtade hävimine

Vapramäe loodusala (RAH0000146, EE0080309) – pindala 99,7 ha. Loodusala kaitseeesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid –
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050)
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ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060); II lisas nimetatud liik,
mille isendite elupaika kaitstakse, on suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis).
Peedu asumis ulatub kavandatav väikeelamumaa Oru tn 2//Peedi kinnistul (17004:001:0096)
Vapramäe loodusala servaalale, kuhu elupaigatüüpi määratud pole. Elamumaa piirneb
elupaigatüübiga okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) (tabel 4.4).
Tabel 4.4. Vapramäe loodusala kaitse eesmärgiks seatud elupaigatüübid
Elupaigatüüp (kood)
niiskuslembesed
kõrgrohustud (6430)

lamminiidud (6450)

rohunditerikkad kuusikud
(9050)

okasmetsad oosidel ja
moreenikuhjatistel
(sürjametsad – 9060)

Kaugus

Ohutegurid

Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil
Loodusalal paiknev
elupaigatüüp jääb Oru tn 2 //
Peedi kinnistule
(17004:001:0096) kavandatud
väikeelamumaast ca 120 m
kaugusele
Pole esindatud loodusala piires
Elva linna territooriumil
Loodusalal paiknev
elupaigatüüp jääb Oru tn 2 //
Peedi kinnistule
(17004:001:0096) kavandatud
väikeelamumaast ca 5 m
kaugusele. Elupaigatüüpi ja
elamuala lahutab pinnastee

Ehitustegevus

Ehitustegevus

Ehitustegevus

Ehitustegevus

Tabel 4.5. Vapramäe loodusala kaitse eesmärgiks seatud liigid
Liik
suur-rabakiil (Leucorrhinia
pectoralis)

Kaugus

Ohutegurid
Elupaikade hävimine

Andmed puuduvad

4.14.2.Üldplaneeringu seos Natura-alade kaitsekorraldusega
Üldplaneeringuga kavandatav ei ole seotud Natura-alade kaitse korraldamisega.

4.14.3.Mõju hindamine
saavutamisele

Natura

ala

terviklikkusele

ja

kaitse-eesmärkide

Natura 2000 alade juures on oluline ala terviklikkuse säilitamine. Ala terviklikkuse ehk
sidususe all mõistetakse eelkõige ala ökoloogiliste funktsioonide (liigisiseste ja -vaheliste
suhete, toiduahela jt funktsioonide) toimimist viisil, mis tagab pikas perspektiivis liigi isendite
piisava arvukuse neile sobivates elupaikades ning elupaigatüüpide normaalse suktsessiooni,
vastupidamise välistele mõjudele ja jätkuva uuenemise. Loodusliku elupaigatüübi seisund
loetakse soodsaks, kui selle looduslik levila ja alad, mida elupaik oma levilapiires hõlmab, on
muutumatu suurusega või laienemas ja selle pikaajaliseks püsimiseks vajalik eriomane
struktuur ja funktsioonid toimivad ning tõenäoliselt toimivad ka tulevikus ning elupaigale
tüüpiliste liikide seisund on soodus.
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Ala terviklikkuse olemasolu vaadeldakse kaitse-eesmärkide saavutamise seisukohast. Kaitseeesmärgid on saavutatud, kui ala terviklikus on säilinud (liigid ja elupaigad on soodsas
seisundis; Peterson, 2006).
Mõju elupaigatüüpidele
Elva-Vitipalu loodusala hõlmab Elva linna territooriumil Elva jõge, millel on 50 m laiune
ehituskeeluvöönd. Kuivõrd üldplaneeringuga kavandavatel elamumaadel ehituskeeluvööndit ei
vähendata, siis säilib kalda-alade kaitseks minimaalselt ligikaudu 50 m laiune puhverala
elupaigatüübi ja perspektiivsete uute elamute vahele ning loodusalal paiknevatele
elupaigatüüpidele lamminiidud (6450) ning jõed ja ojad (3260) negatiivset mõju ei kaasne.
Kinnistule Oru tn 2 // Peedi (17004:001:0096) kavandatav väikeelamumaa ulatub ligikaudu 400
m2 ulatuses Vapramäe loodusala äärealale.
Keskkonnaamet on oma 13.10.2016 kirjas nr 6-3/16/11384-2 kirjutanud järgmist: Tegemist on
küll loodusalaga, mille piire ei ole tänaseks muudetud, kuid arvestades, et riik vastutab, millistes
piirides loodusala väärtusi kaitsta ning see otsus on tehtud Elva maastikukaitseala
piiritlemisega, kus on nimetatud ala välja jäetud, ei nõua Keskkonnaamet planeeritud elamuala
pindala vähendamist selles osas.
Seetõttu ei ole vajalik antud alale kavandatud elamuala piire vähendada.

4.14.4.Natura eelhindamise tulemused ja järeldused
Natura hindamise tulemusena leiti, et kui rakendada leevendavaid meetmeid, siis
üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste elluviimisega ei kaasne negatiivset mõju Natura
alade terviklikkuse säilimisele ja kaitse-eesmärgiks seatud liikide soodsale seisundile.
Alljärgnevalt on tabelis 4.6 toodud kokkuvõtlik ülevaade Natura 2000 alade hindamisest, mis
on koostatud Natura hindamise protseduuri Euroopa Komisjoni juhendist „Natura 2000 alasid
oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6
lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised“ (Keskkonnaministeerium, 2005) lähtuvalt.
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Tabel 4.6. Kokkuvõte Natura hindamisest.
Küsimus
Vastus
Kas üldplaneeringuga kavandatav
EI
on ala kaitsekorraldamisega
otseselt seotud või selleks vajalik?
Kas on tõenäoline, et kava avaldab
EI
alale olulist mõju?
Kas kava mõjub kahjulikult ala
EI
terviklikkusele?

Märkused

Üldplaneeringuga kavandatud
tegevusi võib ellu viia

4.15. Kumuleeruvad mõjud
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi arendamisega uutele ehitatavatele hoonetele
kaasnevad nii lühi- kui pikaajalised positiivsed kumuleeruvad mõjud veele ja pinnasele, kuna
see võimaldab vähendada pinna- ja põhjavee reostusohtu. Samuti tagatakse elanikele seeläbi
kvaliteetne vesi ning kanalisatsiooniteenus.
Õhukvaliteeti aitab pikemas perspektiivis tõsta keskuse ala arendamine ning ettevõtlusalade
reserveerimine, kuna seeläbi võimaldatakse elanikel saada esmavajalikke toidu- ja tarbekaupu
ning teenuseid kodu lähedalt, mis aitab vähendada autosõidu vajadust. Õhukvaliteedi tõstmisele
mõjub kumulatiivselt ka kergliiklusteede, puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste maa-alale ning
rohealade määratlemine, toetades sellega elanike tervislikke eluviise ning pikemas perspektiivis
vähendades vajadust autoga liiklemiseks. Negatiivsed kumulatiivsed mõjud õhukvaliteedile
kaasnevad uute elamute ja tootmishoonete rajamisega, samuti suureneva liiklustihedusega.
Samas ei ole tegemist olulise negatiivse mõjuga, kuna linnas on rohkelt rohealasid, mis aitavad
õhusaastet hajutada.
Elurikkuse (taimestik, loomastik, rohevõrgustik) seisukohast on positiivse kumuleeruva
mõjuga asumite rohealade säilitamine ja nende kohaliku kaitse alla võtmine, samuti
ehitustingimustes kõrghaljastuse maksimaalse säilitamise kohustuse seadmine. Negatiivse
kumuleeruva mõjuga võib olla elamualade tihenemine, kuna sel juhul suurendatakse survet
keskkonnale ja takistatakse rohevõrgustiku toimimist.
Elanikkonna heaolule ja tervisele avalduv positiivne kumuleeruv mõju kaasneb rohealade
säilitamise, supelranna, puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste maa-alade ning kergliiklusteede
rajamisega. Mainitud meetmetega tagatakse elanikkonnale võimalused loodusega kokku
puutuda ning samuti toetatakse tervislikke eluviise. Negatiivselt võivad elanikkonna heaolu ja
tervist kumuleeruvalt mõjutada õhukvaliteedi muutused ja võimalik müratase, samas on
võimalik nimetatud mõjusid leevendada. Positiivne kumuleeruv mõju sotsiaalvaldkonnale
avaldub keskuse maa-ala arendamisel, kus on tihedalt läbi põimunud elamu, ameti- ja
valitsusasutuse, kaubandus- teenindusasutuse, büroo, kultuuri- ja spordiasutuse, vaba aja
veetmise maakasutuse juhtotstarbega maa-alad. Kokkusaamiskohtade planeerimisega suureneb
kontaktivõimalus erinevate inimeste vahel, mis omakorda aitab tugevdada sotsiaalseid
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võrgustikke. Tänu sotsiaalmajandusliku keskkonna parandamisele ja arengueelduste loomisele
tõuseb ka omavalitsuse konkurentsivõime.
Majanduskeskkonna elavdamise seisukohast on positiivse kumuleeruva mõjuga uute
ettevõtlusalade reserveerimine ja tootmisalade säilitamine, samuti taristu rajamine ja
renoveerimine.
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5. Keskkonnamõju seireks kavandatavad meetmed ja
mõõdetavate indikaatorite kirjeldus
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 42 lg 4 kohaselt on
seiremeetmete kinnitamise eesmärk teha varakult kindlaks strateegilise planeerimisdokumendi
elluviimisega kaasnev oluline negatiivne keskkonnamõju ja rakendada seda mõju ennetavaid
ning leevendavaid meetmeid. Planeeringu elluviimisest tulenevate mõjude seiret korraldab
kohalik omavalitsus.
Üldplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva keskkonnamõju seire tuleb
ühitada teiste planeeringute ja arengukavadega kavandatava tegevusega rakendatava
seiresüsteemiga, et saada omavahel võrreldavaid andmeid. Seejuures on oluline erinevate
strateegilise (sh ruumilise) planeerimise dokumentide KSH-des kavandatud seiremeetmete ja
mõõdetavate indikaatorite omavaheline kooskõla ja seiremeetmete mõõtmise sagedus.
Üldplaneeringu elluviimisega kaasneva tegevuse mõjude mõõtmiseks on soovitav rakendada
järgmisi indikaatoreid:
 naabrussuhetel ja avalikul huvil põhinevate vastuväidete arv detailplaneeringute
menetlemisel, neist rahuldamata jäänud vastuväidete osakaal;
 üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute osakaal.
Mõõtmise sagedus: üks kord aastas.
Oluline keskkonnaseire meede omavalitsuse tasandil on planeeringute regulaarne ülevaatamine
vastavalt planeerimisseadusele. Kehtestatud planeeringu vaatab üle kohalik omavalitsus pärast
volikogu korralisi valimisi ja esitab ülevaatamise tulemused maavanemale. Antud meede loob
võimaluse analüüsida planeeringute elluviimisega kaasnevaid mõjusid ja kavandada ilmnenud
ebakõladele uute planeeringutega leevendavaid meetmeid.
Mõõtmise sagedus: 4 aastat (KOV valimisperiood).
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Tabel 5.1. Elva linna üldplaneeringu KSH seirekava (põhineb planeeringu regulaarse ülevaatuse tarbeks andmete kogumisel).
Valdkond (mõjutatav
MõjuIndikaator
Seiratavad parameetrid /
keskkonnaelement)
allikas
kogutavad andmed
Üldküsimused
Elanike arv
Vastavate andmete kogumine
Asustustihedus ja rändesaldo
Iive ja suremuskordaja
Laste ja eakate osakaal
Tööealiste elanike / hõivatute / töötute osakaal
Vesi
RessursiPõhjavee kvaliteet ja varu
Linnas teostatud põhjavee kvaliteedi ja
kasutus
tarbimise seireandmete kogumine ja
hindamine
Pinnavee kvaliteet ja varu

Bioloogiline
mitmekesisus, taimestik
ja loomastik (sh roheline
võrgustik)
Liikluskorraldus ja
teedevõrk

Majanduslik keskkond

Olemasolevad ja
arendus
piirkonnad
Transport

-

Andmete kogumise
sagedus
Andmed vaja planeeringu
ülevaatuseks koguda
aastase täpsusega.
Võimalusel iga-aastaselt
Andmed vaja planeeringu
ülevaatuseks koguda
aastase täpsusega.
Võimalusel iga-aastaselt

Kergliikluse kasutamine

Linnas teostatud pinnavee kvaliteedi ja
tarbimise seireandmete kogumine ja
hindamine
Arendustegevused rohealadel ja rohealade
pindala muutused
Arendustegevused rohevõrgustiku aladel ja
rohevõrgustiku alade pindala muutused
Liiklussageduse andmete kogumine,
alamteema kergliiklus (arvestada seoseid
kasvuhoonegaaside valdkonnaga)

Ettevõtete arv ja ettevõtluse liigid

Vastavate andmete kogumine

Andmed vaja planeeringu
ülevaatuseks koguda
aastase täpsusega.
Võimalusel iga-aastaselt

Vastavate andmete kogumine

Andmed vaja planeeringu
ülevaatuseks koguda

Rohealade pindala
Rohevõrgustiku alade pindala
Liiklussagedus eri maanteedel/tänavatel

Turistide arv

Vähemalt kolme aasta
tagant
Vähemalt kolme aasta
tagant
Andmed vaja planeeringu
ülevaatuseks koguda
aastase täpsusega.
Võimalusel iga-aastaselt

KOVi tulud-kulu (eelarve) ja võlatase

Sotsiaal-keskkond

-

KOVi poolt tehtud investeeringud
Puhkealade arv
Lasteaiakohtade (lasteaedade) arv
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Valdkond (mõjutatav
keskkonnaelement)

Maakasutus

Mõjuallikas

Olemasolevad ja
arendus
piirkonnad

Indikaator

Seiratavad parameetrid /
kogutavad andmed

Koolikohtade (koolide) arv
Realiseeritud perspektiivsete maakasutusfunktsioonide (elamumaad, tootmismaad jne)
hulk
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Koguda andmeid, millised kavandatud
maakasutusfunktsioonid millises ulatuses
on ellu viidud ja millised on olnud
nimetatud maakasutusfunktsioonide
elluviimisel teostatud DP KSHde ja
KMHde tulemused (arvestada seoseid teiste
valdkondadega ja vastupidi)

Andmete kogumise
sagedus
aastase täpsusega.
Võimalusel iga-aastaselt
Andmed vaja planeeringu
ülevaatuseks koguda
aastase täpsusega.
Võimalusel iga-aastaselt

6. Ülevaade keskkonnamõju strateegilise hindamise
protsessist ja mõjude hindamise käigus ilmnenud
raskustest
Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Elva
Linnavolikogu 28. aprilli 2014. a otsusega nr 22 Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine. Algatamisest teavitati
väljaandes Ametlikud Teadaanded (12.05.2014), ajalehes Postimees (12.05.2014) ja Elva
Postipoiss (10.05.2014) ning Elva linna kodulehel www.elva.ee (KSH programmi lisa 1).
Keskkonnamõju strateegiline hindamine viidi läbi OÜ Alkranel poolt vastavalt kuni
30.06.2015. a kehtinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele
(kohaldub ülemineku säte kuni 01.07.2018. a). Üldplaneeringut koostas Elva Linnavalitsus.
Elva linna üldplaneeringu KSH programmi eelnõu sisu osas küsiti seisukohti järgmistelt
asutustelt:
 Tartu Maavalitsus;
 Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon;
 Kultuuriministeerium;
 Sotsiaalministeerium;
 Muinsuskaitseamet;
 Kaitseministeerium;
 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
 Põllumajandusministeerium;
 Siseministeerium;
 Terviseamet;
 Maa-amet;
 Maanteeameti lõuna regioon;
 Naaberomavalitsused (Nõo, Konguta ja Rõngu Vallavalitsused).
Seisukohad esitasid või märkisid, et neil ei ole täiendavaid ettepanekuid: Rõngu Vallavalitsus,
Muinsuskaitseamet, Tartu Maavalitsus, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon, Maanteeameti
lõuna regioon, Põllumajandusministeerium, Maa-amet, Siseministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium ja Konguta Vallavalitsus. Ettepanekud ja nendega arvestamise
kommentaarid on toodud KSH programmi lisas 2.
KSH programmi eelnõu ja üldplaneeringu lähteseisukohtade avalik väljapanek toimus
ajavahemikul 27.10–10.11.2014. a. Avalikustamisele kuuluvate materjalidega oli võimalik
tutvuda Elva Linnavalitsuse ruumides ja Elva linna kodulehel. Programmi avalikustamisest
teavitati väljaandes Ametlikud Teadaanded (21.10.2014), ajalehes Tartu Postimees
(27.10.2014) ja Elva Postipoiss (25.10.2014) ning Elva linna kodulehel. Kõiki huvitatud
osapooli teavitati e-kirjaga (KSH programmi lisa 3). Avaliku väljapaneku ajal laekusid kirjad
KSH programmi eelnõu kohta Tartu Maavalitsuselt ja AS Eesti Raudteelt. Kirjades esitatud
ettepanekute vastused on toodud KSH programmi lisas 4.
KSH programmi eelnõu avalik arutelu toimus 20.11.2014. a algusega kell 16.00 Elva
linnavalitsuse saalis. Arutelust võttis osa 17 inimest. Esitatud küsimused ja vastused
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protokolliti. KSH programm (lisa 1) kiideti heaks Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt
19.12.2014. a kirjaga nr JT 6-8/14/23521-3 (lisa 2). Olulisi raskusi töö tegemise käigus ei
ilmnenud. Tekkinud küsimused arutati läbi ja lahendati koostöös planeeringu koostajaga.
Üldplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek kestis 30.03.2015-13.04.2015 ning eskiisi
avalik arutelu toimus 15.04.2015.
Üldplaneering kooskõlastati Tehnilise Järelevalve Ameti, Terviseameti Lõuna Talituse,
Maanteeameti, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitseministeeriumi,
Muinsuskaitseameti, Nõo Vallavalitsuse, Rõngu Vallavalitsuse ja Keskkonnaameti Lõuna
Regiooni poolt. Üldplaneeringu kohta andsid arvamuse Tartu Maavalitsus, Maa-amet, AS
Elering ja AS Elektrilevi. Koos üldplaneeringuga oli kooskõlastamise protsessis kõigil asutustel
võimalik tutvuda ka üldplaneeringu KSH aruandega. Üldplaneeringu kooskõlastamise käigus
KSH-le esitatud ettepanekud ja nendega arvestamine on toodud KSH lisas 4
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek
toimus 2.01.2017 kuni 30.01.2017. Paberkandjal oli võimalik üldplaneeringu ja KSH aruandega
tutvuda linnavalitsuse linnamajandusosakonnas (Kesk tn 32, Elva, kab 211) ja
linnaraamatukogus (Tartu mnt 3). Digitaalselt oli materjalidega võimalik tutvuda ldplaneeringu
passis (http://elva.kovtp.ee/koostamisel-uldplaneering).
Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu
toimus 07. märtsil 2017 algusega kell 16.00 Elva Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk tn 32
Elva. KSH aruande avalikustamisega seotud dokumentatsioon on toodud lisas 5, avalikustamise
käigus üldplaneeringule ja üldplaneeringu KSH-le esitatud küsimused ja ettepanekud ning
nende vastused on toodud KSH aruande lisas 6. Avaliku arutelu protokolliga on võimalik
tutvuda KSH aruande lisas 7.
KSH aruannne on heaks kiidetud Keskkonnaameti Lõuna regiooni 10.04.2017 otsusega nr 65/17/3867-2.
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7. Aruande ja hindamistulemuste kokkuvõte
7.1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Elva linna üldplaneering (ÜP),
mille koostamine koos KSH-ga algatati Elva Linnavolikogu 28. aprilli 2014. a otsusega nr 22
Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning
lähteseisukohtade kinnitamine. Koostatav üldplaneering hakkab asendama 28. novembril 2005.
a Elva Linnavolikogu otsusega nr 67 kehtestatud Elva linna üldplaneeringut.
KSH eesmärgiks on vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusele Elva linna üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste
keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning negatiivsetele
mõjudele vajalike leevendavate meetmete, võimalike alternatiivsete lahenduste ja
keskkonnamõju seiremeetmete väljapakkumine. Käsitletavad KSH valdkonnad olid järgmised:
 vesi ja pinnas, sh jäätmeteke;
 õhukvaliteet, sh müra olukord;
 elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik;
 looduskaitse ja Natura alade väärtused;
 maastik ja kultuuripärand;
 elanikkonna heaolu ja tervis;
 sotsiaalse keskkonna kvaliteet;
 majandusliku keskkonna areng.
KSH viis läbi OÜ Alkranel kuni 30.06.2015. a kehtinud keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel (kohaldub ülemineku säte kuni 01.07.2018. a).
Mõjusid hinnati Elva linna üldplaneeringus käsitletud asumite – Kesklinn, Verevi, ÜleRaudtee, Kulbilohu, Mahlamäe, Peedu, Arbimäe, Kadaka ja Kruusa – kaupa.
Elva linna üldplaneering toetab üldiselt Tartumaa ja Elva linna strateegilistes dokumentides
püstitatud eesmärke.
KSH programm on heaks kiidetud Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni 19.12.2014. a
kirjaga nr JT 6-8/14/23521-3 (lisa 2). KSH programm ja sellega seonduv dokumentatsioon on
esitatud aruande lisas 1.
KSH aruannne on heaks kiidetud Keskkonnaameti Lõuna regiooni 10.04.2017 otsusega nr 65/17/3867-2.

7.2. Üldplaneeringu mõjuala kokkuvõte
Elva linn asub Tartu maakonna edelaosas, piirnedes Nõo, Rõngu ja Konguta vallaga. Linna
pindala on 9,9 km2. Maakonnakeskusest Tartu linnast jääb Elva 27 km kaugusele ja Tallinnast
210 km kaugusele. Linna läbib Tallinn-Tartu-Valga raudtee ja linn jääb Jõhvi-Tartu-Valga
maantee äärde.
Looduskeskkond
Elva linn kuulub maastikuliselt Ugandi lavamaa ja väike osa ka Otepää kõrgustiku
maastikurajooni. Linna territooriumi geoloogilises läbilõikes osalevad kvaternaari (30–80 m),
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keskdevoni (110 m), siluri ja ordoviitsiumi (320 m), ning vendi (90 m paksuses) kivimid.
Pinnakate koosneb põhiliselt moreenist, mis linna lääneosas on kaetud liivaga. Liivakruusa
setted levivad ka linna kesk- ja kaguosas. Madalamates kohtades esinevad viirsavid ja turvas.
Suuremad kvaternaari setete paksused esinevad vanades ürgorgudes.
Pinnasevesi esineb peamiselt liivas. Veetaseme sügavus kõigub maapinnast kuni 14 meetrini.
Põhjavesi on Elva linna idaosas suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus) ja lääneosas
kaitstud (väga madal reostusohtlikkus).
Kvaternaari põhjaveekompleksi põhiline vettandev osa paikneb 30–60 m sügavuses.
Vettpidavaks kattekihiks on kvaternaari setete savikad erimid, põhiliselt moreen. Kogu
veekompleksi paksus Elvas on 70 m ringis. Ühisveevarustuses kvaternaari põhjaveekompleksi
vett tarbeveena ei kasutata, kuna kompleks pole reostuse eest kõikjal piisavalt kaitstud.
Pärnu-siluri veekompleks lasub ligikaudu 150 m sügavusel maapinnast. Tema paksus on umbes
80 m. Staatilise veetaseme sügavus on keskmiselt 10 m maapinnast, madalamates kohtades
esineb ka ülevoolavaid puurkaeve. Erideebit on valdavalt 2,5 l/s m. Vesi on kvaliteetne,
vesinikkarbonaatse magneesiumilis-kaltsiumilise koostisega. Olemasolev ühisveevarustuse
süsteem Elva linnas baseerub Pärnu-siluri veekompleksi põhjaveel.
OÜ Eesti Geoloogiakeskuse andmeil paikneb valdav osa Elva linna territooriumist normaalse
radooniriskiga alal, kus asuvad normaalse looduskiirgusega pinnased. Väike osa linna
põhjaosas, raudteest lääne pool asub alal, kus kohati võib esineda kõrge radoonisisaldusega
pinnaseid.
Elva linna territooriumist on 33,6 ha veekogude all. Suurimad järved on linna lääneosas paiknev
Verevi järv ja linna südames paiknev Arbi järv. Linna kagupiiril on Elva paisjärv.
Vooluveekogudest lookleb Elvast läbi Elva jõgi, Verevi järvest saab alguse Kavilda jõgi.
Lisaks voolavad veel Elva linna territooriumil Käo oja, Arbi oja, Peedu oja ja Pulga oja.
Elva linna üldpindalast ligikaudu 40% on kaetud looduskaitsealade ja metsaparkidega.
Kaitsealadest ulatuvad Elva linna territooriumile Elva-Peedu metsapark ja Elva
maastikukaitseala. Esindatud on mitmeid II ja III kaitsekategooria taime- ja loomaliigid.
Kaitstavatest looduse üksikobjektidest jäävad Elva linna territooriumile Arbimäe mänd,
Kullese männid, Peetri mänd, Kaarli mänd ja Mesikäpa e. Ilumänd.
Kultuurimälestiste riikliku registri (http://register.muinas.ee/) alusel 14.08.2015. a seisuga
paikneb Elva linna territooriumil 32 kinnismälestist. Tartumaa maakonna teemaplaneeringu
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2006) alusel läbivad linna
piirkondliku tähtsusega rohekoridorid K26 ja K28. Kogu Elva linn jääb teemaplaneeringu
alusel maakondlikule ja/või võimaliku riikliku tähtsusega väärtuslikule maastikule (R4 – Elva
ümbrus).
Elu-sotsiaalkeskkond
Elva linnas elas Elva linna kodulehe andmetel 01.01.2015. a seisuga 5771 inimest. Viimase 15
aasta jooksul on rahvaarv peamisel languses olnud, mille põhjuseks nii negatiivne iive kui ka
elanikkonna väljaränne. Rahvastikuprognoosi kohaselt kõige tõenäolisena stsenaariumi korral
Elva linna rahvastik kahaneb 2025. aastaks ligikaudu 5500 elanikuni ja aastaks 2035 veel 200
inimese võrra (5300 inimesele).
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Alusharidust pakuvad Elvas lasteaiad Murumuna ja Õnneseen. Põhi- ja gümnaasiumiharidust
on võimalik omandada Elva Gümnaasiumis, kus õppetöö toimub kahes hoones. Kultuuri,
noorsootöö ja huvihariduse korraldamisega tegeleb kultuuri- ja vabaajakeskus Sinilind ja selle
koosseisus olev noortekeskus. Kultuurikeskuse hallata on ka lauluväljak, mis on suurim
maakonnas väljaspool Tartut.
Tervishoiu teenuseid osutatakse Elva Haiglas, mis pakub päevakirurgia, sise-, järel- ja
hooldusravi teenust. Esmatasandi arstiabi osutavad perearstid, kelle juures töötavad pereõed.
Osutatakse ka hambaravi teenuseid. Linnas töötab mitu apteeki.
Sotsiaalteenuseid osutavad MTÜ-d, kes korraldavad psüühiliste erivajaduste ja eakate inimeste
päevakeskuse tööd, pakuvad projektipõhiseid sotsiaalteenuseid peredele ja viivad läbi erinevaid
koolitusi.
Majanduskeskkond
Elvas on kujunenud ettevõtlusvõrgustik, mis pakub töökohti mitte ainult Elva, vaid ka
ümbruskonna elanikele. Enim töökohti pakub erasektor kaubanduses, teeninduses, auto- ja
pakettklaaside valmistamises, elektroonikatööstuses, õmblustoodete valmistamises ning
puidutööstuses. Suurimad tööandjad on Enics Eesti AS, Saint Gobain Sekurit Eesti AS, Elva
Tarbijate Ühistu ja Marepleks OÜ.
Elva linn on geograafiliselt hea asukohaga. Turismi sihtkohana on linna eeliseks Tartu linna
lähedus, Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres paiknemine ja raudteejaama olemasolu. Elvast 10
km raadiuses on mitmeid organisatsioone ja ettevõtteid, mis pakuvad nii majutust, toitlustust,
kui ka matka- ja giidi teenust ning erinevaid vaba aja sisustamise võimalusi.
Tehniline infrastruktuur
Elva linna tänavate üldpikkus on 72 km, millest 25 km on kruusakattega. Kõnniteid on linnas
13 km ulatuses. Linnale kuulub 2 maanteesilda ja 5 jalakäijate silda. Elva linna veevarustus
põhineb täielikult põhjaveel. Vee-ettevõtjaks on AS Emajõe Veevärk. Kaugkütte
teenusepakkujaks Elvas on linnale kuuluv OÜ Elva Soojus, kelle põhitegevuseks on soojuse
tootmine, jaotamine ja müük ning firma haldab kolme kaugkütte katlamaja ning kaht lokaalset
katlamaja. Linna kaugküttevõrk koosneb kolmest kaugküttepiirkonnast: Keskkatlamaja
piirkond; Kirde katlamaja piirkond; Haigla katlamaja piirkond.
Jäätmekäitlust reguleerib Elva linnas Elva Linnavolikogu 25.06.2012. a määrus nr 17 „Elva
linna jäätmehoolduseeskiri“. Jäätmehoolduseeskiri on kehtestatud eesmärgiga rakendada Elva
linnas jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõuded, säilitada puhas ja
tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete kogust ning soodustada nende taaskasutamist.
Elva linnas on kehtestatud korraldatud jäätmevedu, millega veetakse segaolmejäätmeid,
paberjäätmeid ja suurjäätmeid. Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete vastu võtmiseks on rajatud
kaks jäätmete kogumispunkti. Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid biojäätmeid on
lubatud kompostida oma kinnistu piirides.
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Ohtlikud ettevõtted
Maa-ameti ohtlike ettevõtete kaardirakenduse alusel paikneb Elva linnas C-kategooria ohtliku
ettevõtte Alexela Oil AS Elva automaattankla ohuala raadiusega 386 m ja C-kategooria
ohtliku ettevõtte Reola Gaas AS Scandagra Eesti viljakuivati ohuala raadiusega 392 m.

7.3. Mõjude hindamise tulemuste alusel esitatud leevendavad
meetmed
Järgnevalt on toodud mõju hindamise tulemusena (ptk 4) väljapakutud leevendavad meetmed
Elva linna asumite kaupa.
Kesklinn (sh Keskuse ala)
 Keskuse maa-aladel arendustegevuse korral detailplaneeringut koostades tuleb näha ette
võimalused tänavahaljastuse loomiseks.
 Nahkhiirte elu- ja toitumispaikades tuleb arendustegevuse korral säilitada vanad puud
(tuleb veenduda, kas eelkõige lehtpuudest leidub nahkhiirtele sobivaid vähemalt 20 cm
diameetriga puid ja vastavaid puid maksimaalselt säilitada) ning tänavavalgustuse
lisamisel rajada madalad ja hajutatud ning nõrgema valgustugevusega kohtvalgustid.
 Nooruse ja Jaani tn vahel korterelamute alal tuleb maksimaalselt säilitada olemasolevat
haljastust. Ala täisehitusprotsent ei tohiks ületada 40% ja säilitama peaks soovituslikult
minimaalselt 30% olemasolevast haljastusest.
 Kesklinna asumisse on kavandatud Arbi järvest põhja suunas puhke-, spordi- ja
kultuurirajatiste maa-ala, mis kattub osaliselt Elva-Peedu metsapargi kaitsealaga.
Jalgratta korssi harrastamise lubamiseks on vajalik täpsemalt määratleda jalgratta krossi
tarbeks kasutatavad olemasolevad rajad. Jalgrattakrossiks kasutatavate radade
erosiooniohtlikel suure kaldega lõikudel tuleb koostada erosiooniohtlike lõikude
tugevdamise projekt nõlvade kindlustamiseks erosiooni ja puujuurte vigastuste vastu.
Samuti on vajalik projekti käigus hinnata, kas ka väiksema kaldega aladel on vajalik
jalgratta krossiks kasutatavate radade tugevdamine, et vältida pinnase ja puujuurde
kahjustusi. Jalgratta krossi rajad ja nende erosiooniprobleemide lahendamine on vajalik
lahendada vastavasisulise spetsiaalse projektiga, mis on vaja kooskõlastada Elva
Linnavalitsusega ja Keskkonnaametiga. Enne radade ettevalmistamist ja tugevdamist ei
ole jalgrattakrosside korraldamine ja jalgrattakrossi harrastamine Arbi järve ümbruses
piirkonnas Elva-Peedu metsapargis lubatud lubatud.
Verevi
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Nahkhiirte elu- ja toitumispaikades tuleb arendustegevuse korral säilitada vanad puud
(tuleb veenduda, kas eelkõige lehtpuudest leidub nahkhiirtele sobivaid vähemalt 20 cm
diameetriga puid ja vastavaid puid maksimaalselt säilitada) ning tänavavalgustuse
lisamisel rajada madalad ja hajutatud ning nõrgema valgustugevusega kohtvalgustid.
 Verevi järve väliskoormuse jätkuv vähendamine ja siseskoormuse vähendamise
meetmed on Verevi järve seisundi säilitamise ja parandamise eesmärgil vajalikud.
Meetmete rakendamisel peab edaspidi lähtuma EMÜ 2016. a koostatud meetmekavast
ja edaspidiste tööde tulemustest.
 Tagamaks pikemas perspektiivis maastiku ja looduse kaitse ning rahuldamaks
erinevatele huvigruppidele vaba aja veetmise vajadused, kaasa arvatud võimalused
maastikurattaspordiks, on oluline, et Elva-Peedu metsapargis määratletaks erinevaid
osapooli rahuldavad jalgratastega sõitmiseks sobivad rajad ning tagatakse neil radadel
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ohustatud lõikudel pinnase ja puujuurte kaitse. Enne radade ettevalmistamist ja
tugevdamist ei ole jalgrattakrosside korraldamine ja jalgrattakrossi harrastamine ElvaPeedu metsapargis lubatud.
 Radade hooldusel ja kasutamisel peab tagama, et kaitsealuste liikide elupaikasid ei
kahjustataks. Radade hooldusel ja kasutamisel peab tagama, et kaitsealuste liikide
elupaikasid ei kahjustataks.
Üle-Raudtee
 Vältida kalmistu laienemist veevõtukohale lähemale kui 50 meetrit.
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Metsalinna miljöö säilimiseks võiks KSH koostaja hinnangul minimaalne säilitatav
haljastusprotsent olla 40%.
Kulbilohu
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Tootmisettevõtetest tuleneva õhusaaste ja müraprobleemide ilmnemisel tuleb
kasutusele võtta leevendavad meetmed (müratõkkeseinad, kõrghaljastus jne).
 Elamute projekteerimisel tuleb arvestada võimaliku pinnase kõrge radoonisisaldusega,
st tuleb rakendada hoonete projekteerimisel ja ehitamisel radooni tõkestamise meetmeid
vastavalt standardile (EVS 840:2003 Radooniohutu hoone projekteerimine).
 Loobuda Umbjärve kinnistu (17003:003:0143) põhjaossa kavandatud uuest elamualast
tulenevalt rohevõrgustiku säilitamise vajadusest ja ala paiknemisest ohtliku ettevõtte
ohualas.
 Kaaluda, kas ohtliku ettevõtte ohualasse on otstarbekas planeerida uusi elamumaid. Ei
ole otstarbekas laiendada elamuala väljapoole õueala Tartu mnt 33 kinnistul
(17003:003:0001) tulenevalt rohevõrgustiku säilitamise vajadusest.
Mahlamäe
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Vältida elamukrundi moodustamist ja hoonestamist kollaliste sugukonda kuuluvate III
kaitsekategooria taimeliikide karukold (Lycopodium clavatum) ja harilik ungrukold
(Huperzia selago) kasvukohas.
 Kui tulevikus osutub vajalikuks Kullese tn laiendamine, siis tuleb täpsemalt kindlaks
määrata ehitustsooni jääv III kaitsekategooria taimeliigi karukold (Lycopodium
clavatum) kasvuala ning kahjustamise vältimiseks tuleb karukoldi isendid vajadusel
ümber asustada. Täpne ümberasustamise asukoht ja tingimused tuleb välja selgitada
koostöös vastava eriala eksperdiga, lähtudes seejuures Vabariigi Valitsuse 15.07.2004.
a määrusest nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“.
 Nahkhiirte elu- ja toitumispaikades tuleb arendustegevuse korral säilitada vanad puud
(tuleb veenduda, kas eelkõige lehtpuudest leidub nahkhiirtele sobivaid vähemalt 20 cm
diameetriga puid ja vastavaid puid maksimaalselt säilitada) ning tänavavalgustuse
lisamisel rajada madalad ja hajutatud ning nõrgema valgustugevusega kohtvalgustid.
 Loobuda Mahlamäe tn 12 ja 12a kinnistute vahelisele alale riigi reservmaale planeeritud
uuest väikeelamumaast.
 Alal tuleb maksimaalselt säilitada olemasolevat haljastust. Krundi täisehitusprotsent ei
tohiks ületada 35%. Minimaalselt on soovitav säilitada 40% olemasolevast
kõrghaljastusest krundil.
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Peedu
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Olemasolevate elamumaade tükeldamisel lubada väiksemaid krunte kui 1500 m2.
 Alal tuleb maksimaalselt säilitada olemasolevat haljastust. Krundi täisehitusprotsent ei
tohiks ületada 30%. Minimaalselt on soovitav säilitada 40% olemasolevast
kõrghaljastusest krundil.
Arbimäe
 Tulenevalt tootmise iseloomust, on vajalik sademevee kogumine tootmisterritooriumil
ning selle nõuetekohane käitlemine.
 Tootmisettevõtetest tuleneva õhusaaste ja müraprobleemide ilmnemisel tuleb
kasutusele võtta leevendavad meetmed (müratõkkeseinad, kõrghaljastus jne).
 Elamute projekteerimisel tuleb arvestada võimaliku pinnase kõrge radoonisisaldusega,
st tuleb vajadusel rakendada hoonete projekteerimisel ja ehitamisel radooni tõkestamise
meetmeid vastavalt standardile (EVS 840:2003 Radooniohutu hoone projekteerimine).
 Minimaalselt on soovitav säilitada 30% olemasolevast haljastusest krundil.
Kadaka
Leevendavaid meetmeid ei ole pakutud.
Kruusa
 Lille tänava pikenduse rajamisel tuleb ehitustööde ajal vältida pinnase sattumist Arbi
ojja ja minimiseerida heljumi sattumist ojja.
 Kivisöe kasutamine uute rajatavate elamute kütteks ei ole soovitatav.
 Vältida Kruusa asumis Käo tee ja Põllu tänava ristumiskohas elamukrundi
moodustamist ja hoonestamist III kaitsekategooriasse kuuluva pruunikas pesajuure
(Neottia nidus-avis) kasvukohas.
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LISAD

Lisa 1. KSH programm
koos selle avalikustamisega seotud materjalidega

Elva linna üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM
(10.12.2014)
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles kirjeldatakse
kavandatavat tegevust, määratakse ära sellega kaasneva keskkonnamõju strateegilise
hindamise sisu ja ulatus ning kirjeldatakse KSH metoodikat, tegevust ja ajakava. KSH
programm on alusdokumendiks KSH läbiviimisel ja aruande koostamisel.

1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objekt ja ulatus
Käesoleva KSH objektiks on Tartu maakonnas asuva Elva linna üldplaneering.
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Elva
Linnavolikogu 28. aprilli 2014. a otsusega nr 22 Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine (lisa 1).
Elva linna üldplaneeringu koostamise eesmärk on mitmekesistada Elva linna maakasutust
ning luua võimalusi linna terviklikuks arenguks, maa-alade paremaks kasutusele võtmiseks
sidudes omavahel säästlikult ja keskkonnasõbralikult olemasolevaid ja kavandatavaid elu-,
äri-, puhke-, kultuuri- ja spordikeskkonnad.
Uue üldplaneeringu üheks oluliseks ülesandeks on linna ruumilise arengu põhimõtete
kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete,
kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks.
Üldplaneering hõlmab Elva linna haldusterritooriumi (pindala ca 10 km2, joonis 1). Kehtiv
üldplaneering on kehtestatud Elva Linnavolikogu 28. novembri 2005. a otsusega nr 67.
Vastavalt planeerimisseaduse § 24 lg 6 muutub uue üldplaneeringu kehtestamisega kehtetuks
varasem üldplaneering.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

1

Joonis 1. Elva linna asukoht naaberomavalitsustega võrreldes.

Elva linn asub Tartu maakonna edelaosas, Tartu linnast 27 km kaugusel. Linna läbib TallinnTartu-Valga raudtee. Rahvastikuregistri andmetel oli Elva linna rahvaarv seisuga 01.01.2014.
a 5807. Rahvastikuprognoosi (Elva linna rahvastikuanalüüs, TÜ 2012) kohaselt kõige
tõenäolisena stsenaariumi korral Elva linna rahvastik kahaneb 2025. aastaks ligikaudu 5500
elanikuni ja aastaks 2035 veel 200 inimese võrra (5300 inimesele).
Elva linna pinnamood on vaheldusrikas, esineb nii kõrgendikke, tasaseid alasid kui ka
nõgusid. Linna territooriumist 33,6 ha on veekogude all. Suurimad järved on linna lääneosas
paiknev Verevi järv (11,7 ha) ja linna südames paiknev Arbi järv (6 ha). Elva linna idaserval
lookleb umbes 1,5 km ulatuses Elva jõgi. Elva linna veekogud omavad tervise, spordi ja
puhkemajanduslikku tähtsust.
Elva linna üldpindalast ca 40% on kaetud looduskaitsealade ja metsaparkidega. Kaitsealadest
jääb Elva linna territooriumile Elva-Peedu metsapark, Vapramägi ja Elva-Vitipalu
maastikukaitseala ning hoiualadest Elva jõe hoiuala (Tartu). Nendest Vapramäe kaitseala
kuulub Natura 2000 alade koosseisu Vapramäe loodusalana ja Elva-Vitipalu
maastikukaitseala ning Elva jõe hoiuala (Tartu) kuuluvad Elva-Vitipalu loodusala koosseisu.
Vapramäe kaitseala, Elva-Vitipalu maastikukaitseala, Elva-Peedu metsapargi ja Elva jõe
hoiuala baasil on moodustamisel Elva maastikukaitseala.
Üksikobjektidest paiknevad Elva linna territooriumil Arbimäe mänd (Mänd; Mäe-Arbi e.
Arbimäe mänd), Kullese männid (2) (Kullese mänd), Peetri mänd (Mänd), Kaarli mänd
(Kaarli männid) ja Mesikäpa e. Ilumänd (Mänd).
Elva linna territooriumile jääb kultuurimälestiste riikliku registri andmetel (seisuga
08.10.2014. a) 37 kultuurimälestist (3 ajaloomälestist, 24 ehitusmälestist, 4
arheoloogiamälestist ja 6 kunstimälestist).
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Elva linn asub Tartu maakonna teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused (2006) kohaselt väärtuslikul maastikul R4 (Elva ümbrus) ja linna
läbivad piirkondliku tähtsusega rohekoridorid K26 ja K28.

2.

Strateegilise planeerimisdokumendiga
keskkonnamõju

eeldatavalt

kaasnev

KSH käigus hinnatakse üldplaneeringust tulenevaid strateegilisi keskkonnamõjusid järgmistes
valdkondades:
1. Vesi ja pinnas, sh jäätmeteke;
2. Õhukvaliteet, sh müra olukord;
3. Elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik.
4. Looduskaitse ja Natura alade väärtused;
5. Maastik ja kultuuripärand;
6. Elanikkonna heaolu ja tervis
7. Sotsiaalse keskkonna kvaliteet;
8. Majandusliku keskkonna areng.
Olemasoleva olukorra analüüsil on selgunud järgmised teemad, mis vajavad käsitlemist KSH
raames (KSH läbiviimise käigus võib käsitletavate teemade ring täieneda):
• Seosed teiste Elva linna puudutavate planeeringute, arengudokumentide ja
uuringutega, sh Tartu maakonnaplaneering, Tartu maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringud „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” ja
„Tartumaa sotsiaalne infrastruktuur“, Elva metsaparkide hoolduskavad jms.
Seejuures arvestatakse Vabariigi Valitsuse 18.07.2013. a korraldusega nr 337
„Maakonnaplaneeringute algatamine“ algatatud uue Tartu maakonnaplaneeringu
koostamisel saadava informatsiooniga;
• Planeeringuala keskkonna kirjeldus. Sealhulgas kirjeldatakse planeeringuga hõlmatava
ala looduslikke tingimusi ning elu-, sotsiaal- ja majanduskeskkonda;
• Olemasoleva ja planeeritava maakasutusega seotud mõjud nii loodus- kui ka sotsiaalmajanduslikule keskkonnale;
• Üldplaneeringuga kaasnev mõju looduslike alade terviklikkuse ja bioloogilise
mitmekesisuse säilimisele, Natura 2000 aladele ja kaitstavatele loodusobjektidele;
• Miljööväärtuslikud hoonestusalade, oluliste vaadete ja kultuurimälestiste säilimine;
• Turismi (nn loodusspaa) arendamine;
• Rohelise võrgustiku toimimine;
• Taristu (sh teed, kaugküttevõrk, veevarustus- ja kanalisatsioon jmt) arendamisega
kaasnevad mõjud nii loodus- kui ka sotsiaal-majanduslikule keskkonnale;
• Jalgratta- ja jalakäiguteede arendamine;
• Taastuvenergeetika kasutusvõimalused;
• Asustuse ruumilise laienemise vajalikkus kahaneva rahvaarvu tingimustes;
• Ligipääsetavus järvede kallasradadele;
• Ehituskeeluvööndi täpsustamise vajaduse ja põhjendatuse hindamine vastavate
ettepanekute esitamise korral;
• Mõju Elva linna pinnaveekogumitele (peamiselt Verevi ja Arbi järv);
• Raudteetranspordist tulenev müra ja vibratsioon;
• Hinnang kaitsealade piiride korrigeerimisele (kui selline ettepanek üldplaneeringus
tehakse).
Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Vastavalt KeHJS § 40 lõikele 2 peab keskkonnamõju strateegilisel hindamisel selgitama,
kirjeldama ja hindama strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist
keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades
strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi.
Vastavalt hinnatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus üldplaneeringuga
kavandatud tegevuste ja kavandatud maakasutuse elluviimisest tulenevat võimalikku olulist
keskkonnamõju Elva linna haldusterritooriumil, sealhulgas kumulatiivseid mõjusid. Mõjusid
kirjeldatakse ÜP seletuskirjas toodud tasandite (asumite, kvartalite või kruntide) kaupa.
Ühtlasi pakutakse KSH aruandes välja leevendavad meetmed tegevustega kaasneva võimaliku
negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja vähendamiseks. Üldplaneeringu koostamine on
pikaajaline protsess, mille käigus planeeringulahendused pidevalt täienevad. Keskkonnamõju
strateegiline hindamine toimub samaaegselt üldplaneeringu koostamisega.
KSH osana kaalutakse ka võimalikke alternatiivseid arengustsenaariumeid (nn
objektipõhiseid ja maakasutuse alternatiivseid lahendusi). Alternatiivide olemasolu
selgitatakse välja edaspidise keskkonnamõju strateegilise hindamise ja üldplaneeringu
koostamise käigus.
Piiriülest (st riigipiiriülest) keskkonnamõju ette näha ei ole. Mõjusid (sh mõju Natura 2000
aladele ja inimeste tervisele) ja nende olulisust hinnatakse täpsemalt töö käigus. Natura alade
osas viiakse KSH aruande koostamisel läbi Natura eelhindamine.
KSH aruande ühe osana käsitletakse olemasolevat olukorda. Sealhulgas kirjeldatakse
üldplaneeringuga hõlmatava maa-ala looduslikke tingimusi, planeeringualal paiknevaid
kaitsealuseid loodus- ja kultuuriväärtuseid ning valla sotsiaal-majanduslikku olukorda.

3. Üldplaneeringu koostamisest huvitatud osapooled
Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib
eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise
planeerimisdokumendi vastu, on esitatud alljärgnevas tabelis 1.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja teatab KSH programmi avalikust väljapanekust
ja avaliku arutelu toimumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes ja oma
interneti koduleheküljel. Samuti teavitatakse vastavaid huvitatud isikuid posti või e-posti teel.
Tabel 1. Üldplaneeringu koostamisest huvitatud osapooled

Isik või asutus
Elva Linnavalitsus
Elva Linnavolikogu
(ÜP algataja, vastuvõtja ja kehtestaja)
Tartu Maavalitsus
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Teavitatakse
osaleb otseselt planeerimisprotsessis
e-kirjaga
e-kirjaga

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon

e-kirjaga

Kultuuriministeerium
Muinsuskaitseamet
Sotsiaalministeerium
Kaitseministeerium

e-kirjaga
e-kirjaga
e-kirjaga
e-kirjaga

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
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Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Põllumajandusministeerium
Siseministeerium
Terviseamet
Maa-amet
Maanteeameti lõuna regioon
AS EVR Infra
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Naaberomavalitsused (Nõo, Konguta ja
Rõngu Vallavalitsused)
vallaelanikud, maaomanikud, ettevõtjad
laiem avalikkus
valitsusvälised organisatsioonid ja
keskkonnaühendused

4.

e-kirjaga
e-kirjaga
e-kirjaga
e-kirjaga
e-kirjaga
e-kirjaga
e-kirjaga
e-kirjaga
e-kirjaga
teated kohalikus lehes ja väljaandes
Ametlikud Teadaanded
teade väljaandes Ametlikud Teadaanded
kiri Eesti Keskkonnaühenduste Kojale
info@eko.org.ee

KSH ja selle tulemuste avalikustamise ajakava

KSH objektiks oleva Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on
algatatud Elva Linnavolikogu 28. aprilli 2014. a otsusega nr 22. KSH läbiviimise orienteeruv
ajakava on esitatud tabelis 2.
KSH menetlus tervikuna ei lõpe KSH aruande heakskiitmisega. Vastavalt keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse (edaspidi ka KeHJS) § 43 peab KSH tulemus
kajastuma planeeringus ja selle lõppjäreldustega mittearvestamist tuleb põhjendada. Ühtlasi
peab üldplaneeringu koostamise korraldaja (Elva Linnavalitsus) üldplaneeringu
kehtestamisest teavitama huvirühmasid ning avalikkust vastavalt KeHJS § 44 sätestatud
nõuetele.
Tabel 2. KSH läbiviimise orienteeruv ajakava

KSH etapp
ÜP ja KSH algatamine
ÜP lähteseisukohtade ja esialgse eskiisi koostamine
KSH programmi eelnõu koostamine
Seisukohtade küsimine KSH programmi eelnõule
ÜP lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu
avalik väljapanek ja avalik arutelu
KSH programmi esitamine heakskiitmiseks
ÜP eskiislahenduse koostamine
ÜP eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu
Üldplaneeringu planeerimisettepaneku ja KSH
aruande koostamine
Üldplaneeringu planeerimisettepaneku
kooskõlastamine
ÜP ja KSH aruande avalik väljapanek ja arutelu

Prognoositav aeg
28. aprill 2014
Juuli – september 2014
Juuli – august 2014
August – september 2014
September – november 2014
Detsember 2014
Oktoober 2014 – jaanuar 2015
Jaanuar 2015
Jaanuar – juuli 2015
August – oktoober 2015
Oktoober – detsember 2015

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
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KSH etapp
KSH aruande esitamine heakskiitmiseks
ÜP esitamine kehtestamiseks

Prognoositav aeg
Jaanuar 2016
Veebruar 2016

Ajakava võib muutuda ettenägematute takistuste ilmnemisel.

5.

KSH metoodika

KSH ehk planeeringu elluviimise aluseks olevate strateegiliste valikute elluviimise mõju
hindamine annab planeeringu kehtestajale enne otsuse tegemist vajaliku teabe, mis selle
otsusega hiljem kaasneb. Mõju hindamise eesmärk on otsustaja teadlikkuse tõstmine ja selle
tulemusel keskkonna jätkusuutlikku arengut tagavate keskkonnatingimuste kehtestamine
planeeringu koosseisus.
KSH tugineb sellele, et hinnatakse planeeringu elluviimisega tõenäoliselt kaasnevat olulist
mõju. Keskkonnamõju on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §
5 alusel oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi
või vara.
Üldplaneeringu KSH läbiviimise käigus püstitatakse keskkonnaeesmärgid erinevate KSH
valdkondade osas. Lisaks pakutakse KSHs vajadusel välja ja võrreldakse töö käigus tekkivaid
nn objektipõhiseid ja maakasutuse alternatiivseid lahendusi (alternatiivid) ning antakse
hinnang sobivama alternatiivi valikuks.
KSH koostamisel kasutatakse kaht peamist metoodilist lähenemist: välismõjude analüüs ja
vastavusanalüüs.
Välismõjude analüüs on lähenemine, mis võrdleb kavandatavaid tegevusi välismõjude spektri
osas (kas tänu kavandatavale tegevusele võivad keskkonnatingimused muutuda paremaks või
halvemaks).
Vastavusanalüüs kujutab endast strateegiliste valikute võrdlemist eesmärgiga hinnata, kui
edukalt aitab planeering täita teiste strateegiliste arengudokumentide eesmärke ja Eestis
siseriiklikult püstitatud üldiseid strateegilisi (keskkonna)eesmärke. KSH läbiviimise käigus
valitakse eesmärgid erinevate loodus- ja sotsiaal-majandusliku keskkonna valdkondade osas.
Vastavusanalüüsi abil hinnatakse, kuidas erinevad kavandatavad planeeringulahendused
aitavad eesmärkide täitmisele kaasa. Vastavalt püütakse hinnata:
• kas ja mil määral kavandatav piirab (piiritleb) arenguid või tegevusi;
• kas ja mil määral kavandatav toetab arenguid ja tegevusi;
• kuidas ja mil määral kavandatav väärtustab olemasolevat.
KSH käigus viiakse täiendavalt läbi välismõjude analüüs. Välismõjude analüüsi rakendatakse
koostatava planeeringulahenduse suhtes. Planeeringulahenduse mõjusid hinnatakse eeskätt
kvalitatiivselt (kirjeldavalt) erinevate loodus- ja sotsiaal-majandusliku keskkonna
valdkondade ja nende alamvaldkondade suhtes (hinnatakse mh üldplaneeringuga kaasnevate
muutuste mõju erinevatele käsitletavatele valdkondadele). Võimalusel hinnatakse mõjusid eri
keskkonnavaldkondadele ka kvantitatiivselt. Arvestades planeeringu strateegilist taset ja seda,
et üldplaneeringu planeeringu taseme juures puudub planeeringulahenduses sageli piisavalt
6
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detailne informatsioon, on sageli kvantitatiivsete hinnangute andmine keeruline ning seetõttu
pole paljude keskkonnavaldkondade osas kvantitatiivsete hinnangute andmine võimalik.
KSH käigus antavad hinnangud jagunevad üldjuhul lühi- ja pikaajalisteks. Välja tuuakse ka
võimaliku olulise keskkonnamõjuga planeeritud tegevused planeeringulahenduses, mis
vajavad elluviimise faasis keskkonnamõju hindamise läbiviimist ehitus- või kasutusloa
menetlemise käigus.
Mõjude kvalitatiivsel hindamisel kasutatakse KSH aruande koostamisel muuhulgas erinevate
varem teostatud uuringute andmeid, analoogiaid, erinevaid seisukohti, geoinfosüsteemide
(GIS) rakendusi, erinevaid riiklike andmebaaside andmeid (nt EELIS, Maa-amet) ja muud
asjakohast teavet või vahendit, mis võimaldab tagada KSH aruande järelduste adekvaatsuse
(sh mõju ja olulise mõju eristamise).
KSH aruande koostamisel võetakse arvesse lisaks varasemaid teostatud asjakohaseid
uuringuid ja arengudokumente, lisaks arvestatakse vajadusel ka teadus(aja)kirjanduses
avaldatud tulemusi ning mõjusid kirjeldatakse, arvestades kehtivates seadusandlikes aktides
aluseks olevat ning teaduslikult tõestatuimat kaasaegseimat informatsiooni.
Kuna KSH lähtub üldplaneeringu täpsusastmest, hinnatakse ka mõjusid üldisemal tasemel kui
näiteks detailplaneeringu või tegevusloa tasandil, seejuures ei viida KSH käigus läbi
täiendavaid uuringuid.
Mõjude olulisust hinnatakse tabelis 3 toodud skaala alusel. 0-alternatiiv on olukord, kus Elva
linnale uut üldplaneeringut ei kehtestata ning linna ruumilist arengut jääb suunama 2005.
aastal kehtestatud üldplaneering. KSH-s 0-alternatiivi ei käsitleta, kuna linn on seadnud
arengukavas vajaduse uuendada üldplaneeringut arengukavaliste eesmärkide toetamiseks.
Tabel 3. Mõjude olulisuse hindamise skaala

Hinne
++
+
0
-?

Seletus
tugev positiivne mõju
nõrk positiivne mõju
mõju puudub
nõrk negatiivne mõju
tugev negatiivne mõju
mõju olulisust ei ole võimalik määrata

Üldplaneeringu ja selle alternatiivide lõplik järjestus saadakse enam esinenud olulisusetüübi
võrdlemisel alternatiivide lõikes.
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6.

Strateegilise
planeerimisdokumendi
algataja,
koostaja,
kehtestaja, KSH koostamise korraldaja ja KSH programmi
koostanud eksperdi andmed

Üldplaneeringu koostamise korraldaja
ja üldplaneeringu koostaja:
Elva Linnavalitsus
Kesk tn 32, Elva linn, 61507 Tartumaa
kontaktisik: Maarika Uprus
tel: 730 9898
e-post: maarika.uprus@elva.ee

KSH programmi koostaja
ja KSH teostaja:
OÜ Alkranel
Riia 15b, 51010 Tartu
kontaktisik: Alar Noorvee
tel: 736 6676 / 554 0579
e-post: alar@alkranel.ee

Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja:
Elva Linnavolikogu
Kesk tn 32, Elva linn, 61507 Tartumaa
Kontaktisik: Meelis Karro
tel: 521 1909
e-post: meelis.karro@mail.ee

KSH järelevalvaja:
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Aleksandri 14, 51004 Tartu
tel: 730 2240
e-post: tartu@keskkonnaamet.ee

KSH töörühm on järgmine:
• Alar Noorvee, OÜ Alkranel, KSH juhtekspert (mõjuvaldkonnad käesolevas KSHs:
vesi ja pinnas, õhukvaliteet, sotsiaalse keskkonna kvaliteet, majandusliku keskkonna
areng, elanike heaolu ja tervis);
• Veljo Kabin, OÜ Alkranel, keskkonnaspetsialist (mõjuvaldkonnad käesolevas KSHs:
maastik ja kultuuripärand, sotsiaalse keskkonna kvaliteet, majandusliku keskkonna
areng, puhkemajandus, elanike heaolu ja tervis);
• Elar Põldvere, OÜ Alkranel keskkonnaekspert (mõjuvaldkonnad käesolevas KSHs:
elurikkus, taimestik, rohevõrgustik, kaitstavad loodusobjektid, vesi ja pinnas);
• Kristin Markov, OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist (mõjuvaldkonnad käesolevas
KSHs: elurikkus, taimestik ja loomastik, rohevõrgustik, kaitstavad loodusobjektid).
KSH töörühma juht Alar Noorvee omab KSH läbiviimise õigust (vastavalt keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §34 lg 3) sest:
• Omab enam kui 2-aastast töökogemust keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnamõju
strateegiliste hindamiste juhteksperdina. Omab keskkonnaalast töökogemust alates
2000. aastast. On seejuures läbi viinud mitmed üld- ja detailplaneeringute
keskkonnamõju strateegilised hindamised (http://www.alkranel.ee)
• On omandanud kõrghariduse keskkonnatehnoloogias (PhD) Tartu Ülikooli Geograafia
Instituudis ning läbinud Keskkonnamõju hindamise ainekursuse (2 AP) Tartu Ülikooli
Geograafia Instituudis 2002. a ning Kohaliku ja regionaalse arengu planeerimise
ainekursuse (2 AP) Tartu Ülikooli Geograafia Instituudis 2005. a. (1 AP = 40 tundi
maht)
• Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja
hindamisega seotud õigusakte. Kasutatavad metoodilised juhendmaterjalid:
o Euroopa Komisjoni juhend “Guidelines for the Assessment of Indirect and
Cumulative Impacts as well as Impact Interactions“ (mai 1999, inglise keeles)
http://www.envir.ee/91552
o Therivel, R. „Strategic Environmental Assessment in Action“ London, 2004.
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o „Sustainability Appraisal of Regional Spatial Strategies and Local
Development Documents“ Office of Deputy Prime Minister, London 2005.
o Commission's Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on
the assessment of the effects of certain plans and programmes on the
environment.

7.

Projektiga seotud olevate pädevate asutuste seisukohad

Käesoleva KSH programmi kohta küsitakse seisukohti järgmistelt asutustelt:
• Tartu Maavalitsus;
• Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon;
• Kultuuriministeerium;
• Sotsiaalministeerium;
• Muinsuskaitseamet;
• Kaitseministeerium;
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
• Põllumajandusministeerium;
• Siseministeerium;
• Terviseamet;
• Maa-amet;
• Maanteeameti lõuna regioon;
• Naaberomavalitsused (Nõo, Konguta ja Rõngu Vallavalitsused).
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8.

KSH programmi lisad

KSH programmi lisad
Lisa 1. ÜP ja KSH algatamise otsus ning sellest teatamine.
Lisa 2. KSH programmi eelnõu kohta esitatud seisukohad ja nendega arvestamine.
Lisa 3. ÜP lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avalikust väljapanekust ja avalikust
arutelust teatamine.
Lisa 4. Avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud ja nendega arvestamine.
Lisa 5. Avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimikiri.
KSH programmi koostasid:
Alar Noorvee
OÜ Alkranel
Riia 15B, 51010 Tartu
55 40 579
7 366 676
alar@alkranel.ee
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Veljo Kabin
OÜ Alkranel
Riia 15B, 51010 Tartu
52 08 199
7 366 676
veljo@alkranel.ee
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Lisa 1. ÜP ja KSH algatamise otsus ning sellest teatamine.
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Teade ajalehes Postimees, 12.05.2014. a

Teade väljaandes Ametlikud teadaanded, 12.05.2014. a
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Teade Elva linna kodulehel www.elva.ee, 09.05.2014. a

Teade ajalehes Elva Postipoiss, 10.05.2014. a
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Lisa 2. KSH programmi eelnõu kohta esitatud seisukohad ja nendega arvestamine.
Rõngu Vallavalitsuse 03.09.2014. a kiri nr 8-1.4/664-1

Ettepanekuga arvestatakse.
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Muinsuskaitseameti 04.09.2014. a kiri nr 1-1.7/1729-1
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KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Alljärgnevalt on esitatud vastus Muinsuskaitseameti 04.09.2014. a kirjale nr 1-1.7/17291
KSH programmi on lisatud kultuurimälestised arvuliselt liikide kaupa. Detailsem nimekiri
tuuakse välja üldplaneeringu seletuskirjas. KSH-s lähtutakse riikliku kaitse all olevatest
mälestistest, muinsuskaitsealadest ja nende kaitsevöönditest võttes aluseks Kultuurmälestiste
riikliku registri. Kirjas välja toodud teemasid käsitletakse KSH aruandes valdkonna „Maastik
ja kultuuripärand” all. Samuti tuuakse vajadusel välja täiendavad leevendavad meetmed
kultuurikeskkonna säilimise tagamiseks. Kaitsevööndite võimaliku täpsustamise ja
kaitsealuste parkide piiride osas konsulteeritakse vajadusel maakonna vaneminspektoriga.
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Tartu Maavalitsuse 08.09.2014. a kiri nr 9-2/2553-2

Kirja sisu alusel ettepanekuid KSH programmi kohta ei esitatud.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni 08.09.2014. a kiri nr JT 6-8/14/18703-2
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Alljärgnevalt on esitatud vastused Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni 08.09.2014. a
kirjaga nr JT 6-8/14/18703-2 esitatud märkustele ja ettepanekutele vastavalt märkuste
numeratsioonile
1. Kaitsealuste liikide temaatikat käsitletakse KSH aruandes valdkonna all –
looduskaitse ja Natura alade väärtused.
2. KSH programmis oli järvede pindalad võetud Elva linna arengukava hetkeolukorra
analüüsist. KSH programmi korrigeeriti järvede pindalade osas aluseks võttes
keskkonnaregistri andmed.
3. KSH programmi peatükki 2 on lisatud teemana taastuvenergeetika kasutusvõimalused.
4. KSH programmi peatükki 2 on lisatud järgmised teemad: Miljööväärtuslikud
hoonestusalade, oluliste vaadete ja kultuurimälestiste säilimine; turismi (nn
loodusspaa) arendamine; jalgratta- ja jalakäiguteede arendamine; ligipääsetavus
järvede kallasradadele.
5. Kui üldplaneeringuga koostamisel esineb vajadust kalda piirangu- või
ehituskeeluvööndi suurendamiseks või vähendamiseks, siis hinnatakse KSH
läbiviimise käigus selle vajadust ja põhjendatust.
6. KSH aruandes käsitletakse reoveekogumisalade temaatikat.
7. KSH ekspertgruppi on kaasatud OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist Kristin Markov,
kes on omandanud Tartu Ülikoolis loodusteaduste bakalaureusekraadi ökoloogia ning
elustiku kaitse erialal ning omandamisel magistrikraad keskkonnatehnoloogia erialal
ökotehnoloogia suunal. Kristin Markov tunneb tulenevalt oma erialasest taustast
kaitsealuste liikide temaatikat detailsemalt.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Maanteeameti lõuna regiooni 12.09.2014 a kiri nr 19-2/14-00098/096
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Alljärgnevalt on esitatud vastused Maanteeameti lõuna regiooni 12.09.2014 a kirjaga nr
19-2/14-00098/096 esitatud märkustele ja ettepanekutele
Liiklusohutuse teemat ja liiklusest tingitud müra ja tolmu mõjusid käsitletakse KSH aruandes
valdkonna elanikkonna heaolu ja tervise all. Muuhulgas lähtutakse KSH aruandes
Riigimaanteede teehoiukavas aastateks 2014–2020 toodud tegevustest. Kuivõrd
riigimaanteede osas on võimalik kokkupuude riigimaanteedega Elva linna üldplaneeringu
osas ainult põhimaanteega 3 Jõhvi-Tartu-Valga, siis põhimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga
läheduses konkreetsete arendusplaanide tekkimisel tehakse koostööd Maanteeametiga.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Põllumajandusministeeriumi 16.09.2014. a kiri nr 9.4-4/7591-1
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Alljärgnevalt on esitatud vastus Põllumajandusministeeriumi 16.09.2014. a kirjale nr
9.4-4/7591-1
KSH aruandes käsitletakse põllumajandusmaa kasutamisega seonduvat ning hinnatakse, kas
üldplaneeringuga on tagatud põllumajandusmaa säilimine.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

27

Maa-ameti 18.09.2014. a kiri nr 6.2-3/12568
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Kirja sisu alusel ettepanekuid KSH programmi kohta ei esitatud.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Siseministeeriumi 19.09.2014. a kiri nr 13-3/198-2

30

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Alljärgnevalt on esitatud vastused Siseministeeriumi 19.09.2014. a kirjaga nr 13-3/198-2
esitatud märkustele ja ettepanekutele vastavalt märkuste numeratsioonile
1. KSH programmi peatükis 1 on täpsustatud, et vastavalt planeerimisseaduse § 24 lg 6
muutub uue üldplaneeringu kehtestamisega kehtetuks varasem üldplaneering. Peatükis 5 on
täpsustatud 0-alternatiivi käsitlust.
2. KSH programmi peatükis 1 on täpsustatud, et rahvastikuregistri andmetel oli Elva linna
rahvaarv seisuga 01.01.2014. a 5807.
3. KSH programmi peatükki 1 on lisatud Elva linna rahvastikuprognoosi andmed ja peatükki
2 käsitlevate teemade alla asustuse ruumilise laienemise vajalikkus kahaneva rahvaarvu
tingimustes.
4. Üldplaneeringu ja KSH koostamisel tehakse koostööd Tartu Maavalitsusega ja arvestatakse
Tartu maakonnaplaneeringuga kavandavate arengutega, niivõrd kui see on võimalik seoses
teostatavate tööde ajakavadega.
5. KeHJS § 40 lõige 4 käsitleb KSH aruande sisu. Seiremeetmed ja nende ajakava määratakse
KSH aruandes vastavalt keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustele ning need
kinnitatakse KSH aruande heakskiitmisega ja seire teostamine toimub KSH läbiviimise
protsessist ja ajakavast eraldiseisvana. Seetõttu ei kuulu seire teostamine keskkonnamõju
strateegilise hindamise protsessi ajakavas arvestamisele.
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 26.09.2014. a kiri nr 1.10-17/1400555/068

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Alljärgnevalt on esitatud vastused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
26.09.2014. a kirjale nr 1.10-17/14-00555/068
Perspektiivsete tööstusaladega kaasnevaid mõjusid ja nende kandumist elamualadeni
analüüsitakse KSH aruandes. „Transpordi arengukavas 2014–2020“ kirjeldatud
sundliikumise vähendamise põhimõttest lähtuvalt soositakse olulise välise mõjuta tööstuse
paiknemist elamualade läheduses.
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Konguta Vallavalitsuse 26.09.2014. a kiri nr 7-1.2/559-1

Kirja sisu alusel ettepanekuid KSH programmi kohta ei esitatud.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Lisa 3. ÜP lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avalikust väljapanekust ja avalikust
arutelust teatamine.
Teade väljaandes Ametlikud teadaanded, 21.10.2014. a
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Teade ajalehes Tartu Postimees 27.10.2014. a

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Teade ajalehes Elva Postipoiss, 25.10.2014. a
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Teade Elva linna kodulehel http://elva.kovtp.ee/koostamisel-uldplaneering

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitati 23.10.2014. a alljärgneva e-kirjaga
järgmisi isikuid ja asutusi: Linnavolikogu liikmed, Maanteeameti Lõuna regioon,
Terviseamet, Tartu Maavalitsus, Päästeameti Lõuna Päästekeskus, AS Eesti Raudtee, Rõngu
Vallavalitsus, Konguta Vallavalitsus, Nõo Vallavalitsus, Muinsuskaitseamet, Maa-amet,
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon, Keskkonnaühenduste Koda, Kaitseministeerium,
Kultuuriministeerium,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium,
Põllumajandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium.
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Lisa 4. Avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud nendega arvestamine.

Kirja sisu alusel ettepanekuid ei esitatud.
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Alljärgnevalt on esitatud vastused Eesti Raudtee 10.11.2014. a kirjale nr 1-5.19/3254-1.
1. Üldplaneeringu koostamisel arvestatakse raudteeseaduses sätestatud kaitsevööndi ulatuse
ja kaitsevööndis kehtivate piirangutega.
2. Tartu maakonnaplaneeringule esitatud seisukohad võetakse teadmiseks ning üldplaneeringu
koostamise käigus tehakse koostööd Tartu Maavalitsusega.
3. KSH käigus hinnatakse analoogiate põhjal raudteeveeremist tulenevaid mõjusid
hoonestusaladele ning vajadusel nähakse ette leevendavad meetmed.
4. Kuna raudteetrassi õgvendamise osas Eesti Raudtee poolt konkreetset ettepanekut ei tehtud,
arutatakse nimetatud ettepanekut ja võetakse vastav seisukoht selle laekumise korral.
5. Ettepanek võetakse teadmiseks.
6. Ettepanek võetakse teadmiseks, konkreetsete ettepanekute laekumise korral arutatakse neid
ja võetakse vastav seisukoht.
7. Tartu Maavalitsuse 23.05.2014 kirjaga nr 9-2/1687-2 määras Tartu maavanem Elva linna
üldplaneeringule täiendava kooskõlastamise vajaduse Tehnilise Järelevalve Ametiga
raudteega seonduvate ruumiliste muudatuste kavandamise korral. Üldplaneering
kooskõlastatakse Tehnilise Järelevalve Ametiga ning Eesti Raudtee AS-ga tehakse
üldplaneeringu koostamise käigus koostööd.

48

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.

Lisa 5. Avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimikiri.

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
KSH programm. OÜ Alkranel, 2014.
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Lisa 2. KSH programmi heakskiitmise otsus

Elva Linnavalitsus
info@elva.ee

Teie 10.12.2014 nr 10-3.1/2302
Meie 19.12.2014 nr JT 6-8/14/23521-3

Osaühing Alkranel
info@alkranel.ee

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi heakskiitmine
Keskkonnaamet on läbi vaadanud Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (edaspidi KSH) programmi ja lisatud materjalid.
I. FAKTILISED ASJAOLUD
Elva linna üldplaneeringu ja KSH koostamine algatati Elva Linnavolikogu 28.04.2014. a
otsusega nr 22. Üldplaneeringu ja KSH algatamise aluseks on kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 8 , § 10 lg 4, keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lg 1 p 2, 34 lg 1, § 35 lg-d 1,
2, 5 ja 6, Elva linna ehitusmääruse § 2 lg 1. Üldplaneeringu koostamise korraldajaks on Elva
Linnavalitsus ja kehtestajaks on Elva Linnavolikogu. Keskkonnamõju strateegilist hindamist
viib läbi Osaühing Alkranel.
Kehtiv linna üldplaneering on olnud planeerimise aluseks alates selle kehtestamisest
28.11.2005. Uus linna üldplaneering koostatakse eesmärgiga on mitmekesistada Elva linna
maakasutust ning luua võimalusi linna terviklikuks arenguks, maa-alade paremaks kasutusele
võtmiseks sidudes omavahel säästlikult ja keskkonnasõbralikult olemasolevaid ja
kavandatavaid elu-, äri-, puhke-, kultuuri- ja spordikeskkonnad.
KeHJS § 38 lg 1 kohaselt on strateegilise planeerimisdokumendi KSH järelevalvaja
Keskkonnaamet, kuna eeldatavalt ei kaasne tegevusega olulist negatiivset riigipiire ületavat
keskkonnamõju.
II. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED
KeHJS § 38 lõike 2 punktide 1, 2 ja 5 järgi on järelevalvaja ülesanne KSH programmi
õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ja programmi heakskiitmine, KSH menetluse
õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ja eksperdi õigusaktide nõuetele vastavuse
hindamine.

Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / tel 680 7438, faks 680 7427 / info@keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee
Registrikood 70008658

2.1 KSH algatamise menetluse vastavus kehtestatud nõuetele
Algatamise otsus peab sisaldama KeHJS § 35 lg 5 nimetatud informatsiooni. Algatamise otsus
ei vasta täielikult KeHJS nõutud sisule. Otsusest puuduvad KSH koostaja andmed.
Eeldatavalt ei olnud KSH algatamise hetkeks veel KSH koostajat valitud, kuna see leiti
vastava hanke käigus pärast KSH algatamist. Järelevalvajana oleme seisukohal, et nimetatud
eksimus ei mõjuta KSH tulemust, kuna ei mõjuta hindamist sisuliselt.
Vastavalt KeHJS § 35 lg 6 kohaselt tuleb algatamisest teatada 14 päeva jooksul otsuse
tegemisest arvates väljaandes Ametlikud Teadaanded ja vähemalt ühes üleriigilise või
kohaliku levikuga ajalehes ja KeHJS § 33 lõikes 6 nimetatud asutustele. KSH koostamine
algatati 28.04.2014. Maavanemat teavitati Elva linna kodulehe andmetel 09.05.2014.
Asutustele saadeti teade 15.05.2014 (17 päeva). Väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmus
teade 12.05.2014 ja ajalehes Elva Postimees 10.05.2014 ning Elva linna kodulehel
09.05.2014. Teade vastab KeHJS § 36 lg 5 nõutud teabele peale KSH koostaja andmete.
Oleme järelevalvajana seisukohal, et menetlusosaliste hilisem teavitamine ja KSH koostaja
andmete puudumine teates ei mõjuta hindamist sisuliselt. Tegu on informeeriva teatega ning
sisulist hindamist veel ei toimu.
2.2. KSH programmi menetluse vastavus kehtestatud nõuetele
Vastavalt KeHJS § 36 lõikele 3 tuleb KSH programmi koostamisel strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise korraldaja küsima programmi sisu osas seisukohta KeHJS
§ 33 lõikes 6 sätestatud asutuselt ehk siis asutustelt, keda strateegilise planeerimisdokumendi
rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab.
KSH programmi eelnõu sisu osas küsiti 22.08.2014 seisukohti programmi peatükis 3
nimetatud asutuselt. Laekunud seisukohad ja nendega arvestamise või mittearvestamise
selgitused on esitatud heakskiitmiseks esitatud KSH programmi lisas.
KeHJS § 37 lg 1 kohaselt peab strateegilise planeerimisdokumendi koostaja teatama
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu
toimumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes ja oma veebilehel ning
elektrooniliselt või liht- või tähtkirjaga KeHJS § 36 lõike 2 punktis 3 nimetatud asutustele ja
isikutele, valitsusväliseid keskkonnaorganisatsioone ühendavale organisatsioonile ning
KeHJS § 36 lõikes 3 nimetatud asutustele ja isikutele. Avalik väljapanek kestab vähemalt 14
päeva.
Elva linna üldplaneeringu KSH programmi avalik väljapanek toimus 27.10.2014 (hiliseim
avaldatud teade) – 10.11.2014.2014 (ehk 14 päeva) Elva linnavalitsuse ruumides ning
internetis Elva linna kodulehel. KSH programmi avalikustamisest on teavitatud Elva linna
kodulehel, väljaandes Ametlikud Teadaanded (21.10.2014), ajalehtedes Tartu Postimees
(27.10.2014) ja Elva Postipoiss (25.10.2014) ja digitaalallkirjastatud kirjadega
menetlusosalistele asutustele. Avaliku väljapaneku ajal esitasid kirjad Tartu Maavalitsus ja AS
Eesti Raudtee. Ettepanekutele on vastatud ning need on esitatud KSH programmi lisas.
KSH programmi avalik arutelu toimus 20.11.2014 kell 16.00 Elva linnavalitsuse ruumides.
Arutelul osales osalejate nimekirja kohaselt 17 inimest. Avalikul arutelul tutvustati
üldplaneeringut ja KSH programmi sisu. Arutelul esitatud küsimustele vastati kohapeal
suuliselt. Esitatud ettepanekutega lubati mõju hindamise aruande koostamisel arvestada.
Arutelu on protokollitud ja protokoll lisatud programmile.
KSH programmi menetlus vastab kehtestatud nõuetele, eksimuste olulisust ja hinnangut
nendele on esitatud otsuse vastavas osas. Kokkuvõtvalt loeme, et eksimused on väheolulised
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ja ei mõjuta eeldatavalt hindamise tulemust.
2.3. KSH programmi kvaliteedi kontroll ja KSH eksperdi vastavus nõuetele
KSH programmi sisu määrab KeHJS § 36. KSH programm on koostatud vastavalt KeHJS §-le
36, kuid Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH
programmi punkt vastab millisele KeHJS § 36 punktile. KSH programmis on esitatud
hindamise ulatus, üldplaneeringuga elluviimisega eeldavalt kaasnev keskkonnamõju, KSH
protsessi ja selle tulemuste avalikustamise ajakava ning KSH hindamise osapooled. Samuti on
märgitud kellelt küsiti programmile seisukohad. Nendega arvestamine või mittearvestamise
põhjendused on esitatud kirjadena lisades. Keskkonnaameti hinnangul vastab KSH programm
KeHJS nõuetele ja on sisult piisav üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimiseks.
KSH programmi on koostanud ekspertgrupp Osaühingust Alkranel. KSH juhtekspert Alar
Noorvee on programmis esitanud kinnituse, et vastab KSH eksperdi nõuetele. Ekspertrühmas
osalevad ekspert Elar Põldvere ja keskkonnaspetsialist Veljo Kabin. Kaasatud on programmile
esitatud ettepaneku alusel elustikku tundev keskkonnaspetsialist Kristin Markov.
Keskkonnaameti hinnangul vastab ekspertgrupp KeHJS § 34 lõikes 3 toodud nõuetele,
ekspertgrupp on pädev koostama Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilist
hindamist.
III. OTSUSTUS
KeHJS § 39 lõige 1 kohaselt esitatakse pärast keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi avalikku arutelu programm koos selle kohta esitatud ettepanekute, vastuväidete ja
küsimustega, nende arvestamise selgituste, arvestamata jätmise põhjenduste ning programmi
avaliku arutelu protokolliga keskkonnamõju strateegilise hindamise järelevalvajale
heakskiitmiseks.
Keskkonnaamet on kontrollinud KSH programmi, programmi menetluse ja KSH eksperdi
vastavust nõuetele ja tuvastanud, et programmi menetlus, sh avalikustamine, KSH juhtekspert
ja KSH programmi sisu vastavad KeHJS sätestatud nõuetele.
Tulenevalt eeltoodust, lähtudes KeHJS § 36, § 38 lõigetest 1 ja 2, § 39 lõikest 2 ning
Keskkonnaameti peadirektori 08.05.2014 käskkirja nr 1-4.1/14/242 lisa 3 punktidest 2.1
ja 3.5.8 kiidab Keskkonnaamet heaks Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi.
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Jaak Jürgenson
Viru regiooni juhataja
Jõgeva-Tartu regiooni juhataja ülesannetes
Ivo Ojamäe 730 2252
ivo.ojamae@keskkonnaamet.ee
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Lisa 3. Mõju hindamise koondtabel KSH eesmärkide suhtes

Lisa 3. Elva linna üldplaneeringu elluviimisega kaasneva mõju hindamise koondtabel keskkonnaeesmärkide suhtes Elva linn asumite kaupa
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Lisa 4. Üldplaneeringu kooskõlastamise käigus KSH-le esitatud ettepanekud
ja nendega arvestamine

Kõik Elva linna üldplaneeirngu koostamise käigus esitatud ettepanekud on leitavad aadressilt
http://elva.kovtp.ee/koostamisel-uldplaneering. Alapealkirja all Üldplaneeringule ja KSH
aruande eelnõule esitatud kooskõlastused ja arvamused on leitavad üldplaneeringu
kooskõlastamise käigus esitatud ettepanekud.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist puudutavad seejuures järgmised kooskõlastused ja
arvamused/ettepanekud:
1)
2)
3)
4)

Keskkonnaamet 13.10.2016 nr 6-3/16/11384-2
Keskkonnaamet 02.12.2016 nr 6-3/16/11384-4
Tartu Maavalitsus 14.10.2016 nr 9-2/2607-2
Päästeamet Lõuna päästekeskus 28.12.2016 nr 7.2-3.2/16/18944-2

Ülejäänud üldplaneeringu kooskõlastamise käigus esitatud arvamused ei puudutanud
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet. KSH-le esitatud arvamused ja nende vastused
on esitatud alljärgnevalt.

Keskkonnaameti 13.10.2016 kirja nr 6-3/16/11384-2 KSH-d puudutavate
küsimuste/märkuste vastused vastavalt lähtuvalt Keskkonnaameti kirja numeratsioonile:
10. KSH aruande ptk 4.2. (Verevi) asendati sõnastus väheväärtuslikud puud sõnastusega erilise
looduskaitselise väärtuseta puud.
12. Tartu mnt 35a kinnistu osas muudetakse ÜP-d joonist 1 ja kinnistule ei näha hoonestamist
siiski üldplaneeringus ette.
14. Kuna KSH aruande eelnõu koostamise hetkel (2016. a) alguses oli tegu veel projekteeritava
Elva maastikukaitsealaga, siis oli see ka KSH aruande eelnõus nii kajastatud. Käesolevate KSH
aruande täpsustustega korrigeeriti see läbivalt Elva maastikukaitsealaks.
17. KSH aruande ptk 4.10 lisati järgmine info:
Keskkonnaamet on oma 13.10.2016 kirjaga nr 6-3/16/11384-2 p 17 märkinud järgmist:
Märgime, et 2016. a algatati Tartumaa kaitsealuste looduse üksikobjektide piirangu-vööndite
muutmise määruse ettevalmistamine. KeA nõustub piiranguvööndi vähendamisega
üldplaneeringu joonisel 2 märgitud mahus Arbimäe männi ja Kaarli männi puhul. Mesikäpa e
Ilumäe männi puhul peab arvestama võra osalise ulatusega ka tänavale, mistõttu
piiranguvööndi ulatus peaks olema vähemalt 8 m. Peetri männi piiranguvööndi ulatus peab
olema jooksurajast ca 14-15 m, st jooksuradasid ei tohi laiendada männi piiranguvööndisse.
Kullese männid on kuivanud, mistõttu on tehtud ettepanek need riikliku kaitse alt mahavõtta ja
keskkonnaregistrist eemaldada. Menetluse käigust antakse Elva Linnavalitsusele teada
avalikustamise käiguskirjalikult.
Seega tuleb üldplaneeringu elluviimisel vastavate tingimustega arvestada.
19. KSH aruande ptk 4.4. Looduskaitse ja Natura alad alajaotisse on lisatud järgmine info:
Läbi Elva maastikukaitseala Pirnaku sihtkaitsevööndi on planeeritud perspektiivne
kergliiklustee, kõnnitee, tervise-ja matkarada. Hetkel asub seal olemasolev rada. Elva
maastikukaitseala kaitse-eeskirja § 10 lg 2 p 3 järgi on kaitseala valitseja nõusolekul
sihtkaitsevööndis lubatud tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamine
kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd. Seega tuleb tulevikus konkreetse
taotluse alusel kohapeal hinnata, millises mahus hooldustööd on olemasolevale rajale
vajalikud ning milliseid saab kaitse-eesmärke kahjustamata lubada. Tuleb arvestada, et
olemasoleva raja laiendamine ei pruugi olla võimalik.
EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (info seisuga
19.10.2016) andmetel ei ole kõnealuse tervise- ja matkaraja alal või vahetus läheduses
kaitsealuste liikide leiukohti või elupaikasid registreeritud.
21. KSHs on sõnastust nahkhiirtele sobivate puude osas korrigeeritud. Mõte on olnud, et
lehtpuude diameeter peaks olema vähemalt 20 cm ja soovitavalt võiks puudel esineda õõnsusi,
mõeldud ei ole, et õõnsuste diameeter peaks olema 20 cm.
Sõnastust korrigeeriti järgnevalt: Tuleb veenduda, kas eelkõige lehtpuudest leidub nahkhiirtele
sobivaid vähemalt 20 cm diameetriga puid ja vastavaid puid maksimaalselt säilitada.

26. Vastavalt Keskkonnaregistri http://register.keskkonnainfo.ee/ ja EELIS andmebaasile on
andmed KSH aruande ptk 2.2.3. kaasajastatud. Seejuures on Malaxis monophyllos
Keskkonnaregistrisse märgitud liiginimega ainulehine soovalk.
Joonis 2.5. on uuendatud (algselt olid seal esitatud kaitsealad, hoiualad ja kaitsealused
üksiobjektid ning kaitsealuste liikide leiukohti ja elupaikasid joonis ei käsitlenud). Uuendatud
joonisel 2.5 on lisaks üksikobjektidele märgitud ka kaitsealuste taime- ja loomaliikide
paiknemine.
27. Läbivalt on lisatud järgmine info KSH aruandesse, kus on seos Elva maastikukaitsealaga:
Elva maastikukaitseala sihtkaitsevööndis on kaitse-eeskirja § 10 lg 2 punkti 3 järgi lubatud
tootmisotstarbeta ehitise püstitamine vaid kaitseala tarbeks. Piiranguvööndis on kaitseeeskirja § 15 kohaselt kaitseala valitseja nõusolekul lubatud ka muude, sh puhkeotstarbeliste
ehitiste rajamine.
Arvestades, et kaitsealade näol on tegemist on muuhulgas ka puhkamiseks kasutatavate
aladega, siis võib sihtkaitsevööndis olla vajadus ehitise rajamiseks kaitseala tarbeks ka
eesmärgil, et suunata liikumist kaitsealal kindlatele radadele või vältida nt kaitseala
prügistamist või muul moel kahjustamist. Ehitiste kavandamisel peab arvestama, et neid ei tohi
rajada kaitsealuste liikide elupaikadesse ega ehituskeeluvööndisse. Üldplaneeringuga võib
virgestusrajatiste maa-aladel väljaspool kaitsealuste liikide elupaikasid ja ehituskeeluvööndit
rajada avalikult kasutatavaid jalgteid, istepinke ja kohtkindlaid prügikaste. Nimetatud
puhkeala funktsioonide täitmiseks vajalike rajatiste kavandamisega kaasneb positiivne mõju,
kuna sellega suunatakse puhkeala külastajaid liikuma kindlatel aladel ning luuakse võimalused
prügi äraandmiseks, mis aitab tagada puhkealade heakorda ja vähendada inimtegevuse
kahjulikku mõju kaitsealale. Oluline on rõhutada, et rajatiste rajamiseks tuleb küsida kaitseala
valitseja nõusolekut.
Kus on seos ainult metsapargiga on teksti läbivalt lisatud:
Võimalike väikesemahuliste puhkeotstarbeliste ehitiste kavandamisel Elva metsapargi alale
tuleb lähtuda Elva metsapargi kaitse-eesmärkidest.
Arvestades, et kaitsealade näol on tegemist on muuhulgas ka puhkamiseks kasutatavate
aladega, siis võib kaitsealal olla vajadus ehitise rajamiseks kaitseala tarbeks ka eesmärgil, et
suunata liikumist kaitsealal kindlatele radadele või vältida nt kaitseala prügistamist või muul
moel kahjustamist. Ehitiste kavandamisel peab arvestama, et neid ei tohi rajada kaitsealuste
liikide elupaikadesse ega ehituskeeluvööndisse. Üldplaneeringuga võib virgestusrajatiste maaaladel väljaspool kaitsealuste liikide elupaikasid ja ehituskeeluvööndit rajada avalikult
kasutatavaid jalgteid, istepinke ja kohtkindlaid prügikaste. Nimetatud puhkeala funktsioonide
täitmiseks vajalike rajatiste kavandamisega kaasneb positiivne mõju, kuna sellega suunatakse
puhkeala külastajaid liikuma kindlatel aladel ning luuakse võimalused prügi äraandmiseks, mis
aitab tagada puhkealade heakorda ja vähendada inimtegevuse kahjulikku mõju kaitsealale.
28 . KSH aruande ptk 4.11. lisati järgmine info:
Järvede ümbrus on munitsipaalomandis ja kasutusotstarve on üldkasutatav maa, seetõttu on ka
juurdepääsud järvede kallasradadele tagatud.
Lisaks järvede kallasradadele ligipääsu tagamisele on vajalik tagada ka ligipääs Elva jõe
kallasrajale. Ligipääsud Elva jõe kallasrajale on üldplaneeringus näidatud.

29. ja 30. KSH aruandest on eemaldatud soovitus elamuala pindala vähendamiseks ja lisatud
ptk 4.14.3. järgmine info:
Keskkonnaamet on oma 13.10.2016 kirjas nr 6-3/16/11384-2 kirjutanud järgmist: Tegemist on
küll loodusalaga, mille piire ei ole tänaseks muudetud, kuid arvestades, et riik vastutab,
millistes piirides loodusala väärtusi kaitsta ning see otsus on tehtud Elva maastikukaitseala
piiritlemisega, kus on nimetatud ala välja jäetud, ei nõua Keskkonnaamet planeeritud elamuala
pindala vähendamist selles osas.
Seetõttu ei ole vajalik antud alale kavandatud elamuala piire vähendada.
31. KSH aruande ptk 4.1. ja 4.2. Looduskaitse alajaotisi täiendati töös jalgratta krossi teema
osas. Mh lisati mõlemasse ptk järgmine info: Jalgratta korssi harrastamise lubamiseks on
vajalik täpsemalt määratleda jalgratta krossi tarbeks kasutatavad olemasolevad rajad.
Jalgrattakrossiks kasutatavate radade erosiooniohtlikel suure kaldega lõikudel tuleb koostada
erosiooniohtlike lõikude tugevdamise projekt nõlvade kindlustamiseks erosiooni ja puujuurte
vigastuste vastu. Samuti on vajalik projekti käigus hinnata, kas ka väiksema kaldega aladel on
vajalik jalgratta krossiks kasutatavate radade tugevdamine, et vältida pinnase ja puujuurde
kahjustusi. Jalgratta krossi rajad ja nende erosiooniprobleemide lahendamine on vajalik
lahendada vastavasisulise spetsiaalse projektiga.mis on vaja kooskõlastada Elva
Linnavalitsusega ja Keskkonnaametiga. Enne radade ettevalmistamist ja tugevdamist ei ole
jalgrattakrosside korraldamine ja jalgrattakrossi harrastamine Elva-Peedu metsapargis
lubatud.
32. KSH aruande ptk 4.2. on täiendatud Verevi järve seisundi ja meetmete osas EMÜ
koostatud Verevi järve meetmekava alusel. Meetmekavaga soovitatud meetmed on samuti
nimetatud ptk 4.2. Meetmete rakendamisel peab edaspidi lähtuma eeskätt EMÜ koostatud
meetmekavast.
33. Pindala Verevi järvel suurusega 11,7 ha pärineb EMÜ Põllumajandus- ja
Keskkonnainstituudi LakeAdmin projekti raames koostatud Verevi järve meetmekava
andmetel. KSHs korrigeeriti järve pindala Keskkonnaregistri kohaseks (12,3 ha).
34. Oja tn 7 uue elamuala kavandamisest loobumise ettepanek on KSH aruandest eemaldatud.
Kuna ohualas paiknemine ei ole õigusaktidega keelatud, vaid seal peab arvestama ohtliku
ettevõtete riskidega. Arvestades, et vahepealsel ajal on alal kehtestatud ka detailplaneering, ei
ole antud ettepanek enam üldplaneeringu KSHs asjakohane.
KSH aruandesse on siiski täiendavalt lisatud soovitus: Ohualasse elama asuvaid isikuid peab
teavitama ohtliku ettevõttega seotud riskidest ja õnnetuse korral käitumise osas on vaja neile
jagada soovitusi. Seda on soovitav teha koostöös ohtliku ettevõttega.
35. Punased ristid olidki joonisel mõeldud kujutama Oja tn 7 kinnistu mahatõmbamist, kuid
vahepealsete versioonidega sealt kaduma läinud. Kuna ettepanek Oja tn 7 kinnistu elamualade
hulgast väljaarvamise osas sai üldplaneeringu KSHst eemaldatud, siis ei ole ka joonisele 4.8
punaseid riste lisatud. Joonis juhib ainult tähelepanu, et antud piirkond paikneb ohtliku ettevõtte
ohualas.

Keskkonnaameti 02.12.2016 kirja nr 6-3/16/11384-4 KSH-d
küsimuste/märkuste vastus:
4) KSH-sse on lisatud „…kaitseväärtuseks olevaile elupaigatüüpidele…“

puudutavate

Vastus:
Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (kuni 30.06.2015
kehtinud redaktsiooni ) § 36 on KSH menetlusprotsessis koostatud keskkonnamõju strateegilise
hindamise programm. Elva linna üldplaneeringu KSH programm on heaks kiidetud KSH
järelevalvaja Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni 19.12.2014. a kirjaga nr JT 6-8/14/235213. KSH programmi osas on küsitus seisukohta ka Tartu Maavalitsuse käest, kes on oma
08.09.2014. a vastuskirja nr 9-2/2553-2 pidanud KSH programmi sobivaks keskkonnamõju
strateegiliseks hindamiseks.
KSH programmis on kirjeldatud järgmist: 0-alternatiiv on olukord, kus Elva linnale uut
üldplaneeringut ei kehtestata ning linna ruumilist arengut jääb suunama 2005. aastal
kehtestatud üldplaneering. KSH-s 0-alternatiivi ei käsitleta, kuna linn on seadnud arengukavas
vajaduse uuendada üldplaneeringut arengukavaliste eesmärkide toetamiseks.
Seetõttu on KSH programmis selgelt põhjendatud, miks ei hinnata KSH-s olukorda juhul, kui
strateegilist planeerimisdokumenti ellu ei viida. Sellega on nõustunud KSH programmi
heakskiites ka KSH järelevalvaja Keskkonnaamet.

KSH programm ütleb muuhulgas:
KSH osana kaalutakse ka võimalikke alternatiivseid arengustsenaariumeid (nn objektipõhiseid
ja maakasutuse alternatiivseid lahendusi). Alternatiivide olemasolu selgitatakse välja
edaspidise keskkonnamõju strateegilise hindamise ja üldplaneeringu koostamise käigus.
Üldplaneeringu KSH läbiviimise käigus püstitatakse keskkonnaeesmärgid erinevate KSH
valdkondade osas. Lisaks pakutakse KSHs vajadusel välja ja võrreldakse töö käigus tekkivaid
nn objektipõhiseid ja maakasutuse alternatiivseid lahendusi (alternatiivid) ning antakse
hinnang sobivama alternatiivi valikuks.
KSH-s saab käsitleda üldplaneeringu kõikehõlmavaid alternatiivseid arengustsenaariume, kui
neid on käsitlemist leidnud ka strateegilises planeerimisdokumendis. KSH ei tööta iseseisvalt
välja kõikehõlmavat paralleelset ja alternatiivset kõikehõlmavat arengustsenaariumi. Kuivõrd
strateegiline planeerimisdokument ei käsitle alternatiivseid arengustsenaariume, siis on KSH
aruandes on käsitletud vajadusel objektipõhiseid alternatiivseid lahendusi (mida on nimetatud
ka leevendavateks meetmeteks), juhul kui esialgselt üldplaneeringuga kavandatud
maakasutusega võib kaasneda negatiivne mõju. Seega ongi objektipõhise teistsuguse
alternatiivse
maakasutuse
rakendamise
põhjenduseks
kõikjal
negatiivsete
keskkonnamõjude vältimine või leevendamine. Enamike KSH aruandes antud maakasutuse
muudatuste objektipõhiste alternatiivsete lahendustega on üldplaneeringu lõppversioonis ka
arvestatud.
Seetõttu leiame, et KSH aruanne vastab keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seaduse
nõuetele. Käsitletud on objektipõhiseid alternatiive, kus see on olnud vajalik ja teistsuguse
alternatiivise maakasutuse valik on põhjendatud negatiivsete mõjude vältimise või
leevendamise vajadusega. Teie poolt tõstatatud küsimuste osas ei ole oma Elva linna
üldplaneeringu kooskõlastamata jätmise kirjas viidanud ka KSH järelevalvaja Keskkonnaamet
(kiri nr 13.10.2016nr 6-3/16/11384-2).

Vastus: KSH aruandesse lisati ptk 4.4. ja ptk 4.7 alajaotistesse Elanikkonna heaolu ja tervis
järgnev täiendus:
Ohualasse elama asuvaid isikuid peab teavitama ohtliku ettevõttega seotud riskidest ja
õnnetuse korral käitumise osas on vaja neile jagada soovitusi. Seda on soovitav teha koostöös
ohtliku ettevõttega. Samuti on soovitav elamuala planeerides ja välja arendades vältida ohtliku
ettevõtte ohualas nö tupiktänavate teket, et võimaliku õnnetuse korral oleks vajadusel tagatud
alale ligipääs eri suundadest ja sel moel oleks tagatud operatiivsem õnnetustele reageerimine.
Õnnetuse korral tegutsemiseks peab täiendavalt arvestama „Lõuna-Eesti päästeala
hädaolukordade riskianalüüsiga“ (Päästeamet, 2014).
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Lisa 5. KSH aruande avalikustamisega seotud dokumentatsioon
Avaliku väljapaneku kuulutus ajalehes Elva Leht 22.12.2016

Avaliku väljapaneku kuulutus ajalehes Tartu Postimees 23.12.2016

Avaliku arutelu kuulutus ajalehes Tartu Postimees 21.02.2017

Kuulutused Elva linna koduleheküljel
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Lisa 6. Avalikustamise käigus üldplaneeringule ja üldplaneeringu KSH-le
esitatud küsimused ja ettepanekud ning nendega arvestamine

Vastus: Ettepanekut analüüsiti ja selles osas täiendati KSH aruande ptk 4.6, kuhu lisati KSH
koostaja hinnangud seoses esitatud ettepanekuga. Maa-ala 1 ja 2 võib arvata perspektiivseks
elamumaaks, kuid seal peab arvestama olemasolevate kitsendustega (Looduskaitseseaduse § 38
lõike 2 kohaselt ulatub rannal ja järve või jõe kaldal metsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2
tähenduses ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini).

Lisa 7. Elva linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu KSH
avaliku arutelu protokoll.

Lisa 8. KSH aruande heakskiitmise otsus

Elva Linnavalitsus
elva@elva.ee

Teie 17.03.2017 nr 7-1/3-91
Meie 10.04.2017 nr 6-5/17/3867-2

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande heakskiitmine
Keskkonnaamet on läbi vaadanud Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (edaspidi KSH) aruande ja lisatud materjalid. Üldplaneering ja selle KSH algatati
Elva Linnavolikogu 28.04.2014. a otsusega nr 22. Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja
koostaja on Elva Linnavalitsus ning KSH koostaja on Osaühing Alkranel.
Üldplaneeringu eesmärgiks on mitmekesistada Elva linna maakasutust ning luua võimalusi
linna terviklikuks arenguks, maa-alade paremaks kasutusele võtmiseks, sidudes omavahel
säästlikult ja keskkonnasõbralikult olemasolevad ja kavandatavad elu-, äri-, puhke-, kultuurija spordikeskkonnad.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 38 lg 1 ja § 56 lg
8 kohaselt on üldplaneeringu KSH järelevalvaja Keskkonnaamet.
Üldplaneeringu KSH algatati 28.04.2014. Arvestades haldusmenetluse seaduse § 5 lg 5, lähtuti
KSH menetluse läbiviimisel ja menetluse kontrollimisel 23.03.2014 kehtima hakanud KeHJS
redaktsioonist.
KeHJS § 38 lg 1, lg 2 p 2-4, § 40, § 42 lg 2–5, § 56 lg 8 alusel kiidame Elva linna
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heaks.
KeHJS § 42 lg 4 kohaselt tuleb kinnitada seiremeetmed. Üldplaneeringule soovitatud seiremeetmed on esitatud KSH aruande peatükis 5 ning nendest tuleb lähtuda planeeringu
elluviimisel.
Heakskiidetud KSH aruande ja otsusega saab tutvuda tööpäevadel Keskkonnaameti Lõuna
regiooni Tartu kontoris aadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu, kontaktisik on Ivo Ojamäe, tel
730 2252; louna@keskkonnaamet.ee ja avalikus dokumendiregistris.
Otsuse põhjendused:
I. Õiguslik alus ja pädevus
KSH aruande heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise üle otsustamiseks peab Keskkonnaamet
KSH järelevalvajana hindama aruande sisu ja KSH menetluse vastavust seadusest tulenevatele
nõuetele. Anda tuleb üldine hinnang KSH aruande kvaliteedile ja menetluse õiguspärasusele.
Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658

Otsus Elva linna üldplaneeringu KSH aruande heakskiitmise kohta on tehtud KeHJS § 38 lg 1,
lg 2 p 2-4, § 40, § 42 lg 2-5, § 56 lg 8 ning Keskkonnaameti peadirektori 18.07.2016 käskkirja
nr 1-1/16/287 lisa 1 punktide 2.1 ja 3.5.8 alusel.
II. Menetluse senine käik
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 8, § 10 lg 4, keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lg 1 p 2, 34 lg 1, § 35 lg 1, 2,
5 ja 6, Elva linna ehitusmääruse § 2 lg 1 alusel.
Keskkonnaamet kiitis Elva linna üldplaneeringu KSH programmi heaks kirjaga 19.12.2014 nr
JT 6-8/14/23521-3.
Elva Linnavalitsus esitas üldplaneeringu kooskõlastamiseks 16.09.2016. Keskkonnaamet jättis
13.10.2016 planeeringu kooskõlastamata seoses puuduste ja eriarvamustega planeeringus ja
KSH-s. Elva Linnavalitsus esitas täiendatud ja parandatud üldplaneeringu ja selle KSH
kooskõlastamiseks 14.11.2016. Keskkonnaamet kooskõlastas Elva linna üldplaneeringu kirjaga
02.12.2016 nr 6-3/16/11384-4.
III. KSH aruande avalikustamine
KSH aruande avalikustamisest teatamine:
Vastavalt KeHJS § 41 ja § 37 lg 1 tuleb aruande avalikustamisest strateegilise planeerimisdokumendi koostajal teatada vähemalt väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes
(ajalehtedes), veebilehel ning kirjalikult või elektrooniliselt isikutele ja asutustele, keda
kavandatav tegevus võib mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi strateegilise
planeerimisdokumendi vastu.
KSH aruande avalikustamise teade ilmus 23.12.2016 ajalehes Tartu Postimees ja kohalikus
lehes Elva Leht 22.12.2016 ning Elva linna veebilehel 02.12.2016. Väljaandes Ametlikud
Teadaanded teadet avaliku väljapaneku kohta leida ei olnud. Tegemist on menetlusveaga, kuid
hindame, et eksimus pole selline, mis mõjutaks oluliselt hindamistulemust. Kohalik elanikkond
sai info kätte tasuta jagatava ja linna kõikidesse postkastidesse jõudva lehe kaudu. Ametlikes
Teadaannetes ilmuvate teadete kaudu info jagamine pole nii tõhus. Avalikust arutelust
informeeriv teade ilmus ajalehes Tartu Postimees 21.02.2017. Tartu Postimehes ilmunud
teadete sisu on oluliselt kärbitud, võrreldes KeHJS § 37 lg 2 ettenähtuga, eeldatavalt arvestades
kuulutuste maksumust. Samas on oluline info esitatud ning huvi korral saaks Elva Linnavalitsusest ja kodulehelt täiendavat infot. Kokkuvõtvalt loeme esinenud menetlusvead mitte nii
oluliseks, et see nõuaks aruande heaks kiitmata jätmist. Samas märgime, et eeldatavalt on
kohalik omavalitsus teadlik riskidest, mida sellised menetlusvead võivad põhjustada.
KSH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu:
KeHJS § 41 ning § 37 kohaselt korraldatakse KSH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu.
Seaduse § 37 lg 4 ja § 41 alusel on igaühel õigus aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu
ajal tutvuda aruande ning muude asjakohaste dokumentidega, esitada aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ning saada neile vastuseid. KeHJS § 37 lg 1 ja § 41 kohaselt
avalikustab otsustaja KSH aruande muu hulgas oma veebilehel, tagades avalikkusele aruandega
tutvumise võimaluse vähemalt strateegilise planeerimisdokumendi avaliku väljapaneku aja
jooksul, kuid mitte vähem kui 21 päeva jooksul.
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KSH aruande avalik väljapanek kestis 02.01.2017–30.01.2017 ehk 28 päeva. Aruanne oli
tutvumiseks Elva Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna ruumides, linnaraamatukogus ning
linna veebilehel.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi aruande kohta oli võimalik kirjalikult esitada Elva
Linnavalitsusele.
KSH aruande avalik arutelu toimus 07.03.2017 algusega kell 16 Elva Linnavalitsuse saalis.
Osalejate nimekirja kohaselt osales arutelul 13 inimest. Arutelul tutvustati üldplaneeringut ja
selle KSH-d. Arutati avalikul väljapanekul esitatud seisukohti ja kesklinna pargis kavandatava
ehitustegevuse küsimusi. Uusi ettepanekuid või märkusi KSH aruandele ei esitatud.
KSH aruande kohta esitatud ettepanekud, vastuväited ja küsimused ning nendega
arvestamine:
Planeeringule ja KSH aruandele esitati kooskõlastamise ja avaliku väljapaneku kestel mitmeid
ettepanekuid, millest KSH aruannet puudutasid 4 asutuste kooskõlastamisel esitatud ettepaneku
kirja. Ettepanekuid KSH aruandele esitasid Keskkonnaamet kirjaga 13.10.2016 nr 63/16/11384-2 ja 02.12.2016 nr 6-3/16/11384-4, Tartu Maavalitsus 14.10.2016 kirjaga nr 92/2607-2 ja Päästeameti Lõuna päästekeskus kirjaga 28.12.2016 nr 7.2-3.2/16/18944-2.
Ettepanekutele on vastatud ning kirjad ja vastused neile on esitatud KSH aruande lisades.
IV. KSH aruande vastavus kehtestatud nõuetele
Strateegilise keskkonnamõju hindamise ja aruande koostamise viis läbi Osaühingu Alkranel
ekspertgrupp. Juhtekspert oli Alar Noorvee ning ekspertidena olid kaasatud Elar Põldvere,
Veljo Kabin ja Kristin Markov. Ekspertgrupi pädevust hinnati KSH programmi heakskiitmisel.
KSH aruande sisu määrab KeHJS § 40 lg 4 ja heakskiidetud KSH programm. Keskkonnaamet
ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH aruande peatükk vastab millisele KSH
programmi ja/või KeHJS § 40 lg 4 punktile. Samuti on KSH aruanne sisult piisav üldplaneeringu kehtestamiseks.
Eeltoodust tulenevalt vastab aruanne seaduses toodud nõuetele. KSH menetlus vastab KeHJS
seaduses toodud nõuetele. Aruande peatükis 7.3 toodud soovituste ja leevendavate meetmetega
arvestamisel on eeldatavalt võimalik leida linnale säästev arenduslahendus.
Juhime tähelepanu, et keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 43
kohaselt tuleb hindamise tulemustega arvestada arengudokumendi kehtestamisel. KeHJS § 44
kohaselt tuleb üldplaneeringu kehtestamise järel 14 päeva jooksul kehtestamisest teatada lõikes
1 nimetatud asutustele ning tagada lõikes 2 nimetatud info kättesaadavus (nõutavate ülevaadete
olemasolu).
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ena Poltimäe
juhataja
Lõuna regioon
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Teadmiseks: Osaühing Alkranel, info@alkranel.ee
Ivo Ojamäe 730 2252
ivo.ojamae@keskkonnaamet.ee
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