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1. ÜLDINFO
Elva vald moodustati 2017. aasta oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste volikogude korraliste
valimiste tulemusena Elva linna, Konguta, Puhja, Rannu ja Rõngu valla, Palupera valla Astuvere, Atra,
Hellenurme, Palupera, Mäelooga, Pastaku ja Urmi külade ühinemisel ning Puka valla Aakre, Palamuste,
Rebaste, Pedaste, Pühaste ja Purtsi külade üleandmisel.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus (ETHS) sätestab, et haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad
ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne
ühinemist või liitumist kehtestati.
Elva valla haldusterritooriumil kehtib seitse (7) üldplaneeringut:
1. Elva Linnavolikogu 24.04.2017 otsusega nr 18 kehtestatud Elva linna üldplaneering;
2. Rõngu Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 29 kehtestatud Rõngu valla üldplaneering;
3. Puka Vallavolikogu 22.06.1999 otsusega nr 17 kehtestatud Puka valla üldplaneering;
4. Rannu Vallavolikogu 29.05.2003 määrusega nr 14 kehtestatud Võrtsjärve piirkonna üldplaneering;
5. Puhja Vallavolikogu 30.06.2009 määrusega nr 13 kehtestatud Puhja valla üldplaneering;
6. Palupera Vallavolikogu 20.12.2011 otsusega nr 25 kehtestatud Palupera valla üldplaneering;
7. Konguta Vallavolikogu 16.03.2009 määrusega nr 93 kehtestatud Konguta valla üldplaneering.
Elva valla haldusterritooriumil ei ole kehtestatud planeerimisseaduse (PlanS) § 93 lg 2 kohaseid
teemaplaneeringuid.
Elva Vallavolikogu kinnitas 27.08.2018 otsusega nr 79 ühinenud kohaliku omavalitsuste üksuste
üldplaneeringute ülevaatamise tulemused ning oli seisukohal, et valla ruumilise arengu vajadused ja
eesmärgid tuleb üle vaadata kogu valla kontekstis ning alustada uue, kogu valla haldusterritooriumi
hõlmava üldplaneeringu koostamist.
ETHS kohaselt algatab haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu ühe (1) aasta
jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning
kehtestab üldplaneeringu kolme (3) aasta jooksul selle algatamisest arvates.
Elva valla üldplaneeringu (edaspidi üldplaneering) koostamine ja planeeringu elluviimisega kaasneva
keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Elva Vallavolikogu 01.10.2018 otsusega nr 83.
2. ÜLDPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD
2.1 Planeeritava ala ulatus ja ülevaade
Elva vald asub Tartu maakonnas, piirnedes Tartu valla, Tartu linna, Nõo valla, Otepää valla, Tõrva valla ja
Viljandi vallaga. Elva valla pindala on 732,27 km2 . Omavalitsuses on üks linn (Elva), kuus alevikku (Käärdi,
Kureküla, Puhja, Rannu, Rõngu, Ulila) ja 78 küla.
Elva vallaks ühinenud kohalikud omavalitsused on ajalooliselt tihedalt seotud ning asukohast tingituna
juba varem funktsionaalselt seotud Elva linnaga. 1887 rajati raudteeühendus marsruudil Tartu-ElvaPalupera-Puka-Valga–Riia ning see ühendab ka tänapäeval Elva piirkonda varem Valga maakonda
kuulunud Paluperaga. Elva valda mõjutab oluliselt Tartu linna kui regionaalkeskuse lähedus. Valla tugevus
on hea infrastruktuuri põhivõrgustik – mitmeliigiline transpordiühendus Tartuga (Jõhvi-Tartu-Valga
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maantee, Tallinn-Tartu-Elva-Valga rongiliin). Samuti on hea ühendus Viljandiga (Tartu-Viljandi-KilingiNõmme maantee).
Elva valla rahvastik on aastast 2012 vähenenud 393 inimese võrra ehk 2,6%. Antud ajavahemikku jäi kaks
languseperioodi: 2012-2014, mil rahvastik vähenes 214 inimese võrra, ning 2016-2017, mil rahvastik
vähenes 175 inimese võrra. Perioodi 2014-2016 kohta võib väita, et selle aja jooksul oli piirkonna
rahvastiku üldarv stabiilne. Ühinenud omavalitsuste lõikes on kõige suurem rahvastiku vähenemine
vaadeldud perioodil toimunud Rõngu vallas, kus elanike arv vähenes 271 inimesega võrra, mis moodustas
69% kogu piirkonna rahvastikust. Samal perioodil elanike arv Konguta vallas kasvas 4,4%. Rahvaarv kasvas
ka Rõngus, Käärdi ja Uderna kandis. Rahvastiku vähenemine toimus Lossimäe, Tilga ja Tammiste
paikkonnas.
Elva
valla
rahvastikuprognoos
on
kättesaadav
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4101/0201/8001/rahvastik.pdf#
Elva valla elanike arv kasvas 2018. aastal 79 inimese võrra ning vallas elab 1. jaanuari 2019 seisuga 14691
inimest.
Üldplaneering koostatakse kogu Elva valla haldusterritooriumi kohta, üldplaneeringu ala on antud joonisel
1.
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Joonis 1. Elva vald, üldplaneeringuga hõlmatav ala
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2.2 Üldplaneeringu eesmärk ja lahendatavad ülesanded
2.2.1 Elva valla ruumilise planeerimise peamised strateegilised eesmärgid tulenevad Elva valla
arengukavast.
Elva valla visioon 2025: Elva vald on külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud,
parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri
ja sporti.
Soovitud seisundi saavutamiseks on püsitatud kuus strateegilist eesmärki:
- Elva vallas väärtustatakse õppijakeskset haridust;
- Elva vald toetab elanike heaolu, tervist ja iseseisvat toimetulekut;
- Elva vallas on mitmekülgsed ja kättesaadavad vaba aja veetmise võimalused;
- Elva vallas on parim elu- ja ettevõtluskeskkond;
- Elva vald on tuntud positiivse mainega sihtkoht;
- Elva vald on hästi juhitud, aktiivse kogukonnaga vald.
2.2.2 Üldplaneeringu koostamisel lähtutakse erineva tasandi strateegilistest dokumentidest:
- Üleriigiline planeering Eesti 2030+;
- Tartumaa maakonnaplaneering 2030+;
- Valga maakonnaplaneering 2030+;
- Tartumaa arengustrateegia 2040;
- Elva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2019-2030;
- asjakohased strateegilised dokumendid, mida ei ole loetelus nimetatud (valla
sektorarengukavad jms).
2.2.3 Üldplaneeringuga lahendatakse PlanS § 75 sätestatud ülesandeid, mis on olulised Elva valla
territooriumi ruumilise arengu vajadustest ja üldplaneeringu eesmärkidest lähtuvalt, sealhulgas:
2.2.3.1 määratakse tiheasustusega alad ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja
juhud. Vajadusel kaalutakse uute tiheasustusalade moodustamist ja olemasolevate alade
täpsustamist. Analüüsitakse valdade üldplaneeringutega reserveeritud alade jätkuvat
kavandamist tiheasustusaladena. Vaadatakse üle Tartumaa maakonnaplaneeringus ja Valga
maakonnaplaneeringus
näidatud
tiheasumite
ulatus
ning
vajadusel
tehakse
maakonnaplaneeringute muutmisettepanek.
2.2.3.2 analüüsitakse valdade üldplaneeringutes määratud juhud ja alad, mille puhul on
ehitustegevuse aluseks nõutav detailplaneeringu koostamine, juhud ja alad, mille puhul ei ole
detailplaneeringu koostamine nõutav ning juhud ja alad, mille puhul tuleb kaaluda
detailplaneeringu koostamise vajadust.
2.2.3.3 tiheasustusega aladeks määratud aladel lähtutakse asustuse suunamisel eelkõige
tihendamise printsiibist, millega eelistatakse tühjana seisvate maa-alade ja hoonete kasutusele
võtmist. Koostatakse ruumilise arengu kontseptsioon, milles käsitletakse tiheasustusalasid
asjakohase üldistuse ja täpsusega. Tiheasustusega aladele määratakse maa-alade üldised
kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad
tingimused, maakasutuse juhtotstarbed, hoonete kõrguspiirang, maksimaalne ehitusmaht,
ehitusjoon, haljastusnõuded, liikluskorralduse põhimõtted, krundi suurus jms.
2.2.3.4 vaadatakse üle varem kehtestatud detailplaneeringud ja vajaduse korral tehakse
ettepanekud üldplaneeringule mittevastavate ellu viimata detailplaneeringute kehtetuks
tunnistamiseks või ajakohastamiseks.
6
Elva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

2.2.3.5 määratakse alad ja juhud, mille puhul tuleb detailplaneeringu koostamisel ja hoonete
projekteerimisel kaaluda arhitektuurivõistluse korraldamist.
2.2.3.6 hajaasustuses määratakse maa-alade üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning maakasutuse juhtotstarbed.
2.2.3.7 määratakse põllumajandusmaad ning antakse väärtuslike põllumajandusmaade kaitse- ja
kasutustingimused, sh katastriüksuse sihtotstarbe muutmise ja ehitamise võimalused jms.
Analüüsitakse valdade üldplaneeringutega põllumajandus- ja metsamaadele reserveeritud
muude (elamu-, äri-, tootmismaa jms) kasutusotstarvete asjakohasus ning vajadusel
täpsustatakse põllumajandusmaade alade piirid.
2.2.3.8 määratakse müra normtasemete kategooriad maakasutuse juhtotstarvete kaupa. Olulise
krundivälise mõjuga (müra, tolm, lõhn jms) tootmisalade ümbrusesse kavandatakse mõju
leevendav puhverala (puistu).
2.2.3.9 määratakse rohevõrgustik ja sinivõrgustik (veekogud), selgitatakse rohevõrgustiku
täpsustamise vajadus lähtudes Tartumaa maakonnaplaneeringus ja Valga maakonnaplaneeringus
antud rohevõrgustiku piiridest. Vajadusel tehakse maakonnaplaneeringute muutmisettepanek.
Antakse rohevõrgustiku toimimist tagavad kaitse- ja kasutustingimused ning võrgustikust tekkivad
kitsendused. Rohevõrgustiku toimimist tagavate tingimuste täpsustamisel ning sellest tekkivate
kitsenduste määramisel tiheasustatud aladel arvestatakse koosmõju ja võimalikku ühildatavust
tehnilise taristu paiknemisega, puhkealadega ning ranna- ja kalda kaitseks kavandatavaga.
Muuhulgas sätestatakse tingimused ehitamiseks, sihtotstarbe muutmiseks jms.
2.2.3.10 määratakse puhke- ja virgestusalad ning antakse alade toimimiseks vajalikud tingimused
ja kitsendused. Määratakse kaitsehaljastuse asukohad elamupiirkondade kaitseks õhusaaste,
müra, tugeva tuule või lumetuisu eest. Kaalutakse ilusate vaatekohtadega maa-alade
reserveerimist puhkekohtadeks või avaliku kasutusega aladeks.
2.2.3.11 määratakse veekogude kallasrajale avalikud juurdepääsud ja juurdepääsutingimused.
Avalike veekogude ja avalikus kasutuses veekogude kasutamiseks määratakse kaldale avalikult
kasutatavaid sildumis- ja veesõidukite veeskamise kohti koos parkimiskohtadega. Vajadusel
määratakse sadamate asukohad ja sadama territooriumi kasutusrežiim. Vajadusel täpsustatakse
veekogude kallaste ehituskeeluvöönd. Määratakse supelranna alad (supluskohad), analüüsitakse
olemasolevaid ning vajadusel tehakse ettepanekuid uute alade määramiseks. Näidatakse
puhkealadel asuvad ujumiskohad (kohad, millele ei laiene supelrannale esitatud nõuded).
Märgitakse kõrgveepiir suurte üleujutusaladega siseveekogul.
2.2.3.12 näidatakse looduskaitsealad ja kaitstavad üksikobjektid. Vajadusel tehakse ettepanekud
kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks,
lõpetamiseks või maa-ala kaitse alla võtmiseks. Vajadusel määratakse kohaliku omavalitsuse
üksuse tasandil kaitstavad loodusobjektid ja nendest tekkivad kitsendused. Säilitatakse Elva linna
üldplaneeringuga tehtud ettepanek Elva-Peedu metsapargi (keskkonnaregistri kood KLO1200271)
piiride korrigeerimise ning metsapargi kohaliku kaitse alla võtmise kohta. Säilitatakse Elva linna
üldplaneeringuga tehtud ettepanek kaitstavate üksikobjektide piiranguvöödi ulatuse
vähendamiseks.
2.2.3.13 väärtuslike maastike ja maastiku üksikelementide määramisel ning nende kaitse- ja
kasutustingimuste seadmisel lähtutakse Tartumaa maakonnaplaneeringust ja Valga
maakonnaplaneeringust, hinnates eelnevalt säilinud maastikuväärtused üle. Vajadusel tehakse
ettepanekud maakonnaplaneeringute muutmiseks.
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2.2.3.14 üldplaneeringusse kantakse riikliku kaitse alla võetud kultuurimälestised (ajaloomälestis,
arheoloogiamälestis, ehitismälestis jms) ja nende kaitsevööndid. Vajadusel tehakse ettepanekud
kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või
lõpetamiseks. Kaalutakse seni kaitse staatuseta XX sajandi arhitektuuripärandi, maaehituspärandi
ja pärandkultuuriobjektide väärtustamist ning kaitse- ja kasutustingimuste määramist.
2.2.3.15 üldplaneeringusse kantakse maardlad ning määratakse kitsendused maardlatest ja
kaevandamisest mõjutatud maa-aladele.
2.2.3.16 määratakse kohaliku tähtsusega jäätmekäitluskohtade asukohad ja nendest tekkivad
kitsendused.
2.2.3.17 määratakse valla transpordivõrgustiku arendamise, liiklus- ja liikuvuskorralduse üldised
põhimõtted. Määratakse transpordivõrgustiku toimimiseks vajalikud kitsendused, märgitakse
vajadusel maade avalikes huvides omandamise, sealhulgas sundvõõrandamise või sundvalduse
seadmise vajadus. Märgitakse olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks
määramise vajadus. Määratakse ühistranspordi võrgustiku põhimõtted, vaadatakse üle
olemasolevad
ühistranspordipeatused
ja
näidatakse
vajadusel
kavandatavate
ühistranspordipeatuste asukohad ja neile ligipääsuvõimalused. Näidatakse teede, sh
kergliiklusteede seosed naabervaldade vastava transpordivõrgustikuga. Antakse kergliiklusteede
asukoha ja arendamise põhimõtted. Määratakse parkimiskorralduse põhimõtted
tiheasustusaladel, kavandatakse parkimisvõimalused. Vajadusel tehakse ettepanek avalikult
kasutatava tee (tänava) kaitsevööndi täpsustamiseks. Tiheasustusaladel kujundatakse ümbruse
maanteedega sujuvalt ühendatud teede/tänavate võrk, nähakse ette liiklusmaa vajalik
laiendusala. Määratakse teede ristumiskohtade üldised põhimõtted, et tagada juurdepääs
avalikult kasutatavatele teedele, sh riigimaanteedele.
2.2.3.18 kaardistatakse maaparandussüsteemide ja eesvoolude asukohad ja määratakse
maaparandussüsteemidest tekkivad kitsendused. Antakse üldised tingimused sademevee,
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimisele.
2.2.3.19 määratakse tehnilise taristu (elektri-, andmeside-, gaasivarustus jne) üldised
arengusuunad, üldised asukohad ja kasutustingimused. Koostöös võrguvaldajatega kantakse
olemasolev ja kavandatav tehniline taristu (objektide asukohad) üldplaneeringusse, täpsustatakse
muutused ja kaitsevöönditest tuleneva kitsendused, sealhulgas:
- veevarustus ja kanalisatsioon (sh sademevesi): üldplaneeringusse kantakse reoveekogumisalad
ja perspektiivsed reoveekogumisalad. Määratakse tuletõrje veevõtukohtade asukohad, juurdepääsud, -tüübid, -kitsendused ja tingimused rajamise kohustuse kohta;
- veehaarete asukohtade täpsustamine ja nendest tekkivate kitsenduste määramine
(keskkonnaregistris puurkaevude andmete täpsustamine);
- kaugküte: määratakse kaugküttepiirkonnad;
- alternatiivsete ja taastuvenergia kasutamise põhimõtted – täpsustatakse päikese- ja
tuuleenergia rajamise ja kasutamise tingimused, maastikku sobivus jms, antakse
maasoojussüsteemide rajamise üldised tingimused.
2.3 Üldplaneeringu koostamine ja vormistamine
Üldplaneeringu koostamise tulemusena valmib Elva valla territooriumi hõlmav terviklik ruumilahendus.
Üldplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.
Seletuskiri annab erinevate peatükkide kaupa ülevaate üldplaneeringus käsitletavatest teemadest.
Seletuskirjas esitatakse planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinevad järeldused ja ruumilise arengu
eesmärgid, nende saavutamiseks valitud planeeringulahenduse kirjeldus ning valiku põhjendused.
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Üldplaneeringu joonised koostatakse digitaalselt shape-formaadis, joonised peavad olema kättesaadavad
veebirakenduse kaudu (näiteks ArcGIS vms).
Tiheasustusega aladest ja detailplaneeringu koostamise kohustusega aladest esitatakse täiendavalt
jooniste väljavõtted pdf-formaadis.
Üldplaneeringu põhilahendusena koostatakse vähemalt järgmised teemajoonised (võimalik kihtide
kombineerimine):
- strateegiline visioon;
- maakasutus;
- tiheasustusega alade ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alade maakasutus- ja
ehitustingimused;
- teed ja liikluskorraldus;
- tehniline taristu;
- väärtused ja piirangud.
Üldplaneeringu koostamise käigus tehakse vajadusel täiendavaid teemajooniseid, skeeme ja
illustreerivaid materjale, mis selgitavad üldplaneeringu lahendust teema- või asukohapõhiselt.
2.4 Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid
Uuringuid koostatakse eelkõige vajadustest lähtuvalt ning uuringu vajadus võib tekkida üldplaneeringu
koostamise erinevates etappides. Uuringute vajadus otsustatakse protsessi käigus ja tellitakse
vallavalitsuse poolt eraldi hankega.

3. ÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VÄLJATÖÖTAMISE
KAVATSUS
3.1 Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus, põhimõtted ja eesmärk
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Elva valla üldplaneeringuga kavandatavad
ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused, üldplaneering hõlmab kogu Elva valla territooriumi (vt
joonis 1). Üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste mõju piirdub eelkõige valla territooriumiga, kuid
hindamisel tuleb arvestada ka väljastpoolt planeeringuala lähtuvate oluliste mõjudega. Täpsem mõjuala
ulatus selgitatakse KSH käigus. Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piiriülest mõju, piiriülese
mõju esinemise võimalikkus täpsustatakse hindamisel.
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel tuginetakse planeerimisseaduses ning keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses keskkonnamõju strateegilise hindamise protseduurile
ja sisule esitatud nõuetele. Hindamisel kasutatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise
üldtunnustatud metoodikat, valides ja täpsustades sobivaimad hindamismeetodid töö käigus
üleskerkinud vajadustest tulenevalt. Hindamine viiakse läbi vastava eriala ekspertide poolt, kes
muuhulgas töötavad läbi ja analüüsivad olemasolevaid andmeid ja materjale ning hindavad
üldplaneeringu seoseid teiste strateegiliste dokumentidega. Kasutatakse valdavalt kvalitatiivseid
hindamismeetodeid (ekspertarvamused, ruumiline analüüs jms). Kavandatavate tegevustega kaasneva
mõju ulatus, iseloom ning vajadusel metoodilised võtted täpsustatakse hindamisel. Üldplaneeringu
rakendamisega eeldatavalt kaasnevat olulist keskkonnamõju käsitletakse KSH aruandes, mis on
üldplaneeringu juurde kuuluv lisa.
Üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega võib mõju avalduda erinevatele keskkonnaelementidele.
Mõjutatavateks keskkonnaelementideks on näiteks põhjavesi, õhk, väärtuslik põllumajandusmaa,
rohevõrgustik jms. Kavandatava tegevuse mõju võib olla nii negatiivne kui positiivne. Tegevus võib muuta
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maakasutust, maastike väljanägemist, tekitada müra ja tolmu jms. Muutunud väliskeskkond võib
omakorda mõjutada inimese tervist, heaolu või vara. Üldplaneeringu elluviimisega avaldub mõju nii
loodus-, sotsiaalsele-, kultuurilisele- kui majanduskeskkonnale. Keskkonnamõju strateegilise hindamise
eesmärgiks on mõjuallikate ja avalduda võiva keskkonnamõju väljaselgitamine, mõju olulisuse ja ulatuse
hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete ning võimalike alternatiivsete
lahenduste väljapakkumine. Eesmärgi saavutamiseks hinnatakse mõju kõikide keskkonnaaspektide
seisukohast. Üldplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasnevat olulist keskkonnamõju käsitletakse
punktis 3.2.

3.2 Üldplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasnev oluline keskkonnamõju
KSH aruanne peab käsitlema KeHJS § 40 nimetatud teemasid, arvestades seejuures üldplaneeringu
eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Lähtudes KeHJS-i § 40 lõikest 4 käsitletakse KSH aruandes
kavandatava tegevuse mõju keskkonnale, sealhulgas inimese tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja
varale, bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele, loomadele, kaitstavatele
loodusobjektidele, pinnasele, vee ja õhu kvaliteedile, kultuuripärandile ja maastikele ning hinnangut
jäätmetekke võimaluste kohta.
Üldplaneeringu elluviimisega kaasnevad keskkonnamõjud täpsustuvad planeeringulahenduse
väljatöötamisel. Kui planeeringu koostamise käigus ilmneb täiendav asjakohane mõju, mille avaldumine
ei olnud keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ajal ja üldplaneeringu
koostamise algfaasis teada, viiakse läbi asjakohase mõju hindamine.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel arvestatakse, et üldplaneeringu elluviimisega avaldub
oluline mõju vähemalt:
Inimese tervisele, sotsiaalsetele vajadustele ja varale
KSH käigus hinnatakse planeeringulahenduse võimalikku mõju asustusstruktuurile ja rahvastiku
arengusuundadele, teenuste kättesaadavusele (puhke- ja virgestusalad, kultuur, haridus jms),
liikumisvõimalustele (ühistransport, kergliiklusteed jms), elanike üldisele heaolule ja tervisele (joogi- ja
suplusvee kvaliteet, välisõhu seisund ja müra, võimalik üleujutusoht jms). Hinnatakse mõju inimeste
sotsiaalsetele vajadustele, muuhulgas antakse hinnang, kas planeeringulahendusega tagatakse eeldused
vananeva elanikkonna (sh erivajadustega inimeste) vajadustega arvestava ruumilise lahenduse
väljaarendamiseks. Tuuakse välja üldplaneeringuga kavandatavate arengusuundadega kaasneda võivad
ohud inimese tervisele ning vajadusel nähakse ette lahendused nende vältimiseks. Käsitletakse
planeeringulahendusest tulenevaid võimalikke olulisi mõjusid majanduskeskkonnale.
Bioloogilisele mitmekesisusele, maastikele, väärtuslikele põllumajandusmaadele, looduskooslustele,
rohevõrgustiku toimimisele
KSH käigus hinnatakse planeeringulahendusega kaasneda võivat koormust taimestikule, loomastikule,
populatsioonidele. Käsitletakse rohevõrgustiku toimimist ja sidusust, vajadusel tehakse ettepanek
üldplaneeringu täiendamiseks ja rohevõrgustiku sidususe parandamiseks vajalike meetmete
rakendamiseks. Hinnatakse mõju väärtuslike maastike (märgalad, niidud, vääriselupaigad jms)
terviklikkuse ja bioloogilise mitmekesisuse säilimisele. Hinnatakse tootmisalade ja taristuobjektide mõju
ja sobivust väärtuslike põllumajandusmaade määratlemise kontekstis. Hinnatakse tootmisalade ja
taristuobjektide (nt päikesepark jms) mõju maastiku ruumilisele struktuurile.
Kaitstavatele loodusobjektidele ja kaitstavatele liikidele ning Natura 2000 aladele
KSH käigus hinnatakse planeeringulahendusega kaasneda võivat mõju erineva kaitserežiimiga
looduskaitsealadele, kaitstavatele loodusobjektidele ning kaitstavatele üksikobjektidele. Hinnatakse
võimalikku mõju Natura 2000 võrgustiku aladele läbi eelhindamise. Kui ilmneb, et üldplaneeringuga
kavandatakse Natura 2000 võrgustiku alale olulist keskkonnamõju avaldavat tegevust, selgitatakse välja
Natura hindamise vajadus.
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Pinna- ja põhjaveele
KSH käigus hinnatakse võimalikku mõju pinnaveele (voolu- ja seisuveekogud) ning põhjavee varule ja
põhjavee kvaliteedile. Mõju pinna- ja põhjaveele tuleneb eelkõige asustuse suunamisest, tootmisalade
(sh maardlate) ja taristuobjektide planeerimisest ning kasutamisest.
Kultuuripärandile ja mälestistele
KSH käigus hinnatakse üldplaneeringu mõju mälestistele (sh XX sajandi arhitektuuripärandile),
kultuuripärandile ja pärandkultuuriobjektidele ning säilitamist tagavate tingimuste piisavust.

4. ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE
EELDATAV AJAKAVA
Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eeldatav ajakava on toodud tabelis
1. Ajakava on esialgne ja selles võib toimuda muutusi vastavalt protsessi kulgemisele (riigihanke
läbiviimine, üldplaneeringusse ja KSH aruandesse täiendavate paranduste sisseviimine, vajadusel
täiendavate uuringute tellimine jms).
Tabel 1. Eeldatav ajakava
Üldplaneeringu (ÜP) koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) etapid
ÜP ja KSH algatamine
ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine
ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta
ettepanekute küsimine
Ettepanekute läbivaatamine, seisukoha võtmine ja ettepanekutega
arvestamine (muudatuste tegemine)
ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse tutvustamine
volikogule ja avalikustamine valla veebilehel
Hanke korraldamine ÜP konsultandi ja KSH aruande koostaja
leidmiseks
ÜP eskiislahenduse (eelnõu) väljatöötamine ja KSH aruande eelnõu
koostamine
ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek
ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu
Esitatud ettepanekute läbivaatamine, tulemustega arvestamine ja
asjakohaste muudatuste tegemine
ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu esitamine
kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks
ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu kohta
kooskõlastamisel esitatud ettepanekute läbivaatamine ja
asjakohaste muudatuste tegemine
ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine
ÜP avalik väljapanek
ÜP avalik arutelu
Esitatud ettepanekute läbivaatamine, tulemustega arvestamine ja
asjakohaste muudatuste tegemine
ÜP esitamine heakskiitmiseks

Eeldatav toimumise aeg
oktoober 2018
november 2018 - veebruar
2019
märts - aprill 2019
aprill - mai 2019
juuni 2019
juuni - august 2019
september 2019 – september
2020
oktoober 2020
november 2020
detsember 2020 – jaanuar
2021
veebruar-märts 2021
aprill - mai 2021
juuni 2021
juuli – august 2021
september 2021
oktoober- november 2021
detsember 2021 – jaanuar
2022
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ÜP kehtestamine

märts 2022

5. ÜLDPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE OSAPOOLED JA
KAASAMINE
Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse
koostaja on Elva Vallavalitsuse üldplaneeringu juhtgrupp järgmises koosseisus:
juhtrühma juht abivallavanem Heiki Hansen,
juhtrühma liikmed:
vallavolikogu esimees Maano Koemets;
abivallavanem Mikk Järv;
planeeringuspetsialist Maarika Uprus;
vallaarhitekt Jaanika Saar;
geoinfospetsialist Kullo Laos;
ehitusspetsialist Riina Sirel;
taristuspetsialist Kristjan Vilu;
arenguspetsialist Allan Allik.
Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Elva Vallavalitsus,
Kesk tn 32 Elva linn, e-post: elva@elva.ee;
Üldplaneeringu kehtestaja on Elva Vallavolikogu, Kesk tn 32 Elva linn, e-post: elva@elva.ee;
Üldplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspertide leidmiseks viib Elva
Vallavalitsus läbi riigihanke.
Üldplaneering ja KSH koostatakse koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi
üldplaneering käsitleb ning planeeringualaga piirnevate kohalike omavalitsuste üksustega.
Üldplaneeringu ja KSH koostamisse kaastakse isikud, kelle õigusi planeering võib puudutada, isikud, kes
on avaldanud soovi olla kaasatud, samuti isikud ja asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt
kaasneva olulise keskkonnamõju või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, s.h
valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maaala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Koostatava üldplaneeringu kaasamiskava on antud Elva Vallavolikogu 01.10.2018 otsuse 1-3/83 lisas 1.
Kaasamiskavas toodud asutusi ja isikud on teavitatud üldplaneeringu ja KSH algatamisest. Lisas toodud
kaasatavate isikute ja asutuste nimekiri ei ole lõplik, seda on täiendatud ja täiendatakse edaspidi
üldplaneeringu koostamise käigus. Täiendatud nimekiri on toodud tabelis 2.
Tabel 2. Üldplaneeringu ja KSH protsessi osapooled ja kaasatavad
Asutus/isik

Kaasamise viis

Ametid ja ministeeriumid:

Keskkonnaamet
Keskkonnaministeerium
Kaitseministeerium
Lennuamet
Maa-amet
Maanteeamet
Muinsuskaitseamet

info@keskkonnaamet.ee
keskkonnaministeerium@envir.ee
info@kaitseministeerium.ee
ecaa@ecaa.ee
maaamet@maaamet.ee
maantee@mnt.ee
info@muinsuskaitseamet.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet
Põllumajandusamet
Päästeamet
Tehnilise Järelevalve Amet
Terviseamet
Rahandusministeerium
Kultuuriministeerium
Sotsiaalministeerium
Haridus- ja teadusministeerium
Maaeluministeerium
Riigimetsa Majandamise Keskus

ppa@politsei.ee
pma@pma.agri.ee
rescue@rescue.ee
info@tja.ee
kesk@terviseamet.ee
info@rahandusministeerium.ee
min@kul.ee
info@sm.ee
hm@hm.ee
info@gri.ee
rmk@rmk.ee

Naaberomavalitsused:

Nõo vald
Otepää vald
Tartu vald
Tartu linn
Tõrva vald
Viljandi vald

vald@nvv.ee
vald@otepaa.ee
tartuvald@tartuvald.ee
lv@raad.tartu.ee
torva@torva.ee
viljandivald@viljandivald.ee

Piirkonna suuremad ja keskmise suurusega
ettevõtted ning ettevõtted kes on
avaldanud soovi olla kaasatud:

Enics Eesti AS
Saint-Gobain Glass Estonia SE
Promens AS
Elva Tarbijate Ühistu
Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS
OÜ Estover Piimatööstus
Marepleks OÜ
Stenströms Skjortfabrik Eesti OÜ
Rõngu Pagar OÜ
Elva E.P.T AS
Harry Metall OÜ
Melior-M OÜ
Kure Mõis OÜ
Bacula AS
Rõngu Mahl AS
Rannu Mõis AS
Teedla Mõis AS
Ranna Farm OÜ
Peat Mill OÜ
Terrax AS
AS Tootsi Turvas
Lõuna-Eesti Erametsa OÜ
Metsafond OÜ
OÜ Emajõe Farm

info@enics.com
info@sekurit.ee
eesti@promens.com
elvaty@elvaty.ee
info@hooldekodu.ee
estover@estover.ee
info@marepleks.ee
krista@ludvigsvensson.ee
Jaanus.peri@gmail.com
Elva.ept@elvaept.ee
info@harrymetall.ee
info@meliorm.eu
Kure.mois@mail.ee
moos@moos.ee
info@mahl.ee
info@rannumois.ee
Sulev.kuus@mail.ee
rannafarm@gmail.com
info@peatmill.ee
leakottise@hot.ee
info@tootsiturvas.ee
aivo@erametsa.ee
info@metsafond.ee
emajoe@hot.ee
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OÜ Mällona Mõis
OÜ Setra Mõis
OÜ Tidriku Mõis
OÜ Rannu Seeme
OÜ Judin Agro
Rakke-Lauri Köögiviljad OÜ
Koni Talu Toodete OÜ
OÜ Kenaste Talu
OÜ Mullameister
Mahemarjad OÜ
Tehnovõrkude (taristu) valdajad:

Heilo.altin@gmail.com
setramois@gmail.com
tidrikumois@gmail.com
info@rannuseeme.ee
nurmet@eau.ee
pitilimov@hot.ee
toomaskoni@hot.ee
Kenaste.talu@gmail.com
mullameister@hot.ee
Joosep.pihla@gmail.com

AS Eesti Raudtee
AS Emajõe Veevärk
AS Elering
AS Elektrilevi
Telia Eesti AS
Elva Soojus OÜ
Peat Mill OÜ
OÜ SW Energia
N.R Energy OÜ
Elva valla hallatavad asutused,
külaliikumine, MTÜ:

raudtee@evr.ee

SA Elva Kultuur
Elva Varahalduse OÜ
Elva Muusikakool
Elva Laste- ja Perekodu SA
Elva Huviala ja Koolituskeskus
Elva lasteaed Järve
Elva lasteaed Õnneseen
Elva lasteaed Murumuna
Puhja lasteaed Pääsusilm
Rõngu lasteaed Pihlakobar
Hellenurme lasteaed
Rannu Lasteaed
Valguta Lasteaed-algkool
Aakre Lasteaed-algkool
Elva Gümnaasium
Konguta Kool
Puhja Kool
Rõngu Keskkool
Palupera Põhikool
Rannu Kool
Elva Linnaraamatukogu
Konguta Raamatukogu
Puhja Raamatukogu
Rõngu Raamatukogu
Aakre Raamatukogu

evv@evv.ee
info@elering.ee
info@elektrilevi.ee
info@telia.ee
elvasoojus@elvasoojus.ee
info@peatmill.ee
info@swenergia.ee
info@nrg.ee

kultuur@elva.ee
varahaldus@elva.ee
elvamkool@hot.ee
lastejaperekeskus@elva.ee
huvikool@elva.ee
Jarve.lasteaed@elva.ee
onneseen@elva.ee
murumuna@elva.ee
lasteaed@puhja.ee
direktor@rongulasteaed.edu.ee
lasteaed@palupera.ee
lasteaed@rannu.ee
kool@valguta.edu.ee
aakre@aakre.edu.ee
kool@elvag.edu.ee
Liina.tamm@konguta.edu.ee
Paivi.marjamaa@puhja.edu.ee
Hilju.erik@rongu.ee
Svetlana.variku@palupk.edu.ee
Ardi.kuunal@rannu.edu.ee
raamatukogu@elva.ee
Konguta.raamatukogu@elva.ee
Puhja.raamatukogu@elva.ee
Rongu.raamatukogu@elva.ee
Aakre.raamatukogu@elva.ee
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Rannu Raamatukogu
Rõngu Rahvamaja
Aakre Rahvamaja
Rannu Rahvamaja
Teedla Seltsimaja
Puhja Seltsimaja
Küla Arendamise Selts Sääniku MTÜ
MTÜ Uula külaselts
MTÜ Elva Eakate Päevakeskus
Puhja Päevakeskus
MTÜ Hoolekoda
MTÜ Soovere
MTÜ Aakre külaselts
Puhja Aja Mälu MTÜ
MTÜ Elva Elama
Puhja Maanaiste Selts
MTÜ Perekas
Rakke Külaselts MTÜ
Rannu Külade Selts MTÜ
Mäeotsa Külaselts MTÜ
Valguta Seltsimaja
Väike-Rakke Külakeskus
Tilga Seltsimaja
MTÜ Konguta Külaselts
MTÜ Annikoru Discgolf Klubi
Kavilda turismipiirkond
MTÜ Kobilu Külaselts
Kulbilohu rallikrossi eestvedaja
Rõngu piirkonna külavanemad

Rannu piirkonna külavanemad
Konguta piirkonna külavanemad
MTÜ Eesti Erametsaliit
Piirkonnakogud:

Rannu.raamatukogu@elva.ee
rahvamaja@rongu.ee
Aakre.rahvamaja@elva.ee
rahvamaja@rannu.ee
Piret.terve@mail.ee
kaja@puhja.ee
Rutt.tuvike@mail.ee
Alar.kilp@konguta.ee
Elva.paevakeskus@elva.ee
paevakeskus@puhja.ee
hoolekoda@hot.ee
kristina@puhja.ee
Aakre.kyla@gmail.com
Aarnesalo38@gmail.com
elvaelama@gmail.com
karu@kodu.ee
Marin.laas@gmail.com
Villa5@hot.ee
rannukuladeselts@gmail.com
alar@koomasaare.ee
merle@rongu.ee
rakkeselts@gmail.com
Kristina.ruder77@gmail.com
kongutaselts@gmail.com
info@annikorudiscgolf.ee
priitvarv@gmail.com
Agu.kasetalu@gmail.com
info@reinsalusport.ee
riko.oras@mail.ee;
hinnar.kommisaar@gmail.com;
helyna03@hot.ee;
tauno.juhanson@gmail.com;
kaari.lehis@mail.ee; jorupold@hot.ee;
mariaana.tulf@gmail.com;
janis.mardi@gmail.com; merle.miliste@ut.ee;
enn@pillapalu.ee; rtarmo@hotmail.com;
anneaime@hot.ee; leaviksi@gmail.com;
ero.tolsberg@iss.ee
Kaupopoder23@gmail.com
jaak@heakodu.com; tiit.treial@gmail.com
erametsaliit@erametsaliit.ee

Elva piirkonnakogu

aivo@erametsa.ee

Konguta piirkonnakogu
Palupera piirkonnakogu
Puhja piirkonnakogu
Rannu piirkonnakogu
Rõngu piirkonnakogu

tomha@hot.ee
Ly.voolaid@gmail.com
Alik.sade@mail.ee
Heino.gottlob@rannu.ee
Hillar.viksi@gmail.com
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Keskkonnaorganisatsioonid:

Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Looduskaitse Seltsi Elva osakond
Kodanikud, kes soovivad olla kaasatud:

Raimo Raudik
Silver Peedo
Planeeringuala elanikud, väikesed
ettevõtted, organisatsioonid, kogukonnad

info@eko.org.ee
ebatsuuga@hotmail.com

Teavitatakse kirjalikult kodaniku poolt
edastatud e-posti aadressile
Teavitatakse kirjalikult kodaniku poolt
edastatud e-posti aadressile
Kirjalikult ei teavitata, teavitus vastavalt
kaasamiskavale

Avaldavad soovi olla kaasatud (lisanduvad
protsessi käigus)

6. ETTEPANEKUTE KÜSIMINE
6.1 Asjaomaste asutuste ja isikute ettepanekud ning üldplaneeringu koostamise
korraldaja seisukohad
Asjaomaste asutuste ja isikute käest küsitakse ettepanekuid üldplaneeringu lähteseisukohtade ja
KSH väljatöötamise kavatsuse kohta vastavalt PlanS §-le 81. Laekunud ettepanekute ja
üldplaneeringu koostamise korraldaja poolsete seisukohtade kohta moodustatakse tabel, mis
esitatakse käesolevas dokumendis. Asjakohaste ettepanekute alusel tehakse üldplaneeringu
lähteseisukohtades ja KSH väljatöötamise kavatsuses vajalikud muudatused.
Üldplaneeringu koostamise ja KSH hindamise algatamisest teavitatud asjaomaste asutuste poolt
laekunud ettepanekud on toodud tabelis 3.
Tabel 3. Üldplaneeringu algatamisel laekunud ettepanekud
Ettepaneku esitaja
Veeteede Amet

Esitamise
aeg
29.10.2018

Maanteeamet

06.11.2018

Terviseamet

13.11.2018

Ettepanek
Veeteede Amet asjaomaste asutuste nimekirjast
välja jätta, kuna Elva valla territooriumil ei asu
laevatatavat siseveekogu.
Kaasata Maanteeamet üldplaneeringu ja KSH
koostamisse
ning
edastada
üldplaneeringu
lähteseisukohad ja KSH VTK Maanteeametile
ettepanekute esitamiseks.
Juhib
tähelepanu
tervisekaitsealastele
keskkonnaaspektidele: joogivee kvaliteedi tagamine,
supluskoha nõuded, mürakategooriate määramine,
müra- ja saastetundlike objektide planeerimine,
tootmistegevuse negatiivsed mõjud.
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Päästeamet

Päästeameti
päästekeskus

Elering AS

12.11.2018

Lõuna 23.11.2018

14.11.2018

Rahandusministeerium 26.11.2018

Määrata üldplaneeringu seletuskirjas ja joonistel
tuletõrje veevõtukohtade asukohad, -juurdepääsud,
-tüübid, -kitsendused ja tingimused rajamise
kohustuse kohta.
Üldplaneeringust peavad selguma: olemasolevad
riskiallikad ja nende mõju hinnang olemasolevale
ning sellega arvestamise põhjendus; planeeritavad
riskiallikad ja nende mõju hinnang planeeritavale
ning kaitsemeetmed, mida rakendatakse. Vajadusel
üldplaneeringus paika panna täiendavad objektid,
mille puhul on vajalik koostada detailplaneering.
Edastab Elering AS-le kuuluvate olemasolevate ja
kavandatavate tehnilise taristu objektide asukohad
Elva vallas, mida tuleks üldplaneeringu koostamisel
arvesse võtta.
Edastada üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH VTK
ettepanekute esitamiseks.

17
Elva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

