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Sissejuhatus
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Konguta valla üldplaneering.
Üldplaneeringu koostamine algatati Konguta Vallavolikogu määrusega 24.03.1999 nr 18.
Üldplaneering hõlmab Konguta valla haldusterritooriumit.
Üldplaneeringu eelnõu koostaja on Konguta Vallavalitsusus. Konguta valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati lähtudes “Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 33 lõike 1 punktist 2 Konguta Vallavalitsuse 14. mai
2007 otsusega nr 55 (lisa 1).
Keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi OÜ Alkranel töörühm koosseisus:
• Alar Noorvee, KSH töörühma juht, KSH juhtekspert (litsents nr KMH 0098);
• Tanel Esperk, projektijuht ja keskkonnaspetsialist;
• Britta Pärk, keskkonnaspetsialist.
Üldplaneeringu koostamisest huvitatud isikud:
• Konguta Vallavalitsus;
• Konguta Vallavolikogu;
• Keskkonnaministeerium (Tartumaa Keskkonnateenistus);
• Riiklik Looduskaitsekeskus (Jõgeva-Tartu regioon);
• Tartu Maavalitsus;
• Kultuuriministeerium (Muinsuskaitseamet);
• Sotsiaalministeerium (Tervisekaitsetalitlus);
• Maanteeamet;
• vallaelanikud, maaomanikud, ettevõtjad;
• laiem avalikkus;
• valitsusvälised organisatsioonid ja keskkonnaühendused;
• naabervallavalitsused (Elva linn, Nõo, Puhja, Rannu ja Rõngu vald )
Konguta KSH programmi avalik väljapanek toimus 07.08-21.08.2008. Avalik arutelu toimus
21.08.2008 Konguta vallamaja saalis kell 16.00. KSH programm ja avaliku arutelu protokoll
on toodud käesoleva töö lisas 2. KSH programm on heaks kiidetud Tartumaa
Keskkonnateenistuse poolt 05.09.2008 kirjaga nr 41-11-4/43278-15.
KSH käigus täpsustati kohalikest oludest lähtuvalt valdkonnad, millega käesolev KSH tegeleb
ja sellest tulenevalt püstitati KSH eesmärgid. Üldplaneeringus toodud tegevuste
keskkonnamõju hinnatakse KSH eesmärkide suhtes. Käsitletavad KSH valdkonnad on
järgmised:
• Vesi ja pinnas;
• Õhukvaliteet;
• Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik;
• Maastik ja kultuuripärand;
• Elanikkond ja inimeste tervis;
• Sotsiaalne keskkond;
• Majanduslik keskkond.
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Üldplaneeringu koostamine on pikaajaline protsess, mille käigus planeeringulahendused
pidevalt täienevad. Keskkonnamõju strateegiline hindaja lähtus aruande koostamisel Konguta
valla üldplaneeringu eelnõus seisuga oktoober 2008 toodud planeeringulahendustest.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel on kasutatud järgmisi materjale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1. Strateegilise planeerimisdokumendi ning
strateegilise hindamise eesmärk ja ulatus
1.1.

keskkonnamõju

Üldplaneeringu eesmärk ja üldiseloomustus

Vastavalt Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579) §2 ja 8 on üldplaneeringu eesmärgiks
valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine
detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning
detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.
Konguta valla ruumiline arengu eesmärk on jälgida väljakujunenud maastikulisi tehis- ja
looduslikke väärtusi. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi valla väljakujunenud
asustusstruktuuris. Väärtustatakse põllu- ja metsamajanduslikku maakasutust ning
looduslikest väärtustest tulenevat rekreatsiooni- ja virgestuspotentsiaali.
Konguta vald jaguneb sotsiaalsete sidemete ning teenindusareaalide poolest Annikoru,
Vellavere ja Konguta kandiks ehk paikkonnaks. Üldplaneeringuga arendatakse eelkõige
väljakujunenud keskuste ala ja nende lähiümbrusi eelistades.
Üldplaneeringus on määratud valla territooriumi arengusuunad, prioriteedid ja nihked lähima
15 a perspektiivis.

1.2.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk ja ulatus

Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse läbi vastavalt
kehtivale Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele. KSH aruanne
koostatakse vastavalt seaduse § 40 toodud nõuetele lähtuvalt planeerimisdokumendi sisust ja
kehtestamise tasandist.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on Konguta valla üldplaneeringu
elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude
olulisuse ja ulatuse hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete,
positiivsete mõjude esiletoomiseks täiendavate leevendavate meetmete ning keskkonnamõju
seiremeetmete väljapakkumine.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus hõlmab planeeringu elluviimisega kaasnevate
mõjude analüüsi Konguta valla territooriumil, kuivõrd üldplaneering hõlmab Konguta valla
haldusterritooriumi ning valla piire ületavat (sh riigipiiriülest) olulist mõju ei ole ette näha.
Üldplaneeringu KSH läbiviimiseks valiti esmalt vastavalt kohalikule eripärale valdkonnad,
millele avalduvat keskkonnamõju käesolevas dokumendis käsitletakse. Igas valdkonnas
püstitati KSH eesmärgid (tabel 1.1), mille suhtes üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste
mõju hinnatakse. Mõjusid hinnatakse eraldi lühiajalises ja pikaajalises perspektiivis.
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Tabel 1.1. KSH valdkonnad ja säästva arengu tagamiseks püstitatud eesmärgid Konguta valla
üldplaneeringu rakendamisega kaasnevate keskkonnamõjude hindamiseks
KSH VALDKOND
•
Vesi ja pinnas

•
•
•

Õhukvaliteet

Bioloogiline mitmekesisus,
taimestik ja loomastik

Maastik ja kultuuripärand

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Elanikkond ja inimeste tervis

Sotsiaalne keskkond

•
•
•
•
•
•

Majanduslik keskkond

•
•

KSH EESMÄRGID
Vältida pinnase ning pinna- ja põhjavee saastumist määral,
mis võiks ohustada keskkonda;
Hoida veekasutust sellisel tasemel, et ei toimuks ületarbimist;
Vältida vee- ja niiskusrežiimi muutmisest tulenevaid
negatiivseid keskkonnamõjusid;
Vähendada jäätmeteket, rakenda jäätmete taaskasutust ja
kompostimist.
Vältida õhu saastamist määral, mis võiks kahjustada
keskkonda;
Vähendada vajadust autodega liikumiseks;
Säilitada bioloogilist mitmekesisust;
Vältida olulisi negatiivseid mõjusid Natura 2000 aladele,
kaitsealadele, kaitsealustele liikidele ja kaitstavatele
loodusobjektidele;
Tagada toimiv rohevõrgustik.
Säilitada kohalike maastike mitmekesisus ja omapära;
Luua uusi hooneid ja rajatisi selliselt, et need sobiksid antud
keskkonda.
Tagada kultuuripärandi säilimine
Vältida keskkonnasaaste, müra ja vibratsiooni mõjusid
inimese tervisele;
Toetada tervislikke eluviise;
Tagada elanikkonnale võimalused loodusega kokku puutuda,
looduses liikuda;
Tõsta elanikkonna turvalisust.
Tagada avalike teenuste kättesaadavus kõigile;
Tagada spordi-, puhke-, kultuuri- ja vaba-aja veetmise
võimaluste kättesaadavus kõigile;
Tugevdada elanike identiteeditunnet ja sotsiaalseid
võrgustikke.
Soodustada mitmekülgse ettevõtluse arengut ning töökohtade
loomist;
Tagada infrastruktuuri kättesaadavus ja kvaliteet.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess algatati oluliselt hiljem kui üldplaneeringu
koostamine, sellest tulenevalt olid planeeringulahendused planeeringu koostajate poolt juba
varem välja töötatud. Seetõttu käsitletakse käesolevas KSHs põhilahendust, mille kohaselt
kehtestatakse Konguta vallale üldplaneering, milles on määratletud maa-alade funktsioonid
(sihtotstarbed)
ja
ruumilised
arenguvisioonid.
Üldplaneeringu
pikaajalisest
koostamisprotsessist tulenevalt käesolevas töös objektipõhised alternatiive ei tekkinud.
0-alternatiiv ehk olukord, kus Konguta vallale üldplaneeringut ei kehtestata ning valla
ruumilist arengut on võimalik suunata maakonnaplaneeringu, detailplaneeringute ning
arengukavade kaudu, reaalselt rakendatav ei ole, kuna Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99,
579) kohaselt on kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu koostamine kohustuslik. Seetõttu
käesolevas KSH-s 0-alternatiivi ei käsitleta.
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Üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamisel kasutatakse järgmist
hindeskaalat:
+
positiivne mõju
++
tugev positiivne mõju
0
mõju puudub
negatiivne mõju
-tugev negatiivne mõju
?
mõju pole teada

2. Üldplaneeringu
seos
planeerimisdokumentidega
2.1.

teiste

strateegiliste

Üldplaneeringu seos kõrgemate strateegiliste planeerimisdokumentidega

2.1.1. Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiiv (ESDP)
Euroopa ruumilise arengu põhimõtted sätestab Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiiv
(ESDP), mille kohaselt on ruumilise arengu eesmärgiks Euroopa Liidu territooriumi
tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Erilist tähelepanu on pälvinud maaliste alade ning
linnade vahelised suhted. Oluliseks peetakse ka ruraalsetel aladel mitmekeskuselise
asustusstruktuuri arendamist ning läbi selle kohaliku arengu tugevdamist.
ESDP kohaselt on ruumilise arengu üldeesmärgiks Euroopa Liidu territooriumi
tasakaalustatud jätkusuutlik areng kohalikke olusid arvestavalt. Iga riik peab
keskkonnakaitseliste meetmetega püüdma alla suruda trendi, millega Euroopa territoorium
„hakitakse ära“ planeeritavate transpordikoridoridega; tagama bioloogilise mitmekesisuse
mitte ainult planeeringute „ökovõrgustiku“ abiga, vaid kogu territooriumi komplekse
arendusega; pöörama tähelepanu majandusstruktuurilt (primaarsektori suur osakaal tööhõives)
nõrkadele maapiirkondadele; tagama veeringluse säästva korraldamise ning tegema
jõupingutusi kliimamuutuse leevendamiseks nii kohaliku kui ka globaalsel tasandil jne.
2.1.2. Üleriigiline planeering Eesti 2010
Eesti Vabariigi arengusuunad on sätestatud ja seotud maakasutusega üleriigilises planeeringus
Eesti 2010. Planeeringu üldiste sihiseadetena on määratletud järgmised aspektid:
• Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine;
• Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja edasiarendamine;
• Asustuse ruumiline tasakaalustamine;
• Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga;
• Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine.
Kohalike omavalitsuste poolt on esmatähtis oma spetsiifilistele tugevustele toetuvate
arengustrateegiate loomine ja elluviimine. Vaja on määratleda oma trumpalad, millega saaks
osaleda laiemas – rahvuslikus ja soovitavalt ka rahvusvahelises – tööjaotuses.
Arenguvööndite kontseptsiooni toomine asustuse arengu strateegiasse tähendab tähtsamate
teede ärakasutamist asustussüsteemi tasakaalustava ja koostööd ajendava tegurina.
Vallakeskustes peab kindlustama eeskätt kvaliteetse põhihariduse. Põhikooli juures saab
korraldada täiskasvanute täiendõpet. Vallakeskuses peaks olema võimalused kvalifitseeritud
nõustamist vajavate inimeste suunamiseks vastavatesse asutustesse väljaspool valda.
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Väikekeskustes on vaja säilitada kodulähedased lasteaed-algkoolid, mis võivad koos
raamatukogudega olla ka kohaliku rahva kogunemise ja isetegemise paikadeks.
Asustuse arengul lähtutakse suures osas pealinna funktsionaalsest arengust ning
maakonnakeskuste tugevdamist rõhutavast strateegiast, mille läbi on võimalik luua kogu riigi
territooriumi hästi kättesaadavate tugevate keskuste võrk. Keskusi täiendavad läbi kaug- ja
kodustöötamise ning heatasemelise transpordi elujõulised maapiirkonnad. Eestis tervikuna on
seatud eesmärgiks, et iga maakonnakeskus ja ka väiksemad linnad leiaksid oma
spetsialiseerumisala, millega võiks rahvusvaheliselt konkureerida. Lisaks üksikute keskuste
tugevdamisele viidatakse vajadusele keskuste koostööks vastastikuse täiendamise alusel ehk
võrgustumisele. Üleriigiline planeering rõhutab koordineeritud transpordikorralduse olulisust
koostööpiirkondade toimimisel.
Konguta vallal on üks oluline tõmbekeskus- Tartu. Üleriigilise planeeringu järgi jääb Konguta
vald Tartu linna mõjupiirkonda. Vallakeskuse kaugus Tartu linnast on 30 km. Valda läbivad
liiklusteed soodustavad ühendust lähemate linnade ja naabervaldadega. Konguta valda läbivad
põhiliselt riigi kõrvalmaanteed, kohalikud teed ja Elva linna külje alt ka Jõhvi– Tartu –Valga
põhimaantee.
Valda oluliselt mõjutavatest transpordi teedest rahvusvahelise transpordi suunaks on
ViaHansaetica.
Üleriigilise planeeringu rohelise võrgustiku kontseptsioon rõhutab eluslooduse ja maastiku
kaitse orgaanilist sulatamist keskkonnakujundusse ning vajadust esile tõsta, väärtustada ja
sihipäraselt kasutusele võtta kaitsealuste ning looduslikus või looduslähedases seisundis alade
laias mõttes keskkonda kujundavat mõju. Üleriigilise planeeringuga on määratletud peamised
tuumalad ja koridorid. Rohelise võrgustiku planeerimisega taotletakse järgmisi eesmärke:
• keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine;
• väärtuslike looduskoosluste kaitse ja loomade liikumisteede säilitamine;
• looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning looduslike
alade ruumilise kättesaadavuse tagamine;
• väärtuslike maastike säilitamine;
• asustuse ning maakasutuse suunamine.
2.1.3. Tartu Maakonnaplaneering, selle teemaplaneering „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“ ja Konguta valla arengukava
Seosed Konguta valla üldplaneeringu eelnõu, Tartu maakonnaplaneeringuga ja
teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ning Konguta
valla arengukavaga on toodud tabelis 2 valdkondade kaupa. Paksus kirjas on toodud teemad,
millele pole üldplaneeringus piisavalt tähelepanu pööratud.
Üldiselt toetab Konguta valla üldplaneering valla arengukava ning Tartumaa maakonna
planeeringut ja selle teemaplaneeringut. Puudujääke on täiskasvanute täiendõppe
parandamisega vallas, millele pole tähelepanu pööratud ka valla arengukavas.
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Tabel 2.1. Seosed maakonna arengudokumentidega
KSH
VALDKOND

Konguta valla üldplaneeringu eelnõu
eesmärgid

Vesi ja pinnas

•

•

•

Õhukvaliteet

Ühisveevärk ja- kanalisatsiooni
rekonstrueerimine Annikoru, Konguta,
Mälgi, Metsaalane ja Kobilu külades;
Reoveekanalisatsiooni ja ühisveevärgi
ettenägemine Annikoru külas
detailplaneerimise kohustusega aladel ja
Elva linnaga külgnevatel aladel
Jäätmekäitlus ja reoveepuhastite maa
reserveerimine;

Konguta valla Arengukava 2008-2015
eesmärgid

•

•

•

Konguta valla vee- ja
kanalisatsiooniarengukava
rakendamine;
Kentsi Paisjärve rekonstrueerimine;

Energiasäästualaste projektide
elluviimine

Tartu maakonnaplaneeringu sh teemaplaneeringu
„Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ eesmärgid
• Vältida kaevandamisel põhja- ja pinnavee
kahjustamist (selleks rajada vastava ohu korral
kaevandamisaladega piirnevale alale
kontrollkaevud);
• Ette näha abinõud pinnaveekogude
reostuskoormuse vähendamiseks
(esmajärjekorras rajada puhastusseadmed või
olemasolevad uuendada);
• Likvideerida pinnavee reostust põhjustav
jääkreostus ja reostusallikad;
• Tehisveekogusid tohib üldjuhul rajada vaid
puhkeotstarbel;
• Mitte kavandada ja rajada põhjavett ohustavaid
objekte ega suurendada reostuskoormust aladel,
kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata
pindmise reostuse eest;
• Aastaks 2015 vähendada veevarustussüsteemide
lekkeid 50% võrra võrreldes 1997.aastaga.
Arengukavade koostamisel näha ette vahendid
vee torustike uuendamiseks ja ehitamiseks;
• Kaasaegse jäätmekäitluse rakendamine
omavalitsuste territooriumil.
• Rakendada uutes ja rekonstrueeritavates
ettevõtetes võimalikku parimat tehnoloogiat ja
keskkonnapraktikat;
• Kasutada väiksema energiamahukusega
tehnoloogiaid;
• Puhastusseadmete rajamine, eelkõige tahkel
kütusel töötavatele saasteallikatele;
• Vähendada energiakadusid.

Bioloogiline
mitmekesisus,
taimestik
ja
loomastik;

•
•

•

•

•

•

Senise maakasutuse struktuuri
säilitamine;
Uusi elamukrunte ja teisi kompaktse
hoonestusega alasid rohelise
võrgustiku elementide alale ei rajata;
Rohevõrgustiku alal ei anta
ehitusõigust uute hoonete
ehitamiseks väiksematele
katastriüksustele kui 3 ha, millest
aiaga piirnev õueala ei tohi olla
suurem kui 0,2 ha;
Veekogude kallastel paiknevate
võrgustiku koridorides
ehituskeeluvööndit ei vähendata;
Võrgustiku aladele jäävate metsa-ja
põllumaade majandamisel vältida
läbivaid lageraiealasid ning
looduslike rohumaade
lausülesharimist;
Rohevõrgustiku toimimiseks ja
sidususeks tuleb säilitada võrgustiku
elementide suurus ja maakatte tüüp,
geograafiline asukoht võib sealjuures
nihkuda

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

Maastik
ja •
kultuuripärand

•

Üksikelemendi väärtust,
säilimistingimusi ja vaadeldavust
vähendava inimtegevuse vältimine või
tegevuseks loodusobjekti valitsejalt
nõusoleku saamine;
Väärtuslike maastike säilimist tagavate

•

Kasutusest väljajäetud ja hooldamata
ehitiste konserveerimine ja/või
lammutamine
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•
•
•
•

Määrata Tartu linna lähialade riigimetsad
kaitsemetsadeks. Konguta vallas Külaaseme
nõlva kuuse-segamets
Omavalitsustel piirata raielubade väljastamist
kõrget rekreatsiooniväärtust omavate
puhkepiirkondade metsades;
Senise asustuse ka maakasutuse säilitamine;
Uute asumite rajamine väljapoole rohevõrgustike
elemente;
Võrgustiku koridorides tagada toimimine ja
rakendada teede projekteerimise ja ehitamise
normides toodud keskkonnakaitsenõudeid;
Võrgustiku koridorides tagada seadusega
ettenähtud ehituskeeluvööndi maksimaalne laius;
Võrgustiku toimimiseks vältida lageraieid ja
looduslike rohumaade lausülesharimist;
Uute ulatuslike maardlate, karjääride,
freesturbalade ning muude objektide rajamist
rohelise võrgustiku aladele tuleb vältida. Viia läbi
keskkonnamõju hindamise ja kavandada rajatise
tegutsemisaegne kompensatsiooniala;
Suunata inimtegevust nii, et tagatud oleks
rohevõrgustiku toimimine ja säilimine (ning
rakendada erinevaid meetmeid antud eesmärgu
teostamiseks);
Tagada olemasoleva teedevõrgu laiendamisel ja
uute rajamisel looduslikele kooslustele
võimalikult harjumuspärased elutingimused.
Maavarasid kasutada kompleksselt;
Kaevandatav materjal kasutatakse ära täielikult ja
optimaalselt;
Mäeeraldise piires olevad kaevandamiseks
eraldatud varud ammendatakse täielikult.
Säilitada väärtuslikud maastikud ;

•
•
•

Elanikkond ja •
inimeste tervis;
•

Sotsiaalne
keskkond;

meetmete väljatoomine;
Väärtuslikel maastike säilimist tagavate
ehitustingimuste väljatoomine;
Väärtuslike põllumaade säilimist tagavate
ehitustingimuste väljatoomine;
Kasutusest pikka aega väljas, ohtlikult
lagunenud probleemsed tootmishoonete
lammutamine;

Puhke- ja virgestusalade reserveerimine;
Puhke- ja virgestusalade ning
supluskohtade arendus;

•
•
•

Annikoru puhkepargi väljaarendamine
Karijärvele juurdepääsutee rajamine;
Külakeskustesse sportimisvõimaluste
loomine (multifunktsionaalsed
mänguväljakud);

•

Annikoru rahvamaja kompleksne
renoveerimine ja laiendamine;
Konguta valla ajaloo uurimine ja
talletamine;
Sotsiaalteenuste kättesaadavuse
parendamine;
Koduhooldusteenuse väljaarendamine
ja ellurakendamine
Konguta kooli lasteaiaosa
renoveerimine
Kooli spordiväljakute korrastamine
Õueõppeklassi rajamine
Elanikele internetiühenduse tagamine

•
•
•
•
•
•
•
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• Uute hoonete ehitamine, juurdeehituste rajamine
olemasolevate hoonete juurde, maa-alade
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;
• Hoida kõrge viljakusega põllud
põllumajanduslikus kasutuses;
• Uute kompaktse hoonestusega alade
moodustamine ja sellekohaste detailplaneeringute
koostamise algatamine vaid üldplaneeringu lausel;
• Parandada arstiabi kättesaadavust (planeerida
ühele perearstile ca 1500 elanikku, kuna
vanemaealiste suhtarv kasvab ja nende
tervisevajadused on suuremad);
• Säilitada kõrge puhkeväärtusega alad ja nende
säilimist tagavad keskkonnatingimused.
• Luua hoolekandeteenuseid osutavate asutuste kett
ja juurutada lisateenuste osutamine
hoolekandeasutustes;
• Täiskasvanute täiendõppe suurendamine;
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Majanduslik
keskkond

•

•

Kaugkütte piirkonna ettenägemine
Annikoru korterelamutele,
üldkasutatavatele ja ärihoonetele vastava
teenuse pakkujate tekkel.
Kohalike teede (Elva –Viira) ja
kõrvalmaanteede (Elva-Puhja,
Metsaalane-Kulli) tolmuvaba katte alla
viimine;

•

•
•
•
•
•

•

ja edasiarendamine
Konguta muinaslinnuste projekt koos
Maioru ja Kentsi järve puhke-ja
turismikeskuseks väljaarendamine;
Ettevõtluse võimaluste
propageerimine;
Osalemine Via Hanseatica tegevuses;
SA Vapramäe- Vellavere- Vitipalu
tegevuse toetamine;
Turismiobjektide tasuvusuuringute
koostamine;
Annikoru asula peatee asfalteerimine
Teede korrashoidmine;
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• Renoveerida põhi- ja tugimaanteede katted,
avariiohtlikud sillad;
• Suurendada investeerimist liiklusohutuse
tõstmiseks põhi- ja tugimaanteedel (helkurpostide
paigaldamine, kaasaegsete liiklusmärkide ja
viitade ülepanek, teede märgistamine plastiku ja
teedevärviga);
• Arendada kaugküttevõrgu rajamist
tiheasustusaladel ning lokaalkatlamajadele või
lühikese normaalselt isoleeritud võrguga
grupikatlamajadele üleminekut hajakülades;
• Uuendada amortiseerunud
kanalisatsioonitorustikud;

3. Mõjutatava keskkonna kirjeldus
3.1.

Asukoht

Konguta vald asub Tartu maakonna lääneosas (joonis 3.1). Vald piirneb Elva linna, Nõo,
Rannu, Puhja ja Rõngu valdadega. Valla üldpindala on 107,6 km², mis on Tartumaa valdadest
pindalalt 16. kohal. Valla territooriumil paikneb 16 küla, kus 01.01.2008 seisuga elab kokku
1418 elanikku.

Joonis 3.1. Konguta valla asukoht Tartu maakonnas külgnevate omavalitsustega (Allikas:
Maa-amet, 2008)

3.2.

Konguta valla ajalugu

Konguta piirkonna arengus tähtsat rolli mängiva Konguta vasall-linnuse asutamisajaks
loetakse aastat 1260. Esimesi kirjalikke teateid linnuse kohta on aastast 1417. Samuti mainiti
esmakordselt Kongetali, mille all tunti Väike- ja Suure-Konguta mõisaid ning neid
ümbritsevaid külasid. Tartu piiskopkonna läänepiiril paiknenud Konguta vasallinnus hävitati
Vene-Liivi sõjas 1558.a. suvel. Liivi sõja lõppedes langesid Tartu piiskopkonna alad Poola
valdusesse.
Koole hakati Konguta piirkonnas asutama 1765. aastal, kuid täpsemad andmed algusaastate
kohta puuduvad. 1850. aastal töötasid koolid Suure-Kongutas, Kobilus, Väike-Kongutas,
Majalas, Sooval, Külaasemel, Karijärves, Kõssel. 1896.aastal tekkis kogukondade üleandmise
Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine – OÜ Alkranel
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tulemusena Puhja kihelkonda Konguta vald. Valla suuruseks oli 5797 ha ja elanike arvuks
1689 inimest. Valla keskuseks sai Annikoru ehk endine Soova küla. 1857.a. Eesti Vabariigi
algusaastail liideti Konguta kokku Nõu kihelkonda kuuluva Aru vallaga (pindala 4184 ha ja
elanikke 1060).
Mõisamaade võõrandamine ja massiline talude rajamine algas 1923. aastal. 1938. aasta
andmetel oli Konguta vallas 256 üle 10 ha suuruse talumajapidamise. Talud kaotati 1949.
aastal kolhooside moodustamise käigus.
Nõukogude perioodil tegutses praeguse Konguta valla territooriumil mitmeid kolhoose ja
põllumajanduslikke artelle. Konguta sovhoosi keskasulana hakati 1973. aastal eelisarendama
Annikoru küla, kuhu rajati majandi keskus, kauplus ning hakati ehitama korruselamuid ja
ridaelamuid. Valla piire muudeti viimati 1972. aastal, mil Konguta külanõukoguga liideti 900
ha Puhja külanõukogu maad.
Talude taastumine aktiviseerus Eesti taasiseseisvumisega. 1991.a. seisuga oli rajatud 28 uut
talu 563 hektaril. 1991.aastal taastati Konguta valla nimi.

3.3.

Looduskeskkond

3.3.1. Geoloogia ja hüdrogeoloogia
Geograafiliselt jääb Konguta valla territoorium Kagu-Eesti ehk Ugandi lavamaale, paiknedes
Peipsi ja Võrtsjärve ning Vooremaa ja Haanja kõrgustiku vahel. Ala on devoni liivakivist ja
aleuroliitidest vahelduva aluspõhjaga. Konguta valda läbib maastiku suurvorm Kavilda
ürgorg, mis jagab lavamaa lavadeks (Arold, 2005; Konguta valla Ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006-2012, 2006).
Konguta vald paikneb valdavalt paksu pinnakattega devoni liivakivide levikualal. Pinnakate
on põhiliselt karbonaatide vaene, osaliselt nõrgalt karbonaatne, piiratud aladel ka karbonaatne
punakaspruun liivsavimoreen. Osaliselt on liivsavimoreen kaetud tüseda saviliiva kihiga,
moodustades kaheosalise muldade lähtekivimi.
Pinnakatte all 20-40 meetri sügavusel lasuvad Devoni veehorisondi kivimid (devoni liivakivid
aleuroliidi ja dolomiidi vahekihtidega)..
Radooniriski seisukohast on oluline diktüoneemakildi ja oobulusliivakivi (fosforiidi) levik.
Tuginedes Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud „Esialgsele Eesti radooniriski levilate
kaardile“ (2004) jääb Konguta valla territoorium alale, kus kohati võib esineda kõrge
radoonisisaldusega pinnaseid (joonis 3.2).
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Joonis 3.2. Väljavõte Esialgsest Eesti radooniriski levilate kaardist (Eesti Geoloogiakeskus,
2004). Musta ringi sees on toodud üldplaneeringuala ligikaudne paiknemine.
Konguta valla oluliseks veeallikaks on Kesk-Devoni ja Kesk-Alam-Devoni veekompleks, mis
koosneb peeneteralistest nõrgalt tsementeerunud liivakividest ja aleuroliitidest savikate ja
dolomiidistunud liivakivi vahekihtidega.
Konguta vallas levivad devoni liivakivid on valdavalt mõõduka veeandvusega. See on
mõnevõrra suurem valla idaosas Vellavere küla läheduses, vähese veeandvusega aga Konguta
valla lõunaosas.
Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub
Konguta vald peamiselt kaitstud või keskmiselt kaitstud põhjaveega alale. OÜ Eesti
Geoloogiakeskuse (2002) Tartumaa põhjavee reostuskaitstuse kaardi 1:100 000 kohaselt jääb
suur osa Konguta vallast kaitstud (reoainete infiltratsiooni aeg läbi kvarternaarisetete T> 360
ööp) põhjaveega piirkonda. Asulatest jäävad nimetatud piirkonda: Annikoru, Kobilu, Konguta
Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine – OÜ Alkranel
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ja Mälgi küla. Valla äärmine põhja- ja loodeosa jääb keskmiselt kaitstud piirkonda (joonis
3.3). Kaitsmata põhjaveega ala jääb Metsalaane külast läände (Kurelaane küla ümbrus).

Legend:
Punakas ala - nõrgalt kaitstud (reoaine infiltratsiooniaeg läbi Kvaternaari setete T=30-180m/ööp): moreeni 210m (k = 0,01-0,5m/ööp); savi, liivsavi <=2m (k=0,0001-0,005m/ööp); liiv, kruus, saviliiv 20-40m (k = 15m/ööp)
Kollane ala - keskmiselt kaitstud (reoaine infiltratsiooniaeg läbi Kvaternaari setete T=180-360m/ööp): moreeni
10-20m (k =0,01-0,5m/ööp); savi, liivsavi 2-5, (k =0,0001-0,005m/ööp); liiv, saviliiv > 40m (k = 1-5m/ööp).
Rohekas ala - kaitstud ( reoaine infiltratsiooniaeg läbi Kvaternaarisetete T > 360 ööpäeva): moreeni >20m
(k=0,01-0,5m/ööp); savi >5m (k=0,0001-0,005m/ööp).

Joonis 3.3. Väljavõte Tartumaa põhjavee reostuskaitstuse kaardist (1:100 000, OÜ Eesti
Geoloogiakeskus, 2002)

Konguta vald on suures osas kaetud maaparandussüsteemidega (kuivendusaladega, joonis
3.4).
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Joonis 3.4. Konguta vallas paiknevad kuivendusalad (punaselt) PRIA (2008) andmetel

3.3.2. Veekogud
Hüdrograafilise võrgu moodustavad jõed, järved, ojad ning peakraavid. Konguta valla
territooriumile jääb üheksa järve, lisaks Kentsi veehoidla paisjärv, mis on rajatud Kavilda
ürgoru põhja Kavilda jõe ülespaisutamise tulemusena. Looduslikud järved asuvad põhiliselt
Külaaseme piirkonnas. Järvedest suurim on Karijärv 86,6 ha pindalaga. Viisjaagu järv
(pindala 23 ha) on piirijärveks Nõo vallaga ning on üks maakonna selgeveelisemaid järvi.
Piirijärveks Nõo vallaga on veel Vissi järv.
Valda läbib Kavilda jõgi, mis suubub Emajõkke. Kavilda jõgi on pikkusega 26 km ning
valgala suuruseks on 73 km2. Jõgi on väikese vooluhulgaga.
Kentsi paisjärv on veehoidla, mis on rajatud endise Kentsi veskijärve kohale. Järve
läänekaldal asub Annikoru asula. Kentsi veehoidla saab oma veed Kavilda jõest ning
pinnavetest. Järv on hetkel settest puhastamise eesmärgil tühjaks lastud.
Veekogude kallaste kaitse toimub vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ja
Veeseadusele (RT I 1994, 40, 655). Looduskaitseseadusega on sätestatud kalda piiranguvöönd
ja kalda ehituskeeluvöönd ning loetletud vööndites kehtivad piirangud. Veeseaduses on
sätestatud veekaitsevööndi ja kallasraja ulatus.

3.3.3. Mullastik ja maavarad
Mullastik

Maa-ameti mullakaardi andmetel esineb Kavilda jõe äärsetel aladel alluviaalseid setteid, mis
on settinud tulvavetest. Neil aladel levivad enamasti niisked leostunud (Ko) ja leetjad (KI)
mullad, mis on sobilikud kõigi põllukultuuride kasvatamiseks (Penu, 2005). Enam levinud on
ka vähem viljakad niisked näivleetunud mullad (LPg) ja alaliselt liigniisked leostunud (Go) ja
leetjad gleimullad (Gl)).
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Kavilda ürgoru ja selle lisaorgude nõlvade alumises osas ning jalamil esineb delluviaalsetteid
(D), mis koosnevad voolavate pinnavete poolt kõrgemal paiknevatelt aladelt ärakantud
materjalist.
Maavarad

Konguta valla peamisteks maavaradeks on liiv ja kruus. Valla olulisemad karjäärid on Kobilo,
Põrgumäe, Karijärve ja Laane (tabel 3.1).
Tabel 3.1. Konguta vallas paiknevad olulisemad mäeeraldised (Maaamet, 2008)
Mäeeraldis
Kobilo
Põrgumäe
Karijärve (Sirgu)
Laane

Tähtsus
Kohalik tähtsus
Kohalik tähtsus
Kohalik tähtsus
Kohalik tähtsus

Maavara
liiv
kruus
kruus
kruus

Pindala
1,34 ha
14,19 ha
3,32 ha
1,04 ha

Ametlike teadaannete kohaselt on kaevandamisluba väljastatud ehitusliiva kaevandamiseks
Konguta vallas Mäeotsa külas paiknevale kohaliku tähtsusega Kobilo liivamaardlale (maavara
kaevandamise luba TARM-066) ja Poole külas paiknevale kohaliku tähtsusega Põrgumäe
kruusamaardlale (maavara kaevandamise luba TARM-068).
Taotlemisel on kaevandamisluba ka Põrgumäe kruusakarjääri laienduseks. Taotletava
mäeeraldise pindala on 8,82 ha, mäeeraldise teenindusmaa pindala 11,09 ha.

3.3.4. Kaitsealad ja teised kaitstavad loodusobjektid
Looduskaitseseaduse § 14 on sätestatud, et kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava
looduse üksikobjekti kaitsevööndis ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
5) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
6) anda projekteerimistingimusi;
7) anda ehitusluba,
8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole
vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks.
NATURA 2000 alad
Natura 2000 on Euroopa Liidu looduskaitsealade võrgustik, mille moodustavad Euroopa
Liidu jaoks oluliste liikide ja elupaigatüüpide kaitseks määratud alad. Natura 2000
võrgustikku kuuluvad kahte tüüpi alad - linnuhoiualad ja loodushoiualad.
Valla territooriumile asuvad kolm Natura 2000 ala: Keeri-Karijärve, Viisjaagu järv ja
Konguta loodusalad (Lisa 4):
Keeri-Karijärve
Keeri-Karijärve looduskaitseala pindala on 1559 ha, kaitse all alates 2004 aastast. Kuulub
Natura 2000 loodusalade hulka. Kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised
kalgiveelised järved, looduslikult rohketoitelised järved, liigirikkad niidud lubjavaesel mullal
jm. Kaitstavatest looma- ja taimeliikidest leidub siin: väike-konnakotkas (I kaitsekategooria
loomaliik); rohunepp ja põhja-nahkhiir (II kaitsekategooria loomaliigid); sinine kopsurohi (I
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kaitsekategooria taimeliik); karukell (II kaitsekategooria taimeliik); balti-sõrmkäpp, roomav
öövilge, vööthuul sõrmkäpp, vesiroos (III kaitsekategooria taimeliigid) jne.
Viisjaagu
Viisjaagu järve hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud
elupaigatüübi - vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) kaitse.
Kuulub Natura 2000 loodusalade hulka.
Konguta
Konguta looduskaitseala on võetud kaitse alla nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta II lisas nimetatud liigi, mis
on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik, kaitseks. Kaitstavatest liikidest leidub siis näiteks:
väike-konnakotkas (I kaitsekategooria loomaliik), kaunis kuldking (II kaitsekategooria
taimeliik), vööthuul sõrmkäpp, pruunikas pesajuur, suur käopõll (III kaitsekategooria
taimeliigid). Kaitseala kogupindala on 32,43 ha. Kuulub Natura 2000 loodusalade hulka.
Teised kaitsealad
Vastavalt Maa-ameti kaardirakendusele ja Info- ja Tehnokeskuse Infosüsteemile (edaspidi
EELIS) asuvad Konguta valla territooriumil järgnevad kaitsealad:
Viinamäetigude esinemispaik, Kanahaua sulglohk (kuppelmaastiku elemendid), Vellavere
külajärv, Vellavere Kogrejärv ja Kullamägi, Erumäe metspark, Maiorg (Ürgorg), Konguta
park, Elva-Peedu metspark (Lisa 4).
Konguta valla territooriumi kaitsealused looma- ja taimeliigid
Loomaliigid
I kaitsekategooria: Ciconia nigra (must-toonekurg); Aquila clanga (suur-konnakotkas); Aquila
pomarina (väike-konnakotkas) (2);
II kaitsekategooria: Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir) (4); Gallinago media (rohunepp);
Myotis brandtii (tõmmulendlane); Accipiter gentilis (kanakull) (2); Myotis daubentonii
(veelendlane);.
Taimeliigid
I kaitsekategooria: Pulmonaria angustifolia (sinine kopsurohi) (5); Peucedanum oreoselinum
(mägi-piimputk)
II kaitsekategooria: Pulsatilla patens (palu-karukell) (4); Malaxis monophyllos (ainulehine
soovalk),Cypripedium calceolus (kaunis kuldking).
III kaitsekategooria: Epipactis helleborine (laialehine neiuvaip); Listera ovata (suur käopõll);
Neottia nidus-avis (pruunikas pesajuur); Dactylorhiza fuchsii (vööthuul-sõrmkäpp) (2);
Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp); Lycopodium clavatum (karu-kold) (2);
Platanthera bifolia (kahelehine käokeel)(2); Pulsatilla pratensis (aas-karukell) (4); Platanthera
chlorantha (rohekas käokeel); Nymphaea sp (vesiroos); Dactylorhiza baltica (balti sõrmkäpp);
Epipactis palustris (soo-neiuvaip); Goodyera repens (roomav öövilge).
I, II ja III kaitsekategooria taime- ja loomaliikide elupaigad on toodud Lisa 4 kaardil ühise
tingmärgiga võttes aluseks Looduskaitseseadus § 53 (Teabe avalikustamine), millel lg 1
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kohaselt on massiteabevahendites keelatud I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga
asukoha avalikustamine.
Kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike
koosluste säilitamiseks on moodustatud sihtkaitsevöönd. Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata
teisiti, on sihtkaitsevööndis keelatud:
1) majandustegevus;
2) loodusvarade kasutamine;
3) uute ehitiste püstitamine;
4) inimeste viibimine kaitsealuste liikide elupaigas, kasvukohas ja rändlindude
koondumispaigas;
5) sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine;
6) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine.
Kaitstava loodusobjekti säilitamiseks vajalike tegevustena või tegevustena, mis seda
objekti ei kahjusta, võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada:
1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutöid ja veerežiimi taastamist;
2) koosluse kujundamist vastavalt kaitse eesmärgile;
3) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumist;
4) jahipidamist;
5) kalapüüki;
6) tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamist kaitsealal paikneva
kinnistu või kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustöid;
7) poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks ning kaitsealuste liikide
elutingimuste säilitamiseks vajalikku tegevust;
8) pilliroo ja adru varumist.
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.
EELISe (2008) andmete kohaselt on Konguta vallas kaitse alla järgnevad üksikobjektid (Lisa
4):
• Jaanijärv ja Linajärv (Metsalane külas);
• Aru pirnipuud (3) (Külaaseme külas);
• Konguta pärn (Konguta pargis);
• Konguta pärnad (3) (Konguta külas);
• Karijärve pärn (Karijärve külas).
Üksikobjekti ja üksikobjektide rühma ümber on 50 m raadiuses piiranguvöönd, kui kaitse alla
võtmise otsusega ei kehtestata piiranguvööndi väiksemat ulatust.
Vastavalt Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusele nr 27 Kaitstavate looduse
üksikobjektide kaitse-eeskiri (RTL, 11.04.2003, 46, 678) on üksikobjekti ümbritsevas
piiranguvööndis keelatud:
1. maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
2. veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;
3. uute maaparandussüsteemide rajamine;
4. jäätmete ladustamine;
5. jugade, allikate ja karstivormide ümbruses väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine.
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Üksikobjekti valitseja igakordsel nõusolekul on üksikobjekti ümbritsevas piiranguvööndis
lubatud:
1. uute ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine;
2. teede ja liinirajatiste rajamine;
3. uuendusraie tegemine;
4. puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine;
5. üksikobjekti seisundit või ilmet mõjutava töö tegemine.
Püsielupaigad
Püsielupaik looduskaitseseaduse tähenduses on väljaspool kaitseala asuv piiritletud ja
erinõuete kohaselt kasutatav kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise
paik, kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht ning lõhe või jõesilmu kudemispaik.
Konguta vallas on kaitse alla võetud Külaaseme kanakulli püsielupaik ja Kapsta musttoonekure püsielupaik (Lisa 4).
Vääriselupaigad
Vääriselupaik on koht, kus saavad elada ja paljuneda metsale põliselt omased, kuid
elutingimuste muutuste suhtes nõudlikud liigid: loomad, seened, samblikud ja taimed. Need
on kohad, kus võib leida ohustatud või haruldasi putuka-, sambla- ja samblikuliike. Konguta
valda jäävad EELISe (2008) andmetel 5 väärislelupaika (tabel 3.2).
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Tabel 3.2. Konguta vallas paiknevad vääriselupaigad (EELIS, 2008)
Vääriselupaiga tüüp (VEP nr.)
Majandamise soovitus
Angervaksa kasvukohatüüp (103155)
Hoiduda majandamisest
Surnud puid ja lamapuitu mitte eemaldada
Jänesekapsa kasvukohatüüp (150051)
Hoiduda majandamisest
Surnud puid ja lamapuitu mitte eemaldada
Sinilille kasvukohatüüp (150054)
Hoiduda majandamisest
Surnud puid ja lamapuitu mitte eemaldada
Jänesekapsa kasvukohatüüp (E00641)
Puudub
Jänesekapsa kasvukohatüüp (E00640)
Puudub

Vääriselupaikade asukohad on toodud Lisa 4 kaardil.
Kaitsealused pargid
Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri (RTI, 09.03.2006, 12, 89)
käsitleb vastavalt looduskaitseseadusele maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud
parkide, arboreetumite ja puistute kaitset ja kasutamist. Pargi kaitse eesmärk on ajalooliselt
kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja
puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega.
Pargi valitseja nõusolekuta on pargis keelatud:
1. puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie;
2. ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
3. projekteerimistingimuste andmine;
4. detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5. nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
6. ehitusloa andmine;
7. veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
8. katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine;
9. maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine;
10. metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine;
11. puhtpuistute kujundamine;
12. uuendusraie;
13. biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
14. uue maaparandussüsteemi rajamine;
15. keelatud on maavara kaevandamine.
Konguta vallas asuvad üldplaneeringu kohaselt järgnevad uuendamata eeskirjaga pargid
(EELIS, 2008):
• Erumäe metsapark Annikoru külas Kavilda ürgoru pervel. Elva-Puhja mnt.ääres
• Konguta park Konguta külas
• Elva-Peedu metspark

3.3.5. Muinsuskaitseobjektid
Vastavalt muinsuskaitseseadusele 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;
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3. teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad ehitised;
4. monumentaalkunsti teosed;
5. ajaloolise väärtusega ehitised, mälestusmärgid, kalmistud, paigad (maa-alad) ja
loodusobjektid.
Konguta valda jäävad Kultuurimälestiste riikliku registri alusel järgnevad arheoloogia- ja
arhitektuurimälestised (tabel 3.3, joonis 3.5):
Tabel 3.3. Konguta valla territooriumil olevad arheoloogia- ja arhitektuurimälestised.
Arheoloogiamälestised:
- Asulakoht Kapsta küla;
- Kalmistu Kapsta küla;
- Kalmistu „Paabu kabel“ Karijärve küla;
- Kalmistu
„Kabelimägi“,
„Kerkomägi“
külaaseme küla;
- Asulakoht Lembevere küla (2);
- Kivikalme „kabeliase“ Lembevere küla;
- Kultusekivi Lembevere küla;
- Kalmistu „Vaimumägi“ Mälgi küla;
- Asulakoht Vahessaare küla;
- Linnus „Alt-Laari“ Vahessaare küla;
- Linnus „Erumäe kants“ Vahessaare küla;
- Asulakoht Vellavere küla;
- Kalmistu „Kalmakmägi“ Vellavere küla;
- Kivikalme „Ohvimägi“ , „Hiiemägi“
Vellavere küla.

Arhitektuurimälestised:
- Aru
mõisa
peahoone,
18-19.saj
Annikoru küla;
- Aru mõisa ait, 18-19.saj Annikoru küla;
- Aru mõisa kärnerimaja, 19.saj Annikoru
küla;
- Suure-Konguta
vasalllinnuse
territoorium , 14-16. saj. Konguta küla
- Suure-Konguta mõisa peahoone, 19111912.a. Konguta küla
- Suure-Konguta mõisa ait-kelder, 19.saj.
Konguta küla
- Suure-Konguta mõisa moonakatemaja
vare, 19. saj. Konguta küla

Joonis 3.5. Konguta vallas asuvad mälestised Maaameti andmetel. Konguta vald piiritletud
oranži joonega.
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Mälestise kaitsevööndiks on üldjuhul 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist
arvates, v.a juhul, kui mälestiseks tunnistamise aktis või kaitsekohustuse teatises on märgitud
teisiti.
Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud:
• maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine ning muud mullaja ehitustööd;
• puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine.
Juhul, kui kaitsekohustuse teatises ei ole märgitud teisiti, on Muinsuskaitseameti ning
vallavalitsuse loata kinnismälestisel keelatud järgmised tegevused:
1. konserveerimine, restaureerimine ja remont;
2. ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise teel, ning
lammutamine;
3. katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täisehitamine;
4. ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute) piiride
muutmine ning kruntimine;
5. krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
6. katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate jms
muutmine;
7. ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, nagu reklaami ja info
paigaldamine ning katusele tehnilise seadme paigaldamine, samuti muul viisil mälestise
või muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilme muutmine ja ehitusdetailide
ümberpaigutamine;
8. siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja -konstruktsioonide algsest asukohast
eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;
9. algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine;
10. teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine;
11. haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine;
12. teisaldatavate äriotstarbeliste objektide (kiosk, müügipaviljon, välikohvik vms),
valgustuse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning reklaami paigaldamine.

3.3.6. Väärtuslikud maastikud ning põllumaad
Väärtuslikud maastikud
Väärtuslik maastik antud dokumendi mõistes on inimtegevuse käigus kujunenud
kultuurmaastik.
Teemaplaneeringus
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused“ on toodud välja järgnevad väärtuslikud maastikud:
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Joonis 3.6. Tartu maakonnaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“
määratletud Konguta valla väärtuslik maastik

Elva ümbrus (R4).
Ala väärtused ja hinnang 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-Vitipalu maastikukaitseala, Vapramägi, jõed, järved, rohked
looduskaitsealad ja objektid;
• Identiteet (3 palli): traditsioonidega suvitus- ja puhkepiirkond
• Rekreatiivne ja turismipotsentsiaal (3 palli): Elva-peedu kui puhkelinn, kultuuri- ja
ajalugu, muistenditega seotud paigad, talispordipiirkond.
Säilimist tagavad meetmed:
• maastikuliste väärtuste säilimine kaitsealadel tagatakse esmajoones kaitse-eeskirja
järgimise ja kaitseala valitseja tegevuse kaudu ;
• Kaitsetegevuses arvestada ala rekreatsiooni- ja turismipotentsiaali, vältida alade
puhke- ja virgestusotstarbelise avaliku kasutuse põhjendamatut piiramist;
• Elva jõe ürgoru nõlvadel ning veekogude kaldail tuleb vältida hoonestamata
paikadesse täiendava alalise ja sesoonse asustuse teket;
Kavilda org (M3).
Ala väärtused ja hinnang 3 palli skaalas:
- kultuurilis-ajalooline (2 palli): linnused, vene õigeusu kirik, ohvriallikas, -kivi ja
hiiesalu, muistne kalmistu, muistendite ja pärimustega seotud paik;
- esteetiline (3 palli): vaated piki orgu ja ümbritsevale põllumajandusmaastikule;
- looduslik (3 palli): Kavilda org, Maiorg jõgi, kaitsealused objektid ja kaitsealad;
- identiteet (2 palli): Kavilda org ja „röövlilegendid“;
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rekreatiivne ja turismipotentsiaal (3 palli): matkad piki orgu, kunagine tähistatud
matjarada, linnused.
Säilimist tagavad meetmed:
• Väärtuste säilimiseks oru nõlvade ja ümbruse maastikuhoolduskava koostamine;
• Hoonestamise lubamine vaid üldplaneeringus määratud aladel ja tingimustel;
• Orgu ületavate radade, purrete ja trepistike rajamine, kaasates maastikuarhitekte ja
keskkonnakaitseinstitutsioone,
• Ajaloo- ja kultuuripärandi ning loodusvormide eksponeerimine vastavate kavade
ja projektide alusel kooskõlas muinsus- ja looduskaitse nõuetega (Erumäe ja
Alt-Laari linnuste ja Aru mõisasüdame alad);
• Kentsi (Laatsi) veehoidla reostumise põhjuste väljaselgitamine ja reostumise
lõpetamiseks tarvilike meetmete kindlaks tegemine koostatava keskkonnamõju
hindamise abil.

Pööritsa (K3).
Ala väärtused ja hinnang 3 palli skaalas:
• Kultuurilis-ajalooline (2 palli): traditsiooniline talumaastik;
• Esteetiline (3 palli): vaated traditsioonilisele talumaastikule;
• Looduslik (2 palli): kaitsealad ja objektid;
• Identiteet (2 palli): traditsiooniline kultuurmaastik, mõis, segamatu maaelu;
• Rekreatiivne ja turismipotentsiaal (1 pall): võimalik maaturism.
Säilimist tagavad meetmed:
• Põhiliseks säilimist tagavaks tingimuseks teeäärte, alleede ja puistute
maastikuhooldustööd;
• Detailplaneeringute lähteseisukohtades ja projekteerimistingimuste väljastamisel
sätestada nõuded traditsioonilise taluhoonestuse miljöö ja tüpoloogia järgimiseks;
• Projektide käivitamine väärtuslike üksikobjektide (Suure-Konguta mõis ja park)
korrastamiseks ja uues funktsioonis kasutuselevõtuks.
Võimaliku üleriikliku tähtsusega maastik on Elva ümbrus, võimaliku maakondliku tähtsusega
Kavilda org ja kohaliku tähtsusega Pööritsa väärtuslik maastik.
Väärtuslik põllumaa
Väärtuslikuks põllumaaks arvatakse põllumaa viljakusega 50 hindepunkti ja rohkem. Tartu
maakonna teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused
andmetel paiknevad Konguta vallas suured väärtusliku põllumaa massiivid Annikoru,
Lembevere ja Kobilu külade aladel. Väärtuslikule põllumaale on lisaväärtuseks toimiva
maaparandussüsteemi olemasolu.
3.3.7. Rohevõrgustik
Konguta valla maa-alale jääva rohelise võrgustiku määratlemisel on lähtutud Tartu maakonna
planeeringu teemaplaneeringust Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused.
Rohelise võrgustiku määratlemise eesmärgiks on tagada iseloomulike ökosüsteemide ja
liikide säilimine, looduslike, pool-looduslike ja teiste väärtuslike ökosüsteemide kaitsmine
ning looduskasutuse juures säästlikkuse printsiibi järgimine. Roheline võrgustik koosneb tugiehk tuumaladest ja neid ühendavatest siduselementidest, nn rohekoridoridest. Roheline
võrgustik täiendab kaitsealade võrgustikku, ühendades neid looduslike aladega ühtseks
terviklikuks.
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Teemaplaneeringu kohaselt jääb valda üks piirkondliku tasandi tugiala- Keeri järved (T28),
üks kohaliku tasandi tugiala- Konguta (T312) ja mitu piirkondliku tasandi ribastruktuuri (K28
ja K26, K313).

Joonis 3.7. Tartu maakonnaplaneeringus „Asustust ja maakasutust
keskkonnatingimused“ määratletud Konguta valla roheline võrgustik.

suunavad

Teemaplaneeringus on toodud tingimused ja soovitused rohelise võrgustiku toimimiseks ja
sidususe tugevdamiseks:
• Üldiseks kasutustingimuseks on senise asustuse ja maakasutuse struktuuri säilitamine;
• Uued asumid, elamugrupid ja teised kompaktse hoonestuse alad planeerida üldjuhul
väljapoole võrgustiku elemente;
• Teedevõrgu kavandamisel tagada võrgustiku toimimine, rakendades selleks teede
projekteerimise ja ehitamise normide toodud keskkonnakaitsenõudeid;
• Võrgustiku koridorides tagada seadusega ette nähtud ehituskeeluvööndi maksimaalne
laius;
• Võrgustiku aladele jäävate metsa- ja põllumaade majandamisel vältida läbivaid
lageraiealasid ning looduslike rohumaade lausülesharimist;
• Rohevõrgustiku toimimiseks ja sidususeks tuleb säilitada võrgustiku elementide
suurus ja maakatte tüüp, geograafiline asukoht võib seejuures nihkuda;
• Võrgustiku sidususe tugevdamiseks säilitada asulate lähiala põllumaade vahel
paiknevad metsaga kaetud alad.
Tartu maakonna teemaplaneeringu kohaselt on vallas rohevõrgustiku konfliktalad Konguta ja
Elva linna piiril (Metsaalane ja Vissi külad). Piirkonnas on mitu maantee ristumiskohta,
samuti ohustab rohealasid Elva linna laienemine.
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3.3.8. Klimaatilised tingimused

Konguta vald kuulub klimaatiliselt Lõuna-Eesti regiooni. Aasta keskmine sademete summa
jääb selles regioonis 600-650 mm vahele.
Tartu Meteoroloogia- ja Hüdroloogiajaama andmetel on keskmised temperatuurid
võrreldavad Eesti keskmiste näitajatega: aasta keskmine ca 5 oC, jaanuari keskmine pisut alla
-6 oC ja juulikuu keskmine ca 17 oC. Konguta valla piires on rohkesti tuulele avatud alasid,
samuti külmalohkusid (Kavilda ürgorg). Külmasid, põhjapoolse orientatsiooniga alasid leidub
rohkem kui soojasid, päikesele avatud alasid.
Sademed:
- keskmine aastane sademete hulk
607 mm
- kuu keskmine sademete hulk:
minimaalne (veebr.)
29mm
maksimaalne (august)
82 mm
Õhutemperatuur:
- aastane keskmine õhutemperatuur
-+4,3 kuni +4,7ºC
- kõige soojema kuu (juuli) ööpäeva keskmine temperatuur
+17,1ºC
- kõige külmema kuu (jaanuar, veebruar) keskmine temperatuur
-6,7 ºC
Tuulekiirus:
- aasta keskmine
- kõige vaiksem ühe kuu (august) keskmine
3,2 m/s
- kõige suurem ühe kuu (detsember) keskmiine
4,6 m/s
Tuule suuna ja tuulevaikuse sagedus (%) on toodud Tartumaa tuuleroosil (joonis 3.8.):
N
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Joonis 3.8. Tartumaa tuulteroos.

3.4. Sotsiaal- ja majanduskeskkond
3.4.1. Elanikkond
Konguta vallas elab 01.01.2008 seisuga 1418 inimest, mis moodustab 0.95% Tartumaa
elanikest. Valla rahvastik on koondunud elama peamiselt nelja suuremasse asulasse Annikoru, Konguta, Metsalaane ja Mälgi asulad.
Konguta valla arengukava kohaselt on valla elanikkonna arv läbi aastate püsinud stabiilsena,
kuid alates 1999. aastast on rahvaarv vähenenud umbes 100 inimese võrra.
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3.4.2. Haridus, kultuur ja sport
Konguta vallas tegutseb üks kool- Konguta kool, mis rajati 2004. aastal, kui ühendati Konguta
algkool ja lasteaed. Koolis on võimalik omandada alusharidus ja õppida 6. klassi lõpuni. 1.
septembril 2007.a. seisuga õppis koolis 61 õpilast ja lasteaiarühmades käis 44 last.
Vaba aja veetmise võimalusi pakub Konguta rahvamaja ja valla raamatukogu, mis asuvad
Annikoru keskasulas. Viimases paikneb ka avalik internetipunkt.
Konguta vallas Annikorus on olemas järgnevad sportimisvõimalused: spordisaal ja
jalgpalliväljak treeninguteks ja võistlusteks, rannavõrkpalli plats, tänavakorvpalliväljak.
Võimalik on harrastada korvpalli, võrkpalli, saalihokit, sulgpalli, saalijalgpalli, indiacat.
Talvel on plats kasutusel uisuväljakuna ning on võimalus mängida jäähokit, olemas ka
valgustus. Männiku rajad: väikeses männikus on olemas rajad, kus saab sõita jalgrattaga,
joosta, talvel suusatada, matkata, jalutada. Radade kogu pikkuseks on umbes 2500 m.

3.4.3. Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutused
Konguta vallas tegutseb üks perearst. Lähimad eriarstiabi, kiirabi ja päästeamet, võimalused
asuvad Elvas ja Tartus. Lähimad apteegid asuvad Elvas, Rannus ja Puhjas.
Sotsiaalteenustest pakutakse vallas: sotsiaalnõustamist, koduhooldust, abivahendite
laenutamist või selle korraldamist, sotsiaalteenuseid raske ja sügava puudega inimestele,
eluasemeteenust
(sotsiaalkorter),
perekonnas
hoolduse
korraldamist
(tugipere),
hoolekandeasutuses hoolduse korraldamine, vältimatu abi korraldamine, eestkosteasutuse töö
korraldamine, riigi ja valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramine.
Vallal on ka kaks üürimaja (kokku 21 korterit).

3.4.4. Ettevõtlus, tööjõud ja turism
Konguta valla aktiivsemad ettevõtluspiirkonnad on Annikoru, Kobilu ja Konguta küla. Valla
ettevõtluses
domineerib
väikeettevõtlus.
Olulisemateks
tööstusharudeks
on
põllumajandussaaduste tootmine ja töötlemine, piimakarja kasvatus, metsamajandus ja
puidutöötlus.
Konguta valla 2008. aasta andmetel on töötute arv aasta esimesel poolel olnud maksimaalselt
16 inimest (1,12%), juuniks 2008 oli see langenud 9 inimesele. Tööealisi inimesi vanuses 1565 oli 2008. aasta 1.jaanuari seisuga kokku 996, mis moodustab kogu valla elanikkonnast
70%.
Turism ei ole vallas arenenud majandusharu. Turismialast tegevust koordineerib piirkonnas
SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu, mis on moodustatud paikkonna omavalitsuste poolt.

3.5.

Tehniline infrastruktuur

3.5.1. Teed, tänavad ja ühistransport
Konguta valla teedevõrgu üldpikkus on 151 km, sellest 89 km on kohalikud maanteed, 46 km
riigimaanteed, mida hooldab Tartu Teedevalitsus ja ülejäänud on erateed ja metskonnale
kuuluvad teed. Konguta valda läbib kolme kilomeetri ulatuses Jõhvi – Tartu - Valga
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põhimaantee. Enamus valda läbivatest teedest on pinnas- ja kruusateed (joonis 3.9.).
Metsalaane, Annikoru, Konguta, Mälgi, Kobilu ja Mäeotsa-Ropka külla on rajatud
välisvalgustus.
Valla ühistransporti võib lugeda ebarahuldavaks. Valla asulatest on olemas bussiühendus
maakonnakeskuse Tartuga vaid Annikoru külal. Ühiskondliku transpordi osas leevendab
väheseid liine koolibuss, seda aga ainult kooliajal.

Joonis 3.9. Konguta valda läbiv teevõrk (riigimaantee ja teekatte tüüp) ja liiklusohutus

3.5.2. Ühisveevärk ja –kanalisatsioon
Konguta vallas on üks vee- ja kanalisatsiooniettevõtja piirkond, mida opereerib Emajõe
Veevärk AS. Vallas on probleemiks amortiseerunud puhastusseadmed Annikoru, Kobilu,
Mälgi külades, mis avaldavad negatiivset mõju Kavilda jõele ning Kentsi paisjärvele, samuti
Elva linna reovee puhastusseadmed Kurelaane külas. Reoveekogumisalaks on vallas määratud
Annikoru küla.
Vallal on olemas ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006-2018.
3.5.3. Jäätmemajandus

Konguta valla jäätmemajandus on reguleeritud jäätmehoolduseeskirjaga (KO, 12.03.2008, 42,
651). Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui
1500 inimest, korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustus Jäätmeseaduse §-de 66-69
tähenduses ei laiene.
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3.5.4. Elektrivarustus, küte ja soojamajandus

Konguta vallas keskkütte puudub. Soojatootmine kortermajades on lahendatud igas majas
eraldi elektri, puidu- või turbaküttel kateldega. Koolimaja, lasteaed ja vallamaja on varustatud
kaasaegse kergõlikütte katlaga. Kasutada saab ka elektrikütet reservküttena. Üürimaja on
täielikult elektriküttel. Rahvamajas ja raamatukogus on ahiküte.
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4. Üldplaneeringu
elluviimisega
eeldatavalt
kaasnevad
keskkonnamõjud, neid leevendavad meetmed ja võimalikud
alternatiivsed lahendused
Käesolevas peatükis hinnatakse üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega kaasnevaid
keskkonnamõjusid. Seejuures käsitletakse KSH aruandes vaid neid üldplaneeringuga
kavandatavaid tegevusi, millega kaasneb oluline mõju ja/või millele on tarvis seada
leevendavaid meetmeid või täiendavaid tingimusi. Konguta valla üldplaneeringu eskiisjoonis
on toodud lisas 3.
KSH aruandes toodud täiendavad leevendavad meetmed täiendavad ÜP seletuskirjas toodud
maa-alade kasutus- ja ehitustingimusi. Kavandatavad tegevused on lahti kirjutatud vastavate
teemade all enne mõjude kirjeldust.
Üldjuhul käsitletakse KSH-s alternatiividena kahte erinevat arengustsenaariumit (alternatiivi),
millest üks näeb ette tegevuse elluviimist (antud juhul üldplaneeringu kehtestamist) ja teine
olemasoleva olukorra jätkumist (vallal ei ole kehtivat üldplaneeringut).) Reaalselt 0alternatiiv aga rakendatav ei ole, kuna Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579) kohaselt on
kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu koostamine kohustuslik. Seetõttu käesolevas KSH-s 0alternatiivi ei käsitleta.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess algatati oluliselt hiljem kui üldplaneeringu
koostamine, sellest tulenevalt olid planeeringulahendused planeeringu koostajate poolt juba
varem välja töötatud. Seetõttu käsitletakse käesolevas KSHs põhilahendust, mille kohaselt
kehtestatakse Konguta vallale üldplaneering, milles on määratletud maa-alade funktsioonid
(sihtotstarbed) ja ruumilised arenguvisioonid. Objektipõhiseid alternatiivseid lahendusi
üldplaneeringu KSH koostamise jooksul ei tekkinud.

4.1 Elamualad
Konguta valla üldplaneeringuga eelistatakse arendamisel olemasolevaid külasid lähtudes välja
kujunenud asustusstruktuurist. Kompaktse hoonestusega alad säilivad Annikoru külas ja
Metsalaane küla Elva linnaga piirnevas osas. Seejuures nähakse ette võimalus olemasoleva
kompaktse hoonestusala siseseks laiendamiseks. Täiendavaid kompaktse hoonestusega maaalasid üldplaneeringuga ei reserveerita. Väljaspool eelmainitud piirkondi eelistatakse
hajaasustusele omast ehitusviisi. Perspektiivseks väikeelamumaaks hajaasustuses on määratud
Metsalaane külla jäävad alad..
Üldplaneeringuga seatud maakasutus- ja ehitustingimused kompaktse hoonestusega alal
Üldplaneeringu kohaselt määratakse kompaktse hoonestusega alad detailplaneeringu
kohustusega aladeks. Ka on ÜP kohaselt kompaktse hoonestusega alad määratud
reoveekogumisaladeks, kus liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga on kohustuslik. Ala
määratakse ka kaugküttepiirkonnaks, kus liitumise kohustus tekib kaugkütteteenuse pakkuja
olemasolul, välja arvatud kuni kahe korteriga ja ridaelamud.
Korruselamute ehitamiseks nähakse ette maa Annikoru valla keskuses olemasolevate
korterelamute maa kõrval. Lubatud on kuni 3-korruselised kortermajad.
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Moodustatavate pereelamukruntide miinimumsuurus on seatud 1500 m2. Vähemalt 10%
planeeringuala maast, arvestamata teede ja tänavate ning kommunikatsioonide alust maad,
tuleb kavandada avalikult kasutatavate haljasalade ja mänguväljakute tarvis. Kruntidevahelise
tänava/tee maa minimaalne laius peab olema vähemalt 12 m.
Üldplaneeringuga seatud maakasutus- ja ehitustingimused hajaasustuses.
Üldplaneeringu kohaselt on hajaasustuses maaüksuste peamiseks maakasutuseks
põllumajandussaaduste tootmine, metsakasvatus või loodushoid ja –kaitse. Sealjuures ei tohi
hoonestatav ala (õueala ehk hoonete teenindamiseks tarvilik maa) moodustada kogu
maaüksuse pinnast reeglina üle 10%.
Üldtingimuseks on olemasoleva maastikulise miljöö ja naaberhoonestusega sobivuse ning
juurdepääsuvõimaluste kaalutlemine ning viimase alusel sobivaima tasakaalustatud lahenduse
leidmine.
•

•

•

•

•

Hajaasustusega aladel rohkem kui kolme kõrvutiasetseva krundi moodustamine, kus
kavandatavate hoonete kaugus olemasolevatest hoonetest jääb alla 100 m ja pindala
alla 1 ha, loetakse uue kompaktse asustusega ala (tiheasustusala) moodustamiseks, kus
rakenduvad eelmises punktis määratud tingimused uute kompaktse asustusega alade
moodustamiseks.
Eelistatud elamutüübiks on maastikuliselt sobivalt paigutatud hajali ühepereelamud.
Pereelamu ehitamiseks mõeldud moodustatavad maaüksused peavad järgima külade
hoonestusalal väljakujunenud maaüksuste ulatust ja konfiguratsiooni ning mitte olema
väiksemad kui 1 ha. Sellest väiksematele maatükkidele antakse ehitusõigus vaid juhul
kui hoonestusala jääb olemasolevatest või kavandatud hoonetest vähemalt 100 m
kaugusele ning kõrvuti ei teki üle 3 alla 1 ha katastriüksust. Selline kaugus võimaldab
naabreid häirimata rajada lokaalseid vesivarustus- ja kanalisatsiooniehitisi.
Väärtuslike maastike või rohelise võrgustiku aladel peab ehitusõigust saava
maaüksuse suurus olema minimaalselt 3,0 ha, millest aiaga võib piiratud üksnes
õueala suurusega 0,25 ha.
Väärtusliku põllumaana määratletud põllumaal on uute hoonete ehitamine reeglina
keelatud, va üksiktalu ehitamine minimaalselt 3 ha suurusele katastriüksusele, järgides
olemasolevat külatüüpi ning sobitades uued hooned maastikumustrisse.
Ehitusprojekti koostamiseks väljastatavates projekteerimistingimustes sätestab vald
arhitektuursed ja ehituslikud tingimused olemasolevate miljööväärtuste säilitamiseks.

Konguta valla territooriumi katavad mitmed maaparandussüsteemid (vt joonis 3.4), mis on
toodud ka üldplaneeringu kaardil. Üldplaneering näeb ette, et olemasolevate kollektor- ja
magistraaltorustike või -kraavide kohale ehitamisel tuleb tagada olemasoleva
maaparandussüsteemi edasitoimimine. Süsteemi mittevajaliku osa sulgemine või ümberehitus
ei tohi halvendada maaparandussüsteemi toimet naabermaaüksustel.
Üldplaneeringuga on riigimaanteedele määratud sanitaarkaitsevööndid. Inimese elamise ja
puhkamise tervisele ohtlikkuse tõttu riigimaanteede sanitaarkaitsevööndis elamuehitust ei
aktsepteerita.
Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik valdkonna mõjud
Üldplaneeringuga ei ole perspektiivseid elamualasid planeeritud kaitsealadele, kaitsealuste
taimede ja loomade elukohtadesse ja püsielupaikadele ega Natura 2000 aladele. Uusi
elamualasid kavandatakse Metsalaane külla, kus hetkel on vaid üksikud majapidamised ning
peamiselt metsa-ja põllumaa. Perspektiivsed elamumaad otseselt rohevõrgustikule ei jää
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(joonis 4.1), samas loetakse ka metsa ja põllumaid rohevõrgustikku toetavateks ja selle
sidusust tagavateks elementideks.

Joonis 4.1. Metsalaane küla perspektiivsete elamualade külgnemine kohaliku tasandi Konguta
tugiala (T312) ja piirkondliku tasandi ribastruktuuriga (K313).
Uute elamumaade planeerimine suurendab keskkonnale avalduvat koormust ning vähendab
looduslike elupaikade pindala. Enamus perspektiivsetest elamualadest on planeeritud
maatulundusmaale, kuid osa kattub ka olemasolevate metsatukkadega (joonis 4.2). Metsamaa
vähenemine on KSH koostaja hinnangul väike ning seega olulist negatiivset mõju ette näha ei
ole. Viimast toetavad ka hajaasustuspiirkonna kohta üldplaneeringus seatud ehitustingimused.

36 Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine – OÜ Alkranel

Joonis 4.2. Perspektiivse elamuala kattumine metsaalaga
Maastik ja kultuuripärand valdkonna mõjud
Üldplaneeringuga kavandatakse perspektiivse väikeelamumaade paiknemine Metsalaane
külas. Tartu maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad tingimused“
kohaselt jääb ala Elva ümbruse võimaliku üle-eestilise tähtsusega väärtusega maastikule
(joonis 4.3).
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Joonis 4.3 Metsalaane küla perspektiivsete elamualade paiknemine võimaliku üle-eestilise
tähtsusega (regionaalse) väärtusega maastikul (R4)
Tartu maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad tingimused“ toodud
Elva väärtuslikku maastiku säilimist tagavaid meetmed:
Elva ümbruse (R4) säilimist tagavad meetmed:
• maastikuliste väärtuste säilimine kaitsealadel tagatakse esmajoones kaitse-eeskirja
järgimise ja kaitseala valitseja tegevuse kaudu;
• Kaitsetegevuses arvestada ala rekreatsiooni- ja turismipotentsiaali, vältida alade
puhke- ja virgestusotstarbelise avaliku kasutuse põhjendamatut piiramist;
• Elva jõe ürgoru nõlvadel ning veekogude kaldail tuleb vältida hoonestamata
paikadesse täiendava alalise ja sesoonse asustuse teket;
Meetmete kohaselt ei ole väikeelamumaa reserveerimine vastuolus teemaplaneeringus toodud
soovitustega.
Üldplaneeringuga on määratud Metsalaane küla detailplaneeringu kohustusega alaks, sellegi
poolest ei jää detailplaneeringu kohustusega maa-alade hulka kõik väärtusliku maastikuga
kattuvad perspektiivsed elamualad. Üldplaneering ei näe ette eraldi detailplaneeringu
koostamise kohustust väärtuslikele maastikele ehitamisel.
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Leevendavad meetmed:
-

Määrata väärtuslikud maastikud detailplaneeringu kohustusega aladeks;
Säilitada hajaasustusaladel olemasolev asustusmuster.

Elanikkond ja inimeste tervis valdkonna mõjud
Valla üldplaneeringu eelnõu kohaselt on valla territooriumile planeeritud uued elamualad
Elva – Puhja kõrvalmaantee (22150) äärde (joonis 4.4). Kuna hetkel on antud kohas tegemist
hajaasustuspiirkonnaga, võib planeeritud elamualade väljaarendamine eeldatavalt kaasa tuua
liiklussageduse kasvu kohalikel teedel, millega koos kasvab ka piirkonna müra ja õhusaaste
tase. Mainitud asjaolu võib vähendada kohalike elanike heaolu.

Joonis 4.4. Metsalaane küla planeeritavatele elamualadele kehtivad piiranguvööndid.
Jooniselt 4.4 selgub, et mitmed planeeritavad elamualad jäävad 330 kV kõrgepingeliinide
vahetusse lähedusse. Üldplaneeringu eskiisil on toodud valda läbivad elektriliinid ning nende
kaitsevööndid.
Inimeste elamist kõrgepingeliinide vahetus läheduses ei peeta soovitavaks. Elamute rajamisel
on oluline, et need jääksid kõrgepingeliinide kaitsevööndist väljapoole. Elektripaigaldise
kaitsevööndi ulatuse on Vabariigi Valitsus kehtestanud 2. juuli 2002. a määrusega nr 211
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus (RT I 2002, 58, 366). Paragrahv §2. kohaselt on kuni 20
kV pingega liinide korral on kaitsevöönd 10 meetrit ja 220–330 kV pingega liinide korral on
40 meetrit.
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Üldplaneeringus on toodud elektripaigaldise kaitsevööndid. Kaitsevööndis keelatud tegevused
on sätestatud Elektriohutusseadusega (RT I, 2002, 49, 310) § 15.
Tuginedes Eesti Geoloogiakeskuse poolt 2004. a koostatud Eesti esialgse radooniriski
levialade kaardile (1:500 000; joonis 3.2, ptk 3.3.1) on Konguta vallas tegemist alaga, kus
võib esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid.
Perspektiivsed elamualad Metsalaane külas jäävad alale, kus kohati võib esineda kõrge
radoonirisk, sellegi poolest võib radooni sisaldus pinnases olla väga varieeruv, mistõttu on
soovitatav teostada täiendavaid uuringuid. Vastavalt Eesti Standardile EVS 839:2003
„Sisekliima“ peab hoonete elu, puhke- ja tööruumides aasta keskmine radoonisisaldus olema
väiksem kui 200 Bg/m3. Sellest lähtuvalt on Konguta vallas oluline võtta kasutusele
ehituslikke meetmeid radoonitaseme alandamiseks.
Leevendavad meetmed:
- Võimaliku pinnase kõrge radoonisisaldusega aladele jäävatele, üldplaneeringuga
reserveeritavatele elamualadele ehitamisele eelnevalt tuleb läbi viia pinnase
radoonisisalduse uuring.
- Pinnase radoonisisalduse uuringust lähtuvalt tuleb vajadusel kasutusele võtta
ehituslikud meetmed takistamaks radooni kandumist elamutesse.

4.2 Tootmismaa
Tootmismaad on tootmishoonete, sh põllumajanduslike, ja rajatiste alune ning nende
teenindamiseks tarvilik maa. Üldplaneeringuga nähakse ette ettevõtluseks sobilikke maaalasid Annikoru külla (2). Tootmismaad on määratud valdavalt seniste tootmishoonete ja
põllumajanduslike tootmishoonete ümbrusse eesmärgiga kasutada ära olemasolevad kõlblikud
ehitised, teed ja tehnovõrgud.
Üldplaneeringu kohaselt võib planeeringu põhikaardil tumedama lillaga märgitud
tootmismaadel keskkonnamõju ulatuda üle kinnisasja piiri, mistõttu naabrusse uute inimeste
pikaajaliseks viibimiseks mõeldud ehitiste (elamute, lastasutuste, koolide, tervishoiu- ja
puhkeasutuste) püstitamist ette ei nähta.
Üldplaneeringuga nähakse ette kaaluda detailplaneeringu koostamise vajadust ja/või
strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamist järgnevatel juhtudel:
- korraga rohkem kui kolme teineteisest lähemal kui 100 m paikneva elamu, äri- või
tootmishoone püstitamisel;
- põllumajandus- või tootmishoonete kompleksi rajamisel;
- üle 1500 m2 ehitusaluse pinnaga tootmis-, lao- või ärihoone ehitamisel;
- katastriüksuse piire ületava negatiivse keskkonnamõjuga ehitise püstitamisel.
Teisi kasutamis- või ehitustingimusi üldplaneeringus tootmishoonete ehitamisele seatud ei
ole.
Vesi ja pinnas valdkonna mõjud
Sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast võib ettevõtetel olla suur veevajadus. Seda aga on
ettevõtete iseloomu teadmata keeruline prognoosida. Laieneva tootmis- ja äritegevusega võib
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kaasneda negatiivne mõju põhja- ja pinnaveele ning pinnasele seoses reovee hulga kasvuga
ning sõltuvalt tootmise iseloomust selle koostise muutumisega.
Lähtudes Tartumaa põhjavee reostuskaitstuse kaardist (1:100 000) on Annikoru küla ümbrus
hea põhjaveekaitstusega; Konguta, Kobilu ja Metsalaane külade piirkondades on kaitstus hea
kuni keskmine (joonis 3.3, ptk 3.3.1). Eeltoodut arvestades ei ole tulenevalt võimalikest
tootmisalade laiendamisest olulist negatiivset mõju põhjaveele ette näha.
Leevendavad meetmed:
- Detailplaneeringutega on tootmisaladel vajalik ette näha meetmed pinnase ja põhjavee
saastuse vältimiseks (nt sadevee kogumine ja vajadusel puhastus, reostusohtlike tegevuste
puhul kõvakattega väljakud, drenaažisüsteemid võimalike mahavalgunud reostuste
kogumiseks jmt);
- Vältimaks kohalike reoveepuhaste ülekoormust, on suure reostuskoormusega ettevõtete
puhul vajalik rakendada lokaalseid reoveepuhastuslahendeid või reovee eelpuhastust enne
reovee ühiskanalisatsiooni juhtimist;
Elanikkond ja inimeste tervis valdkonna mõjud
Üldplaneeringuga kavandatakse Annikoru külas perspektiivseid tootmismaid olemasolevate
alade laiendusena (joonis 4.5). Tootmisalade, eriti võimaliku maaüksuse piire ületava
keskkonnamõjuga, paiknemine elamualade vahetus läheduses võib ohustada inimeste tervist.
Tööstusaladelt tulenevat võimalikku negatiivset mõju aitab leevendada kaitsehaljastuse
rajamine. Positiivset mõju elanikkonna tervisele omab ka üldplaneeringus toodud eesmärk
lammutada seisvad ja kasutuseta tootmishooned. Üheks võimalikuks meetmeks tööstusaladelt
lähtuvat negatiivse mõju välja selgitamiseks on läbi viia keskkonnamõju hindamine.

Joonis 4.5. Tootmismaa paiknemine Annikoru külas elamumaa läheduses
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Leevendavad meetmed:
- Tootmishoonete laiendamisega eeldatavalt kaasneva olulise negatiivse keskkonnamõju
korral tuleb laiendamisele eelnevalt läbi viia keskkonnamõju hindamine;
- Vajadusel tuleb tootmis- ja elamualade vahele detailplaneeringuga kavandada
kõrghaljastusega puhvertsoonid (kaitsehaljastus);
Maastik ja kultuuripärand valdkonna mõjud
Üldplaneeringuga ette nähtud tootmismaad ei jää kultuurimälestiste piiranguvöönditesse. Ka
ei kattu laiendavad tootmismaad väärtusliku maastikuga, sellest tulenevalt planeeritavate
tootmisalade puhul oluline mõju maastiku ja kultuuripärandi valdkonnale puudub.
Maastikule ja kultuuripärandi valdkonnale omab positiivset mõju üldplaneeringu eesmärk
lammutada kasutusest pikka aega väljas ja ohtlikult lagunenud probleemsed tootmishooned.
Positiivset mõju maastikule omab ka perspektiivsete tootmismaade paiknemine peamiselt
olemasolevate laiendusena.

4.3 Mäetööstusmaa
Valla territooriumil asub neli karjääri (Kobilo, Karijärve, Laane ja Põrgumäe).
Üldplaneeringuga nähakse ette Kobilo, Põrgumäe ja Karijärve karjääride laiendamine,
sealhulgas on enamikule karjääride laiendamistele kaevandusluba juba antud.
Vesi ja pinnas valdkonna mõju
Maardlate rajamine muudab niiskusrežiimi. Konguta vallas asuvate karjäärialade puhul
kaevandatakse pealpool põhjavee piiri, seega oluline negatiivne mõju puudub.
Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik valdkonna mõjud
Olemasolevate karjääride laiendamine ja uute avamine avaldab negatiivset mõju
bioloogilisele mitmekesisusele ning taime- ja loomaliikidele, vähendades elupaikade pindala.
Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ on määratud Konguta valla rohevõrgustiku tuumalad ja koridorid.
Selle kohaselt jäävad Karijärve (Sirgu) ja Põrgumäe karjäär rohevõrgustiku koosseisu
(joonised 4.6 ja 4.7). Mõlemad toodud karjääride laiendused ei takista oluliselt rohevõrgustiku
toimimist. Karjääride laienduste alla jäävad maa-alad tuleb rohevõrgustiku aladest välja
arvata.
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Joonis 4.6 Põrgumäe karjääri laienduste paiknemine rohevõrgustiku tugialal (Tartu
maakonnaplaneeringu
teemaplaneering
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused“, 2001). Vääriselupaiga (ümbritsetud roheka joonega) paiknemine
Põrgumäe karjääri vahetus läheduses (EELIS, 2008).

Joonis

4.7.

Karijärve

(Sirgu)

mäetööstusmaa

planeeritava

laienduse

paiknemine

rohevõrgustiku tugialal (Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust

suunavad keskkonnatingimused“2001).
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EELISe (2008) andmetel asub Põrgumäe olemasoleva kruusakarjääriga sama künka peal
vääriselupaik (VEP nr 150054; joonis 4.6). Info- ja Tehnoloogiakeskuse päringu andmetel on
tüübilt tegemist sinilillekasvukohaga. Vääriselupaiga säilimise eesmärgil on soovitatav
hoiduda majandamisest ning mitte eemaldada surnud puid ja lamapuitu.
Maa-ameti info kohaselt on aktiivseks tarbevaruks määratud lisaks olemasolevale ka
täiendavad plokid, mis omakorda kattuvad terve vääriselupaigaga (joonis 4.8). Seega võib
karjääri võimaliku laiendamise korral ja võimalikust pinnase niiskusrežiimi muutusest
tulenevalt esineda oht, et hävida võib kogu vääriselupaik.

Joonis. 4.8 Põrgumäe mäeeraldise aktiivsed tarbevarud (Maa-amet, 2008)
Leevendavad meetmed
- Kaevandamise lõppedes tuleb karjäärialad nõuetekohaselt rekultiveerida;
- Perspektiivsete mäetööstusmaade alad tuleb rohevõrgustikust välja arvata.
- Võimaluse korral hoiduda vääriselupaigas surnud ja lamapuidu eemaldamisest ning
tagada vääriselupaiga säilimine.
Maastik ja kultuuripärand valdkonna mõjud
Karjäärialade laiendamine ja uute rajamine mõjub maastikuilmele negatiivselt.
Üldplaneeringu kohaselt kattuvad Kobio ja osaliselt ka Põrgumäe karjäär Kavilda oru
maakondlikult väärtusliku maastikuga (M3; joonis 4.9).
Kavilda oru väärtusliku maastiku väärtusi karjäärialade laienemine otseselt ei mõjuta, küll aga
on karjääridel negatiivne mõju üldisele maastiku ilme muutusele.
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Joonis 4.9. Kobilo kruusakarjääri (joonise ülaosas) ning Põrgumäe karjääri perspektiivsete
osade paiknemine maakondlikult väärtuslikul maastikul (M3)
Leevendav meetme
- Kaevandamise lõppedes karjäärialad nõuetekohaselt rekultiveerida. Seejuures tuleks aladel,
kus maavara kaevandamist enam ei toimu alustada koheselt ala rekultiveerimist ja
maksimaalses ulatuses taasmetsastamist.
Elanikkond ja inimeste tervis
KSH programmi avalikul arutelul toodi olulise probleemina välja mõjud, mis kaasnevad
mäetööstusmaade kasutamise ja laiendamisega. Valla elanikele valmistavad probleeme
eelkõige karjääridest kaevandatava materjali transport. Teede seisund on tulenevalt kruusa
tolmust halb ning see tekitab liiklejatele ebameeldivusi. Sellest lähtuvalt on halvenenud
inimeste elukvaliteet. Avamaal, niisutamata kruusateedel võib tolm levida tuulega 150-200 m
kaugusele. Konguta vallas asuvad karjäärid jäävad valdavas osas kruusakattega Elva – Puhja
kõrvalmaantee ääres või selle lähistel. Seega sõidab valdav osa karjääri transpordist mööda
Elva – Puhja maanteed. Lisaks on mainitud maantee üks põhilistest ühendusteedest
naaberomavalitsustega. Eelnevat arvesse võttes ning arvestades, et avamaal, niisutamata
kruusateedel võib tolm levida tuulega teest 150-200 m kaugusele, on oluline Elva – Puhja
maantee viia kõva katte alla. Kuni selle ajani tuleb teed kuivadel perioodidel vähemalt suure
koormusega teelõikudes (intensiivse karjääritranspordi liikumise piirkonnas) niisutada.
Samuti on oluline kuivadel perioodidel niisutada karjääre tugimaanteega ühendavaid teid.
Leevendav meede:
- Kuni Elva – Puhja tugimaantee kõva katte alla viimiseni tuleb teed kuivadel
perioodidel vähemalt suure koormusega teelõikudes (intensiivse karjääritranspordi
liikumise piirkonnas) niisutada. Samuti on oluline kuivadel perioodidel niisutada
karjääre tugimaanteega ühendavaid teid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt
kinnitatud teehoiukavale, on Elva-Puhja tugimaantee määratud Tartumaal viie
prioriteetsema rekonstrueerimist vajava tee hulka, mille uuendamine on nähtud ette
aastateks 2006-2009. Tartumaa Teedevalitsuse andmetel, puuduliku eelarve tõttu,
tugimaantee 1,2-4,7 km lõik siiski aastaks 2009 ei valmi.
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Majanduslik keskkond valdkonna mõjud
Mäetööstusmaade reserveerimine mitmekesistab ettevõtluskeskkonda ning aitab tagada vallas
töökohtade arvu mõõduka kasvu. Uute mäetööstusmaade reserveerimine olemasolevate
lähedusse või laiendusena aitab tagada infrastruktuuri kättesaadavust ja ei nõua uute
karjäärialade ligipääsuteede rajamist.

4.4 Looduskaitsealad ja roheline võrgustik
Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” andmetel jäävad Konguta valla territooriumile piirkondliku tasandi
tugiala - Keeri järved (T28), kohaliku tasandi tugiala - Konguta (T312) ja mitu piirkondliku
tasandi koridori (ribastruktuuri, K28, K26, K313).
Üldplaneeringus on toodud järgnevad tingimused ja põhimõtted rohelise võrgustiku
toimimiseks ning sidususe tugevdamiseks:
• üldiseks kasutustingimuseks on senise maakasutuse struktuuri säilitamine;
• uusi elamukrunte ja teisi kompaktse hoonestusega alasid rohelise võrgustiku
elementide alale ei rajata;
• rohevõrgustiku alal ei anta ehitusõigust uute hoonete ehitamiseks väiksemale
katastriüksusele kui 3 ha, millest aiaga piiratav õueala ei tohi olla suurem kui 0,2 ha;
• veekogude kallastel paiknevate võrgustiku koridorides ehituskeeluvööndit ei
vähendata;
• võrgustiku aladele jäävate metsa- ja põllumaade majandamisel vältida läbivaid
lageraiealasid ning looduslike rohumaade lausülesharimist;
• rohevõrgustiku toimimiseks ja sidususeks tuleb säilitada võrgustiku elementide suurus
ja maakatte tüüp, geograafiline asukoht võib seejuures nihkuda.
Üldplaneeringuga on täpsustatud Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus määratud
rohevõrgustiku alade paiknemine ning sidusus. Suuremad muudatused on tehtud KeeriKarijärve piirkonnas. Rohekoridori K26 on sissehaaratud ka Keeri-Karijärve looduskaitseala
(joonis 4.10).
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Joonis 4.10. Üldplaneeringuga korrigeeritud rohevõrgustiku tuumala T28 ja koridori K26
Keeri-Karijärve piirkonnas
Antud muudatus omab positiivset mõju, sest ühe tuumala ja koridori asemel on sisuliselt
moodustatud üks suur ala. Keeri-Karijärve looduskaitseala sidumisega rohevõrgustikku on
hõlmatud ka kaitsealal elavad kaitsealused looma-ja taimeliigid.
Teine olulisem muudatus on üldplaneeringuga tehtud Annikoru piirkonnas. Rohekoridori
K313 on hõlmatud Annikoru metspargi ning Kentsi järve vaheline ala. Samuti on tugiala
T312 ja rohekoridor K313 omavahel ühendatud ribastruktuuriga (joonis 4.11).

Joonis 4.11. Üldplaneeringuga korrigeeritud tugiala T312 ja rohekoridor K313 Annikoru
piirkonnas
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Nimetatud muudatusega on parandatud sidusust maakondliku tähtsusega tugiala ja
kohaliku tähtsusega koridori vahel. Positiivset mõju omab ka puhke- ja virgestusalade
sidumine rohevõrgustiku koosseisu.
Kolmas olulisem muudatus hõlmab Karijärve ja Põrgumäe mäeeraldisi, mis
teemaplaneeringu kohaselt paiknevad osaliselt tugialal T312. Nimetatud tugialast on
mäeeraldised ja osaliselt nende laiendatavad osad välja arvatud, sealhulgas on ettenähtud
ka kompenseerivad alad T312 tugiala laiendusena (joonis 4.12). Sellegi poolest oleks
oluline kõik perspektiivsed maardlaalad rohevõrgustikust välja arvata, kuna kaevandamise
alustades rohevõrgustik alal enam ei toimiks.

Joonis 4.12. Üldplaneeringuga korrigeeritud tugiala T312. Rohevõrgustikule jäävad
perspektiivsed mäetööstusmaad piiritletud punase ringiga
Üldplaneeringuga tehtud rohealade muudatus hõlmab vaid mäeeraldise territooriumi ala. KSH
koostaja hinnangul karjäärialade väljaarvamine rohevõrgustikust ei avalda olulist mõju selle
toimimisele. Mõlema mäeeraldise puhul on olemasolev taimestik ja elupaigad juba
käesolevaks hetkeks osaliselt hävitatud. Samuti on olemasolevate karjääride laiendamine
positiivsem kui uute kasutuselevõtt, sest vajalik infrastruktuur on juba olemas. Perspektiivselt
aitab rohevõrgustikku antud kohas taastada karjäärialade rekultiveerimine ja
taasmetsastamine. Seetõttu võib perspektiivis peale mäetööstusmaa rekultiveerimist selle taas
rohevõrgustiku koosseisu arvata.
Leevendav meede:
- Perspektiivsete mäetööstusmaade alad tuleb rohevõrgustikust välja arvata.
KSH koostaja teeb ettepaneku rohevõrgustiku täiendamiseks. Tuumala 312 oleks soovitatav
laiendada, hõlmates rohevõrgustikku ka kaitsealuse kanakulli püsielupaiga. Sealhulgas teeb
KSH koostaja ka ettepaneku rohekoridoriga ühendada omavahel tuumalad T312 ja T28
(joonis 4.13)
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Joonis 4.13. KSH koostaja ettepanek rohevõrgustiku piiride korrigeerimiseks
Nimetatud muudatuste sisseviimisel üldplaneeringusse tuleb taotleda maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu muutmist.
Annikoru külas asub Viinamäetigude jaoks moodustatud kaitseala (joonis 4.14 ).
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Joonis 4.14. Viinamäetigude jaoks moodustatud kaitseala Annikoru külas. Kaitseala
ümbritsetud punase joonega.
Kaitseala moodustati ajal kui viinamäeteod kuulusid veel kaitsealuste liikide hulka.
Käesoleval hetkel viinamäeteod enam kaitse all ei ole, küll aga on nad arvatud
loodusdirektiivi V lisasse, millega rakenduvad liigikaitseks järgnevad nõuded:
• V lisa liikide kaitseks võib kehtestada ajutisi piiranguid ning reguleerida küttimis-,
püügi- või korjamisviise;
• kohaldada jahi- ja kalapüügieeskirju nii, et need soodustaksid asurkondade säilimist;
• kehtestada küttimis-, püügi- või korjamislubade või kvootide süsteem;
• reguleerida isendite ostmist, müüki ja müügipakkumisi.
Nimetatud nõuete kohaselt pole oluline viinamäetigude jaoks eraldi kaitseala moodustamine.
Ka ei ole EELISe andmetel uuendatud kaitseala kaitsekorralduskava. Lisaks on
Keskkonnaministeeriumi (2005) aruande ”Invasiivsed võõrliigid Eestis” kohalselt
Viinamäeteod arvatud invasiivsete võõrliikide koosseisu.
KSH koostaja teeb ettepaneku likvideerida Viinamäetigude kaitseks Annikoru külas
moodustatud kaitseala.
Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik
Rohevõrgustiku väljaarendamisel määratlemisel ja säilitamisel on oluline positiivne
keskkonnamõju looduse, bioloogilise mitmekesisuse ja rohevõrgustikualade sidususe
tagamise säilitamise seisukohast.
Üldplaneeringu kohaselt on rohelise võrgustiku toimimist häirivaks konfliktalaks Konguta
vallas Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee. Probleemi leevendavateks meetmeteks on toodud
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maanteeäärse nähtavuse tagamine ja metsloomade teele ilmumiskohtade tähistamine ning
põhjendatud juhtudel teatud teeäärsete teelõikude tarastamine.
Üldplaneeringus on Keeri – Karijärve looduskaitseala (Natura 2000 loodusala) piirkonnas
märgitud kaks puhkekohta (joonis 4.15). Joonisel 4.15 toodud puhkekohad ja nendeni viivad
juurdepääsuteed on käesoleval hetkel olemas. Siiski parema ühenduse saamiseks ja
puhkamisvõimaluste kättesaamise parandamiseks on üldplaneeringuga ette nähtud Karijärve
läänekaldale (Keeri - Karijärve looduskaitseala piiranguvöönd) jääva ujumiskoha
juurdepääsutee korrastamine ja väikese parkla rajamine (joonis 4.15). Karijärve kuulub
Natura 2000 võrgustiku Keeri – Karijärve loodusalade hulka (vt ptk 3.3.4), mistõttu on oluline
planeerimisprotsessi käigus läbi viia Natura eelhindamine.

Joonis 4.15. Kavandatav ujumiskoht Karijärve ääres (kaitseala tähistatud viirutusega).
Keeri – Karijärve looduskaitseala kaitse-eeskirja (Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a
määrus nr 58) kohaselt on piiranguvööndis keelatud järgmised tegevused:
1) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
2) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures tuleb säilitada
koosluse liikide ja vanuse mitmekesisus;
3) puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel;
4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
5) maavara kaevandamine, välja arvatud kinnisasja omanikul oma kinnisasja piires isikliku
majapidamise tarbeks kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohas;
6) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine väljaspool õuemaad;
7) uue maaparandussüsteemi rajamine.
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Karijärve läänekaldale jääva olemasoleva ujumiskoha juurde viib käesoleval hetkel pinnastee,
mida kavandatakse katta killustikkattega. Seejuures jääb tee laius samaks (laius ca 3 m).
Ujumiskoha lähedale on kavandatud kuni 5-kohaline autoparkla. Kuna ujumiskoht on
käesoleval hetkel juba kasutusel, nähakse üldplaneeringuga ette vaid ala korrastamist (võsast
puhastamist). Seega olemasolevat kaldajoont ei muudeta. Vastavalt looduskaitseala kaitseeeskirjale ei tohi piiranguvööndis rajada uut maaparandussüsteemi, seega tuleb vältida tee ja
parkla äärde uute drenaažikraavide rajamist. Ujumiskohale parema juurdepääsu tagamisega
suureneb mõningal määral ala kasutuskoormus, kuid eeldatavalt jääb ala peamiselt kohalike
elanike kasutusse.
EELISe andmetele tuginedes piirkonda kaitsealuseid looma- ega taimeliike ei jää. Küll aga
jääb juurdepääsutee ja ujumiskoht Natura 2000 elupaigatüübi – Põhjamaised lamminiidud
(6450) alale (joonis 4.16). Antud juhul on tegemist perioodiliselt üleujutatava lamminiiduga,
millest annab tunnistust ka asjaolu, et alal levivad Maa-ameti kaardirakenduse alusel valdavalt
sügavad ja alaliselt liigniisked madalsoomullad. Seejuures kattub liigniiske ala suures osas
piir joonisel 4.16 toodud lamminiidu piiriga. Lamminiitude säilimiseks on oluline ala
regulaarne niitmine. Vältida tuleb ala pinnase tihendamist ning kuivendamist. Eelnevat
arvestades tuleks soovituslikult vältida parkla rajamist lammialale (vajab pinnase tihendamist,
liigniiske ala). Olemasoleva tee korrastamisega olulisi mõjusid lammialale ette näha ei ole.
Küll aga tuleb tee korrastamise kavandamisel arvestada perioodilise üleujutusohuga.

Joonis 4.16. Natura 2000 ala elupaigatüübi – Põhjamaised lamminiidud (6450, lilla viirutus)
paiknemine korrastatava ujumiskoha (helesinine täpp) juures. Allikas: Tartumaa
Keskkonnateenistus, 2008.
Leevendavad meetmed:
• Ujumiskohale juurdepääsutee korrastamisel ja parkla rajamisel ei tohi maa-alale
kavandada uusi kuivendussüsteeme;
• Lamminiidu säilimiseks tuleb ala hooldada (niitmine);
• Soovituslikult tuleks vältida parkla rajamist lammialale;
• Tee korrastamise kavandamisel tuleb arvestada perioodilise üleujutusohuga;
• Kaitsealused objektid ja liigid kanda üldplaneeringu eskiisile.
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Eelnevat ja leevendavaid meetmeid arvesse võttes ei ole üldplaneeringuga kavandatava
tegevuse ellu viimisel ette näha olulist negatiivset mõju Keeri – Karijärve looduskaitseala
kaitse-eesmärkide (vt ptk 3.3.4) täitmisele. Samuti ei ole ette näha olulist negatiivset mõju
Keeri – Karijärve loodusala terviklikkuse säilimisele. Kavandatav tegevus tuleb
kooskõlastada
Keeri
–
Karijärve
looduskaitseala
valitseja,
Tartumaa
Keskkonnateenistusega.
Teised üldplaneeringuga kavandatavad tegevused jäävad Natura 2000 aladest kaugemale,
mistõttu olulist mõju ette näha ei ole.
Kokkuvõtliku ülevaate Natura 2000 alade eelhindamisest annab tabel 4.1, mis on koostatud
vastavalt Natura hindamise protseduurile lähtuvalt 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).
Tabelist 4.1 tulenevalt ei ole üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste ellu viimisel ette näha
olulist negatiivset mõju Natura 2000 aladele.
Tabel 4.1. Kokkuvõte Natura eelhindamisest
Küsimus
Vastus
Kas kava on ala
Ei
kaitsekorraldamisega otseselt
seotud või selleks vajalik?
Kas on tõenäoline, et kava
Ei
avaldab alale olulist mõju?

Kas kava mõjub kahjulikult
ala terviklikkusele?

Ei

Märkus

Ujumiskoht ja selleni viiv tee
on käesoleval hetkel
kasutuses. Võimalikud
kavandatavad arendusmahud
on minimaalsed.
Kuigi ujumiskoht ja selleni
viiv juurdepääsutee jääb
elupaigatüübi lamminiidud
alale, siis arvestades tegevuse
mahtusid ning toodud
leevendavaid meetmeid ei
ole olulist negatiivset mõju
ala terviklikkusele ette näha.

Üldplaneeringuga kavandatud
tegevusi võib ellu viia

4.5 Puhke- ja virgestusala
Üldplaneeringu kohaselt on puhke-ja virgestusala avalikus kasutuses olev turismi- ja
väljasõidukohtade, puhkerajatiste, spordirajatiste, kogunemis-, kultuuri- ja sakraalrajatiste
maa.
Üldplaneering määrab puhke- ja virgestusaladeks Konguta vallas:
• Annikoru metspargi ja Kentsi järve vaheline ala;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kentsi paisjärve ümbrus ja Kavilda ürgorg valla piires;
Alt-Laari, Erumäe kants;
Maiorg;
Karijärv;
Vellavere loodusmaja ja kiigeplats;
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse matkarajad;
Majala külaplats;
Pööritsa külaplats;
Külaaseme külaplats;
Lembevere külaplats.

Maakasutus- ja ehitustingimused veekogude kaldail.
Üldplaneeringus on sätestatud, et pääs avalikult kasutatavate veekogude kallastele ning neil
vaba liikumine on avalik huvi. Maakorralduses, ehitusprojekti koostamiseks antavates
projekteerimistingimustes ja detailplaneeringutes tuleb tagada looduskaitseseadusest
tulenevad nõuded vabaks liikumiseks kallasrajal ning sellele avalikuks juurdepääsuks. Kalda
ehituskeeluvööndid on toodud üldplaneeringu kaardil ning kasutamistingimusi on täpsustatud
lähtuvalt Looduskaitseseadusest (RT I 2004, 38, 258) seletuskirja lisas I.
Lisaks peetakse üldplaneeringuga praktilisteks meetmeteks kaldani viivate avalikult
kasutatavate teede paiknemise määramine detailplaneeringutes või maakorralduses ning
tarastamisnõuete määramine ehitusprojektis.
Üldplaneering näeb ette puhke- ja virgestusaladel detailplaneeringu koostamise kohustuse:
- rajatisi teenindavate hoonete püsitamiseks;
- üle kümne inimese samaaegseks majutamiseks mõeldud majutushoone (kämpingu,
motelli, puhkeküla, puhkebaasi vms) ehitamisel;
- spordikompleksi või avaliku supelranna rajamisel;
Täiendavaid tingimusi puhke- ja virgestusalade kujundamiseks või kasutamiseks ette ei nähta.
Üldplaneering näeb ette kergliiklustee rajamist, põhimaantee nr 3 (Jõhvi-Tartu-Valga) ning
Annikorust Puhja ja Elvasse viivate teede äärde planeeritava Metsalaane elamualani.
Vesi ja pinnas valdkonna mõjud
Üldplaneering näeb ette puhke-ja virgestusmaa paiknemise mitme vallas asuva järve ääres.
Virgestusala planeerimisel veekogu äärde on oluline tähelepanu pööramine jäätmekäitlusele,
seetõttu tuleks varustada veekogu äärsed üldkasutatavad alad prügikastidega.
Leevendavad meetmed:
- Vee ja pinnase saastatuse vältimiseks varustada puhke- ja virgestusalad prügikastide ja
välikäimlatega;
- Vältida ehituskeelu vööndi vähendamist;
Elanikkonna heaolu ja tervis valdkonna mõjud
Puhke- ja virgestusalade (matkaradade jms) rajamise ja uuendamisega kaasneb positiivne
mõju antud valdkonnale, kuna avarduvad võimalused looduses liikumiseks ja puhkamiseks,
vähendades seejuures minimaalselt looduslikku pinda. Pikemas perspektiivis toetab looduses
liikumise võimalus tervislike eluviiside juurdumist.
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Puhke-ja virgestusalaks on määratud Karijärve piirkond ja Kentsi paisjärv. Võimaliku
supluskoha planeerimisel on oluline lähtuda Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määrusest
nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale1“.
Sotsiaalne keskkond valdkonna mõjud
Üldplaneeringuga arvatakse puhke- ja virgestusala hulka ka spordirajatiste maa.
Kultuuriministeeriumi (2006) soovitab, et sporditeenuste kättesaadavuse planeerimisel kandis
oleks olemas spordiväljakud, mis võimaldaksid mängida võrkpalli, korvpalli, tennist. Samuti
võiks olla kaugushüppe koht ja kuultõuke ring. Gümnaasiumi juures on soovitav planeerida
staadion täismõõtmelise, 6-rajalisena, selle juurde ka spordiväljak. Võimla soovitatakse rajada
pikkusega vähemalt 36 m koos väikse saaliga (lauatennis, maadlus, judo, aeroobika jne).
Sportimisvõimaluste
tingimustega:

kättesaadavuse

hindamiseks

soovitatakse

arvestada

järgnevate

Spordiväljak:
Spordiväljakul, mis võimaldaks mängida võrkpalli, korvpalli, tennist, ehk polüfunktsionaalne
väljak, võiks olla ka kaugushüppe koht ja kuultõuke ring (kaugus kuni 5 km).
Staadion, võimla:
Põhikooli juures asuval staadionil võiks olla (ei pea olema täismõõtmeline) 100 m sirge,
jalgpalliväljak, kuulitõuke ja kettaheite ring, kaugus- ja kõrgushüppe koht. Staadioni kõrval
on vajalik ka spordiväljaku olemasolu. Võimla planeerida vähemalt 36 m pikk (kaugus kuni
10 km).
Staadion, võimla, ujula:
Gümnaasiumi juures planeerida staadion täismõõtmelise, 6-rajalisena, selle juurde planeerida
ka spordiväljak. Võimla rajada pikkusega vähemalt 36 m koos väikse saaliga (lauatennis,
maadlus, judo, aeroobika jne). Ujula rajada 25 m pikkusena 6 rajaga (kaugus kuni 15 km).
Konguta vallas gümnaasium puudub. Vallas peamised sportimisvõimalused on koondunud
Annikoru külla (täpsem ülevaade ptk 3.4.2). Võttes arvesse Kultuuriministeeriumi
soovituslikke vahemaid, võib Konguta vallas anda sportimisvõimaluste kättesaadavusele
positiivse hinnangu (joonis 4.17). Konguta valla suurematest asulatest on 5 km raadiusest
väljas vaid Karijärve, Vellavere ja Metsalaane külad, mis omakorda jäävad pea terves ulatuses
Elva linna teeninduspiirkonda.
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Joonis 4.17. Kujutletav 5 km raadiusega ring Konguta valla sportimisvõimaluste
kättesaadavuse hindamiseks
Puhke- ja virgestusalade ning kooskäimiskohtade säilitamine ja renoveerimine parandab valla
sotsiaalse keskkonna kvaliteeti, kuna tekitab juurde avaliku ruumi ning soodustab selle
kasutamist.

4.6 Väärtuslik põllumaa ja muinsuskaitseobjektid
Väärtuslik põllumaa
Üldplaneeringu seletuskirja kohaselt loetakse väärtuslikuks põllumaaks põllumaad
viljakusega 44 hindepunkti ja rohkem. Lisaväärtuseks on põldude massiivsus ja toimiva
maaparandussüsteemi olemasolu. Neil aladel nähakse ette põllumajandusliku maakasutuse
säilimist. Kaasnev maakasutus ei tohi kahandada olemasolevat massiivsusväärtust
(mehhanismide töötamise tõhustust). Põllu- ja metsamajandusest erinev maakasutus ning
maakorraldustoimingute läbiviimine eeldab Tartu Maaparandusbüroo nõusolekut.
Konguta valla üldplaneeringu kaardi kohaselt on väärtuslikuks põllumaaks määratud viljakuse
44 hindepunkti ja rohkem. Planeeringuga kavandavate tegevuste kohaselt jääb väärtuslikule
põllumaale (47 hindepunkti) Metsalaane perspektiivne väikeelamuala hajaasustusena (joonis
4.18).
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Joonis 4.18. Metsalaane küla perspektiivsete elamualade paiknemine väärtuslikul põllumaal.
Planeeringu seletuskirjas toodud maakasutus- ja ehitustingimuste kohaselt hajaasustusele on
märgitud, et väärtusliku põllumaana määratletud põllumaal on uute hoonete ehitamine
reeglina keelatud, va üksiktalu ehitamine minimaalselt 3 ha suurusele katastriüksusele,
järgides olemasolevat külatüüpi ning sobitades uued hooned maastikumustrisse. Seega
järgides hajaasustusele seatud ehitustingimusi, ei ole väärtuslikule põllumaale ehitamisel
olulist vastuolu ette näha.
Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik valdkonna mõjud
Põllumaad on olulised elupaigad, mis moodustavad osa rohelise võrgustiku alasid toetavatest
aladest, seda eriti liigendatud maastiku ja vähem intensiivse maaharimise korral. Bioloogilist
mitmekesisust aitab suurendada nn servaefekt, kui kaks erinevat elupaigatüüpi (nt põllumaa ja
metsamaa ristuvad). Sellised juhul on nende kahe elupaigatüübi koosmõjul ristumisalal ja
selle vahetus läheduses suurem ka liigirikkus. Seega kaasneb põllumaade vähenemisega
negatiivne mõju piirkonna bioloogilisele mitmekesisusele.
Muinsuskaitseobjektid
Käesolevas töös on toodud muinsuskaitseobjektide nimekiri ptk 3.3.5. Üldplaneeringuga on
reserveeritud perspektiivsed tootmisalad olemasolevate laiendustena. Annikoru külas Kentsi
paisjärve ääres ja Metsalaane külas Vellevere külajärve ääres jäävad tootmisalade vahetusse
lähedusse ka muinsuskaitseobjektid. Tootmisalade laienemisel ja uute tootmishoonete
ehitamisel on oluline muinsuskaitseobjektide piiranguvööndist lähtumine. Teisi
üldplaneeringu poolt kavandatud objekte muinsuskaitseobjektide vahetusse lähedusse ei jää.
Üldplaneeringu kohaselt on Konguta vallas määratud miljööväärtuslikud hoonestusalad:
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Aru Mõis
Aru mõisapark asub Elvast 8 km loodes Soova ürgoru kõrgel põhjakaldal Erumäel.
Väärtuseks on mõisakompleks. Park on kaitseala ja enamik hooneid kaitsealused mälestised.
Mõisa hoonestus, kaasa arvatud kaitsealused mälestised, on amortiseerunud ja vajavad
asjatundlikku hindamist ning selle alusel edaspidise tegevuse kavandamist. Erumäe park ja
Kentsi paisjärv lisavad paigale suurel määral maastikulist väärtust, mida kahjuks vähendavad
idas paiknevad nõukogudeaegsed suurtootmishooned. Piirkond vajab miljööväärtuse
säilitamiseks asjatundlikku (maastikuhooldus) kava.
Suure-Konguta mõis
Suur-Konguta mõis asub Kobilu külas ja selle peamiseks väärtuseks on mõisakompleks. Park
on kaitseala ja seal kasvab kaitsealuse looduse üksikobjektina Konguta pärn.
Kultuurimälestistena on riikliku kaitse all endine vasallilinnuse territoorium, Suure-Konguta
mõisa peahoone, ait-kelder ja moonakatemaja vare. Mõis paikneb hästi juurdepäästavas kohas
maanteede sõlmpunkti kõrval, mistõttu evib potentsiaali kogunemis- ja turismipaigana. Siia
sobib kandi ehk paikkonna keskus. Ala vajab miljööväärtuse säilitamiseks asjatundlikku
(maastikuhooldus) kava.
Maastik ja kultuuripärand valdkonna mõjud
Miljööväärtuslike hoonestusalade määramine omab tugevat positiivset mõju maastiku
mitmekesisuse ning omapära ja kultuuripärandi säilimisele.

4.7 Tehniline infrastruktuur
Teed ja liikluskorraldus
Valla territooriumil paiknev riigimaanteede ja valla teeregistri teede paiknemine ning teede
kaitsevööndid on näidatud planeeringu kaardil. Uusi põhilisi teid või olemasolevate
ümberpaigutamist valla üldplaneering ette ei näe. Üldplaneeringus on toodud teedevõrgu
arendamise prioriteedid, milleks on määratud:
-

Elva – Puhja (nr 22150) kõrvalmaantee ehitamine tolmuvabaks;
Metsalaane - Kulli (nr 22162) kõrvalmaantee ehitamine tolmuvabaks;

Kergliiklusteede rajamist nähakse ette eelkõige põhimaantee nr 3 (Jõhvi – Tartu – Valga) ning
Annikorust Puhja ja Elvasse viivate teede ääres. Teiste maanteede remondil või
rekonstrueerimisel tuleb rajada jalgratturite ja jalakäijate ohutuse tagamiseks tarvilik mulde
laius ja pinnakate.
„Tartumaa jalgrattamarsruutide väljaarendamise teostatavus-tasuvusanalüüsi“ (2006) kohaselt
on alternatiivse marsruudina välja pakutud jalgrattatee kulgemine mööda Vapramäe-Vellavere
kõrvalmaanteed nr 22153, mis läbides Puhja, Rannu ja Rõngu valda moodustab nn.
Võrtsjärve ringi. Nimetatud ring on tasuvusanalüüsi kohaselt maakonna tasandil 2 prioriteet
(joonis 4.19). Sellest tulenevalt soovitab KSH koostaja üldplaneeringus arvestada
tasuvusanalüüsis toodud marsruudiga ning Konguta valla piiresse jääva perspektiivse
kergliiklustee lisada kaardile.
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Joonis 4.19. Alternatiivne jalgratta tee kulgemise marsruut Konguta vallas mõõda nn
„Võrtsjärve ringi“. Konguta valla piir tähistatud punaselt. Jalgratta tee oranžiga (Tartumaa
jalgrattamarsruutide väljaarendamise teostatavus-tasuvusanalüüs, 2002)
Üldplaneering näeb ette ka juurdepääsutee ja parkla rajamise juurdepääsuks Karijärvele kui
avalikult kasutatavale veekogule.
Planeeringuga on määratud kõigil riigimaanteedel sanitaarkaitsevöönd, mille puhul on
lähtutud teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusest nr 55 „Tee projekteerimise
normid ja nõuded” (RTL 2000, 23, 303). Sanitaarkaitsevööndi ulatuse määratlemisel on Jõhvi
– Tartu – Valga põhimaantee puhul arvestatud 300 m, kõrvalmaanteede puhul 60 m tee äärest.
Ühisveevärk ja kanalisatsioon
Üldplaneeringuga nähakse ette reoveekanalisatsiooni ja ühisveevärki Annikoru küla
detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, Elva linnaga külgneval kompaktse
hoonestusega aladel. Kompaktse hoonestusena rajatavad elamukrundid, majutusettevõtted
väljaspool eelnimetatud alasid peavad omama lokaalkanalisatsiooni ühise puhastusseadmega.
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Leevendav meede:
- Reoveekogumisalad tuleb tulevikus laiendada vastavalt uute planeeritavate alade
laienemisega. Kui reostuskoormus vastab Keskkonnaministri 15. mai 2003. a määruse nr
48 „Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid1“ kriteeriumitele, peab
reoveekogumisala vajadusel laiendama vastavate aladeni.
Õhukvaliteet valdkonna mõjud
Kruusateede kõvakattega katmine vähendab õhkupaisatava tolmu hulka. Sellega säästetakse
loodust ja elukeskkonda ning aidatakse kaasa tolmusaaste vähenemisele. Samas võib teede
kvaliteedi parandamine suurendada antud teedel autode liikumise hulka, mistõttu kaasneb
sellega ka suurem heitgaaside õhkupaiskamine.
Kergliiklusteede rajamine vähendab vajadust autoga liikumiseks ning seeläbi kahaneb
pikemas perspektiivis ka õhku paisatavate heitgaaside kogus.
Elanikkonna heaolu ja tervis
Liiklemine kõvakattega teedel on turvalisem mootorsõidukite parema teelpüsivuse tõttu.
Kõvakattega teede hooldamine on võrreldes kruusateedega talveperioodil lihtsam, see tõstab
ka liiklemise turvalisust talvel.
Kergliiklusteede planeerimine toetab tervislikke ja sportlikke eluviise ning tõstab jalgratturite
ja jalakäijate turvalisust ning vähendab nendega toimuvate liiklusõnnetuste ohtu.
Liiklusest tulenev müra ja õhusaaste avaldab olulist keskkonnamõju eelkõige teede vahetus
läheduses. Üldplaneeringu kohaselt inimese elamise ja puhkamise tervisele ohtlikkuse tõttu
riigimaanteede sanitaarkaitsevööndis elamuehitust ei aktsepteerita.
Majanduslik keskkond valdkonna mõjud
Uuendatud teedevõrgustik tagab paremad liikumisvõimalused valla elanikele, aidates kokku
hoida aega ja ressursse. Teede kõva katte alla viimine on valla ettevõtluse arengut
soodustavaks teguriks.
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5 Kokkuvõte üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega
kaasnevate mõjude hindamisest valdkondade kaupa
Üldplaneeringu tegevusi, neid leevendavaid meetmeid ja võimalikke alternatiivseid lahendusi
hinnati konkreetse valdkonna jaoks püstitatud eesmärkide (vt ptk 1.2) suhtes nii lühi- kui ka
pikaajalises perspektiivis. Üldplaneeringus toodud tegevuste keskkonnamõju hinnatakse
järgneva skaala alusel:
+
++
-0
?

positiivne mõju
tugev positiivne mõju
negatiivne mõju
tugev negatiivne mõju
olulist mõju pole ette näha
mõju pole teada

Keskkonnamõjude kumuleerumiseks nimetatakse erinevate faktorite poolt tekitatava
keskkonnamõju liitumist. Sõltuvalt mõjude iseloomust võivad need üksteist ka võimendada
või leevendada. Käesolevas töös vaadeldakse keskkonnamõjude kumuleerumist erinevate
keskkonnakomponentide suhtes, hinnates üldplaneeringu tegevustest tuleneva mõju
liitumisest tulenevat mõju konkreetsele valdkonnale.
Käesolevas peatükis on toodud kokkuvõtted üldplaneeringu tegevuste ja KSH-s väljapakutud
alternatiivsete lahendustega kaasnevate mõjude hindamisest. Täpsed hindamistabelid on
toodud lisas 5. KSH käigus välja pakutud leevendavad meetmed on tabelites esitatud
kaldkirjas.
Mõju vesi ja pinnas valdkonnale
Peamised negatiivsed ja kumuleeruvad nii lühi- kui ka pikaajalised mõjud veele ja pinnasele
kaasnevad maardla kavandamise ning uute elamumaade ning tootmismaade reserveerimisega,
sest rikutakse looduslikku pinnast ning muudetakse niiskusrežiimi.
OÜ Eesti Geoloogiakeskuse (2002) poolt koostatud Tartumaa põhjavee reostuskaitstuse
kaardi kohaselt (joonis 3.3) jääb Metsalaane küla piirkond, kuhu on ette nähtud perspektiivsed
elamumaad, keskmiselt kuni nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonda. Seega tuleb elamuehitusel
ja planeerimisel arvestada piirkonna põhjaveekaitstusega ja sellest tuleneva võimaliku
reostusohuga.
Nii lühi- kui pikaajalised positiivsed kumuleeruvad mõjud veele ja pinnasele kaasnevad
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike kavandamisega, elamute ja tootmisalade rajamisel
maaparandussüsteemidega arvestamisel ning KSH koostamise käigus välja pakutud
leevendavate meetmete rakendamisega. Pinna- ja põhjavee reostusohtu leevendab oluliselt ka
detailplaneeringu kohustusega alade määramine, kuna detailplaneeringutega tuleb muuhulgas
lahendada kanalisatsiooni ja sadevete ärajuhtimise küsimused.
Mõju õhukvaliteedi valdkonnale
Nii lühi- kui pikaajaline positiivne kumuleeruv mõju õhukvaliteedile kaasneb kergliiklusteede
rajamisega, piirkonda puhkealade reserveerimise ning rohealade säilitamisega, mis
vähendavad autodega liiklemise vajadust ning võimaldab teenuste kasutamist kodu lähedal.
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Negatiivne võimalik mõju tuleneb uute tootmisalade reserveerimisest, sest olenevalt ettevõtte
tegevusvaldkonnast (nt põllumajandus) võidakse õhu kvaliteeti mõjutada. Samuti kaasneb
negatiivne mõju karjäärialade kasutuselevõtmisest ja kaevandatud materjali transpordist.
Mõju bioloogilise mitmekesisuse, taimestiku ja loomastiku valdkonnale
Peamine kumuleeruv negatiivne mõju bioloogilisele mitmekesisusele (sh rohealadele)
kaasneb karjäärialade laienemisega, samuti uute kasutusele võtmisega, elamualade ja
kergliiklusteede kavandamisega. Nimetatud tegevused võivad vähendada looduslike
elupaikade pindala, muuta loomade liikumismustreid ning häirida seeläbi ökoloogiliste
protsesside ja rohevõrgustiku toimimist.
Positiivse kumuleeruva iseloomuga on KSH’s välja pakutud leevendavad meetmed ning
kasutustingimused rohevõrgustiku säilimiseks. Lisaks kaasneb positiivne mõju antud
valdkonnale KSH käigus läbi viidud rohevõrgustiku alade korrigeerimisega, millega
saavutatakse rohealade parem ja terviklikum sidusus. Nimetatud tegevustega säilitatakse
elupaikasid ning aidatakse kaasa toimiva rohevõrgustiku tagamisele.
Konguta valla territooriumile jäävad kolm Natura 2000 ala (Karijärve, Konguta ja Viisjaagu
loodusalad vt ptk 3.3.4).
Karijärve läänekaldale planeeritakse üldplaneeringuga puhke- ja virgestusala, millega parema
ühenduse saamiseks ja puhkamisvõimaluste kättesaamise parandamiseks on üldplaneeringuga
ette nähtud juurdepääsutee korrastamine ja väikese parkla rajamine.
Karijärve läänekaldale jääva olemasoleva ujumiskoha juurde viib käesoleval hetkel pinnastee,
mida kavandatakse katta killustikkattega. Seejuures jääb tee laius samaks ning olemasolevat
kaldajoont ei muudeta. Ujumiskohale parema juurdepääsu tagamisega suureneb mõningal
määral ala kasutuskoormus, kuid eeldatavalt jääb ala peamiselt kohalike elanike kasutusse.
EELISe andmetele tuginedes piirkonda kaitsealuseid looma- ega taimeliike ei jää. Samuti ei
asu teadaolevalt piirkonnas Natura 2000 kaitsekorralduslikult olulisi liike. Eelnevat arvesse
võttes ja tulenevalt peatükis 4.4 läbi viidud Natura 2000 eelhindamisest, ei ole kavandatava
tegevuse ellu viimisel ette näha olulist mõju Natura 2000 aladele.
Mõju maastiku ja kultuuripärandi valdkonnale
Peamine kumuleeruv negatiivne mõju maastikuilmele kaasneb karjäärialade, täiendavate
elamualade, tootmisalade kavandamisega. Samas nähakse üldplaneeringuga ette ehitus- ja
kasutustingimused, mille rakendamisel on negatiivset mõju võimalik leevendada.
Tootmisalade rajamisel aitab negatiivsest mõju minimeerida uute tootmisalade rajamine
olemasolevate laiendusena. Positiivsed on ka üldplaneeringus toodud elamumaade
kasutustingimused, seisvate ning lagunenud tootmishoonete lammutamine ja KSH aruandes
toodud leevendavad meetmed.
Positiivse kumuleeruva mõjuga on miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade
ja loodusalade säilitamine, kuna antud tegevused aitavad säilitada kohalike maastike
mitmekesisust ja omapära.
Kaudselt aitab kohalike maastike omapära ja väärtuslike maastike säilimisele omakorda kaasa
detailplaneeringu koostamise kohustusega alade määramine. Lisaks kaasneb positiivne mõju
antud valdkonnale KSH käigus toodud leevendad meetmed määrata kõik väärtuslikud
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maastikud detailplaneeringu
asustusmustri säilitamine.

koostamisega

kohustusega

aladeks

ning

olemasoleva

Mõju elanikkonna heaolu ja tervise valdkonnale
Positiivne kumuleeruv mõju kaasneb rohealade säilitamise, puhkealade ja kergliiklusteede
rajamisega,
samuti
riigimaanteede
sanitaarkaitsevööndis
elamuehituse
mitte
aktsepteerimisega. Mainitud meetmetega tagatakse elanikkonnale võimalused loodusega
kokku puutuda ning samuti toetatakse tervislikke eluviise. Positiivse mõjuga on ka
ühisveevärgi arendamine ning Annikoru määramine kaugkütte piirkonnaks. Lisaks mõjub
positiivselt ka tänavavalgustuse rajamine, kergliiklusteede planeerimine ja teede kvaliteedi
parandamine, kuna aitab tõsta elanikkonna turvalisust.
Negatiivset mõju omab karjäärialade laiendamine, mis vähendab elanikkonna turvalisust,
võimalust loodusega kokku puutuda, ning avaldab mõju vee ja pinnase ning vibratsiooni
suurenemise tõttu inimese tervisele. Inimeste elukvaliteeti halvendab ka karjääritranspordist
tekkiv tolm.
Lähtudes Eesti Geoloogiakeskuse „Esialgsele Eesti radooniriski levilate kaardist“ (2004) jääb
Konguta valla territoorium alale, kus võib kohati esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid.
See võib omada tugevat negatiivset mõju inimeste tervisele. Võimalikku negatiivsed mõju
saab vältida võttes kasutusele KSH aruandes soovitatud leevendavaid meetmeid.
Tootmisalade mõju elanikkonna heaolule ja tervisele sõltub ettevõtete iseloomust, mida
käesoleva töö käigus ei ole võimalik hinnata. Laieneva tootmis- ja äritegevusega võib
kaasneda võimalik joogiveena kasutatava põhjavee reostus.
Mõju sotsiaalse keskkonna valdkonnale
Positiivne kumuleeruv mõju kaasneb valla polüfunktsionaalse arendamisega (uute
elamumaade määramine, olemasolevate puhke- ja virgestusalade säilitamine ja uute
reserveerimine, väärtuslike loodusalade säilitamine ning infrastruktuuri arendamisega). Uute
puhke- ja virgestusalade ning kooskäimiskohtade rajamine ja olemasolevate renoveerimine
parandab valla sotsiaalse keskkonna kvaliteeti, kuna tekitab juurde avaliku ruumi ning
soodustab selle kasutamist. Negatiivset mõju sotsiaalse keskkonna kvaliteedile ei ole ette
näha.
Mõju majandusliku keskkonna valdkonnale
Peamine kumuleeruv positiivne mõju majanduskeskkonnale kaasneb uute tootmisalade
kavandamise, karjäärialade laienemise, väärtuslike põllumaade säilitamise ja infrastruktuuride
(sh teed) rajamise ja renoveerimisega, mis aitab aktiviseerida majandustegevust,
mitmekesistada ettevõtlust ning loob juurde uusi töökohti. Negatiivseid mõjusid ei ole ette
näha.
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6 Keskkonnamõju seireks kavandatud meetmed ja mõõdetavate
indikaatorite kirjeldus
Keskkonnamõju seiret korraldab kohalik omavalitsus. Seire aitab jälgida keskkonnameetmete
rakendamise käiku, hinnata nende tõhusust ning varakult avastada võimalik oluline
keskkonnamõju.
Suuremahuliste uuringute korraldamine erinevates valdkondades käib omavalitsusele
tõenäoliselt üle jõu, seepärast tuleb vallavalitsusel end kursis hoida teiste riigiasutuste poolt
teostatava seire ja analüüsidega tema territooriumil (näiteks Keskkonnaministeerium, selle
allasutused, maavalitsus jne). See võib hõlmata näiteks inventuure kaitsealadel ja muudel
looduslikel aladel, hinnanguid maastike väärtuste kohta, sotsiaalse keskkonna analüüse jm.
Omavalitsuse enda poolt teostatava seire korraldamiseks sobivad indikaatorid on toodud
tabelis 6.1. Vallavalitsus peaks seireandmed koondama perioodiliselt (soovitavalt igal aastal)
ja võrdlema neid varem kogutud andmetega. Olulise negatiivse keskkonnamõju ilmnemisel
või sellekohase kahtluse tekkimisel tuleb teostada täiendav kontroll ning rakendada meetmeid
mõju vältimiseks või leevendamiseks. Seire tulemusi tuleb arvestada omavalitsuse töös ja
üldplaneeringu uuendamisel.
Tabel 6.1. Soovituslikud indikaatorid keskkonnaseire korraldamiseks
Keskkonnamõju
valdkond
Vesi ja pinnas

Võimalik keskkonnamõju
Pinnavee saastumine

Indikaatorid
Analüüsid veekogudesse suunatavast heitveest.
(Teostavad vee-ettevõtted vastavalt vee
erikasutusloas sätestatavatele nõuetele)
Ühiskanalisatsiooni või lokaalse puhastiga
ühendatud majapidamiste arv.
Reoveepuhastitesse juhitud/üleantud reovee
kogus.

Põhjavee saastumine
Bioloogiline
mitmekesisus,
taimestik ja
loomastik

Kasutusest väljasolevate tamponeerimata
puurkaevude arv.

Looduslike elupaikade
Metsade, looduslike rohumaade ja haritava
vähenemine
põllumaa pindala.
arendustegevuse tulemusena
Loodusliku pinnase osakaal puhke- ja
turismialadel.
Rekultiveeritud karjääri(de) pindala

Maastik ja
kultuuripärand

Rohevõrgustiku alade
kadumine

Arendusprojektide maht rohelise võrgustiku
aladel.

Maastikuilme muutmine

Elamute vaheline kaugus hajaasutuses
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Väärtuslike põllumaade pindala ja selle
muutused.
Põllumajanduslikus kasutuses oleva maa pindala.
Elanikkonna heaolu Keskkonnasaaste mõju
ja tervis
inimese tervisele

Roheliste puhvertsoonide olemasolu
ettevõtlusaladel.
Elamute kraanidesse jõudva joogivee kvaliteedi
kontroll (Teostab vee-ettevõte).

Sotsiaalne keskkond Avalikud teenused ei ole
kättesaadavad

Lasteaia- ja koolikohtade arv
Vallas pakutavate elukondlike teenuste nimistu ja
neid pakkuvate asutuste arv ning paiknemine
Kommunikatsioonide magistraaltrasside
kaardistamine ja regulaarne kaardimaterjali
ajakohastamine

Majanduslik
keskkond

Kõva kattega teede kaardistamine ja regulaarne
kaardimaterjali ajakohastamine
Kergliiklusteede kaardistamine ja regulaarne
kaardimaterjali ajakohastamine
Ühekülgne ettevõtlus

Jäätmeteke

Tegutsevate ettevõtete nimistu ja tegevusala
Jäätmekogumispunktide arv
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7. Ülevaade keskkonnamõju hindamise protsessist ja mõjude
hindamise käigus ilmnenud raskustest
Üldplaneeringu koostamine algatati Konguta Vallavolikogu 24.03.1999. a. otsusega nr 18.
Üldplaneering hõlmab Konguta valla haldusterritooriumit. Üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine algatati Konguta Vallavalitsuse 14. mai 2007.a otsusega nr 55 (lisa
1).
Keskkonnamõju strateegiline hindamine viidi läbi vastavalt kehtivale Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele.
Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise viisid läbi OÜ Alkranel
konsultandid koostöös vallavalitsuse töötajatega.
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu kohta küsiti enne
programmi avalikku arutelu seisukohti järgmistelt asutustelt:
•
•
•
•
•
•
•

Tartumaa Keskkonnateenistus;
Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartu regioon;
Tartu Maavalitsus;
Kultuuriministeerium;
Sotsiaalministeerium;
Maanteeamet;
Naaberomavalitsused.

Programmiga oli võimalik tutvuda Konguta valla koduleheküljel ning OÜ Alkranel
veebilehel. Programmi avalikust aruelust teatati 31.07.2008. „Ametlikes Teadaannetes” ja
ajalehes „Postimees“ (31.07.08). Avalik arutelu toimus 21.08.2008 Konguta vallamaja saalis
kell 16.00. KSH programm ja avaliku arutelu protokoll on käesoleva töö lisas 2. Programm on
heaks kiidetud Tartumaa Keskkonnateenistuse poolt 05.09.2008 kirjaga nr 41-11-4/43278
(lisa 2).
KSH aruande eelnõu avalikustamisest teatati 14.10.2008. „Ametlikes Teadaannetes” ja
ajalehes „Postimees“ 20.10.2008. Aruande eelnõuga oli võimalik tutvuda Konguta valla
koduleheküljel. Avalik arutelu toimus 12.11.2008 Konguta vallamaja saalis kell 16.00. KSH
aruanne on heaks kiidetud Tartumaa Keskkonnateenistuse poolt 08.12.2008 kirjaga nr 41-114/43278 (lisa 7).
Olulisi raskusi töö tegemisel ei ilmnenud, jooksvad probleemid ja teised töö käigus tekkinud
küsimused arutati läbi ja lahendati koos vallavalitsusega
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8. Aruande ja hindamistulemuste lühikokkuvõte
KSH objektiks on Konguta valla üldplaneering, mida koostab Konguta vallavalitsus.
Üldplaneeringu koostamine algatati Konguta Vallavolikogu 24.03.1999. a. määrusega nr 18.
Üldplaneering hõlmab Konguta valla haldusterritooriumit
Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati lähtudes
“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 33 lõike 1 punktist 2.
KSH algatati Konguta Vallavalitsuse poolt 14. mai 2007.a otsusega nr 55 (lisa 1).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus hinnati üldplaneeringust tulenevaid mõjusid
järgmistes valdkondades:
• Vesi ja pinnas;
• Õhukvaliteet;
• Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik
• Maastik ja kultuuripärand;
• Elanikkond ja inimeste tervis;
• Sotsiaalne keskkond;
• Majanduslik keskkond.
Üldplaneering üldiselt toetab Tartu maakonna planeeringut (sh teemaplaneeringut), maakonna
arengukava, Konguta valla arengukava.

8.1 Üldplaneeringu mõjuala
Looduskeskkond
Konguta vald asub Tartu maakonna lääneosas, piirnedes Elva linna, Nõo, Rannu, Puhja ja
Rõngu valdadega. Geograafiliselt jääb Konguta valla territoorium Kagu-Eesti ehk Ugandi
lavamaale, paiknedes Peipsi ja Võrtsjärve ning Vooremaa ja Haanja kõrgustiku vahel
Ala on devoni liivakivist ja aleuroliitidest vahelduva aluspõhjaga. Konguta valda läbib
maastiku suurvorm Kavilda ürgorg, mis jagab lavamaa lavadeks. Vald paikneb valdavalt
paksu pinnakattega devoni liivakivide levikualal. Pinnakate on põhiliselt karbonaatide vaene,
osaliselt nõrgalt karbonaatne, piiratud aladel ka karbonaatne punakaspruun liivsavimoreen.
Tuginedes Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud „Esialgsele Eesti radooniriski levilate
kaardile“ (2004) jääb Konguta valla territoorium alale, kus kohati võib esineda kõrge
radoonisisaldusega pinnaseid (joonis 3.2).
Konguta valla oluliseks veeallikaks on Kesk-Devoni ja Kesk-Alam-Devoni veekompleks, mis
koosneb peeneteralistest nõrgalt tsementeerunud liivakividest ja aleuroliitidest savikate ja
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dolomiidistunud liivakivi vahekihtidega. Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte
paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Konguta vald peamiselt kaitstud või keskmiselt
kaitstud põhjaveega alale. OÜ Eesti Geoloogiakeskuse (2002) Tartumaa põhjavee
reostuskaitstuse kaardi kohaselt jääb suur osa Konguta vallast kaitstud põhjaveega piirkonda.
Asulatest jäävad nimetatud piirkonda: Annikoru, Kobilu, Konguta ja Mälgi küla (vt. joonis
3.3). Kaitsmata põhjaveega ala jääb Metsalaane külast läände (Kurelaane küla ümbrus).
Valla suurim järv on Karijärv, suurim valda läbiv jõgi on Kavilda jõgi.
Maa-ameti mullakaardi andmetel levivad vallas peamiselt niisked leostunud (Ko) ja leetjad
(KI) mullad, mis on sobilikud kõigi põllukultuuride kasvatamiseks. Enam levinud on ka
vähem viljakad niisked näivleetunud mullad (LPg) ja alaliselt liigniisked leostunud (Go) ja
leetjad gleimullad (Gl).
Konguta valla peamisteks maavaradeks on liiv ja kruus. Olulisimad maardlad on: Põrgumäe,
Karijärve ning Laane ehituskruusa ning Kobilo ehitusliiva karjäär.
Valla territooriumil asuvad kolm Natura 2000 ala: Keeri-Karijärve, Viisjaagu järv ja Konguta
loodusalad (lisa 4). Kaitsealadest asuvad vallas Konguta ning Keeri-Karijärve
looduskaitsealad ning Viinamäetigude esinemispaik (kaitseala), Kanahaua sulglohk, Vellavere
külajärv, Vellavere Kogrejärv ja Kullamägi, Erumäe metspark, Maiorg (Ürgorg), Konguta
park, Elva-Peedu metspark. Lisaks kaitsealadele kuuluvad valla territooriumil kaitstavate
objektide hulka ka mitmed kaitstavad üksikobjektid ning püsielupaigad.
Kaitsealuseid parke jääb Konguta valda kolm. Muinsuskaitse all on 14 arheoloogiamälestist ja
7 arhitektuurimälestist.
Teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kohaselt asuvad
vallas Elva ümbruse riikliku tähtsusega (R4), Kavilda oru maakondliku tähtsusega (M3) ja
Pööritsa kohaliku tähtsusega (K3) väärtuslikud maastikud. Rohevõrgustikust jäävad valda
piirkondliku tasandi tugiala- Keeri järved (T28), kohaliku tasandi tugiala- Konguta (T312) ja
mitu piirkondliku tasandi ribastruktuuri (K28 ja K26, K313).
Sotsiaal-majanduslik keskkond
Konguta vallas elab 01.01.2008 seisuga 1418 inimest. Rahvastik on koondunud elama
peamiselt nelja suuremasse- Annikoru, Konguta, Metsalaane ja Mälgi asulasse.
Konguta vallas tegutseb üks algkool ja lasteaed. Vaba aja veetmise võimalusi pakub Konguta
rahvamaja ja valla raamatukogu, mis asuvad Annikoru keskasulas. Vallas on olemas mitmeid
sportimisvõimalusi.
Konguta valla aktiivsemad ettevõtluspiirkonnad on Annikoru, Kobilu ja Konguta küla. Valla
ettevõtluses
domineerib
väikeettevõtlus.
Olulisemateks
ettevõtlusharudeks
on
põllumajandussaaduste tootmine ja töötlemine, piimakarja kasvatus, metsamajandus ja
puidutöötlus.
Konguta valda läbib kolme kilomeetri ulatuses Jõhvi – Tartu - Valga põhimaantee. Enamus
valda läbivatest teedest on pinnas- ja kruusateed.
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Valla kanalisatsioon vajab uuendamist. Reoveekogumisalaks on vallas määratud Annikoru
küla. Vallal on olemas ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006-2018.
Konguta valla jäätmemajandus on reguleeritud jäätmehoolduseeskirjaga (KO, 12.03.2008, 42,
651).

8.2 Keskkonnamõju hindamise kokkuvõte ja olulisemad leevendavad
meetmed
Käesolevas töös hinnati üldplaneeringu eelnõus (oktoober 2008, lisa 3) toodud tegevusi nii
kvalitatiivselt (ptk 4) kui ka püstitatud KSH eesmärkide suhtes (ptk 5) ning pakuti välja
täiendavad leevendavad meetmed (ptk 4). KSH aruandes toodud täiendavad leevendavad
meetmed täiendavad ÜP seletuskirjas toodud maa-alade kasutus- ja ehitustingimusi.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess algatati oluliselt hiljem kui üldplaneeringu
koostamine, sellest tulenevalt olid planeeringulahendused planeeringu koostajate poolt juba
varem välja töötatud. Seetõttu käsitletakse käesolevas KSHs põhilahendust, mille kohaselt
kehtestatakse Konguta vallale üldplaneering, milles on määratletud maa-alade funktsioonid
(sihtotstarbed) ja ruumilised arenguvisioonid. Objektipõhiseid alternatiivseid lahendusi
üldplaneeringu KSH koostamise jooksul ei tekkinud.
Üldplaneeringu tegevusi, neid leevendavaid meetmeid hinnati konkreetse valdkonna jaoks
püstitatud eesmärkide suhtes nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis. Konkreetse valdkonna
keskkonnamõju hindamise aluseks on järgnev skaala:
+
++
-0
?

positiivne mõju
tugev positiivne mõju
negatiivne mõju
tugev negatiivne mõju
olulist mõju pole ette näha
mõju pole teada

Käesolevas
töös
vaadeldakse
keskkonnamõjude
kumuleerumist
erinevate
keskkonnakomponentide suhtes, hinnates üldplaneeringu tegevustest tuleneva mõju
liitumisest tulenevat mõju konkreetsele valdkonnale (vt ptk. 5 ja lisa 5). Keskkonnamõjude
kumuleerumiseks nimetatakse erinevatest allikatest tuleneva keskkonnamõju liitumist.
Sõltuvalt mõjude iseloomust võivad need üksteist kas võimendada või leevendada.
Järgnevalt on toodud üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste kaupa tähtsamad
keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus tehtud järeldused ja vajalikud täiendavad
leevendavad meetmed (allajoonitult) negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja
vähendamiseks ning positiivsete mõjude suurendamiseks valdkondade kaupa.
Elamualad
Konguta valla üldplaneeringuga täiendavaid kompaktse hoonestusega maa-alasid ei
reserveerita. Perspektiivseks väikeelamumaaks hajaasustuses on määratud Metsalaane külla
jäävad alad.
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OÜ Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud Tartumaa põhjavee reostuskaitstuse kaardi
kohaselt (ptk 3.3.1, joonis 3.3) jääb Metsalaane küla piirkond, kuhu on ette nähtud
perspektiivsed elamumaad, keskmisel kuni nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonda. Seega tuleb
elamuehitusel ja planeerimisel arvestada piirkonna põhjaveekaitstusega ja sellest tuleneva
võimaliku reostusohuga.
Lähtudes Eesti Geoloogiakeskuse „Esialgsele Eesti radooniriski levilate kaardist“ jääb
Konguta valla territoorium alale, kus võib kohati esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid.
Vastavalt Eesti Standardile EVS 839:2003 „Sisekliima“ peab hoonete elu, puhke- ja
tööruumides aasta keskmine radoonisisaldus olema väiksem kui 200 Bg/m3. See võib omada
tugevat negatiivset mõju inimeste tervisele. Radooni sisaldus pinnases võib olla väga
varieeruv, mistõttu on soovitatav teostada täiendavaid uuringuid ning vajadusel võtta
kasutusele ehituslikke meetmeid radoonitaseme alandamiseks.
Perspektiivne elamuala Metsalaane külas jääb Tartu maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja
maakasutust suunavad tingimused“ kohaselt Elva ümbruse võimaliku üle-eestilise tähtsusega
väärtusega maastikule (ptk 4.1, joonis 4.3). Üldplaneeringuga on määratud Metsalaane küla
detailplaneeringu kohustusega alaks, sellegi poolest ei jää detailplaneeringu kohustusega maaalade hulka kõik väärtusliku maastikuga kattuvad perspektiivsed elamualad. Üldplaneering ei
näe ette eraldi detailplaneeringu koostamise kohustust väärtuslikele maastikele ehitamisel.
Seega on oluline määrata väärtuslikud maastikud detailplaneeringu kohustusega aladeks,
samuti säilitada hajaasustusaladel olemasolev asustusmuster.
Tootmisalad
Üldplaneeringuga kavandatakse perspektiivseid tootmismaid olemasolevate alade
laiendusena. Annikorus asuvad perspektiivsed tootmisalad elamualade läheduses, sealjuures
on nad määratud ka võimaliku maaüksuse piire ületava keskkonnamõjuga tootmisaladeks.
Tööstusaladelt tulenevat võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele aitab leevendada
kaitsehaljastuse rajamine. Positiivset mõju elanikkonna tervisele omab ka üldplaneeringus
toodud eesmärk lammutada seisvad ja kasutuseta tootmishooned. Üheks võimalikuks
meetmeks tööstusaladelt lähtuvat negatiivse mõju välja selgitamiseks on läbi viia
keskkonnamõju hindamine.
Sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast võib ettevõtetel olla suur veevajadus. Seda aga on
ettevõtete iseloomu teadmata keeruline prognoosida. Laieneva tootmis- ja äritegevusega võib
kaasneda negatiivne mõju põhja- ja pinnaveele ning pinnasele seoses reovee hulga kasvuga
ning sõltuvalt tootmise iseloomust selle koostise muutumisega.
- Detailplaneeringutega on tootmisaladel vajalik ette näha meetmed pinnase ja põhjavee
saastuse vältimiseks (nt sadevee kogumine ja vajadusel puhastus, reostusohtlike tegevuste
puhul kõvakattega väljakud, drenaažisüsteemid võimalike mahavalgunud reostuste
kogumiseks jmt);
- Vältimaks kohalike reoveepuhaste ülekoormust, on suure reostuskoormusega ettevõtete
puhul vajalik rakendada lokaalseid reoveepuhastuslahendeid või reovee eelpuhastust enne
reovee ühiskanalisatsiooni juhtimist;
Mäetööstusmaad
Üldplaneeringuga nähakse ette Kobilo, Põrgumäe ja Karijärve karjääride laiendamine. Tartu
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kohaselt jäävad Karijärve (Sirgu) ja Põrgumäe
karjääride laiendatavad osad rohevõrgustiku koosseisu.
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EELISe (2008) andmetel asub Põrgumäe olemasoleva kruusakarjääriga sama künka peal ka
vääriselupaik (VEP nr 150054). Vääriselupaiga säilimise eesmärgil on soovitatav hoiduda
majandamisest ning mitte eemaldada surnud puid ja lamapuitu. Võimaluse korral tuleb tagada
karjäärialade laienemisel ka vääriselupaiga säilimine.
Karjäärialade laiendamine ja uute rajamine mõjub negatiivselt maastikuilmele.
Üldplaneeringu kohaselt kattuvad Kobilo ja osaliselt ka Põrgumäe karjäär Kavilda oru
maakondlikult väärtusliku maastikuga (M3) (ptk 4.3, joonis 4.9). Kavilda oru väärtusliku
maastiku väärtusi karjäärialade laienemine otseselt ei mõjuta, küll aga on karjääridel
negatiivne mõju üldisele maastikuilme muutusele. Seetõttu tuleb karjäärialad kaevandamise
lõppedes nõuetekohaselt rekultiveerida. Seejuures aladel, kus maavara kaevandamist enam ei
toimu, alustada koheselt ala rekultiveerimist ja maksimaalses ulatuses taasmetsastamist.
KSH programmi avalikul arutelul toodi olulise probleemina välja mõjud, mis kaasnevad
mäetööstusmaade kasutamise ja laiendamisega. Valla elanikele valmistab probleeme eelkõige
teedel karjääritranspordi liikumisega kaasnev tolm. Oluline on Elva – Puhja maantee viia
kõva katte alla. Kuni selle ajani tuleb teed kuivadel perioodidel vähemalt suure koormusega
teelõikudes (intensiivse karjääritranspordi liikumise piirkonnas) niisutada. Samuti on oluline
kuivadel perioodidel niisutada karjääre tugimaanteega ühendavaid teid.
Looduskaitse ja roheline võrgustik
Üldplaneeringuga on täpsustatud Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus määratud
rohevõrgustiku alade paiknemine ning sidusus (ptk 4.4). Suuremad muudatused on tehtud
Keeri-Karijärve piirkonnas. Rohekoridori K26 on sissehaaratud ka Keeri-Karijärve
looduskaitseala (joonis 4.10). Teine olulisem muudatus on üldplaneeringuga tehtud Annikoru
piirkonnas. Rohekoridori K313 on hõlmatud Annikoru metspargi ning Kentsi järve vaheline
ala. Samuti on tugiala T312 ja rohekoridor K313 omavahel ühendatud ribastruktuuriga (joonis
4.11).
Kolmas olulisem muudatus hõlmab Karijärve ja Põrgumäe mäeeraldisi, mis teemaplaneeringu
kohaselt paiknevad osaliselt tugialal T312. Nimetatud tugialast on mäeeraldised ja osaliselt
nende perspektiivsed laiendused välja arvatud, sealhulgas on ettenähtud ka kompenseerivad
alad T312 tugiala laiendusena (joonis 4.13). Osaliselt on perspektiivsed karjääride laiendused
jäätud rohevõrgustiku koosseisu, millest tulenevalt on oluline olemasolevate maardlate kõik
laiendatavad osad arvata rohevõrgustikust välja, kuna kaevandamise alustades rohevõrgustik
alal enam ei toimi. Olemasolevate karjääride laiendamine on positiivsem kui uute
kasutuselevõtt, sest vajalik infrastruktuur on juba olemas.
KSH koostaja teeb ettepaneku rohevõrgustiku täiendamiseks. Tuumala 312 oleks soovitatav
laiendada, hõlmates rohevõrgustikku ka kaitsealuse kanakulli püsielupaiga. Sealhulgas teeb
KSH koostaja ettepaneku rohekoridoriga ühendada omavahel tuumalad T312 ja T28 (joonis
4.13)
Nimetatud muudatuste sisseviimisel üldplaneeringusse tuleb taotleda maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu muutmist.
KSH koostaja teeb ettepaneku likvideerida Viinamäetigude kaitseks Annikoru külas
moodustatud kaitseala. Käesoleval hetkel viinamäeteod enam kaitse all ei ole, küll aga on nad
arvatud loodusdirektiivi V lisasse, mille nõuete kohaselt pole oluline viinamäetigude jaoks
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eraldi kaitseala moodustamine. Ka ei ole EELISe andmetel uuendatud kaitseala
kaitsekorralduskava. Lisaks on Keskkonnaministeeriumi (2005) aruande ”Invasiivsed
võõrliigid Eestis” kohalselt Viinamäeteod arvatud invasiivsete võõrliikide koosseisu.
Karijärve (Natura 2000 loodusala) läänekaldale planeeritakse üldplaneeringuga puhke- ja
virgestusala, millega parema ühenduse saamiseks ja puhkamisvõimaluste kättesaamise
parandamiseks on üldplaneeringuga ette nähtud juurdepääsutee korrastamine ja väikese parkla
rajamine. EELISe andmetele tuginedes piirkonda kaitsealuseid looma- ega taimeliike ei jää.
Küll aga jääb juurdepääsutee ja ujumiskoht Natura 2000 elupaigatüübi – Põhjamaised
lamminiidud (6450) alale (joonis 4.16) Tulenevalt peatükis 4.4 läbi viidud Natura 2000
eelhindamisest ning toodud leevendavate meetmete rakendamise korral ei ole kavandatava
tegevuse ellu viimisel ette näha olulist mõju Keeri – Karijärve kaitseala kaitse-eesmärkide (vt
ptk 3.3.4) täitmisele. Samuti ei ole ette näha olulist negatiivset mõju Keeri – Karijärve
loodusala terviklikkuse säilimisele. Kavandatav tegevus tuleb kooskõlastada Keeri –
Karijärve kaitseala valitseja, Tartumaa Keskkonnateenistusega.
Teised üldplaneeringuga kavandatavad tegevused jäävad Natura 2000 aladest kaugemale,
mistõttu olulist mõju ette näha ei ole.
Puhke- ja virgestusmaad (sh turism)
Puhke-ja virgestusalaks on määratud Karijärve piirkond ja Kentsi paisjärv. Võimaliku
supluskoha planeerimisel on oluline lähtuda Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määrusest
nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale1“.
KSH’s hinnati ka sportimisvõimaluste kättesaadavust, lähtudes Kultuuriministeeriumi
soovitustest. Valla peamised sportimisvõimalused on koondunud Annikoru külla (täpsem
ülevaade ptk 3.4.2). Võttes arvesse soovituslikke vahemaid, võib Konguta vallas anda
sportimisvõimaluste kättesaadavusele positiivse hinnangu (joonis 4.17).
Väärtuslik põllumaa
Üldplaneeringu seletuskirja kohaselt loetakse Konguta vallas väärtuslikuks põllumaaks
põllumaad viljakusega 44 hindepunkti ja rohkem. Neil aladel nähakse ette põllumajandusliku
maakasutuse säilimist.
Planeeringuga kavandavate tegevuste kohaselt jääb väärtuslikule põllumaale (47 hindepunkti)
Metsalaane perspektiivne väikeelamuala (joonis 4.18). Üldplaneeringuga on seotud
maakasutus- ja ehitustingimused hajaasustuses väärtusliku põllumaale ehitamisel, millega
uute hoonete ehitamine on reeglina keelatud, va üksiktalu ehitamine minimaalselt 3 ha
suurusele katastriüksusele, järgides olemasolevat külatüüpi ning sobitades uued hooned
maastikumustrisse. Seega järgides hajaasustusele seatud ehitustingimusi, ei ole väärtuslikule
põllumaale ehitamisel olulist vastuolu ette näha.
Muinsuskaitseobjektid
Üldplaneeringuga on reserveeritud perspektiivsed tootmisalad olemasolevate laiendustena.
Annikoru külas Kentsi paisjärve ääres ja Metsalaane külas Vellevere külajärve ääres jäävad
tootmisalade vahetusse lähedusse ka muinsuskaitseobjektid. Tootmisalade laienemisel ja uute
tootmishoonete ehitamisel on oluline muinsuskaitseobjektide piiranguvööndist lähtumine.
Teisi üldplaneeringu poolt kavandatud objekte muinsuskaitseobjektide vahetusse lähedusse ei
jää.
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Teed ja liikluskorraldus
Uusi põhilisi teid või olemasolevate ümberpaigutamist valla üldplaneering ette ei näe.
Kergliiklusteede rajamist nähakse ette eelkõige põhimaantee nr 3 (Jõhvi – Tartu – Valga) ning
Annikorust Puhja ja Elvasse viivate teede ääres.
„Tartumaa jalgrattamarsruutide väljaarendamise teostatavus-tasuvusanalüüsi“ (2006) kohaselt
on alternatiivse marsruudina välja pakutud jalgrattatee kulgemine mööda Vapramäe-Vellavere
kõrvalmaanteed nr 22153, mis läbides Puhja, Rannu ja Rõngu valda moodustab nn.
Võrtsjärve ringi. Sellest tulenevalt soovitab KSH koostaja üldplaneeringus arvestada
tasuvusanalüüsis toodud marsruudiga ning Konguta valla piiresse jääva perspektiivse
kergliiklustee lisada kaardile.
Tehniline infrastruktuur
Üldplaneeringuga nähakse ette reoveekanalisatsioon ja ühisveevärk Annikoru küla
detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, Elva linnaga külgneval kompaktse
hoonestusega alal. Kompaktse hoonestusena rajatavad elamukrundid, majutusettevõtted
väljaspool eelnimetatud alasid peavad omama lokaalkanalisatsiooni ühise puhastusseadmega.
Reoveekogumisalad tuleb tulevikus laiendada vastavalt uute planeeritavate alade
laienemisega. Kui reostuskoormus vastab Keskkonnaministri 15. mai 2003. a määruse nr 48
„Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid1“ kriteeriumitele, peab reoveekogumisala
vajadusel laiendama vastavate aladeni.
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