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1. Üldist, KSH protsessist
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus (VTK) on dokument,
milles märgitakse keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus, sisu ja eeldatav ajakava
ning detailplaneeringu (DP) rakendamisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline
keskkonnamõju, sh inimese tervist, piiriülest mõju ja võimalikku mõju Natura 2000
võrgustiku aladele silmas pidades. KSH väljatöötamise kavatsus on alusdokumendiks KSH
läbiviimisel ja aruande eelnõu koostamisele.
Vastavalt planeerimisseadusele (PlanS) § 2 lg 3 kohaldatakse planeeringu koostamise käigus
läbiviidavale KSH-le PlanS tulenevaid menetlusnõudeid. PlanS § 124 lg 7 sätestab, et kui DP
koostamisel on nõutav KSH, lähtutakse DP menetlemisel üldplaneeringu (ÜP) menetlemisele
ettenähtud nõuetest. Kui DP on ÜP-d muutev, siis tuleb samuti rakendada ÜP menetlemisele
ettenähtud nõudeid (§ 142 lg 2), kuid koostööle ja kaasamisele rakendatakse DP nõudeid (§
127). Samas kui toimub ka KSH menetlus, siis tuleb arvestada ka ÜP kaasamisnõudeid (§
81...85 ning § 76). PlanS viidatud juhtudel arvestatakse ka keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) nõudeid.
DP ja selle KSH käesolev menetlus algatati Elva Vallavolikogu poolt 18.06.2018. a otsusega
nr 70 (vt KSH VTK lisa 1). DP ala piiri korrigeeriti 2018. a detsembris, DP
lähteseisukohtadele ja KSH VTK-le laekunud seisukohtade alusel (Otepää Vallavalitsuse kiri
14.112018 nr 6-7/2381-1, ettepanek nr 10). Seega Tartu mnt T3 kinnistust (17001:001:0026)
üks lõik (joonis 1.1) arvati Elva Vallavalitsuse poolt käesolevasse planeeringualasse.

Joonis 1.1. Lisaks KSH VTK lisas 1 esitatud planeeringualale (2018. a detsembris) lisandunud ala –
Tartu mnt T3 kinnistu osas, punase joonega märgistatud ala oli osaliselt ka juba varasemalt (18.06.18.
a) määratud DP ala (alus Maa-amet ja Elva Vallavalitsus, 2018).
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2. KSH objekt ja selle ümbrus
KSH objektiks on Tartumaal Elva vallas Elva linnas Verevi järve rannaala DP koostamine.
Varasemalt on samale alale koostatud DP 2011. a (Elva Linnavolikogu otsus 30.05.2011. a nr
36), millele toona KSH-d ei koostatud, kuna asjakohast vajadust ei tuvastatud. Nii toonane
kui ka praegune DP kavandab ala avalikku kasutust, eesmärgiga seda veelgi parandada,
võrreldes vähemalt varasema (enne 2011. a) ja senise olustikuga.
DP ja selle KSH käesolev menetlus algatati Elva Vallavolikogu poolt 18.06.2018. a otsusega
nr 70 (vt KSH VTK lisa 1). Protsesside algatamisele eelnes KSH eelhinnangu koostamine ja
asjakohane konsultatsioon (Keskkonnaametiga), vt KSH VTK lisa 1. DP ja KSH algatamise
teade ilmus väljaandes „Ametlikud teadaanded“ (27.06.2018. a), ajalehes „Tartu Postimees“
(02.07.2018. a) ja valla infolehes „Infoleht“ (juuli 2018) ning avaldati Elva Vallavalitsuse
Internetilehel (www.elva.ee). Samuti teavitas Elva Vallavalitsus vastavast algatusotsusest
27.06.2018. a kirjaga nr 6-1/12-4 Keskkonnaameti Lõuna regiooni, Elva Perekodu (kiri nr 61/12-5), Päästeameti Lõuna päästekeskus (kiri nr 6-1/12-7), Rahandusministeeriumit (kiri nr
6-1/12-8) ning Terviseameti Lõuna talitust (kiri nr 6-1/12-9).
DP ala hõlmab (tabel 2.1 ning joonised 2.1 ja 2.2) Elva vallas (peale 2017. a haldusreformi)
oleva Elva linna maaüksuseid u 6,1 ha ulatuses. DP-ga muudetakse kehtivat üldplaneeringut
(2017), kuna soov on täiendavalt vähendada järve kalda ehituskeeluvööndit. DP-ga
soovitakse luua võimalused kaasaegse supelranna väljaarendamiseks koos rannahoone-ujula
ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega. Kavandatav hoone paikneks
ajalooliselt väljakujunenud ja rannaga seotud hoonestuse asukohti arvestavalt (joonis 2.3).
Hoone oleks mitmefunktsioonaalne ja aastaringse kasutusega. Rannaalasid on Eestis palju,
kuid joonisel 2.4 on esitatud vaid mõned näited veekogu lähedastest ja olemasolevatest
rannahoonetest (ei ilmesta otseselt hetkel kavandatavat). DP-ga antakse mh ala
liikluslahendus, määratakse hoone toimimiseks vajalike tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad
ning haljastuse põhimõtted, arvestades siinkohal ka DP kontaktala ja laiemalt linnalist
keskkonda (nt Elva haigla – Supelranna 21 (SA Elva Haigla TM)). Elva haiglaga seondub ka
Elva Vallavalitsuse 28.08.2018. a korraldus nr 964, millega algatati detailplaneering
(eesmärk haigla laiendamise võimaluste kaalumine). Vastava DP algatamiseks tegi taotluse
Tartumaa Tervisekeskus OÜ, kes soovib rajada hoone laiendamise teel tervisekeskuse.
Tabel 2.1. DP alaga hõlmatavad kinnistud (alus: Maa-amet, 2018).
Aadress
Katastriüksus
Sihtotstarve
Lühiiseloomustus
Tartu mnt 16
17001:002:0010
Üldkasutatav Hoonestatud, munitsipaalomand, avalikult
maa 100%
kasutav supelrand, reljeef ebatasane, langus
järve suunas. Maaüksusel ka seiklusrada(1).
Verevi järv
17001:002:0053 Veekogu 75%, Munitsipaalomand, sh avalikult kasutatav
üldkasutatav
supelrand
maa 25%
Tartu maantee 17002:008:0100 Transpordimaa Munitsipaalomand, Vapramäe-Elva - Kalme
T4
100%
kõrvalmaantee
nr
22152(2),
olemas
ühistranspordi peatused.
Tartu maantee 17001:001:0026 Transpordimaa Munitsipaalomand, Vapramäe-Elva - Kalme
T3
100%
kõrvalmaantee nr 22152(2)
Järve tänav T1 17001:003:0030 Transpordimaa Munitsipaalomand, kohalik tänav (nr 1700038).
100%
(1) - Seiklusrada asub Tartu mnt 14, Tartu mnt 16 ning H. Raudsepa tn 1 kinnistel. Tegutseb ehitus- ja
kasutusloa (eelnes ehitusluba) alusel, haldab lepingu alusel OÜ Werrew (M. Uprus e-kiri 03.09.18. a); (2) kõrvalmaantee keskmine liiklussagedus 2016. a 1153 a/ööp ning 2017. a 939 a/ööp ning Maanteeameti
29.11.18. a kirja alusel on tee 22152 kantud riigiteede nimekirja lõikudes 0,00-1,554 ja 6,469-10,080 km.
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Joonis 2.1. Planeeringuala asukoht – vasakul üldvaade (Maa-amet, 2018) ning paremal DP
asendiskeem.

Joonis 2.2. Väljavõte Elva linna üldplaneeringu (2017) kaardilt Puhkealad ja rohevõrgustik.
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Joonis 2.3. Ajalooliste fotode näited Verevi järve rannast, enne tänast situatsiooni. Fotod kogus AB
Artes Terrae OÜ (2018), nt Eesti Arhitektuurimuuseumi arhiividest.

Joonis 2.4. Mõned näited veekogu lähedastest ja olemasolevatest rannahoonetest (ei ilmesta otseselt
hetkel kavandatavat, Verevi ranna ajakohastamist) - vasakul Haabneemes asuv hoone; paremal - Pirita
rannahoone (pindala ca 6300 m² ja kaugus rannajoonest minimaalselt ca 10 m). Andmed kogus AB
Artes Terrae OÜ (2018), kasutades sh Maa-ameti rakendusi (2018).

Varasemalt samale alale koostatud DP-le (Elva Linnavolikogu otsus 30.05.2011. a nr 36)
eelnes 1998. a detailplaneering, mille eesmärgiks oli samuti vastavasse piirkonda
suplustaristu edendamine. Toona reserveeriti maismaahoonestuse tarbeks supluspiirkonnas
kokku kuni 1700 m2 ala.
Elva linna üldplaneeringuga (2017; ÜP), mille koostamise raames läbiti ka KSH protsess,
on määratud Tartu mnt 16 maakasutuse juhtotstarbeks supelranna ala (puhkamiseks ja vaba
aja veetmiseks). Rannaalal ja Verevi järve suplusakvatooriumis paiknevad supelranda
teenindavad hooned ja rajatised. ÜP-s on arvestatud juba suplusala kohta 2011. a koostatud
DP-ga, mille käigus toimusid muudatused ka järve kalda ehituskeeluvööndis, toonaste
ehituskavade realiseerimiseks. Elva linna ÜP kohaselt paikneb planeeringuala Verevi asumis,
sh rohealal ja Elva-Peedu metsapargi alal (joonis 2.2). Paikkond on seostatav maakondliku
tähtsusega kultuurmaastikuga R4 „Elva ümbrus“, kus väärtusteks Elva linna aja- ja
kultuurilugu (sh puhkelinn ja talispordipiirkond). Maa-ameti kaardirakenduse (2018) alusel
piirneb DP ala nt ehitusmälestisega – prof Afanasjevi suvila Elvas Järve tn 1, 1905-1908. a.
Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ (2018), mille koostamise raames läbiti ka KSH
protsess, järgselt asub planeeringuala samuti Elva ümbruse väärtuslikul maastikul, mis
määrati juba 2006. a. kehtestatud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Maakonnaplaneeringust ja ajaloolisest
teemaplaneeringust johtuvad järgmised tingimused väärtuslike maastike säilimiseks
(siinkohal esitatud käesoleva teemaga seostatavad ehk asjakohasemad sätted):
 maastikusse sobivust tagavate arhitektuurinõuete seadmine ja harmoneeruvate
heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine detailplaneeringus;
7

Elva linnas Verevi järve rannaala DP KSH. KSH väljatöötamise kavatsus. Alkranel OÜ, 2018.











lagunenud ja kasutuskõlbmatute hoonete ja rajatiste lammutamine;
projekteerimistingimustes ehitiste maastikulise sobivuse nõuete sätestamine;
kaldaäärsete alade hoonestuse laienemise planeerimisel veekogule avanevate
vaadetega hoonestamata vaatekoridoride ettenägemine;
kaldaäärsete maa-alade detailplaneeringute koostamisel avalikult teelt kaldani viivate
avalikult kasutatavate teemaade ette nägemine;
mastide püstitamiskoha valikul maastikupildi arvestamine, vältides paiknemist
maastikku väärtustavate kultuurilis-ajalooliste ja loodusobjektide foonil ning ilusate
vaadete avanemissektoris;
kogukonnaidentiteedil põhineva kohaliku omaalgatuse raames maastikuhoiutegevuse
käivitamine, vastavate kampaaniate läbiviimine;
moodsate ja keskkonnasäästlike side-, energia jm rajatiste puhul need kujundada ja
paigutada maastikku sobivalt. Kultuurmaastiku säilimine vajab kohapealse elu pidevat
jätkuvust, mis omakorda eeldab kaasaegse tehnoloogia kasutusvõimalust;
kaitsetegevuses arvestada rekreatsiooni- ja turismipotentsiaali, vältida alade puhke- ja
virgestusotstarbelise avaliku kasutuse põhjendamatut piiramist;
Elva metsapargis kujundus- ja hooldustööde jätkamine ning sealsete pargiteede ja radade arendus.

Maakonnaplaneeringu järgselt paikneb planeeringuala ka Elva-Vitipalu piirkonna puhkealal,
hõlmates endas muuhulgas Verevi järve. Maakonnaplaneeringus ja ajaloolises
teemaplaneeringus on seatud järgmised puhkealade üldised kasutustingimused (siinkohal
esitatud käesoleva teemaga seostatavad ehk asjakohasemad sätted):
 tagada avalik kasutatavus, eeldab piisavat puhkealade kasutuse võimaldamist;
 puhkamist välistavate ja selleks eeldusi vähendavate ehitiste püstitamisest hoidumine;
 puhkealade üldkasutatavate tugirajatistega (nt parkimiskohad, liikumisrajad,
varjualused, juhised) varustamine sobivais kohtades;
 taluvuskoormuse suurendamine parklate, käigu- ja rattaradade, telkimis- ja
lõkkekohtade ning viidasüsteemi rajamise abil;
 massürituste korraldamisel ala taluvuskoormuse arvestamine;
 raiete kavandamisel puhkekasutusega arvestamine ning maastikuhoolduskavade ja projektide koostamine ja elluviimine;
 kaitstava loodusobjekti alal viibimine ja tegutsemine võib olla haldusaktiga
kitsendatud ning vastavale alale ehitiste kavandamine ja püstitamine eeldab kaitseala
valitseja nõusolekut;
 kaitsealadel paiknevate puhkealade kaitsemeetmete väljatöötamisel puhkeväärtuste
arvestamine.
Tartu maakonnaplaneeringu järgselt paikneb planeeringuala ka rohelise võrgustiku alal, mis
on määratletud algselt juba maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused koostamisel (2006; joonis 2.5) ja mis omakorda võis
täpsustuda nt kohaliku omavalitsuse ÜP või seda muutev DP. Rohelise võrgustiku toimimise
tagamiseks tuleb säilitada rohelist võrgustikku moodustavate maa-alade omavaheline
barjäärideta ühendatus. Veekogude kalda piiranguvööndis olevale rohevõrgustiku alale
rajatavad ehitised, sh tarad ei tohi võrgustiku ala kalda piiranguvööndit tervikuna läbi lõigata.
Elva linna arengukava 2012-2020 (2012) näeb ette mitmekesistada aastaks 2020 vaba aja
veetmise võimalusi ning sh rajada Verevi järve rannahoone ning muuta rannaala elanikele
aastaringselt atraktiivseks. Samuti nähakse linna arengukavas ette veekeskuse rajamist
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koostöös eraettevõtetega. Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 20192022 (Elva Vallavolikogu 01.10.2018. a määrus nr 47) toetab samuti vastava rannaala
arendust. Siinkohal lisame, et Elva linn kuulub Elva valla koosseisu pärast 2017. a
haldusreformi.

Joonis 2.5. Väljavõte maakonna teemaplaneeringu (2006) rohevõrgustikust (roheline viirutus).
Tegemist on Tartu maakonnaplaneeringus 2030+ viidatud teemaplaneeringuga. Alus Maa-amet, 2018.

Elva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020 (2007) kohaselt
baseerub Elva linnas põhjavee ammutamine ehk ühisveevarustus vaid Pärnu-Siluri
veekompleksil (maapinnast ca 150 m sügavusel). Arengukava on üle vaadatud ja kinnitatud
aastateks 2012-2023 Elva Linnavolikogu 29.10.2012. a määrusega nr 34. Kuni aastani 2025
on Elva linnale Keskkonnaagentuuri kodulehel (2018) põhjaveebilansi andmete põhjal
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määratud põhjavee varuks 1200 m3/ööpäevas, millest kasutamises olev vaba põhjaveekogus
oli 2016. aasta seisuga 820 m3/ööpäevas.
Elva linnas on rakendatud ka ühiskanalisatsiooni teenust. Linna reoveepuhastit haldab
Emajõe Veevärk AS asjakohaste tegevuslubade alusel. Käesoleva DP-ga hõlmatud ala jääb
üldjoontes väljapoole Elva linnaga seonduvat reoveekogumisala (EELIS (Eesti Looduse
Infosüsteem - Keskkonnaregister: Keskkonnaagentuur), 19.09.2018). 2007. aastal koostatud
Elva linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava vee- ja kanalisatsioonirajatiste
skeemi alusel jõuab DP alale olemasolev veetorustik ning DP alaga piirneval Tartu maantee
T4 (17002:008:0100) kinnistul paikneb survekanalisatsiooni torustik (joonis 2.6). Lisaks on
Tartu mnt 16 kinnistule rajatud ja ranna külastajatele mõeldud WC ühendatud
reoveekanalisatsiooni torustikuga.

Joonis 2.6. Väljavõte Elva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (2007) Vee- ja
kanalisatsioonirajatiste skeemist.

Elva linnaga sadeveesüsteemidega seondub ka uuring „Kombineeritud sademevee strateegia
väljatöötamine pilootalal ning tulemuste integreerimine planeeringutesse” (teostas Eesti
Veeprojekt OÜ jt 2018. a).
Verevi järv. Tegemist on Elva linna territooriumil paikneva avalikult kasutatava loodusliku
järvega, mis on limnoloogiliselt tüübilt kalgiveeline liigtoiteline veekogu. Veepeegli
pindalaks on 12,4 ha ning keskmiseks sügavuseks 3,6 m (maksimaalne 11 m). Tegemist on
väga väikese veevahetuskiirusega veekoguga, millesse suubub Käo oja (VEE1036300; mh
riigi poolt korrashoitav maaparanduse ühiseesvool) ning järvest lähtub Kavilda jõgi
(VEE1036200; mh riigi poolt korrashoitav maaparanduse ühiseesvool). Käo ojja suubub mh
Elva reoveepuhasti heitvesi (Keskkonnaregister, 2018).
Veemajanduskava (2016) alusel oli Verevi järve (VEE2093200) seisundieesmärgiks 2015. a
„kesine”, mis ka saavutati. Kesise seisundi probleemsete näitajatena on Keskkonnaagentuur
välja toonud lämmastiku, fosfori tasemed ning fütoplanktoni seisundi. 2021. a eesmärgiks
seisund „hea”. Meetmeks määratud „Uutest ja olemasolevatest koormusallikatest tuleneva
veekogumi ohustatuse vältimine”. Selleks mh määratud tegevused – sh keskkonnalubade
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ülevaatus vastavalt vajadusele ja veekogumiga seotud kooskõlastused nii toitainete
koormuse, ohtlike ainete koormuse kui hüdromorfoloogiliste muutuste osas.
Väikejärvede hüdrokeemilise seire (2017) kohaselt oli järve seisundiks halb klass, nii
üldlämmastiku kui üldfosfori osas. Pinnakihi klorofüll-a osas kesine seisundiklass ning
veesamba klorofüll-a osas halba seisundiklass. Väikejärvede hüdrobioloogilise seire (2017)
tulemusel määrati järve zooplanktoni seisundiks kesine, kuid fütobentose, suurtaimede,
suurselgrootute ja kalastiku seisund oli hea. Järve ökoloogilise seisundi koondhinnanguks
määrati „kesine“.
2016. aastal on koostatud Verevi järve meetmekava (2016). Verevi järve puhul on tegemist
väga põhjalikult ja pikaaegselt uuritud järvega. 1929. a uuring näitas nt, et järv oli
looduslikult heas seisundis. Suuremad muutused leidsid veekogus aset 1970. aastatel, mil
toimus kiire eutrofeerumine, mis tulenes tugevast reostuskoormusest järve läänekaldale
rajatud settetiikidest ning suurveeaegsetest üleujutamistest. Kuigi settetiigid on nüüdseks
suletud ja järvest isoleeritud, siis muutus Verevi järv selle perioodi järel palju
ebastabiilsemaks. Lisaks satub lume sulamise ja sadude ajal rohkesti vett järve riiklikult
kõrvalmaanteelt ja Järve tn-lt ning nende äärsetest elamukruntidelt. Veekogusse jõuab
potentsiaalselt kaaliumi-, naatriumkloriidi, plii, besapüreeni, väävliühendeid jmt. Kuigi järve
äärsel maantee lõigul on olemas sadevete kogumissüsteem, siis kokku kogutud sademeveed
ei lähe ühiskanalisatsiooni vaid on hetkel suunatud järve.
Veekogu sisekoormuse peamiseks surveteguriks on fosfor, mida vabaneb veekogus enam kui
sadeneb. Verevi järve puhul on tegemist enamiku aastast tugevalt kihistunud veekoguga, kus
alumised veekihid on suvisel ja talvisel perioodil anaeroobsetes tingimustes. Hapnikuvaestes
tingimustes vabaneb põhjamudast enam fosforit, mis soodustab vee segunemisel
fütoplanktoni vohamist ning aeglustub järve taastumine. Sellest tulenevalt ongi Verevi järve
peamiseks surveteguriks selle sisekoormus ning fosfori liigne tagasipöördumine
veekihtidesse.
Järve seisundi parandamiseks ning järvega seotud ökosüsteemiteenuste säilimiseks on vaja
ellu viia mitmetest meetmetest koosnev kava, mis kätkeb endas ennekõike võimalikult
maksimaalset väliskoormuse vähendamist (sademevee suunamine ühiskanalisatsiooni,
reoveetöötlusjaama ja vetevõrgustiku regulaarne seire lekete suhtes) ja sisekoormuse
vähendamist, millest tõhusaim meetod on kemomanipulatsioon. Sisekoormuse vähendamise
meetmed eeldavad kindlasti põhjalikke uuringuid, sest viimastest uuringutest on möödunud
juba 15 aastat.
Terviseameti andmete (2018) alusel oli suplusvesi väga hea kvaliteediklassiga. Järve ääres
on tagatud suplusperioodil ka vetelpääste (joonis 2.7) teenus (http://www.g4s.ee/rannad,
2018), võimaldades mh veekogu kasutajate statistika pidamist. Verevi rannaala kasutajate
statistika põhjal on tegemist võrdlemisi aktiivselt kasutatava veekoguga. 2017. ning 2018.
aasta suplushooaja (1.06-31.08) keskmine päevane külastatavus oli vastavalt 71 inimest ning
78 inimest. Terve hooaja päevane külastatavus tippajal kõikus suuresti ilmastikuoludest,
jäädes mõlemal hooajal 650 kuni 700 inimese juurde. Verevi järve suplusvee profiilist
(2011) nähtub mh, et aastaid on teostatud järvest suurtaimestiku niitmist ja biomassi
kogumist. Edaspidigi jätkatakse järve puhastus- ja hooldustööde teostamist, sest järjepidev
biomassi vähendamine tagab ökoloogilise seisundi paranemise ja loob eelduse
vananemisprotsessi aeglustumiseks.
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Joonis 2.7. Verevi rand ja rannavalve teenus (http://www.g4s.ee/rannad/verevi, 2018).

Looduskaitseliselt on EELISe (19.09.2018. a) andmetel planeeringualal ning selle
lähiümbruses (joonis 2.8):
 II looduskaitsekategooriasse kuuluvate kaitsealuste liikide veelendlase (Myotis
daubentonii), põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii), suurvidevlase (Nyctalus noctula)
leiukohad.
 III looduskaitsekategooriasse kuuluvate taimeliikide aas-karukella (Pulsatilla
pratensis) ning balti-sõrmkäpa (Dactylorhiza baltica) kasvukohad.
 III
looduskaitsekategooriasse
kuuluva
liblikaliigi
vareskaera-aasasilmik
(Coenonympha hero) leiukoht.
 III looduskaitsekategooriasse kuuluvate kiilide leiukohad – suur-rabakiil
(Leucorrhinia pectoralis), hännak-rabakiil (L. caudalis) ning valgelaup-rabakiil (L.
albifrons).
28.08.2018. a. külastas DP ala Alkranel OÜ bioloog Kaari Susi. Vastava käigu ajal fikseeriti,
et kogu planeeringuala ulatuses leidus rohkelt invasiivseid taimeliike, näiteks põld-puju
(Artemisia vulgaris), väikeseõieline lemmalts (Impatiens parviflora) või kanada kuldvits
(Solidago canadensis). Kaitsealuseid taimeliike (sh varasemalt Keskkonnaregistrisse kantud
leiukohtades) ei tuvastatud. Võis hinnata, et taimestiku niitmist ei olnud toimunud vähemalt
kaitsealuse aas-karukella ning lääne poolsemas balti-sõrmkapa kasvukohas. Tulenevalt
kohaliku omavalitsuse ning Keskkonnaameti vahelisest infovahetusest tuleb korraline
taimestiku inventuur kogu planeeringuala ulatuses läbi viia järgmise vegetatsiooniperioodi
alguses, soovitavalt juunis 2019. a., mil esineb nii aas-karukella kui ka balti-sõrmkäpa
generatiivseid isendeid. Kohalik omavalitsus tegi Keskkonnaametile ka järelpärimise, kas
viimasel ajal on piirkonnas tehtud uuringuid, mis veel registrisse kandmata ja millal viimati
tehti taimestiku inventuur. 2018. a oktoobri kuu seisuga on teada, et Verevi järve ümbruses
pole teada täiendavaid taimestiku inventuure, mida pole veel jõutud kanda registritesse.
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Joonis 2.8. Planeeringualal ning selle lähialal registreeritud looduskaitseliselt oluliste taime- ja
loomaliikide kasvu- ning leiukohad/elupaigad. Alus: EELIS, 19.09.2018; Maa-amet, 2018.

Kaitsealad (vt ka joonis 2.2):
 DP alal – Elva-Peedu metsapark (piiranguvöönd; uuendamata piiridega) KLO1200271, Keskkonnaregistri (2018) järgi 164,7 ha. Alaga seondub ka „Elva
maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020” (Keskkonnaamet).
 DP alal – Elva metsapark - tegemist kohaliku tasandi kaitseobjekti piiriettepaneku
alaga. Piiriettepanek lähtub Elva linna ÜP-st ning piiriettepaneku realiseerumisel
asendaks vastav kohaliku tasandi kaitseobjekt Elva-Peedu metsapargi kaitseala
vastavas piirkonnas.
Natura 2000 linnu- ega loodusalasid planeeringualal ega selle vahetus läheduses ei paikne.
Planeeringualale lähim rahvusvahelise tähtsusega Natura 2000 ala jääb ligikaudu 900 m
kaugusel kirde suunas – Elva loodusala (RAH0000151).
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3. Detailplaneeringu
lühikirjeldused

ja

selle

reaalsete

alternatiivide

KSH läbiviija näeb olemasoleva olukorra ja kavandatava tegevuse alusel kahte reaalset
alternatiivi (alternatiiv I ja null-alternatiiv), mida on kirjeldatud allpool. Alternatiivide
väljatöötamisel arvestati DP ja KSH algatamisotsust, olemasolevaid projekteerimisnorme,
õigusakte ning piirkonna keskkonna- ja sotsiaal-majanduslikke tingimusi. Mõlemad
alternatiivid jätkaksid ranna-ala kasutusvõimalusi, seniseid tingimusi eeldatavalt parendades
(joonis 3.1).

Joonis
3.1.
Verevi
rand,
ülevaatlik
(https://www.flickr.com/photos/blizzardfoto/41517436204, 2018).

foto,

2018.

a

Oluline on asjaolu, et DP KSH peamiseks eesmärgiks on selgitada välja, kas kavandataval
tegevusel on oluline mõju või mitte ning millised on mõjud siis, kui DP-d ellu ei viida (nullalternatiiv). Teiste alternatiivide võrdlemine on otstarbekas siis, kui DP ala omanikul (kohalik
omavalitsus) endal on mitu nägemust, mida ellu viia. Antud juhul selliseid alternatiive teada
ei ole. Erinevate tehnoloogiliste/tehniliste lahenduste variante, mis võivad KSH protsessis
arutelu alla tulla, käsitletakse vajadusel (nt mõjude vähendamiseks) ja üldjuhul leevendavate
meetmetena (tavapraktika alusel).
Alternatiiv I – Elva Vallavolikogu poolt 18.06.2018. a otsusega nr 70 (vt KSH VTK lisa 1)
algatatud DP kehtestamine ja elluviimine. DP ala hõlmab Elva vallas (peale 2017. a
haldusreformi) oleva Elva linna maaüksuseid u 6 ha ulatuses. DP-ga muudetakse kehtivat
üldplaneeringut (2017), kuna soov on täiendavalt vähendada järve kalda ehituskeeluvööndit.
DP-ga soovitakse luua võimalused kaasaegse supelranna väljaarendamiseks koos
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rannahoone-ujula ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega. Kavandatav
hoone paikneks ajalooliselt väljakujunenud ja rannaga seotud hoonestuse asukohti
arvestavalt. Hoone (suurim lubatud ehitisealune pind – 1500 kuni 2000 m² (viimane nr
tuleneb DP lähteseisukohtadest); maksimaalne kõrgus – 9 m) oleks mitmefunktsioonaalne ja
aastaringse kasutusega. Verevi järve kalda ehituskeeluvööndit, hoonestusala ulatuses,
soovitakse vähendada maksimaalselt kuni 10 meetrini. DP-ga antakse mh ala liikluslahendus,
määratakse hoone toimimiseks vajalike tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad ning haljastuse
põhimõtted, arvestades siinkohal ka DP kontaktala ja laiemalt linnalist keskkonda.
0-alternatiiv - olemasoleva olukorra jätkumine, mille puhul võib ellu viia 2011. a
kehtestatud DP. Vastava DP tingimusi arvestab ka 2017. a Elva linna ÜP. 2011. a DP-ga
kavandati ala avalikku kasutust (sh suplusala), eesmärgiga seda veelgi parandada, võrreldes
vähemalt varasema (enne 2011. a) ja senise olustikuga. Toonase planeeringuga määrati nt
hoonestusala suuruseks 710 m2, kuhu võib püstitada ühe kahekorruselise hoone ehitusaluse
pindalaga 400 m2 ning maksimaalse kõrgusega 9 m. Vastava DP raames vähendati Verevi
järve kalda ehituskeeluvööndit hoonestusala ulatuses kuni 20 meetrini. Rannaala osas nähti
ette nt:
o ranna puhkeotstarbeliseks kasutuseks vajalikke rajatisi ja vertikaalplaneerimist (sh
pinnase erosiooni tõttu), koos järsemate nõlvade kindlustamisega.
o parkimiskohti kuni 130 tava masinale ja 5-le invatranspordi vahendile.
o kõnnitee liiklemiseks Järve tn ja Tartu mnt järvepoolsesse küljel.
o haljastuse uuendamine, mis pidi lahendatama koos rannahoone ehitusprojektiga.
Mõlema alternatiivi kohta on planeeringu joonised (alternatiiv I puhul eskiislahendus)
leitavad valla veebilehelt Verevi järve rannaala DP lähteseisukohtade ja VTK juurest.
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4. Strateegilise
planeerimisdokumendi
elluviimisega
eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju, ulatus ja KSH sisu
DP ja selle KSH käesolev menetlus algatati Elva Vallavolikogu poolt 18.06.2018. a otsusega
nr 70 (vt KSH VTK lisa 1). Protsesside algatamisele eelnes KSH eelhinnangu koostamine ja
asjakohane konsultatsioon (Keskkonnaametiga), vt KSH VTK lisa 1. Kokkuvõtvalt võib
eelhinnangu ja Keskkonnaameti konsultatsiooni alusel välja tuua:
o KSH eelhinnangust;
 Kaasaegse rannahoone-ujula ehitamine ei too kaasa põhimõttelist muutust
inimtegevusest lähtuva mõju osas, ala juba kasutuses supelrannana.
 KSH ei ole kohustuslik. Arvestades kavandatava DP elluviimisega eeldatavat
kaasneda võivat keskkonnamõju, on selle tuvastamiseks, alternatiivsete
võimaluste väljaselgitamiseks ning ebasoodsat mõju leevendavate meetmete
leidmiseks asjakohane korraldada KSH-d, mille tulemusi arvestada DP
koostamisel.
o Keskkonnaameti seisukohast;
 DP ja KSH peab käsitlema tallamiskoormuse vähendamise võimalusi kogu
planeeringualal (analüüs ja leevendavad meetmed). Probleemseks kohaks
Järve tänava T1 asuv parkla. Sealt minnakse järve äärde otse üle haljasala, kus
esinevad pinnasekahjustused. Lisaks tallamiskoormuse all ka aas-karukella
leiukoht (KLO9321173).
 Kui soovitakse ka edaspidi teha järvejääle uisu- ja suusaradu, siis tuleb
planeeringu käigus ette näha slipi asukoht, kust minna jääle radade
hooldussõidukiga. Lisaks talvel on mitmeid jääraja üritusi – sõidukitele vaja
legaalset ja ohutut kohta, kust minna järve jääle.
 KSH pole kohustuslik, kuid siiski igati otstarbekas (arvestades võimaliku
tulevase keskkonnamõjuga planeeringu rakendamisel), et leida leevendavaid
meetmeid, toetada ekspertteadmistega ehituskeeluvööndi vähendamise
põhjendamisel KOV-i ning aitab täita KeHJS § 311 seatud eesmärkide täitmist.
2018. a laekusid DP lähteseisukohtade ja KSH VTK-le seisukohtade küsimise etapis
järgnevate asutuste ja isikute seisukohad (vt ka ptk 8), milledest tooksime välja järgnevad:
 SA Elva Laste- ja Perekeskus - 01.11.18. a e-kiri – turvalise kõnnitee rajamine Järve
tn-le ning Järve Lasteaia parkimine - hetkel väga halvad tingimused, aga kindlasti
tuleks arvestada, et 4-rühmalise lasteaia juures autosid pargib. Kas ujula ja lasteaia
parklad saavad olema üks? See ilmselt oleks mõistlikum, kui mitme parkla rajamine;
 SA Elva Haigla TM - 28.11.2018 kiri nr 120 - juhime tähelepanu, et parkla rajamisel
arvestataks külastajate arvuga vältimaks üleliigset parkimiskoormust Supelranna tn,
 Terviseamet - kiri 03.12.2018 nr 9.3-1/8774 - Verevi järve rannaala arendamisel ei
tohi üheski etapis tekkida olukord, mis põhjustaks suplusvee kvaliteedi halvenemise.
KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata planeeringuga kavandatava tegevuse (sh
võimalike alternatiivide) rakendumisega kaasneda võivat olulist (sh ebasoodsat)
keskkonnamõju ning välja pakkuda negatiivse (ebasoodsa) keskkonnamõju leevendamise
ja/või vältimise või positiivse (soodsa) mõju suurendamise meetmeid. KSH ruumilise
ulatusega hõlmatakse nii planeeritav ala kui ka seda ümbritsev ala, hinnates sh erinevate
mõjude ruumilist ulatust, nende kestvust, olulisust ja kumuleeruvust. Seega eeldatav mõjuala
on piiritletav DP ala ja seda ümbritseva alaga.
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Planeerimisseaduse § 80 lg 2 on nimetatud inimese tervist, piiriülest mõju ja Natura 2000
alade mõjutamist. Käesoleva töö ptk 1 - 3 järgselt ei saa eeldada neist mitte ühegi olulist
mõjutamist. Pigem võib eeldada mõju inimeste heaolule kui sellisele.
KSH käigus antavad hinnangud jagunevad üldjuhul lühi- ja pikaajalisteks ning KSH aruande
eelnõus antakse ülevaade, mis mõjud ja mis mahus võivad avalduda vaid ehitusajal,
kasutusajal või mõlemal ajajärgul. Kui töö käigus esineb raskusi, siis nimetatakse need ära
KSH aruande eelnõus, et nt edasiste võimalike etappide menetlejatele oleks tagatud
igakülgne teave vastuvõetavate otsuste võimalikest tagajärgedest.
KSH aruande eelnõu sisu osas lähtutakse KeHJS § 40 lg 2, 3 ja 4 toodud nõuetest (jälgides ka
keskkonnaministri 01.09.2017 määrust nr 34 „Keskkonnamõju hindamise aruande sisule
esitatavad täpsustatud nõuded“), mille alusel koosneb KSH aruanne vähemalt järgnevatest
põhiosadest:
1. Üldosa (asukoht, eesmärk, õiguslikud alused, kasutatud infoallikad ja olemasoleva
informatsiooni piisavus);
2. Olemasoleva olukorra ülevaade ja mõjutatava keskkonna kirjeldus (teave DP mõjuala
ja paikkonna looduskeskkonna ning sotsiaal-majandusliku keskkonna, sh strateegiliste
dokumentide ja õigusaktide kohta);
3. Detailplaneeringu ja selle alternatiivi(de) kirjeldus;
4. Keskkonnamõju analüüs (sh kumulatiivne) ja vajalikud leevendavad meetmed –
vähemalt järgnevate teemade osas ning käsitledes avariiohte ehk -olukordi;
a) Veekeskkond – põhjavesi (sh joogiveevarustus ja reovee- ning
sadeveekäitlus), pinnavesi (sh vee-elustik, suplusvesi, heitvesi ja sademevesi
(mh suublad ja nende asupaigad)) ning veekogude kalda kaitse eesmärkide
täitmine.
b) Maismaakeskkond – liigid, elupaigad ja kaitsealad, mida ei ole käsitletud
veekeskkonna all ning rohevõrgustik.
c) Sotsiaal-majanduslik (sh heaolu) keskkond – transport ja liikluskorraldus (sh
parkimine), väärtuslik puhkemaastik, jäätmeteke, küttelahendused,
maakasutus (sh naabruskond) ning veekogude kallaste kasutus (sh vaba
liikumise aspektid).
5. Alternatiivide võrdlus;
6. Seiremeetmed;
7. Ülevaade avalikkuse kaasamisest ning protsessi raames esinenud raskustest;
8. Hindamistulemuste kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad.
Eelpool nimetatud valdkondi käsitletakse KSH aruande eelnõu koostamise ajal sellises
ulatuses ja detailsuse astmes, mis võimaldab anda hinnanguid olulise (sh ebasoodsa)
keskkonnamõju kohta ning seada vajalikke leevendus- ja seiremeetmeid. Seejuures
hinnatakse mõjusid nii kvalitatiivselt (kirjeldavalt) kui ka kvantitatiivselt (sh KSH
väljatöötamise kavatsuse ptk 5 tabelis 5.1 toodud skaala alusel).
KSH protsessi käigus võib võimaliku uue ja olulise informatsiooni ilmnemisel käsitletavate
teemade ring laieneda. KSH aruande eelnõu põhiosade struktuuris tehakse vajadusel
muudatusi, et tagada aruande loogiline ülesehitus.
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5. KSH hindamismetoodika kirjeldus
KSH käigus hinnatakse DP ja selle reaalsete alternatiivi(de) rakendumisega kaasnevaid
võimalikke keskkonnamõjusid. Mõjude olulisust hinnatakse tabelis 5.1 toodud intervallskaala
alusel. Seejuures hinnatakse eelnevalt mõjusid ka kvalitatiivselt (kirjeldavalt).
Erinevate keskkonnamõju kriteeriumite ja nende osakaalu määramiseks arvestatakse
ekspertgrupi liikmete hinnanguid, kasutades otsustamisel Delphi-meetodit. Kaalkriteeriumite
hindepallide saamiseks korrutatakse kriteeriumite alusel antud hindepallid kriteeriumi
kaaluga. Alternatiivide lõplik järjestus saadakse kõigi kaalkriteeriumite hindepallide
summeerimisega alternatiivide lõikes järgnevalt (kehtib nii lühi- kui ka pikaajaliste mõjude
osas ning ka leevendusmeetmete välja toomisel):
1. KSH ekspertrühm, võttes mh arvesse ka protsessi kaasatavate (sh avalikustamised)
erinevate ja asjakohaste asutuste ning isikute seisukohti, viib läbi kavandatava
tegevuse ja selle reaalsete alternatiividega kaasneda võivate tagajärgede analüüsi;
2. KSH ekspertrühm leiab kriteeriumite kaalud. Esmalt hindab iga KSH ekspertrühma
liige iga teema kui sellise olulisust (skaala 1 – 4; mitu teemat võivad saada tähistatud
nt „4“), summeerides mh kogu tulemuse, kust leitakse ka iga teema osakaal %. Kõigi
(KSH ekspertrühm) isikute poolt saadud osakaalude keskmistest tulemitest leitakse
iga teema kaal (kogusumma „1,00“);
3. KSH aruande eelnõu koostamisel korrutatakse iga teema mõjude olulisuse hinne
(käesoleva töö tabel 5.1) käesoleva loetelu punktis 2 leitud kaaluga. Iga teema
kaalutud hindepall summeeritakse ehk leitakse kõigi teemade summaarne
kaalkriteeriumi hindepall. Eelnevalt kirjeldatud tegevusi korratakse vastavalt niipalju
kui on hinnatavaid alternatiive. Tulem võimaldab ka järjestada alternatiive, võttes
arvesse koond kaalkriteeriumide hindepalle (hinnatud alternatiivide lõikes).
KSH aruande eelnõu koostamisel kasutatakse eeldatavalt vähemalt Maa-ameti
kaardirakendusi, Eesti Geoloogiakeskus OÜ ja Eesti Geoloogiateenistus kaarte,
Keskkonnaregistri andmeid, erialakirjandust, asjakohaseid strateegilisi planeerimisdokumente
ja õigusakte ning muud saadaval olevat temaatilist informatsiooni (sh keskkonnalubadega
seonduv dokumentatsioon). Samuti konsulteeritakse erinevate ja asjakohaste asutuste,
isikutega ning teostatakse välivaatlusi, kasutades selleks sobivaid metoodikaid.
Tabel 5.1. Mõjude olulisuse hindamise skaala.
mõju puudub
0
( ) Soovitatud meetmetega vähendatav või ärahoitav
negatiivne mõju; potentsiaalne positiivne mõju
- 1 vähene negatiivne mõju
+ 1 vähene positiivne mõju
- 2 nõrk negatiivne mõju
+ 2 nõrk positiivne mõju
- 3 mõõdukas negatiivne mõju
+ 3 mõõdukas positiivne mõju
- 4 oluline negatiivne mõju
+ 4 oluline positiivne mõju

KSH aruande eelnõu koostamisel kasutatakse varasemalt kogutud uuringuandmeid,
analoogiaid, erinevaid seisukohti, geoinfosüsteemide (GIS) rakendusi ja muud asjakohast
teavet, mis võimaldab tagada järelduste adekvaatsuse (sh mõju ja olulise mõju eristamise).
KSH raames antavad hinnangud jagunevad üldjuhul lühi- ja pikaajalisteks ehk nt ehitus- ja
kasutusaegseteks. Võib eeldada, et lühiajaline mõju on enamjaolt ja maksimaalselt ühe kuni
kahe aastase kestvusega, kuna umbes nii kaua võivad aega võtta erinevad ning peamised
ettevalmistus-, ehitus- ja korrastustööd.
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Kui olemasolevat kirjandust ning kättesaadavaid uuringuid analüüsides selgub, et infot KSH
koostamiseks ei ole piisavalt, et eristada mõju ja olulist mõju, siis teostatakse täiendavad
uuringud, vaatlused vms vajalikud tegevused (sh koostöö erinevate spetsialistidega).
DP ja KSH protsessi raames:
 toimub ehitusgeoloogilise uuringu läbiviimine ja geodeetilise alusplaani koostamine.
 saab kasutada suplusranna rannavalve poolt koondatud külastusstatistikat.
 saab kasutada tööd „Kombineeritud sademevee strateegia väljatöötamine pilootalal
ning tulemuste integreerimine planeeringutesse” (teostas Eesti Veeprojekt OÜ jt,
2018).
 viiakse läbi (eraldiseisva tööna) taimestiku inventuur. Vastav kava tuleneb kohaliku
omavalitsuse ning Keskkonnaameti vahelisest infovahetusest. Korraline taimestiku
inventuur kogu planeeringuala ulatuses läbi viia soovitavalt juunis 2019. a.
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6. Strateegilisest planeerimisdokumendist huvitatud osapooled
Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel DP võib eeldatavalt
mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi antud strateegilise dokumendi vastu, on
esitatud tabelis 6.1.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja (kohalik omavalitsus ehk KOV)
saadab kirjad tabelis 6.1 nimetatud isikutele ja asutustele ning teatab KSH väljatöötamise
kavatsusest või ka nt KSH aruande eelnõu avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu
toimumisest vastavalt PlanS sätestatud korrale (sh kuulutused ajalehtedes vastavate
tööetappide lõikes). Kui teavitatavad isikud on kohalikule omavalitsusele esitanud teabe
saamise viiside kohta andmeid, siis võib teavitaja neid kasutada, vastasel juhul tuleb
teavitused saata tavapostiga asjakohastes registrites märgitud aadressidele.
DP ja KSH dokumentatsioon peab olema leitav ka kohaliku omavalitsuse koduleheküljel ning
kuulutused tööetappide kohta tuleb avaldada ka ajalehtedes. Samuti avaldatakse info
võimalusel KSH läbiviija (OÜ Alkranel) interneti leheküljel. Tulenevalt protsessi seostest
tegevuslubadega on soovituslik järgida ka KeHJS sätteid, mis kohanduvad avalikustamiste
teavituste esitamisele internetikanalis Ametlikud Teadaanded ja linna avalikes kohtades (nt
bussipeatused, raamatukogud vms rahvarohkete kohtade teadetetahvlid).
Tabel 6.1. Strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatavast huvitatud isikud ja asutused
(nimekiri 2018. a detsembri seisuga, protsessi raames võib täieneda). DP-st huvitatud isik KOV.
Seos DP-ga
Kehtestaja
Koostaja
KSH läbiviija
DP alal tegutsev isik
DP alal tegutsev isik
Asjakohane ametkond
Asjakohane ametkond
Asjakohane ametkond
Asjakohane ametkond
Asjakohane ametkond
Asjakohane organisatsioon

Asjakohane organisatsioon
Asjakohane organisatsioon
Asjakohane organisatsioon

Asjakohane organisatsioon
Vallaga piirnev KOV
Vallaga piirnev KOV
Vallaga piirnev KOV
Vallaga piirnev KOV
Vallaga piirnev KOV
Vallaga piirnev KOV
Maaüksus, seikluspark

Isik/asutus(1)
Elva Vallavolikogu
AB Artes Terrae OÜ ja Alkranel OÜ
Alkranel OÜ
AS G4S Eesti (rannavalve)
OÜ Werrew
(http://elvaseikluspark.ee/)
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Keskkonnainspektsiooni Tartumaa
büroo
Lõuna-Eesti Päästekeskus ehk
Päästeamet
Rahandusministeerium
Terviseameti Lõuna talitus
Valitsusvälised org ja
keskkonnaühendused
(http://www.eko.org.ee)
SA Elva Laste- ja Perekeskus
SA Elva Haigla TM (piirkonnas
oluline tõmbepunkt)
Tartumaa Tervisekeskus OÜ
(Supelranna tn 17 ja 19//21//23 maaala DP algatamise taotleja)
Emajõe Veevärk AS
Viljandi vald
Tartu vald
Tartu linn
Nõo vald
Otepää vald
Tõrva vald
Omanik
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KÜ(2) aadress
-

KÜ tunnus
-

-

-

-

-

-

-

Järve tn 1
-

17001:002:0001
-

-

-

H. Raudsepa tn 1

17001:002:0011
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Seos DP-ga
Isik/asutus(1)
KÜ(2) aadress
KÜ tunnus
Maaüksus, piirneb DP-ga
Omanik
Järve tn 1
17001:002:0001
Maaüksus, piirneb DP-ga
Elva vald
Tartu mnt 14
17001:003:0027
Maaüksus, piirneb DP-ga
Elva vald
Tartu maantee T5
17001:003:0034
Maaüksus, piirneb DP-ga
Elva vald
Kalda tn 2
17002:008:0096
Maaüksus, piirneb DP-ga
Elva vald
Supelranna tänav
17002:008:0099
Maaüksus, piirneb DP-ga
Elva vald
Tartu mnt 19d
17001:001:0103
Maaüksus, piirneb DP-ga
Omanik
Tartu mnt 19c
17002:008:0072
Maaüksus, piirneb DP-ga
Omanik
Tartu mnt 19
17002:008:0071
Maaüksus, piirneb DP-ga
Omanik
Tartu mnt 23
17002:008:0012
Maaüksus, piirneb DP-ga
Omanik
Tartu mnt 21a
17002:008:0066
Maaüksus, piirneb DP-ga
Elva vald
Tartu maantee T8
17001:001:0046
Maaüksus, piirneb DP-ga
Elva vald
Tartu maantee T3
17001:001:0026
Maaüksus, piirneb DP-ga
Omanik
Tartu mnt 18
17001:001:0005
Maaüksus, piirneb DP-ga(3)
Omanik
Tartu mnt 23a
17002:008:0092
Maaüksus, piirneb DP-ga(3)
Omanik
Tartu mnt 25
17002:008:0064
(1) – maaüksuste omanike puhul kasutatud ka üldist nimetust „Omanik“ (omanikud võivad kattuda teiste
loetelus olevate isikutega); (2) – KÜ – katastriüksus (esitatud kui asjakohane); (3) - lisandunud ptk 1 kirjeldatud
muudatuse tõttu.

Maa-amet määrati koostöövajadusega asutuste nimekirja Rahandusministeeriumi 04.07.2018
kirjaga nr 14-11/5275-2. Maa-ameti ettepaneku (kiri 23.11.2018) alusel muudeti KSH VTK
tabelit 6.1 ning Maa-amet jäeti sellest välja. Nimetatu on mh Elva Vallavalitsuse seisukoht,
arvestades Maa-ameti poolset 23.11.18. a e-kirja.
Maanteeamet määrati koostöövajadusega asutuste nimekirja Rahandusministeeriumi
04.07.2018 kirjaga nr 14-11/5275-2. Maanteeameti vastuse (kiri 29.11.2018 nr 152/18/51122-2) alusel muudeti KSH VTK tabelit 6.1 ning Maanteeamet jäeti sellest välja.
Nimetatu on mh Elva Vallavalitsuse seisukoht, arvestades Maanteeameti poolset 29.11.18. a
kirja.
Otepää Vallavalitsuse kirjas 14.11.2018 nr 6-7/2381-1, ettepanekus nr 11 sooviti tabelisse 6.1
lisada Supelranna tn 27 (17002:008:0093) maaüksus, kuid Elva Vallavalitsus ei pidanud seda
ettepanekut põhjendatuks, kuna teadaolevalt ei kavandata liikluskorralduse muudatusi, mis
mh mõjutaks Supelranna tn 27 kinnistu toimimist.
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7. Protsessi
eeldatav
ajakava
ning
planeerimisdokumendi ja KSH osapooled

strateegilise

Protsessi läbiviimise orienteeruv ajakava on toodud tabelis 7.1 (prognoositud kuni DP
vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku etapini). Vastavatele etappidele järgnevad veel DP
heakskiitmise ja kehtestamismenetlused (PlanS § 90 ja 91). Lisame, et KeHJS § 43 alusel
peab KSH tulemus kajastuma planeeringus ja KSH lõppjäreldustega mittearvestamist tuleb
põhjendada.
Tabel 7.1. KSH läbiviimise ja DP (ÜP muutev) menetlemise orienteeruv ajakava kuni DP
vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku etapini - seisuga september 2018.
KSH ja DP etapp
Orienteeruv(1) etapi
lõppaeg
KSH väljatöötamise kavatsuse ja DP lähteseisukohtade koostamine,
detsember 2018 või
dokumentidele seisukohtade küsimine ning vajadusel täiendamine ja
jaanuar 2019
avalikustamine (PlanS § 80-81)
KSH aruande ja DP koostamine (taimestiku inventuuri tõttu, mis loetletud
september 2019
KSH VTK ptk 5)
KSH aruande ja DP avalik väljapanek ja kooskõlastamine (PlanS § 82-85)
märts 2020
DP vastuvõtmine ja avalik väljapanek (PlanS § 86-89)
september 2020
(1) - võib muutuda, juhul kui nt ilmnevad vastavasisulised asjaolud (täiendavate uuringute läbiviimise
vajalikkus vms aspekt).

Teave DP ja KSH protsessis osalevate osapoolte kohta on toodud tabelites 7.2 ja 7.3.
Tabel 7.2. DP ja KSH protsessi osapooled (seisuga september, 2018).
Muutuja

DP ja KSH
koostajad
Tööde
korraldaja ja
huvitatud isik
DP kehtestaja

Asutus (roll,
vajadusel)
AB Artes Terrae
OÜ (DP)
Alkranel
OÜ
(DP ja KSH)
Elva
Vallavalitsus
Elva
Vallavolikogu

Kontaktisik

Tel

Heiki Kalberg
(maastikuarhitektplaneerija)
Tanel Esperk
(KSH juhtekspert)

50 91
874

Maarika Uprus
(planeeringuspetsialist)
Maano Koemets
(volikogu
esimees)

730
9897

53 65
62 97

5342
5242

E-post /
veebiaadress
heiki@
artes.ee /
www.artes.ee
tanel@
alkranel.ee /
www.alkranel.ee
maarika.uprus@
elva.ee /
www.elva.ee
maano.koemets@
elva.ee /
www.elva.ee

Aadress
Küütri tn 14, Tartu
linn 51007,
Tartumaa
Riia 15b, Tartu linn
51010, Tartumaa
Kesk 32, Elva linn,
Elva vald 61507,
Tartumaa

Tabel 7.3. KSH ekspertgrupi koosseis (vajadusel ja kokkuleppel KOV-iga kaasatakse täiendavaid
spetsialiste) – Alkranel OÜ.
Nimi
Roll
Ülesanded (sh hinnatavad valdkonnad ja mõjud(1))
Tanel
KSH
juhtekspert,
sh KSH protsessi juhtimine (tagatud vastavus KeHJS § 34 lg
Esperk
keskkonnaekspert
(KMH 5) ning VTK ptk 4 esitatud loetelus toodud valdkonnad ja
litsents nr KMH0157)
mõjud (täpsemalt 4a - 4c).
Elar
KSH juhtimise abistamine ning VTK ptk 4 esitatud
keskkonnaspetsialist
Põldvere
loetelus toodud valdkonnad ja mõjud (täpsemalt 4a - 4c).
Alar
keskkonnaekspert
(KMH VTK ptk 4 esitatud loetelus toodud valdkonnad ja mõjud
Noorvee litsents nr KMH0098)
(täpsemalt 4a - 4c).
Kaari
keskkonnakonsultant
Eelkõige maismaakeskkonna temaatika ehk VTK ptk 4
Susi
esitatud loetelus toodud valdkond ja mõju (täpsemalt 4b).
(1) - KSH VTK-d koostatakse Planeerimisseaduse alusel, seega otseselt ei kohandu siinkohal KeHJS § 36 lg 2 p
8, siiski on ka kaudsete vastuolude vältimiseks siinkohal esitatud ka valdkondade ja mõjude loend.
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8. Väljatöötamise kavatsusele laekunud seisukohad
KOV saatis KSH VTK ja DP lähteseisukohad (koostanud KOV eraldiseisva dokumendina)
käesoleva töö ptk 6 esitatud (tabel 6.1) osapooltele ning vastavatest osapooltest edastasid oma
seisukohad:
1. SA Elva Laste- ja Perekeskus - 01.11.18. a e-kiri;
2. Keskkonnainspektsioon - kiri 11.11.2018 nr 8-3/18/61116-2;
3. Otepää Vallavalitsus - kiri 14.112018 nr 6-7/2381-1;
4. Keskkonnaamet - kiri 19.11.2018 nr 6-5/18/17762-2;
5. Maa-amet - 23.11.2018 e-kiri;
6. SA Elva Haigla TM - 28.11.2018 kiri nr 120;
7. Maanteeamet - kiri 29.11.2018 nr 15-2/18/51122-2;
8. Terviseamet - kiri 03.12.2018 nr 9.3-1/8774.
Laekunud seisukohad ja nendega arvestamist on kirjeldatud KSH VTK lisas 2.
Peale KSH VTK lisa 2 koostamist laekus veel Tartu Linnavalitsuse seisukoht (12.12.18. a).
Muuhulgas nähtus sellest:
 Tartu Linnavalitsus on Verevi järve rannaala detailplaneeringu lähteseisukohtadega
tutvunud. Detailplaneeringu lähteseisukohtade punktides 3 ja 4 on kirjeldatud
planeeringuala krunte 1 kuni 4 ja lisaks on viidatud kehtivale detailplaneeringule.
Linnavalitsus teeb ettepaneku lisada detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde
planeeringu eskiisjoonis, et esitatud seisukohad oleksid seotud kaardipildiga ja
sellisena paremini mõistetavad.
 Detailplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsus on linna pädevusvaldkonnast
lähtudes asjakohane ja piisav.
Tartu Linnavalitsuse esimene seisukoht haakub nt Keskkonnaameti seisukohaga, millega
arvestamist on kirjeldatud juba KSH VTK lisas 2.
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KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) lisad
KSH VTK lisa 1. DP koostamise ja KSH algatamise otsuse väljavõte
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KSH VTK lisa 2. Detailplaneeringu lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele
laekunud seisukohad ja nendega arvestamine (Elva Vallavalitsuse korralduse 11.12.18 lisa)
Lisa
Elva Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusele
„Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsusele esitatud ettepanekutele seisukoha andmine“

Seisukohad detailplaneeringu lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele laekunud
ettepanekutele
Elva linnas Verevi järv rannaala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse
(VTK) kohta planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute ja asutuste poolt laekunud
ettepanekud:
1. SA Elva Laste- ja Perekeskuse e-kiri 01.11.2018;
2. Keskkonnainspektsiooni kiri 11.11.2018 nr 8-3/18/61116-2;
3. Otepää Vallavalitsuse kiri 14.11.2018 nr 6-7/2381-1;
4. Keskkonnaameti kiri 19.11.2018 nr 6-5/18/17762-2;
5. Maa-ameti e-kiri 23.11.2018;
6. SA Elva Haigla TM 28.11.2018 kiri nr 120;
7. Maanteeameti kiri 29.11.2018 nr 15-2/18/51122-2;
8. Terviseameti kiri 03.11.2018 nr 9.3-1/8774.
Esitatud ettepanekud ja Elva Vallavalitsuse seisukohad laekunud ettepanekutele:
1. SA Elva Laste- ja Perekeskuse ettepanekud:
1.1 Järve tänavale tuleks rajada turvaline kõnnitee.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – detailplaneeringuga kavandatakse Järve tänavale kõnnitee.
1.2 Järve Lasteaial hetkel väga halvad tingimused, tuleks arvestada, et 4-rühmalise
lasteaia juures pargib autosid. Kas ujula ja lasteaia jaoks tuleb ühine parkla?
Elva Vallavalitsuse seisukoht – detailplaneeringuga kavandatakse Järve tänavale
parkimiskohad.
2. Keskkonnainspektsioonil puuduvad ettepanekud Verevi järve rannaala detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja KSH VTK kohta.
3. Otepää Vallavalitsuse ettepanekud:
2.1 Selgusetuks jääb, kas Verevi järve ehituskeeluvööndit soovitakse vähendada 0-piirini.
Teeme ettepaneku ehituskeeluvööndi vähendamise arvsuurus välja tuua. Ehituskeeluvööndi
vähendamist tuleb põhjendada, kuid lähteseisukohtadest ei ilmne põhjused, miks on vajalik
veel täiendavalt ehituskeeluvööndit vähendada, kui kehtiv detailplaneering võimaldab ehitada
kuni 20 meetri kaugusele hoone Verevi järve tavalisest veepiirist.
Elva Vallavalitsus seisukoht – lähteseisukohtades on välja toodud, et detailplaneeringuga
tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritava hoonestusala ulatuses.
Ehituskeeluvööndi vähendamist on lähteseisukohtades põhjendatud: detailplaneeringuga
soovitakse luua võimalused kaasaegse supelranna väljaarendamiseks koos rannahoone-ujula
ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega. Selleks on vaja kavandada
täiendavat hoone mahtu, mis omakorda tingib täiendava ehituskeeluvööndi vähendamise
ettepaneku tegemise. Lähteseisukohti võib täiendada ja tuua välja arvsuuruse
ehituskeeluvööndi vähendamiseks kuni 10m-ni.
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2.2 Kuna lähteseisukohtades esineb kehtiva Tartu mnt 16 maaüksuse detailplaneeringu kohta
käivat infot (nt, et hoonestusala asukoht on kehtiva detailplaneeringuga määratud), siis
soovitame lähteseisukohtade lisana esitada väljavõtte kehtiva detailplaneeringu
põhijoonisest, et oleks selgem, kuhu ja mida planeeritakse.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – kehtiva detailplaneeringu joonis koos koostatava
detailplaneeringu eskiisjoonisega on vallavalitsusel plaanis lisamaterjalina välja panna Elva
valla veebilehele koos lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsusega.
2.3 Punktis 4.1.1 toote välja, et krundi hoonestusala asukoht jääb kehtiva Tartu mnt 16
maaüksuse detailplaneeringuga määratud asukohta. Samas räägite ka sellest, et hoonestusala
tuleb uue detailplaneeringuga suurendada. Punktis 4.1.4 toote välja, et hoone suurim lubatud
ehitisealune pind on 2000 m2. Veebis leitav Tartu mnt 16 maaüksuse detailplaneeringu
põhijoonisel on toodud välja maksimaalne ehitusala pind 710 m2, millele võib ehitada ühe
kuni 400 m2 hoone. Seega tekib vastuolu soovitud hoonestusala asukoha ja ehitisealuse
pinnaga hoone vahel. Seega ka kehtivas planeeringus määratud hoonestusala asukoht ei saa
jääda 100% kehtima, seega hoonestusala asukohta tuleb ikka muuta (muutmiseks loetakse ka
hoonestusala suurendamist). Samuti on vastuoluline algatamise otsuses ja lähteseisukohtades
välja toodud info hoone lubatud ehitisealusest pindalast – otsuses on märgitud ca 1500 m2,
lähteseisukohtades 2000 m2. Palume andmed viia omavahel kooskõlla.
Elva Vallavalitsus seisukoht – lähteseisukohtades on antud planeeringu ülesanne kavandada
hoonestuse asukoht ajalooliselt väljakujunenud ja rannaga seotud hoonestuse asukohti
arvestavalt (sama asukoht ka Tartu mnt 16 detailplaneeringus). Hoone lubatud ehitisealune
pind kavandada 1500 m² kuni 2000 m². Lähteseisukohtades antud ehitisealune pind 2000 m²
on maksimum. Hoonestuse asukoha, suuruse ja ehitusaluse pinna osas vastuolu ei esine –
täpne asukoht, hoonestusala suurus ja kavandatava hoone ehitisealune pind selgub
detailplaneeringus.
2.4 Juhime Teie tähelepanu, et Veeseaduse § 29 lg 2 p 2 kohaselt on Verevi järve
veekaitsevööndi ulatus tavalisest veepiirist 10 meetrit. Veeseaduse § 29 lg 4 p 3 kohaselt on
veekaitsevööndis keelatud majandustegevus. Seega ei tohiks hoonet ehitada lähemale kui 10
meetrit tavalisest veepiirist. Palume seetõttu lähteseisukohtade punkti 2 „Lähteseisukohtade
koostamise alused ja lähtedokumendid“ täiendada vastava seadusega.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – lähteseisukohtade täiendamine ei ole asjakohane, kuna
looduskaitseseaduse § 42 lg 5 kohaselt ei ole supelrannal veekaitsevööndit
https://www.riigiteataja.ee/akt/114112018008.
2.5 Verevi järv on avalikult kasutatav veekogu, mistõttu on oluline kohalikul omavalitsusel
tagada liikumine kallasrajal (4 meetrit). Palume uute hoonete ja rajatiste planeerimisel
sellega
arvestada.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – vallavalitsus on teadlik veekogu kallasraja olemasolust ja
kallasrajal vaba liikumise tagamisest.
2.6 Teeme ettepaneku lisada lähteseisukohtadesse selgitatavat teksti planeeringu menetluse
kohta. PlanS § 142 lg 3 kohaselt lähtutakse detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu
menetlemisele ettenähtud nõuetest, kui üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut
sisaldava detailplaneeringu koostamisel viiakse läbi keskkonnamõju strateegilise hindamine.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – selgitava teksti võib lisada lähteseisukohtadesse.
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2.7 Lähteseisukohtades puudub planeeringu koostamise eeldatav ajakava (PlanS § 6 lg 4 p
12).
Palume see lisada.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – eeldatav ajakava kuni detailplaneeringu vastuvõtmiseni on
toodud KSH VTK-s. Ajakava lisatakse lähteseisukohtadesse.
2.8 Punktis 7 toote välja vajaliku uuringuna enne planeeringulahenduse koostamist krundil 1
aluspinna geoloogilised uuringud, et välja selgitada ehitistele soodsam asukoht. Punktis
4.1.1. toote välja, et hoonestusala asukoht jääb kehtiva Tartu mnt 16 maaüksuse
detailplaneeringus kehtima. Punktis 4.1.3. alusel võib aga alale planeerida ühe hoone. Seega
ehitusgeoloogiliste uuringute maa-ala on limiteeritud kehtiva ehitusala pinnaga ja see on
soovitud alast väga suure erinevusega (kehtivas planeeringus 400 m2 hoone (710 m2
hoonestusala), soovitud uus hoone 2000 m2 (hoonestusala suurus teadmata), mistõttu
hoonestusalade erinevused on märkimisväärselt suured lähtuvalt hoone andmetest).
Hoonestusala eeldatavalt on suurem kui
hoone ise ehk suurem kui 2000 m2.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – ehitusgeoloogilise uuringu teostamisel lähtutakse juba uuest
soovitud pindalast, vastav uuring on tööprotsessi osa.
2.9 Punktis 7 puudub info taimestiku inventuuri vajaduse läbiviimisest, mida kajastab KSH
VTK ptk 5.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – vastava info võib täiendavalt lisada lähteseisukohtadesse.
2.10 Kuna krundil 1 (Tartu mnt 16) planeeritakse lähteseisukohtade alusel vaid muudatusi
kehtiva detailplaneeringu alusel määratud hoonestusalal ja selle lähiümbruses, kas siis on
otstarbekas hõlmata planeeritavasse alasse terve Tartu mnt 16 kinnistu ja tunnistada
kehtetuks kehtiv detailplaneering? Kas on kaalutud alternatiivse võimalusena hõlmata
planeeritava alana väiksem osa Tartu mnt 16 kinnistust ja ülejäänud osas jätta kehtima Tartu
mnt 16 maaüksuse detailplaneering? Kas uue detailplaneeringuga on nägemus terve kinnistu
kasutamise osas ja kas on vajadus kehtiva detailplaneeringu muutmiseks tervel Tartu mnt 16
kinnistul, kui ülejäänud maa-alal parendatakse/asendatakse olemasolevaid rajatisi ja
ehitusloakohustuslikke hooneid rohkem maa-alale ei planeerita? Kehtiva detailplaneeringu
alusel on osaliselt planeeritava ala sees ka Tartu maantee T3 kinnistu (katastritunnus
17001:001:0026), kuid uue planeeritava ala sees ei ole, mistõttu jääb siiski väga väikeses
ulatuses Tartu mnt 16 maaüksuse detailplaneering kehtima (ca 460 m2,, vt lisa) pärast Verevi
järve rannaala detailplaneeringu kehtestamist. Palume mõelda planeeritava ala suuruse
peale. Juhul, kui seda väikest osa planeeritavasse alasse ei hõlmata, siis oleks vajalik ka
joonisena esitada kehtetuks muutuv ala ja kehtima jääv ala ehk lähteseisukohtade punkti 5.8
tuleks täiendada ühe joonise võrra. Aga kuna PlanS § 140 lg 2 kohaselt võib
detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks vaid juhul, kui on tagatud planeeringu
terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist, siis seda
teha ei tohiks. Palume Teil kaaluda planeeritava ala muutmist vastavalt kehtivale
detailplaneeringule.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – esitatud ettepanekut ei pea asjakohaseks, terviklahenduse
andmiseks ei kavandata detailplaneeringuga muudatusi vaid kehtiva detailplaneeringu alusel
määratud hoonestusalal. Planeeringuala suurendatakse ning Tartu mnt T3 lõik arvatakse
planeeringualasse. Alalt näidatakse mahasõidu uus asukoht kinnistutele Tartu mnt 18, 18a,
18b, 18c.
2.11 Teeme ettepaneku kaasatavate isikutena sõnastada ümber sõna „piirinaaber“. Kui
vaadata planeeritavat ala, siis väga suurel hulgal on piirinaabriks kohalik omavalitsus ise.
Piirinaabri mõistet ei kajastu ka enam PlanS-is. Teeme ettepaneku kaasata menetlusse ka
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Supleranna tn 27 (katastritunnus 17002:008:0093) krundi omanik, kuna krundilt avanev
vaade muutub ja samuti võib muutuda liikluskorraldus Tartu mnt T4 (katastritunnus
17002:008:0100) ja Supelranna tänava (katastritunnus 17002:008:0099) ristumiskohas.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – lähteseisukohtades on kasutatud PlanS-s toodud mõistet
„planeeringu koostamisse kaasatavad isikud“ ja täpsustatud planeeringuala naaberkinnistutel
elavaid isikuid sõnaga „piirinaaber“. Vallavalitsus ei pea asjakohaseks selle
ümbersõnastamist.
Liikluskorralduse muudatusi, mis mõjutaks Supelranna tn 27 kinnistu toimimist,
detailplaneeringuga ei kavandata, mistõttu ei pea ettepanekut asjakohaseks.
2.12 KSH VTK Ptk 6 on tabel 6.1, kus on välja toodud huvitatud isikud ja asutused. Tabelis
on Tartu mnt 19d kohal toodud isik/asutusena omanik. Kui vaadata ülejäänud tabelit, siis on
Elva vald omanikuna välja toodud, kui tegemist on munitsipaalomandiga. Ka Tartu mnt 19d
kinnistu
kuulub munitsipaalomandisse, seega teeme ettepaneku ka kõnealusel real kajastada
omanikuna Elva vald.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – ettepanekuga arvestatakse.
2.13 Teeme ettepaneku ptk 7 toodud tabelit täiendada (nt lisada ajakavasse üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu ja KSH VTK eelnõu koostamine, avalik väljapanek, avaliku
väljapaneku tulemuste avalik arutelu, jms). Meie arvates on eeldatav ajakava liiga
napisõnaline ja ei anna kogu protsessist selget ülevaadet.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – vastav tabel on indikatiivne ja seega piisav, tabelis on
kirjeldatud etappe, mis viitavad PlanS-e vastavatele paragrahvidele. Tabeli teksti ei pea
asjakohaseks muuta.
4. Keskkonnaameti ettepanekud:
3.1 Lähteseisukohtade juurde on asjakohane esitada joonis, et oleks aru saada kuhu on
kavandatud krundid 1-4.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – lähteseisukohtade avalikustamise ajaks lisatakse
lähteseisukohtade juurde eskiisjoonis, lähteseisukohtades täpsustatakse sõnastust,
vajadusel ka joonist.
3.2 Keskkonnaamet ei nõustu KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõus toodud väitega, et kuigi
väikejärvede hüdrobioloogilise seire (2017) tulemusel hinnati Verevi järve zooplanktoni
seisundiks kesine ning fütobentose, suurtaimede, suurselgrootute ja kalastiku seisundiks
hea, võib nende andmete põhjal määrata Verevi järve koondseisundiks hea.
Koondseisundi määramisel lähtutakse nii ökoloogilise seisundi kui ka keemilise seisundi
kõikide hinnatavate näitajate halvimast seisundist, mistõttu on Verevi järve ökoloogiline
seisund kesine zooplanktoni seisundi põhjal.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – KSH VTK-s tehakse vastav parandus.
3.3 Ettepanek täiendada KSH VTK peatükki 4 osas, mis kirjeldab aruande sisu. Punkti 4a
lisada „Suplusvesi“ ehk kuna detailplaneeringu eesmärgiks on kõigile nõuetele vastava
supelranna rajamine, siis tuleks hinnata ka suplusveele kehtestatud nõuetele vastavust (sh
heitvee (sademevee) väljalaskude kaugus supelrannast) ja vajadusel vajalike meetmete
kavandamine.
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Elva Vallavalitsuse seisukoht – ettepanekuga arvestatakse ja KSH VTK sõnastust
täpsustatakse.
3.4 Ettepanek arvestada keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 36 lg 2 p 8 sätestatut, ehk nimetada milliseid valdkondi ja mõju iga
ekspertrühma kuuluv isik hakkab hindama.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – ettepanekuga arvestatakse.
5. Maa-ameti ettepanek: Maa-ameti andmetel ei asu planeeringualas ega sellega piirneval
alal Maa-ameti volitusel olevaid kinnisasju ega reformimata maad. Sellest tulenevalt
puudub Maa-ametil planeerimisseaduse kohane puutumus.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – Maa-amet määrati koostöövajadusega asutuste nimekirja
Rahandusministeeriumi 04.07.2018 kirjaga nr 14-11/5275-2. Maa-ameti ettepaneku alusel
muudetakse KSH VTK tabelit 6.1 ning Maa-amet jäetakse kooskõlastajate nimekirjast välja.
6. SA Elva Haigla TM ettepanek: Juhime tähelepanu, et parkla rajamisel arvestataks
külastajate arvuga vältimaks üleliigset parkimiskoormust Supelranna tänaval.
Elva Vallavalitsuse seisukoht – detailplaneeringu koostamisel antakse ala parkimislahendus.
7. Maanteeameti ettepanek: Kuna planeeringuga hõlmatud alal ei ole tegemist riigiteega
(Tartu mnt 4 kinnistu ehk kõrvalmaantee 22152 on kantud riigiteede nimekirja lõikudes km
0,00-1,554 ja 6,469-10,080), siis ei esita Maanteeamet ettepanekuid lähteseisukohtadele ja
KSH VTK-le.
Elva Vallavalitsuse seisukoht - Maanteeamet määrati koostöövajadusega asutuste nimekirja
Rahandusministeeriumi 04.07.2018 kirjaga nr 14-11/5275-2. Vallavalitsus muudab KSH
VTK tabelit 6.1 ning Maanteeamet jäetakse kooskõlastajate nimekirjast välja.
8. Terviseameti ettepanek: Terviseamet on seisukohal, et Verevi järve rannaala arendamisel
ei tohi üheski etapis tekkida olukord, mis põhjustaks suplusvee kvaliteedi halvenemise.
Elva Vallavalitsuse seiskoht – arvestatakse detailplaneeringu koostamisel, käsitletakse
keskkonnamõju strateegilisel hindamisel ning vajadusel antakse vajalikud meetmed.
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