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SISSEJUHATUS
Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) objektiks on Tartumaal Elva
vallas Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneering (DP). DP ja selle KSH algatati Elva
Vallavolikogu poolt 18.06.2018. a otsusega nr 70 (vt KSH aruande lisa 1 – 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
arvati osa Tartu mnt T3 kinnistust (17001:001:0026) Elva Vallavalitsuse poolt käesolevasse
planeeringualasse.
DP ja selle KSH algatamisele eelnes KSH eelhinnangu koostamine ja asjakohane konsultatsioon
(Keskkonnaametiga). Kokkuvõtvalt võib eelhinnangu ja Keskkonnaameti konsultatsiooni alusel
välja tuua:
✓ KSH eelhinnangust:
o Kaasaegse rannahoone-ujula ehitamine ei too kaasa põhimõttelist muutust
inimtegevusest lähtuva mõju osas, ala juba kasutuses supelrannana;
o 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;
✓ Keskkonnaameti seisukohast:
o 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);
o 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;
o 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.
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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DP ja KSH koostamise korraldajaks on Elva Vallavalitsus, DP koostajateks on Alkranel OÜ ja
Artes Terrae OÜ ning DP kehtestajaks Elva Vallavolikogu. DP-ga kavandatavast huvitatud isikud
ja asutused on esitatud KSH aruande lisas 1.
KSH viib läbi OÜ Alkranel töörühm ehk ekspertgrupp koosseisus:
✓ Tanel Esperk (Alkranel OÜ), keskkonnaekspert (KMH litsents nr KMH0157);
✓ Alar Noorvee (Alkranel OÜ), keskkonnaekspert (KMH litsents nr KMH0098);
✓ Elar Põldvere (Alkranel OÜ), keskkonnaspetsialist;
✓ Kaari Susi (Alkranel OÜ), keskkonnakonsultant.
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1 ÜLDOSA
1.1 Detailplaneeringu asukoht ja kavandatava tegevuse eesmärk
Käesoleva KSH objektiks on Tartumaal Elva vallas Elva linnas Verevi järve rannaala
detailplaneering (DP). DP ala hõlmab (joonis 1.1) Elva vallas (peale 2017. a haldusreformi) oleva
Elva linna maaüksuseid (tabel 1.1) u 6,1 ha ulatuses. Varasemalt on samale alale koostatud
detailplaneering 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 ala läheduses on Maa-amet (2019) alusel esindatud nii üldkasutatava maa, ühiskondlike ehitiste
maa kui ka elamumaa sihtotstarbega maaüksused.
Tabel 1.1. DP alaga hõlmatavad kinnistud (alus: Maa-amet, 2019).
Aadress
Tartu mnt 16

Katastriüksus
17001:002:0010

Sihtotstarve
Üldkasutatav
maa 100%

Verevi järv

17001:002:0053

Tartu maantee
T4

17002:008:0100

Veekogu 75%,
üldkasutatav
maa 25%
Transpordimaa
100%

Tartu maantee
T3
Järve tänav T1

17001:001:0026
17001:003:0030

Transpordimaa
100%
Transpordimaa
100%

Lühiiseloomustus
Hoonestatud, munitsipaalomand, avalikult
kasutav supelrand, reljeef ebatasane, langus
järve suunas. Maaüksusel ka seiklusrada(1).
Munitsipaalomand, sh avalikult kasutatav
supelrand
Munitsipaalomand,
Vapramäe-Elva-Kalme
kõrvalmaantee
nr
22152(2),
olemas
ühistranspordi peatused.
Munitsipaalomand,
Vapramäe-Elva-Kalme
kõrvalmaantee nr 22152(2)
Munitsipaalomand, kohalik tänav (nr 1700038).

(1) - Seiklusrada asub Tartu mnt 14, Tartu mnt 16 ning H. Raudsepa tn 1 kinnistel. Tegutseb ehitus- ja kasutusloa
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 1.1. Planeeringuala asukoht – vasakul üldvaade (Maa-amet, 2018) ning paremal DP
asendiskeem.
DP-ga soovitakse luua võimalused kaasaegse supelranna väljaarendamiseks koos rannahooneujula ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega. Kavandatav hoone paikneks
ajalooliselt väljakujunenud ja rannaga seotud hoonestuse asukohti arvestavalt. Hoone oleks
mitmefunktsiooniline ja aastaringse kasutusega. 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.

1.2 Detailplaneeringu õiguslikud alused ja seos muude asjakohaste strateegiliste
dokumentidega
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. Algatamisotsuses on esitatud ka kaalutlused KSH algatamiseks (vt käesoleva aruande
Sissejuhatus peatükki).
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Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ (2019) järgselt asub planeeringuala 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;
✓ 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;
✓ 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 1.2) ja mida omakorda võis täpsustada
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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.

Joonis 1.2. Väljavõte maakonna teemaplaneeringu (2006) rohevõrgustikust (roheline viirutus).
Tegemist on Tartu maakonnaplaneeringus 2030+ viidatud teemaplaneeringuga. Alus Maa-amet,
2018.
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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) ja roheala. Rannaalal ja Verevi järve suplusakvatooriumis paiknevad supelranda
teenindavad hooned ja rajatised. ÜP-s on arvestatud juba suplusala kohta 2011. a koostatud DPga, 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 1.3). Paikkond on seostatav maakondliku tähtsusega
kultuurmaastikuga R4 „Elva ümbrus“, kus väärtusteks Elva linna aja- ja kultuurilugu (sh puhkelinn
ja talispordipiirkond).
DP-ga muudetakse kehtivat üldplaneeringut (2017), kuna soov on täiendavalt vähendada järve
kalda ehituskeeluvööndit.

Joonis 1.3. Väljavõte Elva linna üldplaneeringu (2017) kaardilt Puhkealad ja rohevõrgustik.
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 koostöös
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eraettevõtetega. Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 (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.
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 veebilehel (2019) põhjaveebilansi andmete põhjal määratud põhjaveevaruks
1200 m3/ööpäevas, millest vaba põhjaveekogus oli 2017. aasta seisuga 753 m3/ööpäevas.
Elva linnas on rakendatud ka ühiskanalisatsiooni teenus. Linna reoveepuhastit haldab Emajõe
Veevärk AS. Käesoleva DP-ga hõlmatud ala jääb üldjoontes väljapoole Elva linnaga seonduvat
reoveekogumisala (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister: Keskkonnaagentuur),
01.06.2019). 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.
Lisaks on Tartu mnt 16 kinnistule rajatud ja ranna külastajatele mõeldud WC ühendatud
reoveekanalisatsiooni torustikuga.

1.3 Kasutatavad infoallikad ja teostatud uuringud
KSH aruande koostamisel kasutatakse vähemalt Maa-ameti kaardirakendusi, Keskkonnaregistrit
(Keskkonnaagentuur) ning Elva valla erinevaid strateegilisi dokumente, õigusakte ja uuringuid.
Täpsem dokumentide nimekiri on toodud kasutatud kirjanduse peatükis.
KSH aruande koostamise käigus viidi läbi korduvaid ala ülevaatusi ning konsultatsioone erinevate
asutuste ja isikutega (sh Keskkonnaamet). Lisaks kasutatakse töö käigus järgmiste uuringute
tulemusi:
✓ Alkranel OÜ, 2019. Kaitsealuste taimeliikide inventuur Verevi rannaala detailplaneeringu
alal;
✓ Eesti Veeprojekt OÜ & AB Artes Terrae OÜ, 2018. Kombineeritud sademevee strateegia
väljatöötamine pilootalal ning tulemuste integreerimine planeeringutesse;
✓ Rakendusgeoloogia OÜ, 2019. Verevi rannahoone. Elva linn. Ehitusgeoloogilise uuringu
aruanne;
✓ Verevi ranna rannavalve (G4S) poolt koondatud külastusstatistika (2017-2018).
Eeltoodu tulemusena leiab KSH koostaja, et vajalike järelduste tegemiseks on alusandmeid
piisavalt.

2 VEEKESKKOND
2.1 Verevi järv
Verevi järve (VEE2093200) näol on tegemist Elva linna territooriumil paikneva avalikult
kasutatava loodusliku järvega, mis on limnoloogiliselt tüübilt kalgiveeline liigtoiteline veekogu.
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Veepeegli pindalaks on 12,4 ha ning keskmiseks sügavuseks 3,6 m (maksimaalne 11 m). Tegemist
on väga väikese veevahetuskiirusega (u kord aastas) 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, 2019).
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (2016) alusel oli Verevi järve seisundi eesmärgiks 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 ülevaatus vastavalt
vajadusele ja veekogumiga seotud kooskõlastused nii toitainete koormuse, ohtlike ainete
koormuse kui hüdromorfoloogiliste muutuste osas.
Väikejärvede hüdrokeemilise seire 2017 (OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2017) kohaselt
oli järve seisundiklassiks „halb“, nii üldlämmastiku kui üldfosfori osas. Pinnakihi klorofüll-a osas
„kesine“ seisundiklass ning veesamba klorofüll-a osas „halb“ seisundiklass. Eesti väikejärvede
hüdrobioloogilise seire 2017. a (Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 2017)
tulemusel määrati järve zooplanktoni seisundiks „kesine“, kuid fütobentose, suurtaimede,
suurselgrootute ja kalastiku seisund oli „hea“. Järve ökoloogilise seisundi koondhinnanguks
määrati „kesine“.
2016. aastal koostati Verevi järve meetmekava (Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja
keskkonnainstituut Limnoloogiakeskus, 2016). Meetmekava alusel on Verevi järve puhul 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.
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.
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Terviseameti andmete (2018-2019) alusel oli suplusvesi väga hea kvaliteediklassiga. 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.
Kaitsealustest liikidest on Verevi järve ja selle kaldaalaga seotud II kaitsekategooriasse kuuluvate
nahkhiirte (veelendlase (Myotis daubentonii), põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii), suurvidevlase
(Nyctalus noctula)) elu- ja toitumispaigad. Samuti on järv ja selle kaldad elupaigaks III
kaitsekategooriasse kuuluvatele kiililiikidele (suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), hännakrabakiil (L. caudalis) ning valgelaup-rabakiil (L. albifrons)). KSH raames 2019. a läbiviidud
taimestiku inventuuri kohaselt kasvavad Verevi järve madalas kaldavöötmes (joonis 3.2 ptk 3.1)
vesiroosi perekonda (genus Nymphaea) kuuluva taimeliigi esindajad, kas väike vesiroos
(Nymphaea candida) või valge vesiroos (Nymphaea alba). Liigini määramine inventuuri käigus
kahjuks võimalik ei olnud, kuid mõlemad perekonna esindajad kuuluvad III kaitsekategooriasse.
Lisaks planeeringualal ja selle serva jääva Verevi järve kaldavööndile esines perekond vesiroos
isendeid suures osas kogu järve servas (v.a aktiivne supelranna ala) ning tegemist on elujõulise
populatsiooniga.
Verevi järvel kehtib looduskaitseseaduse kohane ehituskeeluvöönd (valdavalt 50 m), mida on
planeeringualal varasemalt (2011) aastal vähendatud 20 meetrini veepiirist (2011. a kehtestatud
DP ehitusala ulatuses).

2.2 Põhja- ja sademevesi
Veeveebi (https://veeveeb.envir.ee/vesi/, 27.05.2019) alusel jääb DP ala kaitstud põhjaveega
piirkonda. Põhjaveevarude temaatikat on käsitletud ptk-s 1.2.
Piirkonna sademevesi jõuab järve mööda väljaspool DP ala paiknevaid kraave. Verevi järve
meetmekava (2016) alusel tuleb lisaks kraavidele ehk kindlalt piiritletud sissevooludele lume
sulamise ja sadude ajal rohkesti vett erosiooninirede kaudu Tartu maanteelt ja Järve tänavalt.
Seejuures liigub sademevesi järve ka üle rannaala. Läheduses asuvate elamute aedadest ning
maanteelt satub järve sademevett ning biogeenseid toiteaineid, kuna maapind on seal tugevalt
kaldu järve suunas. Koos nende vetega jõuab järve potentsiaalselt kaalium-ja naatirumkloriidi,
seatina, besapüreeni, väävliühendeid jmt. Tartu maanteel on olemas sademevete kogumissüsteem:
5 kaevu on Arbimäe bussipeatuse lähedal, 3 kaevu Ujula bussipeatuse lähedal. Samas
kokkukogutavad sademeveed ei lähe ühiskanalisatsiooni vaid on suunatud järve. Elva
reoveepuhastit haldava AS Emajõe Veevärk hinnangul ei ole sademevee juhtimine
ühiskanalisatsiooni võimalik, sest see pärsiks oluliselt puhastusprotsesse.
Sademevete kontrollitud suunamiseks ja puhastamiseks enne järve jõudmist on DP ala piirkonnas
Eesti Veeprojekt OÜ & AB Artes Terrae OÜ (2018) projekti kohaselt kavandatud sademevee
torustiku rajamine Tartu mnt äärde ning õli-liivapüüduri paigaldamine koos uue kraavi rajamisega
DP ala põhjaossa.
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3 MAISMAAKESKKOND
3.1 Taimkate ja kaitsealused loodusobjektid
Planeeringuala kesk- ja lõunaosa on peamiselt liiva ja madalhaljastusega kaetud aktiivselt
kasutusel olev supelranna ala. DP ala põhja- ja edela osas on esindatud vähemkasutatavamad
heintaimedega kaetud alad. Sisuliselt on kogu alal tegemist tugeva pikaajalise inimmõjutusega
territooriumiga, kus valdavaks on invasiivsed taimeliigid, näiteks põld-puju (Artemisia vulgaris),
väikeseõieline lemmalts (Impatiens parviflora) või kanada kuldvits (Solidago canadensis). Samuti
esines, eriti planeeringuala lõunaosas antud kooslusele omaseid taimeliike, mh pajuvaak (Inula
salicina), harilik vereurmarohi (Chelidonium majus), harilik naat (Aegopdium podagraria) ja
harilik sarapuu (Corylus avellana).
Planeeringualal toimub suvisel perioodil regulaarne taimestiku niitmine ning vaid planeeringuala
põhjapoolne osa, Verevi järve lõunakaldale jääv planeeringuala serv ja mändide alune kaitsealuse
aas-karukella kasvukoht on jäetud niitmisalalt välja. Kuna tegemist on väga aktiivses kasutuses
oleva supelrannaga, siis toimuvad planeeringuala keskosas supluskoha ümbruses pidevad
rannaliiva puhastustööd mh võimalikust kasvavast taimestikust. Tegemist on liivase
territooriumiga, kus valdavaks kõrghaljastuseks on männid ning kuivemates planeeringuala osades
põuda taluvad taimeliigid. Verevi järve kaldaalale on omased tüüpilised niiskuslembesed
kaldataimed, nt harilik pilliroog (Phragmites australis), metskõrkjas (Scirpus sylvaticus) või
järvkaisel (Schoenoplectus lacustris).
Looduskaitseliselt paiknevad EELISe (01.06.2019) andmetel planeeringuala maismaaosal (joonis
3.1):
✓ III kaitsekategooriasse kuuluvate taimeliikide aas-karukella (Pulsatilla pratensis) ning
balti-sõrmkäpa (Dactylorhiza baltica) kasvukohad;
✓ III kaitsekategooriasse kuuluva liblikaliigi vareskaera-aasasilmik (Coenonympha hero)
leiukoht.

15
Verevi järve rannaala DP KSH. Aruande eelnõu. Alkranel OÜ, 2018-2020

Joonis 3.1. Planeeringualal ning selle lähialal registreeritud looduskaitseliselt oluliste taime- ja
loomaliikide kasvu- ning leiukohad/elupaigad. Alus: EELIS, 01.06.2019; Maa-amet, 2019.
Käesoleva KSH raames viidi 2019. a planeeringualal läbi taimestiku inventuur (Alkranel OÜ,
2019; lisa 3). Inventuuri käigus (14.06.2019. a) tuvastatud balti sõrmkäpa kasvukoha puhul oli
tegemist niidetava alalt napilt välja jääva üksiku isendiga (joonis 3.2), kelle puhul antud
territooriumil pole tegemist elujõulise asurkonnaga. Kui varasemalt registreeritud balti sõrmkäpa
levikuala antud planeeringualal paiknes järve lõunaservas (joonis 3.2), siis taimestiku inventuuri
käigus ühtegi generatiivset ega ka vegetatiivset taimeisendit sealt planeeringuala osast ei
tuvastatud. Üheks põhjuseks võib olla tõenäoliselt viimastel aastatel toimuv järve lõunaservas
taimestiku regulaarne niitmine.
Aas-karukella puhul tuvastati taimestiku inventuuri läbi viies (30.05.2019. a), et mändide alla
jääval võrdlemisi tugeva erosiooniga alal (joonis 3.2), esineb üle 30 elujõulise generatiivse
taimeisendi ning u 20-30 vegetatiivset isendit. Tegemist on elujõulise levikualaga, mida tuleks
tulevikus võimaliku intensiivistuva tallamiskoormuse eest teataval määral kaitsta.
Järve serva ja Verevi supelranna serva inventeerides tuvastati taimestiku inventuuri välitööde
(14.06.2019. a) käigus, et supelranna ümbruses esineb suurel määral inimestele ning eeskätt just
randa külastavatele väikelastele ohtlikku harilikku mürkputke (Cicuta virosa).
Keskkonnaregistri (2019) alusel 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). Küll aga jääb
planeeringuala järgmiste kaitsealade territooriumitele:
✓ Elva-Peedu metsapark (KLO1200271; piiranguvöönd; uuendamata piiridega; pindala
164,7 ha). Alaga seondub „Elva maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020”;
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✓ 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.

Joonis 3.2. Kaitsealuste taimeliikide levikualad (sh varasemalt Keskkonnaregistrisse kantud
andmed ning mai-juuni, 2019 teostatud taimestiku inventuuri käigus registreeritud levikualad).
Alus: EELIS, 2019; Maa-amet, 2019.

3.2 Geoloogia ja ehitusgeoloogia
Detailplaneeringu koostamise raames viis OÜ Rakendusgeoloogia (2019) läbi DP ala
ehitusgeoloogilise uuringu. Uuringupunktide asukoha skeem on esitatud joonisel 3.3. Uuringu
kohaselt jääb uuritav piirkond Verevi järve kaldal oleva mõhna nõlva alale. Uuringusügavuses
kuni 13,00 meetrit eraldati välja 11 kihti – geoloogilist elementi:
1. KIHT 1. PEENLIIV kuni KESKLIIV (rannaliiv). Liivaga oli täidetud puuraukude 1, 3 ja
4. Kihi paksus uuringupunktide alal oli 0,80-0,95 m;
2. KIHT 2. MULLANE PEENLIIV (kasvukiht). Kiht esines uuringuala kõrgemates punktis
puuraukude 2 ja 4 alal. Kiht algas maapinnast 0…0,80 m sügavuselt. Kiht oli kaetud
rannaliivaga (kiht 1). Kihi paksus oli 0,15-0,40 m;
3. KIHT 3. VÄHESES ORGAANILISE AINE SISALDUSEGA KESKLIIV. Vähese
orgaanilise aine sisaldusega keskliiv esines järvele kõige lähemale rajatud puurauk 3 alal.
Kiht oli kaetud 0,80 m paksuse keskliiva (kiht 1) kihiga. Kihi paksus oli 1,30 m;
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4. KIHT 4. KESKMISE ORGAANILISE AINE SISALDUSEGA SAVIMÖLL. Keskmise
orgaanilise aine sisaldusega savimöll esines järvele kõige lähemale rajatud puurauk 3 alal.
Kiht lamas vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiva (kiht 3) all. Kiht algab maapinnast
2,10 m sügavuselt, abs kõrguselt 48,45 m. Kihi paksus oli 0,35 m;
5. KIHT 5. TURVAS. Turvas esines järvele kõige lähemale rajatud puurauk 3 alal. Kiht
lamas keskmise orgaanilise aine sisaldusega savimölli (kiht 4) kihi all. Kiht algab
maapinnast 2,45 m sügavuselt, abs kõrguselt 48,10 m. Kihi paksus oli 0,10 m;
6. KIHT 6. VÄHESES ORGAANILISE AINE SISALDUSEGA ((ROHKE) KRUUSAGA)
KESKLIIV kuni JÄMELIIV. Vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiv esines järvele
kõige lähemale rajatud puurauk 3 alal. Kiht oli kaetud 0,80 m paksuse keskliiva (kiht 1)
kihiga. Kiht algas maapinnast 2,55 m, abs kõrguselt 48,00 m. Kihi paksus oli 4,00 m;
7. KIHT 7. PEENLIIV. Peenliiv esines rannast põhjapoolsete puuraukude 1 ja 2 alal. Kiht oli
kaetud peenliiva (kiht 1) või mullase peenliiva (kiht 2) kihtidega. Kiht algas maapinnast
0,15…0,95 m, abs kõrguselt 50,15…52,95 m. Kihi paksus oli 0,75-1,25 m;
8. KIHT 8. MÖLL. Möll esines rannast kirdepoolses puurauku 2 alal. Kiht oli kaetud
peenliiva (kiht 7) kihiga. Kiht algas maapinnast 1,40 m, abs kõrguselt 51,70 m. Kihi paksus
oli 1,80 m;
9. KIHT 9. KESKLIIV KUNI JÄMELIIV. Kiht esines järvele lähimas puurauk 3 alal. Kiht
lamas vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiva kuni jämeliiva (kiht 6) kihi all. Kiht
algas maapinnast 6,55 m, abs kõrguselt 44,0 m. Kihi paksus oli 0,75-1,25 m;
10. KIHT 10. KRUUSAGA SAVIMÖLL kuni MÖLL (PESTUD MOREEN). Pestud moreeni
kiht esines mõhna nõlvale rajatud puuraukude 2 ja 4 alal. Kiht oli kaetud peenliiva (kiht 7)
või kruusaga keskliiva (kiht 9) kihtide all. Moreeni kiht algas maapinnast 2,55-3,20 m
sügavuselt, abs kõrguselt 49,85-49,90 m. Kiht avati 1,10-2,45 m ulatuses;
11. KIHT 11. KRUUSAGA SAVIMÖLL (MOREEN). Moreeni kiht esines järve lähedale
rajatud puuraukude 1 ja 3 alal. Kiht oli kaetud peenliiva (kiht 7) või kruusaga keskliiva
(kiht 9) kihtide all. Moreeni kiht algas maapinnast 1,70-10,55 m sügavuselt, abs kõrguselt
40,00-49,40 m. Kiht avati 2,45-2,60 m ulatuses.

18
Verevi järve rannaala DP KSH. Aruande eelnõu. Alkranel OÜ, 2018-2020

Joonis 3.3. Väljavõte ehitusgeoloogilise uuringu uuringupunktide asukoha skeemist. Allikas:
Rakendusgeoloogia OÜ, 2019.
Pinnasevee tase. Uuringuajal (15.01.2019) jäi uuringupunktides pinnasevesi maapinnast 0,653,15 m sügavusele, abs kõrgusele 49,25-50,05 m. Tõenäoliselt on uuringualal pikaajaline alla
keskmise pinnasevee tase. Kõrgveeperioodil ja intensiivse lumesulamise ning suurte sadude
järgselt võib pinnasevee tase tõusta kuni 1 m võrra ning alaneda 0,50 m võrra pikal põua perioodil.
Pinnasevesi voolab Verevi järve suunas ehk ida-lääne suunas.
Ehitusgeoloogia. Hoonete aluseks pinnaseks ei sobi tugevalt kokkusurutav mullane peenliiv (kiht
2), kiht tuleks eemaldada hoone alt.
Savipinnased (kihid 4, 10 ja 11) on tundlikud leondumise suhtes. Leondumise vältimiseks ei tohi
märjal savipinnasel – ka vihmaga – sõtkuda (sõita) ehitusmasinatega ega lasta lahtisel kaevikul
seista vee all. Vahetult vundamendi talla alla jäävat savipinnast ei tohi lasta läbi külmuda.
Leondunud savipinnased ei hoia nõlva ja vajavad kindlustamist.
Liiv- ja möllpinnased (kihid 1, 3, 6, 7, 8 ja 9) on tundlikud struktuuri rikkumise suhtes ning
kaotaksid ümbertõstmisel kordades oma kandevõimes. Veeküllastunud liivpinnas hoiab nõlva kuni
poole meetri sügavuseni.
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Peenliiv kuni keskliiv (kiht 1), vähese orgaanilise aine sisaldusega keskliiv (kiht 3), peenliiv (kiht
7) on nõrgalt külmakerkelised pinnased. Moreenpinnased (kihid 10 ja 11) ning möll (kiht 8) on
tugevalt külmakerkelised pinnased.
Piirkonna külmumissügavus on u 1,35 meetrit, lumest lahti hoitavatel teedel ja platsidel külmub
talvel pinnas kuni 2 m sügavuseni.
Hoone tuleks rajada jäigale madalvundamendile, vältimaks erinevaid vajumeid hoone eriosade all.
Hoone oleks mõistlik rajada võimalikult kaugele järvest. Probleemseks kohaks on puurauk 3 alal
esinevad orgaanilise aine sisaldusega savi (kiht 4) ja soopinnased (kiht 5), mis on tugevalt
kokkusurutavad.

3.3

Piirkonna kasutus (sh ajalooline kasutus)

DP alast suure osa moodustab supelrand ja sellega seonduv taristu. Seejuures avaliku supelranna
(Verevi järve supluskoht; Terviseameti veebileht www.terviseamet.ee, 13.06.2019) ametlik piir on
esitatud joonisel 3.4. Järve ääres on suplusperioodil tagatud vetelpääste 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. Tartu mnt 14, Tartu mnt 16 ning H. Raudsepa
tn 1 kinnistel tegutseb ka seiklusrada.
Talvisel ajal on Elva järve jääd kasutatud uisu- ja motoürituste korraldamisel.
Juurdepääs rannaalale on tagatud nii Tartu maanteelt kui Järve tänavalt. Parkimine toimub Tartu
mnt ja Järve tänava ristmiku lähedale jääval parkimisalal, intensiivse ranna kasutuse perioodil ka
Tartu mnt ääres.
Ajalooline kasutus
Verevi järv on ajalooliselt olnud olulise tähtsusega Elva asula kujunemisel. 1887. aastal valmis
Tartu – Valga raudteeliin ning 1888. aastal hakkasid Elvas peatuma reisirongid. Elvasse rajati tol
ajal Liivimaa raudtee nime kandnud Pihkva – Riia raudtee vahepeatus. Et tollase tava järgi tuli
veevarustusega vahejaamad ehitada 25-30 versta pikkuste vahemaade tagant, sai võimalikuks
asula tekkimine muidu elukohana ebasoodsasse kanti – soise maastiku tõttu oli veel 19. sajandi
lõpul Elva väga hõredalt asustatud maanurk. Teisalt raudteejaamaga seotud võimalusi taipas
äritegevuseks ära kasutada Meeri mõisnik Oscar Alexander Carl Maria von Seydlitz, kes rajas
1890tel Arbi järve ja Verevi järve vahel asuvasse kuivema pinnasega kaunisse männikusse 11
ühetüübilist suvilat (https://elvaveeb.weebly.com/ajalugu.html, 14.06.2019).
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Joonis 3.4. Avaliku supelranna (Verevi järve supluskoht; Terviseameti
www.terviseamet.ee, 13.06.2019) paiknemine DP alal. Aluskaart: Maa-amet, 2019.

veebileht

Edasi hakkas Elvast kujunema hinnatud suvituspaik. 20. sajandi alguses rajati Verevi järve äärde
kerkinud linnaosas Tartu Ülikooli professorite suvilad – selle järgi hakati seda osa Elvast kutsuma
professorite linnaosaks. Teiste hulgas elas seal TÜ professor Ivan Kondakov, suvitasid TÜ rektor
professor V. Aleksejev ning TÜ professor Afanasjev. Ühtlasi oli see osa Elvast eelistatud
suvitamispaik Vene aristokraatia hulgas (https://elvaveeb.weebly.com/ajalugu.html, 14.06.2019).
1929. aastal rajati Verevi järve kaldale ilus plaaž ja rannahoone basseinide ning 10 m kõrguse
hüppetorniga (https://elvaveeb.weebly.com/ajalugu.html, 14.06.2019). Sellest ajast on Verevi
rannaala olnud aktiivses kasutuses ning ka rannahoone(d) on erinevatel ajaperioodidel alal
paiknenud. Näiteks on teada, et 1977. a valmis uus rannahoone-vetelpäästejaam
(https://elvaveeb.weebly.com/ajalugu.html, 14.06.2019). Samas 1990te alguses läks Verevi ranna
heakord nö käest ära, kuid 1999. a viidi lõpule supelranna rekonstrueerimine (Kalju Hooki
arvamus Elva Elus (16.02.2018) „Kutsuks kokku Verevi ranna teemalise ümarlaua?“). Ajaloolised
fotod Verevi rannaalast Eesti Rahvamuuseumi ja Arhitektuurimuuseumi arhiivist on esitatud
joonisel 3.5.
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1930

1930
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1980ndad

Joonis 3.5. Ajaloolised vaated Verevi rannaalale. Allikas: Eesti Rahvamuuseumi ja
Arhitektuurimuuseumi arhiiv.
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3.4 Kultuuriväärtused
Maa-ameti kaardirakenduse (2019) alusel piirneb DP ala ehitusmälestisega – endine prof
Afanasjevi suvila Elvas Järve tn 1, 1905-1908. a (registrinumber 7147; joonis 3.6). Läheduses
paiknevad veel ehitismälestised: elamu Elvas Supelranna 27, 1920-1930. a (registrinumber 7146)
ja elamu Elvas Supelranna 25, 1920-1930.a (registrinumber 7145).
Planeeringuala asub ka Elva ümbruse väärtuslikul maastikul, mida on täpsemalt käsitletud ptk-s
1.2.

Joonis 3.6. DP piirkonnas paiknevad kultuurimälestised koos kaitsevööndiga (helesinine viirutus).
Alus: Maa-amet, 2019.
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4 DETAILPLANEERINGU
ALTERNATIIVID

ALA

JA

SELLE

REAALSED

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 ning KSH väljatöötamise kavatsust.
Mõlemad alternatiivid jätkaksid rannaala kasutusvõimalusi, seniseid tingimusi eeldatavalt
parendades (joonis 4.1).

Joonis
4.1.
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).
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Alternatiiv I – Elva Vallavolikogu poolt 18.06.2018. a otsusega nr 70 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 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)) oleks mitmefunktsionaalne 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. Vastava DP raames
vähendati Verevi järve kalda ehituskeeluvööndit hoonestusala ulatuses kuni 20 meetrini. Rannaala
osas nähti ette nt:
✓ ranna puhkeotstarbeliseks kasutuseks vajalikke rajatisi ja vertikaalplaneerimist (sh
pinnase erosiooni tõttu), koos järsemate nõlvade kindlustamisega;
✓ parkimiskohti kuni 130 tava masinale ja 5-le invatranspordi vahendile;
✓ kõnnitee liiklemiseks Järve tn ja Tartu mnt järvepoolsesse küljel;
✓ haljastuse uuendamine, mis pidi lahendatama koos rannahoone ehitusprojektiga.
Mõlema alternatiivi kohta on planeeringu joonised (alternatiiv I puhul eskiislahendus) esitatud
lisas 2.
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5 DETAILPLANEERINGU JA SELLE ALTERNATIIVI
ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD KESKKONNAMÕJUD JA
LEEVENDAVAD MEETMED
Käesolevas peatükis analüüsitakse KSH VTK (lisa 1) ning kogutud taustandmete (ptk 1-3) alusel
DP ja selle alternatiiviga (vt ptk 4) kaasnevaid keskkonnamõjusid, määramaks nii negatiivsete
(ebasoodsate) mõjude leevendavaid kui ka võimalike positiivsete (soodsate) mõjude soodustavaid
meetmeid. KSH aruanne loob aluse ka seiremeetmete (ptk 7) väljatöötamiseks. 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.
Mõju hindamisel kasutatavat skaalat kirjeldatakse ptk-s 6. Tuginedes KSH VTK-le teostatakse
keskkonnamõju analüüs (sh kumulatiivne- ja koosmõju) ja määratakse vajadusel leevendavad
meetmed järgnevate teemavaldkondade osas:
✓ Veekeskkond – põhjavesi (sh joogiveevarustus ja reovee- ning sademeveekäitlus),
pinnavesi (sh vee-elustik, suplusvesi, sademevesi (mh suublad ja nende asupaigad)) ning
veekogude kalda kaitse eesmärkide täitmine;
✓ Maismaakeskkond – liigid, elupaigad ja kaitsealad, mida ei ole käsitletud veekeskkonna
all ning rohevõrgustik;
✓ Sotsiaal-majanduslik (sh heaolu) keskkond – transport ja liikluskorraldus (sh parkimine),
väärtuslik puhkemaastik (sh kultuuriväärtused), jäätmeteke, küttelahendused, maakasutus
(sh naabruskond) ning veekogu kallaste kasutus (sh vaba liikumise aspektid).
Eelpool nimetatud teemasid käsitletakse (lähtuvad mh KeHJS § 40) 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.
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 peamised ettevalmistus-, ehitus- ja
korrastustööd.

5.1 Veekeskkond
5.1.1 Põhjavesi (sh joogiveevarustus ja reovee- ning sademeveekäitlus)
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Alternatiiviga I kavandatava rannahoone-ujula ja ka varasemalt 2011. a kavandatud rannahoone
(null-alternatiiv) veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalse võrgu baasil.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trassid kulgevad Tartu mnt tänaval. Ühisvõrguga liitumiseks on
vajalik esitada liitumistaotlus AS-le Emajõe Veevärk. Kaasaegsetes ujulates on kasutusel
lokaalsed veevahetus ja -puhastussüsteemid, mis võimaldavad vähendada igapäevaselt
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ühiskanalisatsiooni suunatavaid heitveekoguseid. Üksikutel kordadel aastas tuleb teostada ka
basseini tühjendus veest, mille ühiskanalisatsiooni juhtimise tingimused lepitakse kokku piirkonna
vee-ettevõttega. Kuna aasta lõikes võib ujulas esineda suuri heitvee vooluhulkade kõikumisi, siis
ei ole otstarbekas kavandada heitvee puhastamiseks lokaalset kohtpuhastit (vooluhulkade
kõikumine võib vähendada puhastuse efektiivsust), eriti arvestades suublaks oleva Verevi järve
seisundit. Ühissüsteemiga liitmine aitab minimeerida ka võimalike avariiolukordadega kaasnevaid
riske. Teisalt on kaasaegsetele nõuetele vastavate ujulate rajamisel võimalike avariiolukordade,
millega kaasneks puhastamata reovee (sh kemikaalide) juhtimine otse järve esinemise võimalus
väga madal, mida minimeerib veelgi seotus ühissüsteemiga.
Keskkonnaagentuuri veebilehel (2019) on põhjaveebilansi andmete põhjal määratud Elva
kinnitatud põhjaveevaruks 1200 m3/ööpäevas, millest nö vaba põhjavee kogus oli 2017. aasta lõpu
seisuga 753 m3/ööpäevas. Kuigi hetkeseisuga ei ole täpselt teada projekteeritava rannahoone-ujula
veevajadus, saab näitena siinkohal tuua Pühajärve SPA-hotelli veevajaduse. Tuginedes AS-le
Pühajärve Puhkekodu väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/329490 on aastane lubatud
põhjaveevõtt 48 000 m3 ehk u 132 m3/ööpäevas. Seega kui kavandatava rannahoone veevajadus
oleks samas suurusjärgus Pühajärve SPAga, siis jätkuks kinnitatud põhjaveevarudest ning
kavandatava tegevuse elluviimine ei põhjustaks olulist mõju kinnitatud põhjaveevarude seisundile.
Lähtuvalt ptk-st 2.2 jääb DP ala kaitstud põhjaveega piirkonda. Seega ei ole ette näha olulist mõju
ka sademevee käitluse (vt täpsemalt ptk 5.1.2) või ehitustegevusega seoses.
Üldine põhjavee liikumine toimub piirkonnas ida-lääne suunal ehk Verevi järve poole.
Ehitusgeoloogilise uuringu (Rakendusgeoloogia OÜ, 2019) teostamise ajal oli pinnaseveetase
maapinnast 0,65-3,15 m sügavusel (uuringupunktid asusid rannaalal; vt ptk 3.2), abs kõrgusel
49,25-50,05 m. Seejuures oli tõenäoliselt uuringu perioodil pinnaseveetase pikaajalisest
keskmisest madalam ehk sademete rikkal perioodil võib pinnaseveetase eeltooduga võrreldes olla
kõrgem, põuaperioodil aga madalam. Rakendusgeoloogia OÜ (2019) kohaselt tuleks kavandatav
hoone rajada madalvundamendile ehk vundamendi sügavus oleks u 1 m. Arvestades ka astangu
esinemist hoone asukohas, siis võib eeldada, et ehitustööde ajal vähemalt osaliselt võib osutuda
vajalikuks teostada ka veeärastust. Samas esinevad piirkonna pinnases lokaalsed veepidemed (nt
savipinnased). Seega selgub veeärastuse reaalne vajadus hoone lõpliku projekteerimise ja rajamise
käigus. Teisalt arvestades, et hoone rajatakse madalvundamendile, siis on ehitusaegsed mõjud
põhjaveetasemele väikesed ja lokaalsed, pikaajalisi ehk kasutusaegsed olulisi ebasoodsaid mõjusid
ette näha ei ole.
Eelnevaid asjaolusid arvestades ei ole alternatiiv I või null-alternatiivi ellu viimisel olulist
pikaajalist mõju põhjaveele ette näha. Lühiajaliselt kaasneb ehitustegevusega vähene ebasoodne
mõju. Seejuures on mõju lokaalne.
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5.1.2 Pinnavesi (sh vee-elustik, suplusvesi, sademevesi (mh suublad ja nende
asupaigad)) ning veekogude kalda kaitse eesmärkide täitmine
Suplusvee kvaliteet
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Verevi järve kasutatavate suplejate mõju järve seisundile on hinnatud Verevi järve meetmekavas
(2016). Verevi järve meetmekava (2016) kohaselt toovad suplejad higi ja päevituskreemidega
järve vette fosfori- ja lämmastikuühendeid, mida jõuab vette ka uriini ja ekskrementidega. Samuti
suurendab fosfori ja lämmastiku hulka vees ka jalgadega ülesliigutatud vesi. Eeldades, et Verevi
järve külastab aastas kokku 20 000 inimest (võttes suplemishooaja pikkuseks 100 päeva ja
keskmiseks külastajate arvuks 200 inimest päevas) ja eeldades, et vähemalt 10% nendest
suplejatest võib vette urineerida, saame suplejate poolt tekitatud reostuskoormuseks 205 g (ehk
1,6 mgP/m2) fosforit ja 4,65 kg (3,7 mgN/m2) lämmastikku. Need kogused moodustavad vastavalt
umbes 1,5 % ja 0,6% nendest kogustest, mis tulevad järve sissevoolude kaudu. Kuna atmosfääri
kaudu sademetega järve lisanduv fosfori hulk on sellest 6 korda suurem ja lämmastiku hulk 25
korda suurem, on leitud, et suplejate mõju järvele on tühine. Mõningal määral lisandub sellele veel
suplejate jalgadega üleskeerutatud mudast vabanevad toiteained. Samas, arvestades, et suurem
hulk toiteaineid vabaneb setetest anaeroobses hüpolimnionis, kus kontsentratsioonid on kordades
suuremad kui epilimnionis, võib arvata, et see kogus pole märkimisväärne. Lisaks on oluline, et
eeltoodud arvutustes on külastajate hulk pigem ülehinnatud (vt ka ptk 3.3) ning reaalselt on
võimalikud saastekogused veelgi väiksemad.
Kavandatava tegevuse ellu viimise järgselt suureneb küll piirkonna külastajate hulk, kuid seda
peamiselt nö suvitushooaja välisel perioodil (nt ujula külastus). Seega ei ole põhjust eeldada, et
kavandatava tegevuse ellu viimise järgselt suureneks olulisel määral Verevi järves suplejate hulk.
Kui ka mõningane suurenemine aset leiab, siis ei ole ikkagi suplejate poolt veekvaliteedile
avaldatavat olulist mõju ette näha ja seda nii alternatiiv I kui null-alternatiivi korral.
Sademevee käitlemine
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
DP ala paikneb maapinna reljeefi arvestades põhimahus ümbritsevast piirkonnast madalamal,
kaldega Verevi järve suunas. Seetõttu jõuab eriti just suurte sadude ajal sademevesi otse
rannaalale, tekitades pinnasesse (sh rannaliiva) uhtekraave (joonis 5.1). Sõltuvalt vihmade
tugevusest ja sademete kogusest võib sademevesi tekkivate uhtekraavide kaudu jõuda kas otse
järve või imbuda pinnasesse järve kaldaalal.
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Joonis 5.1. Tugevate vihmasadude järgselt DP alale tekkinud uhtekraavid. Allikas: Alkranel OÜ,
16.06.2019.
Sademevee käitlemise probleemile on juhitud tähelepanu ka Verevi järve meetmekavas (2016).
Seejuures on meetmekavas tehtud ettepanek koguda sademeveed kokku ja suunata
ühiskanalisatsiooni. Ühiskanalisatsiooni ja sealt kaudu reoveepuhastisse suunamine ei ole aga
otstarbekas, kuna põhjustab puhastisse jõudva reovee kontsentratsiooni lahjenemist, mis omakorda
võib viia puhasti töö efektiivsuse languseni.
Vaatamata eelnevale on sademevee käitluse korraldamine DP alal ja selle lähipiirkonnas vajalik.
Nimetatu tarbeks on koostatud projekt (Eesti Veeprojekt OÜ & AB Artes Terrae OÜ, 2018), mille
kohaselt on kavandatud sademevee torustiku rajamine Tartu mnt äärde ning õli-liivapüüduri
paigaldamine koos uue kraavi rajamisega DP ala põhjaossa. Osaliselt on DP ala lähiala (nt Järve
tn piirkond) sademevee käitlus kavandatud lahendada immutamisega väljaspool DP ala. Seega
arvestades Eesti Veeprojekt OÜ & AB Artes Terrae OÜ (2018) projektis toodud lahendust võib
eeldada piirkonna sademevee käitluse paranemist ning seeläbi ka Verevi järve jõudva koormuse
vähenemist.
Kavandatava tegevuse käigus rajatava rannahoone-ujula (ka null-alternatiivi rannahoone) katuselt
ja kõvakattega parklaalalt formeeruv sademevesi tuleb samuti suunata rajatavasse Tartu mnt
sademeveesüsteemi. Ülejäänud DP alal ei ole sademevee kogumine vajalik ning toimub loomulik
infiltratsioon pinnasesse.
Kokkuvõtvalt on sõltumata kas kavandatav tegevus viiakse ellu või mitte ja millises mahus
(alternatiiv I või null-alternatiiv) piirkonna sademevee käitluse lahendamine vajalik. Vastava
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koostatud projekti (Kombineeritud sademevee strateegia väljatöötamine pilootalal ning tulemuste
integreerimine planeeringutesse) elluviimisel kaasneb soodne mõju Verevi järve veekvaliteedile.
Alternatiiv I või null-alternatiivi ellu viimisega otsest lühi- ega pikaajalist mõju ette näha ei ole ja
seda eeldusel, et rakendatakse leevendavat meedet.
Leevendav meede:
✓ Kavandatava tegevuse käigus rajatava rannahoone-ujula (ka null-alternatiivi rannahoone)
katuselt ja kõvakattega parklaalalt formeeruv sademevesi tuleb suunata rajatavasse Tartu
mnt sademeveesüsteemi.
Verevi järve kalda kaitse eesmärkide täitmine (sh ehituskeeluvööndi vähendamine)
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Planeeringuala jääb valdavas osas Verevi järve kalda ehituskeeluvööndisse (50 m). Kehtiva
detailplaneeringuga (2011) on alal vähendatud ehituskeeluvööndit 20 m peale järve veepiirist
(joonis 5.2). Vastav vähendatud ehituskeeluvööndi piir on kantud ka kehtivasse Elva linna
üldplaneeringusse. Teisalt juhtis Keskkonnaamet käesoleva KSH aruande eelnõu avalikustamise
ajal saadetud seisukohakirjas (18.12.2019 nr 6-5/19/249-2) tähelepanu, et Elva linna
üldplaneeringus (2017) on kajastatud Tartu mnt 16 kinnistul vähendatud ehituskeeluvööndi piiri,
kuid Elva linna üldplaneeringu menetlemise käigus ei ole Keskkonnaamet eraldi otsusena
ehituskeeluvööndit antud lõigus vähendanud. Seega on käesoleva planeeringu puhul tegemist uue
olukorraga ja varasem ehituskeeluvööndi vähendamine ei kehti.
Kavandatava tegevusega (alternatiiv I) jäävad ehituskeeluvööndisse osaliselt kavandatav
rannahoone-ujula koos terrassiga ning kõnniteed (joonis 5.2). Vastavalt looduskaitseseaduse § 38
on ranna või kalda ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Ehituskeeld ei
laiene aga supelranna teenindamiseks vajaliku rajatise ja kehtestatud detailplaneeringuga
kavandatavale avalikult kasutatavale teele. Seega arvestades DP-ga kavandatavat on kõnniteede
(sh võimalik rannapromenaad) rajamine ehituskeeluvööndisse lubatav ning ehituskeeluvööndi
vähendamine on vajalik vaid rannahoone-ujula ja selle juurde kuuluva väliterrassi rajamiseks.
Kuna kavandatav tee jääb hoonestusalale on DP põhijoonisel arvestatud taotletava
ehituskeeluvööndi piiri määratlemisel hoonestusala piiriga (loodenurk jääb minimaalselt 12,6 m
kaugusele veepiirist).
DP eskiislahenduse kohaselt paikneks kavandatav rannahoone-ujula minimaalselt 17 m kaugusel
(hoone loodenurk), põhimahus aga 20+ m kaugusel põhikaardile kantud veepiirist. Hoone juurde
rajatav terrass paikneks minimaalselt samuti 17 m kaugusel veepiirist. KSH VTK-s ja ka käesoleva
aruande peatükis 4 on kavandatava tegevuse juures kirjeldatud ehituskeeluvööndi vähendamise
soovi kuni 10 meetrini veepiirist. Teostatud ehitusgeoloogiline uuring andis aga suunise, et hoone
tuleks kavandada võimalikult kaugele järvest. Peamiseks probleemiks on puurauk 3 (u 10 m
kaugusel veepiirist; joonis 5.2) alal esinevad orgaanilise aine sisaldusega savi (kiht 4) ja
soopinnased (kiht 5), mis on tugevalt kokkusurutavad. Viimane omakorda võib soodustada hoone
vundamendi erinevat vajumist, eriti arvestades, et teistes uuringu puuraukudes vastavaid
pinnasekihte ei tuvastatud.

30
Verevi järve rannaala DP KSH. Aruande eelnõu. Alkranel OÜ, 2018-2020

Joonis 5.2. Kavandatav tegevus ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Aluskaart: Maa-amet,
2019.
Looduskaitseseaduse § 40 alusel võib ranna ja kalda ehituskeeluvööndit suurendada või
vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse-eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist,
kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud
asustusest. Seejuures on ranna või kalda kaitse-eesmärk rannal või kaldal asuvate looduskoosluste
säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava
asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Järgnevalt on
ehituskeeluvööndi vähendamist hinnatud eeltoodud parameetrite alusel.
Kalda kaitse eesmärgid: kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine – kavandatava tegevuse
piirkond paikneb juba pikaajaliselt aktiivses kasutuses oleval territooriumil ning selle tulemusel
on ala taimekooslus tasakaalustunud ja inimtekkeliste mõjudega kohanenud. Tuginedes 2019. a
teostatud taimestiku inventuuri tulemustele ei ole kavandatava tegevuse realiseerumisel ette näha
olulist ebasoodsat mõju maismaataimestiku (sh kaitsealused liigid) säilimisele. Kuigi üksikpuid
tuleb DP ellu viimiseks raiuda on siiski oluline, et säilivad tihedama puistuga piirkonnad
planeeringuala kagu-, lõuna- ja põhjaosas ehk põhimahus säilib planeeringualal rohelus. Täpsem
teema käsitlus peatükis 5.2.1.
Kalda kaitse eesmärgid: inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine – kavandatava
rannahoone-ujula asukoha ümbrus on kasutuses aktiivse puhke- ja suplusalana. Seega on
peamiseks kahjulikuks inimtegevuseks võimalik mittenõuetekohane jäätmekäitlus.
Jäätmemajanduse korraldamine on aga osa rannahoone-ujula projekteerimise ja rajamise etapist,
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mistõttu ei ole põhjust eeldada vastavate nõuete eiramist. Teised võimalikud kahjulikud mõjud, nt
reoveekäitlus lahendatakse tsentraalselt. Seega ei ole ette näha lokaalse reostuse teket. Eelnevat
arvestades ei ole DP realiseerimise järgselt ette näha olulist inimtegevusest lähtuvat kahjulikku
mõju.
Kalda kaitse eesmärgid: kalda eripära arvestava asustuse suunamine – piirkond on kasutuses
supelrannana ja puhkealana. Seega rannahoone-ujula rajamine haakuks üldjoontes senise
maakasutusega, suurendades piirkonna aastaringset kasutust (vt täpsemalt ptk 5.3.5). Oluline on,
et rannahoone on ka varasematel aegadel antud asukohas eksisteerinud.
Maastikuliselt paikneks rannahoone-ujula reljeefsel maapinnal, kus kõrguste vahe on u 2 m. Hoone
on kavandatud selliselt, et järvepoolne osa oleks kõrgem ning Tartu mnt poolne osa madalam.
Hoone rajamise järgselt hoone asukohas küll jälgitav reljeefne maapind kaoks, kuid reljeefne
maastik säilib hoonekontuurist väljaspool. Seejuures säilib planeeringuala kagunurgas paikneva
metsatuka reljeefne maapind, sh ka kavandatava hoone poolsemad järsemad nõlvad. Hoone aluse
reljeefi säilimise osas saab täiendavalt märkida, et reljeef on võrreldes planeeringuala kaguosa
maapinna reljeefiga tunduvalt laugem. Viimane on mh tingitud asjaolust, et reljeef kujundati
laugemaks pärast kunagise rannahoone likvideerimist.
Sademevee käitluse korrastamine aitab vähendada võimaliku erosiooniohtu, mis soodustab
reljeefse maapinna säilimist. Sademevee käitluse lahendamine on vajalik sõltumata kavandatavast
tegevusest.
Eelnevaid asjaolusid arvestades ei ole ette näha olulisi ebasoodsaid mõjusid seoses kalda eripäraga.
Kalda kaitse eesmärgid; vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine – rannahoone-ujula rajamisega
säilitatakse juurdepääsud kaldaalale sisuliselt samades asukohtades. Hetkel on rannaalale
peamised juurdepääsud Järve tänava parkla poolt ning Tartu mnt-lt. Seejuures on Tartu mnt poolne
osa piiratud aiaga ehk inimeste liikumine on suunatud põhilise rannaala juurdepääsu juurde. Antud
asukohas säilib juurdepääs ka rannahoone-ujula rajamise järgselt (hoonemahtu kavandatud avatud
läbipääs). Lisaks säilivad juurdepääsuteed hoone otsest. Seega rannaalale juurdepääsu piiramist
kavandatava tegevuse ellu viimisel ette näha ei ole.
Vaba liikumist võib teatud määral piirama hakata senise liivaga kaetud ala vähenemine rajatava
väliterrassi asukohas. Kavandatava tegevuse elluviimise järgselt säilib keskmiselt u 17 m laiune
liivaala rannahoone-ujula ja järve vahel. Lisaks annab väliterrass võimaluse rannaalast osa saada
ka neil, kes otseselt liiva sisse ei soovi/ei saa minna (nt ratastooliga liikujad). Teisalt on antud
piirkond suvisel perioodil kõige kauem päikesele avatud, võrreldes nt planeeringuala lõunaosaga,
kus puud hakkavad varjutama pärastlõuna päikest. Seega on tegemist päevitajate poolt
enimkasutatud piirkonnaga, kus liivaala laiuse võimalikult suures ulatuses säilitamine on
asjakohane. Üks võimalik lahendus on välja pakutud peatükis 5.3.5, kus liivariba laiust on
võimalik säilitada vähendades hoone mahtu. Kokkuvõtvalt olulist inimeste vaba liikumise
piiramist kavandatav tegevus ellu ei too. Küll aga tuleks säilitada võimalikult suures ulatuses
liivaala laius päevitajate poolt enimkasutatavas piirkonnas, tagades siiski ka võimaliku
arendustegevuse (vt ka ptk 5.3.5).
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Taimestik – teemat on käsitletud „kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine“ punkti all.
Reljeef – teemat on käsitletud „kalda eripära arvestava asustuse suunamine“ punkti all.
Kõlvikute piirid – põhikaardi (Maa-ameti kaardirakendus, 2019) alusel jääb kavandatav
rannahoone-ujula koos väliterrassiga valdavalt lagedale alale (liivane ala), osaliselt ka
puittaimestikuga kaetud ja haljasalale. Kõlvikute piirid alternatiiv I ellu viimisel mõnevõrra
muutuvad, kuid muutused ei ole olulised (vt ka punkt „kaldal asuvate looduskoosluste
säilitamine“).
Kinnisasjade piirid – kavandatav rannahoone-ujula koos välisterrassiga paikneks ühel kinnistul –
Tartu mnt 16. Kinnistu piiride muutmist ei kavandata. Mõju puudub.
Olemasolevad teed ja tehnovõrgud – piirkonnas on olemas tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivõrk,
samuti elektrivarustus. Hoone kütmine on kavandatud lokaalselt. Siiski arvestades, et tegemist on
linnakeskkonnaga tuleks võimalusel eelistada kaugkütte kasutamist. Lähimad (kuni 150 m
raadiuses) kaugküttega liidetud hooned on Elva haigla ja lasteaed Õnneseen. Täpsemalt vt ptk
5.3.4.
Kavandatava tegevuse elluviimise järgselt säilivad piirkonna tänavavõrgustik ning juurdepääsud
rannaalale.
Kokkuvõtvalt ei ole olulist muutust seoses kavandatava tegevuse ellu viimisega ette näha. Küll
aga tuleks kaaluda kavandatava rannahoone-ujula kütmiseks kaugkütte kasutamise
võimalusi.
Väljakujunenud asustus – Verevi rannaala on aktiivse puhkekohana kasutusel olnud juba kaua.
Seejuures on alal erinevatel aegadel paiknenud ka rannahooneid (vt ptk 3.3), mis koos
väliterrassiga on ulatunud väga lähedale Verevi järve veepiirile, nt 1930-tel (vt ptk 3.3 joonis 3.5)
või olid ehitatud osaliselt järve, nt 1980-tel (vt ptk 3.3 joonis 3.5). Piirkonnas asustuse
paiknemisest annavad tunnistust ka Maa-ameti ajaloolised kaardid (joonis 5.3).
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Joonis 5.3. Väljavõtted ajaloolistest kaartidest planeeringuala piirkonnas: vasakul kaart
ajaperioodist 1935-1939, paremal aastast 1984. Alus: Maa-amet, 2019.
Arvestades eelnevat ei too kavandatava tegevuse ellu viimine kaasa olulist piirkonna asustusmustri
muutust.
Kokkuvõtvalt arvestades eelnevalt analüüsitud looduskaitseseadusest tulenevaid kalda
kaitse eesmärkidega seonduvaid parameetreid ei ole ette näha olulist ebasoodsat mõju kalda
kaitse eesmärkide täitmisele. Seejuures on kehtiva detailplaneeringuga vähendatud
ehituskeeluvööndiga võrreldes täiendav vähendamise vajadus minimaalne ja sedagi mitte
kogu rannahoone-ujula ning väliterrassi ulatuses.
Null-alternatiiv
Kuna null-alternatiivi puhul on 2011. a kehtestatud detailplaneeringu raames juba
ehituskeeluvööndit vähendatud, siis siinkohal täiendavat analüüsi kalda kaitse eesmärkide täitmise
osas ei tehta.
Vee-elustik (sh veekoguga seotud elustik)
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Otseselt veekeskkonnaga seotud elustikule avaldavad mõju eelkõige veekvaliteedi võimalikud
muutused. Nimetatud teemat on käsitletud käesoleva peatüki alamjaotustes: suplusvee kvaliteet ja
sademevee käitlemine. Kavandatava tegevuse piirkond paikneb juba aktiivses kasutuses olevas
järve osas. Teadaolevalt puuduvad selles järve piirkonnas olulised kalade kudemiskohad. Samuti
ei ole Verevi järves EELISe andmebaasi kohaselt registreeritud kaitsealuseid taime- ega
loomaliike. Siiski esineb kirjanduses (Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Limnoloogiakeskus, 2016; Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 2017) viiteid
kaitsealuse valge vesiroosi (Nymphaea alba) kasvukoha kohta Verevi järves. 2017. a seire (Eesti
Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 2017) aruandes tuuakse välja, et ujulehtedega
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taimestik levis järves enamasti pideva vööndina, puudus vaid järve kaguosas (supelranna
piirkond).
Käesoleva KSH raames läbiviidud taimestiku inventuuri käigus (2019) tuvastati Verevi järve
madalas kaldavööndis hulgaliselt ka perekonna vesiroos (genus Nymphaea) isendeid (mõlemad
Eestis looduslikult kasvavad vesiroosi liigid (valge vesiroos (Nymphaea alba) ja (väike vesiroos
(Nymphaea candida)) kuuluvad III kaitsekategooriasse). Lisaks planeeringualal ja selle serva jääva
Verevi järve kaldavööndil esines perekond vesiroos isendeid suures osas kogu järve servas (v.a
aktiivne supelranna ala) ning tegemist on elujõulise levikualaga.
Kavandatava tegevusega ei nähta ette tegevusi, mis võiks avaldada ebasoodsat mõju vesirooside
levikuala elujõulisuse säilimisele Verevi järves (vt ka ptk 5.3.5).
Veekeskkonna ja kaldaalaga on seotud ka järgmised kaitstavad liigid (vt ptk 2.1): nahkhiired ja
kiilid. Alljärgnevalt on analüüsitud mõju neile:
Nahkhiired
Verevi järv ja selle kaldaala on EELISe andmetel elu- ja toitumispaigaks kolmele nahkhiire liigile:
veelendlane (Myotis daubentonii), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja suurvidevlane (Nyctalus
noctula). Nahkhiirte elupaikadeks võivad olla pargid, hõredamad puistud, veekogu kallastega
piirnevad metsad, metsaservad ja lagendikud jne. Suvisteks varjepaikadeks on majade
katusealused, seinapraod, pööningud ning puuõõnsused ja müürilõhed. Kõik eelnimetatud liigid
on Eestis laialt levinud ning olulised ohutegurid liikide soodsa seisundi säilimisele puuduvad
(Nahkhiirlaste (Vespertilionidae) kaitse tegevuskava, 2017). Siiski on lokaalseteks ohuteguriteks
toitumis-, varje- ja pesitsuspaikade hävimine.
Olulisemad maastikumuutused on seotud kavandatava rannahoone-ujula (null-alternatiivi puhul
rannahoone) rajamisega. Tegevuse käigus tuleb eemaldada hoone alla jäävad puud. Kuigi ei saa
välistada, et eemaldatavates puudes esineb nahkhiirte suvisteks varjepaikadeks sobilikke
puuõõnsusi on oluliste varjepaikade (nt poegimiskolooniad) esinemine vähetõenäoline (eelistatud
suuremad, vanad, harulised puud). Ka talvituspaikasid rannahoone-ujula piirkonnas ei leidu.
Arvestades, et eemaldatavate puude maht on võrreldes planeeringualal säilitatavate ja piirkonnas
kasvavate puude hulgaga minimaalne, siis ei ole ette näha olulist mõjus seoses võimalike suviste
varjepaikade kadumisega. Siiski on võimaliku ohu minimeerimiseks vajalik arvestada nahkhiirte
aastaringiga ning teostada puude raie perioodil august-jaanuar.
Rannahoone-ujula rajatakse nahkhiirte toitumisala serva. Sõltuvalt liigist toituvad nahkhiired kas
veekogude või puistute kohal. Arvestades, et rannahoone-ujula hoone kõrgus jääb läheduses
paiknevast puistust madalamaks ei tekita hoone rajamine maastikku ka olulist nahkhiirte
liikumistakistust.
Üheks võimalikuks häiringuks nahkhiirtele on ka valgusreostus. Öine liiga intensiivne valgustus
(parkides, kõnniteedel ja mujal, eriti varjepaikade juures) on nahkhiirtele häiriv ja nad väldivad
liigvalgustatud piirkondi. Üksikud lambid veekogude lähedal ja mujal, kus leidub küllalt rohelust
võivad aga nahkhiirtele isegi kasulikud olla, kuna valgus meelitab putukaid ja koondab nahkhiiri
(nt põhja-nahkhiir, suurvidevlane jt; Nahkhiirlaste (Vespertilionidae) kaitse tegevuskava, 2017).
35
Verevi järve rannaala DP KSH. Aruande eelnõu. Alkranel OÜ, 2018-2020

Eelnevat arvestades tuleb rannahoone-ujula ja kogu ala planeerimisel vältida valgustuse
ebasoodsat mõju, kasutades kõnniteedel, teeäärtes ja parkides madalama asetusega nõrku lampe,
mis valgustavad piisavalt inimeste jalgradu, aga mitte puude võrasid ja eemalolevaid põõsaid.
Kokkuvõtvalt ei ole kavandatava tegevuse ja ka null-alternatiivi ellu viimisel ette näha lühi- ega
pikaajalist olulist mõju piirkonna nahkhiirte elu-, varje- ja toitumispaikade säilimisele ning seda
eeldusel, et rakendatakse leevendavaid meetmeid.
Leevendavad meetmed:
✓ Nahkhiirtele avalduda võiva võimaliku ebasoodsa mõju minimeerimiseks on vajalik
arvestada nahkhiirte aastaringiga ning teostada puude raie perioodil august-jaanuar;
✓ Rannahoone-ujula ja kogu ala planeerimisel tuleb vältida valgustuse ebasoodsat mõju,
kasutades kõnniteedel, teeäärtes ja parkides madalama asetusega nõrku lampe, mis
valgustavad piisavalt inimeste jalgradu, aga mitte puude võrasid ja eemalolevaid põõsaid.
Kiilid
Verevi järv on EELISe andmetel registreeritud kolme kiililiigi: suur-rabakiil (Leucorrhinia
pectoralis), hännak-rabakiil (L. caudalis) ja valgelaup-rabakiil (L. albifrons) elupaigana.
Kõikidele liikidele on võtmetähtsusega paljunemiseks sobivate veekogude olemasolu. Võimalusel
eelistavad liigid järvede taimestikurikkaid soppe ja laiemaid madalaid püsiva veega alasid. Suurrabakiili (Leucorrhinia pectoralis) kaitse tegevuskavas (2015) on peamiste ohuteguritena
nimetatud: veekogude eutrofeerumist, kuivendamist ning tiikide, järvede ja märgalade hävimist,
tiikide asustamist kaladega, karjatamise lõpetamist ja seeläbi maakasutuse muutust, asurkondade
isolatsiooni ja killustumist ning veekogude reostust kemikaalidega. Ühegi nimetatud ohuteguri
realiseerumist või soodustamist kavandatava tegevusega ette näha ei ole ehk oluline ebasoodne
mõju puudub. Pigem võib sademevee käitluse lahendamisega kaasneda soodne mõju
eutrofeerumise vähenemisele, tegemist on kaudse mõjuga. Samuti säilivad väljaspool suplusala
kiilidele sobilikud taimestikurikkad järvesopid.

5.2 Maismaakeskkond
5.2.1 Liigid, elupaigad ja kaitsealad, mida ei ole käsitletud veekeskkonna all
Elva-Peedu metsapark (KLO1200271) ja Elva metsapark ning kõrghaljastus
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Planeeringuala jääb Elva-Peedu metsapargi (KLO1200271) alale. Tänaseks on tehtud ettepanek
Elva-Peedu metsapargi piire muuta.
Elva linna üldplaneeringu (2017) koostamise ajal tolleaegse Elva Linnavalitsuse ja
Keskkonnaameti vahel peetud kirjavahetusest (Keskkonnaameti kirjad: 16.03.2015 nr JT14-4/15/
5036-2 ja 02.07.2015 nr JT14-4 /15/5036-4) saab Elva-Peedu metsapargi kaitsekorra muutmisega
seoses tuua välja järgmised asjaolud. Elva linna territooriumil asuv Elva-Peedu metsapark
(KLO1200271) on kaitse alla võetud Eesti NSV Elva rajooni TSN TK 13.10.1961 otsusega nr 2.
Käesoleval ajal on Elva Peedu metsapark nö uuendamata piiridega kaitseala, mille piirid kanti
keskkonnaregistrisse 2002. a Tartumaa Keskkonnateenistuse poolt keskkonnaekspert K. Liivilt
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tellitud Elva metsapargi maastikukaitseala kaitse eeskirja ja piiriettepaneku põhjal. Piiride
kulgemine kaardil on kohati ebatäpne, kuna siis kastutada olnud aluskaart ei võimaldanud
suuremat täpsusastet. Seetõttu ei järgi piir pargi looduslikke piire täpselt. Seoses Elva
maastikukaitseala (KLO1000644) moodustamisega hõlmati Elva-Peedu metsapargi kõrgema
looduskaitselise väärtusega osad, mille kaitse eesmärgid ühtivad Elva maastikukaitseala kaitse
eesmärkidega, Elva maastikukaitseala koosseisu. Elva maastikukaitseala aga DP alani ei ulatu.
Tulenevalt metsapargi piiride täpsustamise vajadusest koostati Elva linna üldplaneeringu (2017)
käigus kohaliku kaitse alla võetava Elva metsapargi piiriettepanek ja metsapargi kaitse-eeskiri.
Elva metsapargi piiride määramisel lähtuti metsapargi ajaloolise väärtusliku haljastuse piiridest,
kasutades looduses hästimärgatavaid objekte ja jättes välja hoonestatud eramaad. Samuti on
kaitseala piiridest välja arvatud väiksema väärtusega puistud. Pargi piiritlemisel on järgitud
põhimõtet, et kaitse alla võetavad alad hõlmaksid valdavalt munitsipaal- ja riigiomandis olevaid
pargialasid, mitte eraomandis olevaid alasid. Tuginedes kehtestatud üldplaneeringu Puhkealad ja
rohevõrgustiku joonisele (vt joonis 1.3 ptk 1.2) jääb DP ala maismaa osa (v.a ala loodenurk)
kohaliku kaitse alla võetavast Elva metsapargi alast välja. Elva üldplaneeringuga määratud
metsapargi piiri muudatuste osas on põhimõttelise nõusoleku andnud ka Keskkonnaamet. Siiski
toob Keskkonnaamet (02.07.2015 kiri nr JT14-4 /15/5036-4) välja, et kuna Elva Peedu metsapark
on riiklikul tasemel looduskaitse all maastikukaitseala eritüübi (metsa)pargina, ei saa KOV
algatada ala kohaliku kaitse alla võtmist enne, kui senine ala kaitse alla võtmise otsus on kehtetuks
tunnistatud. Tänase (september 2019) seisuga ei ole metsapargi riikliku kaitse alla võtmise otsus
veel kehtetuks tunnistatud. Samas Keskkonnaameti esindajate sõnul (28.05.2019 Keskkonnaameti
esindajatega toimunud töökoosolek) ei ole ka 2019. aastal põhimõtteline seisukoht muutunud ning
menetlus Elva maastikukaitseala piiridest välja jääva Elva-Peedu metsapargi riikliku kaitse alt
välja võtmiseks kestab.
Arvestades DP-ga planeeritavat ei jää peamised arendustegevused kavandatava kohaliku
tähtsusega Elva metsapargi alale. Lisaks säilib põhimahus planeeringuala kagunurgas olev
metsatukk. Siiski tuleb kavandatava rannahoone-ujula (alternatiiv I) ja ka null-alternatiivi korral
rannahoone rajamiseks eemaldada mõned puud (männid, lehised; joonis 5.4).
Alternatiiv I puhul on vajalik raiuda kokku 26 puud, null-alternatiivi korral, otseselt rannahoone
maa-alalt 7 puud (lisaks veel mõned puud mujalt DP alalt). Likvideeritavate mändide väärtusklass
on Tallinna süsteemi (https://www.riigiteataja.ee/akt/407082013054) järgi valdavalt 3 (oluline
puu). Ühe männi, mis on märgitud ka planeeringus hoonestusala sees säilitatavana väärtusklassiks
on 2 (väärtuslik puu). Hoonestusalale jääb ka üks kuivav mänd (5. väärtusklass). Mitmetel puudel
esineb tüvevigastusi. Tartu mnt äärsed lehised on valdavalt 4. väärtusklassis (väheväärtuslik puu),
nende võrad on deformeerunud.
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Joonis 5.4. Rannahoone-ujula rajamisel likvideeritavad puud, fotodel esiplaanil olevad puud.
Allikas: Alkranel OÜ, 16.06.2019.
Üksikute puude eemaldamine on vajalik ka Järve tänava äärsete parkimiskohtade rajamiseks.
Arvestades puude paiknemist ja piirkonna üldist suurt kõrghaljastuse osakaalu, siis ei olulist mõju
ette näha.
Rannahoone-ujula külje all väliterrassil on kavandatud säilitada üksik mänd (joonis 5.5). Männi
elujõulisuse säilitamiseks jätta vähemalt poole võra laiuselt tüve ümber maapind katmata ehk
vältida terrassi ehitust antud kohas. Lisaks tuleks võimalusel hoone projekteerimisel arvestada
männi võra laiusega ehk võimalusel kujundada hoonemaht männivõra kuju arvestades.
Ehitustööde käigus tuleb kasutada tüvekaitsmeid. Kuigi eelnimetatud meetmed aitavad kaasa
männi elujõulisuse säilitamisele, sõltub männi säilimine suures osas reaalsest ehitustegevusest, sh
kui hoolsalt ehitustegevuse käigus männi olemasoluga arvestatakse.

Joonis 5.5. DPga säilitatav mänd kavandatava rannahoone-ujula väliterrassil.
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Kuigi üksikpuid tuleb DP ellu viimiseks raiuda on siiski oluline, et säilivad tihedama puistuga
piirkonnad planeeringuala kagu-, lõuna- ja põhjaosas ehk põhimahus säilib planeeringualal
rohelus. Eelnevaid asjaolusid arvestades kaasneb DP ellu viimisel lühi- ja pikaajaline nõrk
ebasoodne (alternatiiv I) ja null-alternatiivi korral vähene ebasoodne mõju. Kavandatava
väliterrassi mahus säilitatava männi elujõulisuse säilitamiseks tuleb arvestada leevendavat meedet.
Leevendav meede:
✓ Rannahoone-ujula külje all väliterrassil on kavandatud säilitada üksik mänd. Männi
elujõulisuse säilitamiseks jätta vähemalt poole võra laiuselt tüve ümber maapind katmata
ehk vältida terrassi ehitust antud kohas. Lisaks tuleks võimalusel hoone projekteerimisel
arvestada männi võra laiusega ehk võimalusel kujundada hoonemaht männivõra kuju
arvestades. Ehitustööde käigus tuleb kasutada tüvekaitsmeid.
Vareskaera-aasasilmik
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Planeeringuala loodenurgas on registreeritud EELISe andmebaasis vareskaera-aasasilmiku
(Coenonympha hero) leiukoht (vt joonis 3.1, ptk 3.1). Antud asukohta on osaliselt kavandatud
sademeveekraav koos järveviiguga. Kõnealuse liblikaliigi leiukoht kulgeb piki Verevi järve
põhjaosa kaldaala, planeeringualale ulatub leiukoha lõunaserv. Arvestades eelnevat ning asjaolu,
et sademeveekraavi rajamisega kaasnevaid vaid lühiajalised pinnasetööd ning põhimahus säilib
liigile sobilik elupaik, siis ei ole ette näha olulist mõju piirkonna vareskaera-aasasilmiku asurkonna
säilimisele.
DP eskiisil on jäetud võimalus rannapromenaadi rajamiseks järve kaldale kogu planeeringuala
ulatuses. Tingimusi, millisena ja nt millise kattega promenaad rajatakse ei ole teada. Vareskaeraaasasilmiku elupaik on seotud peamiselt niiskete lagedamate aladega ehk antud juhul Verevi järve
soisem kaldaala. Kui soovitakse rannapromenaadi planeeringuala põhjaosa kaldaalale rajada, siis
tuleb vältida vareskaera-aasasilmiku elupaika (vt joonis 3.1 ptk 3.1) ehk lagedamat soist kaldaala
ning kujundada antud kohas rannapromenaad kulgema metsa alt. Antud tingimuse arvestamisel ei
ole olulist ebasoodsat mõju liblikaliigi elupaiga säilimisele piirkonnas ette näha. Rannapromenaadi
kujundamisel tuleb vältida asfaltkatte kasutamist ja seda kogu planeeringualal.
Leevendavad meetmed:
✓ Kui soovitakse rannapromenaadi planeeringuala põhjaosa kaldaalale rajada, siis tuleb
vältida vareskaera-aasasilmiku elupaika (vt joonis 3.1 ptk 3.1) ehk lagedamat soist kaldaala
ning kujundada antud kohas rannapromenaad kulgema metsa alt;
✓ Rannapromenaadi kujundamisel tuleb vältida asfaltkatte kasutamist ja seda kogu
planeeringualal.
Maismaataimestik ja tallamiskoormus
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Kogu piirkonna maismaa taimestikule avaldab mõju eelkõige kavandataval territooriumil esinev
intensiivne maakasutus, milleks on ranna-ala kasutus, sh tallamiskoormus kui ka suvisel perioodil
pidev taimestiku niitmine. Kavandatava tegevuse piirkond paikneb juba pikaajaliselt aktiivses
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kasutuses oleval territooriumil ning selle tulemusel on ala taimekooslus tasakaalustunud ja
inimtekkeliste mõjudega kohanenud. Supelranna piirkonnas on niitmine seotud
maismaataimestikuga ning niidetud taimestik eemaldatakse alalt. Eelnevat arvestades ei ole ette
näha võimalikku olulist ebasoodsat mõju järve vee-elustikule.
Käesoleva KSH raames läbiviidud taimestiku inventuuri käigus (2019) tuvastati Verevi ranna-ala
maismaa territooriumilt kahe kaitsealuse taimeliigi isendeid: aas-karukell ja balti sõrmkäpp.
Taimestiku inventuuri käigus ei tuvastatud kavandataval detailplaneeringu territooriumil uusi
kaitsealused maismaal esinevaid taimeliike, samas balti sõrmkäpa ja aas-karukella kaitsealuste
taimeliikide levikualad olid võrreldes EELIS-es registreeritud levikualadega mõningal määral
muutunud (vt joonis 3.2 ptk 3.1).
Aas-karukell esineb detailplaneeringu ala kaguserva jäävas männikus üsna kompaktsel alal.
Inventuuri käigus tuvastatud aas-karukella levikuala puhul oli tegemist vähesel määral suurema
territooriumiga võrreldes varasemalt EELIS-es registreeritud levikuala ulatusega. Metsatuka
lõunaserva jääv inventeerimise käigus tuvastatud aas-karukella levikuala territooriumi puhul on
tegemist võrdlemisi tugeva populatsiooniga. Levikualal tuvastati üle 30 elujõulise generatiivse
taimeisendi, millele lisaks veel u 20-30 vegetatiivset isendit. Levikuala paikneb kahel pool hetkel
intensiivselt kasutuses olevat Järve tn parkimisalalt supelranda viivat jalgrada. Jalgraja ja selle
lähiala näol on tegemist tugeva tallamiskoormusega alaga. Peamine aas-karukella levikuala
paikneb siiski nimetatud jalgrajast Tartu mnt pool männiku kagupoolses nurgas, kus omakorda on
aga kujunenud väiksemad jalgrajad ning sealsel territooriumil on tegemist keskmise
tallamiskoormusega alaga. Isetekkeliste jalgradade tulemusel on paljandunud mändide juured ning
männiku all esineb mitmel pool vähemal või rohkemal määral pinnase erosiooni. Tegu on liivase
ning üsna vähese taimestiku katvusega alaga. Samas aas-karukella puhul ongi tegemist toitainete
vaese pinnase eelistajaga, keda võib leida liivase pinnase ning üsna vähese taimestiku katvusega
kasvukohtadest, mh kuivad männimetsad, nõlvad, liivased metsaservad, raudteetammid.
Inventeerijate hinnangul on detailplaneeringu alal esineva aas-karukella levikuala puhul tegemist
elujõulise populatsiooniga, mida tuleks kavandatavaid tegevusi silmas pidades võimaliku
intensiivistuva tallamiskoormuse eest teatud määral kaitsta. Kuna mõlema alternatiivi (alternatiiv
I ja null-alternatiiv) puhul on ette nähtud Järve tänavalt ja sealselt parkimisalalt lähtuv kõnnitee
(võimalusel vältida asfaltkatet), siis vähendab rajatav selgepiiriline kõnnitee tõenäoliselt tulevikus
võimalikku erosiooni jalgrajal ning ka metsatuka suurema kaldega aladel. Sellisel juhul
kavandatava tegevusi silmas pidades ei ole ette näha olulist ebasoodsat mõju aas-karukella
populatsiooni säilimisele.
Balti sõrmkäpa puhul tuvastati inventeerimise käigus tugev levikuala vähenemine. Välitööde
käigus tuvastatud balti sõrmkäpa kasvukoha puhul (aktiivsest supelrannast põhja pool) oli tegemist
niidetavalt alalt napilt välja jääva üksiku isendiga, kelle puhul antud territooriumil pole tegemist
elujõulise asurkonnaga. Kui varasemalt registreeritud balti sõrmkäpa levikuala planeeringualal
paiknes pigem järve lõunaservas, siis taimestiku inventuuri käigus ühtegi generatiivset ega ka
vegetatiivset taimeisendit sellelt planeeringuala osast ei tuvastatud. Üheks tõenäoliseks põhjuseks
on viimastel aastatel toimuv järve lõunaservas taimestiku regulaarne niitmine. Kuna tegevusi 2019.
a tuvastatud balti sõrmkäpa leiukohas alternatiiv I või null-alternatiiviga ei kavandata ning ala jääb
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välja ka niidetavast osast, siis olulist mõju balti sõrmkäpa kasvukohale ette näha ei ole. Kuigi
elujõulise populatsiooni tekkeks antud alal on tõenäosus väike, on see siiski olemas.
KSH raames läbiviidud taimestiku inventuuri käigus tuvastati lisaks kahele kaitsealusele
taimeliigile detailplaneeringu alalt ka mürkputke (Cicuta virosa) levikuala Verevi supluskoha
vahetus läheduses, suplusrannast mõlemal pool vahetult veepiiril (joonis 5.6). Taimestiku
inventuuri läbiviijate hinnangul on tegu inimestele, eeskätt just randa külastavatele väikelastele
ohtlikult mürgise taimeliigiga. Eriti mürgised on taime risoomid ja juured, kuid ka kõik teised
taime osad on väga mürgised. Seetõttu tuleks lisaks rannaala korrapärasele taimestiku niitmisele
teostada niitmist ka supelrannast lähtuvalt mõlemal pool kalda servades. Siinkohal aga tuleks
piirduda siiski veepiiri lähedase alaga, kuna samas piirkonnas, kuid siiski madalas vees kasvavad
kaitsealuse perekond vesiroos isendid. Lisaks mürkputke tõrjumisele tema mürgisuse tõttu, saaks
regulaarse kaldataimestiku niitmise abil vähendada järve kaldavööndis ka teiste esinevate
taimeliikide, näiteks järvkaiseli (Schoenoplectus lacustris), hariliku pilliroo (Phragmites australis)
ja metskõrkja (Scirpus sylvaticus) levikut supelrannas. Kaldavööndi niitmist tuleks teostada
soovitavalt suve esimese pooles, mil taimekasv on kiirem, vähemalt kaks korda kuus ning alates
juuli keskpaigast kord kuus. Selliselt saab vältida mh mürkputke õisikute valmimist ning edasist
levikut supelranna territooriumil ja selle lähialal. Arvestades eelpool kirjeldatut ning asjaolu, et
mõlema alternatiivse kavandatava tegevuse puhul säilib aktiivne Verevi ranna-ala kasutus, siis
avaldab võimalik inventeerijate poolt kirjeldatud tegevus positiivset mõju ala kasutatavate
inimeste ohutusele. Samas tuleb kaldataimestiku piiramisel siiski silmas pidada ka perekond
vesiroosi isendite levikuala ranna-alale võrdlemisi vahetus läheduses.
Lisaks eelnevale leidsid inventeerijad, et planeeringuala lõunaserva jäävat (Järve tänava serv)
võrkpalliplatsi äärset nõlva tuleks võimalusel niita suve jooksul eelistatult vaid üks kord, pärast
taimede õitsemis- ja seemnete valmimise perioodi (joonis 5.7). Tegemist on liivaka pinnasega
alaga ja suures osas varjulise kasvukohaga, kus taimestik liigselt intensiivseks ei kujune ning
võimalus oleks kujundada planeeringuala serva niiduala, mis vähendaks võimalikku erosiooni
tekke ohtu ning aitaks suurendada piirkonna taimede liigirikkust.
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Joonis 5.6. Planeeringualal esineva mürkputke (Cicuta virosa) ja perekond vesiroos (gen.
Nymphaea) isendite levikuala. Aluskaart: Maa-amet, 2019. Paremal: mürkputk,
http://herba.folklore.ee/pildid/myrkputk1.jpg, 12.09.2019)

Joonis 5.7. Soovitusliku kujundatava niiduala asukoht planeeringualal. Aluskaart: Maa-amet,
2019.
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Kokkuvõtvalt ei ole alternatiiv I või null-alternatiivi realiseerumisel ette näha olulist ebasoodsat
mõju maismaataimestiku säilimisele. Pigem kaasneb läbi inimeste liikumise suunamise,
konkreetse kõnnitee rajamisega Järve tänava otsas paiknevast parklast supelranda kulgeva jalgraja
asemel vähene soodne lühi- ja pikaajaline mõju. Lisaks on soodsat mõju võimalik suurendada läbi
vastavate meetmete rakendamise.
Leevendavad meetmed:
✓ Järve tänavalt ja sealselt parkimisalalt lähtuva kõnnitee rajamisel vältida võimalusel
asfaltkatet;
✓ Lisaks rannaala korrapärasele taimestiku niitmisele teostada niitmist ka supelrannast
lähtuvalt mõlemal pool kalda servades, kus esineb mürkputke levikuala (joonis 5.6). Samas
tuleb kaldataimestiku piiramisel silmas pidada ka perekond vesiroosi isendite levikuala
ranna-alale võrdlemisi vahetus läheduses ning vältida niitmisel nende kahjustamist.
Kaldavööndi niitmist tuleks teostada soovitavalt suve esimese pooles, mil taimekasv on
kiirem, vähemalt kaks korda kuus ning alates juuli keskpaigast kord kuus;
✓ Planeeringuala lõunaserva jääv (Järve tänava serv) võrkpalliplatsi äärne nõlv (joonis 5.7)
tuleks soovitatavalt kujundada niidualaks, kus niita tuleks võimalusel suve jooksul
eelistatult vaid üks kord.

5.2.2 Rohevõrgustik
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Kavilda jõe ümbruse metsamassiivid koos Verevi järvega ning Arbi järve ümbruse pargid
moodustavad piirkonna rohelise võrgustiku (vt ptk 1.2 joonis 1.2). DP ala paikneb rohevõrgustiku
servaalal, olles üleminekuks rohelise võrgustiku ja tiheasustusala vahel. Oluline on, et
linnakeskkonnas on rohevõrgustiku eesmärgiks lisaks loodusmaastike ja elupaikade sidumisele ka
puhkeala funktsioon. Verevi supelranna piirkond täidabki peamiselt puhkeala funktsiooni,
seevastu Verevi ja Arbi järved ise ning nende läheduses paiknevad parkmetsad täidavad lisaks
puhkefunktsioonile ka elupaikade säilimise ja sidumise eesmärki.
Tuginedes peatükkides 5.1.2 ja 5.2.1 toodule ei ole kavandatava tegevuse ellu viimise järgselt ette
näha olulist ebasoodsat mõju piirkonna elupaikade (järv, puistud jt) säilimisele. Rohevõrgustiku
sidusus Verevi ja Arbi järvede vahel on tagatud peamiselt Elva metsapargi kaudu. Rannahooneujula (alternatiiv I) ja rannahoone (null-alternatiiv) rajamine supelranda ja rohevõrgustiku
servaalale ei põhjusta rohelise võrgustiku killustamist ja seda ka arvestades, et tegevuse käigus
tuleb üksikuid puid eemaldada (olulisemad piirkonna puudemassiivid säilivad). Maa-ameti
kaardirakenduse (2019) maakatte kõrgusmudeli andmete alusel jääb kavandatava rannahooneujula lähialal puude kõrgus keskmiselt vahemikku 17-22 m. Kavandatava rannahoone-ujula
(alternatiiv I) maksimaalne kõrgus on u 11,5 m (abs 65 m; Tartu mnt tasapinnast u 10,5 m),
madalamate osade kõrgus kuni u 7 m. Null-alternatiivi korral oleks hoone suurim kõrgus 9 m.
Seega jääks hoone mõlema alternatiivi korral ümbritsevatest puudest madalamaks ehk visuaalne
sidusus puistute vahel säilib ka hoone rajamise järgselt (võibolla oluline nt lindudele).
Kokkuvõtvalt arvestades tegevuse asukohta ja mahtu, siis ei ole ette näha rohevõrgustiku
toimimisele olulist lühi- ega pikaajalist ebasoodsat mõju ja seda nii alternatiiv I kui null-alternatiivi
korral.
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5.3 Sotsiaal-majanduslik keskkond (sh heaolu)
5.3.1 Transport ja liikluskorraldus (sh parkimine)
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Verevi järve rannaala külastajate sõidukite parkimine toimub hetkel Tartu mnt ja Järve tänavate
ääres ning nimetatud tänavate ristumiskohas asuvas parklas. Tartu maantee ei ole küll
riigimaantee, kuid omab linnaosade sidumise kohapealt ja läbiva liikluse osas olulist rolli. Seega
on Tartu maanteel liiklusohutuse tagamine väga oluline. Hetkel on parkimine korraldatud
peamiselt liiklusmärkidega. Samas toimub rannaala peamise juurdepääsu ümbruses parkimine nö
diagonaalselt tänava servaga (joonis 5.8). Kui selliselt pargitud autosid on palju võib
parkimiskohalt tagurdamine otse Tartu maanteele ette tuua liiklusohtlikke olukordi. Lisaks on
kohati sõidukid pargitud vahetult ülekäigurajale (joonis 5.8). Selline olukord soodustab täiendavalt
liiklusohtlike olukordade teket.

Joonis 5.8. Parkimine Tartu mnt ääres. Allikas: Alkranel OÜ, 16.06.2019.
Suure hulga sõidukite parkimine Verevi piirkonnas on peamiselt seotud kuumade suvepäevadega.
Eelkirjeldatud parkimise näited ei ole sageli seotud mitte parkimiskohtade puudumise vaid inimese
mugavusega (soov parkida võimalikult peamise liivaala läheduses). Ka Verevi rannavalve
esindajatega peetud vestlusest jäi kõlama, et nt Tartu mnt ja Järve tänava ristmiku parklas on
üldiselt alati parkimiskohti.
Kavandatava tegevusega soovitakse parkimiskorraldust piirkonnas parandada. Alternatiiv I ehk
kõnealuse detailplaneeringuga on ette nähtud Tartu mnt äärde nii hooajaliste (murukivi või
kärgkattega; kasutusel suvisel tipphooajal) kui pidevalt kasutusel olevate parkimiskohtade
rajamine. Parkimisel on arvestatud, et see toimuks ainult paralleelselt Tartu maanteega ning
ülekäigukoht ja bussipeatus oleks selgesti eristuv. Null-alternatiivi ehk 2011. a kehtestatud
detailplaneeringu alusel oleks parkimiskohad kavandatava rannahoone läheduses risti Tartu
maanteega, mis aga liiklusohutuse seisukohast on halvem lahendus kui alternatiiv I korral. Oluline
on, et parkimise korraldamisel oleks lisaks liiklusmärkidele parkimiskohad maapinnal markeeritud
ja selgesti tuvastatavad (nt murukivi korral parkimiskoha piir teist värvi kivist vms). Seejuures on
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Tallinnas tehtud uuringus leitud, et tänavakattemärgistuse parandamine aitaks suurendada
parkimiskohtade arvu u 15% (IB Stratum OÜ, 2010).
Rannahoone-ujula rajamine toob eelduslikult kaasa piirkonna külastajate arvu suurenemise. Samas
on oluline märkida, et ujula ja järvevee kasutamine ujumiseks toimub põhimahus erinevatel
ajaperioodidel ehk suvel (sobilike ilmade korral) kasutatakse ujumiseks järve, ülejäänud ajal
aastast ujulat. Näitena saab siin tuua Tartu Aurakeskuse, mis juulikuus on üldiselt alati suletud
hooldustöödeks. Lisaks on peamine parkimiskohtade vajadus ikkagi suviste kuumade ilmade ja nn
tippkoormusega päevade ajal. Arvestades, et selliseid tippkoormusega päevi suvisel perioodil küll
esineb, kuid mitte palju, siis ei ole otstarbekas kavandada piirkonda suuri parkimisalasid.
Nimetatud asjaolust lähtuvad ka alternatiiv I ja null-alternatiivi lahendused. Alternatiiv I puhul on
piirkonda kavandatud kokku 155 parkimiskohta (sh nii hooajalised kui alalised), null-alternatiivi
puhul kavandati 135 parkimiskohta. Kuigi täpselt sarnaste olukordade kohta näiteid tuua ei ole,
saab võrdlusena siiski tuua nt Pühajärve kaldal paikneva spaa-puhkekeskuse, kus keskuse ja
rannaala külastuseks on kokku u 134 parkimiskohta. Näiteks Võru linnas Tamula järve supelranna
ja kalda läheduses paikneva hotelli teenindamiseks on ettenähtud u 130 parkimiskohta. Eelnevaid
asjaolusid arvestades võib kavandatavat parkimiskohtade arvu lugeda piisavaks. Küll aga tuleks
kaaluda kavandatava rannahoone-ujula ja Tartu mnt ülekäiguraja läheduses teiselpool Tartu
maanteed planeeritud hooajalise kasutusega parkimiskohtade muutmist alalisteks
parkimiskohtadeks. See võimaldaks ka hooajavälisel ajal ujulale lähemal olevate parkimiskohtade
kasutamist. Positiivseks saab lugeda asjaolu, et Järve tänava äärde on kavandatud parkimiskohad
(nii alternatiiv I kui ka null-alternatiiv), mis aitavad lisaks rannaala teenindamisele lahendada ka
Järve lasteaia parkimiskohtade vajadust.
Peamine juurdepääs Verevi rannaalale ja kavandatavale rannahoone-ujulale jääb suhteliselt
Supelranna tänava lähedusse. Seega võib eeldada, et osaliselt võivad rannaala külastajad kasutada
parkimiseks ka Supelranna tänavat. Tänases olukorras on parkimine Supelranna tänava ääres
korraldamata, kuid menetluses oleva Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23
kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringuga (vastuvõetud DP avalikustatud
juulis 2019) kavandatakse parkimiskohtade rajamist Supelranna tänava äärde. Antud
parkimiskohad on vajalikud Elva haiglakompleksi teenindamiseks. Seega kuna Verevi rannaala ja
rannahoone-ujula külastamiseks on järve läheduses kavandatud parkimiskohti piisavalt, võib
vajadusel kaaluda planeeritavate Supelranna tänava parkimiskohtade juurde vastava teavituse (nt
„Parkimine lubatud vaid Elva haigla külastajatele“) paigaldamist.
Tartu maantee äärsete parkimiskohtade teenindamisel on positiivseks asjaoluks kõnnitee
kavandamine järve poolsele tänava küljele. Nii saavad ka rannaalast mõnevõrra eemal parkivad
inimesed tulla ohutult randa. Samuti on liiklusohutuse seisukohast positiivne Järve tänava äärde
kõnnitee kavandamine, mis loob ühenduse bussipeatuse ja nt Järve lasteaia vahel.
Lühiajaline mõju on seotud rannahoone-ujula ehitamistöödega ja seoses ehitusmasinate
liikumisega piirkonnas (Tartu mnt on oluline ühendus Elva linna linnaosade vahel ning Elvat
läbivale liiklusele). Kui ehitustöid tehakse peamise suvitushooaja (juuni-august) välisel ajal on
ebasoodne mõju väike.
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Kokkuvõtvalt eelduslikult rannahoone-ujula (alternatiiv I) ja rannahoone (null-alternatiiv)
rajamine suurendab küll piirkonna külastatavust, samas ujula kasutamine leiab põhimahus aset
suvitusperioodi tipphooaja välisel perioodil. Seega ei ole ette näha olulist ebasoodsat mõju seoses
suurenenud külastajate arvust tingitud liiklusohutuse vähenemise või parkimiskohtade
puudumisega. Parkimiskohtade kavandamisel on püütud leida optimaalne lahendus, mis tagaks
liiklusohutuse ja vajaliku parkimiskohtade arvu, kuid ei tekitaks enamuse aastast tühjalt seisvaid
suuri parkimisplatse. Võrreldes tänase olukorraga parandatakse parkimise korraldust, seeläbi ka
liiklusohutust ning lisanduvad parkimiskohad eelkõige Järve tänava äärde. Seega on alternatiiv I
realiseerumisel ette näha pikaajaliselt nõrgalt soodsat mõju, mida on võimalik suurendada
leevendavate meetmete rakendamisel. Null-alternatiivi korral on soodne mõju mõnevõrra väiksem
(vähene soodne mõju), kuna parkimine Tartu maantee ääres (risti Tartu mnt-ga) on liiklusohutuse
seisukohast vähem eelistatum kui alternatiiv I ning ka parkimiskohti on kavandatud vähem.
Lühiajaliselt kaasneb mõõdukas ebasoodne mõju, mis on seotud rannahoone-ujula (nullalternatiivi korral rannahoone) ehitamistöödega ja seoses ehitusmasinate liikumisega piirkonnas.
Mõju on võimalik leevendada.
Leevendavad meetmed:
✓ Parkimise korraldamisel on oluline, et lisaks liiklusmärkidele peavad parkimiskohad
maapinnal olema markeeritud ja selgesti tuvastatavad (nt murukivi korra parkimiskoha piir
teist värvi kivist vms);
✓ Kaaluda kavandatava rannahoone-ujula ja Tartu mnt ülekäiguraja läheduses teiselpool
Tartu maanteed planeeritud hooajalise kasutusega parkimiskohtade muuta alalisteks
parkimiskohtadeks (ujula lähedased parkimiskohad aastaringseks kasutamiseks);
✓ Vältida rannahoone-ujula ehitustöid peamisel suvitusperioodil (juuni-august). Kui
ehitustööde teostamist suvitusperioodil ei ole võimalik täielikult vältida, tuleb väljaspool
ehitustsooni tagada inimeste juurdepääs rannaalale.

5.3.2 Väärtuslik puhkemaastik (sh kultuuriväärtused)
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Verevi järve kallas on olnud ajalooliselt oluline osa puhkemaastikust. Kavandatava tegevusega
säilitatakse rannaala kasutus, sh juurdepääsu asukohad. Samas ujula rajamisega suurendatakse ala
puhkeotstarbel kasutamise võimalusi ka suvitusperioodi välisel ajal. Lisaks parandaks hoone
kavandamine talviste spordialade (nt uisutumine) harrastamise võimalusi, nt laenutuskoht.
Kavandatav rannahoone-ujula (alternatiiv I) või rannahoone (null-alternatiiv) paikneks vahetult
Tartu mnt ääres ning oleks eemalt jälgitav Tartu maanteel liikuvatele inimestele. Teisalt on
piirkonnas palju kõrghaljastust (nt planeeringuala kaguosa metsatukk või kavandatavast hoonest
põhja pool säilitatavad puud), mis hakkab hoonet varjama (joonis 5.9). Lisaks Tartu maanteele
hakkab hoone olema jälgitav Järve tänavalt. Seega on hoone vähemal või rohkemal määral
vaadeldav igast küljest. Arvestades piirkonna puhkemaastiku tundlikkust uute objektide rajamise
osas on vajalik hoone projekteerimise käigus sobiliku lahenduse leidmiseks korraldada
arhitektuurivõistlus.
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Joonis 5.9. Fotomontaaž kavandatava hoone (alternatiiv I) mahu illustreerimiseks. Allikas: Artes
Terrae OÜ, 2019.
Ujula rajamiseks on vajalik teatud hoonemaht. Täismõõdus ujula puhul on radade pikkus 50 m
ning laius 25 m, hoone mõõtmed on nendest mõnevõrra suuremad. Elvale lähim selliste
mõõtmetega ujula asub Tartus (Aura veekeskus). Üldiselt on levinud 25 m pikkuste radadega
ujulad (nt lähimad Pühajärve, Põlva), mille sarnast kavandatakse ka Verevi rannahoone mahtu.
Ujulate rajamiseks on vajalik ka teatud hoone kõrgus. Sobilikuks võiks pidada 9-11 m nagu on ka
nt Aura veekeskuse ujulal. Seega ujula rajamise eesmärgil on kavandatav hoone kõrgus sobilik.
Ülejäänud hoonemaht (rannahoone osa jms) on madalam (kuni u 7 m), mis aitab kaasa paremale
liigendatusele ja maastikku sobivusele.
Maa-ameti kaardirakenduse (2019) alusel piirneb DP ala ehitusmälestisega – endine prof
Afanasjevi suvila Elvas Järve tn 1, 1905-1908. a (registrinumber 7147). Arvestades, et DPga ei
kavandata tegevusi ehitismälestise ega selle kaitsevööndi läheduses, siis ei ole olulist mõju ette
näha.
Null-alternatiivi korral on hoonemahud väiksemad, mistõttu ei ole võimalik ka arendada
mitmekesisemaid puhkamisvõimalusi. Samas rannahoone rajamine avaldab puhkemaastikule
soodsat mõju.
Kokkuvõtvalt haakuvad nii rannahoone-ujula (alternatiiv I) kui rannahoone (null-alternatiiv)
piirkonna puhkemaastiku funktsiooniga. Kuna alternatiiv I loob võrreldes null-alternatiiviga
mitmekesisemad võimalused puhkamiseks ja sportimiseks, siis kaasneb tegevusega pikaajaline
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mõõdukas soodne mõju, null-alternatiivi puhul on mõju väiksem. Oluline on piirkonna tundlikkust
arvestades rakendada leevendavat meedet. Lühiajalised mõjud on seotud ehitustöödega ja on
käsitletud peatükis 5.3.1.
Leevendav meede:
✓ Hoone projekteerimise käigus tuleb sobiliku lahenduse leidmiseks korraldada
arhitektuurivõistlus.

5.3.3 Jäätmeteke
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Ehitustegevuse käigus (sõltumata kas rakendub null-alternatiiv või alternatiiv I) tekib erinevaid
ehitusjäätmeid. Ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohustus on ehitajal juba õigusruumist ja
heakorra tagamise põhimõtetest lähtuvalt. Küll aga on arvestades järve lähedust nõuete täitmise
üle järelevalve tegemine antud juhul aga väga oluline.
Rannaala korrashoiuks on oluline tagada nõuetekohane jäätmete käitlemine. Viimane omakorda
eeldab piisava arvu jäätmemahutite olemasolu ning nende regulaarset tühjendamist. Sõltumata
alternatiivist on vajalik paigaldada jäätmemahutid vähemalt peamiste juurdepääsude (Tartu mnt,
Järve tänav) ja riietevahetuskabiinide juurde ning tagada nende regulaarne tühjendamine.
Nõuetekohasel jäätmete käitlemisel ei ole alternatiiv I või null-alternatiivi korral olulist ebasoodsat
mõju ette näha. Seda ka lühiajalise ehitustegevuse korral.
Leevendav meede:
✓ Vajalik paigaldada jäätmemahutid vähemalt peamiste juurdepääsude (Tartu mnt, Järve
tänav) ja riietevahetuskabiinide juurde ning tagada nende regulaarne tühjendamine.

5.3.4 Küttelahendused
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Kavandatava hoone kütmiseks on alternatiiv I puhul planeeritud lokaalne küte, kus on lubatud
elektri- (sh soojuspumbad), gaasi-, puidu- (sh pelletid) ja päikeseküte. Kehtivas DPs (2011) on
sätestatud üldiselt, et soojavarustus lahendatakse lokaalselt.
Alternatiiv I korral rajatakse sisuliselt aastaringselt kasutusel olev hoone (ujula). Seega on hoone
mahtusid arvestades lokaalse kütmisviisi rakendamisel vajalik rajada katlamaja. Teisalt on
kehtivas üldplaneeringus (2017) sätestatud, et kõigi kolme Elva linna katlamaja peamiseks
tuleviku arengueesmärgiks on uute klientide (soojatarbijate) leidmine. Planeeringuala ei jää küll
kaugküttepiirkonda (piirneb sellega), kuid lähim katlamaja – Haigla katlamaja (renoveeritud) jääb
u 150 m raadiusesse. Eelnevat arvestades on soovituslik eelistada lokaalsele katlamajale kaugkütte
kasutamist.
Lisaks põhiküttele võib väiksema energiavajaduse rahuldamiseks hoone katusele paigaldada nt
päikesepaneelid. Seejuures on üldplaneeringus esitatud tingimus, et kesklinnas, kaitsealadel (antud
juhul Elva-Peedu metsapark) ja mälestiste kaitsevööndis on hoonete katustele päikesepaneelide
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paigaldamine lubatud vaid siis, kui need on katusega samas tasapinnas ega ole vaadeldavad
tänavatasandilt.
Tulenevalt järve lähedusest on üheks võimalikuks hoone kütteviisiks ka järve paigaldatav
maaküttetorustik. Reeglina moodustab järve põhja paigaldatav maaküttetorustik ühtse terviku ehk
üks ühenduskohtadeta toru, mis lebab järve põhjas vastavate raskuste abil. Enamasti on järve
paigaldatav toru valmistatud kõrgtihedast polüeteenist (HDPE), mis on väga vastupidav
ilmastikutingimustele (sh eluiga 30-50 aastat) ja mehaanilistele mõjutustele (nt paadiliiklus,
traalimine vms; Kõiv, 2009). Üldjuhul kasutatakse torustikus külmaainena vee ja etanooli segu.
Etanool on looduses biolagunev ja vees väga hästi lahustuv aine. Torustiku purunemise korral
seguneks külmaaine kiiresti veega ega kujutaks olulist ohtu järve elukeskkonnale (nt Kõiv, 2009;
AS Maves, 2009; AS Maves, 2019). Maaküttetorustiku paigaldamisega järve põhja ei ole olulise
ebasoodsa mõju ilmnemist järve ökosüsteemile, elustikule ja elupaikade säilimisele ette näha.
Sellisele järeldusele on jõutud erinevate mahtudega maaküttetorustike mõju järvedele
analüüsivates töödes, nt Võru vallas paikneva Verijärve (Kõiv, 2009) ja Palupera vallas paikneva
Hellenurme paisjärve (Järvet, 2009) vastavates hinnangutes, aga ka Tartus Raadi järve kavandatud
ERMi hoone maaküttetorustiku KMHs (AS Maves, 2009). Ka viimasel ajal teostatud uuringud on
jõudnud samale järeldusele (nt AS Maves, 2019). Vaatamata eelnevale tuleb igat konkreetset järve
ja kavandatavat maaküttetorustikku käsitleda kui eraldijuhtumit. Hetkel ei ole teada, kas üldse ja
millises mahus oleks rannahoone-ujula rajamisel hoone kütmiseks maaküttetorustikku vajalik
järve paigaldada. Kuigi eelduslikult ei too maaküttetorustiku paigaldamine Verevi järve kaasa
olulist mõju järve kui ökosüsteemi seisundile, on järve praegust seisundit arvestades vajalik
projekteerimise käigus tellida vastav limnoloogiline eksperthinnang. Küll aga, kui vallavalitsus
soovib hoone edasiseks projekteerimiseks säilitada maakütte kasutamiseks võimaluse, tuleks
detailplaneeringus ette näha maaküttetorustiku maismaal kulgemise koridor (rakenduks LKS § 38
lg 5 p 8, mille alusel saaks rajada ehituskeeluvööndisse vastava torustiku). Kuna maaküttetorustik
paigaldatakse maapinna sisse u 1 m sügavusele ning rajamise järgselt taastub olemasolev kooslus
või taastatakse liivaala, siis ei ole olulist ebasoodsat mõju maismaakeskkonnale ette näha. Oluline
on, et järve jõudev maaküttetorustik paikneks väljaspool supelranna ala, sh veeala.
Null-alternatiivi puhul on hoone mahud väiksemad ning peamine kasutus langeb
suvitusperioodile. Seega reaalne kütte vajadus on minimaalne ning on võimalik lahendada
lokaalselt nt elektri- või päikeseküttega.
Kokkuvõtvalt ei ole lokaalse küttelahenduse kasutamisega seoses olulist ebasoodsat mõju ette
näha. Teisalt arvestades, et tegemist on linnalise piirkonnaga, läheduses paikneb
kaugküttevõrgustik ning soojatarbijate leidmine on olemasolevatele katlamajadele oluline, siis on
soovituslik vähemalt alternatiiv I korral liituda kaugküttega.
Leevendav meede:
✓ Rannahoone-ujula rajamisel on soovituslik eelistada lokaalsele katlamajale kaugkütte
kasutamist.
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5.3.5 Maakasutus (sh naabruskond ja järve kallaste kasutus)
Alternatiiv I ja null-alternatiiv
Elva linna üldplaneeringuga (2017) on määratud Tartu mnt 16 maakasutuse juhtotstarbeks
supelranna ala (puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks) ja roheala. Roheala kasutamise ja säilimise
temaatikat on käsitletud peatükkides 5.2.1 ja 5.2.2.
Supelranna maa-ala on ÜP kohaselt avalikult kasutatav piirkond veekogu ääres inimeste
puhkamiseks ja suplemise võimaldamiseks koos selleks vajalike rajatistega. Lisaks määrab
kohalik omavalitsus supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse detailplaneeringu või
projekteerimistingimustega. Nimetatud põhimõtted on sätestatud ka looduskaitseseaduses (§ 42).
Täiendavalt on looduskaitseseaduses sätestatud, et supelranna kasutamise ja hooldamise korra
kehtestab kohalik omavalitsus ning supelrannas viibimine on tasuta.
DPga kavandatavat rannahoonet ja sellega kaasnevat (nt kohvik, väliterrass jms) saab otseselt
lugeda supelrannaga seotud objektideks. Rannahoone mahtu on kavandatud ujula, mis loob
võimalused inimeste puhkamiseks ja ujumiseks (suplemiseks) ka suvitusperioodi välisel ajal.
Seega täiendab ujula rajamine supelranna põhifunktsiooni. Lisaks on oluline märkida, et Elva
linnas puudub siiani ujula. Küsimus võib tekkida looduskaitseseaduse punktiga, mis sätestab, et
supelrannas on viibimine tasuta. DP realiseerimise järgselt on supelrannas viibimine endiselt
tasuta. Samas ujula kasutamine muutub tasuliseks, mis on ka üldist praktikat arvestades
tavapärane. Viimati nimetatu arvestab ka asjaolu, et ujula käigus hoidmisega kaasnevad oluliselt
suuremad kulud kui nt rannaala hooldusega.
Supelranna oluline osa on liivaala, mis hetkel on põhimahus kujundatud Tartu mnt äärse peamise
juurdepääsu lähialale. Antud asukohta on DPga kavandatud ka rannahoone-ujula. Liivaala laius
(järve veepiirist Tartu mnt suunal) on varieeruv, kuid võttes aluseks mõttelise joone
vetelpäästehoone ja Tartu mnt poolsete riietevahetuskabiinide vahel, oleks keskmine liivariba laius
u 28 m. DP eskiislahenduse kohaselt kujuneks rannahoone-ujula ja väliterrassi rajamise järgselt
antud asukohas liivariba keskmiseks laiuseks u 17 m. Kuigi liivariba laius on ainult üks aspekt
rannaala toimimist tagavatest teguritest, on oluline märkida, et antud piirkond on suvisel perioodil
kõige kauem päikesele avatud, võrreldes nt planeeringuala lõunaosaga, kus puud hakkavad
varjutama pärastlõuna päikest. Seega tuleks võimalusel antud asukohas liivariba võimalikult
suures ulatuses säilitada, samas tagades ka rannahoone-ujula rajamise võimaluse.
Üheks võimaluseks on järve poolset hoonemahtu vähendada. Ujulasse on kavandatud 25 m
pikkused rajad ning arvestades ujula hooneosa pikkust (DP eskiisi kohaselt 50 m), saaks sinna
paigutada lisaks basseinile ka riietusruumid, pesuruumid jms. Hoone alt kulgeva rannaala
juurdepääsust põhja poole kavandatava hoone mahtu saaks eskiisi kohaselt rajada väikese
veekeskuse vms. Samas arvestades, et peamine eesmärk oleks ikkagi rannahoone ja ujula rajamine
ning ka liivaala säilitamine, siis oleks alternatiivne võimalus rajada ujulat teenindavad pesuruumid
jms rannaala juurdepääsust põhja poole jäävasse hooneosasse (eeldaks inimeste liikumist basseini
ja riietusruumide vahel üle rannaala juurdepääsu) ning rannahoone ise paigutuks ujulaga samasse
hoonemahtu (joonis 5.10). Sellise lahenduse puhul:
✓ on võimalik liivaala rohkem säilitada ehk liivaala oleks keskmiselt u 6 m laiem kui DP
eskiislahenduses;
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✓ jääksid ehitised põhimahus veepiirist enam kui 20 m kaugusele, erandiks on vaid
põhjapoolne hoone, mis loodenurk jääks minimaalselt 17 m kaugusele veepiirist;
✓ valdav osa hoonest paikneks järvest võimalikult kaugel (vt ehitusgeoloogilise uuringu
soovitus ptk 3.2);
✓ rajatava hoone maht väheneks 225 m2;
✓ looks eelduslikult paremad tingimused väliterrassi mahtu jääva männi elujõulisuse
säilimiseks (mänd oleks piiratud hoonega vaid ühest küljest).
Tegemist on ühe võimaliku lahendusega, mille puhul tuleb aga arvestada, et väiksem hoone maht
vähendab ka võimalusi ujulaga sageli kaasnevate lisaväärtuste (nt veekeskus vms) rajamiseks.

Joonis 5.10. Skitseering kavandatava hoone paiknemise kohta, et säiliks võimalikult suures
ulatuses liivaala, kuid saaks rajada ka rannahoone ja ujula.
DP eskiisi ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamise käigus laekus ettepanek, et supelranda
kavandatava hoonestuse võiks jagada kaheks ning nt rannahoone jms jätta Tartu mnt äärde, kohvik
Järve tänava äärde. KSH koostaja leiab, et hoonestuse kavandamine Järve tänava äärde ei oleks
asjakohane, kuna:
✓ hoone ei paikneks ajaloolises asukohas;
✓ ei moodustuks terviklik rannakompleks ja kohvik paikneks peamisest päevitus-ujumisalast
eemal;
✓ võib suureneda liiklus ja parkimiskohtade vajaduse probleem Järve tänaval;
✓ tuleks täiendavalt vähendada ehituskeeluvööndit;
✓ antud laugel rannaalal paiknevad kolm palliplatsi, laste mänguväljak ning põhiline
juurepääs rannaalale teenindava transpordi jaoks.
DPga on kavandatud liivaala laiendus planeeringuala lõunaossa. Liivaala laiendusega soovitakse
luua täiendavad alad suplejatele ja puhkajatele. Samas tuleb arvestada, et antud asukohas liivaala
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kasutus jääb eelduslikult oluliselt tagasihoidlikumaks võrreldes praeguse peamise liivaalaga.
Nimetatu on tingitud asjaolust, et vastav ala on päikesele avatud peamiselt vaid hommikul ehk
suur osa päevast on tegemist vähemal või rohkemal määral puude varjus oleva alaga. Liivaala
laiendamine järve kaldavees eeldaks sinna kogunenud sette eemaldamist, kuna antud järve
piirkond ei ole varasemalt suplejate poolt kasutusel olnud (liivaala vahetult järve kaldal ja järve
vees puudub). Lisaks kasvavad antud asukohas madalas järvevees kaitsealused vesiroosid.
Eelnevaid asjaolusid arvestades ei ole liivaala laiendamine järve lõunaosas otstarbekas. Kui
kohalik omavalitsus peab liivaala laiendamist aga vajalikuks, siis oleks soovitatav seda teha
praegusest ujuvplatvormist põhja poole jääval alal, kust ka hetkel ujuma minnakse ning kuhu päike
paistab suuremal osal päevast. Ka antud asukohas on vesiroosi kasvuala. Samas esineb kasvuala
oluliselt kitsamal alal, kuna järv läheb kiiremini sügavamaks.
Talvisel ajal on Verevi järve jääle sageli rajatud uisurajad ning toimuvad erinevad üritused (sh
mootorsõidukite jääraja võistlused jms). Siiani on mootorsõidukitega (mh ka uisuradade
hoolduseks) järve jääle mindud Järve tänava poolt ning pinnase tugevdamiseks on kasutatud ajutisi
kattematerjale (vastavad matid või kilbid). Eelduslikult korraldatakse ka tulevikus järvejääl
erinevaid üritusi. Seega oleks soovitatav rajada Järve tänavalt järve veepiirini kulgev tee, mida
mööda saaksid mootorsõidukid vajadusel järvejääle sõita. Kuna järve lõunaosa on madal ja setet
täis eeldab aga suviseks paatide veeskamiseks nt slipi rajamine järve vastavas osas setteuuringute
tegemist ning uuringutulemuste alusel slipi rajamise võimalikkuse väljaselgitamist. Lisaks jääb
antud asukohta vesirooside kasvuala.
Maakasutusest tingitud seoseid naabruskonnaga, nt läheduses paikneva Supelranna tn 17 ja
Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringuga on
käsitletud peatükis 5.3.1.
Lühiajalised mõjud on lokaalsed ja seotud ehitustegevusega ega põhjusta olulist mõju
maakasutusele.
Kokkuvõtvalt täiendab alternatiiv I ellu viimine Verevi supelrannas pakutavaid puhkamis- ja
sportimisvõimalusi ning suurendab maa-ala efektiivsemat kasutust ning loob võimaluse rajada
Elvasse ujula. Seega kaasneb tegevusega pikaajaliselt nõrgalt soodne mõju, mida on võimalik
vastavate meetmete rakendamisel suurendada. Lühiajalist olulist mõju ette näha ei ole.
Leevendavad meetmed:
✓ Rannahoone-ujula kavandamisel antud asukohta tuleks liivariba võimalikult suures
ulatuses säilitada, samas tagades ka rannahoone-ujula rajamise võimaluse. Üks võimalik
lahendus on esitatud joonisel 5.10;
✓ DPga on kavandatud liivaala laiendus planeeringuala lõunaossa. KSH koostaja hinnangul
ei ole antud asukohta liivaala laienduse kavandamine otstarbekas (nt enamus päevast
varjus, setteid täis järveosa jm). Kui kohalik omavalitsus peab liivaala laiendamist aga
vajalikuks, siis oleks soovitatav seda teha praegusest ujuvplatvormist põhja poole jääval
alal, kust ka hetkel ujuma minnakse ning kuhu päike paistab suuremal osal päevast;
✓ Soovitatav on rajada Järve tänavalt järve veepiirini kulgev tee, mida mööda saaksid
mootorsõidukid talvisel ajal vajadusel järvejääle sõita. Kuna järve lõunaosa on madal ja
setet täis eeldab aga suviseks paatide veeskamiseks nt slipi rajamine järve vastavas osas
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setteuuringute tegemist ning uuringutulemuste alusel slipi rajamise võimalikkuse
väljaselgitamist.
Null-alternatiiv
Null-alternatiivi ehk 2011. a kehtestatud detailplaneeringu realiseerumisel on planeeringuala
lõunaossa kavandatava liivaala laiendusega seotud mõjud sarnased alternatiiv I juures toodule.
Samuti on null-alternatiivi puhul asjakohane talviseks ajaks järvejääle ligipääsu rajamise soovitus.
Erinevus võrreldes alternatiiviga I seisneb asjaolus, et null-alternatiivi korral kavandatakse alale
ainult rannahoone, mis käesoleva olukorraga võrreldes on positiivne. Positiivseks saab lugeda ka
peamise liivaala laiuse säilimist valdavas mahus. Samas piirkonna aastaringset kasutust
soodustavat lisaväärtust (ujulat) ei kavandata, mistõttu jääb piirkonna kasutus üldises plaanis
samaks tänasega (kasutus suvisel ajal ja talvel). Eelnevat arvestades kaasneb null-alternatiivi ellu
viimisel väiksem soodne (vähene) mõju kui alternatiiv I korral. Mõju aitavad suurendada
alternatiiv I juures toodud meetmed (v.a liivariba säilitamist puudutav meede).
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6 DETAILPLANEERINGU
JA
SELLE
ALTERNATIIVIDE
VÕRDLUS
JA
ALTERNATIIVI VALIK

REAALSETE
SOBIVAIMA

Käesolevas peatükis on teostatud alternatiivide võrdlemine. Detailplaneeringu ja selle alternatiivi
võrdlemisel kasutati kaalutud intervallskaala meetodit. Mõjude olulisust hinnati tabelis 6.1 toodud
skaala alusel.
Tabel 6.1. Mõjude olulisuse hindamise skaala.
0
-1
-2
-3
-4

mõju puudub
vähene
ebasoodne
(negatiivne) mõju
nõrk ebasoodne (negatiivne)
mõju
mõõdukas
ebasoodne
(negatiivne) mõju
oluline
ebasoodne
(negatiivne) mõju

()

soovitatud meetmetega vähendatav või ärahoitav
ebasoodne (negatiivne) mõju; potentsiaalne soodne
(positiivne) mõju

+1

vähene soodne (positiivne) mõju

+2

nõrk soodne (positiivne) mõju

+3

mõõdukas soodne (positiivne) mõju

+4

oluline soodne (positiivne) mõju

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 reaalse alternatiiviga kaasneda võivate tagajärgede analüüsi (vt ptk 5);
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 6.1) 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).
Kaalude ja hinnete määratlemisel on mh arvesse võetud konkreetse asupaiga eripärasid. Ptk 5
käsitletud teemade analüüsimisel arvestati mh kaudseid ja kumulatiivseid aspekte ning säästva
arengu põhimõtteid. Aruandes esitatud meetmed on reaalsed, toimivad ehk tõhusad ning ka
rakendatavad.
54
Verevi järve rannaala DP KSH. Aruande eelnõu. Alkranel OÜ, 2018-2020

KSH käigus hinnati järgmiseid alternatiive (vt täpsemalt ptk 4):
Alternatiiv I – Elva Vallavolikogu poolt 18.06.2018. a otsusega nr 70 algatatud DP kehtestamine
ja elluviimine;
Null–alternatiiv – olemasoleva olukorra jätkumine, mille puhul võib ellu viia 2011. a kehtestatud
DP.
Tuginedes VTKle ja KSH protsessi käigus kogutud teabele ei ole ette näha olulise mõju ilmnemist
Natura 2000 aladele, varale, kliimamuutustele ega inimeste tervisele (sh müra ja õhusaaste). Pigem
võib eeldada mõju inimeste heaolule kui sellisele. Ette ei ole näha ka (riigi)piiriülest mõju.
Eelnevast lähtuvalt ei kaasata eelnevaid mõjusid alternatiivide võrdlusesse.
KSH aruandes (ptk 5) analüüsiti eelnimetatud alternatiive, käsitleti nende mõjusid ning
leevendavaid meetmeid. Alternatiivide võrdlemisel arvestatud keskkonnamõju kriteeriumitele
leitud kaalud, kaalkriteeriumite hindepallid ning kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide lõplik
järjestus on esitatud tabelis 6.2.
Tabel 6.2 alusel kaasnevad mõlema hinnatud alternatiivi korral lühiajaliselt ebasoodsad mõjud,
mis on seotud ehitustegevusega. Samas on mõjud lokaalsed, leevendatavad ning olulist ebasoodsat
mõju ette näha ei ole. Pikaajalises skaalas kaasnevad mõlema alternatiivi ellu viimisel soodsad ehk
positiivsed koondmõjud, mis on seotud eelkõige piirkonna puhkamisvõimaluste täiendamise ja
liikluskorralduse parandamisega. Seejuures kaasneb alternatiiv I ellu viimisel mõnevõrra suurem
positiivne mõju, mis on tingitud asjaolust, et alternatiiv I korral ujula rajamisega suurendatakse
võimalusi piirkonna aastaringseks puhke- ja spordi otstarbel kasutamiseks. Eelnevaid asjaolusid
arvestades soovitab KSH koostaja ellu viia alternatiiv I ehk rajada maa-alale rannahooneujula. Seejuures tuleb arvestada KSHs (ptk 5) esitatud leevendavate meetmetega.
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Tabel 6.2. Detailplaneeringu ja selle alternatiivi võrdlus (alus: ptk 4 ja 5; LA ja PA – lühi- ja pikaajaline mõju; (LA; PA) – leevendatud; HP –
hindepall; KHP – kaalutud hindepall).

Kriteerium

Pinna- ja põhjavesi

Elustik

Sotsiaal-majanduslik
keskkond

KOKKU

Alamkriteerium
Põhjavesi (sh
joogiveevarustus ja
reoveekäitlus)
Suplusvee kvaliteet
Sademevee käitlemine
Verevi järve kalda
kaitse eesmärkide
täitmine (sh
ehituskeeluvööndi
vähendamine)
Vee-elustik (sh
veekoguga seotud
kaitsealused
nahkhiired ja kiilid)
Elva-Peedu metsapark
ja Elva metsapark ning
kõrghaljastus
Vareskaera-aasasilmik
Maismaataimestik ja
tallamiskoormus
Rohevõrgustik
Transport ja
liikluskorraldus (sh
parkimine)
Väärtuslik
puhkemaastik
Jäätmeteke
Küttelahendused
Maakasutus (sh
naabruskond)

Kaal

Alternatiiv I
LA
(LA)
HP KHP HP KHP

Alternatiiv I
PA
(PA)
HP KHP HP KHP

Null-alternatiiv
LA
(LA)
HP KHP HP KHP

Null-alternatiiv
PA
(PA)
HP KHP HP KHP

0,05
0,11
0,10

-1
0
-1

-0,05
0,00
-0,10

-1
0
0

-0,05
0,00
0,00

0
0
-1

0,00
0,00
-0,10

0
0
0

0,00
0,00
0,00

-1
0
-1

-0,05
0,00
-0,10

-1
0
0

-0,05
0,00
0,00

0
0
-1

0,00
0,00
-0,10

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,08

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,05

-1

-0,05

0

0,00

-1

-0,05

0

0,00

-1

-0,05

0

0,00

-1

-0,05

0

0,00

0,06
0,04

-2
-1

-0,13
-0,04

-1
0

-0,06
0,00

-2
-1

-0,13
-0,04

-1
0

-0,06
0,00

-1
-1

-0,06
-0,04

-1
0

-0,06
0,00

-1
-1

-0,06
-0,04

-1
0

-0,06
0,00

0,08
0,05

1
0

0,08
0,00

2
0

0,16
0,00

1
0

0,08
0,00

2
0

0,16
0,00

1
0

0,08
0,00

2
0

0,16
0,00

1
0

0,08
0,00

2
0

0,16
0,00

0,09

-3

-0,27

-2

-0,18

2

0,18

3

0,27

-3

-0,27

-2

-0,18

1

0,09

2

0,18

0,10
0,04
0,05

-3
0
0

-0,30
0,00
0,00

-2
0
0

-0,20
0,00
0,00

3
-1
0

0,30
-0,04
0,00

3
0
0

0,30
0,00
0,00

-3
0
0

-0,30
0,00
0,00

-2
0
0

-0,20
0,00
0,00

2
-1
0

0,20
-0,04
0,00

2
0
0

0,20
0,00
0,00

0,11

0

0,00
-0,85

0

0,00
-0,33

2

0,22
0,43

3

0,33
1,00

0

0,00
-0,79

0

0,00
-0,33

1

0,11
0,19

2

0,22
0,70

1,00

56
Verevi järve rannaala DP KSH. Aruande eelnõu. Alkranel OÜ, 2018-2020

7 OLULISE KESKKONNAMÕJU SEIREKS KAVANDATUD
MEETMED JA MÕÕDETAVAD INDIKAATORID
KeHJS § 40 lg 4 p 13 kohaselt peab KSH aruanne sisaldama strateegilise planeerimisdokumendi
elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju seireks kavandatud meetmete ja mõõdetavate
indikaatorite kirjeldust. Tuginedes peatükis 5 teostatud mõjude analüüsile ei tuvastatud alternatiiv
I või null-alternatiivi ellu viimisel mõjusid, mis põhjustaksid olulist keskkonnamõju. Samas on
asjakohane nt iga 5 aasta tagant teostada alal taimestikuinventuur, mis annaks ülevaate kaitsealuste
taimeliikide seisundi ja ka mürkputke esinemise kohta. Ühtlasi annaks inventuur indikatsiooni, kas
kavandatud meetmed (niitmine, jalgteed kaitsealuse aas-karukella kasvukoha läheduses) on
andnud soovitud tulemusi.
Vaatamata eelnevale on oluline jätkata Verevi järve seisundi seiret, mis toimub riikliku
seireprogrammi raames. Samuti on riiklikul tasandil korraldatud Verevi supelranna suplusvee
kvaliteedi seire.
Verevi supelranna külastajate hulka suplushooajal hindab rannas tegutsev rannavalve. Soovitatav
on Elva Vallavalitsusel teha rannavalvega koostööd, et andmed külastajate arvu kohta keskmise ja
tippkoormusega päevadel (nt päevade või nädalate lõikes) laekuks iga aasta vähemalt suplushooaja
lõpus ka Elva Vallavalitsusele.

57
Verevi järve rannaala DP KSH. Aruande eelnõu. Alkranel OÜ, 2018-2020

8 AVALIKKUSE
KAASAMINE
STRATEEGILISE
KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROTSESSI NING
ÜLEVAADE RASKUSTEST, MIS ILMNESID KSH ARUANDE
KOOSTAMISEL
Verevi järve rannaala DP ja selle KSH algatati Elva Vallavolikogu poolt 18.06.2018. a otsusega
nr 70. Protsesside algatamisele eelnes KSH eelhinnangu koostamine ja asjakohane konsultatsioon
(Keskkonnaametiga). DP ja KSH algatamise teade ilmus väljaandes „Ametlikud teadaanded“
(27.06.2018), ajalehes „Tartu Postimees“ (02.07.2018) 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 6-1/12-5), 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).
Elva Vallavalitsus saatis KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) ja DP lähteseisukohad VTK-s (lisa
1) esitatud asjaomastele asutustele, kellest 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;
9. Tartu Linnavalitsus – kiri 12.12.18 nr nr 9-3.2/16850.
Laekunud seisukohad ja nendega arvestamist on kirjeldatud KSH VTK lisas 2 (KSH aruande lisa
1). DP lähteseisukohad ja KSH VTK avalikustati valla veebilehel. DP eskiislahendus ja KSH VTK
olid avalikkusele tutvumiseks avalikul väljapanekul perioodil 9.05-22.05.2019. Eskiislahendust ja
KSH VTKd tutvustav avalik arutelu toimus 23.05.2019 Elva Vallavalitsuse saalis. Arutelu
protokoll on leitav valla veebilehelt Detailplaneeringute alamjaotisest.
Detailplaneeringu eskiislahendus ja KSH aruande eelnõu olid avalikul väljapanekul perioodil
13.12.2019-13.01.2020 ning avalik arutelu toimus 6.02.2020 Elva Vallavolikogu saalis.
Avalikustamisest teavitati kohalikus Elva valla lehes (6.12.2019), ajalehes „Postimees“
(29.11.2019), valla veebilehel ning kirjalikult vastavaid asjaosalisi. Avalikustamise perioodil
laekus 7 seisukohta, millega arvestamist on kirjeldatud lisas 4. Arutelu protokoll on leitav valla
veebilehelt Detailplaneeringute alamjaotisest.
KSH koostamise peamised raskused olid seotud protsessi teatava venimisega, mis tulenes
taimestiku inventuuri läbi viimise vajadusest vegetatsiooniperioodil.
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ARUANDE HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE
Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks oli Tartumaal Elva vallas Elva
linnas Verevi järve rannaala detailplaneering (DP). DP ja selle KSH algatati Elva Vallavolikogu
poolt 18.06.2018. a otsusega nr 70. DP ala hõlmab Elva vallas paikneva Elva linna maaüksuseid
(sh Tartu mnt 16) u 6,1 ha ulatuses. Varasemalt on samale alale koostatud detailplaneering 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-ga (alternatiiv I) 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.
Hoone oleks mitmefunktsiooniline ja aastaringse kasutusega. DP-ga muudetakse kehtivat
üldplaneeringut (2017), kuna soov on täiendavalt vähendada järve kalda ehituskeeluvööndit.
KSH aruande koostamise käigus viidi läbi korduvaid ala ülevaatusi ning konsultatsioone erinevate
asutuste ja isikutega (sh Keskkonnaamet, rannavalve). Lisaks kasutati töö käigus järgmiste
uuringute tulemusi:
✓ Alkranel OÜ, 2019. Kaitsealuste taimeliikide inventuur Verevi rannaala detailplaneeringu
alal;
✓ Eesti Veeprojekt OÜ & AB Artes Terrae OÜ, 2018. Kombineeritud sademevee strateegia
väljatöötamine pilootalal ning tulemuste integreerimine planeeringutesse;
✓ Rakendusgeoloogia OÜ, 2019. Verevi rannahoone. Elva linn. Ehitusgeoloogilise uuringu
aruanne;
✓ Verevi ranna rannavalve (G4S) poolt koondatud külastusstatistika (2017-2018).
KSH aruande koostamisel lähtuti KSH väljatöötamise kavatsusest (lisa 1). KSH protsessi
avalikkuse kaasamisest annab ülevaate ptk 8.
KÄSITLETAVA KESKKONNA KOONDÜLEVAADE
Elva linna üldplaneeringuga (2017; ÜP) on määratud Tartu mnt 16 maakasutuse juhtotstarbeks
supelranna ala (puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks) ja roheala. Planeeringuala paikneb Verevi
asumis, sh rohealal ja Elva-Peedu metsapargi alal. Paikkond on seostatav maakondliku tähtsusega
kultuurmaastikuga R4 „Elva ümbrus“, kus väärtusteks Elva linna aja- ja kultuurilugu (sh puhkelinn
ja talispordipiirkond). Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ (2019) järgselt asub planeeringuala
Elva ümbruse väärtuslikul maastikul, Elva-Vitipalu piirkonna puhkealal ja rohelise võrgustiku
alal.
Verevi järve näol on tegemist Elva linna territooriumil paikneva avalikult kasutatava loodusliku
järvega. Väikejärvede hüdrokeemilise seire 2017 (OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2017)
ja Eesti väikejärvede hüdrobioloogilise seire 2017. a (Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja
keskkonnainstituut, 2017) põhjal määrati järve ökoloogilise seisundi koondhinnanguks 2017.
aastal „kesine“. Seisundi parandamiseks on 2016. aastal koostatud Verevi järve meetmekava (Eesti
Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut Limnoloogiakeskus, 2016). Meetmekavas
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tuuakse ühe probleemina välja ka puhastamata sademevete kontrollimatu järve jõudmist mh
planeeringuala maa-ala kaudu.
Kaitsealustest liikidest on Verevi järve ja selle kaldaalaga seotud II kaitsekategooriasse kuuluvate
nahkhiirte (veelendlase (Myotis daubentonii), põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii), suurvidevlase
(Nyctalus noctula)) elu- ja toitumispaigad. Samuti on järv ja selle kaldad elupaigaks III
kaitsekategooriasse kuuluvatele kiililiikidele (suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), hännakrabakiil (L. caudalis) ning valgelaup-rabakiil (L. albifrons)). KSH raames 2019. a läbiviidud
taimestiku inventuuri kohaselt kasvavad Verevi järve madalas kaldavöötmes vesiroosi perekonda
(genus Nymphaea) kuuluva taimeliigi esindajad, kas väike vesiroos (Nymphaea candida) või valge
vesiroos (Nymphaea alba). Planeeringuala maismaaosal paiknevad kaitsealuste taimeliikide aaskarukella (Pulsatilla pratensis) ning balti-sõrmkäpa (Dactylorhiza baltica) kasvukohad ning
liblikaliigi vareskaera-aasasilmik (Coenonympha hero) leiukoht.
Järve veepiiri ja Verevi supelranna serva inventeerides tuvastati taimestiku inventuuri välitööde
(14.06.2019. a) käigus, et supelranna ümbruses esineb suurel määral inimestele ning eeskätt just
randa külastavatele väikelastele ohtlikku harilikku mürkputke (Cicuta virosa).
Planeeringuala jääb järgmiste kaitsealade territooriumitele: Elva-Peedu metsapark (KLO1200271)
ja Elva metsapark. Elva metsapargi näol on 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.
DP alast suure osa moodustab supelrand ja sellega seonduv taristu. Seejuures on tegemist avaliku
supelrannaga, kus Terviseamet teostab suplusvee kvaliteedi seiret ning tagatud on vetelpääste
teenus. Talvisel ajal on Elva järve jääd kasutatud uisu- ja motoürituste korraldamisel. Juurdepääs
rannaalale on tagatud nii Tartu maanteelt kui Järve tänavalt. Parkimine toimub Tartu mnt ja Järve
tänava ristmiku lähedale jääval parkimisalal, intensiivse ranna kasutuse perioodil ka Tartu mnt
ääres.
Verevi supelranna piirkond on ajalooliselt kasutusel olnud puhkepiirkonnana, sh on alal paiknenud
erinevatel aegadel rannahooned. Maa-ameti kaardirakenduse (2019) alusel piirneb DP ala
ehitusmälestisega – endine prof Afanasjevi suvila Elvas Järve tn 1, 1905-1908. a (registrinumber
7147). Läheduses paiknevad veel ehitismälestised: elamu Elvas Supelranna 27, 1920-1930. a
(registrinumber 7146) ja elamu Elvas Supelranna 25, 1920-1930.a (registrinumber 7145).
ALTERNATIIVIDE JA HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE
KSH käigus hinnati järgmiseid alternatiive (vt täpsemalt ptk 4):
Alternatiiv I – Elva Vallavolikogu poolt 18.06.2018. a otsusega nr 70 algatatud DP kehtestamine
ja elluviimine;
Null–alternatiiv – olemasoleva olukorra jätkumine, mille puhul võib ellu viia 2011. a kehtestatud
DP.
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Alljärgnevalt on esitatud ptk 5 käsitletud teemade koondkokkuvõtted. Seejuures KMH käigus
väljatöötatud leevendavad meetmed on tekstis allajoonitud.
Põhjavesi (sh joogiveevarustus ja reovee- ning sademeveekäitlus)
✓ Alternatiiviga I kavandatava rannahoone-ujula ja ka varasemalt 2011. a kavandatud
rannahoone (null-alternatiiv) veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalse võrgu
baasil. Kui kavandatava rannahoone veevajadus oleks samas suurusjärgus Pühajärve SPAga
(eelduslikult siiski väiksem), siis jätkuks kinnitatud põhjaveevarudest ning kavandatava
tegevuse elluviimine ei põhjustaks olulist mõju kinnitatud põhjaveevarude seisundile;
✓ Arvestades astangu esinemist hoone asukohas, siis võib eeldada, et ehitustööde ajal vähemalt
osaliselt võib osutuda vajalikuks teostada veeärastust. Samas esinevad piirkonna pinnases
lokaalsed veepidemed (nt savipinnased). Seega selgub veeärastuse reaalne vajadus hoone
lõpliku projekteerimise ja rajamise käigus. Teisalt arvestades, et hoone rajatakse
madalvundamendile, siis on ehitusaegsed mõjud põhjaveetasemele väikesed ja lokaalsed,
pikaajalisi ehk kasutusaegsed olulisi ebasoodsaid mõjusid ette näha ei ole.
Pinnavesi (sh vee-elustik, suplusvesi, sademevesi (mh suublad ja nende asupaigad)) ning
veekogude kalda kaitse eesmärkide täitmine
✓ Kavandatava tegevuse ellu viimise järgselt suureneb küll piirkonna külastajate hulk, kuid seda
peamiselt nö suvitushooaja välisel perioodil (nt ujula külastus). Seega ei ole põhjust eeldada,
et kavandatava tegevuse ellu viimise järgselt suureneks olulisel määral Verevi järves suplejate
hulk. Kui ka mõningane suurenemine aset leiab, siis ei ole ikkagi suplejate poolt
veekvaliteedile avaldatavat olulist mõju ette näha ja seda nii alternatiiv I kui null-alternatiivi
korral;
✓ Sõltumata kas kavandatav tegevus viiakse ellu või mitte ja millises mahus (alternatiiv I või
null-alternatiiv) on piirkonna sademevee käitluse lahendamine vajalik. Vastava koostatud
projekti (Eesti Veeprojekt OÜ & AB Artes Terrae OÜ, 2018) elluviimisel kaasneb soodne
mõju Verevi järve veekvaliteedile. Alternatiiv I või null-alternatiivi ellu viimisega otsest lühiega pikaajalist mõju ette näha ei ole ja seda eeldusel, et rakendatakse leevendavat meedet:
Kavandatava tegevuse käigus rajatava rannahoone-ujula (ka null-alternatiivi rannahoone)
katuselt ja kõvakattega parklaalalt formeeruv sademevesi tuleb suunata rajatavasse Tartu mnt
sademeveesüsteemi;
✓ Arvestades peatükis 5.1.2 analüüsitud looduskaitseseadusest tulenevaid kalda kaitse
eesmärkidega seonduvaid parameetreid ei ole ette näha olulist ebasoodsat mõju kalda kaitse
eesmärkide täitmisele. Seejuures on kehtiva detailplaneeringuga vähendatud
ehituskeeluvööndiga võrreldes täiendav vähendamise vajadus minimaalne ja sedagi mitte
kogu rannahoone-ujula ning väliterrassi ulatuses;
✓ Kavandatava tegevuse ja ka null-alternatiivi ellu viimisel ei ole ette näha lühi- ega pikaajalist
olulist mõju piirkonna nahkhiirte elu-, varje- ja toitumispaikade säilimisele ning seda eeldusel,
et rakendatakse leevendavaid meetmeid: Nahkhiirtele avalduda võiva võimaliku ebasoodsa
mõju minimeerimiseks on vajalik arvestada nahkhiirte aastaringiga ning teostada puude raie
perioodil august-jaanuar; Rannahoone-ujula ja kogu ala planeerimisel tuleb vältida valgustuse
ebasoodsat mõju, kasutades kõnniteedel, teeäärtes ja parkides madalama asetusega nõrku
lampe, mis valgustavad piisavalt inimeste jalgradu, aga mitte puude võrasid ja eemalolevaid
põõsaid;
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✓ Kolme kaitsealuse kiililiigi seisundi säilimisele kavandatava tegevusega olulist ebasoodsat
mõju ei kaasne. Pigem võib sademevee käitluse lahendamisega kaasneda soodne mõju
eutrofeerumise vähenemisele, tegemist on kaudse mõjuga. Samuti säilivad väljaspool
suplusala kiilidele sobilikud taimestikurikkad järvesopid.
Maismaakeskkonna liigid, elupaigad ja kaitsealad
✓ Planeeringuala jääb Elva-Peedu metsapargi alale. Tänaseks on tehtud ettepanek Elva-Peedu
metsapargi piire muuta. Seoses Elva maastikukaitseala moodustamisega hõlmati Elva-Peedu
metsapargi kõrgema looduskaitselise väärtusega osad Elva maastikukaitseala koosseisu. Elva
maastikukaitseala aga DP alani ei ulatu. Tulenevalt metsapargi piiride täpsustamise vajadusest
koostati Elva linna üldplaneeringu (2017) käigus kohaliku kaitse alla võetava Elva metsapargi
piiriettepanek ja metsapargi kaitse-eeskiri. Tuginedes kehtestatud üldplaneeringu Puhkealad
ja rohevõrgustiku joonisele jääb DP ala maismaa osa (v.a ala loodenurk) kohaliku kaitse alla
võetavast Elva metsapargi alast välja. Elva üldplaneeringuga määratud metsapargi piiri
muudatuste osas on põhimõttelise nõusoleku andnud ka Keskkonnaamet. Siiski toob
Keskkonnaamet (02.07.2015 kiri nr JT14-4 /15/5036-4) välja, et kuna Elva-Peedu metsapark
on riiklikul tasemel looduskaitse all maastikukaitseala eritüübi (metsa)pargina, ei saa KOV
algatada ala kohaliku kaitse alla võtmist enne, kui senine ala kaitse alla võtmise otsus on
kehtetuks tunnistatud. Tänase (september 2019) seisuga ei ole metsapargi riikliku kaitse alla
võtmise otsus veel kehtetuks tunnistatud. Samas Keskkonnaameti esindajate sõnul
(28.05.2019 Keskkonnaameti esindajatega toimunud töökoosolek) ei ole ka 2019. aastal
põhimõtteline seisukoht muutunud ning menetlus Elva maastikukaitseala piiridest välja jääva
Elva-Peedu metsapargi riikliku kaitse alt välja võtmiseks kestab;
✓ Kuigi üksikpuid tuleb DP ellu viimiseks raiuda on siiski oluline, et säilivad tihedama puistuga
piirkonnad planeeringuala kagu-, lõuna- ja põhjaosas ehk põhimahus säilib planeeringualal
rohelus. Eelnevaid asjaolusid arvestades kaasneb DP ellu viimisel lühi- ja pikaajaline nõrk
ebasoodne (alternatiiv I) ja null-alternatiivi korral vähene ebasoodne mõju. Kavandatava
väliterrassi mahus säilitatava männi elujõulisuse säilitamiseks tuleb arvestada leevendavat
meedet: Rannahoone-ujula külje all väliterrassil on kavandatud säilitada üksik mänd. Männi
elujõulisuse säilitamiseks jätta vähemalt poole võra laiuselt tüve ümber maapind katmata ehk
vältida terrassi ehitust antud kohas. Lisaks tuleks võimalusel hoone projekteerimisel arvestada
männi võra laiusega ehk võimalusel kujundada hoonemaht männivõra kuju arvestades.
Ehitustööde käigus tuleb kasutada tüvekaitsmeid;
✓ DP eskiisil on jäetud võimalus rannapromenaadi rajamiseks järve kaldale kogu planeeringuala
ulatuses. Tingimusi, millisena ja nt millise kattega promenaad rajatakse ei ole teada.
Vareskaera-aasasilmiku elupaik on seotud peamiselt niiskete lagedamate aladega ehk antud
juhul Verevi järve soisem kaldaala. Kui soovitakse rannapromenaadi planeeringuala põhjaosa
kaldaalale rajada, siis tuleb vältida vareskaera-aasasilmiku elupaika ehk lagedamat soist
kaldaala ning kujundada antud kohas rannapromenaad kulgema metsa alt. Antud tingimuse
arvestamisel ei ole olulist ebasoodsat mõju liblikaliigi elupaiga säilimisele piirkonnas ette
näha. Rannapromenaadi kujundamisel tuleb vältida asfaltkatte kasutamist ja seda kogu
planeeringualal;
✓ Käesoleva KSH raames viidi läbi maa-ala taimestiku inventuur (2019). Arvestades inventuuri
tulemusi ei ole alternatiiv I või null-alternatiivi realiseerumisel ette näha olulist ebasoodsat
mõju maismaataimestiku säilimisele. Pigem kaasneb läbi inimeste liikumise suunamise,
konkreetse kõnnitee rajamisega Järve tänava otsas paiknevast parklast supelranda kulgeva
62
Verevi järve rannaala DP KSH. Aruande eelnõu. Alkranel OÜ, 2018-2020

jalgraja asemel vähene soodne lühi- ja pikaajaline mõju. Lisaks on soodsat mõju võimalik
suurendada läbi vastavate meetmete rakendamise: Järve tänavalt ja sealselt parkimisalalt
lähtuva kõnnitee rajamisel vältida võimalusel asfaltkatet; Lisaks rannaala korrapärasele
taimestiku niitmisele teostada niitmist ka supelrannast lähtuvalt mõlemal pool kalda servades,
kus esineb mürkputke levikuala. Samas tuleb kaldataimestiku piiramisel silmas pidada ka
perekond vesiroosi isendite levikuala ranna-alale võrdlemisi vahetus läheduses ning vältida
niitmisel nende kahjustamist. Kaldavööndi niitmist tuleks teostada soovitavalt suve esimese
pooles, mil taimekasv on kiirem, vähemalt kaks korda kuus ning alates juuli keskpaigast kord
kuus; Planeeringuala lõunaserva jääv (Järve tänava serv) võrkpalliplatsi äärne nõlv tuleks
soovitatavalt kujundada niidualaks, kus niita tuleks võimalusel suve jooksul eelistatult vaid
üks kord.
Rohevõrgustik
✓ Tuginedes peatükkides 5.1.2 ja 5.2.1 toodule ei ole kavandatava tegevuse ellu viimise järgselt
ette näha olulist ebasoodsat mõju piirkonna elupaikade (järv, puistud jt) säilimisele.
Rohevõrgustiku sidusus Verevi ja Arbi järvede vahel on tagatud peamiselt Elva metsapargi
kaudu. Rannahoone-ujula (alternatiiv I) ja rannahoone (null-alternatiiv) rajamine supelranda
ja rohevõrgustiku servaalale ei põhjusta rohelise võrgustiku killustamist ja seda ka arvestades,
et tegevuse käigus tuleb üksikuid puid eemaldada (olulisemad piirkonna puudemassiivid
säilivad). Lisaks jääks rajatav hoone mõlema alternatiivi korral ümbritsevatest puudest
madalamaks ehk visuaalne sidusus puistute vahel säilib ka hoone rajamise järgselt (võibolla
oluline nt lindudele). Kokkuvõtvalt arvestades tegevuse asukohta ja mahtu, siis ei ole ette näha
rohevõrgustiku toimimisele olulist lühi- ega pikaajalist ebasoodsat mõju ja seda nii alternatiiv
I kui null-alternatiivi korral.
Transport ja liikluskorraldus (sh parkimine)
✓ Eelduslikult rannahoone-ujula (alternatiiv I) ja rannahoone (null-alternatiiv) rajamine
suurendab küll piirkonna külastatavust, samas ujula kasutamine leiab põhimahus aset
suvitusperioodi tipphooaja välisel perioodil. Seega ei ole ette näha olulist ebasoodsat mõju
seoses suurenenud külastajate arvust tingitud liiklusohutuse vähenemise või parkimiskohtade
puudumisega. Parkimiskohtade kavandamisel on püütud leida optimaalne lahendus, mis
tagaks liiklusohutuse ja vajaliku parkimiskohtade arvu, kuid ei tekitaks enamuse aastast tühjalt
seisvaid suuri parkimisplatse. Võrreldes tänase olukorraga parandatakse parkimise korraldust,
seeläbi ka liiklusohutust ning lisanduvad parkimiskohad eelkõige Järve tänava äärde. Seega
on alternatiiv I realiseerumisel ette näha pikaajaliselt nõrgalt soodsat mõju, mida on võimalik
suurendada leevendavate meetmete rakendamisel: Parkimise korraldamisel on oluline, et
lisaks liiklusmärkidele peavad parkimiskohad maapinnal olema markeeritud ja selgesti
tuvastatavad (nt murukivi korra parkimiskoha piir teist värvi kivist vms). Kaaluda
kavandatava rannahoone-ujula ja Tartu mnt ülekäiguraja läheduses teiselpool Tartu maanteed
planeeritud hooajalise kasutusega parkimiskohtade muutmist alalisteks parkimiskohtadeks
(ujula lähedased parkimiskohad aastaringseks kasutamiseks). Null-alternatiivi korral on
soodne mõju mõnevõrra väiksem, kuna parkimine Tartu maantee ääres (risti Tartu mnt-ga) on
liiklusohutuse seisukohast vähem eelistatum kui alternatiiv I ning ka parkimiskohti on
kavandatud vähem. Lühiajaliselt kaasneb mõõdukas ebasoodne mõju, mis on seotud
rannahoone-ujula (null-alternatiivi korral rannahoone) ehitamistöödega ja seoses
ehitusmasinate liikumisega piirkonnas. Mõju on võimalik leevendada: Vältida rannahoone63
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ujula ehitustöid peamisel suvitusperioodil (juuni-august). Kui ehitustööde teostamist
suvitusperioodil ei ole võimalik täielikult vältida, tuleb väljaspool ehitustsooni tagada
inimeste juurdepääs rannaalale.
Väärtuslik puhkemaastik (sh kultuuriväärtused)
✓ Nii rannahoone-ujula (alternatiiv I) kui rannahoone (null-alternatiiv) haakuvad piirkonna
puhkemaastiku funktsiooniga. Kuna alternatiiv I loob võrreldes null-alternatiiviga
mitmekesisemad võimalused puhkamiseks ja sportimiseks, siis kaasneb tegevusega
pikaajaline mõõdukas soodne mõju, null-alternatiivi puhul on mõju väiksem. Oluline on
piirkonna tundlikkust arvestades rakendada leevendavat meedet: Hoone projekteerimise
käigus tuleb sobiliku lahenduse leidmiseks korraldada arhitektuurikonkurss. Lühiajalised
mõjud on seotud ehitustöödega.
Jäätmeteke
✓ Ehitustegevuse käigus (sõltumata kas rakendub null-alternatiiv või alternatiiv I) tekib
erinevaid ehitusjäätmeid. Ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohustus on ehitajal juba
õigusruumist ja heakorra tagamise põhimõtetest lähtuvalt. Küll aga on arvestades järve
lähedust nõuete täitmise üle järelevalve tegemine antud juhul aga väga oluline.
✓ Rannaala korrashoiuks on oluline tagada nõuetekohane jäätmete käitlemine. Viimane
omakorda eeldab piisava arvu jäätmemahutite olemasolu ning nende regulaarset tühjendamist.
Sõltumata alternatiivist on vajalik paigaldada jäätmemahutid vähemalt peamiste
juurdepääsude (Tartu mnt, Järve tänav) ja riietevahetuskabiinide juurde ning tagada nende
regulaarne tühjendamine. Nõuetekohasel jäätmete käitlemisel ei ole alternatiiv I või nullalternatiivi korral olulist ebasoodsat mõju ette näha. Seda ka lühiajalise ehitustegevuse korral.
Küttelahendused
✓ Lokaalse küttelahenduse kasutamisega seoses ei ole olulist ebasoodsat mõju ette näha. Teisalt
arvestades, et tegemist on linnalise piirkonnaga, läheduses paikneb kaugküttevõrgustik ning
soojatarbijate leidmine on olemasolevatele katlamajadele oluline, siis on soovituslik vähemalt
alternatiiv I korral liituda kaugküttega.
Maakasutus (sh naabruskond ja järve kallaste kasutus)
✓ Alternatiiv I ellu viimine täiendab Verevi supelrannas pakutavaid puhkamis- ja
sportimisvõimalusi ning suurendab maa-ala efektiivsemat kasutust ning loob võimaluse rajada
Elvasse ujula. Seega kaasneb tegevusega pikaajaliselt nõrgalt soodne mõju, mida on võimalik
vastava meetme rakendamisel suurendada. Meede: Rannahoone-ujula kavandamisel antud
asukohta tuleks liivariba võimalikult suures ulatuses säilitada, samas tagades ka rannahooneujula rajamise võimaluse. Üks võimalik lahendus on esitatud joonisel 5.10. Lisaks on
asjakohased järgmised meetmed: DPga on kavandatud liivaala laiendus planeeringuala
lõunaossa. KSH koostaja hinnangul ei ole antud asukohta liivaala laienduse kavandamine
otstarbekas (nt enamus päevast varjus, setteid täis järveosa jm). Kui kohalik omavalitsus peab
liivaala laiendamist aga vajalikuks, siis oleks soovitatav seda teha praegusest ujuvplatvormist
põhja poole jääval alal, kust ka hetkel ujuma minnakse ning kuhu päike paistab suuremal osal
päevast. Soovitatav on rajada Järve tänavalt järve veepiirini kulgev tee, mida mööda saaksid
mootorsõidukid talvisel ajal vajadusel järvejääle sõita. Kuna järve lõunaosa on madal ja setet
täis eeldab aga suviseks paatide veeskamiseks nt slipi rajamine järve vastavas osas
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setteuuringute tegemist ning uuringutulemuste alusel slipi rajamise võimalikkuse
väljaselgitamist. Lühiajalist olulist mõju ette näha ei ole.
✓ Null-alternatiivi erinevus võrreldes alternatiiviga I seisneb asjaolus, et null-alternatiivi korral
kavandatakse alale ainult rannahoone, mis käesoleva olukorraga võrreldes on positiivne.
Positiivseks saab lugeda ka peamise liivaala laiuse säilimist valdavas mahus. Samas piirkonna
aastaringset kasutust soodustavat lisaväärtust (ujulat) ei kavandata, mistõttu jääb piirkonna
kasutus üldises plaanis samaks tänasega (kasutus suvisel ajal ja talvel). Eelnevat arvestades
kaasneb null-alternatiivi ellu viimisel väiksem soodne (vähene) mõju kui alternatiiv I korral.
Mõju aitavad suurendada alternatiiv I juures toodud meetmed (v.a liivariba säilitamist
puudutav meede).
ALTERNATIIVIDE VÕRDLEMINE
Ptk 6 alusel kaasnevad mõlema hinnatud alternatiivi korral lühiajaliselt ebasoodsad mõjud, mis on
seotud ehitustegevusega. Samas on mõjud lokaalsed, leevendatavad ning olulist ebasoodsat mõju
ette näha ei ole. Pikaajalises skaalas kaasnevad mõlema alternatiivi ellu viimisel soodsad ehk
positiivsed koondmõjud, mis on seotud eelkõige piirkonna puhkamisvõimaluste täiendamise ja
liikluskorralduse parandamisega. Seejuures kaasneb alternatiiv I ellu viimisel mõnevõrra suurem
positiivne mõju, mis on tingitud asjaolust, et alternatiiv I korral ujula rajamisega suurendatakse
võimalusi piirkonna aastaringseks puhke- ja spordi otstarbel kasutamiseks. Eelnevaid asjaolusid
arvestades soovitab KSH koostaja ellu viia alternatiiv I ehk rajada maa-alale rannahooneujula. Seejuures tuleb arvestada KSHs esitatud leevendavate meetmetega, mis koondina on
toodud alljärgnevalt:
Vajalikud:
✓ Kavandatava tegevuse käigus rajatava rannahoone-ujula (ka null-alternatiivi rannahoone)
katuselt ja kõvakattega parklaalalt formeeruv sademevesi tuleb suunata rajatavasse Tartu mnt
sademeveesüsteemi;
✓ Nahkhiirtele avalduda võiva võimaliku ebasoodsa mõju minimeerimiseks on vajalik arvestada
nahkhiirte aastaringiga ning teostada puude raie perioodil august-jaanuar;
✓ Rannahoone-ujula ja kogu ala planeerimisel tuleb vältida valgustuse ebasoodsat mõju,
kasutades kõnniteedel, teeäärtes ja parkides madalama asetusega nõrku lampe, mis
valgustavad piisavalt inimeste jalgradu, aga mitte puude võrasid ja eemalolevaid põõsaid;
✓ Rannahoone-ujula külje all väliterrassil on kavandatud säilitada üksik mänd. Männi
elujõulisuse säilitamiseks jätta vähemalt poole võra laiuselt tüve ümber maapind katmata ehk
vältida terrassi ehitust antud kohas. Lisaks tuleks võimalusel hoone projekteerimisel arvestada
männi võra laiusega ehk võimalusel kujundada hoonemaht männivõra kuju arvestades.
Ehitustööde käigus tuleb kasutada tüvekaitsmeid;
✓ Kui soovitakse rannapromenaadi planeeringuala põhjaosa kaldaalale rajada, siis tuleb vältida
vareskaera-aasasilmiku elupaika (vt joonis 3.1 ptk 3.1) ehk lagedamat soist kaldaala ning
kujundada antud kohas rannapromenaad kulgema metsa alt;
✓ Rannapromenaadi kujundamisel tuleb vältida asfaltkatte kasutamist ja seda kogu
planeeringualal;
✓ Järve tänavalt ja sealselt parkimisalalt lähtuva kõnnitee rajamisel vältida võimalusel
asfaltkatet;
✓ Lisaks rannaala korrapärasele taimestiku niitmisele teostada niitmist ka supelrannast lähtuvalt
mõlemal pool kalda servades, kus esineb mürkputke levikuala (vt joonis 5.6 ptk 5.2.1). Samas
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

tuleb kaldataimestiku piiramisel silmas pidada ka perekond vesiroosi isendite levikuala rannaalale võrdlemisi vahetus läheduses ning vältida niitmisel nende kahjustamist. Kaldavööndi
niitmist tuleks teostada soovitavalt suve esimese pooles, mil taimekasv on kiirem, vähemalt
kaks korda kuus ning alates juuli keskpaigast kord kuus;
Parkimise korraldamisel on oluline, et lisaks liiklusmärkidele peavad parkimiskohad
maapinnal olema markeeritud ja selgesti tuvastatavad (nt murukivi korra parkimiskoha piir
teist värvi kivist vms);
Kaaluda kavandatava rannahoone-ujula ja Tartu mnt ülekäiguraja läheduses teiselpool Tartu
maanteed planeeritud hooajalise kasutusega parkimiskohtade muuta alalisteks
parkimiskohtadeks (ujula lähedased parkimiskohad aastaringseks kasutamiseks);
Vältida rannahoone-ujula ehitustöid peamisel suvitusperioodil (juuni-august). Kui ehitustööde
teostamist suvitusperioodil ei ole võimalik täielikult vältida, tuleb väljaspool ehitustsooni
tagada inimeste juurdepääs rannaalale;
Hoone projekteerimise käigus tuleb sobiliku lahenduse leidmiseks korraldada
arhitektuurivõistlus;
Vajalik paigaldada jäätmemahutid vähemalt peamiste juurdepääsude (Tartu mnt, Järve tänav)
ja riietevahetuskabiinide juurde ning tagada nende regulaarne tühjendamine;
DPga on kavandatud liivaala laiendus planeeringuala lõunaossa. KSH koostaja hinnangul ei
ole antud asukohta liivaala laienduse kavandamine otstarbekas (nt enamus päevast varjus,
setteid täis järveosa jm). Kui kohalik omavalitsus peab liivaala laiendamist aga vajalikuks, siis
oleks soovitatav seda teha praegusest ujuvplatvormist põhja poole jääval alal, kust ka hetkel
ujuma minnakse ning kuhu päike paistab suuremal osal päevast;

Soovituslikud:
✓ Planeeringuala lõunaserva jääv (Järve tänava serv) võrkpalliplatsi äärne nõlv (vt joonis 5.7
ptk 5.2.1) tuleks soovitatavalt kujundada niidualaks, kus niita tuleks võimalusel suve jooksul
eelistatult vaid üks kord;
✓ Rannahoone-ujula rajamisel on soovituslik eelistada lokaalsele katlamajale kaugkütte
kasutamist;
✓ Rannahoone-ujula kavandamisel antud asukohta tuleks liivariba võimalikult suures ulatuses
säilitada, samas tagades ka rannahoone-ujula rajamise võimaluse. Üks võimalik lahendus on
esitatud joonisel 5.10 ptk 5.3.5;
✓ Soovitatav on rajada Järve tänavalt järve veepiirini kulgev tee, mida mööda saaksid
mootorsõidukid talvisel ajal vajadusel järvejääle sõita. Kuna järve lõunaosa on madal ja setet
täis eeldab aga suviseks paatide veeskamiseks nt slipi rajamine järve vastavas osas
setteuuringute tegemist ning uuringutulemuste alusel slipi rajamise võimalikkuse
väljaselgitamist.
SEIRE
✓ Asjakohane nt iga 5 aasta tagant teostada alal taimestikuinventuur, mis annaks ülevaate
kaitsealuste taimeliikide seisundi ja ka mürkputke esinemise kohta. Ühtlasi annaks inventuur
indikatsiooni, kas kavandatud meetmed (niitmine, jalgteed kaitsealuse aas-karukella
kasvukoha läheduses) on andnud soovitud tulemusi;
✓ Oluline on jätkata Verevi järve seisundi seiret, mis toimub riikliku seireprogrammi raames.
Samuti on riiklikul tasandil korraldatud Verevi supelranna suplusvee kvaliteedi seire;
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✓ Verevi supelranna külastajate hulka suplushooajal hindab rannas tegutsev rannavalve.
Soovitatav on Elva Vallavalitsusel teha rannavalvega koostööd, et andmed külastajate arvu
kohta keskmise ja tippkoormusega päevadel (nt päevade või nädalate lõikes) laekuks iga aasta
vähemalt suplushooaja lõpus ka Elva Vallavalitsusele.
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KASUTATUD ALLIKAD
✓ Alkranel OÜ, 2019. Kaitsealuste taimeliikide inventuur Verevi rannaala detailplaneeringu
alal;
✓ EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister: Keskkonnaagentuur),
01.06.2019;
✓ Eesti Veeprojekt OÜ & AB Artes Terrae OÜ, 2018. Kombineeritud sademevee strateegia
väljatöötamine pilootalal ning tulemuste integreerimine planeeringutesse;
✓ Elva linna arengukava 2012-2020, 2012;
✓ Elva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020, 2007;
✓ Elva linna üldplaneering, 2017;
✓ Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022, 2018;
✓ Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, 2017. Väikejärvede hüdrokeemilise seire 2017;
✓ Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 2017. Eesti väikejärvede
hüdrobioloogilise seire 2017. a;
✓ Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut Limnoloogiakeskus, 2016. Verevi
järve meetmekava;
✓ IB Stratum OÜ, 2010. Kalamaja piirkonna parkimiskorralduse analüüs;
✓ Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava, 2016;
✓ Järvet, A., 2009. Hellenurme maaküttetorustiku paigaldamise detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne;
✓ Kõiv, T., 2009. Ekspertarvamus Järvekünka maaüksusele rajatava maaküttesüsteemi
kohta;
✓ Maa-ameti kaardirakendused, 2018-2019;
✓ Maves AS, 2019. Maaküte Tartus;
✓ Maves AS, 2009. Endisel Raadi lennuväljal Eesti Rahva Muuseumi uue hoone rajamisega
seotud kinnistutel kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne;
✓ Nahkhiirlaste (Vespertilionidae) kaitse tegevuskava, 2017;
✓ Rakendusgeoloogia OÜ, 2019. Verevi rannahoone. Elva linn. Ehitusgeoloogilise uuringu
aruanne;
✓ Suur-rabakiili (Leucorrhinia pectoralis) kaitse tegevuskava, 2015;
✓ Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+, 2019;
✓ Terviseamet, 2018-2019. Avalike ja muude supluskohtade vee kvaliteet;
✓ Verevi järve suplusvee profiil, 2011;
✓ Verevi ranna rannavalve (G4S) poolt koondatud külastusstatistika (2017-2018).
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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;
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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.

33

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

Lisa 2. KSHs käsitletud alternatiivide joonised
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Sissejuhatus
Taimestiku inventuuri tellijaks on Elva Vallavalitsus. Töö teostajaks on Alkranel OÜ
(keskkonnaspetsialist Elar Põldvere ja keskkonnakonsultant Kaari Susi) ning Elle Roosaluste
(botaanik; FIE). Töö koostamisel on kasutatud tellija poolt esitatud infot planeeringuala osas ja
avalikest registrites esitatud informatsiooni.
Taimestiku inventuur teostati Elva Verevi järve rannaala planeeringualal (peamiselt Tartu mnt 16
ning Verevi järve kaldaalal). Taimestiku inventuuri teostasid esimesel välitöö päeval
(30.05.2019. a) Kaari Susi ning teisel päeval (14.06.2019. a) Elle Roosaluste ja Kaari Susi. Töö
eesmärgiks oli eelkõige planeeringualal esinevate kaitsealuste taimeliikide esinemine ning nende
seisundi hindamine.
Inventeeritud ala puhul on tegemist aktiivses kasutuses oleva supelranna ning selle ümbrusega,
kus planeeritakse parandada ja laiendada rannaalal pakutavate teenuste olukorda.
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1. Taimestiku inventuur
Taimestiku inventuur teostati kahel päeval (30.05.2019. ja 14.06.2019. a) ning inventuuri
teostajateks olid Kaari Susi ning Elle Roosaluste. Inventuurile eelneval perioodil kontrolliti
avalikest registrites esitatud informatsiooni ning kaitsealuseid taimeliike antud planeeringualal
oli varasemalt registreeritud planeeringuala lõunaservas (EELIS – Eesti Looduse Infosüsteem –
Keskkonnaregister: Keskkonnaagentuur, 27.05.2019. a).
Kontrollimaks varasemalt registreeritud kaitsealuste taimeliikide esinemist ning leidmaks alalt
teisigi kaitsealuseid liike ja saamaks ülevaadet sealsetest elupaikadest tervikuna, käidi kogu
territoorium läbi transektidena ühest äärest teise. Suuremat tähelepanu pöörati looduslikematele
servaaladele ning tugevast inimtegevusest mõjutatud supelranna osa läbiti sirgjooneliselt
kontrollides enam supelranna ja järve puutepunkti (vt joonis 1).

Joonis 1. Verevi järve rannaala planeeringuala. Alus: Maa-amet, 2019.

Kogu alal on tegemist tugeva pikaajalise inimmõjutusega territooriumiga, kus valdavaks on
invasiivsed taimeliigid, näiteks põld-puju (Artemisia vulgaris), väikeseõieline lemmalts
(Impatiens parviflora) või kanada kuldvits (Solidago canadensis). Samuti esines, eriti
planeeringuala lõunaosas antud kooslusele omaseid taimeliike, mh pajuvaak (Inula salicina),
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harilik vereurmarohi (Chelidonium majus), h. naat (Aegopdium podagraria) ja h. sarapuu
(Corylus avellana).
Planeeringualal toimub suvisel perioodil suurel määral regulaarne taimestiku niitmine ning vaid
planeeringuala põhjapoolne osa, Verevi järve lõunakaldale jääv planeeringuala serv ja mändide
alune kaitsealuse aas-karukella kasvukoht on jäetud niitmisalalt välja. Kuna tegemist on väga
aktiivses kasutuses oleva supelrannaga, siis toimuvad planeeringuala keskosas supluskoha
ümbruses pidevad rannaliiva puhastustööd mh võimalikust kasvavast taimestikust. Tegemist on
liivase territooriumiga, kus valdavaks kõrghaljastuseks on männid ning kuivemates
planeeringuala osades põuda taluvad taimeliigid. Verevi järve kaldaalale on omased tüüpilised
niiskuslembesed kaldataimed, nt harilik pilliroog (Phragmites australis), metskõrkjas (Scirpus
sylvaticus) või järvkaisel (Schoenoplectus lacustris).
Varasemalt on planeeringualal kaitstavatest taimeliikidest registreeritud ning registrisse kantud
III kaitsekategooria kahe taimeliigi esindajad. Planeeringuala lõuna- ja lääneservas on
registreeritud balti sõrmkäpa (Dactylorhiza baltica) kasvukohad (Keskkonnaregistris reg.
04.12.2009. a) ning ala kaguservas männiku all ühtne aas-karukella (Pulsatilla pratensis)
kasvukoht (Keskkonnaregistris reg. 22.02.2010. a) (vt joonis 2). Käesoleva taimestiku inventuuri
käigus ei tuvastatud maismaal teisi kaitsealuseid taimeliike, küll aga Verevi järve madalas
kaldavöötmes. Seal levivad vesiroosi perekonda (genus Nymphaea) kuuluva taimeliigi esindajad,
kas väike vesiroos (Nymphaea candida) või valge vesiroos (N. alba). Liigini määramine
võimalik kahjuks ei olnud, kuid mõlemad perekonna esindajad kuuluvad III kaitsekategooriasse.

Joonis 2. Kaitsealuste taimeliikide levikualad (sh varasemalt Keskkonnaregistrisse kantud andmed ning
mai-juuni, 2019 teostatud taimestiku inventuuri käigus registreeritud levikualad). Alus: EELIS,
27.05.2019; Maa-amet, 2019.
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Taimestiku inventuur käigus (14.06.2019. a) tuvastatud balti sõrmkäpa kasvukoha puhul oli
tegemist niidetava alalt napilt välja jääva üksiku isendiga, kelle puhul antud territooriumil pole
tegemist elujõulise asurkonnaga. Kui varasemalt registreeritud balti sõrmkäpa levikuala antud
planeeringualal paiknes pigem järve lõunaservas, siis taimestiku inventuuri käigus ühtegi
generatiivset ega ka vegetatiivset taimeisendit sealt planeeringuala osast ei tuvastatud. Üheks
põhjuseks võib olla tõenäoliselt viimastel aastatel toimuv järve lõunaservas taimestiku regulaarne
niitmine.
Aas-karukella puhul tuvastati taimestiku inventuuri läbi viies (30.05.2019. a), et mändide alla
jääval võrdlemisi tugeva erosiooniga alal, esineb üle 30 elujõulise generatiivse taimeisendi ning
ca 20-30 vegetatiivset isendit. Tegemist on elujõulise levikualaga, mida tuleks tulevikus
võimaliku intensiivistuva tallamiskoormuse eest teataval määral kaitsta.
Lisaks maismaataimestikku inventeerides tuvastati Verevi järve madalat kaldavööndis hulgaliselt
ka perekonna vesiroos (genus Nymphaea) isendeid. Lisaks planeeringualal ja selle serva jääva
Verevi järve kaldavööndile esines perekond vesiroos isendeid suures osas kogu järve servas (v.a
aktiivne supelranna ala) ning tegemist on elujõulise levikualaga.
Taimestiku inventuuri läbi viies (30.05.2019. a ja 14.06.2019. a) tuvastati, et aas-karukella
kasvukohas ning sellest põhjapoole jääva männiku all on tegemist keskmine tallamiskoormusega
territooriumiga. Järve tänava serva jäävalt parkimisalalt lähtuva jalgtee puhul on tegemist tugeva
tallamiskoormusega alaga, kus olulisel määral on külgnevate mändide juured paljandunud ning
esineb tugev erosioon järve ja rannaala suunas. Planeeritava arendustegevusega Verevi rannaalal
tuleks tulevikus võimaliku erosiooni jätkumise takistamiseks rajada lõunapoolsele rannaalale
viivale jalgteele erosiooni takistava lahendusega kaldtee või muu sarnane lahendus, mis suunaks
rannas liikuvad külastajad eelistatult pigem parkimisplatsilt lähtuvat peamist jalgteed kasutama
ning seeläbi väldiksid enam mändide vahelisi väiksemaid jalgteid.
Sarnast tugevat pinnase erosiooni tuvastati taimestiku inventuuri käigus (14.06.2019. a) ka
planeeringuala lõunaservas (joonis 3, pilt A), kus Järve tänavalt lähtub teine jalgtee ning esines
tugevalt erodeerunud uhtkraav kaldega järve suunas. Samasugune tugev erosioon esines ka otse
supelrannas (joonis 3, pilt B), Tartu mnt tänavalt lähtuvate vihmavete poolt tekitatud uhtkraavi
näol. Sealset uhtkraavi hakati taimestiku inventuuri läbi viies rannaala korrashoidjate poolt juba
samal ajal likvideerima ning võib eeldada, et tegemist on sealsel alal sagedase probleemiga, mis
uue rannaala planeeringutega leiab lahenduse, kui randa piiritlevad tänavate vihmaveed juhitakse
supelrannast eemale.
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Joonis 3. Taimestiku inventuuri käigus tuvastatud tugeva vihmavalingu järel tekkinud uhtkraavid. Pilt A
(vasakul) - planeeringuala lõunaservast Järve tänavalt lähtuv jalgtee; pilt B (paremal) - Tartu mnt tänavalt
lähtuva supelranda viiv peamine jalgtee. Fotod: tehtud käesoleva töö käigus.

Lisaks eelnevale leidsid inventeerijad, et planeeringuala lõunaserva jäävat (Järve tänava serv)
võrkpalliplatsi äärset nõlva tuleks võimalusel niita suve jooksul eelistatult vaid üks kord, pärast
taimede õitsemis- ja seemnete valmimise perioodi (joonis 4). Tegemist on liivaka pinnasega
alaga ja suures osas varjulise kasvukohaga, kus taimestik liigselt intensiivseks ei kujune ning
võimalus oleks kujundada planeeringuala serva niiduala, kus väheneks võimalik erosiooni tekke
oht ning kasvaks taimede liigirikkus.

Joonis 4. Võimaliku loodava niiduala asukoht planeeringualal. Alus: Maa-amet, 2019.

Järve serva ja Verevi supelranna serva inventeerides tuvastati välitööde (14.06.2019. a) käigus, et
supelranna ümbruses (vt joonis 5) esineb suurel määral inimestele ning eeskätt just randa
külastavatele väikelastele ohtlikku harilikku mürkputke (Cicuta virosa). Eriti mürgised on taime
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risoomid ning juured, kuid ka kõik teised taime osad on väga mürgised. Selle tõttu on soovitav
lisaks tavapärasele rannaala ümbruse niitmisele teostada korrapärast niitmist ka supelrannast
lähtuvalt mõlemal pool kalda servades, kuid samas piirdudes siiski veepiiri lähedase alaga, kuna
samas piirkonnas, kuid siiski madalas vees kasvab kaitsealuse perekond vesiroosi isendeid.
Lisaks mürkputke tõrjumisele tema mürgisuse tõttu, saaks regulaarse kaldataimestiku niitmise
abil vähendada ka järvkaiseli, pilliroo ja metskõrkja levikut supelrannas. Kaldavööndi niitmist
tuleks teostada sarnase või veidi harvema sagedusega kui tavapärast rannaterritooriumi niitmist,
vältimaks mürkputke õisikute valmimist ning edasist levikut supelranna territooriumil ja selle
lähialal. Soovitavalt suve esimeses pooles, mil taimekasv on kiirem, vähemalt kaks korda kuus
ning alates juuli keskpaigast kord kuus.

Joonis 5. Planeeringualal esineva perek vesiroosi (gen. Nymphaea) isendite ja mürkputke (Cicuta virosa)
levikuala. Mürkputke levikualal tuleks teostada regulaarset niitmist, vältimaks võimalikku supelranda
külastavate inimeste, eelkõige väikelaste kokkupuudet mürgiste taimeosadega. Alus: Maa-amet, 2019.
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Kokkuvõte
Taimestiku inventuuri tellijaks oli Elva Vallavalitsus ning töö teostajaks Alkranel OÜ
(keskkonnaspetsialist Elar Põldvere ja keskkonnakonsultant Kaari Susi) ning Elle Roosaluste
(botaanik, FIE). Töö koostamisel kasutati tellija poolt esitatud infot arendushuvide osas ja
avalikest registrites esitatud informatsiooni.
Käesolev töö käigus teostati taimestiku inventuur planeeringualal (peamiselt Tartu mnt 16) kahel
päeval (30.05.2019. a ja 14.06.2019. a). Taimestiku inventuuri teostasid (30.05.2019. a) Kaari
Susi ning (14.06.2019. a) Kaari Susi ja Elle Roosaluste. Töö eesmärgiks oli eelkõige
planeeringualal esinevate kaitsealuste taimeliikide esinemine ning nende seisundi hindamine.
Tulemused - alal tuvastati juba varasemalt alal registreeritud balti sõrmkäpa ja aas-karukella
kasvukohad. Balti sõrmkäpa puhul oli tegemist üksiku isendiga ning pole elujõuline levikuala.
Aas-karukella puhul tuvastati taimestiku inventuuri läbi viies elujõuline asurkond planeeringuala
kaguosas, kus tuleks vältida asurkonna võimalikku seisundi halvenemist. Lisaks eelpool
mainitud kahele III kaitsekategooriasse kuuluvale taimeliigile tuvastati taimestiku inventuuri läbi
viies Verevi järve kaldavööndist ka perekonda vesiroos kuuluvaid isendeid. Perekonda vesiroos
kuuluvaid isendeid esineb lisaks planeeringuala kontaktvööndile pea kogu Verevi kaldaalal ning
tegemist on tugeva asurkonnaga.
Kaitsealuste taimeliikide inventeerimistulemustele lisaks anti töö käigus soovitusi ka supelranna
kaldavööndi niitmise osas - seoses tugevalt mürgise mürkputke levikuga Verevi supelranna
vahetus läheduses. Täpsemad soovitused on esitatud töö peamises peatükis (ptk 1).
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Lisa 4. DP eskiisi ja KSH aruande eelnõu avalikustamise ajal
laekunud seisukohtadega arvestamine

Lisa 4

Seisukohad Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu avalikul väljapanekul esitatud arvamustele

Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõule laekusid järgmised arvamused:
1. Keskkonnaamet, kiri 18.12.2019 nr 6-5/19/249-2;
2. SA Elva Haigla TM, kiri 08.01.2020 nr 2;
3. M. Urbas Looduskaitseseltsi Elva osakond, kiri 13.01.2020;
4. M. Silvet, kiri 13.01.2020;
5. T. Tuul, kiri 13.01.2020;
6. Elva piirkonnakogu, kiri 13.01.2020, millega edastati piirkonnakogu 04.06.2019 koosoleku
protokoll;
7. O. Hiiemäe, e-kiri 19.02.2020.

1. Keskkonnaameti ettepanekud: Tartu mnt 16 kinnistul on vähendatud „Tartu mnt 16
detailplaneering“ alusel ehituskeeluvööndit Keskkonnaameti 24.08.2010 kirjaga nr JT 6
6/26842 2 20 meetrile, kuid ehituskeeluvööndi vähendamine hoonestusala ulatuses kehtib
ainult antud planeeringulahendusele. Elva linna üldplaneeringus (2017) on kajastatud Tartu
mnt 16 kinnistul vähendatud ehituskeeluvööndi piiri, kuid Elva linna üldplaneeringu
menetlemise käigus ei ole Keskkonnaamet eraldi otsusena ehituskeeluvööndit antud lõigus
vähendanud. Seega on käesoleva planeeringu puhul tegemist uue olukorraga ja varasem
ehituskeeluvööndi vähendamine ei kehti. Palume antud asjaolusid täpsustada ka planeeringu
ptk s 1.2 ja KSHs.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Vastav selgitus lisati KSH aruandesse ja DP seletuskirja ptk 2.1.
Käesoleva detailplaneeringuga kavandatava ehituskeeluvööndi vähendamise mõjude analüüs
lähtuvalt kalda kaitse eesmärkidest on esitatud KSH aruande peatükis 5.1.2. Vajadusel
korrigeeritakse detailplaneeringu seletuskirja.
Käesolev planeering on üldplaneeringut muutev. Planeerimisseaduse kohaselt peaks
planeeringus olema toodud üldplaneeringu vastava osa teksti ja joonise muutmise ettepanek.
Planeeringu seletuskirjas on see osa puudulik.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Avalikul väljapanekul tutvustati detailplaneeringu
eskiislahendust, detailplaneeringu põhilahenduse koostamisel täiendati detailplaneeringut
üldplaneeringu vastava osa teksti ja joonise muutmise ettepanekuga.
Planeeringujoonistel on näidatud Verevi järvel 10 meetrine veekaitsevöönd. Juhime
tähelepanu, et supelrannal ei ole veekaitsevööndit.
Elva Vallavalitsuse selgitus: Detailplaneeringu põhijoonist korrigeeriti.
Palume planeeringu ptk-s 2.1 täpsustada, milliseid supelranda teenindavaid rajatisi (sh
iseloom, paigutus) Verevi järve veealale (Pos 2) planeeritakse.
Supelranda teenindavad rajatised: rannapromenaad, pingid, paviljonid, mängu- ja
spordivahendid ja teised supelranna teenindamiseks vajalikud rajatised.

Elva Vallavalitsuse seisukoht: Detailplaneeringu seletuskirja ptk 2.2 täiendati veealale
kavandatavate rajatiste osas.
Palume terve planeeringuala ulatuses käsitleda Verevi järve kallasrajal liikumisvõimalusi,
näidates ka planeeringujoonistel põhilised liikumissuunad.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Detailplaneeringu põhijoonist korrigeeriti.
Uute hoonete ja rajatiste ehitamine kalda ehituskeeluvööndis on keelatud. Kuna Tartu mnt 16
kinnistule planeeritav uushoonestus ei kuulu erandite alla, mis on sätestatud LKS § 38 lg-tes 4
ja 5, eeldab nende rajamine ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemist. Palume esitada
planeeringus põhjendused, miks ehituskeeluvööndi vähendamine on antud juhul vältimatult
vajalik.
Elva Vallavalitsuse seisukoht ja selgitus: Detailplaneeringu seletuskirja ptk 2.1 täiendati. Elva
Vallavalitsus selgitab täiendavalt, et vallavalitsus kaalus enne detailplaneeringu algatamist
ujula paiknemise võimalikke asukohti Elva linnas. Verevi ranna maa-ala kuulub
munitsipaalomandisse, kuid alal paiknevad erinevad randa teenindavad hooned on tugevalt
amortiseerunud ning ei paku supelrannas kaasaegseid vaba aja veetmise võimalusi. Seetõttu
esitati Elva Vallavolikogule eelnõu ettepanekuga algatada detailplaneeringu koostamine just
Verevi järve ranna-alale. Vallavalitsuse hinnangul on ebaotstarbekas rajada detailplaneeringu
alale ainult rannahoone funktsiooniga hoonestust, sest enamuse aja aastast seisab hoone
kasutuseta. Seetõttu on mõistlik kavandada mitmefunktsiooniline (rannahoone, ujula vms
avalik funktsioon) hoone, mida saab kasutada ka väljaspool rannahooaega. Vald on võtnud
strateegilise suuna avaliku konkursi korras hoonestaja leidmiseks, kelle abiga oleks võimalik
püstitada mitmefunktsiooniline aastaringseks kasutuseks mõeldud hoone. Valla eelarvelised
vahendid ei võimalda ainult hooajaliseks kasutuseks mõeldud rannahoone rajamist ja selle
edasist ülalpidamist.
Planeeringu põhijoonisel puudub Verevi järve ääres slipp. Juurdepääsuteed järvele ei saa
kavandada ilma slipita. Kui soovitakse ka edaspidi teha Verevi järvejääle uisu-ja suusaradu, siis
tuleb planeeringu käigus ette näha siiski slipi asukoht, kust minna jääle radade
hooldussõidukiga. Juhime tähelepanu, et juurdepääsu järvele tuleb ehituskeeluvööndis
kavandada avalikult kasutatava teena. Avalikult kasutatav juurdepääsutee järvele tuleb
planeeringujoonisel ka selgelt välja tuua.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Detailplaneeringu põhijoonist täpsustati. KSH aruande eelnõu
punktis 5.3.5 on antud teemat käsitletud.
KSH-s ei ole analüüsitud, kas planeeringus kavandatud juunikuine vee- ja kaldataimestiku
niitmine supelranna piirkonnas mõjub negatiivselt keskkonnaregistris registreeritud liikidele
või järvevee-elustikule. Vajadusel esitada soovitusi tööde läbiviimiseks veekogus.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Detailplaneeringu ala kesk- ja lõunaosa on peamiselt liiva ja
madalhaljastusega kaetud aktiivselt kasutusel olev supelranna ala. Detailplaneeringu ala
põhja- ja edela osas on esindatud vähemkasutatavamad heintaimedega kaetud alad. Sisuliselt
on kogu alal tegemist tugeva pikaajalise inimmõjutusega territooriumiga, kus valdavaks on
invasiivsed taimeliigid. Detailplaneeringu alal toimub suvisel perioodil regulaarne taimestiku
niitmine ning vaid planeeringuala põhjapoolne osa, Verevi järve lõunakaldale jääv
planeeringuala serv ja mändide alune kaitsealuse aas-karukella kasvukoht on jäetud
niitmisalalt välja. Kuna tegemist on väga aktiivses kasutuses oleva supelrannaga, siis toimuvad

planeeringuala keskosas supluskoha ümbruses pidevad rannaliiva puhastustööd mh
võimalikust kasvavast taimestikust.
Supelranna piirkonnas on niitmine seotud maismaataimestikuga ning niidetud taimestik
eemaldatakse alalt. Eelnevat arvestades ei ole ette näha võimalikku olulist ebasoodsat mõju
järve vee-elustikule. Eelneva osas täiendati ka KSH aruannet. Samuti tuvastas KSH käigus
läbiviidud taimestikuinventuur, et aas-karukella populatsioon planeeringualal on säilinud
elujõulisena. Teisalt tuvastas inventuur, et kui varasemalt Keskkonnaregistris registreeritud
balti sõrmkäpa levikuala antud planeeringualal paiknes järve lõunaservas, siis
taimestikuinventuuri käigus ühtegi generatiivset ega ka vegetatiivset taimeisendit sealt
planeeringuala osast ei tuvastatud. Üheks põhjuseks võib olla tõenäoliselt viimastel aastatel
toimuv järve lõunaservas taimestiku regulaarne niitmine. Samas arvestades, et tegemist on
aktiivse puhkealaga, mille hooldamine (sh niitmine) on vajalik, on ala lõunaosa muutunud balti
sõrmkäpale mittesobilikuks kasvukohaks. Inventuuri käigus liivaalast põhjapoole jäävast
piirkonnast tuvastatud balti sõrmkäpa kasvukoha puhul oli tegemist niidetava alalt napilt välja
jääva üksiku isendiga, kelle puhul antud territooriumil pole tõenäoliselt tegemist elujõulise
asurkonnaga. Kavandatava tegevusega ei muudeta antud asukohas senist maakasutust
(muutus võiks veelgi vähendada võimalust populatsiooni säilimiseks). Inventuuri käigus
tuvastati rannaala piirkonnas veepiiril mürkputke kasvualad. Kuna tegemist on mürgise
taimega, mis võivad suplejatele põhjustada terviseprobleeme on KSH-s tehtud ettepanekud,
sh ajalised, piirkonna taimestiku niitmiseks.
Detailplaneeringu ptk 2.3.4 on viidatud kehtetule määrusele. Asjakohane oleks viidata
keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61. Ka KSH aruande ptk-s 5.1.2 lk 29 viidatakse
kehtima hakkavale veeseadusele (edaspidi VeeS), mis aruande versiooni kuupäeva
(11.10.2019) ajal juba kehtis.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Detailplaneeringu seletuskirja ja KSH aruande eelnõu on
vastavate märkuste alusel korrigeeritud.
Planeeringu 2.3.5 ja KSH ptk 5.3.4 käsitletakse küttelahendusi. Teeme ettepaneku KSH
ekspertidel hinnata ka maakütte kasutamist (nt järves väljaspool supelala), et edasistes
etappides kas see välistada või kaaluda vastavaid insener-tehnilisilahendusi. See võimaldaks
(kui see osutub võimalikuks) LKS § 38 lg 5 p 8 erandi alusel rajada ehituskeeluvööndisse vastava
torustiku.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Kuna detailplaneeringu ala läheduses asub Haigla katlamaja,
kavandatakse hoone küttelahendus pigem kaugkütte baasil. KSH aruande peatükki 5.3.4
täiendati maaküttetorustiku järve kavandamise temaatika analüüsiga.
KSH ptk-i 5.3.5 lõpuosas on esitatud soovitus liivaala laiendamiseks põhja suunas. Planeeringu
kohaselt on põhja suunas kavandatud sademevee kanalisatsiooni sisselask järve. VeeS § 128 lg
2 kohaselt ei saa supelranda kavandada 200 m lähemale heitveelasust, mis seab liivaala
laiendusele piiri. Liivaala saab laiendada ca 60-70 m ja mis oleks otstarbekas näidata ka
planeeringujoonisel.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Detailplaneeringu edasisel koostamisel täpsustatakse liivaala
laiendamise võimalusi ja tingimusi.
Teeme ettepaneku hinnata ka alternatiiv 1 puhul kasutatud basseinivee käitluse võimalusi. Kas
seda tuleb kindlasti suunata reoveekanalisatsiooni (mis põhjustab puhastis lahjenduse nagu
sademevesi) või teatud tingimustel (nt kohtpuhasti) ka sademeveekanalisatsiooni.

Elva Vallavalitsuse seisukoht: Kaasaegsetes ujulates on kasutusel lokaalsed veevahetus- ja
puhastussüsteemid, mis võimaldavad vähendada igapäevaselt ühiskanalisatsiooni suunatavaid
heitveekoguseid. Üksikutel kordadel aastas tuleb teostada ka basseini tühjendus veest, mille
ühiskanalisatsiooni juhtimise tingimused lepitakse kokku piirkonna vee-ettevõttega. Kuna
aasta lõikes võib ujulas esineda suuri heitvee vooluhulkade kõikumisi, siis ei ole otstarbekas
kavandada heitvee puhastamiseks lokaalset kohtpuhastit (vooluhulkade kõikumine võib
vähendada puhastuse efektiivsust), eriti arvestades suublaks oleva Verevi järve seisundit.
Eelneva osas täiendati ka KSH aruande peatükki 5.1.1.
2. SA Elva Haigla TM arvamus: Elva haigla jaoks on positiivne, et planeeringuga on kavas
parandada liiklus- ja parkimiskorraldust, mis ei ole suvisel ajal piisavalt koordineeritud. SA Elva
Haigla TM jaoks on oluline, et projekteerimise käigus selgunud täpsem parkimiskohtade arv
oleks võimalikult suur. Kuna suvisel ajal pargivad ranna külastajad Elva Haigla parklasse ning
haiglat külastavatel patsientidel ei ole võimalik meie parklasse parkida.
Elva Vallavalitsuse selgitus: Detailplaneeringuga kavandatakse Tartu maantee ja Järve tänava
maale nii palju parkimiskohti kui võimalik.
3. M. Urbas Looduskaitse Seltsi Elva osakond ettepanekud: Eesti Looduskaitse Seltsi Elva
osakond on seisukohal, et rannahoone-ujula püstitamine planeeritavas asukohas ei ole
vastuvõetav. 26 puu mahavõtmine kaldakaitsevööndis on lubamatu. KSH aruande eelnõus ei
ole puude likvideerimise osas käsitlus päris objektiivne. Tegemist ei ole mändide osas
üksikpuudega, vaid see oleks olemasoleva männipuistu osaline likvideerimine. Keskkonnamõju
hindamisel ei ole arvestatud mändide sügava juurestiku osatähtsust pinnasesse infiltreerunud
saasteainete (eelkõige veeslahustuvate) omastamisel.
Vaatamata sadevete otsese voolamise tõkestamisele Tartu maanteelt rannaalale võib see
toimuda külmunud pinnase puhul ja eriti lumega (ja tuisk) ikkagi. Pealegi toimub järve
valgalalt ka kaugemalt vee filtratsioon läbi pinnase.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Detailplaneeringuga kavandatava hoone rajamiseks on vajalik
teatud mahus puude eemaldamine. Siiski on oluline, et detailplaneeringuga säilitatakse
põhiline puudegrupp ala kagunurgas, kus maapind on reljeefsem (võrreldes kavandatava
hoone aluse maaga) ning puude säilitamine aitab vähendada mh võimalikku erosiooniohtu.
Vallavalitsus nõustub, et puude juurestikul on oluline roll pinnasest toitainete (saasteainete)
omastamisel. Kuigi detailplaneeringuga kavandatava hoone aluselt maa-alalt puud
eemaldatakse, säilivad need (oluliselt suuremal maa-alal) hoone lähipiirkonnas ning teisel pool
Tartu maanteed. Seega ei ole põhjust eeldada, arvestades ka pinnasevee liikumise suunda, et
kavandatava hoone aluselt maa-alalt puude eemaldamine põhjustaks olulist muutust pinnase
veerežiimis või selle kvaliteedis. Lisaks tuleb AS Maves (2013) Liiklussõlmede sademevete
kogumise ja osalise puhastamise uuringu alusel liiklusega kaasneva keskkonnariski
vähendamiseks sademevett käidelda alates liiklussagedusest 30 000 autot ööpäevas.
Käitlemise vajadust tuleb analüüsida alates 15 000 autost ööpäevas. On teada, et
detailplaneeringu ala piirkonnas Tartu maantee aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus
2016. a seisega on 1153 a/ööp ning 2017. a seisuga 939 a/ööp, ehk oluliselt alla eelnimetatud
väärtuste. Küll aga on Verevi järve seisukohast oluline sademevete puhastamine ja kontrollitud
suublasse juhtimine, millega on detailplaneeringu koostamisel ka arvestatud.
Miks nimetame lehised väheväärtuslikeks puudeks? Kas võra kuju (nimetatud
“deformeerunud”) mõjutab keskkonnaseisundit? Iseasi on nende puude mõningane hoolduse
vajadus, aga see ei seostu käesoleva detailplaneeringuga.

Elva Vallavalitsuse selgitus: Võrreldes puistu sees olevate samaliigiliste puudega, saab
teeäärseid ebakorrapärase võraga mittedekoratiivseid puid nimetada vähemväärtuslikeks.
Ei ole õige kaldakaitsevööndis puude arvelt parkimiskohtade tegemine. Samuti ka esteetilisest
vaatevinklist on puud järve kaldal väga tähtsad. Üldse ei oleks õige otse ujula juurde suure
liiklustihedusega tänava äärde rajada täiendavaid parkimiskohti. Parklad olgu kaugemal (välja
arvatud muidugi invaliidide sõidukitele).
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Hoone rajamiseks on vajalik teatud mahus puude eemaldamine
Tartu mnt 16 kinnistult, samuti on see vajalik parkimiskohtade kavandamiseks transpordimaal.
Detailplaneeringuga kavandatakse parkimiskohti olemasoleva tänava äärsesse tänavaruumi,
kus ka käesoleval ajal pargitakse. Piirkonnas on suurim parkimiskohtade vajadus
suvitushooajal, mil parkimine laienebki planeeringuala kontaktvööndi piirkonda.
4. M. Silveti ettepanekud ja vastuväited: Verevi järve ranna-ala detailplaneeringu ja selle KSH
aruande avaliku väljapaneku ajal (13.12.2019-13.01.2020) tutvus allakirjutanu kõikide
avaldatud dokumentidega ja teeb Elva Vallavolikogule alljärgnevad ettepanekud:
- mitte kehtestada Verevi järve ranna-ala detailplaneeringut;
- mitte võtta vastu või kiita heaks eelnimetatud KSH aruande eelnõu.
Põhjendused detailplaneeringu mittekehtestamiseks: Detailplaneering on vastuolus
seadustega, Tartumaa maakonnaplaneeringuga ja Elva linna üldplaneeringuga 2017. Ujulaveekeskuse alune maa supelranna avalikul maa-alal on kavas muuta ärimaaks ja avalikult
mittekasutatavaks, sest ujulasse pääseb vaid tasuliselt. Maa sihtotstarbe muutmiseks
vallaelanike nõusolek puudub. Ka KSH aruande eelnõu koostaja ei ole aru saanud, et avalikule
supelranna maa-alale kavandatakse rajada äriotstarbeline ehitis. Ei ole otsustatud, kuidas see
antakse kasutada äriettevõttele, kes ujulat haldama hakkab. Kas kavatsetakse seada
hoonestusõigus või müüa krunt? Osa kavandatavast hoonest planeeritakse avaliku kasutusega
(vetelpääste, tualetid, riietusruumid vms), mis tähendab, et osa hoone haldajaks või rentnikuks
peab jääma kohalik omavalitsus. Kas kavandatakse rentida eraomanikult avalikuks kasutuseks
ruume? Ei ole ka avalikustatud, kes on detailplaneeringu huvitatud isikuks ehk investeerijaks.
Vallavolikogu pole investorit avaldanud, kuid vallal endal ujula-veekeskuse ehitamiseks
rahalised vahendid lähiajal puuduvad. Elva linna üldplaneeringus ei ole sellist suurt ujulaveekeskust Verevi järve ranna-alale ette nähtud ja vald ei ole küsinud elanikelt alternatiive ja
neid kaalunud. Eeltoodud põhjustel ei toeta ettepanekute esitaja detailplaneeringu
kehtestamist.
Elva Vallavalitsuse seisukoht ja selgitus: Detailplaneering ei ole vastuolus Tartumaa
maakonna planeeringuga 2030+. Detailplaneeringu seost strateegilise dokumendiga on
käsitletud KSH aruande eelnõu punktis 1.2. Samuti ei ole detailplaneering vastuolus kehtiva
Elva linna üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt on supelranna maa-ala (Verevi rand)
avalikult kasutatav piirkond veekogu ääres inimeste puhkamiseks ja suplemise võimaldamiseks
koos selleks vajalike rajatistega. Ranna-ala maakasutuse sihtotstarve on üldkasutatav maa ning
jääb ka pärast detailplaneeringu kehtestamist samaks. Üldplaneeringus on antud ühiskondliku
hoone kavandamiseks üldised tingimused, hoonestuse täpsed tingimused (lubatud suurim
ehitisealune pind ja kõrgus, hoonestusala asukoht jms) määratakse detailplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostamise lähtedokumentideks on Elva linna üldplaneering ja arengukava.
Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia näevad tegevuste kavas ette arendada
vaba aja veetmiseks vajalikku taristut sh. ujula ja veekeskuse rajamine. Ranna-ala juurdepääsu
piiramist detailplaneering ette ei näe. Kõik olemasolevad juurdepääsud Tartu maanteelt ja
Järve tänavalt säilivad. Kavandatav hoone on ühiskondlikult kasutatav, kuid hoones pakutavad
teenused võivad olla osaliselt tasulised.

Elva Vallavalitsus selgitab, et pärast detailplaneeringu kehtestamist töötatakse välja
hoonestusõiguse seadmiseks vajalikud hoonestusõiguse tingimused, mille alusel korraldatakse
hoonestaja leidmiseks avalik hoonestusõiguse konkurss.
Põhjendused Verevi järve ranna-ala detailplaneeringu KSH aruande eelnõu tagasilükkamiseks:
KSH koostaja soovitab ellu viia alternatiiv I ehk rajada maa-alale rannahooneujula. Seejuures
tuleb arvestada KSHs (ptk 5) esitatud leevendavate meetmetega. KSH koostaja leidis, et selle
alternatiivi korral negatiivseid mõjusid pole ja on positiivsed koondmõjud. Ettepanekute tegija
KSH koostajaga (edaspidi koostaja) nõus ei ole, sest see jättis mitmed negatiivsed mõjud
arvesse võtmata ja ületähtsustab positiivseid mõjusid.
Esitades vastuväited KSH aruande peatükke järgides, ei saa KSH koostajaga nõustuda
alljärgnevas: Ptk 1.1. Koostaja on valesti tuvastanud, et praegune DP kavandab ala avalikku
kasutust – hoone ja terrassi ala jääksid avalikust kasutusest välja.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: KSH aruande eelnõu punktis 1.1 on õigesti käsitletud, et
detailplaneeringuga kavandatakse ala avalikku kasutust. Detailplaneeringu eskiisjoonisel nr 3
on antud krundi ehitusõigus, mille kohaselt on Tartu mnt 16 krundi kasutamise sihtotstarbeks
kavandatud üldkasutatav maa. Krundile kavandatakse avalikus kasutuses olevat hoonet (sh
terrassi), kuid hoones osutatavad teenused võivad olla osaliselt tasulised.
Ptk. 1.2. Koostaja jätab tähele panemata, et DP on vastuolus Tartumaa
maakonnaplaneeringuga 2030+ (2019). Kavandatav ehitis jääb rohealale, ei säili
kõrghaljastus, vaated ei säili, hoone maastikku ei sobi, piiratakse ala vaba kasutust. Esineb
vastuolu Elva linna üldplaneeringuga. Planeeritakse ärimaad avalikule ranna-alale, seega
toimub maa sihtotstarbe muutmine, mida koostaja ei märka.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: KSH aruande eelnõus on käsitletud seoseid kõrgemate
strateegiliste dokumentidega. Seejuures on sõltuvalt temaatikast detailsem valdkondlik
analüüs teostatud mõju hindamise peatükkides. Ettepaneku tegija poolt viidatud vastuolusid
Tartu maakonnaplaneeringuga 2030+ on KSH aruandes käsitletud. Detailplaneeringuga alale
ärimaa sihtotstarvet ei kavandata. Täpsem selgitus on antud eelnevas lõigus.
Koostaja ei pane tähele, et ehitust kavandatakse avaliku supelranna maa-alale. Pädevate
asutuste nõusolek selleks puudub.
Elva Vallavalitsuse selgitus: KSH aruande koostamisel on arvestatud, et detailplaneeringuala
hõlmab avalikku supelranda. Pädevate asutuste (Keskkonnaamet, Terviseamet,
Keskkonnainspektsioon, Rahandusministeerium, Maa-amet) küsiti detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamise käigus. Lisaks kooskõlastatakse
detailplaneering koos KSH aruandega nimetatud ametiasutustega.
Koostaja märgib, et DP ala asub ehitusmälestiste vahetus läheduses ja väärtuslikul maastikul,
kuid ei märgi sellega kaasnevaid piiranguid.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Nimetatud teemasid on KSH aruande eelnõus käsitletud.
Väärtusliku maastiku piirangud tulenevad Tartu maakonnaplaneeringust 2030+ ja Elva linna
üldplaneeringust. Nimetatud piirangud on esitatud KSH aruande peatükis 1.2.
Detailplaneeringu õiguslikud alused ja seos muude asjakohaste strateegiliste dokumentidega.
Väärtusliku maastiku temaatikat on analüüsitud KSH aruande peatükkides 5.3.2 ja 5.3.5.
Piirkonna kultuuriväärtused koos kaitsevööndiga on esitatud KSH aruande peatükis 3.4 ning
mõju analüüs peatükis 5.3.2.

Aruande eelnõu 4. osas alternatiivide juures ei tooda välja, et kavandatava hoone alune maa
on kavas muuta ärimaaks, milleks elanike nõusolek puudub.
Elva Vallavalitsuse selgitus: Krundi kasutamise sihtotstarvet ei kavandata ärimaaks, täpsem
selgitus on antud eelnevates lõikudes.
Ettepanekute esitaja pole nõus koostaja järeldusega, et suplusvee kvaliteedile olulist mõju
pole. Külastuskoormus suureneb ja ka mõju suureneb.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Suplusvee kvaliteedi temaatikat on analüüsitud KSH aruande
eelnõu peatükis 5.1.2, tuginedes mh Verevi järve meetmekavas (Eesti Maaülikooli
põllumajandus- ja keskkonnainstituut Limnoloogiakeskus, 2016) toodule.
Ettepanekute esitaja pole nõus Verevi järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamisega. Koostaja
ei ole arvestanud selle negatiivset mõju puhkajatele, sest avalikult kasutatav liivane rand
tunduvalt väheneb. Hoone vari takistab inimestel hommikuti päevitamist ja terrassil istuvad
isikud häirivad päevitajaid.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Ehituskeeluvööndi vähendamise temaatikat on KSH aruande
eelnõus käsitletud. Seejuures on hinnatud mõju lähtuvalt looduskaitseseaduse kohastest kalda
kaitse eesmärkidest. KSH aruandes on juhitud tähelepanu liivaala vähenemisele ja analüüsitud
ka erinevaid hoone asukohti ja mahte (vt ptk 5.3.5). Hommikuse päikese varjamise osas saab
välja tuua järgmist. Hommikune päike on juba praegu varjutatud olemasoleva haljastuse poolt,
sh kavandatava hoone maa-alal paiknevad puud, mille kõrgus jääb vahemikku u 17-22 m.
Arvestades, et kavandatava hoone kõrgus maanteepoolsel alal on kuni u 10-11 m, järve poolne
osa aga tunduvalt madalam ning hetkel olemasolevad puud paiknevad hoone kõrgema osa
laiusel maa-alal, siis ei ole ette näha hoone rajamise järgselt olulist hommikupäikese varjutuse
suurenemist võrreldes praeguse olukorraga. Terrassil säilib päevitamise võimalus, mistõttu
terrassil istujad eeldatavalt päevitajaid ei häiri.
Maismaa-taimestikule, sealhulgas kaitsealustele aas-karukelladele avaldub suurenev
tallamine, sest inimesed otsivad allesjäänud puude all rannal lebamise kohti. Kaitsealused
taimed võivad hävineda. Ka muu tallamisõrn taimestik saab kannatada ja võib hävida.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: KSH käigus läbiviidud kaitsealuste taimeliikide inventuur
tuvastas aas-karukella esinemise detailplaneeringu ala kaguservas paiknevas metsatukas.
Arvestades ala kaugust järvest, maapinna järsku reljeefi ja alustaimestikku, mis ei ole nö
lebamist soosiv, siis on vähetõenäoline, et peale rannahoone rajamist oluliselt suureneks
kaitsealuste taimeliikide kasvukohas nö maas lebajate hulk. Lisaks säilivad puud ka
vähemreljeefsel alal kavandatavast hoonest põhja- ja lõunasuunal.
Puude mahasaagimine ranna-alalt ei ole vastuvõetav, sest rikub maastikku. Hooneid on
võimalik ehitada sinna, kus ei kasva puid. Maha võetavad puud asuvad maakonnaplaneeringu
rohealal. Hoone asukohas reljeefi kaotamine pole ka vastuvõetav. Verevil on alati olnud Tartu
mnt poolses küljes kõrgem reljeef ja see on geoloogiliselt oluline säilitada. Koostaja on valesti
tuvastanud, et rannaalale juurdepääsupiiramist ei toimu. Hoone ja terrass hakkavad piirama.
Kõlvikute piiride muutmisega nõus olla ei saa, sest need piirid on ajalooliselt välja kujunenud.
Koostaja on valesti tuvastanud, et „ Kokkuvõtvalt ei ole olulist muutust seoses kavandatava
tegevuse ellu viimisega ette näha.“
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Eelnimetatud teemad on KSH aruande eelnõus käsitletud ja
analüüsitud. Hoone aluse reljeefi säilimise osas saab täiendavalt märkida, et reljeef on

võrreldes planeeringuala kaguosa maapinna reljeefiga tunduvalt laugem. Viimane on mh
tingitud asjaolust, et reljeef kujundati laugemaks pärast kunagise rannahoone likvideerimist.
Ranna-ala juurdepääsu piiramist detailplaneering ette ei näe. Kõik olemasolevad juurdepääsud
Tartu maanteelt ja Järve tänavalt säilivad. Kavandatav terrass moodustab osa rannaalast, millel
säilib päevitamise võimalus.
Koostaja on märkinud, et „Planeeringuala jääb Elva-Peedu metsapargi (KLO1200271) alale.
Tänaseks on tehtud ettepanek Elva-Peedu metsapargi piire muuta.“ Elva metsapark on Elva
maastikukaitseala (KLO1000644) koosseisus. Ettepanekute esitaja ei ole nõus KSH aruande
heakskiitmisega enne, kui on üldse teada, kas eelnimetatud piire muudetakse. Avalikkuse ootus
ja huvi on, et neid piire ei muudetaks. Aruandes on kirjutatud: „Kuna Elva Peedu metsapark on
riiklikul tasemel looduskaitse all maastikukaitseala eritüübi (metsa)pargina, ei saa KOV
algatada ala kohaliku kaitse alla võtmist enne, kui senine ala kaitse alla võtmise otsus on
kehtetuks tunnistatud. Tänase (september 2019) seisuga ei ole metsapargi riikliku kaitse alla
võtmise otsus veel kehtetuks tunnistatud.“ Kui otsust ei ole kehtetuks tunnistatud, siis ka
aruande eelnõu heaks kiita ei saa. Ettepanekute esitaja ei ole nõus koostaja järeldusega, et
rohevõrgustikule ebasoodsat mõju pole. Suur hoone Tartu mnt ääres takistaks rohevõrgustiku
normaalset toimimist ja takistaks loomade liikumist.
Elva Vallavalitsuse selgitus ja seisukoht: Elva-Peedu metsapark (KLO1200271) ja Elva
maastikukaitseala (KLO1000644) on erinevad kaitsealad. Elva linna üldplaneeringuga on
tehtud ettepanek Elva-Peedu metsapargi piiride korrigeerimiseks ja kohaliku kaitse alla
võtmiseks. Seoses Elva maastikukaitseala moodustamisega hõlmati Elva-Peedu metsapargi
kõrgema looduskaitselise väärtusega osad Elva maastikukaitseala koosseisu. Ülejäänud alad
jäid Elva-Peedu metsapargi koosseisu. Riikliku kaitse alt väljaarvamise protseduurid kestavad
pikalt, sõltudes mh ka objekti olulisusest. KSH koostamise ajal Keskkonnaametiga peetud
suhtluse alusel kinnitasid ameti esindajad, et riikliku kaitse alt väljaarvamise osas ei ole
Keskkonnaameti seisukoht muutunud ning vastav menetlusprotsess kestab (ptk 5.2). ElvaPeedu metsapargi kohaliku kaitse alla võtmise menetlus ei takista KSH aruande menetlust ja
selle kooskõlastamist.
Linnakontekstist lähtuvalt ei oma rohevõrgustik ainult ökoloogilist tähtsust, vaid ka
puhkefunktsiooni. Seega on antud juhul vajalik arvestada mõlema rohevõrgustiku eesmärgiga
ning vastav analüüs on KSH aruande eelnõus tehtud (ptk 5.2.2, aga ka peatükid 5.1.2, 5.2.1,
5.3.2 ja 5.3.5).
Ettepanekute esitaja ei ole nõus koostaja järeldusega, et negatiivset sotsiaal-majanduslikku
mõju ei esine. Alal suureneks liikluskoormus ja vajadus parkimiskohtade järele. Linnatänavate
standardist lähtuvalt peaks hoonete omanik paigutama parkimiskohad hoone kinnistule, mida
aga antud DP puhul võimalik teha pole. See on õigusvastane. Tartu mnt. äärde
parkimiskohtade rajamine rikub liiklusohutuse nõudeid.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Detailplaneeringu eesmärk on, et rannas oleks võimalik anda
kaasnevaid teenuseid aastaringselt, mida võimaldab randa aastaringseks kasutuseks
kavandatava avaliku ja mitmefunktsioonilise hoonestuse ehitamine. Tartu mnt on Elva linna
üks põhitänavatest, mille tänavakoridor on piisava laiusega (keskmiselt 18m), et võimaldada
ohutu liiklemise korraldamist ja vajalike parkimiskohtade rajamist transpordimaale.
Vallavalitsus ei nõustus seisukohaga, et tegu on erakordselt suureneva liikluskoormusega.
Käesoleva detailplaneeringuga püütakse leida kompromissi teenuste pakkumise ja
looduskeskkonna säilitamise vahel, mistõttu ei ole võimalik parkimist lahendada
krundisiseselt.

Väärtuslik puhkemaastik kahjustatakse, sest alale ehitatakse sinna mittesobiv klaasist seintega
ujulahoone.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Vallavalitsus on nõus, et hoone rajamine antud asukohta
muudab praegust maastikupilti. Seejuures on maastikupildi muutuse mõju subjektiivne ja
sõltub konkreetse inimese eelistustest. Vallavalitsus selgitab, et hoone rajamiseks viiakse läbi
avalik arhitektuurivõistlus, mille tulemusena selgub kavandatava hoone välimus. Vallavalitsus
on seadnud eesmärgi, et kavandatav hoone võimaldaks lisaks rannahoonele aktiivsemat
kasutust (puhke- ja sporditegevus) ka suplushooaja välisel perioodil.
Täiesti arusaamatu on koostaja järeldus, et „Eelnevat arvestades kaasneb null-alternatiivi ellu
viimisel väiksem soodne (vähene) mõju kui alternatiiv I korral“. Väiksema rannahoone
ehitamisel on iga terve mõistusega inimese arvates keskkonnale ja inimestele tunduvalt
väiksem negatiivne mõju, kui suure ujula-veekeskuse-spa ehitamise korral. Koostaja järeldused
on seega ebapädevad ja kallutatud, mistõttu ettepanekute esitaja teeb ettepaneku DP KSH
aruande eelnõu mitte heaks kiita ja vastu võtta.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Tegemist on kontekstist väljarebitud KSH aruande tsitaadiga
ning sellele järgneva ettepaneku tegija poolse järeldusega. Antud tsitaat pärineb KSH aruande
eelnõu maakasutuse peatükist ning tuleneb asjaolust, et alternatiiv I korral ujula rajamisega
suurendatakse võrreldes null-alternatiiviga võimalusi piirkonna aastaringseks puhke- ja spordi
otstarbel kasutamiseks, mistõttu kaasneb ka alternatiiviga I suurem soodne mõju. Antud
tsitaat ei ole kohaldatav kõikidele KSHs analüüsitud mõjuvaldkondadele.
5. T. Tuul ettepanekud: Detailplaneeringuga antakse ala liikluslahendus, määratakse hoone
toimimiseks vajalike tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad ning haljastuse põhimõtted.
- täpsustada liikluslahendus lisades sh parkimine, kui väga oluline lahendus, mis tagaks
turvalise liiklemise Tartu maanteel, kus liikluskoormus kasvab ja normaalse ligipääsetavuse
randa, eriti suvekuudel rannailmaga.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Avalikul väljapanekul
eskiislahendust. Detailplaneeringu põhijoonist täiendati.

tutvustati

detailplaneeringu

Planeeringualal asub Verevi järve rannaala koos supelrannarajatistega. Verevi järve
ehituskeeluvöönd on 50 m, mida varasema detailplaneeringuga on vähendatud.
- kui palju on juba vähendatud ehituskeeluvööndit kehtiva detailplaneeringuga? Lubamatu on
vähendada juba vähendatud ehituskeeluvööndit, kaob looduslikult liivane, iseloomulik Verevi
järve rannaala, ligipääs järvele ja vaade järvele veelgi. Võimalik on reostus suuremahulisest
hoonest, mis on ehitatud peaaegu vee piirile.
Elva Vallavalitsuse selgitus ja seisukoht: Kehtiva Elva linna üldplaneeringuga on
detailplaneeringualal vähendatud ehituskeeluvööndit maksimaalselt 20m peale järve
veepiirist. Üldplaneeringus esitatud ehituskeeluvööndi piiri määramisel arvestati alale 2011
koostatud detailplaneeringu lahendust. Kavandatava tegevusega jäävad ehituskeeluvööndisse
osaliselt kavandatav hoone koos terrassiga ja kõnniteed (sh võimalik rannapromenaad).
Ehituskeeld supelranna teenindamiseks vajalikele rajatistele ja kavandatavale teele ei laiene,
seega on ehituskeeluvööndi vähendamine vajalik hoone ja selle juurde kuuluva väliterrassi
rajamiseks. Kuna hoonestusala sisse peavad mahtuma lisaks hoonele kõik hoonet teenindavad
rajatised sh terrassid, juurdepääsud, tehnilised kommunikatsioonid jms, antakse hoonestusala
detailplaneeringus alati varuga. Seetõttu tehakse ka ehituskeeluvööndi vähendamise
ettepanek hoonestusala ulatuses. Teema täpsem käsitlus on toodud KSH aruande eelnõu

peatükis 5.1.2. Kavandatav hoone lülitatakse ühisvee- ja kanalisatsioonivõrku, mis välistab
hoonest võimaliku reostuse tekkimise.
Tänavate kaitsevöönd on planeeringuala juures 10 m. Tuleb lahti kirjutada ja selgitada, millised
õigused ja kohustused toob kaasa tänavate kaitsevöönd (liiklusohu tagamine e. õiguse segavat
haljastust likvideerida, õigus reostamisele s.t õiguse kloriididega reostunud lume lükkamist
tänavalt kinnistule).
Elva Vallavalitsuse selgitus: Avalikul väljapanekul tutvustati detailplaneeringu eskiislahendust,
detailplaneeringu põhilahenduse koostamisel on võimalik täpsustada teekaitsevööndist
tulenevaid kitsendusi. Vallavalitsus selgitab, et teekaitsevööndi mõiste ja kitsendused on
sisustatud ehitusseadustikus (§ 71 ja 72) ning detailplaneeringus ei ole otsest vajadust seaduse
sätete ümberkirjutamiseks.
Lk.6 ehitismälestis Elamu Elvas Supelranna 27, 1920-1930. a (reg nr 7146), ja ehitismälestis
Elamu Elvas Supelranna 25, 1920-1930. a (reg nr 7145). Mälestiste kaitsevöönd
planeeringualale ei ulatu. Kavandatav ehitustegevus ei kahjusta mälestisi ega piira mälestiste
vaadeldavust.
– kasvav liiklustihedus ja parkimistihedus toob kaasa müra-, õhu-, pinnase- ja valgusreostuse
endise puhkelinna miljöösse rajatud elamute juures muudab oluliselt elamistingimusi ning uus
ehitusmaht varjab elamutest olemasoleva vaate järvele.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Lähimad elamud jäävad kavandatavast hoonest eemale, olles
eraldatud kõrghaljastusega. Kõrghaljastuse paiknemine elamute ja järve vahel takistab vaadet
järvele ka juba praegu. Ehitise elanike kaitseks on insolatsiooninõuded ning mälestiste
vaadeldavuse tagamiseks mälestist ümbritsev kaitsevöönd. Käesolev detailplaneering neid
nõudeid ei riku. Mälestise kaitsevööndi määramisel on arvestatud, et oleks tagatud mälestise
vaadeldavus – seega mälestiste vaadeldavus detailplaneeringuga kavandatava tegevuse tõttu
häiritud ei saa.
Lk.7 Tartu mnt 16 krundile määratakse ehitusõigus rannahoone ja ujula/spa hoone(te)
ehitamiseks.
1. ettepanek: ujula-spa ehituseks valida teine asukoht, mitte rannahoonesse. Hoonestusala on
planeeritud Tartu maantee äärde vana rannahoone (1930ndad) asukohta. – vale väide, kumbki
eelnev rannahoone pole paiknenud tänava ääres Terrasside ehitamiseks on laiendatud
hoonestusala kümne meetrini veepiirist.
2. ettepanek: mitte vähendada niigi juba vähendatud ehituskeeluala
3. ettepanek: mitte suurendata kehtivat kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala,
sest looduslikule ranna-alale peab jääma Verevi j. ranna-alale iseloomulik avarus.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Nimetatud ettepanekute sisuks on mitte rajada
detailplaneeringu alale planeeringus pakutud mahus hoonestust. Ettepanekuga ei ole võimalik
arvestada, kuna vastasel juhul muutuks detailplaneeringu peamine eesmärk –kavandada
alale aastaringse kasutusega mitmefunktsiooniline hoone.
lk.8 Sademevee ärajuhtimiseks on planeeritud Tartu maanteele ja Järve tänavale uued
sademeveetorustikud, mille eesvooluks on Verevi järv. Sademevesi suunatakse järve
supelrannast vähemalt 200 m kaugusel. Enne järve suunamist tuleb vesi puhastada õliliivapüüduris. Lubamatu on juhtida teedelt ja tänavatelt kokku kogutud kloriide jm. reostust
sisaldavat sademete ning lumesulamise vett Verevi järve.

4. ettepanek: enne uute, avalikuks kasutamiseks hoonete planeerimist ja rajamist tuleb välja
ehitada kogu piirkonda ja linna tervikuna käsitlev vihmavee kanalisatsioon, et vähegi
parandada või hoida ära jätkuvat järvede vee ja kaitsealuse parkmetsa pinnase reostust.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Piirkonna sademevee käitlus tuleb lahendada sõltumata
kõnealuse detailplaneeringu realiseerimisest. Sademevee käitluse korrastamiseks on
koostatud Eesti Veeprojekt OÜ & AB Artes Terrae OÜ (2018) poolt Kombineeritud sademevee
strateegia väljatöötamine pilootalal ning tulemuste integreerimine planeeringutesse ning
selles pakutud lahendusi on arvestatud ka kõnealuses detailplaneeringus. Käesoleval ajal
voolab sademevesi Verevi järve ja kavandatava hoone ehitus seda ei mõjuta. Detailplaneeringu
lahendusega nähakse ette (toetudes nimetatud projektile) sademevee puhastamine ja
juhtimine suublasse kooskõlas supelrannale esitatavate nõuetega.
lk.9 Lubatud korruselisus: kuni 3 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus;
Ettepanek: mitte rohkem kui kaks maapealset korrust; puitkonstruktsiooniga ja
puitviimistlusega hoone. Hoides nõnda eelnevate rannahoonetes kasutatud konstruktsioonide
traditsiooni, puit kui kõige sobivam materjal väikelinna looduslikus rannas.
Elva Vallavalitsuse selgitus: Kui Tartu maantee poolt vaadates on näha hoone kaks täiskorrust,
siis tulenevalt maapinna reljeefist muutub Tartu mnt poolt vaadates nn keldrikorrus järve poolt
vaadates
maapealseks
korruseks.
Kehtiva
õiguse
(vt
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015008 § 18) järgi loetakse ka seda maapealseks
korruseks. Puitmaterjali on võimalik hoone ehitamisel kasutada (vt detailplaneeringu
seletuskiri p 2.4), hoone välimus selgub arhitektuurivõistluse tulemusel.
Jalgteede, sh rannapromenaadi, kavandamisel vältida (keeleta det. pl. alal, v.a. sõidutee)
asfaltkatte kasutamist!!!
– rannapromenaad (e. jalakäijate puiestee!) rannast endise suvekino asukoha suunas (Tartu
mnt. ääres) on mõttetu, liiga kitsas rannariba et nimetada promenaadiks.
Ettepanek: jätta ära rannapromenaad
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Rannapromenaad loob võimaluse kogu ala paremaks
aastaringseks kasutamiseks ning annab võimaluse kaldaalale rajada liikumistee, mida saavad
kasutada liikumispuudega või abivahendeid kasutavad inimesed ning lapsekärudega liikujad.
Ettepanekust ei selgu, miks peab selle võimaluse detailplaneeringus ära jätma.
Detailplaneering loob võimaluse (mitte kohustuse) selle hilisemaks rajamiseks
ehituskeeluvööndisse. Kui rannapromenaadi (jalgtee) asukohta ehituskeeluvööndisse ei
kavandata, ei ole hilisemal vajadusel seda võimalik rajada.
Supelranna puhul normatiiv puudub ning selle puhul on esitatud tunnetuslik parkimiskohtade
vajadus.
– mõttetu väljend, kes ja millega tunnetab? Pigem statistiline või kogemuslik parkijate arv
rannailmadega, kuhu pargivad bussid, millega võivad saabuda rannakülastajad?
Elva Vallavalitsuse selgitus: Detailplaneeringu seletuskirja ptk 2.5 täpsustati.
Hoonestusala sees asub üks dekoratiivse võraga mänd, mis tuleb säilitada. Männi elujõulisuse
säilitamiseks jätta vähemalt poole võra laiuselt tüve ümber maapind katmata ehk vältida vett
mitteläbilaskva terrassi ehitust antud kohas. Lisaks tuleks võimalusel hoone projekteerimisel
arvestada männi võra laiusega ehk võimalusel kujundada hoonemaht männivõra kuju
arvestades. Planeeritava keldrikorrusega ehitusmahu korral on selle männi säilitamine

võimatu! 7. ettepanek: loetleda ja märkida joonisel täpse asukohaga likvideeritavad ja
säilitatavad männid.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Vallavalitsus on seisukohal, et männi elujõulisust on võimalik
säilitada, vastavad tingimused antakse edasise projekteerimise käigus. Detailplaneeringu
põhijoonisel on näidatud likvideeritavad objektid (sh likvideeritavad puud) ja nende asukohad.
Detailplaneeringu seletuskirja ptk 2.6 täpsustati.
lk.11 tagumiste juurdepääsude vältimine;
- milliseid ja kus need on käsitletavas planeeringus?
• eraalale piiratud juurdepääs võõrastele; • valdusele sissepääsu piiramine;
- seletada lahti, kus on valdus ja kes on võõras. Kas rannahoonealuna maa muudetakse
ärimaaks?
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Detailplaneeringu seletuskirja ptk 2.8 täpsustati. Rannahoone
alust maad ei muudeta ärimaaks, vastav selgitus on antud käesoleva lisa punktis 4.
Kas kloori kasutamine suurtes kogustes on keskkonnaohtlik nt. klooriaurud. Kuidas välditakse
ohtu pinnasele ja järveveele kloori kasutamisel ja hoidmisel/ladustamisel suurtes kogustes?
Kas väljaventileeritav siseõhk puhastatakse klooriaurudest?
Elva Vallavalitsuse selgitus: Basseini veepuhastus toimub vastavalt vajadusele ja kloori
kasutatakse samuti vaid koguses, mis on vajalik ja tervisekaitse nõuetega kooskõlas.
Kavandatav ujula liidetakse Elva linna ühiskanalisatsioonivõrguga ehk lokaalset
reoveepuhastust alale ette ei nähta. Tehnilised lahendused ventilatsioonisüsteemidele
määratakse hoone projekteerimise etapis.
Vajalik on paigaldada jäätmemahutid vähemalt peamiste juurdepääsude (Tartu mnt, Järve
tänav) ja riietevahetuskabiinide juurde ning tagada nende regulaarne tühjendamine.
– mahuti seostub suurte mõõtmetega ja mahtudega, ehk leidub parem nimetus.
Elva Vallavalitsuse selgitus: Jäätmemahuti ehk jäätmete kogumismahuti on jäätmeseadusest
tulenev mõiste, mis hõlmab endas erineva suurusega mahuteid.
Teedelt ja parklatest kogutav sademevesi tuleb puhastada enne järve juhtimist õli-liiva
püüduris.
Ettepanek: Verevi järve, mille vee reostus on niigi ohtlikul tasemel, ei tohi lisaks suunata
tänavalt reostunud sademete vett ja tänavalt kogutud lume kloriidisegust sulamise vett.
Sademete vee puhastamine ainult õli- ja liivapüüduris ei ole piisav lahendus liiklusest s.h
parkimisest tuleneva reostuse likvideerimiseks, kui on soov suunata sademete vesi Verevi järve.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Piirkonna sademevee käitlus vajab lahendamist sõltumata
kõnealuse detailplaneeringu realiseerimisest. Sademevee käitluse korrastamiseks on
koostatud Eesti Veeprojekt OÜ & AB Artes Terrae OÜ (2018) poolt Kombineeritud sademevee
strateegia väljatöötamine pilootalal ning tulemuste integreerimine planeeringutesse ning
selles pakutud lahendusi on arvestatud ka kõnealuses detailplaneeringus. Lisaks tuleb AS
Maves (2013) Liiklussõlmede sademevete kogumise ja osalise puhastamise uuringu alusel
liiklusega kaasneva keskkonnariski vähendamiseks sademevett käidelda alates
liiklussagedusest 30 000 autot ööpäevas. Käitlemise vajadust tuleb analüüsida alates 15 000
autost ööpäevas. Käesoleval juhul oli detailplaneeringuala piirkonnas Tartu maantee aasta
keskmine ööpäevane liiklussagedus 2016. a. andmetel 1153 a/ööp ning 2017. a andmetel 939
a/ööp, ehk oluliselt alla eelnimetatud väärtuste.

6. Elva piirkonnakogu arvamus: Piirkonnakogu ühtne seisukoht Verevi rannaala
detailplaneeringu osas: Piirkonnakogu ei ole detailplaneeringu kehtestamise poolt sellisena
nagu see esitatud täna on. Peamisteks põhjusteks detailplaneeringu mittepooldamiseks on:
- planeeritud hoone asukoht on vale;
- puudub ohutu hajumisruum,
- planeeringu vastuvõtmisel kaob liiga kõrge hoone tõttu vaade Verevi järvele ja rannale;
- väheneb väärtuslik liivaala;
- hoone ehitamine on tänases planeeringus toodud tingimustel majanduslikult ebaotstarbekas
(liialt väiksele alale tahetakse ehitada liiga suurte vajadustega hoone, mis saab olema kokku
pressitud, praegune ala on perspektiivitu);
- ujula peaks olema sümbioosis muu eluga. Ujulahoonet sobiks rajada spordihoone kõrvale või
järve teisele kaldale, lõunakaldale (mitte praeguste palliplatside asemel, vaid pigem senise
roheala asemele, ulatuses osaliselt järvele);
- piirkonnakogu peab vajalikuks rõhutada, et ujula vajalikkuses Elva linnas ei kahtle ükski asumi
esindaja. Samuti ei kahelda rannaala korrastamise ja kaasajastamise vajalikkuses.

Elva Vallavalitsuse seisukoht: Elva Vallavalitsus kaalutlus ja põhjendus detailplaneeringu
koostamiseks on toodud käesoleva lisa punktis 1. Vallavalitsus selgitab täiendavalt, et
hoonestuse paigutus on detailplaneeringus valitud võimalikest sobivaim. Osa hoonestusest
paikneb puistu serval, hoonestuse põhimaht on paigutatud kohale, kus asuvad praegused
hooned – kohvik, tualetid ja vetelpäästehoone ning juurdepääs ranna-alale. Viimane säilib
hoonealuse läbipääsuna. Hoonestusala on laiendatud liiva-alale, kuhu on võimalik rajada
terrassid, millel säilib ka päevitamise võimalus. Detailplaneeringus märgitud rannapromenaadi
ala annab aga võimaluse kaldaalale rajada liikumistee, mida saavad kasutada liikumispuudega
või abivahendeid kasutavad inimesed ning lapsekärudega liikujad. Hoone äärde on kavandatud
4,5 m laiune jalakäijate osa, millest omakorda 2,5 m kaugusel on Tartu mnt sõidukite
põhiliikumisala; 4,5 m laiune jalakäijate liikumisosa piirneb bussipeatuse või parkimisalaga.
Nimetatud 4,5 m laiune ala on piisav hajumisruumiks hoonest väljujatele.
Detailplaneeringu koostamise käigus on kaalutud ka hoonestuse paigutamist Verevi järve
lõunakaldale, kuid antud laugel alal paiknevad kolm palliplatsi, laste mänguväljak ning põhiline
juurepääs rannaalale teenindava transpordi jaoks. Hoone paigutamine lõunakaldale kaotaks
oluliselt rohkem kasutuses olevat liivaranna ala. Ka ajalooliselt on rannahoone paiknenud
Tartu maantee servas ning kõrgendatud terrassiga suhteliselt veepiiri lähedal. Samuti oleks
lõunaservas paiknev hoone suure osa päevast vähemal või rohkemal määral puude varjus.
Lisaks võib suureneda liiklus ja parkimiskohtade vajaduse probleem Järve tänaval. Osaliselt
järve peale hoone rajamisel kahjustuks kaitsealuste vesirooside kasvukoht ning järves
toimuvate ehitustööde käigus järve settest üleskeerutatav heljum võib avaldada ebasoodsat
mõju järve seisundile. Ehitamise võimaluste selgitamiseks tuleks teha täiendavad geoloogilised
uuringud, samuti uurida ehitamise mõju järve seisundile.

7. O. Hiiemäe ettepanekud/märkused: KSH aruanne lk 16 – „Aas-karukella puhul tuvastati
taimestiku inventuuri läbi viies (30.05.2019. a), et mändide alla jääval võrdlemisi tugeva
erosiooniga alal (joonis 3.2), esineb üle 30 elujõulise generatiivse taimeisendi ning u 20-30
vegetatiivset isendit. Tegemist on elujõulise levikualaga, mida tuleks tulevikus võimaliku
intensiivistuva tallamiskoormuse eest teataval määral kaitsta“.
Kui DP-s kavandatud tegevustega vähendatakse kasutusel olevat liivaranna pindala, siis
suureneb oluliselt reaalne oht aas-karukella asurkonna tallamiskoormuse suurenemiseks. KSH

aruandes esitati üldine soovitus, et asurkonda „tuleks tulevikus võimaliku intensiivistuva
tallamiskoormuse eest teataval määral kaitsta“, kuid kuna tegemist on suhteliselt ohustatud
ja Eestis (Elva piirkonnas) pidevalt kahaneva taimeliigi kasvukoha olulise mõjutamisega, siis
tuleb DP-s aga ka KSH-s anda konkreetsed soovitused – ettepanekud kasvukoha säilimiseks ja
selle ökoloogilise seisundi parandamiseks. Näiteks tuleb DP-ga kavandatud tegevusala ehk
kavandatav hoone, kas vähendada tema planeeritavat ehitusmahtu või planeerida hoone
kõnealusest männikust kaugemale, et väheneks reaalne oht kasvukoha tallamisele ja sellega
ka hävimisele. Vastavasisuline nõue on esitatud ka Keskkonnaameti poolt: „DP ja KSH peab
käsitlema tallamiskoormuse vähendamise võimalusi kogu planeeringualal (analüüs ja
leevendavad meetmed)“. - KSH aruanne Ptk Sissejuhatus lk 5.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Detailplaneeringuga nähakse ette inimeste liikumist suunavate
jalgteede rajamine ning säilivad juurdepääsud ranna-alale, millega on arvestatud ka KSH
aruande koostamisel. Nt on KSH aruandes toodud: „Kuna mõlema alternatiivi (alternatiiv I ja
null-alternatiiv) puhul on ette nähtud Järve tänavalt ja sealselt parkimisalalt lähtuv kõnnitee
(võimalusel vältida asfaltkatet), siis vähendab rajatav selgepiiriline kõnnitee tõenäoliselt
tulevikus võimalikku erosiooni jalgrajal ning ka metsatuka suurema kaldega aladel“. Reaalne
arendustegevus on kavandatud aas-karukella kasvukohast eemale. Nõustume, et rannahooneujula rajamisega väheneb liivaala. Teisalt arvestades aas-karukella kasvukoha kaugust järvest,
kasvukoha maapinna järsku reljeefi ja alustaimestikku, mis ei ole nö lebamist soosiv, siis on
vähetõenäoline, et peale rannahoone rajamist oluliselt kasvaks kaitsealuste taimeliikide
kasvukohas viibima (nt pikutajad vmt) hakkavate puhkajate hulk.
KSH aruanne Ptk 4 lk 24 kirjutab KSH aruande koostaja – „KSH läbiviija näeb olemasoleva
olukorra ja kavandatava tegevuse alusel kahte reaalset alternatiivi (alternatiiv I ja nullalternatiiv),…“
KeHJS, Elva valla kodulehel esitatud KMH/KSH selgituses aga ka käesoleva KSH aruande ptk
Sissejuhatus järgi on KSH eesmärgiks seatud „KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja
hinnata planeeringuga kavandatava tegevuse (sh võimalike alternatiivide) rakendumisega…“.
Tulenevalt eelpool toodust tsitaadist leiame, et käesoleva KSH aruande eelnõus puuduvad
vajalikud võimalike alternatiivsete lahenduste käsitlemised, mistõttu leiame, et KSH aruande
eelnõu ei vasta KeHJS sätestatud nõuetele. Vastavalt seadusele tuleb lisaks kavandatavale
tegevusele ja 0-alternatiivile KSH alternatiive hinnata ja analüüsida vastavalt soovitades ja
analüüsides kavandatud tegevust alternatiivses asukohas, muutes kavandatud tegevuse
suurust, muutes kavandatava tegevuse ehitus-tehnilist lahendust vms. Antud KSH aruande
eelnõus vajalikud võimalike alternatiivsete lahenduste käsitlemised puuduvad.
Palume KSH aruandes analüüsida kavandatud tegevuse võimalike mõjusid, kus loobutakse
planeeringuala lõunapoolse laienduse rajamisest (Joonis 5.2), st alternatiivi, kus muudetakse
kavandatud tegevuse suurust ja piirdutakse vaid rannahoone rajamisega selle ajaloolisesse
asukohta ning loobutakse planeeringuala ja ehitustegevuse laienemisest planeeringuala
kagunurgas oleva metsatuka alale. Planeeringuala ja rannahoone lõuna poolne piir võiks
piirduda kunagise rannahoone juurde kuulunud müügikioski / rajatise asukohaga – järgides
Joonisel 5.2 esitatud juba vähendatud ehituskeeluvööndi piiri. Leiame, et hetkel kavandatud
rannahoone-ujula hoonemaht (Joonis 5.10), koos väliterrassiga ulatub liiga sügavale
traditsioonilisele liivasele päevitusalale ning hakkab seetõttu mõjutama nii planeeringuala
kagunurgas oleva metsatuka soodsat seisundit kui ka Verevi järve veekeskkonda.

Elva Vallavalitsuse seisukoht: Elva Vallavalitsus kaalus enne detailplaneeringu algatamist
rannahoone-ujula paiknemise võimalikke asukohti Elva linnas. Nimetatud teemat on käsitletud
käesoleva lisa punktis 1. Hoonestuse paigutust on selgitatud käesoleva lisa punktis 6.
KSH aruandes on käsitletud kahte põhialternatiivi, millest alternatiiv I käsitleb rannahooneujula rajamist. Siinkohal on oluline arvestada, et ujula rajamiseks on vajalik teatud hoone maht,
millest väiksema mahu korral ei ole ujula rajamine otstarbekas. Seega on ka KSHs hinnatud
alternatiivina I kavandatud mahus detailplaneeringut. Hindamaks võimalikke mõjusid, mis
kaasneksid ainult rannahoone rajamisega ehk 2011. a kehtestatud detailplaneeringu
rakendumisega on KSH aruandes käsitletud null-alternatiivi. Sisuliselt oleks ka Teie kirjas
pakutud lahendus sarnane null-alternatiivile. Lisaks põhialternatiividele on KSH aruandes (ptk
5.3.5) käsitletud ka alternatiiv I mahu vähendamise võimalusi, mis annaks teatava võimaluse
säilitada liivaala laiust, kuid väheneksid võimalused ujulaga sageli kaasnevate lisaväärtuste (nt
saunad, veekeskus vms) rajamiseks. Samuti on ptk-s 5.3.5 käsitletud võimalusi hoonestuse
paigutamiseks Verevi järve lõunakaldale, kuid antud laugel alal paiknevad kolm palliplatsi, laste
mänguväljak ning põhiline juurepääs rannaalale teenindava transpordi jaoks. Ka ajalooliselt on
rannahoone paiknenud Tartu maantee servas ning kõrgendatud terrassiga suhteliselt veepiiri
lähedal. Samuti oleks lõunaservas paiknev hoone suure osa päevast vähemal või rohkemal
määral puude varjus. Lisaks võib suureneda liiklus ja parkimiskohtade vajaduse probleem Järve
tänaval.
Kindlasti ei saa nõustuda KSH-aruande eelnõus esitatud väitega, et „koostatud projekti
elluviimisel kaasneb soodne mõju Verevi järve veekvaliteedile“. - KSH aruanne Ptk 5 lk 29.
Kavandatava rannahoone-ujula ja sinna juurde kuuluvate kõvakattega parklaalade toomine
veepiirile oluliselt lähemale ning seetõttu hetkel Tartu mnt-lt sadevete otseseks jõudmiseks
järve tõkestava ja looduslikuks puhvriks oleva liivaala pindala oluline vähendamine suurendab
järve vee mõjutamise riski oluliselt. KSH aruande eelnõus on täielikult jäetud käsitlemata
kavandatava ujula mõjud / riskid võimalikus avariiolukorras, mil tekib oht, et ujula vesi, reovesi
või SPA-des kasutatavad kemikaalid satuvad järvevette.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Viidatud KSH aruande väide: „koostatud projekti elluviimisel
kaasneb soodne mõju Verevi järve veekvaliteedile“ puudutab piirkonnas väljatöötatud
sademevee käitluse lahendust, mille aluseks on Eesti Veeprojekt OÜ & AB Artes Terrae OÜ
(2018) töö Kombineeritud sademevee strateegia väljatöötamine pilootalal ning tulemuste
integreerimine planeeringutesse. Nimetatud projekti elluviimine ei sõltu kõnealusest
detailplaneeringust. Samas piirkonna sademevee käitluse lahendamise üks eesmärk on Verevi
järve veekvaliteedi parandamine.
Selgusetuks jääb, millest lähtub ettepaneku tegija arvamus, et kõvakattega parkimisalad
tuuakse veepiirile oluliselt lähemale. Parkimine on kavandatud teede äärde ning Tartu mnt ja
Järve tänava ristmiku olemasoleva parkla baasil. Nõustume, et hoone rajamise järgselt
väheneb liivaala pindala, kuid nii tänavatelt kui ka rajatavalt hoonelt formeeruvad sademeveed
on kavas suunata sademeveesüsteemi, mille rekonstrueerimise aluseks on ka vastav
eelnimetatud projekt. Lisaks ei ole Tartu maantee liiklussagedus selline, mille korral võiks
eeldada teepinnalt formeeruva sademevee reostumist määral, mis eeldaks eraldi
käitluslahenduse väljatöötamise vajadust. Nt AS Maves (2013) Liiklussõlmede sademevete
kogumise ja osalise puhastamise uuringu alusel tuleb liiklusega kaasneva keskkonnariski
vähendamiseks sademevett käidelda alates liiklussagedusest 30 000 autot ööpäevas.
Käitlemise vajadust tuleb analüüsida alates 15 000 autost ööpäevas. Käesoleval juhul oli
detailplaneeringuala piirkonnas Tartu maantee aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus
2016. a 1153 a/ööp ning 2017. a 939 a/ööp ehk oluliselt alla eelnimetatud väärtuste.

Ujula on kavandatud liita linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga ehk tekkiva heitvee
puhastamiseks ei kavandata kohtpuhastit. Selline lahendus aitab minimeerida võimalike
avariiolukordadega kaasnevaid riske. Teisalt on kaasaegsetele nõuetele vastavate ujulate
rajamisel võimalike avariiolukordade, millega kaasneks puhastamata reovee (sh kemikaalide)
juhtimine otse järve esinemise võimalus väga madal, mida minimeerib veelgi seotus
ühissüsteemiga.
Samuti ei saa nõustuda KSH aruande eelnõus esitatud väitega, et kavandatud väliterrassi
keskele säilitatavale männile kaasnevad nõrgalt ebasoodsad mõjud – KSH aruanne lk 38.
Vaatamata asjaolule, et KSH soovitab, et „Männi elujõulisuse säilitamiseks jätta vähemalt
poole võra laiuselt tüve ümber maapind katmata ehk vältida terrassi ehitust antud kohas“, siis
suure tõenäosusega on nii suure hoone rajamine, hoone aluse pinnase kindlustamiseks ning
vundamendisüvise rajamiseks tehtavad pinnasetööd mahuga, mis mõjutavad oluliselt
säilitatava männi elujõulisust. Tõenäosus, et männi juurestik või ka maapealne osa (tüvi,
oksad) saavad ehitustegevuse käigus kahjustatud on väga suur ning männi ellujäämine
pikemas perspektiivis vähetõenäoline. Esitatud leevendusmeede on liiga üldsõnaline ning suure
tõenäosusega ei täida oma eesmärki – säilitada Verevi järve ranna sümboliks kujunenud
männipuud.
Elva Vallavalitsuse seisukoht: Antud juhul on kirjas esitatud vaid osa mändi puudutavast KSHs
esitatud leevendavast meetmest. Meetme teine pool: „Lisaks tuleks võimalusel hoone
projekteerimisel arvestada männi võra laiusega ehk võimalusel kujundada hoonemaht
männivõra kuju arvestades. Ehitustööde käigus tuleb kasutada tüvekaitsmeid“. Puude
kavandamine hoonete mahtudesse ei ole iseenesest uus nähtus. Vallavalitsus on nõus, et
paljuski saab määravaks ehitustegevus ja selle käigus reaalselt rakendatavad abinõud.
Detailplaneeringu eesmärk on siiski see kõnealune mänd säilitada.
Võimalike keskkonnamõjude hindamismaatriksis (Tabel 6.2) esitatud kaalu ja mõjude suuruse
hinded jäävad segaseks ega vasta reaalses elus toimuvatele protsessidele/hinnangutele,
mistõttu ei eristugi hinnatud alternatiivid üksteisest oluliselt ja on kallutatud mõjude
esitamisele positiivsemalt, kui need reaalselt projekti realiseerumisel avalduma võivad hakata.
Mõjutades sellega käsitletud alternatiivide analüüsimise tulemusena parima võimaliku
lahenduse valiku tegemist. Samuti ei ühti tabelis esitatud hinded KSH aruande tekstis esitatud
probleemistikuga. Väga mitmed teemavaldkonnad on aruande tekstilises osas esitatud
probleemsetena aga Tabelis 6.2 esitatud mõlema alternatiivi puhul nii lühi- kui ka pikaajalises
perspektiivis 0 mõjudega. Kindlasti avaldub ühe rannahoone ja veekeskuse
rajamisel/ehitamisel sellisesse, võrdlemisi tundliku looduskeskkonnaga asukohta tunduvalt
rohkem mõjutatavaid kriteeriume, kui seda on käsitletud Tabelis 6.2. Hinnatud on kriteeriume,
mis ühe suurhoone ehitustegevuse alustamise ja selle hilisema opereerimise seisukohast ei
oma olulist mõju (nt. Elva-Peedu metsapark ja Elva metsapark, Maakasutus (sh naabruskond),
Verevi järve kalda kaitse eesmärkide täitmine, küttelahendused, jne.) ning täielikult jäetud
hindamata Elva mõistes suurehitise ehitamisega tõenäoliselt kaasneda/avalduda võivad
mõjud, nagu hoone vundamendisüvendi rajamisega kaasneda võivad mõjud (mõjud
pinnalähedase veekihi avamisel, ehitusaluse pinnase tihendamine hoone rajamise
võimaldamiseks jne.), suurenevatest kõvapindadega aladest tingitud mõjud (suurenevad
sadevee kogumise alad ja seetõttu ka risk saastunud vee jõudmisele järvevette), suurenevast
veetarbimisest (SPA-ujula) kaasneda võivad mõjud, ehitusprahi, ehituskeemia ja
ehitusjäätmete sattumise risk kõigest 20 m kaugusel (kui kavandatav hoone asub ca 20 m
kaugusel, siis eeldatav ehitustegevusareaal ulatub oluliselt lähemale, kus toimetavad ka
ehitusmasinad) olevasse järvevette, ehituse tööpiirkonna ja seal avalduda võivate mõjude ning
mõjuala määratlemine jne.

Elva Vallavalitsuse seisukoht: KSH aruande eelnõus käsitletud mõjuvaldkonnad on
väljatöötatud lähtuvalt kohaspetsiifikast, väljatöötamise kavatsuse käigus kogutud teabest (sh
avalik arutelu) ning asjaomastelt asutustelt saadud ettepanekutest. Alternatiivide võrdlemine
ja hindamine (sh teemavaldkondade kaalud) teostati ekspertgrupi liikmete vahelises koostöös.
Kindlasti ei saa nõustuda väite esitaja poolse seisukohaga, et antud juhul ei ole olulised
teemad, mis puudutavad Elva-Peedu metsaparki ja Elva metsaparki, maakasutust (sh
naabruskond), Verevi järve kalda kaitse eesmärkide täitmist jne – nimetatud teemad on
tõstatunud väljatöötamise kavatsuse koostamise käigus nii avalikustamise protsessi jooksul kui
ka asjakohastelt asutustelt saadud seisukohtades. Samuti on KSHs hinnatud mõjusid
põhjaveele (pinnaseveele, seoses ehitustegevusega), mis arvestab ka detailplaneeringu ja KSH
koostamise ajal alal läbiviidud ehitusgeoloogilise uuringu tulemuste ja soovitustega. Lisaks on
KSHs käsitletud sademevee käitluse lahendamise olulisuse temaatikat. Ehitustegevuse käigus
(sõltumata kas rakendub null-alternatiiv või alternatiiv I) kaasnevate ehitusjäätmete
nõuetekohase käitlemise kohustus on töövõtjal juba õigusruumist ja heakorra tagamise
põhimõtetest lähtuvalt. Kuna ehitustegevus toimub järve kui tundliku ökosüsteemi lähedal,
siis lisati tähelepanu juhtimiseks eelnev mõte ka KSH aruandesse.

