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Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse üldplaneering on oluline arengudokument, mis võimaldab vallal
paika panna arengu eelistused ja määrab ära valla territooriumil oleva maa kasutuse
tulevikus. Üldplaneering koostatakse lähtudes Planeerimisseadusest. Tulenevalt
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest on üldplaneeringu
koostamisel vajalik läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Palupera valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
algatati Palupera Vallavolikogu 22.05.2008 otsusega nr 1-1/29. Planeeringu
koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks sõlmis omavalitsus
konsultatsioonilepingu OÜ`ga Hendrikson&Ko.
Üldplaneeringu kasutamise lihtsustamiseks on planeering jaotatud erinevateks köideteks.
Üldplaneeringu köide „Palupera valla üldplaneeringu lähteandmestiku koond” sisaldab
ülevaadet olemasolevast olukorrast ja kõrgemalseisvatest arengudokumentidest.
Käesolev köide „Palupera valla üldplaneeringu protsess ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne“ annab ülevaate üldplaneeringu protsessist ning sellega paralleelselt
läbi viidud keskkonnamõju strateegilisest hindamisest.
Üldplaneeringu koostamise protsessi ja KSH läbiviimine paralleelse protsessina võimaldab
läbi viia mõjude hindamist planeeringu erinevates etappides, käsitleda erinevates
etappides võrdselt looduskeskkonna komponentidega ka inimkeskkonna erinevad
mõjutegureid ning seeläbi jõuda valda edendavate ja keskkonnaväärtusi kõige enam
arvestava ja edasiarendava planeeringulahenduseni.
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1 Ülevaade
üldplaneeringust
strateegilisest hindamisest

ja

7

keskkonnamõju

1.1 Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Üldplaneering on strateegiline arengudokument, mille koostamisel on vastavalt
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 31 ja § 33 lõikele 1
kohustus korraldada keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH eesmärk on
arvestada keskkonnakaalutlusi strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel ja
kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning edendada säästvat
arengut.
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise nõue lähtub Euroopa Liidu direktiivist
2001/42/EC (Directive on the assessment of the effects of certain plans and programmes
on the environment), et tagada keskkonnakaitse kõrge tase eesmärgiga edendada
säästvat arengut.
KSH käigus hinnatakse kas üldplaneeringuga kavandatu toob kaasa eeldatava olulise
keskkonnamõju. Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha
keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu
inimese tervise või heaolu, kultuuripärandi või vara.
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel peab selgitama, kirjeldama ja hindama
strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja
peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades strateegilise
planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH sisuliseks eesmärgiks
on kajastada planeerimisprotsessi otsuste langetamise läbipaistvust ning näidata, milliste
argumentide ja kaalutluste alusel toimus kaalutlusprotsessi jooksul valikute tegemine ja
otsusteni jõudmine.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise metoodika
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilisel hindamisel kasutati erinevaid meetodeid:
töögruppide seminarid ja koosolekud, arutelud kohalike elanikega, maaomanikega,
ettevõtjatega ning vallavalitsuse esindajatega. Toimus piirkonnaga tutvumine ja
piirkonna ülevaatamine looduses. Olemasolev lähteinformatsioon (sealhulgas õigusaktid
ja juhendmaterjalid) koguti kokku ning analüüsiti. Hinnati erinevate arengualternatiivide
elluviimisega
kaasnevaid
võimalikke
keskkonnamõjusid
ning
planeeritavaid
leevendusmeetmeid näidates, millistel kaalutlustel toimus planeeringuprotsessis valiku
tegemine. Alternatiivide (jäätmejaama võimalikud asukohad) võrdlemisel kasutati
võtmetegurite maatriksit, hinnati erinevate tegurite mõju ja olulisust erinevate
asukohtade puhul. Hindepunktid summeeriti ning tulemuste abil reastati võimalikud
asukohad. Hindamisel arvestati ka mõjude kumuleerimisega.
Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel lähtuti nn väärtuste-põhisest lähenemisest –
töögruppide seminaride käigus selgitati välja piirkonnale ainuomased loodus- ja
inimkeskkonna väärtused. Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamine keskendus väärtuste
säilitamisele ja vastutustundlikule edasiarendamisele.
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1.2 Üldplaneeringu
küsimine

ja

KSH

algatamine,

lähteseisukohtade

Palupera Vallavolikogu algatas 22.mail 2008.a valla üldplaneeringu koostamise
eesmärgiga luua vastavalt Planeerimisseadusele korrektne alusdokument valla
territooriumi edasiste arengusuundade kujundamiseks, maa- ja veealade üldiste
kasutamis- ja ehitustingimuste seadmiseks ja infrastruktuuri arengu põhilahenduste
saamiseks. Sama otsusega algatas volikogu üldplaneeringule keskkonnamõju
strateegiline hindamise (KSH). KSH käigus analüüsiti, millised on planeeringu
elluviimisega kaasnevad mõjud loodus-, tehis- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale.
Vaadeldi mõjude iseloomu (olulised, otsesed, kaudsed mõjud) suurust, ulatust, esinemise
tõenäosust ja kestvust. Läbi avaliku planeeringuprotsessi ja KSH on jõutud piirkonda
edendava
ja
keskkonnaväärtusi
kõige
enam
arvestava
ja
edasiarendava
planeeringulahenduseni.
Üldplaneeringu koostamiseks ja KSH läbiviimiseks sõlmis Palupera Vallavalitsus
konsultatsioonilepingu OÜ Hendrikson&Ko´ga. Üldplaneeringu koostamise juhiks määrati
vallavanem Terje Korss.
KSH
algatamisest
teavitati
vastavalt
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele ametlikus teadaandes Ametlikud Teadaanded
18.06.2008.
Planeeringuprotsess algas lähteandmete kogumise ja analüüsiga
koostamisega, mille käigus selgusid Palupera valla arengueeldused
Nimetatud etapis töötati läbi kõrgemalseisvad arengudokumendid, valla
Lähteandmed on koondatud üldplaneeringu esimesse köitesse
üldplaneering. Lähteandmestiku koond”.

ning tugiplaani
ja kitsaskohad.
arengukava jne.
„Palupera valla

Tugiplaan kajastas erinevatest allikatest pärinevat informatsiooni valla hetkeolukorra
kohta ruumiliselt:
- looduskaitseline informatsioon – Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
- rohevõrgustik – Valga maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
- muinsuskaitsealused objektid – Muinsuskaitseamet
Lähtetingimusi paluvad kirjad saatis vald järgmistele asutustele ja valla ettevõtjatele:

-

Palupera valla allasutused
Riiklik Looduskaitsekeskus Põlva-Valga-Võru regioon
Riigimetsa Majandamise Keskus
Valgamaa Keskkonnateenistus (Keskkonnaamet Põlva-Valga-Võru regioon)
Kagu Teedevalitsuse Valga büroo
Muinsuskaitseamet
Lõuna-Eesti Päästekeskus Insenertehniline Büroo
Eesti Energia OÜ Jaotusvõrgu Kagu-Eesti piirkond
Valga Maaparandusbüroo
Kohalikud ettevõtjad, seltsid, seltsingud

Lähtetingimusi paluvatele kirjadele vastasid Valgamaa Keskkonnateenistus, Riiklik
Looduskaitsekeskus Põlva-Valga-Võru regioon, Kagu Teedevalitsus, Lõuna-Eesti
Päästekeskus ja Riigimetsa Majandamise Keskus.
Vallavalitsuse poolt väljastatud lähtetingimusi küsivad kirjad ja ametkondade
vastuskirjad on lisatud Palupera valla
üldplaneeringu köitesse „Palupera valla
üldplaneering. Lisad”.
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1.3 KSH programmi koostamine
Programmi koostamine ja eelnõu seisukohad
Lähteandmete analüüsi ja esitatud lähteseisukohtade põhjal selgitati välja olulised
keskkonnakomponendid ja teemad, mis vajavad kogu protsessi käigus erilist tähelepanu
ning selle põhjal koostati KSH programmi eelnõu.
Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 36 lõikele
3 küsiti keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel sisu osas
seisukohti
järgmistelt
asutustelt:
Valgamaa
Keskkonnateenistus,
Tartu
Tervisekaitsetalituse Valgamaa osakond ja Muinsuskaitseamet.
Vastused laekusid Keskkonnateenistuselt ja Muinsuskaitseametilt. Keskkonnateenistuse
seisukoha alusel lisati programmi võimalike alternatiivsete arengustsenaariumitena
maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine Otepää Looduspargis. Muinsuskaitseamet
juhtis muuhulgas tähelepanu kultuurikeskkonna säilitamist tagavate tingimuste seadmise
piisavuse hindamisele KSH käigus ning vajadusel teha ettepanekuid vastavate tingimuste
seadmiseks. Esitatud ettepanekud võeti KSH programmi koostamisel arvesse.

KSH programmi avalik väljapanek, programmi ja planeeringu lähteseisukohtade
avalik arutelu
KSH programmi avalik väljapanek toimus 19.01-02.02.2009.a. Avaliku väljapaneku
jooksul kirjalikke ettepanekuid ja märkusi ei esitatud. KSH programmi ja üldplaneeringu
lähteseisukohtade avalik arutelu toimus 02.02.2009.a Palupera vallavalitsuse saalis.
Osavõtt arutelust oli rahvarohke, protokolli järgi oli kohal 24 inimest. Arutelul esitati
ettepanek üldplaneeringu koostamisel ja mõjude hindamisel arvestada võimalusega
rajada Neeruti küla põhjaosas asuvatele põldudele tuulepark ning planeeringus kajastada
Leigo järvestiku edasiarendamist ja arvestada golfiväljaku rajamise võimalusega.
Täiendatud KSH programm esitati 05.02.2009.a heakskiitmiseks Keskkonnaameti PõlvaVõru-Valga regioonile (end Keskkonnateenistus). KSH programm kiideti heaks
23.02.2009 kirjaga nr PVV 6-8/1086-2. KSH programm on esitatud käesoleva köite
lisades (Lisa 1).

1.4 Planeeringulahenduse
koostamine

kujunemine

ja

KSH

aruande

Valla ruumiliste arengusuundade ja maakasutuspõhimõtete väljaselgitamine toimus
töökoosolekute vormis avalikkust kaasates, kus vastavalt eelmise seminari tulemustele
liiguti üldiselt tasemelt spetsiifilisemate teemade juurde.

-

-

Piirkondlikud töökoosolekud teemal „Palupera valla väärtuste väljaselgitamine
ja kaardistamine“, mille käigus viidi läbi rühmatööd, toimusid 9.12.2009 Palupera
vallamajas ja 10.12.2009 Nõuni maakultuurimajas. Rühmatööde käigus selgitati
välja ja kaardistati valla keskkonnaväärtused eesmärgil tagada väärtuste säilimine,
samas võimaldades vastutustundliku arendamist. Selgitati välja ka olulised
mõjutegurid, millega planeeringulahenduse väljatöötamisel tuleb arvestada.
Piirkondlikud töökoosolekud teemal „Palupera valla ruumiliste arengusuundade
väljaselgitamine ja kaardistamine“, mille käigus viidi läbi rühmatööd, toimusid
4.03.2009 Palupera vallamajas ja 5.03.2009 Nõuni maakultuurimajas. Rühmatööde
käigus kaardistati töörühmade nägemus valla maakasutuse kohta tulevikus eelnevate
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piirkondlike töökoosolekute käigus väljatöötatud väärtustest lähtuvalt – kuidas
toimub asutuse suunamine, milliste maa-alade arendamine toimub tiheasustuse
põhimõttel, kus säilib hajaasustus, kuhu suunata tootmine, millistes piirkondades
arendada puhkemajandust jne.
Paralleelselt üldplaneeringu protsessiga toimus ka mõjude hindamine ja käesoleva KSH
aruande koostamine.

1.5 Avalikkuse kaasamine
Avalikkuse kaasamine üldplaneeringu väljatöötamiseks hõlmas valla ja maakonna
tasemel kaasamist planeeringu juhtrühmas, töökoosolekutel ja avalikel aruteludel.
Palupera valla üldplaneeringu protsessi juhtimiseks ja läbiviimiseks määrati planeeringu
koostamise juht, koordinaator ning valla ametnikest ja eriala spetsialistidest koosnev
juhtrühm.
Planeeringu koostamise juhiks ja koordinaatoriks määrati vallavanem Terje Korss.
Planeeringu koostamise juhi ja koordinaatori ülesandeks on langetada põhimõttelisi
otsuseid tööprotsessi korraldamise/läbiviimise kohta, vastutada planeeringu sisuliste
lahenduste ettevalmistamise eest ja esindada omavalitsust planeeringu tutvustamisel.
Korraldada planeeringu-protsessi ning selle graafikujärgset ja seadusekohast kulgu,
koordineerida planeeringus osalejate tööd ja jälgida, et informatsioon kulgeks protsessi
osapoolte vahel tõrgeteta ning informeerida juhtrühma ja töörühma saabunud
ettepanekutest ning vastuvõetud otsustest, jagada igapäevaseid ülesandeid, koguda
kokku planeeringu lähtematerjale ja valmistada need ette juhtrühma aruteludeks ning
korraldada suhtlemist meedia ja avalikkusega, valmistada ette planeeringu avalikud
arutelud.
Planeeringu juhtrühm on planeeringu koostamisel vahetu abiliste ring, kelle ülesanne on
välja töötada sisulisi lahendusi ja vajadusel langetada otsuseid. Juhtrühma ülesanne on
juhtida planeeringu koostamist ning tähtsaim töövorm on regulaarsed koosolekud,
millega vajadusel liituvad eksperdid ja arvamusliidrid.
Planeeringu juhtrühma kuulusid:
1. Terje Korss – vallavanem
2. Tõnu Kukk – maakorraldaja
3. Vambola Sipelgas – vallavolikogu esimees
4. Ermo Kruuse – vallavolikogu liige
5. Anu Narits – kohalik ettevõtja
6. Evelyn Uuemaa – vallavolikogu liige
Valla elanike kaasamiseks, üldplaneeringu ja KSH protsessi etappide ja nende tulemuste
tutvustamiseks ja arutamiseks korraldati (korraldatakse edaspidi) üldplaneeringu ja KSH
integreeritud protsessi jooksul järgmised avalikud arutelud:
→ 09.12.2008 avalik piirkondlik töökoosolek Palupera vallamaja saalis teemal
„Palupera valla väärtuste väljaselgitamine ja kaardistamine“
→ 10.12.2008 avalik piirkondlik töökoosolek Nõuni maakultuurimajas teemal
„Palupera valla väärtuste väljaselgitamine ja kaardistamine“
→ 02.02.2009 üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustav ja KSH programmi
avalikustamise järgne avalik arutelu Palupera vallamaja saalis
→ 04.03.2009 avalik piirkondlik töökoosolek Palupera vallamaja saalis teemal
„Palupera valla ruumiliste arengusuundade väljatöötamine ja kaardistamine“
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→ 05.03.2009 avalik piirkondlik töökoosolek Nõuni maakultuurimajas teemal
„Palupera valla ruumiliste arengusuundade väljatöötamine ja kaardistamine“
→ 13.05.2009 kohtumine Nõuni piirkonna elanike ja maaomanikega Nõuni
maakultuurimajas, tutvustati esialgset eskiislahendust
→ 06.07.2009 üldplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu Palupera
vallamaja saalis
→ 06.10.2009
kohtumine
Leigo
piirkonnas.
Maa-alaga
ja
piirkonna
arengueesmärkidega tutvumine. Osalesid Hendrikson&Ko töögrupp ning valla,
Keskkonnaameti ja Leigo talu esindaja
→ Üldplaneeringu ja KSH aruande avalikustamise järgne avalik arutelu 20.09.2010
Palupera vallamajas Hellenurme külas (avalik väljapanek 20.07.-19.08.2010)
Lisaks eeltoodud avalikele aruteludele ja töökoosolekutele, on toimunud mitmed
juhtrühma arutelud (09. ja 27.04.2009, 26.05.2009, 27.11.2009, 02.09.2010,
18.10.2010, 04.11.2010). Juhtrühma arutelude käigus tutvusid juhtrühma liikmed
protsessi erinevate etappide ja nende tulemustega, kohalike elanike seisukohtade ja
ettepanekutega ning sellest tulenevalt töötati välja sisulisi lahendusi ja langetati
vaheotsuseid. Juhtrühma aruteludel on osalenud Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseameti
esindajad.
Valla elanike paremaks kaasamiseks (ülevaade kavandatavast tegevusest, kutse
piirkondlikule töökoosolekule) planeeringuprotsessi edastati avalikkusele protsessi käigus
informatsiooni ka valla ja maakondliku lehe kaudu. Nii ilmus üldplaneeringu koostamise
teemal artikkel Otepää Teatajas 21. novembril 2008, 5. detsembril 2008, 16. ja 30.
jaanuaril 2009, 27. veebruaril 2009.
Avalike arutelude toimumisest teavitati avalikkust ka maakonnalehes „Valgamaalane”,
KSH programmi ja aruande osas ka Ametlikes Teadaannetes.
Planeeringu ja KSH osapooled tulenevad Planeerimisseaduse ja Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega sätestatud osapooltest.
1. Palupera Vallavalitsus – kohaliku arengu edendaja ja tasakaalustatud avalike
huvide kaitsja
2. Valga Maavalitsus – maakonna tasandil avalike huvide kaitsja
3. Keskkonnaameti Põlva-Võru-Valga regioon – planeeringu kooskõlastaja ja KSH
järelvalvaja
4. Muinsuskaitseamet – muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve
teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle
5. Tervisekaitsetalitus (Valgamaa osakond) – riiklik järelevalve tervisekaitset ja –
ohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle
6. Maanteeamet (Kagu Teedevalitsuse Valga osakond) – riikliku järelevalve
teostamine teede hoiu ja liiklusohutuse valdkonnas
7. Eesti Raudtee – raudtee transpordi infrastruktuuri rajamine ja käigushoidmine
8. Eesti Keskkonnaühenduste Koda – keskkonnakaitse edendaja
9. Naaberomavalitsused – planeeringu kooskõlastajad
10. Planeeringu lisakooskõlastajad – määrab maavanem
11. Piirkonna elanikud, maaomanikud, ettevõtjad ja laiem avalikkus
OÜ Hendrikson&Ko poolt osalesid protsessis:
Pille Metspalu – üldplaneeringu osakonna juhataja
Marika Pärn – planeerija, projektijuht
Triin Brenner – keskkonnamõjude hindaja
Kätlin Veber – kartograaf
Veiko Kärbla – müraekspert
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1.6 Asutuste ja isikute ettepanekute ja märkustega arvestamine
KSH programmi avalikul arutelul esitas kohalik elanik ettepaneku arvestada
üldplaneeringu koostamisel ja mõjude hindamisel võimalusega rajada Neeruti küla
põhjaosas asuvatele põldudele tuulepark ning planeeringus kajastada Leigo järvestiku
edasiarendamist, samuti arvestada golfiväljaku rajamise võimalusega. Hiljem,
üldplaneeringu koostamise protsessi käigus (osaledes töökoosolekutel ja aruteludel),
ettepaneku esitaja avaldas jätkuvalt soovi rajada tuulepark (3 elektrituulikut) ja
arendada edasi Leigo järvistut (täiendav veekogude rajamine), kuid golfiväljaku
arendamise ettepanekust loobus. Seetõttu KSH aruandes golfiväljaku arendamise teemat
ei käsitleta, kuna reaalne soov selle elluviimiseks puudub.
KSH aruande avalik väljapanek 20.07.-19.08.2010 ning avalikustamise järgne avalik
arutelu toimus 20.09.2010 Palupera vallamajas (Hellenurme küla). Avalik väljapaneku
jooksul esitas märkused KSH aruende osas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).
Siinjuures on oluline märkida, et RMK poolt esitatud märkused puudutasid valla
üldplaneeringuga kavandatut ja arengukava tegevuskavaga seotud tegevusi. Seetõttu
suunas OÜ Hendrikson&Ko RMK poolsed märkused edastas Palupera Vallavalitsusele
seisukohtade kujundamiseks. Palupera Vallavalitsus vastas esitatud märkustele
kirjalikult.
KSH aruande osas juhtis RMK tähelepanu asjaolule, et KSH aruanne kajastab liialt
üldplaneeringu lahendust.
Avaliku arutelu käigus KSH aruande osas märkusi ja ettepanekuid ei esitatud.
Eelnimetatud kirjavahetus on lisatud KSH aruande lisadesse.

1.7 Raskuste ilmnemine KSH aruande koostamisel
Raskusi KSH aruande koostamisel ei ilmnenud.
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2 Mõjutatava keskkonna lühiülevaade
Käesolevas peatükis on esitatud lühiülevaade planeeringualast ning selle erinevatest
keskkonnakomponentidest. Täpsem ülevaade on toodud üldplaneeringu köites „Palupera
valla üldplaneering. Lähteandmestiku koond“.

2.1 Asukoht ja funktsionaalsed seosed
Palupera vald asub Valga maakonna põhjaosas. Palupera valda ümbritsevad Otepää,
Rõngu, Puka, Valgjärve, Kambja ja Nõo vald. Palupera valla pindala on 123,62 km², olles
üks väiksemaid maakonnas.
Palupera valla geograafilisest paiknemisest tulenevalt on vald funktsionaalselt tihedalt
seotud Otepää ja Elva linnaga, mis asuvad valla keskusest Hellenurme vastavalt 15 ja 9
km kaugusel, samuti ka Rõngu alevikuga. Maakonnakeskus Valga linn asub valla
keskusest 58 km kaugusel ning olulise tõmbekeskusena Tartu linn 38 km kaugusel.
Peamisteks Palupera valda läbivateks ning lähemate keskustega ühendavateks
maanteedeks on valda põhja-lõunasuunaliselt läbiv Tatra-Otepää-Sangaste (46) ja
edelaservas kulgev Rõngu-Otepää-Kanepi (71) tugimaanteed.

2.2 Sotsiaalne ja majanduslik keskkond
Valla rahvaarv 01.01.2008 seisuga oli 1163 inimest, mis moodustab u 6,6 % Valgamaa
valdade rahvastikust. Palupera valla rahvastik on viimaste aastate lõikes püsinud
suhteliselt stabiilne. Pikema perioodi vältel on siiski toimunud rahvaarvu vähenemine.
Valla asustustiheduseks on keskmiselt 9,4 in/km² kohta. Valla halduskeskuseks on
Hellenurme. Valla koosseisus on 14 küla.
2008. aastal oli valla elanikkonnast tööealisi 54,1% ja mittetööealisi 45,9%.
Ettevõtluses
on
esindatud
põllumajandus,
metsandus
ja
puidutöötlemine,
puhkemajandus,
teenindus
jne.
Suurimad
tööandjad
on
teenindusja
põllumajandusettevõtted. Suurim tööandja vallas on käesoleva dokumendi koostamise
ajal Hellenurme hooldekodu.
Vallas on mitmeid aktiivselt tegutsevaid ja koostöövalmeid kolmanda sektori
organisatsioone, mis tegelevad valdavalt hariduse- ja kultuuritegevusega, turismialase
tegevusega ja sporditegevusega.
Kooliharidust jagab vallas Palupera Põhikool. Aastate lõikes on õpilaste arv vähenenud,
kuid alates 2009.aastast on märgata kasvutendentsi. Haridust omandatakse ka
väljaspool valda. Eelkooliharidust annab eralasteaed MTÜ „Hellenurme Mõis“.
Koolis tegutsevad mitmed laste huvialaringid: tantsu-, näite-, puutöö-, kunsti-, arvuti-,
võõrkeele- ja spordiring. Huvikoole vallas ei ole. Huvitegevusega on noortel võimalus
tegeleda MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuses, Nõuni Kultuurimajas ja Palupera
Külamajas.
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Perearstikeskus vallas puudub. Valla elanikkond kasutab Otepää ja Elva perearsti
teenuseid. Lähim meditsiiniline teenindus on samuti Elvas ja Otepääl. Tartu linna näol on
valla elanikkonnal hea ligipääs kõrgemat liiki meditsiiniteenustele.
Sotsiaalhoolekande alal töötab vallavalitsuses sotsiaaltöötaja ja sotsiaalnõunik. Vallas
töötab sotsiaalhoolekandeasutus Hellenurme Lõuna-Eesti Hooldekeskus Hellenurmes, mis
on koduks 310-le vanurile.

2.3 Ajaloolis-kultuuriline keskkond
Vallas asub kaks maakultuurimaja – Nõuni ja Hellenurme külas, mille juures
tegutsevad mitmed ringid. Nõuni piirkonnas tegutseb aktiivselt Maanaiste Selts. Nõunis
ja Hellenurmes on külaraamatukogud, mis täidavad ka kaasaegse infopunkti
funktsiooni.
Vallas tegutseb kogudus Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste
Liidu Hellenurme Kogudus Hellenurmes.
Vallas korraldatakse traditsioonilisi üritusi, mis pakuvad huvi ka väljaspool valda:
Leigo järvemuusikakontserdid, Eesti Meistrivõistlused vibulaskmises, Mälumänguturniir
Palupera valla karikale, Hellenurme võrkpalli karikamängud, Nõuni võrkpalliturniir Põrsas
Cup, külade jaanipäevad, Nõuni Triatlon jne.
Vallas
on
37
muinsuskaitsealust
kinnismälestist
Muinsuskaitsealad Palupera vallas puuduvad.

ja

üks

vallasmälestis.

2.4 Tehniline infrastruktuur
Elektriga varustavad valda Eesti Energia Rõngu (teenindab valla lääneosa) ja Otepää
(teenindab valla idaosa) alajaamad. Jaotusvõrgu olukord on valla piirkonniti
mitterahuldav, mistõttu suurte tuulte korral võib esineda voolukatkestusi. Palupera vallas
toodab vee-energiat kasutades elektrit OÜ Hellenurme Veski.
Palupera vallas keskküttekatlamaja puudub. Töötab 5 lokaalkatlamaja. Nõuni külas
varustavad lokaalkatlamajad tsentraalküttega korterelamut ja kontorihoonet ning
Hellenurme külas korterelamut ja mõisahoones asuvat hooldekodu-lasteaeda. Oma
lokaalkatlamaja on Lõuna-Eesti Hooldekeskusel.
Tsentraalne gaasivõrk vallas puudub. Vastavaid arengudokumente ei ole.
Palupera vallas on vee- ja kanalisatsioonisüsteem välja arendatud Hellenurme,
Palupera, Nõuni ja Päidla külades. 2001. aastal teostati põhjalik veetorustike
renoveerimine, osaliselt on renoveerimata veel veetorustikud Päidla külas. Vallas on
kokku ühisveevärgiga seotud 6 puurkaev-pumplat. Vallas asuvad järgmised
reoveepuhastid: Hellenurme puhasti, Palupera puhasti, Päidla puhasti ja NõuniKullipesa puhasti. Kõik puhastid on 2002 ja 2008 aastal rekonstrueeritud.
Palupera vallas puuduvad tuletõrje hüdrandid. Tuletõrje veevõtuks kasutatakse kas
mahuteid või looduslikke veekogusid.
Piirkonnas kõige parema levialaga mobiilside operaator on EMT. Lähimateks mobiilside
operaatoriteks on EMT tugijaam – Päidlas, Pukas, Rõngus ja Elvas. Piirkonnas on jõudsalt
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arenenud traadita internetiühendus, mille pakkujateks on: Elion Ettevõtted AS, Kernel
AS, Televõrk AS (KÕU) ja Siim Jänes FIE.
Palupera ja Hellenurme kergliiklusteede rajamisega lahendati ka kergliiklusteede
valgustamine. Osaliselt on valgustatud ka Hellenurme ja Palupera mõisapargid.

2.5 Looduskeskkond
Valla lõunaosas valitsevad Otepää kõrgustikule omane künklik moreenmaastik. Valla
kesk- ja idaosas, Hellenurme ja Palupera kandis on ülekaalus lainjad ja tasased alad,
mis kuuluvad Ugandi lavamaa kossseisu, kus tegemist on enamasti lameda, suuremalt
jaolt põllustatud moreentasandikuga. Muldade poolest kuulub vald kahkjate leetunud
ehk näivleetunud muldade piirkonda.
Maavaradest leidub vallas turvast, sapropeeli ehk järvemuda, savi ka kruus-liiva. Savi
leiukohad varudena arvel ei ole ja leiukohad on lokaalsed.
Valdav osa Palupera valla territooriumist asub Peipsi alamvesikonnas, valla lääneserv
Võrtsjärve alamvesikonnas. Palupera valla suurimateks seisuveekogudeks on Nõuni ja
Mõrtsuka järv ning vooluveekogudest Elva ja Purtsi jõgi. Põhjavesi Palupera vallas on
kaitstud või suhteliselt hästi kaitstud.
Palupera
valla
roheline
võrgustik
on
paika
pandud
Valga
maakonna
teemaplaneeringuga “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”. Valla
territooriumil paikneb osaliselt kaks piirkondliku tähtsusega tuumala (Astuvere-Miti ja
Lutike-Ivaste) ja koridori (Mägestiku-Kastolatsi-Neeruti ja Miti-Mäelooga) ning üks
kohaliku tähtsusega koridor (Laguja-Kääri-Lutike).
Väärtuslikest maastikest asub valla territooriumil riikliku tähtsusega Otepää
Looduspark, piirkondliku tähtsusega Palupera-Hellenurme-Lutike-Neeruti ja kohaliku
tähtsusega Kähri küla väärtuslik maastik.
Palupera vallas on kaks kaitseala (Elva-Vitipalu MKA ja Otepää Looduspark) ning kaks
kohaliku omavalitsuse kaitse all olev objekt (Lustimäe ja Hellenurme puhkeala),
kolm kaitsealust parki (Middendorffi matusekoha park, Hellenurme lastekodu park ja
Palupera park) ja seitse Natura 2000 ala (Elva-Vitipalu loodusala, Allika loodusala,
Otepää loodusala, Otepää linnuala, Elva jõgi, Ilusa oja ja Laguja oja).
Looduskaitsealuseid üksikobjekte vallas ei ole, küll aga leidub mitmeid kaitsealuste
liikide kasvukohti ja elupaiku.
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3 KSH alternatiivsed arengustsenaariumid
KSH programmi koostamise käigus küsiti programmi osas seisukohta Valgamaa
Keskkonnateenistuselt (praegune Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon), kelle
seisukoha järgi peab KSH programm sisaldama kavandatava tegevuse reaalsete
alternatiivsete
võimaluste
lühikirjeldusi
(viide
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 13 punktile 2). Viidatud seadusepunkt sätestab
nõuded keskkonnamõju hindamise (KMH) programmile, keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) programmile sätestab nõuded eelnimetatud seaduse § 36 lõige 2, kus
tegevuse alternatiivsete võimaluste lühikirjeldusi nõudena esitatud ei ole. KSH
programmi koostamise staadiumis on raske võimalikke alternatiivseid stsenaariume välja
tuua, kuna üldplaneeringu protsess on alles algstaadiumis ning sisulised probleemid ja
küsimused ei ole veel üleskerkinud. KSH töögrupp programmi täiendamise ajahetkel
(üldplaneeringu
koostamise
algstaadiumis)
asus
seisukohale,
et
võimalike
alternatiividena käsitletakse Palupera valla üldplaneeringu koostamisel maa-alade
kasutamis- ja ehitustingimuste seadmist Otepää Looduspargis. Üldplaneeringu edasise
protsessi käigus alternatiivsed arengustsenaariumid muutusid. Nimelt valla ruumiliste
arengusuundade ning laiapõhjalise planeeringulahenduse väljatöötamise eesmärgil,
korraldati piirkondlike töökoosolekuid, mille käigus läbiviidud rühmatöödest võtsid osa nii
kohalikud elanikud, maaomanikud, ettevõtjad kui avaliku sektori esindajad. Rühmatööde
käigus, kus esmalt selgitati välja valla keskkonnaväärtused ning seejärel
keskkonnaväärtustele
tuginedes
töötati
välja
ruumilised
arengusuunad
ja
maakasutuspõhimõtted, alternatiivseid lahendusi arengusuundade ning maa- ja veealade
kasutamis- ja ehitustingimuste osas välja ei kujunenud. Erinevate töörühmade nägemus
ruumilistest arengusuundadest ja valla maakasutusest tulevikus, kattus: väärtustest ning
olemasolevast tehnilisest ja sotsiaalsest infrastruktuurist tulenevalt, tihenevad ja
laienevad juba väljakujunenud piirkondlikud keskused – Hellenurme, Palupera ning
vähemal määral Nõuni ja Päidla. Hajaasustuses, sh Otepää Looduspargi territooriumil,
ulatuslike uusi kompaktseid arendusalasid ei kavandata ning üksiku eluasemekoha(de)
rajamine hajaasustuses Looduspargi ja väljaspool Looduspargi territooriumi, toimub
ühtsetel põhimõtetel ja tingimustel. KSH töögrupp asus seisukohale, et alternatiivide
kunstlik tekitamine, kus alternatiividena käsitletakse maa-alade kasutamis- ja
ehitustingimuste seadmist Otepää Looduspargis, ei ole otstarbekas.
Küll kerkisid üldplaneeringu protsessi käigus esile alternatiivid jäätmejaama rajamiseks
sobiva maa-ala leidmise osas Palupera valla territooriumile. Sisulise alternatiivina kaaluti
vallavalitsuse poolt välja pakutud asukohta Atra külas ning valla elanike poolt
planeeringu protsessi jooksul välja pakutud asukohti Mäelooga ja Räbi külas. Lisaks
pakuti elanike poolt välja ka piirkondi väljaspool Palupera valda, kuid neid KSH ja
üldplaneeringu koostamise protsessi jooksul võimalike alternatiividena kaalumisele ei
võetud, kuna Palupera valla üldplaneeringu raames ei saa kavandada maakasutust
teistes omavalitsustes. Üldplaneeringu ja mõjude hindamise protsessi jooksul kaalutakse
võimalusi jäätmejaama rajamiseks Palupera valda.

3.1 Jäätmekäitluse ja jäätmejaama rajamisega kaasnevatest
mõjudest üldiselt
Jäätmekäitluse keskkonnamõju võib käsitleda mitmest aspektist. Mõju võib olla nii
otsene, näiteks inimese tervise ja heaolu kahjustamine ning looduskeskkonna
reostamine, kui ka kaudne, näiteks prügilate (ja ka teiste jäätmekäitluskohtade)
ümbruse maa hinna langus. Jäätmekäitluse keskkonnamõju tuleb arvestada nii jäätmete
tekitamisel, kogumisel, transpordil kui kõrvaldamisel. Säästva arengu põhimõtte kohaselt
on oluline jäätmetekke vähendamine ja taaskasutatavate jäätmete koguse suurenemine.
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Jäätmekäitluse mõju looduskeskkonnale on jäätmekäitluse eri etappides erinev.
Jäätmete kogumisel on oluline roll jäätmete sorteerimisel, kuna see aitab vähendada
ladestatava prügi kogust. Sorteerimine loob eelduse jäätmete kordus- ja
taaskasutamiseks
ning
ohtlike
jäätmete
eraldamiseks.
Jäätmete
kogumise
keskkonnamõju avaldubki eelkõige nende ladustamisel. Ohtlike jäätmete hoiustamisega
kaasneb võimalik mõju töötajate tervisele ja tööohutusele ning ümbritsevale
keskkonnale. Toidujäätmete ladestamisel on probleemiks hügieeninõuete tagamine
(putukate ja näriliste levik, biogaasid jms).
Jäätmete veo keskkonnamõju on seotud jäätmete või neis sisalduva materjali võimaliku
levikuga keskkonda veo ajal ja transpordivahendi keskkonnamõjuga (mürgised
heitgaasid, teede lagunemine).
Siiani on olnud põhiline jäätmete kõrvaldamise viis nende ladestamine prügilatesse.
Tavajäätmeprügilatesse on aegade jooksul ladestatud segajäätmeid, mis sisaldavad nii
olme-, tööstus- kui ka põllumajandusjäätmeid ning kohati ka ohtlikke jäätmeid, seega
avaldavad prügilad mõju nii pinnasele, pinna- ja põhjaveele kui ka välisõhu kvaliteedile.
Tavajäätmeprügilasse veetakse ka reoveesetet, kanalisatsioonisetteid ja ohtlikke
jäätmeid. Seetõttu on tavaprügilate mõju looduskeskkonna erinevatele komponentidele
negatiivne.
Jäätmekäitluse
mõju
vähendamiseks
ja
jäätmete
ladestamise
keskkonnasõbralikumaks muutmiseks tehakse Eestis järjest enam jõupingutusi selleks, et
viia jäätmekäitlussüsteem vastavusse Euroopa Liidu poolt kehtestatud nõuetele. Selleks
rajatakse järjest enam nii piirkondlikke kui kohalikke jäätmejaamu ning kaasaegseid
jäätmekäitluskeskusi. Jäätmekäitluskeskustes toimub jäätmete liigiti kogumine,
olmejäätmete
sorteerimine
ning
mittetaaskasutatavate
jäätmete
ladestamine.
Kaasaegseid jäätmekäitluskeskusi on Eestis hetkel viis (Torma, Väätsa, Paikuse, Uikala,
Tallinn). Riigi jäätmekava 2008-2013 kohaselt kavandatakse ühe võimalusena rajada
veel kaks keskust: Kagu-Eestisse ja Saaremaale. Nende keskuste rajamine ja prügila
pindala suurus sõltub nende piirkondade omavalitsuste otsustest. Kagu-Eestis on püütud
jäätmekäitluskeskust kavandada juba mitmesse omavalitsusse, kuid kohalike elanike
tugeva vastuseisu tõttu ei ole see siiani õnnestunud.
Palupera valda on esialgse plaani kohaselt kavas rajada jäätmejaam, mitte
jäätmekäitluskeskus. Jäätmejaam on spetsiaalselt rajatud tehniliselt varustatud
jäätmekäitluskoht (detailplaneeringu ja projekti alusel), kuhu on paigutatud
taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks kogumiskonteinerid, sh
ohtlike jäätmete kogumiskonteiner. Jäätmejaamas on ka olmehoone ning toimub
kasutuskõlblike ja suuregabariidiliste jäätmete (mööbli, kodumasinate, majatarvete,
riietusesemete jms) kogumine ja jaotamine. Samuti on jäätmejaam rajatud
perspektiiviga kompostida orgaanilisi jäätmeid (asfalt plats jne). Jäätmejaama on
võimalik ehitada ka ümberlaadimis- ja/või sorteerimisjaamana.1 Olmejäätmete
ladestamist jäätmejaamas ei toimu. Riikliku jäätmekava järgi on optimaalne
jäätmejaamade arv Valga maakonnas 3-5. Teadaolevalt töötab hetkel maakonnas üks
jäätmejaam Valga linnas.

1

Riigi jäätmekava 2008-2013. Heakskiidetud Vabariigi Valitsuse 29.mai 2008.a korraldusega nr 234
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3.2 Ülevaade jäätmejaama rajamiseks väljapakutud aladest
Ala Atra külas
Ala asub valla ida servas hõlmates kolme maaüksust (Villemi-Sakkerja, Soe ja Rudolf
Põhja) kogupindalaga ca 36 ha. Lõunapoolsem osa alast on kaetud metsaga, kesk- ja
põhjaosas on ka haritavat maad. Üldplaneeringu koostamise ajal põllumajanduslikku
tegevust alal ei toimu. Ala lähiümbrusse jäävad valdavalt metsaga kaetud alad, vähem
on lagendikke (kaetud võsastikuga) ja põllumaid. Lähim aastaringne asustus jääb alast
ca 800m põhja poole, hooajaliselt on kasutusel hooned ca 1km kaugusel kirde ja lõuna
suunal. Juurdepääs alale on mööda teed, mis ühendab Rõngu-Otepää-Kanepi
tugimaanteed ja Ametmäe-Rebaste kõrvalmaanteed. Üldplaneeringu koostamise ajal on
olemasolev tee pinnaskattega ning tee pikkus kokku ca 2,5km. Põhijuurdepääsu suunas
jääb tee äärde üks hoonestatud kinnistu ning lõuna pool teine suvekoduna kasutatav
kinnistu.
Maastikuliselt on sellele piirkonnale iseloomulik lainjad moreentasandikud, madalamad
lohud on kohati niisked või soostunud. Pinnakatte moodustavad kvaternaari setted
(punakaspruun saviliiv moreen). Mullastikus on ülekaalus raskema lõimisega savikad
mullad ja saviliivmullad (kahkjas leetunud muld, leetjas gleimuld). Põhjavesi on
piirkonnas hästi kaitstud ja reostusohtlikkus on väga madal. Ala lähim suurem veekogu
on Purtsi jõgi, kuhu suubub ala läbiv kuivenduskraav. Antud ala läheduses ei ole
looduskaitsealuseid objekte. Ala lõunaservast ligikaudu 500m kaugusele jääb kohaliku
tähtsusega turbamaardla.

Joonis 1. Väljavõte esialgsest maakasutusplaanist 08.06.2009 seisuga. Esialgses
eskiislahenduses kavandatud jäätmekäitluse maa Atra külla jäätmejaama rajamise
eesmärgil
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Ala Mäelooga külas
Ala asub valla põhjaosas üsna valla piiri ääres ning hõlmab Säre kinnistut. Kinnistu
pindala on 9,7ha. Ala on osaliselt kaetud metsaga, kinnistu keskosas on lagedam ala.
Haritavat maad on ca 3ha. Ala ümbruses on nii metsaga kaetud alasid kui ka haritavat
maad. Lähim asustus jääb kinnistust ca 400m loodesse (kaks talu), 500m kaugusel
lõunas on üks talu ning 600m põhja pool kolm talu. Juurdepääs alale on mööda
Hellenurme-Mäelooga kõrvalmaanteed, mis on kruuskattega. Asfalteeritud Elva-PaluperaKähri kõrvalmaanteeni on alalt ca 1km ning tee ei möödu ühestki hoonestatud kinnistust.
Piirkonna maastik on tasane. Alal levivad valdavalt liivsavi-saviliiv lõimisega kahkjad
leetunud mullad, esineb ka gleistunud leetjaid muldi ning nõrgalt leetunud muldi. Ala
idaosas levivad lammi-gleimullad. Põhjavesi on alal hästi kaitstud ja reostusohtlikkus on
madal. Ala idaosas voolab Elva jõgi, mille piiranguvöönd on 100m. Mööda jõge läheb ka
Elva-Vitipalu maastikukaitseala (mis on ühtlasi ka Natura 2000 loodusala) piir, seega
külgneb vaadeldav ala idast looduskaitsealaga. Elva-Vitipalu maastikukaitsealal asub ka
kohaliku tähtsusega ehitusliiva maardla, mille ühele mäeeraldisele (Vitipalu karjäär) on
väljastatud ka kaevandamisluba.

Joonis 2. Väljavõte esialgsest maakasutusplaanist 08.06.2009 seisuga. Jäätmekäitluse
maa asukoha alternatiiv Mäelooga külas

Ala Räbi külas
Ala asub valla keskosas Hellenurme alevikust idas ning hõlmab Aakre metskonna
maatükki kogupindalaga 180ha. Maatükk on osaliselt kaetud metsaga, keskosas leidub
ka lagedamaid alasid. Ala ümbruses on nii metsaga kaetud alasid kui ka haritavat maad.
Lähim asustus jääb kinnistust ca 600 ida poole. Juurdepääs alale on mööda HellenurmePäidla kõrvalmaanteelt, mis on kruuskattega. Ala läbib põhja-lõuna suunaline pinnastee.
Hellenurme-Päidla kõrvalmaantee ääres on mõlemal suunal asustatud kinnistud.
Piirkonna maastik on tasane ning suhteliselt madal, mistõttu levivad valdavalt gleistunud
leetunud mullad. Esineb ka nõrgalt leetunud muldi ning madalamates kohtades madal- ja
siirdesoo muldasid. Põhjavesi on piirkonnas hästi kaitstud ning reostustundlikkus on
madal. Kinnistule jääb üks veekogu – Linajärv maatüki kirdeosas. Ala idaosa jääb Otepää
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looduspargi piiranguvööndisse (kaitseala piir kulgeb mööda ala läbivat pinnasteed).
Antud alast lääne poole jäävad kaitsealuste taimeliikide kasvukohad. Ala keskosast ca 1
km kaugusel läänes ja edelas paiknevad kohaliku tähtsusega turbamaardlad.

Joonis 3. Väljavõte esialgsest maakasutusplaanist 08.06.2009 seisuga. Jäätmekäitluse
maa asukoha alternatiiv Räbi külas

3.3 Maatükkide sobivus jäätmejaama rajamiseks (alternatiivide
võrdlus)
Maatükkide võrdlemisel ja sobivuse hindamisel jäätmejaama rajamiseks hinnati
maatükkide vastavust erinevatele kriteeriumidele. Igale väljapakutud maatükile anti
hindepunktid iga kriteeriumi lõikes skaalas -2st kuni +2ni.
Hindamisel kasutav skaala:
-2 - takistab jäätmejaama rajamist
-1 – pigem takistab jäätmejaama rajamist
0 – ei ole jäätmejaama rajamist soodustav ega takistav tegur
+1 – pigem soodustab jäätmejaama rajamist
+2 – soodustab jäätmejaama rajamist

kriteerium/ala
pindala
juurdepääs
hooned juurdepääsu tee ääres
hooned 1km raadiuses
kaitsealused loodusobjektid
rohevõrgustik
väärtuslik maastik
veekogu
põhjavee kaitstus
Palupera Vallavalitsus
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Atra
+2
-1
-1
+1
+2
+2
-1
+1
+2

Mäelooga
+1
-1
+2
+1
-1
0
-1
+1
+2

Räbi
+2
-2
-1
+1
-1
-2
-1
+1
+2
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maardlad
+2
+2
lähiümbruse maakasutus
+1
-1
valdav tuulesuund
-1
+2
juurdepääs valla erinevatest osadest
Koond
9
7
Tabel 1. Jäätmejaama alternatiivsete asukohtade võrdlustabel

+2
-1
+2
2

Kuna jäätmejaama rajamiseks on orienteeruvalt kavandatud 1 ha, sobivad pindala
poolest kõik väljapakutud maatükid jäätmejaama rajamiseks. Hindamisel võeti arvesse,
et suurema pindalaga ala puhul on rohkem võimalusi jäätmejaama ja puhvertsoonide
paremaks paigutuseks. Kuna Mäelooga külas asuv maatükk on teistest tunduvalt
väiksem, on seda hinnatud ühe hindepunkti võrra madalamalt.
Juurdepääsu hindamisel arvestati tee olemasolu ja seisukorda ning kaugust
kõvakattega riigimaanteest. Iga väljapakutud maatükini viib kruusatee, mis tuleb
jäätmejaama väljaarendamisel kõvakatte alla viia. Mida pikem maa kõvakattega teeni,
seda majanduslikult kulukam ja jäätmejaama rajamiseks ebasobivam maatükk on. Atra
ja Mäelooga külades on teepikkus kõvakattega maanteeni ca 1 km, Räbi külas oluliselt
pikem. Juurdepääsu hindamisel oli oluline ka, kas tee läbib suuremaid külasid või
keskusi.
Juurdepääsu tee ääres paiknevate hoonete osas on kõige soodsam asukoht
Mäelooga külas, kuna kõvakattega riigimaanteelt on alani võimalik sõita ilma, et tee
mööduks hoonestatud kinnistutest. Nii Atra kui Räbi külas paiknevad otseselt
juurdepääsu tee ääres elamukrundid.
Väljapakutud maatükkide läheduses (1km raadiuses) paiknevate hoonete osas on
kõik asukohad suhteliselt võrdsed, kuna paiknevad metsa- ja/või põllumaal ning 1 km
raadiusesse jäävad vaid üksikud eluhooned.
Kaitsealuste loodusobjektide osas on kõige soodsam asukoht Atra külas, kuna selle
maatüki lähedusse ei jää ühtki looduskaitsealust objekti ega ala. Mäelooga külas paiknev
kinnistu piirneb idast kaitsealuse Elva jõega ning Räbi külas paiknev maatükk jääb
osaliselt Otepää Looduspargi territooriumile.
Rohevõrgustiku osas on samuti soodsaim asukoht Atra külas, kuna antud alal ei asu
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja ka koostatava üldplaneeringuga määratud
rohevõrgustiku alasid. Mäelooga külas paiknev maa-ala piirneb rohevõrgustikuga ning
Räbi külas asuv maa-ala paikneb täielikult rohevõrgustiku alal. Rohevõrgustiku
funktsiooni säilimiseks ei ole antud aladele soovitav rajada teatud infrastruktuure, sh
jäätmehoidlaid. Jäätmejaama rajamisel tuleb eelnevalt läbi viia täiendav keskkonnamõju
hindamine.
Kuna suur osa Palupera vallast asub erineva tähtsusega väärtuslike maastike alal,
jäävad ka kõik väljapakutud maatükid väärtuslikule maastikule. Seetõttu on kõik alad
selles aspektis hinnatud võrdselt jäätmejaama rajamiseks pigem ebasobivateks.
Kuna jäätmejaama tegevusega ei kaasne tõenäoliselt olulist ohtu pinnavee kvaliteedile,
on veekogu olemasolu maatüki läheduses pigem soodustav aspekt, kuna võimaldab
seda kasutada puhastatud heitvee ja sademevee suublana. Kuna kõigil maatükkidel või
nende läheduses on veekogu olemas, on selles aspektis hinnatud kõiki maatükke pigem
sobivateks jäätmejaama rajamiseks.
Põhjavesi on kogu valla territooriumil hästi või väga hästi kaitstud ning jäätmejaama
rajamisega ei kaasne olulist ohtu, mistõttu on ka selles aspektis kõik maatükid sobivad
jäätmejaama rajamiseks. Ühelgi maatükil ei asu ka registreeritud maavarade maardlaid,
mille kasutamist maavarade kaevandamiseks võiks jäätmejaama rajamine segada.
Valdavalt paiknevad maatükkide läheduses metsa- ja põllumaad ning üksikud elamud.
Metsa- ja põllumaad on jäätmejaama läheduse suhtes vähemtundlikud kui elamu- ja
puhkealad. Puhkealadena on kasutatavad ka kaitsealad. Kuna Mäelooga külas asuv
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maatükk piirneb kaitsealaga ja Räbi külas asuv maatükk osaliselt asub kaitsealal, on
nende sobivus jäätmejaama rajamiseks kehvem kui Atra külas, kus puhke- ja
kaitsealasid kavandatud ei ole.
Palupera vallas puhuvad valdavalt edela- ja lõunatuuled. Atra külas jääb kavandatava
jäätmejaama suhtes allatuult Palupera küla, mistõttu on ala selles aspektis jäätmejaama
rajamiseks vähemsobiv kui teised, kus allatuult tihedalt asustatud elamuala ei jää.
Eeltoodud
kriteeriumite
kokkuvõttes
on
väljapakutud
jäätmejaama rajamiseks sobivaim Atra külas asuv maa-ala.

maatükkidest

3.4 Jäätmejaama rajamiseks sobiva maa-ala leidmise protsessi
lõpetamine
Üldplaneeringu koostamise protsessi käigus leidis jäätmejaama kavandamise teema ja
jäätmejaama rajamine Palupera valda kohalike elanike seas tugevat vastukaja. Kohalike
elanike initsiatiivil koguti allkirju ning saadeti vastuseisu väljendavaid kirju vallavalitsusse
ning üldplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise töögrupile.
Tulenevalt selgelt väljendatud kohalike elanike seisukohast (maaomanike ja kohalike
elanike seisukohad koos edastatud allkirjadega), arutas Palupera Vallavolikogu
26.06.2009 istungil ja 09.03.2010 jäätmejaama kavandamise teemat ning otsustas
katkestada jäätmejaama kavandamine Palupera valla territooriumile (väljavõte
vallavolikogu istungite protokollidest köites „Palupera valla üldplaneering. Lisad“).
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tegevustega

4.1 Elamumaade kavandamine ja selle mõju
Valdavalt negatiivse iibe ja rändesaldo juures on enamus omavalitsuste eesmärgiks
säilitada olemasolev elanikkond ning võimalusel suurendada elanike arvu. Palupera valla
sotsiaal-majandusliku elujõulisuse seisukohast on seepärast oluline tagada võimalikult
kõrgekvaliteediline ja mitmekülgne elukeskkond, mis pakuks erinevate era- ja avalike
teenuste kättesaadavust ning samas säiliks vallale omane asustusstruktuur ja
elukeskkond. Palupera vallas on küll viimastel aastatel elanike arv püsinud suhteliselt
stabiilsena, kuid pikemas perspektiivis on toimunud siiski elanikkonna mõningane
vähenemine. Seetõttu on oluline luua eeldused (sh uute elamumaade kavandamine ja
eluasemekohtade
rajamise
võimaldamine)
elanikkonna
juurdekasvuks
valla
territooriumil.
Palupera valla üldplaneeringuga kavandatakse täiendavalt elamumaad
olemasoleval ja kavandataval kompaktse asustusega aladel Hellenurme,
Palupera ja Nõuni küla ning piirkonna atraktsiivsusest tulenevalt Päidla, Atra ja
Neeruti külas. Elamumaa all mõeldakse nii pere-, rida- kui korterelamumaad.
Hajaasustuse põhimõtteid järgides võib rajada üksiku eluasemekoha (või kuni kolm
majapidamist, tekkib nn „kobar“) hajaasustuses. Kompaktse asustusega aladel ja
hajaasustuses on elamuarenduse põhimõtted ja nõuded erinevad. Kompaktse asustusega
alade kindlaks määramine on vajalik selleks, et vältida olukorda, kus kompaktse
hoonestuse põhimõttel hakatakse elamuid rajama looduslikult või ajalooliselt
väärtuslikesse piirkondadesse, mis rikuks ala omapära ja väärtuse. Üldplaneeringuga on
piiritletud olemasolevad ja kavandatavad kompaktse asutusega alad, kus on eeldada
enam huvi elamuarenduse osas ning kus arendustegevuse aluseks on detailplaneering.
Kõigil kompaktse asustusega aladel ning kavandatavatel elamumaadel Päidla, Atra ja
neeruti külas lubati algselt arendada nii pere-, rida- kui ka korterelamuid, kusjuures
sätestatud
oli
tingimus,
et
erinevate
elamutüüpide
paigutus
lahendatakse
detailplaneeringuga. Üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku järgselt esitati
planeeringulahenduse osas vastuväide seoses elamumaa kavandamisega Hellenurme
küla Hellenurme-Middendorfi tee äärde. Arutelu tulemusena asus juhtrühm ja Palupera
Vallavalitsus seisukohale, et õigustatud on piiritleda maa-alad, kuhu on lubatud üksnes
pereelamute rajamine ning maa-alad, kuhu võib lisaks pereelamutele rajada ka rida- ja
korterelamuid. Avalikustamise järgselt täpsustati üldplaneeringu lahendust ning
määratleti piirkonnad, kuhu võib lisaks pereelamutele rajada ka rida- ja korterelamuid.
Eelnimetatud põhimõtete sätestamine on positiivne, kuna aitab kaasa väljakujunenud
külamiljöö säilitamisele ning toetab kavandatud hoonestuse sobitumist olemasolevasse
keskkonda.
Üldjuhul erinevat liiki elamute rajamine mitmekesistab elamispinna valikut ning muudab
piirkonna elamualana atraktiivsemaks. Detailplaneeringu koostamise käigus tuleb
erinevad hoonetüübid (kus see on lubatud) paigutada planeeringualal selliselt, et tee
(tänava) või maantee äärde jäävad rida- ja korterelamud ning elamuala sisemusse
pereelamud. Rida- ja kortermajad on suurema elanikearvuga ja seetõttu on ka nendeni
viiv liikluskoormus suurem, kui pereelamute puhul. Suurema elanikearvuga majade
paiknemine tee ääres võimaldab vähendada autoliiklust elamuala sees ning tagada
seeläbi kvaliteetsema elukeskkonna. Suuremahulised hooned funktsioneerivad ka
müratõkkeseinana.
Väiksemate kinnistute puhul on igakülgselt läbimõelduma planeeringulahenduse
saavutamiseks otstarbekas koostada mitut katastriüksust hõlmav ühine detailplaneering,
millega lahendatakse
ühiselt
juurdepääsude,
veeja
kanalisatsioonitrasside,
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kergliiklusteede ja tänavavalgustuse ning üldkasutatavate haljasalade, sh laste
mänguväljakute, asukohad. Ühtlasi tuleb elamumaade arendamisel arvestada
ümbritsevate hoonestamata, kuid elamumaana kavandatud naaberaladega, eelkõige just
juurdepääsude ja tehnovõrkude lahendamise osas. Seeläbi tagatakse piirkonna ühtlane
ja tasakaalustatud areng. Ühtlasi tehnovõrkude jms kavandamine suurema ala peale
korraga majanduslikult otstarbekam, kui teha seda iga kinnistu piires eraldi.
Üldplaneeringuga antakse kõikidele olemasolevatele ja kavandatavatele elamumaadele
kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutushoone maa või kontori- ja büroohoone
maa või üldkasutatava hoone maa kõrvalfunktsioon kuni 25% ulatuses. Seeläbi
soodustatakse piirkonnas väikeettevõtluse, puhkemajanduse ja avaliku teenuse arengut,
mis elavdab piirkonna ettevõtluskeskkonda ja mõjub positiivselt majanduslikule arengule.
Ühtlasi paranevad kõrvalfunktsiooni arendamisel võimalused töökohtade tekkeks
elamualade lähedale ning väheneb elu- ja töökohavaheline pendelränne ning sellega
kaasnevad negatiivsed mõjud (liiklusest tingitud õhusaaste ja müra ning vahemaadest
tingitud aja ja rahakulud). Üldkasutatava hoone maa kõrvalfunktsiooni arendamine
võimaldab piirkonnas arendada nt eralasteaeda, kogukonnakeskust ning noorte- või
päevakeskust. Seeläbi paranevad oluliselt avalike teenuste kättesaadavuse võimalused.
Üheltpoolt soodustab äritegevuse arendamine elamualadel majandustegevust, teisalt
võib kaasa tuua negatiivseid mõjusid, mis halvendavad ümbritseva elukeskkonna
kvaliteeti. Selleks, et ärimaa kõrvalfunktsiooni arendamine ei kahjustaks ümbritsevat
elukeskkonda, tuleb äritegevust arendada mahus, millega ei kaasne olulist negatiivset
keskkonnamõju (müra, liiklusvoogude suurenemine, õhusaaste). Seetõttu on
soovituslikud
suunad
elamumaa
kõrvalfunktsioonina
ärimaa
arendamisel
puhkemajanduslik teenindus, iluteenused, kaubandus, toitlustuse või majutuse
arendamine. Toitlustus või majutusteenuse pakkumine elamualadel suurendab oluliselt
autotranspordi sagedust võrreldes lihtsalt elumajade rajamisega. Eriti suureneb
külastajate hulk turismiperioodil kevadel ja suvel. Külastajatega kaasnev liiklussagedus
ja sellest tingitud müra võib häirida kohalike elanike elukeskkonda.
Selleks et kindlustada ülevaade ärilise või ühiskondliku arendustegevuse ja sellega
kaasnevate mõjude üle, on üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise
kohustusega alad, kus detailplaneeringu koostamine on kohustuslik Planeerimisseaduse
§ 3 lõike 2 juhtudel ning detailplaneeringu koostamise kohustusega juhud.
Detailplaneeringu koostamine on avalik protsess, mille käigus on kõigil, sh naabrid jt
kohalikud elanikud, võimalik teha ettepanekuid parima lahenduse väljatöötamiseks ning
avaldada seisukohti. Lisaks tegevuse sobivusele elamualadele, peavad ka äritegevuseks
rajatavad hooned sobima oma mahult ja laadilt ümbritsevasse keskkonda. Korterelamu
maal võib kõrvalfunktsiooni väljaarendamine toimuda korteriühistu nõusolekul ja
vallavalitsuse otsuse alusel. Kortermajas on soovitav äri- ja ühiskondlikku tegevust
arendada hoone esimestel korrustel, mis on mugavam nii teenuste tarbijatele kui ka
maja elanikele.
Mõju looduskeskkonnale. Kuna oluline osa tänapäeval aset leidvast elamuehituse
arendamisest toimub seni kasutamata looduslike ja poollooduslike alade arvel, on
elamumaade kavandamisel looduskeskkonnale üldiselt negatiivne mõju: taimkate
vähenemine, pinnase kahjustamine, veerežiimi muutused, liikluskoormuse suurenemine,
jäätmete teke, arendamine rohevõrgustiku ja kõrge loodusväärtusega aladel jne.
Kuna elamumaade arendamisel on reeglina looduslike alade kadu paratamatu, tuleb
arendamisel lähtuda looduskeskkonnale võimalikult vähe negatiivset mõju avaldavatest
arenguvariantidest. Keskkonnakaitselistest ja majanduslikest kaalutlustest tulenevalt
peab üldplaneering oluliseks ja otstarbekaks ühiskanalisatsiooni edasiarendamist
olemasolevatel ja kavandatavatel kompaktse asustusega aladel, et tagada põhja-ja
pinnavee, veekogude ja pinnase kaitse. Üldplaneeringuga on määratud reovee
kogumisalad ja perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad.
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Üksiku eluasemekoha rajamine on lubatud kunagistel eluasemekohtadel, mida teatud
tingimustel (nt Natura elupaigatüüp, teed, püsielupaigad jms) on lubatud nihutada
kinnistu piires. Hajaasustuses võib üksiku eluaseme või kuni kolmest krundist
moodustuva hoonegrupi rajada maastiku sobivuse korral vähemalt 3 ha suurusele alale
või tingimusel, et üksiku eluasemekoha või hoonetegrupi omavaheline kaugus on
vähemalt 400m +/- 20% (rohevõrgustikus ei tohi aiaga piiratava õueala suurus ületada
0,4ha). Seeläbi tagatakse hajaasustusele omane avatud ruum ja ulukite vaba liikumine.
Maastiku üldilme säilimiseks tuleb säilitada alale omane asustusstruktuur ning vaated
huvitava reljeefiga aladele. Vaatekoridorid on üldplaneeringu protsessi käigus
väljatöötatud ja kantud maakasutusplaanile. Uute hoonete rajamisel ja nende maastikku
paigutamisel
tuleb
jälgida,
et
hoonestus
ei
häiriks
vaateid
maastikule,
maastikuelementidele või hoonetele. Väärtuslikul põllumaal on uute hoonete ehitamine
reeglina keelatud. Võib rajada üksiku eluasemekoha, kui see ei tükelda põllumaad ja ei
kahanda selle harimisväärtust.

4.2 Puhke- ja virgestusmaa ning aiandusmaa kavandamine ja
selle mõju
Palupera valla üldplaneeringuga loetakse puhke- ja virgestusmaaks haljas- ja metsalasid,
kuhu on ehitatud minimaalselt hooajaliselt või aastaringselt teenindavaid hooneid
(puhke-, spordi- ja kogunemishooneid), et võimaldada välisõhus sportimist ja
lõõgastumist, kasutamist turismi- ja väljasõidukohtadena, vabaõhuürituste korraldamist
jms. Hoonete pinna suhe krundi kogupinda on väike, maksimaalselt 5%, kuid rajatiste
(mänguväljakud, palliplatsid jt spordi- ja puhkerajatised) pinna suhe krundi kogupinda
võib teatud kohtades olla kuni 80-90%. Põhiliseks kasutuseks on tegevus välisõhus.
Käesoleva planeeringuga kavandatakse täiendavalt puhke- ja virgestusmaad Päidla ja
Nõuni küladesse. Puhkealadena on käsitletavad ka supluskohad, külaplatsid ja
olemasolevad puhkekohad, spordiväljakud ja –platsid, haljasala ja parkmetsa maad
Hellenurme ja Päidla külades ning tinglikult ka aiandusmaa Hellenurme külas.
Puhkefunktsiooni täiendavad ka maakasutusplaanile kantud kauni vaatega teelõigud,
mida mööda liigeldes avanevad kaunid vaated maastikule ja maastikuelementidele.
Samuti on vallas mitmed aktiivset puhkust võimaldavad liikumisrajad – Tartu Maratoni
suusarada, Rattamaratoni rada ning kavandatavad matkarajad ja kergliiklusteed.
Et suurendada kohalike elanike vaba aja veetmise võimalusi ja mitmekesistada
puhketingimusi ning efektiivsemalt ära kasutada piirkonna turismipotentsiaali, on Päidla
ja Nõuni järve äärsetel kavandatavatel puhkealadel lubatud arendada ka
puhkeotstarbelist äritegevust ning rajada puhkeotstarbelisi ärihooneid (toitlustus-,
majutus-, teenindushooned). Juhul, kui ala väljaarendamisel kavatsetakse rajada
majutus-, teenindus- ja toitlustushooneid, pakkudes võimalusi aktiivseks puhkuseks,
tuleb antud ala väljaarendamiseks koostada detailplaneering, millega lahendatakse
puhkeala seesmine struktuur ja liigendus.
Üldjuhul puhke- ja virgestusmaade arendamiseks detailplaneeringu koostamine vajalik
pole - haljastus, heakord, väikevormid, liikumisteed, parkimine jms lahendada
soovitavalt (haljastus)projektiga.
Üldplaneeringu
koostamise
protsessi
käigus
on
koostöös
Keskkonnaametiga
kooskõlastatud (kevad 2009) Nõuni puhkeala maa-ala suurus ning korrigeeritud ja
piiritletud maa-ala ulatus, kuhu võib rajada puhkeotstarbelisi ärihooneid (lubatud
puhkeotstarbeliste ärihoonete rajamine Sauli kinnistule, kinnistu põhjapiirist lõunasuunas
detailplaneeringu koostamise kohustusega ala piires). Keskkonnaameti seisukohalt
(05.05.2009 nr PVV 6-8/1086-4) Sauli ja Sauli 2 maadele planeeritud puhke- ja
virgestusmaa ei ole Natura 2000 loodusala kaitse-eesmärkidega vastuolus juhul, kui
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antud alale ei kaasne ehitusõigust uute hoonete püstitamiseks. Sauli 2 kinnistu koosseisu
kuuluvale metsale on 2003. aastal omistatud Natura 2000 kood 9080, elupaigatüüp on
laiamahuline, kuhu kuuluvad nii soostuvad metsad, madalsoometsad, kui lodumetsad.
Hoonete püstitamine kahjustaks elupaika. Seetõttu on Keskkonnaameti ettepanekut
arvestades üldplaneeringus piiritletud hoonete püstitamist võimaldav maa-ala ulatus
Sauli kinnistul (lubatud hoonete rajamine detailplaneeringu koostamise kohustusega ala
piires, mis on kaardile kantud vastava leppemärgiga), et tagada head looduslikud
tingimused ning järve loodusliku ja esteetilise ilme säilimine.
Ulatuslikuma puhkeala (hõlmab Sauli ja Sauli 2 maa-ala) määramine ja väljaarendamine
piirkonnas on üldjuhul positiivne, kuna võimaldab maksimaalselt ära kasutada piirkonna
turismipotentsiaali ning tagab puhkajatele mitmekesised tingimused puhkuseks ja vaba
aja veetmiseks. Üldplaneeringuga ei ole küll lubatud hoonete rajamine Sauli 2 kinnistule,
osaliselt ka Sauli kinnistule, kuid tervikliku maa-ala väljaarendamine soodustab erinevate
sihtgruppide huvi piirkonna vastu ning loob eeldused puhke- ja turismiettevõtte
äramajandamiseks. Ala väljaarendamisel on oluline teha koostööd Keskkonnaametiga, et
arendustegevus vastaks Natura 2000 loodusala kaitse-eesmärkidele.
Sauli 2 kinnistule puhke- ja virgestusmaa kavandamine ja selle arendamine
üldplaneeringuga seatud põhimõtteid ja tingimusi järgides ei kujunda ümber järve
kaldaaladel ulatuslikumaid looduslike tingimusi ning ei sea ohtu järve loodusliku ja
esteetilise
ilme
säilitamist.
Võimalike
negatiivsete
mõjude
vältimiseks
on
üldplaneeringuga ette nähtud leevendavate meetmete kasutamine – hoonestusala
piiritlemine, ehituskeeluvööndi järgimine, ala terviklik väljaarendamine projekti alusel
(detailplaneeringu koostamise kohustusega alast väljajäävas osas), millega lahendatakse
heakord, väikevormide (pingid, kiiged, viidad vms), liikumisteede jne paiknemine. Nõuni
järve äärde kavandatud puhkeala väljaarendamine üldplaneeringuga seatud
põhimõtete
ja
tingimuste
alusel
ei
too
kaasa
negatiivset
mõju
looduskeskkonnale, kuna hoonete ehitamine on lubatud suhteliselt väikesele
maa-alale, kus puudub vajadust pinnase täitmiseks ning väljaspool
detailplaneeringu
koostamise
kohustusega
ala
tuleb
koostada
(haljastus)projekt.
Üldplaneeringuga kavandati puhke- ja virgestusmaad ka Miti külas, kuna piirkond on
olnud traditsiooniliselt kasutuses puhkeotstarbeliselt nii Palupera kooli õpilaste kui
kohalike elanike poolt. Üldplaneeringu koostamise protsessi lõpuetapis (detsember 2010)
esitas Keskkonnaamet Miti puhkeala osas järgmise seisukoha: puhke- ja virgestusmaa
kavandamine Miti külas on läbi mõtlemata ja põhjendamata. Puhkepiirkonnaks määratud
ala asub keset suurt metsamassiivi, mida iseloomustab hõre inimasustus, halb
juurdepääs ning praktiliselt olematu traditsioon ala kasutamisel planeeritud eesmärgil.
Lähiajal saadab Keskkonnaamet Palupera Vallavalitsusele kirja sihtkaitsevööndite piiride
muutmise kohta ning muuhulgas tehakse ettepanek ka uue Tsorro sihtkaitsevööndi
moodustamiseks. Esialgse sihtkaitsevööndi ettepaneku kohaselt asub Miti külas puhke- ja
virgestusmaaks kavandatud ala tervenisti Tsorro sihtkaitsevööndis. Sihtkaitsevöönd ja
puhkeala on üksteist välistavad nägemused ala tulevasest maakasutusest. Tsorro
sihtkaitsevööndi eesmärgiks on mitmete dokumenteeritud looduskaitseliste väärtuste
(elupaigad, kaitsealused liigid) kaitse.
Sihtkaitsevööndi moodustamisest tulenevalt loobus omavalitsus puhke- ja virgestusmaa
kavandamisest Miti külas ning korrigeeris vastavalt ka planeeringulahendust. Oluline on
siiski rõhutada, et piirkond on olnud kohalike elanike ja Palupera kooli õpilaste poolt
aktiivselt kasutuses puhkepiirkonnana, kus asuvad suusa-, matka- ja jalgrattarajad.
Palupera vald toetab Tsorro sihtkaitsevööndi moodustamise ettepanekut, kuna
looduskaitseliste väärtuste (elupaigad, kaitsealused liigid) kaitse on oluline ja vajalik,
kuid peab oluliseks suusa-, matka- ja jalgrattaradade kasutamise võimaldamist ka Tsorro
sihtkaitsevööndi moodustamise järgselt, et säilitada head tingimused sportimiseks, vaba
aja veetmiseks ja puhkamiseks.
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Puhke- ja virgestusmaade kavandamine ja arendamine avaldab valla sotsiaalmajanduslikule keskkonnale positiivset mõju, kuna seeläbi paraneb kohalike elanike
elukeskkond ning piirkond muutub atraktiivsemaks ka valla külastajatele. Avalikult
kasutatavate puhkealade arendamine muudab valla atraktiivsemaks ning suurendab
avalikult kasutatava ruumi osatähtsust. Turismipotentsiaali suurendamine tõstab vallas
peatuvate ja siinseid teenuseid kasutavate külastajate arvu, mis omakorda suurendab
valla majanduslikke võimalusi.
Puhkealade arendamise mõju inimeste elukvaliteedile on positiivne, kuna puhkealad
muutuvad ruumiliselt ühtlasemalt kättesaadavateks. Suurenevad vaba aja veetmise ja
sportimise võimalused, mistõttu mõju elanike tervisele on positiivne.
Puhke- ja virgestusmaade kavandamise ja arendamistingimuste seadmise mõju
looduskeskkonnale on positiivne, kuna seeläbi kasutatakse ja arendatakse puhkealasid
kindlaks määratud kohtades, misläbi väheneb nn metsiku turismi osakaal. Avalikes
puhkekohtades ja ujumiskohtades on tagatud heakorranõuded (rajatud välikäimlad ja
prügikastid), mis aitab säilitada looduskeskkonna hea seisundi ning puhtuse ja korra.
Reguleerimata puhkekohtade kasutamisega kaasneb oht looduskeskkonna risustamiseks.
Aiandusmaa
Võimaldamaks kohalikel elanikel, eelkõige korterelamute elanikel, kasvatada oma tarbeks
põllumajandussaadusi, on üldplaneeringuga kavandatud Hellenurme küla kirde- ja
edelaosas aiandusmaa. Lisaks põllumajandussaaduste kasvatamisele täidavad need maaalad ka puhkefunktsiooni, vähemal määral toimivad rohealadena. Aiandusmaa
kavandamine on keskkonnale üldjuhul positiivse mõjuga, kuna elanikkond saab
kasvatada aiandussaadusi oma tarbeks kodu lähedal, avarduvad vaba aja veetmise
võimalused, nt iluaiandusega tegelemine. Aiandusmaa asukoha valikul on arvestatud
elamumaade paiknemisega – olemasolevate ja kavandatavate elamualade suhtes
äärealal, kuid samas siiski elukoha lähedal. Nii on maa-ala kasutamisega kaasnevad
võimalikud häiringud keskkonnale minimaalsed, kuid asustuse ja kodu lähedus tagab
maa-ala hooldatuse.

4.3 Äri- ja tootmismaade kavandamine ja selle mõju
Valla majandusliku keskkonna aktiivsemaks muutmiseks, töökohtade tekitamiseks ning
investorite ligimeelitamiseks tuleb üldplaneeringuga kindlaks määrata äri- ja
tootmismaade asukohad ning nende kasutamise ja arendamise tingimused. Käesoleva
üldplaneeringuga kavandatakse kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutushoone
maad ning kontori- ja büroohoone maad, mis käesolevas aruandes on lihtsuse mõttes
nimetatud ärimaaks. Tootmismaa all mõeldakse tootva ja ümbertöötleva tootmisega
seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maad, mille puhul tuleb
arvestada tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale keskkonnale. Kuna
tänapäeval on tootmis- ja äritegevus omavahel tihedalt seotud, on tootmismaale lisatud
ka laohoone maa, kaubandus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa
kõrvalfunktsioon.
Palupera vallas on tänu Otepää kõrgustikule iseloomulik maastike vaheldusrikkus ja
järvede rohkus, mis loob eeldused aastaringse kasutusega puhkemajanduse ja turismi
arendamiseks, turistide teenindamiseks ja erinevate turismi tugiteenuste osutamiseks.
Kuna üldplaneeringu koostamise ajal on majutus-, toitlustus- ja teenindusettevõtete
osakaal vallas suhteliselt väike, kavandatakse üldplaneeringuga täiendavaid äri- ja
tootmismaa juhtfunktsiooniga maid, et oleks võimalik piirkonna ettevõtluseeldusi
paremini ära kasutada. Äri- ja teenindusettevõtlust kavandatakse täiendavalt
Hellenurme, Palupera, Päidla ja Nõuni külades ning tootmismaa kavandamist
nähakse ette Palupera ja Päidla külades ning Astuvere, Mäelooga ja Atra külas.
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Üldjuhul olemasolevad tootmismaad säilivad, välja arvatud va Hellenurme küla asuv
Hellenurme saekaatri, Hellenurme halli, Tallimäe küüni, Kalju, Lepiku, osaliselt Nurme
ning Päidla mõisa maa-ala, mis kavandatakse elamumaaks ning haljasala ja parkmetsa
maaks.
Äri- ja tootmismaade kavandamise mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale on
positiivne, kuna loob võimalused äri- ja tootmistegevuse laienemiseks, uute töökohtade
tekkeks ning investeeringute tegemiseks. Ühtlasi paranevad võimalused piirkonna
turismipotentsiaali ära kasutamiseks. Tootmismaade arendamise mitmekesistamiseks
antakse kõikidele olemasolevatele ja perspektiivsetele tootmismaa juhtfunktsiooniga
maadele ärimaa kõrvalfunktsioon. Seeläbi antakse võimalus maade arendamiseks äri- või
tootmismaana või nimetatud funktsioonide kombinatsioonina. Majandustegevuse
arendamiseks võimaluste loomine elavdab majanduselu nii kohalike ettevõtjate kui ka
välisinvestorite jaoks. Ühtlasi tekib juurde uusi töökohti, kus leiab rakendust kohalik
tööealine elanikkond või ka töötajad väljastpoolt valda. See aitab tagada kohalike elanike
püsimajäämist vallas ning suurendada valla elanikkonda juurdetulevate töötajate arvelt.
Äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooni arendamine toimub läbi detailplaneeringu või
omavalitsuse poolt väljastatavate projekteerimistingimuste. Detailplaneeringuga on
võimalik saada parem ülevaade arendustegevusest, hinnata arendustegevusega
kaasneda võivaid negatiivseid mõjusid ning leida meetmed nende leevendamiseks.
Detailplaneeringu koostamine on avalik protsess, mille käigus on kõigil asjast huvitatud
osapooltel, sh kohalikel elanikel, võimalik kavandatava tegevusega tutvuda ning esitada
vastuväiteid
ja
ettepanekuid
parema
planeeringulahenduse
väljatöötamiseks.
Tootmismaade arendamisel lähtutakse ettevaatuse põhimõttest, st ei lubata arendusi
enne, kui nende võimalik mõju keskkonnale ei ole selge. Seeläbi tagatakse kvaliteetse
elu- ja looduskeskkonna säilimine. Tootmistegevus võib jääda elamualade, puhkealade ja
üldkasutatavate hoonete ligidusse juhul, kui sellega kaasnevad negatiivsed mõjud
(õhusaaste, müra, vibratsioon) ei välju krundi piirest. Võimalike negatiivsete mõjude (sh
visuaalsed mõjud) leevendamiseks ja ennetamiseks kavandatakse tootmismaade ning
elamu- ja puhkealade ja üldkasutatavate hoonete vahele rohelised puhvertsoonid.
Tootmise arendamine elamualade lähedal soodustab töökohtade teket ja vähendab
pendelrännet elu- ja töökoha vahel.
Ärimaa kõrvalfunktsioon antakse ka elamumaa juhtfunktsiooniga maadele 25% ulatuses.
Seeläbi mitmekesistatakse elamualade maakasutust ning luuakse võimalused töökohtade
tekkeks elamualade lähedal, mis vähendab elu- ja töökohtade vahelist pendelrännet. See
mõjub positiivselt nii looduskeskkonnale kui ka inimeste elukeskkonnale. Selleks, et
ärimaade arendamine elamumaa kõrvalfunktsioonina ei kahjustaks elukeskkonda võivad
korterelamumaal äriruumid asuda korterelamute alumisel korrusel. Väikeelamumaal peab
äriliseks otstarbeks ehitatav hoone harmoneeruma ümbritseva keskkonnaga ning hoone
maht ei tohi oluliselt ületada väikeelamu mahtu. Ärihoone(ala) täpne asukoht
määratakse
detailplaneeringu
või
omavalitsuse
poolt
väljastatavate
projekteerimistingimustega. Elamualadel ning loodusväärtuslike maastike ja kooslustega
aladel on oluliseks kriteeriumiks loodussäästlik majandamine, mistõttu on soovituslikud
arendussuunad puhkemajanduslik teenindus, toitlustamine, iluteenus (nt juuksurisalong
vms) ja majutusteenus (nt kodumajutus).
Looduslikule keskkonnale võib tootmismaade kavandamine ja arendamine mõjuda
negatiivselt, kuna tootmistegevusega kaasneb oht välisõhu, pinna- ja põhjavee ning
pinnase saastumiseks. Tootmismaade arendamisel on lähtutud põhimõttest, et eelkõige
laiendatakse olemasolevaid tootmisalasid. Olemasolevate tootmismaade laiendamine on
majanduslikult otstarbekam, kuna tootmiseks vajalik infrastruktuur on aladel juba
olemas. Eraldiseisva tootmis- ja laohoone ehitamine, kui see ei ole vajalik põllu- ja
metsamajandusmaa kasutamiseks, on üldjuhul keelatud. Eelnimetatud põhimõttest
lähtumine mõjub soodsamalt ka looduskeskkonnale, kuna ümbritsev keskkond on
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tootmistegevusest juba mõjutatud ning kaasnevad mõjud ei ole nii ulatuslikud kui nn
puhtasse keskkonda tootmishoone rajamisel.

4.4 Teede ja tehnilise infrastruktuuri kavandamine ja selle mõju
Palupera valla teedevõrk on hästi välja kujunenud ja olulisi muudatusi teede osas
üldplaneeringuga ette ei nähta. Juurdepääsud elamualadele tuleb lahendada
olemasolevate juurdepääsude ja mahasõitude kaudu või kõrvalmaanteede ja kohalike
teede kaudu. Täiendavate mahasõitude rajamine tugimaanteedelt arendatavatele
elamualadele ei ole lubatud. Üldplaneeringuga määratakse kindlaks raskeveokite
liikumistee Nõuni ja Palupera külades. Pikas perspektiivis nähakse ette valda läbivate
riigimaanteede viimine mustkatte alla. Tehnoehitiste maana reserveeritakse inimese
elu- ja tootmistegevust toetava tehnilise infrastruktuuri hoonete ja rajatiste juurde
kuuluvat maad. Siia kuuluvad sideteenust pakkuvad, energiat tootvad ja jaotavad,
puhast vett tootvad ja jaotavad ning reoveepuhastusega tegelevad ettevõtted.
Tehnoehitise maa kavandatakse üldplaneeringuga Päidla külla kavandatava elamumaa
väljaarendamisel reovee kogumiseks ja puhastamiseks.
Teede ja tehnilise infrastruktuuri arendamine on üldiselt positiivse mõjuga, sest
antud valdkonna arendamine täidab kõrgemalseisvates arengudokumentides toodud
arengueesmärke: nt. Üleriigilises planeeringus Eesti 2010 toodud ühendusteede
paranemisest
tulenevat
liikumisvõimaluste
ja
ühenduse
kiiruste
paranemist,
maakonnaplaneeringus rõhutatud hea elu- ja tööpaiga ning turismipiirkonna
teadvustamine. Tehniliste infrastruktuuride ja teede arendamisel on oluline strateegiline
positiivne mõju kvaliteetse elukeskkonna ja ettevõtluskeskkonna loomisele; avalikele ja
erateenustele ning töökohtadele ligipääsetavuse suurendamisele.
Käesoleva planeeringuga kavandatakse teemaa juhtotstarbega maad täiendavalt
Nõuni külas, mis on vajalik Nõuni järve äärde kavandatava puhke-ja virgestusmaa
väljaarendamiseks ja selle väljaarendamise järgse kasutamise võimaldamiseks.
Täiendavad parklad parkimiskohtade tagamiseks kavandatakse Nõuni ja Palupera külas.
Erineva juhtfunktsiooniga maade väljaarendamisel (sh puhkealad, üldkasutatavate
hoonete maa, äri- ja tootmismaad) lahendatakse parkimine ja liikluskorraldus
detailplaneeringuga ning tagatakse parkimiskohtade olemasolu ala sees vastavalt
kehtivatele parkimisnormidele ja ala prognoositavale kasutusaktiivsusele. Heade
parkimisvõimaluste
kättesaadavus
(eelkõige
külakeskustes
ja
atraktiivsetes
puhkekohtades) soodustab läbisõitjate peatumist piirkonnas, mis omakorda on positiivse
mõjuga kohalikule ettevõtlusele. Kaugemalt tulnud turistide paremaks teenindamiseks
võib parklate kõrvale paigutada kaarte ja infotahvleid, mis tutvustavad piirkonda ja
ümbruskonna vaatamisväärsusi.
Üldplaneeringuga määratakse kindlaks raskeveokite liikumistee Nõuni ja Palupera
külades. Raskeveokid suunatakse tugimaanteelt otse tootmisalale, kasutades
olemasolevaid mahasõite ning vältides raskeveokite liikumist läbi elamu- ja
üldkasutatava hoone ala. Liikumistee kindlaks määramisel on arvestatud, et tee läbiks
elamualasid võimalikult vähe ning seeläbi mõjutaks ka ümbritsevat elukeskkonda
võimalikult minimaalselt. Kavandatavad liikumisteed on suhteliselt lühikesed ja ei
põhjusta raskeveokitele olulisi marsruudimuutusi, samas paraneb oluliselt lähialade
elukeskkond.
Keskkonnasõbraliku ja loodusäästliku liikumisviisi soodustamiseks ning liiklusohutuse
tagamiseks kavandatakse üldplaneeringuga kergliiklusteid valda läbivate suuremate
maanteede
äärde
ühendades
suuremaid
külasid
ja
tõmbekeskusi
ning
naaberomavalitsusi. Kergliiklusteede rajamine aitab vähendada autoliiklust ja sellega
kaasnevat liiklusohtu ning aitab kaasa tervislike eluviiside harrastamisele. Seega omab
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kergliiklusteede kavandamine positiivset mõju nii looduskeskkonnale kui ka inimeste
tervisele ja elukeskkonna kvaliteedile.
Teenustele ligipääsetavuse parandamiseks ning valla ja oluliste tõmbekeskuste vahelise
ühenduse parandamiseks näeb üldplaneering pikemas perspektiivis ette vajadust viia
valda läbivad riigimaanteed tolmuvaba katte alla. Teede arendamine ja renoveerimine
on positiivse mõjuga, kuna parandab valla erinevate osade omavahelist ühendatust,
ühendust suuremate tõmbekeskustega ning suurendab liiklemise turvalisust. Teemaa ja
olemasoleva teedevõrgu arendamisel on oluline väljakujunenud teedevõrguga arvestada
ning ajaloolisi teid mitte õgvendada. Seeläbi tagatakse väljakujunenud maastikuilme
säilimine. Vaadete avatuse tagamiseks ning korrastatud üldmulje säilitamiseks tuleb
teeservi perioodiliselt hooldada.
Üldplaneeringuga kavandatakse ka tehnoehitiste maad Päidla külla kavandatava
elamumaa väljaarendamisel tekkiva reovee kogumiseks ja puhastamiseks. Tehnilise
infrastruktuuri arendamine võimaldab terviklike ühiste lahenduse tõttu tõhusamat
keskkonnakaitset kui üksikute lahenduse puhul ning on seetõttu positiivse mõjuga.
Oluline on tagada tehniliste võrkude ja rajatiste toimimine ning vastavus nõuetele ning
arengukavade järk-järguline elluviimine.

4.5 Sotsiaalse infrastruktuuri kavandamine ja selle mõju
Sotsiaalse infrastruktuuri arendamine hõlmab arendamist erinevates valdkondades:
üldkasutatavad hooned, puhkealad ja kergliiklusteed, ühendusteed ja transport.
Käesolevas peatükis on sotsiaalse infrastruktuuri all käsitletud eelkõige neid
kavandatavaid tegevusi, mis on suunatud kohalike elanike elukeskkonna parandamisele.
Kuna puhke- ja virgestusmaade, kergliiklusteede ja üldiselt teede arendamisega
kaasnevaid mõjusid on eelpool juba hinnatud, käsitleb järgnev peatükk üldkasutatavate
hoonete maa arendamise mõjusid.
Üldkasutatava hoone maa all mõeldakse käesolevas planeeringus tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekandeasutuste
maad,
teadus-,
haridusja
lasteasutuste
maad,
spordihoonete-, kultuuri ja kogunemisasutuste maad ning sakraal- ja tavandihoone
maad. Avalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks säilivad kõik olemasolevad
üldkasutatava hoone maad. Üldplaneeringuga kavandatakse täiendavalt üldkasutatava
hoone maad Hellenurme, Palupera ja Neeruti külla, eesmärgiga suunata piirkonda enam
avalikku teenust ja/või soodustada kogukonnakeskuse (külamaja) teket ja ühistegevust
külakeskuses. Ühtlasi lubatakse kõikidele olemasolevatele ja kavandatavatele
elamumaadele üldkasutatavate hoonete maa kõrvalfunktsioon kuni 25% ulatuses.
Seeläbi soodustakse avaliku teenuse arengut ja kättesaadavust valla erinevates
piirkondades. Elamualadele võib rajada ruumid eralasteaia, külaseltside, -seltsingute,
noorte- ja päevakeskuse jms tegevuseks.
Avalikult kasutatavate hoonete ja rajatiste säilimise ja arendamise mõju valla arengule
on positiivne, kuna võimaldab erinevate teenuste kättesaadavust ning arvestab erinevate
vanusrühmade huvide ja vajadustega. Strateegiliselt on oluline kohaliku elu edendamine
ka valla äärealadel, mitte vaid suuremates keskustes. Üldkasutatava maa arendamine ja
kasutamine aitab tugevdada „kohatunnet” ja kohalikku identiteeti. Samuti aitab see luua
võrdväärsed elamistingimused ning tugevdab kohalikke keskusi teenuste/rajatiste
kvaliteedi paranemise ja mitmekülgsemaks muutumise läbi. Eelkõige paranevad seeläbi
kohalike elanike vaba aja veetmise võimalused.
Üldplaneeringuga seatud tingimused turvariskide ennetamiseks ja maandamiseks
üldkasutatavate hoonete maadel ning alade kasutamise võimaldamine ka puhkealadena,
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soodustavad alade kasutamist ning on nii sotsiaalsele kui looduslikule keskkonnale
positiivse mõjuga. Aladele ligipääsu parandamiseks tuleks ette näha juurdepääsu
võimaldavad kergliiklusteed ning arvestada ka erivajadustega ja puuetega inimeste
vajadustega. Täpsemad maakasutus- ja ehitustingimused alade arendamiseks
määratakse
detailplaneeringuga
selle
koostamise
kohustuse
korral
või
projekteerimistingimustega.
Sotsiaalse infrastruktuuri arendamise mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale on
positiivne, kuna paraneb inimeste elukeskkond. Olulist mõju looduskeskkonnale
sotsiaalse infrastruktuuri arendamisega ei kaasne.
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5 Üldplaneeringuga
kavandatavate
kaasnevad mõjud teemade lõikes

35

tegevustega

5.1 Rohevõrgustik
Lisaks tehnilisele infrastruktuurile on inimese täisväärtuslikuks eluks vajalik ka roheline
infrastruktuur (rohe- ja haljasalad, pargid jne). Rohelise infrastruktuuri põhieesmärgiks
on ühelt poolt säilitada bioloogilist mitmekesisust ning teiselt poolt tekitada inimestes
huvi tervislike eluviiside, looduses liikumise ja puhkamise vastu rajades rohealadele
kergliiklus- ja jalgteid.
Valla üldplaneeringu ülesanne on muuhulgas maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja
ehitustingimuste kehtestamine ning väärtuslike maastike ja looduskoosluste säilimise
tagamine
ning
kasutustingimuste
määratlemine.
Käesoleva
üldplaneeringuga
kavandatakse täiendavalt elamu-, äri-, tootmis- ja üldkasutatavate hoonete maad ning
teemaad. Hoonete ja vajaliku infrastruktuuri rajamine toimub valdavalt looduslike alade
arvelt, mis mõjutab taimekoosluste levikut ja rohestruktuuride funktsioneerimist. Seega
tuleb üldplaneeringuga ära määrata arendatavad piirkonnad selliselt, et olemasoleva
rohevõrgustiku funktsioon säiliks.
Nii maakondlikul kui ka valla üldplaneeringu tasandil on rohevõrgustiku planeerimisel
oluline kujundada looduslike alade nii ökoloogilisest, loodus- ja keskkonnakaitselisest kui
ka sotsiaalsest aspektist põhjendatuim ruumiline struktuur, pehmendada inimtekkelisi
mõjusid ning tagada inimesele elutähtsad keskkonda kujundavad protsessid (põhja- ja
pinnavee teke, õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed jne).
Üldplaneeringuga kavandatakse haljasala ja parkmetsa maad Hellenurme ja Päidla
külades, mille eesmärk on puhketingimuste mitmekesistamine. Haljasala ja parkmetsa
maad on olulised piirkonna rohelise üldilme säilitamiseks, mistõttu ei ole antud aladel
üldjuhul ehitustegevus lubatud (va sihipärase kasutamisega seonduvate ehitiste või
tehniliste kommunikatsioonide rajamine). Puhketingimuste parandamiseks rikastatakse
alad väikevormide, haljastuselementide ja istepinkidega. Tootmismaade ümber
kavandatakse üldplaneeringuga rohelised puhvertsoonid, mis tõkestavad tootmismaa
arendamisega kaasneda võivaid mõjusid ning mitmekesistavad maastikupilti.
Valga maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” järgi kuulub Palupera vallas rohevõrgustiku alade hulka valla
keskosa Hellenurme ja Räbi küla vaheline ala ning valla äärealad sellest ida pool.
Üldplaneeringu käigus on rohevõrgustiku piire täpsustatud, võttes arvesse loomade
liikumisteed ja rohelise võrgustiku sidusust. Rohevõrgustiku alale üldplaneeringuga
arendustegevust ettenähtud ei ole (uute asustusalade ning tööstuslike ja
tootmisobjektide rajamine tugialadele on keelatud, looduslike alade osatähtsus ei tohi
langeda alla 90%). Eluaseme rajamine on lubatud vähemalt 3 ha suurusele
katastriüksusele või juhul, kui hoonete omavaheline kaugus on vähemalt 400m (+/20%). Lisaks on üldplaneeringuga seatud mitmed tingimused rohevõrgustiku toimimise
tagamiseks, sh tingimus, et arendustegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet või
kavandavad joonehitisi, tuleb kooskõlastada Maavalitsuse ja Keskkonnaametiga ning
nende ellurakendamisel tuleb tähelepanu pöörata rohevõrgustiku funktsioneerimisele.
Üldplaneeringu realiseerudes rohevõrgustiku funktsioon säilib.
Rohevõrgustiku konfliktaladeks on suure liikluskoormusega maanteede ja karjääride
ühtimine rohevõrgustiku aladega. Autode liikumine suure liikluskoormusega teedel
takistab rohelise võrgustiku pidevuse säilimist ja üldist toimimist. Konfliktiohuga aladel
on rohevõrgustiku toimimiseks vajalik loomade liikumistee ristumisel maanteega
paigaldada teedele ohumärk „Metsloomad” või vähendada lubatud piirkiirust. Antud
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meetmete rakendamine aitab tagada metsloomade ohutu teeületuse nii loomade endi,
kui ka inimeste jaoks.

5.2 Väärtuslik maastik
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga määratletakse lisaks rohevõrgustikule ka
väärtuslike maastike asukohad. Väärtusliku maastikuna käsitletakse eelkõige
kultuurmaastikku, mille all mõistetakse põllumajandusmaastikku, asustust ja teedevõrku
koos seal sisalduvate looduslikku päritolu elementidega. Väärtustatakse traditsioonilist
kultuurmaastiku
piirkonda,
kus
on
säilinud
1920-30ndate
asustusja
maakasutusstruktuur ning kus on kontsentreeritud ja hästisäilinud kujul väljendunud
kogu meie ajalugu muinasajast tänapäevani. Väärtuslikeks on loetud ka paiku, mille
teevad eriliseks nendega seonduv vaimne pärand.
Suur osa Palupera vallast hõlmab erineva tähtsusega väärtuslikke maastikke.
Planeeringualal asub võimaliku riikliku tähtsusega väärtuslik maastik Otepää Looduspark.
Veel asub vallas maakondliku tähtsusega Palupera-Hellenurme-Lutike-Neeruti väärtuslik
maastik ning kohaliku tähtsusega Kähri küla väärtuslik maastik valla edelaservas (väga
väike osa Pästra oja ääres). Üldplaneeringuga on seatud väärtuslike maastike väärtuse
säilitamiseks järgmised kaitse-, kasutus- ja ehitustingimused:
- säilitada alade loodusväärtus;
- säilitada põlispuude grupid ja puudealleed kui maastiku ilmestajad;
- väärtuslik põllumaa hoida üldjuhul põllumajanduslikus kasutuses;
- kasutusest väljasolevad endised põllumajandushooned korrastada või lammutada;
- arendustegevuse kavandamisel järgida üldplaneeringuga seatud põhimõtteid ja
tingimusi arendamiseks hajaasustuses;
- taluhoonete renoveerimisel arvestada kohalike ehitustraditsioonidega.
Nimetatud tingimustest kinnipidamine arendustegevusel tagab väärtuslike maastike
kaitse ja väärtuste säilimise. Seega üldplaneeringu elluviimisel olulisi negatiivseid
mõjusid väärtuslikele maastikele ei kaasne.

5.3 Kaitsealused objektid ja alad
Planeeringualal on kaks kaitseala (Elva-Vitipalu MKA ja Otepää Looduspark), kaks
kohaliku omavalitsuse kaitse all olevat objekti (Lustimäe ja Hellenurme puhkeala),
kolm kaitsealust parki (Middendorffi matusekoha park, Hellenurme lastekodu park ja
Palupera park) ja seitse Natura 2000 ala (Elva-Vitipalu loodusala, Allika loodusala,
Otepää loodusala, Otepää linnuala, Elva jõgi, Ilusa oja ja Laguja oja).
Looduskaitsealuseid üksikobjekte vallas ei ole, küll aga leidub mitmeid kaitsealuste
liikide kasvukohti ja elupaiku ning vääriselupaiku.
Lisaks on vallas 37 muinsuskaitsealust
Muinsuskaitsealad planeeringualal puuduvad.

kinnismälestist

ja

üks

vallasmälestis.

Looduskaitsealade ja kaitsealuste objektide kaitsekord on reguleeritud alade kaitseeeskirjade ja Looduskaitseseadusega. Kultuurimälestiste kaitsekorda reguleerib
Muinsuskaitseseadus.
Üldplaneeringuga on loodusväärtusliku maastiku või koosluste maa-alal
on seatud
üldplaneeringu rakendumisega seotud tegevuste puhul, sealhulgas detailplaneeringute ja
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ehitusprojektide koostamisel, tingimus täpsustada taimeliikide kasvukohad (areaalid)
ning omavalitsusel kaaluda keskkonnamõju hindamise läbiviimise vajadust, eesmärgil
välja selgitada hoonete parim asukoht maastikus. Seeläbi vähendatakse ohtu
kaitsealuste liikide kasvukohtade kahjustamiseks ning võimaldab ehitiste asukohavalikut
selliselt, et loodusväärtuslikud kooslused säiliksid. Palupera valla üks keskkonna
arendamise strateegilisi põhimõtteid on säilitada olemasolev väärtuslik keskkond, tagada
looduse bioloogiline mitmekesisus ning kaitsta poollooduslikke kooslusi, märgalasid ja
elupaiku. Arendustegevusel üldplaneeringuga sätestatud tingimuste järgimisel ei
kaasne
üldplaneeringu
elluviimisega
olulisi
mõjusid
kaitsealustele
loodusobjektidele ja –aladele.

5.4 Maavarad
Maavaradest leidub Palupera vallas turvast, järvemuda, savi ja kruusliiva. Maaameti
maardlate kaardirakenduse alusel on Keskkonnaregistri maardlate nimistusse kantud
kohaliku tähtsusega Marusoo ja Palupera turbamaardlad ning kohaliku tähtsusega
ehitusliiva ja –kruusa maardlad (Miti, Hellenurme ja Neeruti). Savi leiukohad varudena
arvel ei ole. Järvemuda leidub Päidla Mõisajärves, Päidla Suurjärves ja Mõrtsuka järves.
Kehtivad maavara kaevandamise load on väljastatud ASile Kiirkandur kruusa
kaevandamiseks Miti maardlas, Pinnasetööde OÜle kruusa kaevandamiseks Hellenurme
maardlast, OÜle Vevasi liiva kaevandamiseks Nõuni maardlast ja Kagu Teedevalitsusele
kruusa kaevandamiseks Palupera kruusakarjäärist.
Üldplaneeringuga kavandatakse mäetööstusmaad Miti külas Palupera karjääri
laiendusena Kasemäe maaüksuse selles osas, mis piirneb Palupera karjääri maa-alaga ja
kuhu on juba väljastatud kaeveluba. Mujal täiendavaid mäetööstusmaa juhtfunktsiooniga
maid ei kavandata, kuna olemasolevates karjäärides on varud piisavad ning täiendavate
alade kaevandamine ja kasutuselevõtmine ei ole vajalik ja põhjendatud. Maavara
kaevandamine on võimalik aladel, kus maavaravarusid on uuritud piisava põhjalikkusega
ning maardla varud on registreeritud aktiivse tarbevaruna. Passiivseid varusid ja
reservvarusid tuleb enne kaevandama asumist täiendavalt uurida, et hinnata
kaevandamise võimalikkust. Olemasoleva mäetööstusmaa arendamisel tuleb lähtuda
Maapõueseadusega ning Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusega määratletust. Loa maavara kaevandamiseks väljastab keskkonnaamet. Juhul,
kui võib eeldada, et maavara kaevandamine, geoloogiline uuring, üldgeoloogiline
uurimistöö või maavaravaru kaevandamise lõpetamine võib põhjustada olulist
keskkonnamõju, on tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 6 lõike 2 punkti 2 alusel otsustajal õigus algatada keskkonnamõju hindamise
protsess. Selle protsessi vältel hinnatakse keskkonnale kaasneda võivaid olulisi mõjusid
ning töötatakse välja leevendavad meetmed. Üldplaneeringuga seatakse tingimus, et
maavarade kaevandamissoovi tekkimisel tuleb edasises protsessis arvestada kohalike
elanike seisukohtadega ning elanikkonna kaasamise eesmärgil viia läbi avalik protsess.
Seeläbi on kohalikel elanikel, kelle elukeskkonda maavarade kaevandamine kõige
otsesemalt kahjustab, võimalik otsustusprotsessis kaasa rääkida ning vajadusel esitada
ettepanekuid/vastuväiteid parima võimaliku kaevandusprotsessi kujunemiseks.
Peale varude ammendumist on arendajal, tulenevalt Maapõueseadusest kohustus
maavaravaru kaevandamisega rikutud maa-ala korrastada. Kaevandamisega rikutud maa
tuleb korrastada nõuetekohase projekti alusel. Kaevandamisega rikutud maa
korrastamisel tuleb tagada, et kaevandamisala põhjavee režiim vastaks maa kasutamise
sihtotstarbele, korrastatud ala sobiks ümbritsevasse maastikku, ala reljeef ja
pinnavormid oleksid võimalikult looduslähedased ning ala ei kujutaks oma iseärasustest
tulenevalt ohtu seal liikuvatele inimestele. Maavaravaru kaevandamisega rikutud maa
tuleb korrastada enne kaevandamisloa kehtivuse lõppemist. Rekultiveeritava maa
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kasutamise otstarve määratakse maavara kaevandamise loaga. Üldjuhul korrastatakse
alad metsa- ja rohumaaks või tulenevalt kaevandamise ja maa-ala iseloomust ka
veekoguks.

5.5 Veemajandus ja reoveekäitlus
Palupera vallas on ühisveevarustus ja –kanalisatsioon välja arendatud Hellenurme,
Palupera, Nõuni ja Päidla külades. 2001.a teostati ulatuslik veetorustike renoveerimine,
tänu millele on veevarustuse seisukord vallas suhteliselt hea. Osaliselt on renoveerimata
veel veetorustikud Päidla külas. Veevarustuseks kasutatakse vallas peamiselt devoni
veeladestu vett (puurkaevude sügavus 130-180m). Aladel, mis ei ole hõlmatud
ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga, toimub veevarustus salvkaevudest (kaevude
sügavus 3-10m) ja reoveed juhitakse kogumiskaevudesse või omapuhastitesse.
Veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamine Palupera vallas toimub Palupera valla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2021 ning
üldplaneeringuga
kehtestatud
tingimuste
alusel.
Paralleelselt
üldplaneeringu
koostamisega toimus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine, millega
on planeeringulahenduse väljatöötamisel arvestatud.
Üldplaneeringu kaardile on kantud reoveekogumisalad ning perspektiivis
ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad. Reoveekogumisalade piirid on kinnitatud
keskkonnaministri määrusega ning perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad
määratud üldplaneeringu protsessi käigus. Need on alad, mis ei ole määratud
reoveekogumisalaks keskkonnaministri käskkirjaga, kuid mis kirjeldavad piirkonda, kuhu
kohalik omavalitsus planeerib ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikud rajada
tulevikus. Keskkonnakaitselistest ja majanduslikest kaalutlustest tulenevalt on
ühiskanalisatsiooni edasiarendamine otstarbekas olemasolevatel ja kavandatavatel
kompaktse asustusega aladel. Üldplaneeringuga on vastavad alad määratud ja piiritletud
- Hellenurme, Palupera, Nõuni ja Päidla. Kuna planeeringuala reoveekogumisaladel on
reostuskoormus alla 2000 ie, võib ühiskanalisatsiooni puudumisel kasutada reovee
kogumiseks ka kogumismahuteid või kohtpuhasteid. Kogumismahutid peavad olema
lekkekindlad ning neist peab toimuma regulaarne reovee väljavedu purgimissõlme.
Samuti ei ole lubatud reovee transportimine põldudele.
Väljaspool reoveekogumisalasid ja perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavaid alasid,
on põhimõttelised lahendused reovee käitluseks kogumismahutid või omapuhasti.
Kogumismahutite puhul on endiselt oluline nende lekkekindlus ja regulaarne
tühjendamine. Omapuhasti puhul peab arvestama, et selle kuja peab olema vähemalt
10m ning see peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ja põhjavee liikumise
suhtes allavoolu.
Veevarustuse
ja
kanalisatsiooni
arendamisel
ÜVK
arengukava
ja
üldplaneeringuga seatud tingimustest kinnipidamisel ei kaasne olulisi
negatiivseid mõjusid põhjavee kvaliteedile ja varude säilimisele.

5.6 Jäätmemajandus
Jäätmehoolduse korraldust Palupera vallas reguleerib valla jäätmehoolduseeskiri
(kinnitatud Palupera Vallavolikogu 22.11.2007.a määrusega nr 1-1/17, muudetud
31.10.2008.a määrusega nr 1-1/17) ning "Palupera valla korraldatud jäätmeveo
rakendamise tingimused ja kord". Jäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab
jäätmevaldaja. Iga tegevuse juures tuleb jäätmetekitajal rakendada kõiki sobivaid
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jäätmetekke vältimise võimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks
ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale. Tekkinud jäätmeid tuleb
taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja ei ole üleliia kulukas. Jäätmed, mida
ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada selle jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud
mahutitesse. Vallakodanikke teenindavad pakendiringluse konteinerid asuvad Palupera,
Hellenurme, Päidla, Neeruti, Nõuni ja Lutike külas. Jäätmete käitlemine, sh
põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Ohtlikke jäätmeid on
võimalik viia ohtlike jäätmete kogumispunktidesse.
Üldplaneeringu koostamise käigus püüti leida sobiv asukoht jäätmejaama rajamiseks
Palupera valda. Vt täpsemalt ptk 3 KSH alternatiivsed arengustsenaariumid. Kohalike
elanike tugeva vastuseisu tõttu otsustas kohalik omavalitsus planeeringu
koostamise kestel jäätmejaama rajamise kavast loobuda (vallavolikogu
26.06.2009 istungi protokolliline otsus).
Jäätmete ladestamist Palupera valla territooriumil ei toimu. Prügilaregistri andmetel on
Hellenurme külas asunud Hellenurme prügila (kood 181301), mis on nõuetele vastavalt
suletud. Kokkukogutud mittetaaskasutatavad jäätmed ladestati seni Valga prügilas, mis
suleti 16. juuliks 2009.a, sest prügila ei vastanud Euroopa Liidu poolt kehtestatud
nõuetele. Kogu Kagu- ja Lõuna-Eesti jäätmete ladestamiseks ei ole veel üldplaneeringu
koostamise ajaks edasist lahendust leitud, nõuetele vastavat jäätmekäitluskeskust antud
piirkonnas ei ole. Palupera valla jäätmehoolduseeskirja järgi suunatakse ladestatavad
jäätmed läheduse põhimõtet arvestades lähimasse jäätmeladestuskohta.

5.7 Lennurada
Harrastuslennunduse tarbeks kavandatakse üldplaneeringuga lennurada Hellenurme ja
Urmi külas väikelennukite maandumiseks ja õhkutõusmiseks. Antud ala on
väikelennukite maandumisrajana olnud kasutusel ka juba enne üldplaneeringu
koostamist. Lennuraja puhul ei ole vajalik lennuvälja väljaehitamine, st see ei kuulu
sertifitseerimisele.
Kuna lennuvälja (teatud maa- või veeala koos ehitiste, seadmete ja varustusega, mis on
ette nähtud õhusõidukite saabumiseks, väljumiseks ja maal või veel liikumiseks)
väljaehitamist ei kavandata, tuleb Lennundusseadusest tulenevate kitsendustega
lähiümbruse
ja
kaitsevööndi
osas
arvestada
minimaalselt.
Üldplaneeringu
maakasutusplaanile on kantud lennurada koos ohutusaladega 860x60 m ning arvestatud
avatud lähenemissektoritega. Kaitsevöönd ulatub lennuraja telgjoonest mõlemale poole
kuni 150m ja lennuraja lävedest 600m kauguseni tõususektori suunas.
Olulisim keskkonnahäiring, mis kaasneb lennuraja kasutamisega, on lennukite
õhkutõusmisel ja maandumisel tekkiv müra ja vibratsioon. Lennurada on kasutusel
peamiselt maaomaniku enda poolt erasõitude tarbeks ning olulist kasutusintensiivsuse
suurenemist (nt turismireisid vms) lähiajal kavandatud ei ole. Kuna tegemist on üksikute
lendudega, mis ei häiri ümbruskonna elanikke igapäevaselt, ei ole lennuraja
kasutamisega kaasnev mürahäiring olulise mõjuga. Üldplaneeringu koostamisel on
lennuraja kasutamisega arvestatud ning lennuraja vahetuslähedusse ei ole kavandatud
elamu- ja puhkealasid.
Juhul, kui arendajal tekib soov lennuraja kasutust intensiivistada ning kavandada antud
alale nõuetekohane lennuväli, tuleb vastava ala jaoks koostada detailplaneering ning
olenevalt kavandatavast tegevusest viia vajadusel läbi täiendav keskkonnamõju
hindamine.
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5.8 Tuulegeneraatorid
Üldplaneeringuga kavandati kolme tuuliku rajamine Lutike ja Neeruti külas tuulest
elektrienergia tootmise eesmärgil. Käesoleva planeeringu koostamise ajal ei olnud täpselt
teada kavandatavate tuulikute tehnilised näitajad (võimsus, torutorni kõrgus jne).
Esialgse hinnangu andmiseks koostas mõjude hindamise ekspertgrupp mürakaardi
(joonis 4) tuulikutest lähtuva müra hindamiseks.

Töö nr 1141/08

Palupera Vallavalitsus
2011

Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

41

Joonis 4. Mürakaart perspektiivis kavandatavate tuulikute kohta Neeruti külas. Allikas:
OÜ Hendrikson&Ko, 2009
Mürakaardi koostamisel võeti aluseks nn maksimumvariant – tuulikud võimsusega 3MW,
rootori diameeter 100m ja torni kõrgus 100m. Nii suurte ja võimsate tuulikute rajamine
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sisemaale ei ole majanduslikult otstarbekas, kuna tuulikute rajamismaksumus on suur
ning saadav tulu sellega võrreldes suhteliselt väike (sisemaal on tuuled nõrgemad ja
lühiajalisemad kui nt rannikul). Seega reaalselt ei ole selliste parameetritega tuulikute
rajamine tõenäoline, kuid hindamaks maksimaalset võimalikku olukorda, mis tuulikute
kavandamisega kaasneda võib, on mürahinnangu aluseks võetud just 3MW tuulikud.
Mürakaardilt selgub, et kolme tuuliku rajamine kavandatud piirkonda ei too kaasa
lubatud müratasemete ületamist olemasolevatel elamualadel (kehtestatud taotlustase
olemasolevatel elamualadel päeval 55 ja öösel 40 dB, tuulikute tekitatav maksimaalne
müratase 35 dB). Kavandatav elamuala jääb vahetult tuulikute naabrusesse ning sel alal
on tuulikute tekitatav müratase 45 dB. Uutel planeeritavatel elamualadel on lubatud max
tase 50 dB päeval ja 40 dB öösel. Seega ületab tuulikute tekitatav müra öisel ajal
kavandatud elamualal lubatud piirväärtuse ning elamute kavandamine vahetult tuulikute
kõrvale ei võimalda tagada kvaliteetset elukeskkonda.
Lisaks mürale kaasneb tuulikute rajamisega ka visuaalne efekt – muutused
maastikupildis ning avanevates vaadetes. Tuulikute püstitamisega kaasneva visuaalse
mõju ulatuse ja iseloomu välja selgitamiseks analüüsiti piirkonna maastikku ning vaateid.
Mõjuala iseloomustamisel on käsitletud eraldi kohalikku (lokaalset), piirkondlikku ja
regionaalset tasandit.
Palupera valla üldplaneeringuga kavandatakse kolme tuulegeneraatori püstitamist valla
idaossa, Leigo talu maadele. Maastikuliselt on tegemist Otepää kõrgustiku idapoolse
osaga, kõrgustikku poolitava vagumuse nõlvaga. Kavandatavate tuulikute alast loode,
lääne ja edela poole maapinna absoluutkõrgused vähenevad, ida ja kagu suunas
tõusevad (joonis 8). Piirkonna maastik on, lisaks absoluutkõrguste üldise muutumise
loogikale, hästi liigendatud – reljeef on künklik. Ülevaatlikud vaated avanevad
kõrgematest punktidest (joonis 5). Mööda teid liikuja jaoks on vaated katkendlikud ja
lühiajalised, muutudes sageli, sõltuvalt künka taha jõudmisest või sealt väljumisest
(joonis 6). Nii teedel liikuja kui kohaliku elaniku jaoks on maastik ning avanevad vaated
loodusliku iseloomuga, tööstuslikke objekte piirkonna vaadetes ei esine.
Otepää piirkond laiemalt on üleriigiliselt tuntud loodusliku alana (Otepää looduspark),
Leigo turismitalu teatakse samuti kogu Eestis (on esindatud turismiveebides, korraldab
Leigo Järvemuusika festivali). Palupera vallas jääb kõnesolev ala valla loodusliku
iseloomuga, hõredama asustusega ning puhkepiirkonnana tuntud idaosasse.
Tuulegeneraatoreid
käsitletakse
tööstusliku
infrastruktuuri
objektina.
Nende
püstitamisega kaasneva visuaalse mõju iseloom ja tugevus sõltub olemasolevate vaadete
iseloomust ning tuulegeneraatorite võimsusest (mis on seotud nende kõrgusega).
Käesoleva mõjude hindamise raames on lähtutud maksimumvõimalusest, st võimsusest
3 MW, kuna kavandatavate tuulikute parameetrid ei ole teada. 3 MW tuuliku kõrguseks
kokku on 150 m (rootori labade ulatus kaasa arvatud). Maapinna absoluutkõrguseks
kavandatavate tuulikute alal on 143-160 m.
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Joonis 5. vaade piirkonna maastikule kõrgemast punktist (ca 160 m ümp).

Joonis 6. vaade piirkonna maastikule kõrgemast punktist (ca 160 m ümp). Vaated on
liigendatud tänu reljeefivormide vaheldumisele.
Visuaalse mõju ruumiline ulatus. Visuaalse mõju ruumiline ulatus on määratud
hinnanguliselt, kuna täpset ulatust ei ole maastiku keerukuse tõttu ilma täpse
maastikumudelita võimalik paika panna. Võrdlusena on kasutatud infot olemasoleva
Aulepa tuulikupargi kohta Lääne-Eestis ning käsitletava piirkonna kõrgeima maamärgi
Tehvandi hüppetorni kohta. Aulepa tuulikud, mille kõrgus on 150 m, on näha ligikaudu
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16 km kaugusel (Haapsalus). Tehvandi hüppetorn kõrgusega ca 43 m on näha kuni 9,5
km kaugusele (Leigo talu piirkond). Viimase võrdlusmaterjali puhul on oluline arvestada,
et hüppetorn paikneb künkal absoluutkõrgusega ligikaudu 180 m üle merepinna ning
käsitletud vaatesuunale ei jää kõrgemaid künkaid ega muid kõrgemaid objekte.
Kavandatavad tuulikud asuksid künka otsas ja nõlval (vastavalt 160, 150 ja 143 m üle
merepinna), mis on kohalikus mastaabis üks kõrgemaid ning ümbritsetud madalamate
aladega loode, lääne ja edela suunal. Arvestades tuulikute kõrgust ning paiknemist
maastikus, oleks kaasneva visuaalse mõju ruumiline ulatus potentsiaalselt võrdne
ligikaudu 16 km raadiusega ringiga (tuulikutega keskpunktis). Seega paistavad tuulikud
potentsiaalselt ära näiteks Maaritsasse, Savernasse, Kambjasse, Elvasse, Nõosse ja
Otepääle. Konkreetsete vaadete muutumine tuulikute püstitamisega seoses sõltub
vaataja asukohast ja vaatesuunast – künkliku maastiku tõttu jäävad tuulikud kohati
reljeefivormide varju. Domineeriva tähtsusega objektiks vaates kujuneksid tuulikud
ligikaudu 5 km raadiusega alal, seega ka näiteks Tartu-Otepää teel.
Visuaalse mõju iseloom. Tuulikute püstitamist kavandatakse loodusliku iseloomuga
maastikule, kus vaadetes puuduvad tehnitsistliku loomuga elemendid. Tuulikute
rajamisega muutuks maastikuvaadete iseloom – looduslikku maastikupilti lisanduks
dominantne ja maamärgina töötav tehnilise infrastruktuuri element (joonis 7).

Joonis 7. vaadete võrdlus.
kavandatavate tuulikutega.

Vasakul

olemasolev

vaade,

paremal

vaade

koos

Üldine hinnang. Tuulikute rajamisega Leigo talu lähistele muutuks vaadete iseloom
ulatuslikul alal. Arvestades piirkonna maastiku looduslikku iseloomu ning selle
väärtustamist nii kohalikul kui regionaalsel tasemel ning kasutamist laiema piirkonna
tunnusmärgi ja müügiartiklina, ei ole tuulikute püstitamine visuaalse mõju
aspektist kavandatavale alale soovitav. Väiksema võimsusega kui 3 MW tuulikute
rajamisel väheneks mõjuala ruumiline ulatus, mõju iseloom ei muutuks. Leevendava
meetmena on soovitav rajada kavandatavale alale tuulegeneraatorid, mille võimsus
vastaks kohalikule tarbimisvajadusele. Võimsamate tuulikute püstitamiseks
sobivate alade määratlemiseks antud regioonis tuleb koostada vastav
teemaplaneering, mis hõlmaks vähemalt Tartu, Põlva, Valga ja Võru maakonda.
Eeltoodud hinnangule tuginedes ning arvestades kohalike elanike vastuseisu
tuulikute püstitamiseks Leigo talu lähistele, otsustati planeeringu koostamise
kestel tuulikute rajamise kavast valla territooriumile loobuda.
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Joonis 8. kavandatavate tuulikute paiknemine piirkonna reljeefil. Tuulikud on tähistatud
vastava tingmärgiga, mille alla on märgitud tuulikualuse maapinna absoluutne kõrgus.
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5.9 Veealad
Palupera vald (eelkõige valla idaosa) on rikas veealade (jõed, järved) poolest. Valla
idaosas on lisaks looduslikult olemasolevatele veekogudele nn kunstlikult rajatud juurde
uusi järvi. Piirkonna maastik on väga künklik ning järved on rajatud madalsoode kohale
vee paisutamise, mitte pinnase süvendamise teel. Suurim nn tehisjärvestik piirkonnas on
Leigo talu maadel (16 järve) Lutike külas, kuid üksikuid järvi on rajanud ka teised
maaomanikud. Järvede rajamise peamine eesmärk on maastiku esteetilise ilu
suurendamine, et seeläbi tõsta piirkonna turismipotentsiaali. Praegu kasutatakse järvi ja
nende kaldaid erinevate kultuuriürituste (kontserdid, etendused) korraldamiseks ning
niisama puhkamiseks. Tulevikus on kavas välja arendada liikumisrajad järvede vahel, et
soodustada vabas õhus liikumist, puhkamist ning maastikuga tutvumist. Liikumisrajad
kavandatakse loodusliku kattega (nt kruus). Järvede kasutamine otseselt majanduslikel
eesmärkidel (nt kalakasvatus), eeldaks suuremaid investeeringuid (järvede süvendamine
mineraalpinnaseni, vee puhtuse tagamine, vajaliku infrastruktuuri rajamine jms), ei
kavandata.
Üldplaneering kavandatakse täiendavalt veeala Päidla külas olemasoleva veesilma
laiendamiseks. Üldplaneeringuga otseseid piiranguid uute veealade kavandamiseks ei
seata, küll aga kehtestatakse põhimõtted ja tingimused, mille tuleb arvestada veealade
kavandamisel. Veealade rajamisel on vajalik eelnevalt läbi viia täiendavad uuringud
veealade sobivuse ning võimalike kaasnevate mõjude väljaselgitamiseks. Eeldatavad
mõjud, mis järvede paisutamisega kaasneda võivad, on näiteks madalsoode liigilise
koosseisu muutumine ja asendumine veekeskkonnaga, ümbritsevate alade pinnase
veerežiimi muutused, üleujutusoht paisude avarii korral. Teadaolevalt on järvede
rajamisega kaasnenud ka positiivseid mõjusid - olemasolev linnustiku liigiline koosseis on
mitmekesistunud ning järvedel pesitsevad linnuliigid, keda varasemalt piirkonnas nähtud
ei ole (nt laululuik). Majanduslikult otstarbekam ning ka parema üldpildi saamise
eesmärgil on mõistlik mõjude hindamine läbi viia võimalikult suure ala või ning mitme
kavandatava veekogu kohta. Üldplaneeringu koostamise protsessi käigus on ilmnenud
soov täiendavate veekogude rajamiseks Leigo talu maadele. Veekogude rajamisel
Leigo järvistus ei tohi tekkida vastuolu loodus- ja keskkonnakaitseliste
eesmärkidega ning täpsem lahendus on vajalik välja töötada alale terviklikult,
avaliku protsessi käigus, kas detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) või projektlahenduse ja keskkonnamõju hindamise (KMH)
käigus. Iga üksiku järve keskkonnamõju hindamine ei pruugi anda terviklikku üldpilti
kogu piirkonna keskkonnaseisundist ja selle muutustest.

5.9.1 Üleujutusalad
Üleujutus (Veeseadus) on harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine veega,
kaasa arvatud selline üleujutus, mis on põhjustatud veekogu veetaseme tõusust.
Üleujutusohuga seotud riskide maandamiseks korraldatakse üleujutusohuga seotud
riskide esialgne hindamine ning koostatakse nende piirkondade kaardid, kus esineb
üleujutusoht (üleujutusohupiirkonnad) ja esinevad üleujutusohuga seotud riskid
(üleujutusohuga
seotud
riskipiirkonnad),
ning üleujutusohuga
seotud
riskide
maandamiskava. Üleujutusohuga seotud riskide esialgset hindamist teostatakse ja
üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava koostatakse vesikondade kaupa.
Eelkirjeldatud
tegevust
korraldab
Keskkonnaministeerium
koostöös
Põllumajandusministeeriumi ja Siseministeeriumiga, kaasates töösse maavalitsusi ja
kohalikke omavalitsusi.
Üleujutusohuga seotud riskide esialgsed hinnangud koostatakse hiljemalt 2011. aasta 22.
detsembriks,
üleujutusohuga
seotud
riskipiirkondade
kaardid
koostatakse
ja
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avalikustatakse hiljemalt 2013. aasta 22. detsembriks ning üleujutusohuga seotud riskide
maandamiskavad kinnitatakse hiljemalt 2015. aasta 22. detsembriks.
Keskkonnaministeeriumi eestvõttel on üldisel tasemel määratud üleujutusohuga
piirkonnad Eestis (määramise aluseks on olnud inimeste mälu, faktid toimunud
üleujutuste kohta, teadaolevate probleemsete objektide asukohad jms). Käesoleva KSH
aruande
koostamise
perioodil
puuduvad
Keskkonnaministeeriumi
andmetel
(http://www.envir.ee/ujutus) Palupera valla territooriumil veekogud, kus esineb
üleujutust (kas kevadisest suurveest tingituna või muul ajal sademeterohkusest
tulenevalt). Keskkonnaministri 28.05.2004 määrus nr 54 „Suurte üleujutusaladega
siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord“ loetleb
suurte üleujutusaladega siseveekogud. Nimistusse ei kuulu Palupera valla territooriumil
asuvaid siseveekogusid. Samuti puudub kohalikul omavalitsusel ja kohalikel elanikel
informatsioon ja teave, et kevadisest suurveest tingituna või muul ajal
sademeterohkusest tulenevalt oleks esinenud üleujutusi.
Eelnevale tuginedes üleujutusohuga alasid Palupera valla üldplaneeringuga ei
määrata, kuna teadaolevate andmete põhjal kevadisest suurveest tingituna või muul
ajal sademeterohkusest tulenevalt puudub reaalne oht üleujutusteks.
Küll on vallas mitmeid piirkondi, kus on toimunud üleujutusi seoses kopratammidega:
Hellenurme-Palu-Räbi maantee ääres (nn Lehmalaane), raudteeäärsetel aladel Urmi
külas, Laguja jõe ümbrus Marusoos, Päidla järvede vaheline maa-ala, Kintsli soo,
Karjamõisa oja ümbrus Miti külas. Vooluveekogude hea seisundi tagamiseks ja
üleujutuste vältimiseks tuleb kopratammid lammutada.
Mõningane oht üleujutusteks võib kaasneda Elva jõele rajatud paisudega, kui paisu
omanikud või valdajad ei taga kevadise suurvee läbipääsu paisudes. Kahju vältimiseks
tuleb paisud regulaarselt üle vaadata ning koristada paisu ette kogunenud praht, et see
ei ummistaks liigveelaset ning ei põhjustaks ülaveetaseme lubatust suuremat tõusu.
Kopratammide
ja
paisudega
kaasnevaid
ohupiirkondi
ei
määrata
üleujutusohuga aladeks, kuna kopratammide ja paisudega kaasneda võivaid
üleujutusi on võimalik inimtegevuse tagajärjel vältida (kopratammide
lammutamine, paisude regulaarne ülevaatamine ja prahist puhastamine jne).

5.10 Inimese tervis, vara ja heaolu
Tervis
Üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat mõju inimese tervisele on hinnatud
jooksvalt peamiste keskkonnaprobleemide ja riskikomponentide kaupa. Üldplaneeringu
elluviimise kaudse mõjuna võib inimese tervist ohustada eelkõige heitgaasidest halvenev
välisõhu kvaliteet, suureneva liikluskoormusega kasvavad mürahäiringud ja sellest
tulenev üleüldine ärritusseisund, lähipiirkonna roheliste puhkealade hävinemine. Kuna
üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne liikluskoormuse arvestatav tõus, ei saa
ülalloetletud mõjusid lugeda oluliseks. Üldplaneeringu elluviimisega kaasneb kaudne
positiivne mõju läbi roheliste puhke- ja virgestusalade määratlemise ja kasutustingimuste
seadmise, samuti tervislikku eluviisi ning aktiivset puhkust soodustavate kergliiklusteede
kavandamise. Lisaks kergliiklusteedele on elanike aktiivse puhkuse soodustamiseks
soovitav kavandada ka matkaradu puhkealadele.
Inimese tervisele võib otsest ohtu kujutada pinnases leiduv radoon. Radoon on värvitu
ja lõhnata looduslik radioaktiivne gaas, mis tekib uraani radioaktiivsel lagunemisel.
Looduslikku uraani leidub mineraalides, kivimites, setetes, mullas ja mineraalse
koostisega ehitusmaterjalides. Radoon liigub aine pooridest edasi difusiooni teel või
transpordituna õhu ja veega. Maapinnast välisõhku eraldunud radoon hajub atmosfääris
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ja inimese tervisele ohtlik ei ole, kuid pinnasest või ehitusmaterjalidest hoonetesse
sattunud radoon võib sisse hingates põhjustada kasvajaid hingamisteedes ja kopsus.
Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud radooniriski levilate kaardile asub
Palupera vald normaalse radooniriskiga alal, kus valdavalt on normaalse looduskiirgusega
pinnased, kuid lokaalselt võib esineda kõrge ja madala radoonisisaldusega pinnaseid.
Teadaolevalt põhjalikumaid uuringuid radooni sisalduse kohta pinnases Palupera valla
territooriumil teostatud ei ole. Kuna hoonete siseõhku sattudes võib radoon põhjustada
olulisi terviseriske, on soovitav uute hoonete kavandamisel radooniohuga siiski arvestada
ning vähemalt valikuliselt teostada uuringuid radooni sisalduse kohta olemasolevate
hoonete siseõhus või pinnases. Seeläbi välditakse pikaajalisel radooni sissehingamisel
kaasneda võivaid terviseprobleeme.
Hoonete siseõhu radoon on peamiselt pärit pinnasest2, seega on oluline rakendada
meetmeid hoonete kaitsmiseks radooni sisseimbumise eest. Radooniohutu hoone
ehitamise üldnõuded Eestis on esitatud standardis EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone
projekteerimine” ning kehtib üldine seos, et mida väiksem pind hoonest on ühenduses
maapinnaga, seda väiksem on oht radooni tungimiseks hoonesse. Radooni tõkestamiseks
on erinevaid võtteid: üldjuhul sobib selleks betoon, kuid seejuures on oluline pöörata
tähelepanu ehituskvaliteedile, kuna betooni tekkivate lõhede ja pragude kaudu saab
radoon levida ja võib hoonesse sattuda. Kõrge radoonisisaldusega pinnase puhul tuleb
betoonplaat katta vastavate materjalidega, mis tõkestavad radooni sisseimbumist.
Nendeks võivad olla radoonikile, teatud liiki membraanid ja mastiksid. Lisaks katetele
kasutatakse meetodeid, mis radoonirikka õhu hoonete alt minema juhivad või takistavad
selle pääsemist ruumidesse, näiteks alarõhu meetod, õhkpadja meetod, põrandaaluse
ventileerimine, radoonikaev ja ventilatsioon.
Täpsemate ehitustehniliste võtete määramine ja väljatöötamine sõltub konkreetse ala
radooni sisaldusest pinnases. Seetõttu on enne ehitustegevuse alustamist (nt
detailplaneeringu koostamise käigus) soovitatav mõõta radooni sisaldust hoonealuses
pinnases, et välja selgitada, kas hoone projekteerimisel on vajalik rakendada
radooniohutu hoone projekteerimiseks ettenähtud norme või mitte.

2

Jõgioja, E. „Radooniohutu elamu”. Tallinn, 2004
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Joonis 2. Radoonisisaldus
Geoloogiakeskus, 2004

pinnases

Palupera

valla

territooriumil.
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Eesti

Vara
Üldplaneering ei avalda otsest mõju inimese varale. Üldplaneeringuga
määratletakse täpsemalt valla perspektiivne maakasutus, eesmärgiga tagada valla
tasakaalustatud areng. Üldplaneeringuga ei muudeta maa sihtotstarvet, seega ei
vähendata ega suurendata kinnistute väärtust koheselt. Üldplaneeringuga kaasneb
tõenäoliselt kaudne pikaajaline positiivne mõju valla külade hoonestuse väärtusele
kinnisvarana, kuna üldplaneering loob eeldused valla arenguks kvaliteetse
elukeskkonnana.
Heaolu
Üldplaneeringu elluviimine võib inimese heaolule avaldada kaudset mõju, luues eeldused
inimese vajadustele vastava ruumi kujundamisele. Valdkonnad, mis võivad mõjutada
inimese heaolu:
- vaba aja veetmise ja vabas õhus viibimise võimalused. Palupera valla
üldplaneeringus säilitatakse olemasolevad rohestruktuurid, parandatakse nende
ligipääsetavust ja kasutusmugavust ning reserveeritakse maad täiendavate vaba
aja veetmist võimaldavate sihtkohtade loomiseks (kergliiklusteed, looduslikud
puhkealad, virgestusalad). Puhkealade piisavuse analüüsi vt allpool.
- teenuste kättesaadavus. Üldplaneeringuga kavandatakse perspektiivset ärimaad,
mis laiendab kaubandusteenuste pakkumise võimalusi. Üldkasutatavate hoonete
maa kavandamine võimaldab laiendada avalike teenuste pakkumist.
- Mitmekesisem elukeskkond. Üldplaneering loob läbi ärimaa reserveerimise
paremad eeldused töökohtade ning teenuste arendamiseks vallas, vähendades
seeläbi vajadust pendelrändeks lähemate linnadega ning transpordile kuluvaid
ressursse. Puhke- ja virgestusmaade kavandamine parandab vaba aja veetmise
võimalusi.
Looduslikud puhkealad
Inimeste heaolule ja tervisele on vajalik piisaval hulgal looduslike puhkealade olemasolu.
Palupera valla üldplaneeringuga kavandatakse puhke- ja virgestusmaad Päidla, Miti ja
Nõuni külades, lisaks mitmeid spordiväljakuid ja –platse, külaplatse, ujumiskohti jms,
mis
täidavad
puhkefunktsiooni.
Maa-alade
kasutuse
üldiseks
suunaks
on
puhkemajanduslik tegevus. Puhkerajatiste planeerimisel tuleb neile tagada avalik
ligipääs. Kuna asustustihedus Palupera vallas on suhteliselt hõre ning vallas on mitmeid
arendatavaid puhkepiirkondi ja –alasid, võib öelda, et looduslike puhkealade
kättesaadavus vallas on hea ning üldplaneeringuga kavandatavad tegevused parandavad
olukorda veelgi

5.11 Müraaspektiga arvestamine maakasutuse planeerimisel
Välisõhu kaitse seadus defineerib müra kui inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus
leviv soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad saasteallikad. Müra
tekitamine põhjendamatult on keelatud. Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42
Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja
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mürataseme mõõtmise meetodid ütleb, et müra on inimest häiriv või tema tervist ja
heaolu kahjustav heli. Sama määrus kehtestab ka müra normtasemed elu- ja
puhkealadel, elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete
välisterritooriumil ning mürataseme mõõtmise meetodid. Määruse nõudeid tuleb täita
planeerimisel ja ehitusprojektide koostamisel.
Müra kriteeriumitena kasutatakse peamiselt kaht näitajat: päevane (7.00–23.00) ja öine
(23.00–7.00) (ekvivalent)tase. Vastavalt eelpool nimetatud määrusele jaotatakse
hoonestatud või hoonestamata alad üldplaneeringu alusel:
I
kategooria
–
looduslikud
puhkealad
ja
rahvuspargid,
puhkeja
tervishoiuasutuste puhkealad;
II kategooria – laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused,
elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates;
III kategooria – segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-,
teenindus- ja tootmisettevõtted);
IV kategooria – tööstusala.
Planeeringu vastavust kehtestatud normidele hinnatakse lähtudes eelpoolnimetatud
sotsiaalministri
määruses
kehtestatud
müra
normtasemetest
hoonestusaladel.
Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse järgmisi müra normtasemete liigitusi:
o Taotlustase – müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja iseloomustab häid
akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes planeeringutes (ehitusprojektides) ja
olemasoleva müraolukorra parandamisel. Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes
peab müratase jääma taotlustaseme piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik
iseloom, antakse taotlustaseme arvsuuruse juurde sellekohane märkus.
o Piirtase – müra tase, mille ületamine võib põhjustada häirivust ja mis üldjuhul
iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse
olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel olemasolevatel
hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra ületada
piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra
vähendamiseks.
o Kriitiline tase – müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat häirivust ja
iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. Kriitilised tasemed kehtestatakse
liiklusmürale ja tööstusmürale. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel
välismüraallikate vahetus läheduses. Uute müratundlike hoonete ehitamine
kriitilise tasemega aladele on üldjuhul keelatud.

Tabel 2. Liiklusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel (LpA,eq,T, dB
päeval/öösel)
Ala kategooria
üldplaneeringu alusel

I
looduslikud
puhkealad ja
rahvuspargid,
puhke- ja
tervishoiuasutuste
puhkealad

II
laste- ja
õppeasutused,
tervishoiu- ja
hoolekandeasutused,
elamualad, puhkealad
ja pargid linnades ning
asulates;

III
segaala (elamud ja
ühiskasutusega
hooned, kaubandus, teenindus- ja
tootmisettevõtted)

IV
tööstusala

Taotlustase uutel
planeeritavatel aladel

50/40

55/45

60/50

65/55

Taotlustase
olemasolevatel aladel

55/45

60/50

60/50
651/551

70/60

Piirtase olemasolevatel
aladel

55/50

60/55
651/601

65/55
701/601

75/65

Kriitiline tase
olemasolevatel aladel

65/60

70/65

75/65

80/70

1

lubatud müratundlike hoonete sõidutee poolsel küljel.
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Tabel 3. Tööstusettevõtete müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel (LpA,eq,T, dB
päeval/öösel)
Ala kategooria
üldplaneeringu alusel

I
looduslikud
puhkealad ja
rahvuspargid,
puhke- ja
tervishoiuasutuste
puhkealad

II
laste- ja
õppeasutused,
tervishoiu- ja
hoolekandeasutused,
elamualad, puhkealad
ja pargid linnades ning
asulates;

III
segaala (elamud ja
ühiskasutusega
hooned, kaubandus, teenindus- ja
tootmisettevõtted)

IV
tööstusala

Taotlustase uutel
planeeritavatel aladel

45/35

50/40

55/45

65/55

Taotlustase
olemasolevatel aladel

50/40

55/40

60/45

65/55

Piirtase olemasolevatel
aladel

55/40

60/45

65/50
601/451

70/60

Kriitiline tase
olemasolevatel aladel

60/50

65/55

70/55

75/65

1

soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel.

Välismüra normtase on A-korrigeeritud (inimkõrva tundlikkust arvestav) ekvivalentne
helirõhutase LpA,eq,T. Liiklusega seotud üksikute mürasündmuste korral hinnatakse
täiendavalt ekvivalentsele helirõhutasemele ka maksimaalset helirõhutaset. Maksimaalne
helirõhutase müratundlike hoonetega aladel LpA,max ei või olla suurem kui 85 dB(A) päeval
ja 75 dB(A) öösel. Liiklusmüra piirtasemed elamute ja ühiskasutusega hoonete vaikust
nõudvates ruumides on järgmised: LpA,eq,T (dB) eluruumides päeval 40 dB (taotlustase
uute hoonete puhul 35 dB) ja magamisruumides öösel 30 dB.
Tiheasustusega ala, kus lisaks korterelamutele võivad paikneda ka elurajoone
teenindavad asutused ja kaubandus-teenindusettevõtted, tuleb üldjuhul määratleda III
kategooria ehk segaalana (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja
tootmisettevõtted). Segahoonestusalal on müratundlike hoonete sõidutee poolsel küljel
lubatud müratase 70 dB päeval ja 60 dB öösel. Hoonete vaiksemal küljel on lubatud
liiklusmüra piirtase 65 dB päeval ja 55 dB öösel.
Regulaarsest liiklusest põhjustatud müra normtasemete kehtestamisel on arvestatud
keskmise liiklussagedusega aastaringselt või regulaarse liiklusega perioodi vältel.
Planeerimisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda arvutuslikust hinnangust, mis võimaldab
müra prognoosida ka pikemas perspektiivis. Müra mõõtmistulemused sõltuvad tihti
mõõtmise tingimustest (sh ilmastikust), iseloomustavad peamiselt ainult mõõteperioodi
ning ei võimalda müra prognoosida.
Palupera valla maakasutuse planeerimisel on kehtestatud müranormidega
arvestatud. Kavandatavad elamu- ja puhkealad paiknevad intensiivse liiklusega
teedest ja tootmisaladest kaugusel, mis tagab normatiivse mürataseme.

5.12 Raudtee
Palupera valla territooriumil asuvad Palupera raudteejaam ja jaamateed ning
territooriumi läbib Tartu-Valga raudteelõik.
Planeeringu kooskõlastamise etapis esitas Eesti Raudtee ettepaneku arvestada
planeeringus raudtee teise peatee ehitamise võimalusega. Perspektiivis kulgeb teine
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peatee olemasolevast peateest vasakul (kagu suunas), arvestades kilomeetrite
suurenemise suunda, 4,5 m kaugusele olemasoleva raudtee teljest. Vajalik maaressurss
teise ehitamiseks on olemas transpordimaana, seega puudub vajadus kavandada
üldplaneeringuga täiendavalt teemaa juhtotstarbega maad.
Raudtee sihtotstarbelise tegevuse ja häireteta raudteeliikluse tagamiseks ning raudteelt
lähtuvate kahjulike mõjude vähendamiseks, on oluline ja vajalik järgida õigusaktidest
(Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/49/EÜ, raudteeseadus, Ehituseadus,
Rahvatervise seadus jt) tulenevaid nõudeid. Ehitustegevusel on kohustuslik järgida, et
ehitises võib olla selle kasutaja poolt tajutav müra tasemel, mis ei ohusta inimese elu
ega tervist ning võimaldab rahuldavates tingimustes elada või töötada.
Edaspidisel planeerimisel ja projekteerimisel raudtee kaitsevööndis tuleb arvestada
tingimustega, mis tagavad raudtee sihtotstarbelise kasutamise, hea seisundi ja ohutu
liikluse raudteel. Selleks peab isik, kes kavandab ehitist raudtee kaitsevööndisse,
taotlema enne planeeringu koostamist või projekteerimisele asumist tehnilisi tingimusi
raudteeinfrastruktuuri ettevõtjalt ning neid järgima.
Projekteerimise käigus tuleb lahendada müraprobleemid – müratõkkerajatised,
mitmekordsed aknaklaasid vms ning läbi viia täpsemad müramõõtmised.
Palupera valla üldplaneeringu koostamisel on raudteelt lähtuvate võimalike kahjulike
mõjudega arvestatud. Raudtee kaitsevööndisse uusi elamualasid ei ole kavandatud.
Üldplaneeringu elluviimisel on oluline arvestada, et õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja
tingimusi arvestataks ka üksiku eluasemekoha rajamisel hajaasustuses. Kui
eluasemekoha
rajamist
kavandatakse
raudtee
kaitsevööndisse,
tuleb
enne
projekteerimist taotleda tingimusi raudteeinfrastruktuuri ettevõtjalt, viia läbi täpsemad
müramõõdistused ning tagada leevendavad meetmed müraprobleemide lahendamiseks.
Leevendava meetmena on üldplaneeringu koostamisel välditud elamumaa
kavandamist raudtee kaitsevööni piiresse ning seatud tingimused, millega tuleb
arvestada planeeringu koostamisel või projekteerimisele asumisel.

5.13 Melioreeritud põllu- ja metsaalad
Olemasolevate maaparandussüsteemide toimimise tagamiseks on üldplaneeringu kaardile
kantud maaparandussüsteemi maa-alad. Maaparandussüsteem Maaparandusseaduse
tähenduses
on
maatulundusmaa
kuivendamiseks
ja
niisutamiseks
ning
keskkonnakaitseks vajalike ehitiste kogum, mis on kantud maaparandussüsteemide
registrisse.
Üldplaneeringu seletuskirja peatükis 3.7 on sätestatud tingimused, mida tuleb järgida
maade
arendamisel
maaparandussüsteemi
maa-alal,
sh
kohustus
lähtuda
Maaparandusseadusest. Olemasolevate maaparandussüsteemide toimimist tagavate
meetmete
täpsustamiseks
tuleb
arendustegevus,
mis
on
kavandatud
maaparandussüsteemide
maa-ala,
kooskõlastada
Põllumajandusametiga.
Üldplaneeringuga
seatud
tingimustega
arvestamine
on
oluline,
et
tagada
maaparandussüsteemi ja selle maa-ala ning nendega seotud keskkonnakaitserajatiste
hooldamine ja uuendamine, happeliste muldade lupjamine, agromelioratiivsete ja
kultuurtehniliste tööde tegemine maatulundusmaa viljelusväärtuse säilitamiseks ning
suurendamiseks. Tingimustest kinnipidamisel ei kaasne arendustegevusega
negatiivset mõju keskkonnale.
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6 Mõjude iseloom ja kumulatiivsus
Mõju hindamisel pöörati tähelepanu ka mõju erinevale avaldumisviisile –
kumulatiivsusele, sünergilisusele ja ajalisele dimensioonile. Kuna tegemist on
strateegilise maakasutust suunava arengudokumendi mõjude hindamisega, on KSH
töögrupp seisukohal, et mõjude avaldumine toimub kaudselt ja pikaajaliselt.
Üldplaneering on alusdokument, millest lähtuvalt koostatakse maakasutuses reaalseid
muudatusi kavandavad detailplaneeringud ja arendusprojektid. Seetõttu ei saa öelda, et
üldplaneeringus kavandatu omab otsest mõju looduslikule ja inimkeskkonnale.
Üldplaneeringuga kavandavate tegevuste mõjudel on omavahelised seosed ning
tegevuste mõjud on kumulatiivsed. Mõjude omavahelised seoseid on välja toodud
kavandavate tegevuste mõjude hindamise juures, kus ühel kavandataval tegevusel on
mõju teistele tegevustele/valdkondadele. Kokkuvõtvalt saab kumulatiivsed mõjud esitada
järgmiselt:
→ Mõju sotsiaalsele elukeskkonnale ja heaolule: planeeringulahenduse põhialuseks
on elanikkonna sotsiaalse heaolu tõstmine ning võimalikult kvaliteetse
elukeskkonna pakkumine. Planeeringuga kavandatavatel erinevate valdkondade
tegevustel
on
leevendusmeetmete
ja
maakasutustingimuste
järgimisel
kumulatiivselt positiivne mõju. Elukeskkonna kvaliteeti mõjutavad väga paljud
erinevad aspektid: teenuste ja töökohtade kättesaadavus, puhkealadele
ligipääsetavus ja elukeskkonna rohelus ning keskkonna puhtus, liiklemise
turvalisus jms. Erinevate valdkondade planeerimise juures on seetõttu pidevalt
arvestatud teiste valdkondade arengu- ja ruumivajadusega, mistõttu on
väljatöötatud planeeringulahenduse lahendused üksteist vastastikku toetavad ning
koosmõjus tõstavad elanike elukvaliteeti;
→ Mõju
tervisele:
kavandatavatel
tegevustel
on
väljatöötatud
maakasutuspõhimõtete ja –tingimuste läbi kumulatiivselt positiivne mõju inimese
tervisele, nt. läbi kergliiklusteede ja puhkealade reserveerimise, mis soodustavad
vaba aja veetmist vabas õhus; kergliiklusteede arendamine soodustab
keskkonnasäästlikumate (õhureostust vähendavate) liikumisviiside kasutamist.
Tootmisalade arendamise puhul on arvestatud, et arendustegevus ei mõjutaks
negatiivselt otseselt inimeste tervist ega ka kaudselt läbi elukeskkonna reostamise
– seetõttu on tootmisalad kavandatud olemaolevate tootmisalade laiendusena
ning eemale elamualadest;
→ Mõju looduskeskkonnale: planeeringu koostamisel on pidevalt arvestatud, et ei
esineks olulist negatiivset keskkonnamõju looduskeskkonnale, eelkõige kõrge
loodusväärtusega objektidele/aladele. Erinevate valdkondade lõikes on oluliseks
kaalutluse aluseks olnud looduskeskkonnale avalduvate negatiivsete mõjude
leevendamine ja positiivsete suurendamine;
→ Mõju kultuurilis-ajaloolisele keskkonnale: planeeringulahendus toetab kõrge
kultuurilise ja ajaloolise väärtusega alade väärtustamist ja säilimist;
→ Mõju majanduslikule keskkonnale: erinevate majandusliku otstarbega maade
arendamine
(tootmiseks,
teeninduseks,
turismiks)
ning
seda
toetava
infrastruktuuri ning teede arendamisel on majanduslikule keskkonnale
kumulatiivselt positiivne mõju. Majanduskeskkonnale on positiivne mõju ka
elamumaade arendamisel, mis soodustab valda elama- ja tööleasumist.
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7 Leevendusmeetmed ja seire
Mõjude leevendamise eesmärk on vältida või vähendada võimalikku negatiivset mõju
keskkonnale (inimkeskkonnale ja looduslikule keskkonnale). Leevendusmeetmete
väljatöötamine on toimunud kogu protsessi vältel maakasutuspõhimõtete ja -tingimuste
väljatöötamisega, mida käsitletakse leevendusmeetmetena. Sobivaim leevendusmeede
peaks olema majanduslikult teostatav ning parim võimalikest meetmetest. Sobiva
leevendusmeetme valimine ei ole piisav, et tagada soovitud tulemust. Kindlustamaks
meetmete korrektset rakendamist on lisaks targale planeerimisele vajalik nii järelvalve
kui ka koostöö.
Planeeringulahenduse elluviimise käigus on oluline järgida üldplaneeringuga sätestatut,
seada
konkreetsed
ja
tasakaalustatud
arengut
tagavad
tingimused
projekteerimistingimuste
väljastamisel
ja
detailplaneeringute
lähteülesannete
koostamisel. Uute hoonete ehitamisel ja planeerimisel tuleb tagada nende
keskkonnanõuetele vastavus (reoveepuhastus, küte, liikluslahendus vms). Tööstusliku
iseloomuga tootmise arendamisel ja intensiivse liiklusega teelõikudega külgnevatel aladel
tuleb ette näha roheliste puhvertsoonide rajamine/säilitamine, et leevendada tootmisest
ja transpordist tulenevate võimalike negatiivsete mõjude kandumist elamu- ja
ühiskondlike hoonete aladele ning puhkealadele.
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Kokkuvõte
Koostamisel oleva Palupera valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist
keskkonnamõju. Kumulatiivseks mõjuks võib pidada üldplaneeringu elluviimisega
kaasnevate mõjutegurite kompleksset toimimist – üldplaneeringu lahenduse elluviimine
aitab tervikuna kaasa Palupera valla elukeskkonna kvaliteedi paranemisele.
Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju inimese tervisele. Välja on võimalik
tuua tegureid, mis avaldavad kaudset positiivset mõju. Üldplaneeringuga on
maakasutuse määratlemisel püütud elamualade paigutamisel hoiduda nende
reserveerimisest vahetult müra- ja õhusaasterikaste objektidega külgnevalt.
Üldplaneering arvestab valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arenguplaanidega, luues
võimalused
ühisveevärgi
territooriumi
laiendamiseks,
vähendades
seeläbi
keskkonnatervisega seotud riske.
Üldplaneeringu realiseerudes jäävad alles valla territooriumi väärtuslikud looduslikud
alad. Üldplaneeringuga rõhutatakse vajadust edaspidises arendustegevuses hoiduda
looduskeskkonnale olulise negatiivse mõju tekitamisest. Planeering reserveerib
kergliiklusteed, soosides vabas õhus puhkamist ja keskkonnasäästlikku liikumisviisi.
Üldplaneeringuga ei kaasne otsest mõju inimese varale. Üldplaneering näeb ette
perspektiivse maakasutuse, muutmata käesoleval hetkel maa sihtotstarvet. Seetõttu ei
kaasne üldplaneeringuga mõju inimese varale, reaalne arendustegevus valla
territooriumil, millega on võimalik maa sihtotstarvet ja seega turuväärtust muuta, toimub
läbi detailplaneeringute.
Üldplaneering ei näe ette olulisel määral maakasutuse muudatusi kaitsealade läheduses,
mistõttu ei avalda üldplaneeringu elluviimine kaitsealadele olulist mõju.
Üldplaneeringuga väljatöötatud maakasutuspõhimõtted ja -tingimused on planeeringu
täpsusastmest ja eesmärgist tulenevalt peamisteks leevendavateks meetmeteks
ruumilise arenguga kaasneda võivate negatiivsete mõjude ärahoidmiseks. Ühtlasi on
üldplaneeringu lahenduse perioodiline ülevaatamine, jälgimaks tingimuste täitmist ja
asjakohasust, peamiseks seiremeetmeks.
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Lisa 2. KSH programm

Palupera valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

OÜ Hendrikson & Ko
Raekoja plats 8, Tartu
Tel: 7 409 800, Faks: 7 409 801
Pärnu mnt 30, Tallinn
Tel: 6 444 501, Faks: 6 444 504

Tartu 2009
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1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus
Keskkonnamõju
strateegiline
hindamine
(KSH)
teostatakse
Palupera
valla
üldplaneeringule. Üldplaneeringu koostamine ja KSH algatati 22.mail 2008.a Palupera
Vallavolikogu otsusega nr 1-1/29. Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on hinnata
võimalikke mõjusid keskkonnale, mis võivad kaasneda koostatava üldplaneeringu
rakendamisega.
Üldplaneeringuga
kavandatakse
territooriumi
funktsionaalne
tsoneerimine, määratakse elamuehituse piirkonnad ja kruntimise põhimõtted, puhke- ja
virgestusalad
ning
miljööväärtuslikud
piirkonnad
ja
kavandatakse
teiste,
planeerimisseadusest tulenevate eesmärkide täitmine.
Strateegilise planeerimisdokumendiga hõlmatav ala paikneb Valga maakonna põhjaosas
Tartu maakonna piiri ääres. Põhjast piirneb Palupera vald Tartu maakonna Rõngu, Nõo ja
Kambja valdadega, idast Põlva maakonna Valgjärve vallaga ning lõunast Otepää ja Puka
valdadega.
Skeem 1. Palupera valla asukohaskeem.
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2. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt
kaasnev keskkonnamõju
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel vaadeldakse üldplaneeringu ellu viimisega
kaasnevaid mõjusid keskkonnale, et maksimaalselt tagada laiemate keskkonnaaspektide
arvestamine üldplaneeringus ning saavutada tasakaalustatud ruumiline tulevikuvisioon.
Hindamise käigus täpsustatakse võimaliku mõju iseloom ja ulatus järgmiste
keskkonnakomponentide lõikes:
1. Looduskeskkond
geoloogiline ehitus;
maastik;
veestik;
taimkate;
loomastik;
kaitstavad loodusobjektid (sh Natura 2000 alad);
kultuurimälestised (sh arheoloogiamälestised).
2. Tehiskeskkond
infrastruktuur;
maakasutus;
liikluskorraldus (sh raudtee, kergliiklus ja valda läbivad maanteed);
elamu ja tööstusalade vastastikune mõju;
müra;
õhusaaste;
jäätmemajandus.
3. Sotsiaalne keskkond
Palupera valla kui terviku areng;
puhke-ja virgestusalad;
ettevõtlus ja hõive;
inimese tervis (müra, õhusaaste, radoon).
Palupera valla üldplaneeringu koostamise käigus on selgunud järgmised aspektid, mis
eeldatavasti vajavad eritähelepanu ka keskkonnamõju strateegilisel hindamisel:
1. elamuehituse piirkondade ja kruntimise põhimõtete määramine;
2. puhke- ja virgestusalade ning miljööväärtuslike hoonestusalade määramine;
3. sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri arendamine;
4. üleujutusalade kasutustingimused;
5. maa-alade ja üksikobjektide kaitse alla võtmine;
6. rohevõrgustiku ja kaitsealade säilimine;
7. jäätmemajandus;
8. lennuväli;
9. ühisveevärgiga kaetud/kaetavad alad, reovee kogumisalad;
10. karjäärid, mobiilsidemastid;
11. tuulepargi rajamine Neeruti küla põhjaossa.

Mõjude hindamisel lähtutakse nii keskkonnakomponendikesksest lähenemisest
(üldplaneeringu mõju keskkonnale) kui ka hinnatakse keskkonnast enesest tulenevaid
mõjusid. Hindamisel kasutatakse keskkonnamõju hindamise üldist metoodikat, valides
ning täpsustades töö käigus sobivaimad hindamismeetodeid vastavalt kerkivale
vajadusele (eeldatavalt kasutatavad hindamismaatriksid, võtmetegurite kaalumine jne).
Hindamisel arvestatakse ka väljastpoolt planeeringuala tulenevate oluliste mõjudega ning
mõjude kumuleerimisega.
Planeeringulahenduse alternatiividena käsitletakse maakasutus- ja ehitustingimuste
seadmist Otepää Looduspargis.
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes kirjeldatakse loodus-, tehis- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale avaldatava otsese ja kaudse, negatiivse ja positiivse mõju
iseloomu, suurust, ulatust, esinemise tõenäosust ja kestvust. Hindamise tulemusena
tehakse ettepanekud negatiivse mõju vältimiseks ja/või leevendavate meetmete
kasutamiseks kavandatava tegevuse elluviimisel. Töö käigus täpsustatakse ka piiriülese
mõju esinemise võimalikkus. Käesoleval ajal ei näe KSH töögrupp ette riigipiiriülese mõju
esinemist.
Keskkonnamõju hindamise ja üldplaneeringu koostamise käigus toimub piirkonnaga
tutvumine looduses, kasutatakse olemasolevaid planeeringute, uuringute ja muude
allikate materjale. Töö teostamisel võetakse arvesse avalikkuse ettepanekud ning
tuuakse välja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendused.
Keskkonnamõjude
laiapõhjalise
hindamise
abil
püütakse
jõuda
strateegilise
arengudokumendini, mis arvestab ka Eestis aset leidvate sotsiaalsete protsessidega,
samuti Valga maakonna ja Eesti Vabariigi strateegiliste arengudokumentidega.

3. KSH huvigrupid
Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus
võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise
planeerimisdokumendi vastu on esialgsetel andmetel (KSH programmi koostamise ajal)
esitatud alljärgnevas tabelis.
Isik või asutus

Mõju ja/või huvi

Palupera Vallavalitsus

Kohaliku arengu edendaja
ja tasakaalustatud avalike
huvide kaitsja
Maakonna tasandil avalike
huvide kaitsja
Arengu edendaja ja
tasakaalustatud avalike
huvide kaitsja
Arengu edendaja ja
tasakaalustatud avalike
huvide kaitsja
KSH järelvalvaja huvi ja
funktsioon on tagada
protsessi vastavus
seaduse nõuetele

Valga Maavalitsus
Kultuuriministeerium

Sotsiaalministeerium

Valgamaa
Keskkonnateenistus

Maanteeamet

Eesti Raudtee

Eesti Keskkonnaühenduste
Koda
Piirkonna ettevõtjad
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Järelvalve teostamine
teede hoiu ja
liiklusohutuse valdkonnas
raudtee transpordi
infrastruktuuri rajamine ja
käigushoidmine
Keskkonnakaitse
edendamine
Piirkonna majandusliku
potentsiaali suurendamine

Teavitatakse
kirjaga
(Vastavalt KMHKJS § 37
lõikele 1)

Valga Maavalitsus
Muinsuskaitseamet

Tartu Tervisekaitsetalituse
Valgamaa osakond
Valgamaa
Keskkonnateenitus (alates
01.02.2009
Keskkonnaameti PõlvaValga-Võru regioon)
Kagu Teedevalitsuse Valga
osakond
Eesti Raudtee AS

Eesti Roheline Liikumine
(info@eko.org.ee )
Kirjaga ei teavitata.
Teavitatakse ajalehtedes
ja Ametlikes
Teadaannetes
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Isik või asutus

Mõju ja/või huvi

Piirkonna elanikud ja laiem
avalikkus

On huvitatud
maksimaalselt kõrge
kvaliteediga keskkonnast
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Teavitatakse
kirjaga
(Vastavalt KMHKJS § 37
lõikele 1)
Kirjaga ei teavitata.
Teavitatakse ajalehtedes
ja Ametlikes
Teadaannetes

KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja asutuste
nimekiri täieneda.

4. KSH tulemuste avalikustamise ajakava
Palupera valla üldplaneering on koostamisel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja
selle tulemuste avalikustamise prognoositav ajakava, on esitatud alljärgnevas tabelis.
Strateegilise keskkonnamõju hindamise etapp
KSH algatamine
KSH programmi koostamine
Seisukohtade küsimine KSH programmi sisu osas
pädevatelt asutustelt
KSH programmi avalik arutelu ja selle eelnev avalik
väljapanek (vähemalt 14 päeva).
KSH programmi heakskiitmine Keskkonnaameti poolt
KSH aruande koostamine
KSH aruande avalik arutelu ja sellele eelnev avalik
väljapanek
KSH aruande heakskiitmine Keskkonnaameti PõlvaValga-Võru regiooni poolt

Aeg
25.mai 2008
oktoober 2008
november 2008
jaanuar 2009
23.veebruar 2009
märts-juuli 2009
august 2009
september 2009

5.
Programmi
koostanud
eksperdi
planeerimisdokumendi koostaja andmed

ja

strateegilise

Palupera valla üldplaneeringu koostamise korraldaja on:
Palupera Vallavalitsus
Hellenurme sjk
67514 Valgamaa

Üldplaneeringu ja KSH aruande koostajaks on:
Hendrikson&Ko OÜ
Raekoja plats 8
51004 Tartu
Töörühm
Üldplaneeringu osakonna juhataja, projektijuht
Planeerimisspetsialist
Looduskeskkonna spetsialist
Kartograaf

Pille Metspalu
Marika Pärn
Triin Vall
Kätlin Veber

Töörühma koosseisu võidakse töö käigus vajadusel täiendada.
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KSH projektijuht Pille Metspalu omab keskkonnamõju strateegilise hindamise õigust
(vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §34 lg 3),
sest:
− On omandanud kõrghariduse inimgeograafias (sh ruumiline planeerimine ja
keskkonnakorraldus) Tartu Ülikoolis. Omab teadusmagistri kraadi inimgeograafias.
− Omab planeerimis- ja arendusalast kogemust alates aastast 1999, planeeringute
keskkonnamõju strateegilise hindamisega tegelenud alates aastast 2005.
− Õpingud Tartu Ülikoolis sisaldasid planeerimisalast koolitust 40 tunni ulatuses.
− Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja
hindamisega seotud õigusakte.

6. Projektiga seotud olevate pädevate asutuste seisukohad
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 36 lõikele
3 peab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel sisu osas
seisukohta küsima olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust vähemalt
Sotsiaalministeeriumilt,
Kultuuriministeeriumilt,
Keskkonnaministeeriumilt,
keskkonnateenistuselt või kohaliku omavalitsuse organilt.
Käesoleva
programmi
koostamise
käigus
küsiti
seisukohti
Valgamaa
Keskkonnateenistuselt, Kultuuriministeeriumi valitsemisalas olevalt Muinsuskaitseametilt
ja Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevalt Tervisekaitsetalituselt. Oma seisukohad
KSH programmile esitasid Valgamaa Keskkonnteenistus ja Muinsuskaitseamet
(seisukohad lisatud KSH programmi lisadesse).
Valgamaa Keskkonnateenistuse seisukoha järgi peab KSH programm sisaldama
kavandatava tegevuse reaalsete alternatiivsete võimaluste lühikirjeldusi (viide
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 13 punktile 2).
Viidatud seadusepunkt sätestab nõuded keskkonnamõju hindamise (KMH) programmile,
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmile sätestab nõuded
eelnimetatud seaduse § 36 lõige 2, kus tegevuse alternatiivsete võimaluste lühikirjeldusi
nõudena esitatud ei ole. KSH programmi koostamise staadiumis on raske võimalikke
alternatiivseid stsenaariume välja tuua, kuna üldplaneeringu protsess on alles
algstaadiumis ning sisulised probleemid ja küsimused ei ole veel üleskerkinud. Võimalike
alternatiividena käsitletakse Palupera valla üldplaneeringu koostamisel maakasutus- ja
ehitustingimuste seadmist Otepää Looduspargis.
Muinsuskaitseamet juhtis oma seisukohas muuhulgas tähelepanu kultuurikeskkonna
säilitamist tagavate tingimuste seadmise piisavuse hindamise KSH käigus ning vajadusel
teha täiendavaid ettepanekuid vastavate tingimuste seadmiseks. Esitatud ettepanekud
võetakse KSH aruande koostamisel arvesse.
Palupera valla üldplaneeringu KSH programmi avalik väljapanek toimus 19.jaanuarist
02.veebruarini 2009.a. Avaliku väljapaneku jooksul KSH programmile vastuväiteid ega
täiendusettepanekuid ei esitatud. KSH programmi ja üldplaneeringu lähteseisukohtade
avalik arutelu toimus 02.veebruaril kell 17 Palupera vallavalitsuse saalis. Arutelust võttis
osa kokku 24 inimest. Arutelul tehtud ettepaneku alusel lisati KSH programmi tähelepanu
vajavate aspektide loetellu tuulepargi rajamine Neeruti küla põhjaossa. Avaliku arutelu
protokoll ja osalejate nimekiri on esitatud käesoleva dokumendi lisades.
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Peale avalikku arutelu esitati KSH programm heakskiitmiseks Keskkonnaameti PõlvaValga-Võru regioonile. Käesolev KSH programm on heakskiidetud Keskkonnaameti PõlvaValga-Võru regiooni 23.03.2009 kirjaga nr PVV 6-8/1086-2.
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Lisa 3. KSH programmi avaliku arutelu protokoll ja osalejate
nimekiri

Palupera valla
avalik arutelu

üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi

02.02.2009 kell 17 Palupera vallavalitsuses

Protokoll
Osalejate nimekiri eraldi lehel

Päevakord:
- üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus (Marika Pärn, Hendrikson&Ko)
- KSH programmi tutvustus (Triin Vall, Hendrikson&Ko)
- arutelu

Arutelu, küsimused, ettepanekud:
- üldplaneeringu koostamisel ja mõjude hindamisel arvestada võimalusega rajada
Neeruti küla põhjaosas asuvatele põldudele tuulepark
- üldplaneeringus kajastada Leigo järvestiku edasiarendamist ning arvestada
golfiväljaku rajamise võimalusega

Protokollis

Marika Pärn
Hendrikson&Ko
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Lisa 5. KSH aruande avalikust väljapanekust teavitamine

29.06.2010

Keskkonnamõju hindamise teated

Prindi

Alates 20. juulist kuni 19. augustini 2010 toimub Palupera valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
(KSH)
aruande
avalik
väljapanek.
Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 20. septembril 2010 algusega kell 17.00 Palupera
vallamaja
saalis
(Hellenurme
küla).
Üldplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja planeeringu kehtestaja on Palupera Vallavalitsus/volikogu, Hellenurme küla, Palupera vald, 67514 Valgamaa, tel 7679 502, palupera@palupera.ee;
üldplaneeringu koostaja ja keskkonnaekspert on OÜ Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 51004 Tartu, tel
740
9800,
hendrikson@hendrikson.ee
Palupera valla üldplaneering hõlmab kogu Palupera valla territooriumit. Koostatava üldplaneeringuga
kujundatakse ruumilise arengu põhimõtted, määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja
ehitustingimused, täpsustatakse detailplaneeringu koostamise kohustusega ala piire ja juhtusid, seatakse
väärtuslike põllumaade ja maastike kaitse- ja kasutustingimused jne. Üldplaneeringuga tagatakse
planeeritava ala sidusus üldplaneeringuga hõlmatava territooriumi erinevate alade ja ka üldplaneeringust
väljajäävate
piirkondade
vahel.
Väljakujunenud asutusstruktuuris suuri ja olulisi muudatusi üldplaneeringuga ei kavandata.
Keskkonnaväärtustest ning olemasolevast tehnilisest ja sotsiaalsest infrastruktuurist tulenevalt,
tihenevad ja laienevad juba väljakujunenud piirkondlikud keskused - Hellenurme, Palupera, vähemal
määral Nõuni ja Päidla. Mujal vallas säilib hajaasustus. Üldplaneeringuga on antud võimalused
eluasemekoha
rajamiseks
ka
elamumaa
funktsiooni
mitteomaval
maa-alal
(põlluja
metsamajandusmaal)
hajaasutuses.
Ettevõtluskeskkonna elavdamise eesmärgil on kavandatud täiendavalt äri- ja tootmismaad. Uute
eraldiseisvate ja suurt territooriumit vajavate tootmisalade kasutuselevõtmisel tuleb arvestada piirkonna
kultuurilis-ajaloolist ja rekreatiivset iseloomu. Ettevõtluse arendamisel on prioriteet võtta kasutusele
eelkõige endised tootmisterritooriumid logistiliselt sobivad kohas, mida vajadusel saab laiendada.
Kasutusest väljas olevad tootmismaad, kui need asuvad asustuse vahetus läheduses, võib kasutusele
võtta nt elamu- ja/või puhkealadena või suunata sinna avalik funktsioon. Suurõnnetuse ohuga
(kemikaaliseaduse alusel) ettevõtete ja jäätmekäitlusettevõtte rajamist valla territooriumile
üldplaneeringuga
ei
kavandata.
Üldplaneering näeb perspektiivis ette kergliiklusteede rajamise valda läbivate suuremate maanteede
äärde,
et
tagada
turvaline
liikumisvõimalus.
Puhkealade määratlemisel on oluliseks peetud arvestada juba piirkonnas olemasolevate traditsiooniliste
puhkekohtadega
ning
piirkonna
loodusliku
ja
kultuurilise
omapäraga.
Valla looduslähedus, mitmekesine ja atraktiivne maastik, veekogude ja metsade rohkus ning laiemale
avalikkusele tuntud mõisakompleksid, Leigo talu puhkekompleks ja mitmed vaatamisväärsused, loovad
suurepärased
võimalused
puhkuseks
ja
vaba
aja
veetmiseks.
Tulenevalt valla looduslikust ja rekreatiivsest omapärast on Palupera valla üks prioriteet puhke- ja
turismimajanduse edendamine, parendamine ja arendamine, sh puhkeotstarbeliste hoonete ja rajatiste
rajamine
piirkonna
eripära
arvestades.
Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille
eesmärk on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude
olulisuse ja ulatuse hindamine ning leevendavate meetmete väljatöötamine negatiivsete mõjude
vähendamiseks. Riigipiiriülest keskkonnamõju Palupera valla üldplaneeringu koostamise ja elluviimisega
ei
kaasne.
Üldplaneeringu ja KSH aruande materjalidega on võimalik tutvuda alates 2. juulist kuni 20. septembrini
2010
järgmiselt:
1.

Palupera

vallamaja

kantseleis

tööaegadel

E,

K

ja

R

kell

8.30-16.30;

2. Palupera valla veebilehel: www.palupera.ee ning Hendrikson&Ko veebilehel: www.hendrikson.ee
alajaotuses
Avalikud
dokumendid/Valgamaa
ja
2.
juulist
31.
augustini
2010
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3. Nõuni külaraamatukogu konverentsiruumis E ja N kell 8.00-11.00 ja 1. septembrist kuni 20.
septembrini
2010
4. Nõuni külaraamatukogus E, T, N ja R kell 9.00-12.00 ja 13.00-17.00 ning K kell 12.00-15.00 ja 16.0019.00.
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku jooksul 20.
juulist kuni 19. augustini 2010 kirjalikult üldplaneeringu kohta Palupera Vallavalitsusele (Hellenurme
küla, Palupera vald, 67514 Valgamaa, tel 767 9502, e-posti aadress palupera@palupera.ee; kontaktisik:
vallavanem Terje Korss, tel 767 9501, 517 4740; e-posti aadress terje@palupera.ee) ning KSH aruande
kohta keskkonnaekspert OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu, e-posti aadress
hendrikson@hendrikson.ee; kontaktisik: Marika Pärn, tel 740 9802, 522 1008; e-posti aadress
marika@hendrikson.ee).
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Lisa 6. KSH aruande avalikustamise
ettepnekud ja vastusseisukohad
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Lisa 7. KSH aruande ja üldplaneeringu avaliku arutelu protokoll ja
osalejate nimekiri
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Lisa 8. KSH aruande heakskiit Keskkonnaametilt
Marika Pärn
OÜ Hendrikson&Ko
marika@hendrikson.ee

Teie 19.11.2010 nr 1548/10
Meie 23.12.2010 nr PVV 6-8/46685-2

Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
puuduste kõrvaldamine

Lugupeetud Marika Pärn

Keskkonnaamet on tutvunud Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (edasi KSH) aruandega (koostaja OÜ Hendrikson&Ko), avaliku arutelu
protokolli ja avalikustamise muude materjalidega. Palupera valla üldplaneeringu
koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud
22.05.2008. a Palupera Vallavolikogu otsusega nr 1-1/29.
KSH aruandele on lisatud kõik asjakohased keskkonnamõju hindamise
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 42 lõikes 1 nimetatud dokumendid.

ja

KSH aruande avalik väljapanek toimus ajavahemikul 20.07.2010 – 19.08.2010 ja KSH
aruande avalik arutelu toimus 20.09.2010 Palupera vallamaja saalis. KSH aruande
materjalidega oli võimalik tutvuda alates 02.07.2010 Palupera vallamaja kantseleis,
Nõuni külaraamatukogus ja elektroonselt Palupera valla ja OÜ Hendrikson&Ko
kodulehtedel. Aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest teavitati
väljaandes Ametlikud Teadaanded 27.01.2010, kohalikus lehes „Otepää Teataja“
02.07.2010 ja maakondlikus lehes „Valgamaalane“ 01.07.2010 ning internetis Palupera
valla kodulehel. Eelmainitud teated vastavad KeHJS § 37 lõikes 2 esitatud nõuetele ning
täidetud on KeHJS seaduse § 41 toodud ajaline nõue.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ei vasta täielikult heakskiidetud KSH
programmile. Lähtuvalt KeHJS § 40 lõike 1 kohasest põhimõttest tuleb märkusi KSH
aruandele käsitleda kui märkusi strateegilisele planeerimisdokumendile ning vastupidi.
1. Valga maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused" järgi peab arendustegevused, mis muudavad
maa sihtotstarvet või kavandavad joonehitisi, kooskõlastama maavalitsuse ja
Keskkonnaametiga ning nende ellurakendamisel tuleb tähelepanu pöörata
rohevõrgustiku funktsioneerimisele. Oleme seisukohal, et ülaltoodud nõue peab
kajastuma KSH aruandes ja üldplaneeringu seletuskirjas.
2. Keskkonnaameti poolt heakskiidetud Palupera üldplaneeringu KSH programmi
avaliku arutelu protokollis on märgitud, et KSH aruandes arvestatakse ka
golfiväljaku rajamisega Palupera valda, mida aga pole esitatud aruandes
kajastatud;
3. KSH programm näeb ette, et aruandes määratakse üleujutusalad ja nende
kasutustingimused. Riigimetsa Majandamise Keskuse (kiri 04.11.2008 nr 31.13/1938) soovitus on ka üldplaneeringus kajastada melioreeritud põllu- ja
metsaalasid, mille hooldamine toimub lähtudes Maaparandusseadusest. Palume
neid teemasid aruandes käsitleda;
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4. aruandesse lisada seletused Hellenurme külas munitsipaalomandisse
taotletavale kinnistule aiandusmaa kavandamise kohta (sobivus, mõjud);
5. puhke- ja virgestusmaa kavandamine Miti külas on läbi mõtlemata ja
põhjendamata. Puhkepiirkonnaks määratud ala asub keset suurt metsamassiivi,
mida iseloomustab hõre inimasustus, halb juurdepääs ning praktiliselt olematu
traditsioon ala kasutamisel planeeritud eesmärgil. Lähiajal saadab Keskkonnaamet
Palupera Vallavalitsusele kirja sihtkaitsevööndite piiride muutmise kohta ning
muuhulgas tehakse ettepanek ka uue Tsorro sihtkaitsevööndi moodustamiseks.
Esialgse sihtkaitsevööndi ettepaneku kohaselt asub Miti külas puhke- ja
virgestusmaaks
kavandatud
ala
tervenisti
Tsorro
sihtkaitsevööndis.
Sihtkaitsevöönd ja puhkeala on üksteist välistavad nägemused ala tulevasest
maakasutusest. Tsorro sihtkaitsevööndi eesmärgiks on mitmete dokumenteeritud
looduskaitseliste väärtuste (elupaigad, kaitsealused liigid) kaitse;
6. Nõuni järve äärde puhke- ja virgestumaa rajamisel ei analüüsi KSH aruanne
antud teemavaldkonda piisava põhjalikkusega (peatükk 4.2). Planeeritav puhkeala
jääb Otepää loodusparki ning arvestades looduspargi kaitse-eesmärki hoiduda
järvede kaldaaladel ulatuslikumaid looduslike tingimuste ümberkujundamist ja
säilitada järve looduslikku ja esteetilist ilmet, ei ole sellise ulatusega puhkeala
planeerimine põhjendatud;
7. KSH aruandes ei ole käsitletud Palupera valla üldplaneeringuga kavandatud
perspektiivset raudtee ehitust ning raudtee kaitsevööndis kehtivaid piiranguid (AS
EVR Infra kiri 24.05.2010 nr 1-4.1/1182-I-1, lisa 1).
Palume kõrvaldada vastavalt meie märkustele KSH aruandes puudused ning esitada
Palupera valla üldplaneeringu täiendatud KSH aruanne Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru
regioonile uuesti heakskiitmiseks.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/
Ena Poltimäe
Juhataja

Kairid Leks 766 6115
kairid.leks@keskkonnaamet.ee
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Teie 17.01.2011 nr 1548/10
Meie 16.02.2011 nr PVV 6-8/10/46685-4

Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande heakskiitmine
Lugupeetud Marika Pärn
Olete esitanud Keskkonnaametile heakskiitmiseks (saabunud 18.01.2011 nr PVV 68/11/46685-3) täiendatud Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande (koostaja OÜ Hendrikson&Ko).
Palupera valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine (edasi KSH) on algatatud 22.05.2008 Palupera Vallavolikogu otsusega nr 1-1/29.
KSH algatamisest teavitati väljaandes Ametlikud Teadaanded 18.06.2008, maakondlikus
väljaandes „Valgamaalane“ 24.05.2008 ja kohalikus ajalehes „Otepää Teataja“ 23.05.2008
ning Palupera valla veebilehel.
Keskkonnaamet on 23.02.2009 kirjaga nr PVV 6-8/1086-2 otsustanud heaks kiita Palupera
valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi.
KSH aruande avalik väljapanek toimus ajavahemikul 20.07.2010 – 19.08.2010 ja KSH
aruande avalik arutelu toimus 20.09.2010 Palupera vallamaja saalis. KSH aruande
materjalidega oli võimalik tutvuda alates 02.07.2010 Palupera vallamaja kantseleis, Nõuni
külaraamatukogus ja elektroonselt Palupera valla ja Hendrikson&Ko OÜ veebilehtedel.
Aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest teavitati väljaandes
Ametlikud Teadaanded 29.06.2010, piirkondlikus lehes „Otepää Teataja“ 02.07.2010 ja
maakondlikus lehes „Valgamaalane“ 01.07.2010 ning internetis Palupera valla kodulehel.
KSH aruande avaliku väljapaneku ajal esitati KSH aruande kohta seisukoht Riigimetsa
Majandamise Keskuselt, millele on kirjalikult vastatud. KSH aruandele on lisatud avaliku
arutelu protokoll ning arutelust osavõtjate nimekiri.
KSH aruande avalik väljapanek on korraldatud lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 41 (37) sätestatust.
KSH aruanne sisaldab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40
lõikes 4 nimetatud teavet.
Esmakordselt esitati Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
(edaspidi KSH) aruanne järelevalvajale heakskiitmiseks 19.11.2010 kirjaga nr 1548/10.
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Keskkonnaamet KSH järelevalvajana kontrollis aruande menetluse ja sisu vastavust
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele ning palus oma kirjas
23.12.2010
nr
PVV
6-8/46685-2
teha
aruandes
täpsustusi.
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostaja koostöös eksperdiga on täiendanud KSH seletuskirja ning
likvideerinud aruande viimasest esitatud versioonist puudused, mis ei lubanud
keskkonnamõju strateegilise hindamise järelevalvajal aruannet varasemalt heaks kiita.
KSH aruande peatükis 7 on märgitud üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneva
negatiivse mõju leevendamiseks vajalikud meetmed, millega tuleb üldplaneeringu
elluviimisel arvestada.
Ülaltoodust
tulenevalt
ning
lähtuvalt
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 42 lg 2 ning Keskkonnaameti peadirektori 03. juuli
2009 käskkirja nr 1-4/148 „Regioonide põhimääruste kinnitamine“ lisa 4 punktist 2.11
otsustab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon heaks kiita Palupera valla
üldplaneeringu KSH aruande.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/
Ena Poltimäe
Juhataja
Sama: Palupera Vallavalitsus- palupera@palupera.ee
Kairid Leks 766 6115
kairid.leks@keskkonnaamet.ee
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