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1. Sissejuhatus
Keskkonnamõju  hindamise  ja  keskkonnajuhtimissüsteemi  seaduse  kohaselt  on 

strateegiline  planeerimisdokument  üleriigiline,  maakonna-  ning  üld-  või 

detailplaneering  planeerimisseaduse tähenduses.  Käesoleva  keskkonnamõju 

strateegilise  hindamise  objekt  on  Veriora  valla  üldplaneering  ja  keskkonnamõju 

strateegiline  hindamine  viiakse  läbi  üldplaneeringuga  käsitletaval  alal. 

Keskkonnamõju  strateegiline  hindamine  selgitab,  kirjeldab  ja  hindab  strateegilise 

planeerimisdokumendi  elluviimisega  kaasnevat  olulist  keskkonnamõju  ja  peamisi 

alternatiivseid  meetmeid  ning  tegevusi  ja  ülesandeid,  eesmärgiga  tagada 

kõrgetasemeline  keskkonnakaitse,  edendada  säästvat  arengut  ja  arvestada 

keskkonnakaalutlusi üldplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel.

Joonis  1.  Veriora  valla  asukoht  Põlva  maakonnas  külgnevate  valdadega.  
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Polva_municipalities.png

Veriora  valla  üldplaneering  ja  keskkonnamõju  strateegiline  hindamine  algatati 

Veriora  Vallavolikogu  27.  aprilli  2006.  a  määrusega  nr  12  „Veriora  valla 

üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. 
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Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise:

Tellija: Veriora Vallavalitsus

Postiaadress: Uus 5, 64232 Veriora

Telefon: +372 795 8333

Koostaja: Prope Mare Keskkonna Agentuur OÜ

Postiaadress: Betooni 9, 51014 Tartu

Telefon: +372 740 7702

E-mail: info@propemare.ee

Töögrupi koosseis: Kaimar Koemets, tegevuslitsents KMH0111

 Veljo Kabin, vastutav täitja, keskkonnaspetsialist

Luule Lõhmus, planeeringuspetsialist

Järelevalvaja: Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa Keskkonnateenistus

Postiaadress: Kooli 1, 64504 Räpina

Telefon: +372 799 8198

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  algatamisel  ja  koostamisel  on  järgitud 

keskkonnamõju  hindamise  ja  keskkonnajuhtimissüsteemi  seaduse 2.  jaos 

“Strateegilise  planeerimisdokumendi  elluviimisega  kaasneva  keskkonnamõju 

strateegiline  hindamine”  toodud  nõudeid  ja  Keskkonnaministeeriumi  Põlvamaa 

Keskkonnateenistuse  poolt  30.01.2008.  a  kirjaga  nr  37-1-1/272  heaks  kiidetud 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi.

Isikud ja asutused, keda üldplaneeringu alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt 

mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle vastu on:

● Kultuuriministeerium

● Sotsiaalministeerium

● Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa Keskkonnateenistus
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● Siseministeerium

● Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon

● Riigimetsa Majandamise Keskuse Kagu regioon

● Eesti Keskkonnaühenduste Koda

● Põlva Maavalitsus

● Veriora Vallavalitsus

● Veriora Vallavolikogu

● Valitsusvälised organisatsioonid

● Sotsiaal- ja kultuuriasutused

● Maaomanikud

● Piirkonna elanikud

● Teised asjast huvitatud isikud (arendajad, ettevõtjad, jt)

2. Kokkuvõte
Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt on Veriora valla üldplaneering, mille 

koostamine  algatati  Veriora  Vallavolikogu  27.  aprill  2006.  a  määrusega  nr  12 

“Veriora valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. 

Üldplaneering  hõlmab  kogu  Veriora  valda  ja  kujundab  valla  ruumilise  arengu 

põhimõtted järgmiseks 10-15 aastaks.

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  aruande  koostamise  käigus  vaadeldi 

üldplaneeringuga  kavandatavate  tegevuste  mõju  looduskeskkonnale, 

majanduskeskkonnale ning sotsiaalkeskkonnale,  sealhulgas mõju inimese tervisele, 

heaolule ja varale.

Mõju  hindamisel  kasutati  maatrikshindamist,  kus  alternatiiv  0  puhul  kirjeldati 

olemasolevat olukorda, st Veriora üldplaneeringuga planeeritud tegevusi ellu ei viida. 

Ehitustegevus  toimub  detailplaneeringute  alusel,  mille  lähtetingimused  väljastab 

vallavolikogu  maakonnaplaneeringu  alusel.  Valla  arengut  suunavad  erinevad 

teemaplaneeringud, arengukavad ja teised õigusaktid. Alternatiiv 0 rakendamine ei 

ole  aga  sisuliselt  võimalik,  kuna  vastavalt  planeerimisseadusele on  kohalik 
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omavalitsus  kohustatud  koostama  ja  kehtestama  oma  territooriumi  kohta 

üldplaneeringu. Alternatiiv 1 korral kehtestatakse Veriora vallale planeerimisseaduse 

kohaselt  üldplaneering.  Kavandatavad tegevused viiakse  ellu  lähtuvalt  kehtestatud 

üldplaneeringust, mis suunab valla arengut lähima 10-15 aasta jooksul.

Olulist  mõju  keskkonnale  avaldab vallas  eelkõige  arendustegevus ja  turism.  Uute 

elamute ja tootmisettevõtete rajamine toob kaasa elanikkonna kasvu. Puhkekohtade 

korrastamine  ja  uuendamine  tõstab  piirkonna  turismipotentsiaali  ja  loob  eeldused 

turistide  arvu suurenemisele.  See kõik avaldab rohkem survet  looduskeskkonnale, 

mistõttu  on  ohus  bioloogilise  mitmekesisuse  säilimine.  Oluline  on  suuremat 

tähelepanu  pöörata  külastuskoormuse  hajutamisele  ja  puhveraladele,  milleks  on 

rohelise võrgustiku alad, metsad ja teised rohealad.

Valla  elanikkonna ja turistide arvu suurenemine  toob kaasa liiklustiheduse kasvu, 

mis  vähendab  turvalisust,  põhjustab  mürataseme  tõusu  ja  tingib  õhu  kvaliteedi 

halvenemise.  Siin  tuleb  tähelepanu  pöörata  tõhusama  liikluskorralduse 

väljatöötamisele.

Puhke- ja virgestusalade arendamine ning juurdepääsude rajamine loob elanikele ja 

valda  külastavatele  inimestele  võimaluse  paremateks  puhkamisvõimalusteks 

looduses  ja  tervislike  eluviiside  harrastamiseks.  Oluline  on  asetada  rõhk 

heakorrastusele, viidastamisele ja jäätmehooldusele, mis tagab nende alade säilimise 

puhkepiirkonnana  ja  arengupotentsiaali  säilitavana  keskkonnatingimusi  silmas 

pidades.

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  käigus  jõuti  järeldusele,  et  kui  vältida 

otseseid negatiivseid mõjusid ning rakendada leevendavaid meetmeid, ei ole Veriora 

valla  üldplaneeringu  planeeringulahenduse  elluviimisel  olulist  negatiivset 

keskkonnamõju ette näha. Ühtlasi jõuti järeldusele, et üldplaneeringuga kavandavate 

tegevuste  elluviimine  toob  kaasa  valdavalt  positiivsed  mõjud  ja  on  valla  arengu 

seisukohalt  vajalik.  Veriora  valla  üldplaneeringu  koostamisel  on  arvestatud 

keskkonnale  survet  avalduvate  mõjudega,  kehtivatest  õigusaktidest  tulenevate 

nõuetega ja teiste arengudokumentidega.
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3. Üldplaneeringu koostamise eesmärk, protsess ja 
sisu

3.1. Üldplaneeringu koostamise eesmärk

Veriora  valla  territooriumile  koostatava  üldplaneeringu  eesmärk  on  kujundada 

avalikkuse  kaasabil  Veriora  valla  ruumilise  arengu  põhimõtted  ja  seeläbi  luua 

eeldused  keskkonna  tasakaalustatud  ja  säästvaks  arenguks.  Sellega  luuakse 

võimalused  elanike  sotsiaalsete  ja  kultuuriliste  vajaduste  rahuldamiseks,  soodsa 

majanduskeskkonna  kujunemiseks,  investeeringute  kaasamiseks  ning  Veriora 

valla/lähivaldade tasakaalustatud ja terviklikuks arenguks. Planeeringu koostamisel 

lähtutakse  põhimõttest,  et  Veriora  valla  maakasutus  ja  ehitustegevus  tagaks 

elamisväärse elukeskkonna ning oleks suunatud pikaajalistele elanikke rahuldavatele 

lahendustele.

3.2. Üldplaneeringu protsess

Üldplaneering  on  kohaliku  omavalitsuse  töötajate  ja  teiste  huvitatud  osapoolte 

vahelise  koostöö  tulemusena  valminud  dokument.  Üldplaneeringu  koostamise 

protsessi  kaasati töögruppide  koosoleku  ning  eskiislahenduse  avalikustamise  ja 

arutelu läbi ka vallakodanikud ja teised huvitatud isikud. Planeeringu koostamisel 

tehti  koostööd  erinevate  asutuste  ja  ametkondadega  ning  võeti  aluseks  kehtivad 

õigusaktid  (sh  Põlva  maakonnaplaneering  ning  Põlva  maakonnaplaneeringu 

teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”) ja teised 

teabeallikad. Üldplaneeringu koostamise protsessi kirjeldab täpsemalt üldplaneeringu 

pass (vt Veriora valla üldplaneering. Lisad).

3.3. Üldplaneeringu sisu

Üldplaneeringus  on  välja  toodud  Veriora  valla  ja  selle  suuremate  asulate 

tsoneerimispõhimõtted ning sätestatud piirangud maakasutusele, arvestades seejuures 

valla  territooriumil  kujunenud  olukorda,  sh  kaitstavaid  loodusobjekte, 

kultuurimälestisi,  väärtuslikke  maastikke  ja  miljööväärtuslikke  alasid. 

Üldplaneeringu olulisteks teemadeks on elamu-, tootmis- ning ärimaa kavandamine 
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ning valla sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri arendamine. 

Üldplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtestatud Põlva maakonnaplaneeringut 

ja  Maakonnaplaneeringu  teemaplaneeringut  „Põlva  maakonna  asustust  ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“.

Üldplaneeringus kavandatu aitab suunata valla arengut järgneva 10-15 aasta jooksul.

4. Ülevaade keskkonnamõju strateegilise hindamise 
protsessist, metoodikast ning töö käigus ilmnenud 
raskustest

Veriora  valla  üldplaneering  ja  keskkonnamõju  strateegiline  hindamine  algatati 

Veriora  Vallavolikogu  27.  aprilli  2006.  a  määrusega  nr  12  „Veriora  valla 

üldplaneeringu  ja  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  algatamine“.  Sellest 

teavitati Põlvamaa ajalehes „Koit“ ja väljaandes „Ametlikud Teadaanded“.

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  programmi  koostamise  protsess  toimus 

ajavahemikus oktoober 2007 - jaanuar 2008. Programmi sisu osas küsiti seisukohta 

Sotsiaalministeeriumilt,  Kultuuriministeeriumilt,  Siseministeeriumilt, 

Keskkonnaministeeriumi  Põlvamaa  Keskkonnateenistuselt.  Programmi 

avalikustamine  ja  avalik  arutelu  viidi  läbi  vastavalt  keskkonnamõju  hindamise  ja  

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud korrale.

Põlvamaa Keskkonnateenistus kiitis oma 30.01.2008. a otsusega nr 37-1-1/272 heaks 

Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi.

Vastavalt  keskkonnamõju  hindamise  ja  keskkonnajuhtimissüsteemi  seadusele on 

üldplaneering  strateegiliseks  planeerimisdokumendiks,  mille  koostamisel  on 

kohustuslik  läbi  viia  keskkonnamõju  strateegiline  hindamine.  Keskkonnamõju 

strateegilise  hindamise  eesmärk  on  selgitada,  kirjeldada  ja  hinnata  strateegilise 

planeerimisdokumendi  elluviimisega  kaasnevat  olulist  keskkonnamõju  ja  peamisi 

alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid,  mis võivad kaasneda strateegilise 

planeerimisdokumendi rakendamisega.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise käigus koguti lähteandmeid, neid 

analüüsiti ja tulemuste põhjal prognoositi mõju, mis kaasneb kavandatava tegevuse 

elluviimisega ja pakuti välja leevendavaid meetmeid.

Veriora vald, Põlvamaa / LK 9



Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Üldplaneeringu  koostamine  ja  keskkonnamõju  strateegiline  hindamine  viidi  läbi 

koostöös  valla  esindajate,  konsultantide,  kohalike  elanike,  maaomanike,  kohaliku 

keskkonnateenistuse  ning  teiste  asjast  huvitatud  isikutega.  Keskkonnamõju 

strateegiline hindamine oli avalik protsess ning huvitatud isikutel oli võimalik selle 

iga  etapi  vältel  esitada  ettepanekuid,  vastuväiteid  ja  küsimusi  ning  saada  neile 

vastuseid.

Üldplaneeringu  koostamine  ja  keskkonnamõju  strateegiline  hindamine  toimusid 

paralleelsete, üksteist täiendavate protsessidena.

Üldplaneeringu koostamisel  ja keskkonnamõju strateegilise  hindamise läbiviimisel 

ning läbiviimisest teavitamisel on lähtutud hetkel Eestis kehtivatest õigusaktidest ja 

järgitud  planeerimisseaduses ning  keskkonnamõju  hindamise  ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses esitatud nõudeid.

Olulisi raskusi keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise juures ei esinenud. 

EELIS  (Eesti  Looduse  Infosüsteem  –  Keskkonnaregister):  KeM  Info-  ja 

Tehnokeskuse ja  Keskkonnaregistri kaitstavate  loodusobjektide  nimistus  esines 

erinevusi. Keskkonnaregistri andmetel asuvad Ilumetsa kraatrid ja Rebasmäe allikad 

Veriora vallas, kuigi tegelikult paiknevad nad Orava valla territooriumil. Välja võib 

tuua ka keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuse, mis ei sisaldanud 

kogu  vajalikku  teavet,  mida  näeb  ette  keskkonnamõju  hindamise  ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. Tegemist ei olnud aga olulise rikkumisega, kuna 

huvitatud osapoolte nõudel oleks antud vastavat informatsiooni.

5. Seosed muude asjakohaste strateegiliste planeerimis- 
ja arengudokumentidega

Veriora valla üldplaneeringu koostamisel on arvestatud erineva taseme planeerimis- 

ja  arengudokumentidega.  Kõrgemalseisvateks  planeerimisdokumentideks  on 

üleriigiline  planeering  ja  Põlvamaa  maakonnaplaneering.  Arengukavadest  võib 

nimetada maakonna ja valla arengukava. 

Nimetatud kõrgemalseisvad Eesti arengudokumendid arvestavad ka Euroopa Liidu 

ruumilise  arengu  dokumendiga  ja  Veriora  valla  üldplaneering  ei  lähe  nendega 

vastuollu. 
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Euroopa  Liidu  arengudokumentidest  saab  näiteks  välja  tuua  Euroopa  Ruumilise 

Arengu Perspektiivi  ja  VASAB – Visions  And Strategies  Around the  Baltic  Sea 

2010, kuid valdavalt on tegemist üldiste arengudokumentidega, mis ei sea otseseid 

meetmeid,  mida võtta üle Veriora valla üldplaneeringu tasemel.  Seega ei ole neid 

dokumente käsitletud ka Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruandes.

5.1. Üleriigiline planeering Eesti 2010

Üleriigiline  planeering  „Eesti  2010“  on  heaks  kiidetud  ja  selle  elluviimise 

tegevuskava kinnitatud Vabariigi  Valitsuse 19. septembri  2000. a korraldusega nr 

770-k.

Vastavalt  seadusele  on üleriigiline  planeering riigi  territoriaalse  arengu kava,  mis 

koostatakse  kogu  riigi  territooriumi  kohta.  Põhirõhk  on  planeeringus  asetatud 

tasakaalustatud ja jätkusuutliku ruumilise arengu kontseptsiooni kujundamisele ning 

selle alusel üleriigiliste ruumstruktuuride koordineerimisele. Planeeringu koostamisel 

on arvestatud Euroopa Liidu planeerimisdokumentidega ning ruumilise planeerimise 

heade tavadega.

Üleriigilise planeeringu Eesti 2010 kesksed eesmärgid on:

● Inimese põhivajaduste (töö- ja elukoht, kvaliteetne keskkond, haridus, 

teenused ja vaba aja veetmise võimalused) rahuldamise ruumiline tagamine;

● Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja 

edasiarendamine;

● Asustuse ruumiline tasakaalustamine;

● Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga;

● Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine.

Nimetatud  sihtide  saavutamiseks  on  ruumilist  arengut  võimalik  suunata  nelja 

peamise  komponendi  kaudu  –  asustus,  transpordiühendused,  energeetika  ning 

roheline võrgustik.

Asustus
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Lähtudes  Eesti  väikesest  territooriumist,  hõredast  maa-asustusest  ja  ajalooliselt 

väljakujunenud  asustuse  põhistruktuuri  säilitamise  taotlusest  on  asustuse  arengul 

otstarbekas  valida  eeskätt  maakonnakeskuste  tugevdamisele  suunatud  strateegia. 

Maakonnakeskuste alusel on võimalik luua kogu riigi territooriumil ümbruskonnale 

hästi  kättesaadav  elujõuliste  keskuste  võrk.  Keskusi  täiendavad  läbi  kaug-  ja 

kodustöötamise ning heatasemelise transpordi elujõulised maapiirkonnad.

Eestis  tervikuna  on seatud  eesmärgiks,  et   iga  maakonnakeskus  ja  ka  väiksemad 

linnad  leiaksid  oma  spetsialiseerumisala,  millega  võiks  rahvusvaheliselt 

konkureerida. Lisaks üksikute keskuste tugevdamisele viidatakse vajadusele keskuste 

koostööks vastastikuse täiendamise alusel ehk võrgustumisele.

Üleriigiline  planeering  rõhutab  koordineeritud  transpordikorralduse  olulisust 

koostööpiirkondade toimimisel.

Veriora valla üheks arengueelduseks on loodusturism. Veriora vallas asub mitmeid 

väärtustatud looduslikke kohti - nt Meenikunno raba, Valgejärv, Mustjärv. Hajutatud 

keskkonnasäästlik turism on üks väliskapitali  valda toomise võimalus.  Eesmärgiks 

tuleks seada ka vallasiseste tõmbekeskuste – Veriora (Viluste) ja Leevi arendamine, 

eriti  sealse  sotsiaalse  infrastruktuuri  näol.  Hästitoimiva  transpordisüsteemi  puhul 

tagavad need kaks  tõmbekeskust  esmavajalike  teenuste  kättesaadavuse kogu valla 

elanikkonnale.

Transpordiühendused

Eesti  transpordiühendused  peavad  kooskõlastatult  võimaldama  kolme  peamise 

ruumilise planeerimise eesmärgi saavutamist:

● Kindlustada Eesti "aeg-ruumiline kokkusurumine";

● Kindlustada transpordi keskkonna- ja energiasäästlikkus;

● Kasutada ära rahvusvahelistele ühishuvidele toetuvad arenguvõimalused.

Veriora  valda  läbivatest  teedest  on  olulisemad  Põlva-Värska  ja  Võru-Räpina 

maantee.  Valla  üheks  arengueesmärgiks  on  tagada  hea  ühendatus  valla  ja 

maakonnakeskustega.

Energeetika
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Energeetika  ruumstruktuuri  osas  on  esile  tõstetud  järgmised  energiavarustusele 

esitatavad nõuded:

● Ökonoomsus;

● Kooskõla säästva arengu põhimõtetega;

● Ühekülgse energeetilise välissõltuvuse vältimine.

Eesti  energeetika  peab  järk-järgult  ümber  orienteeruma  loodusliku  gaasi  ning 

taastuvate  energiaallikate  suuremale  kasutamisele  ning  Eesti  ühendamisele 

Läänemere  piirkonna  elektrivarustuse-  ja  gaasiringidega.  See  tekitab  riigis  uue, 

praegusest enam hajutatud energiavarustuse ruumstruktuuri.

Roheline võrgustik

Euroopa  ruumiplaneerimispoliitika  üheks  keskseks  teemaks  on  eluslooduse  ja 

maastike  kaitse  orgaaniline  sulatamine  keskkonnakujundusse.  Siin  põimuvad 

omavahel bioloogiline liigikaitse, koosluste ja maastike kaitse, keskkonnakaitseliselt 

oluliste  aine-  ja  energiaringete  kindlustamine,  inimesele  tervisliku  ja  esteetilise 

ümbruskonna loomine.

Rohelise võrgustiku planeerimisega taotletakse järgmisi konkreetsemaid eesmärke:

● Keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine;

● Väärtuslike looduskoosluste kaitse;

● Looduslähedase  majandamise,  elulaadi  ja  rekreatsiooni  võimaldamine  ning 

looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine;

● Väärtuslike maastike säilitamine;

● Asustuse ning maakasutuse iseloomu ja režiimi suunamine.

Rohelise võrgustiku määratlemine ja planeerimine aitab kaasa väärtuslike looduslike, 

poollooduslike  ja  kultuurmaastike  säilimisele  ja  korrastamisele,  ning  kogu  valla 

tasakaalustatud, jätkusuutlikule ja säästvale arengule.

5.2. Põlvamaa maakonnaplaneering

Põlva  maakonnaplaneering  on  kokkulepe  omavalitsuste,  maavalitsuse  ja 
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ministeeriumide  vahel,  milles  püütakse  kirjeldada  maakonna  elanike  ja 

institutsioonide  vajadusi,  soove  ja  ootusi  järgnevateks  aastateks. 

Maakonnaplaneering  toetub  olemasolevatele  ressurssidele  ja  võimaluste 

ärakasutamisele.  Ülesandeks  on  olla  elukvaliteedilt  võrdne  kõigi  teiste  Eestimaa 

regioonidega ning tagada inimsõbralik ja parim paik nii elamiseks, töötamiseks kui 

puhkamiseks.

Maakonnaplaneering  määratleb  ära  maakonna  tiheasustusega  alad  ja 

detailplaneeringu koostamise kohustusega alad.

Tiheasustusega alad Veriora vallas on:

● Veriora alevik.

Üldplaneeringuga  tehakse  ettepanek  muuta  Põlva  maakonnaplaneeringut,  lisades 

tiheasustusega  alade  hulka  Viluste  ja  Leevi  külade  olemasoleva  ja  kavandatava 

kompaktse  hoonestusega  alad.  Tegu  on  aladega,  kus  on  välja  kujunenud  teatud 

sotsiaalne  infrastruktuur  ning  lähtuvalt  olemasolevate  elamumaade  kruntide 

suurustest ja põhihoonete vahekaugustest, eristuvad alad ümbritsevast hajaasustusest. 

Valla  arengueesmärke  arvestades  on  just  nendes  piirkondades  ette  näha  uute 

elamualade arendamist.

Maakonnaplaneeringu  kohaselt  on  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alad 

Veriora vallas:

● Veriora alevik;

● Viluste küla keskus ja tootmishoonete maa-ala;

● Leevi küla keskus ja tootmishoonete maa-ala;

● Süvahavva puhkeala;

● Valgejärve ja Mustajärve rand Nohipalu külas.

Nende  piirkondadele  maakasutustingimuste  väljatöötamine  toimus  üldplaneeringu 

koostamise käigus.
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5.3. Põlvamaa  maakonnaplaneeringu  teemaplaneering 

”Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

Põlvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“  loob  eeldused  keskkonnakaitseliselt  põhjendatuma 

ruumistruktuuri kujunemiseks ja säästvaks arenguks ning sätestab ühtsed põhimõtted, 

mille alusel suunata maa-alade kasutamist ja kaitset jätkusuutlikul viisil ning annab 

ühtlasi kindlust planeeritaval alal elavatele ja seda piirkonda kasutavatele inimestele 

maa  kasutamisel  pikemas  perspektiivis.  Teemaplaneeringuga  luuakse  eeldused 

väärtuslike  looduslike,  poollooduslike  ja  kultuurmaastike  säilimiseks  ja 

korrastamiseks,  ning kogu maakonna tasakaalustatud,  jätkusuutlikuks  ja  säästvaks 

arenguks.

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Põlva maakonna asustust  ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused” koosneb kahest alateemast: „Roheline võrgustik“ ja 

„Väärtuslike maastike määratlemine“.

Nende  kaudu  määratakse  käesoleva  teemaplaneeringuga  maakasutust  suunavad 

keskkonnatingimused  väärtuslike  maastike  säilimiseks  ning  rohelise  võrgustiku 

toimimiseks,  kõrge  loodusväärtusega  maa-alade  säästvamaks  kasutamiseks,  kõrge 

rekreatiivse  väärtuse  ja  suurema  inimkoormusega  puhke-  ja  haljasmaa  ning 

mullaviljakuselt  väärtusliku  põllumaa  säilimiseks.  Planeeringus  on  käsitletud 

joonehitiste  ja  rohelise  võrgustiku  konfliktikohad  ning  antud  meetmed  nende 

konfliktide vähendamiseks või pehmendamiseks.

Veriora valla üldplaneeringus on kinni peetud teemaplaneeringus sätestatud nõuetest. 

Üldplaneeringuga üldjoontes säilitatakse kõik olemasolevad rohelise võrgustiku alad 

ning  täpsustatakse  piirkondlike ja kohalike rohelise võrgustiku struktuurielementide 

piire.

5.4. Põlvamaa maakonna arengukava 2006 - 2010

Põlva  maakonna  arengukava  on  kokkulepe,  et  maakonda  arendatakse  terviklikult 

kõigis eluvaldkondades ja ühiselt valitud suundades.

Arengukava on üles ehitatud valdkonnapõhiselt. Valdkonniti on tehtud valikud ning 
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esile  toodud  eelisarendamist  vajavad  suunad,  tegevused,  objektid,  eesmärgid  ja 

lahendused. Samas ei välistata ka nimetamata valdkondade toimimist või arendamist. 

Arengukava üldeesmärk on tingimuste  loomine Põlvamaa kui terviku igakülgseks 

arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele.

5.5. Veriora valla arengukava 2007 - 2013

Arengukava on lähemate eesmärkide saavutamist kavandav dokument, mida viiakse 

ellu programmide, projektide ja eelarve kaudu. Arengukava põhieesmärgiks on valla 

arengu  kujundamine  soovitud  eesmärkide  saavutamiseks  selleks  sobivate 

vahenditega. 

Veriora valla arengukava on dokument, mis sisaldab valla majandusliku ja sotsiaalse 

olukorra ning keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse kavandamise ning 

edasise arengu suundi ja eelistusi. Arengukava on koostatud seitsmeks aastaks.

Veriora valla tulevikuvisioon aastaks 2020 näeb muuhulgas, et:

● Elanike arv on kasvanud. On loodud juurde uusi töökohti ja sellega seoses on 

vallas  kasvanud  tööealiste  inimeste  arv.  Lastele  on  vallas  tagatud 

konkurentsivõimeline  alus-  ja  põhiharidus  ning  piisav  huvitegevus  ja 

noorsootöö korraldus;

● Välja  on  arendatud  vajalikud  infrastruktuurid,  hoogustunud  elamuehitus, 

tõusnud  maa-  ja  kinnisvarahinnad.  Kohalikus  majanduses  domineerib 

keskkonnasõbralik ettevõtlus. Põllumajanduse kõrval on arvestatava osakaalu 

saavutanud mittepõllumajanduslik ettevõtlus (teenindus, turism jne);

● Piirkonnast  on kujunenud atraktiivne  ja  konkurentsivõimeline  maapiirkond 

hästitoimiva ettevõtluskeskkonnaga, kuhu soovitakse tulla ja jääda, kuna siin 

on hea elada.

5.6. Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 

2005 - 2017

Veevõrguga on ühendatud osa tarbijatest  Veriora alevikus, Viluste ja Leevi külas. 

Ühisveevärgiga  ühendamata  elanikkond  tarbib  vett  lokaalsetest  salvkaevudest  ja 
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juhib reovee kogumis- või imbkaevudesse. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vallas on probleemid järgmised:

● Joogivee suur raua sisaldus;

● Veetorustikud üle dimensioneeritud, amortiseerunud, veevahetus aeglane;

● Enamikul tarbijatest puuduvad veemõõtjad (Leevi külas);

● Enamikul puurkaev-pumbamajades puuduvad rauaärastusseadmed;

● Puhastusseadmed  on  amortiseerunud  või  peagi  amortiseerumas  (Leevi  ja 

Veriora);

● Kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud;

● Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsioonivõrguga  on  ühendatud  väike  osa 

elanikkonnast.

Valla edasise arengu, keskkonna seisukorra parandamise ja elanikkonna elukvaliteedi 

tõusu  tagamiseks  tuleb  lähiaastatel  ette  näha  ühiskanalisatsiooni  torustike 

renoveerimine  ja  uute  torustike  ehitamine.  See  võimaldab  vähendada 

keskkonnareostust  elamupiirkondades  ning  ohtu põhjaveele,  mis  tuleneb  torustike 

leketest ja reovee kogumiskaevudest kruntidel.

5.7. Veriora valla ehitusmäärus

Veriora  valla  ehitusmäärus  on  kinnitatud  Veriora  Vallavolikogu  27.03.2003.  a

määrusega  nr  9  „Veriora  valla  ehitusmäärus“.  Veriora  valla  ehitusmääruses 

kehtestatakse:

● Valla  või  selle  osade,  sealhulgas  miljööväärtuslike  hoonestusalade 

planeerimise ja ehitamise põhimõtted ja nõuded;

● Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused;

● Projekteerimistingimuste avalikustamise kord;

● Ajutise ehitise ehitamise kord ja alad;

● Kohaliku  omavalitsuse  ülesannete  jaotus  ja  tähtajad  planeerimis-  ja 

ehitusvaldkonna korraldamisel.
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Veriora valla ehitusmäärus ja üldplaneering on üksteist täiendavad valla arendus- ja 

ehitustegevust  suunavad  dokumendid.  Üldjoontes  on  2003.  aastal  kehtestatud 

ehitusmäärus  ja  üldplaneering  kooskõlas,  kuigi  üldistusaste  on  neis  kahes 

dokumendis erinev. Hetkel kehtiv valla ehitusmäärus ei sea täiendavaid ehituslikke ja 

arhitektuurseid nõudeid, seega tuleb detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel 

ja  väljaspool  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alasid  järgida 

üldplaneeringus seatud vastavasisulisi tingimusi. 

Üldplaneeringus ja ehitusmääruses esineb erinevus Veriora valla miljööväärtuslike 

alade määramisel.  Valla ehitusmääruses miljööväärtusliku alana nimetatud Veriora 

paisjärve äärne ala on üldplaneeringus miljööväärtuslike hoonestusalade nimekirjast 

välja jäetud. Veriora paisjärve äärne ala on piirkondliku tähtsusega puhkeala, millele 

on  ka  kehtestatud  detailplaneeringu  koostamise  kohustus  ning  mille  arendamisel 

tuleks  järgida  kindlasti  ka  esteetilisi  aspekte.  Tegu  pole  siiski  tavamõistes 

miljööväärtusliku hoonestusalaga. 

Soovitatav  on  ka  valla  ehitusmääruse  uuendamisel  kajastada  üldplaneeringus 

kasutatav talu õueplaani koostamise tingimus hajaasustusega aladel. 

6. Mõjutatava keskkonna ülevaade

6.1. Asukoht

Veriora  vald  asub  Kagu-Eestis  Põlva  maakonnas  ning  külgneb  Põlva,  Räpina, 

Mikitamäe, Orava, Laheda ja Lasva vallaga. Veriora vallas on kokku 30 asustatud 

punkti. Valla keskuseks on Veriora alevik.

6.2. Looduskeskkond

Kaunis  looduskeskkond  on  üks  Veriora  valla  eripärasid  ja  samas  ka  tugev 

arengupotentsiaal. 

Veriora vald paikneb Palumaa maastikurajooni põhja-loode osas. Maastiku eripära 

tuleneb peamiselt sellest,  et lavamaa moreenkate on Palumaal umbes 40 %-l alast 

kaetud jääjärveliste liivakate setetega. Metsadest valdavad palu- ja nõmmemännikud.

Palumaa põhjaosa asub Gauja ja lõunaosa Amata lademe peeneteralise liivakivi ja 
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aleuroliidi  avamusel.  Lõuna pool Võru-Petseri  ürgorgu esineb kohati  arvestatavas 

paksuses savikihte.

Palumaa  lõunaosas  on  mitu  madalat  küngastikku,  mis  moodustavad  katkendliku 

vööndi,  ulatudes  Võhandu  jõe  keskjooksuni  Leevil.  Lääne  pool,  Kliima-Madala-

Leevi vahemikus on kaks pikemat küngaste rida koos mõne sandurkuhikuga. Lõuna 

poolt liivakõrgendike haardes olnud järve kinnikasvamisel ja kaldaalade rabastumisel 

on tekkinud Leevilt ida pool Meenikunno raba (1448 ha). Rohketest järvesaartest on 

saanud  salulehtmetsaga  kaetud  rabasaared.  Raba  all  on  oletatavasti  kirde-

edelasihiline  tektooniline  rikkevöönd,  mille  kohal  asub  ümmargusi  ja  ovaalseid 

sulglohke – veeneelulehtreid.  Raba arengut mõjutab lääneosas olev 98 ha suurune 

tootmisväli.

Palumaale  on  omane  alljärgnev  muldade  ning  kasvukohtade  mikrotsonaalsus: 

kõrgematel  kohtadel  valdavad  näivleetunud  ehk  kahkjad  mullad,  milledel  lasub 

kohati  leetunud  muldi;  madalamal  asendil  järgnevad  gleistunud  näivleetunud  ja 

gleistunud leetunud mullad, nõgusatel või nõrga loodusliku drenaažiga tasastel aladel 

näivleetunud gleimullad. Näivleetunud põllumullad on enamasti korduvalt lubjatud, 

mistõttu huumus on vaid nõrgalt happeline.

Palumaa  läänepiiril  voolab  oma  keskjooksul  liivakivises  ürgorus  Eesti  pikim 

Võhandu  jõgi  (162  km).  Kujunenuna  tektooniliste  lõhede  kohtadesse,  on  org 

siksakiline, järskude loogetega, 100-200 m laiune, terrassiline ja põrkeveerul paljude 

kaldakaljudega, kus avaneb arvukalt allikaid. Jõeoru vaheldusrikkam ja ürgsem, 12 

km pikkune osa Leevilt Reo sillani on võetud looduskaitse alla (709 ha).

Vastavalt Keskkonnaministri 6. detsembri 1999 a. määrusele nr 99 “Heitveesuublana 

kasutatavate  veekogude  või  nende  osade  nimekirja  reostustundlikkuse  järgi  

kinnitamine” on Võhandu jõgi  kantud reostustundlike  veekogude nimekirja  Leevi 

külast kuni suudmeni.

Valla  territooriumil  asub  ka  Eesti  kõige  läbipaistvama  (kuni  10  m)  ning 

mineraalidevaesema veega vähetoiteline  Nohipalu Valgejärv.  0,5 km Valgejärvest 

lõuna pool on punakaspruuni happelise ning suviti kõige enam soojenenud veega järv 

Eestis - Mustjärv.

Suurematest  järvedest  paiknevad valla  territooriumil  veel  Viinakoja järv (1,8 ha), 
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Leevi Mustjärv (2,2 ha), Koolma järv (6,1 ha), Helmjärv (1,7 ha), Veriora paisjärv 

(5,0 ha).

6.2.1. Natura 2000 ja teised kaitsealad

Veriora  valla  territooriumil  asuvad  järgmised  Natura  2000  alad:  Võhandu  jõe 

loodusala, Kuulmajärve loodusala, Meenikunno linnuala ja Meenikunno loodusala.

Kaitsealadest  asuvad  vallas  Võhandu  jõe  ürgoru  maastikukaitseala,  Kuulmajärve 

maastikukaitseala, Meenikunno maastikukaitseala ja  Ilumetsa kuusik.

Võhandu jõe ürgoru maastikukaitseala  -  Võhandu ürgoru väärtuslik  maastik  asub 

Veriora ja Räpina vallas, millest on Veriora vallas 708,9 ha kaitse alla võetud. Ala 

peamised väärtused on kultuurilis-ajaloolised, looduslikud, esteetilised, rekreatiivsed. 

Maastikukaitseala kaitse-eeskiri on uuendamisel.

Kuulmajärve maastikukaitseala kaitse-eesmärk on Koolma järve, Saarjärve ja Timo 

Mustjärve  järvekoosluste,  Suursuu  raba,  Sasisuu,  Viksi  ja  Mõujärve  soo 

sookoosluste, metsakoosluste, mõhnastiku ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ 

looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas 

nimetatud elupaigatüüpide kaitse. Maismaa pindala on 1011 ha.

Meenikunno  maastikukaitseala  on  loodud  Meenikunno  soo,  Nohipalu  Must-  ja 

Valgjärve, Nohipalu mõhnastiku ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks. Pindala 

2651  ha.  Kaitsealale  jääb  ka  matkarada  ning  Päikeseloojangu  metsamaja,  mida 

haldab Riigimetsa Majandamise Keskus.

Ilumetsa  kuusik  -  Ilumetsa  kuusiku  (ka  Sügavhaua  kuusiku)  kaitseala  on  loodud 

metsa kaitseks. Kaitseala pindala on 3 ha.

Hoiualad, mis on ühtlasi ka Euroopa looduskaitsevõrgustiku Natura 2000 alad, on 

Palomõisa oja hoiuala ja Võhandu jõe hoiuala.

6.2.2. Kaitstavad üksikobjektid

Üksikobjektidest  on  Veriora  valla  territooriumil:  Vinso  rändrahn  Vinso  külas 

(kaitsetsooniga 10 m), kadakas „Kübara kattai“ Väike-Veerksu külas (kaitsetsooniga 

10  m),  rändrahn  Kübarakivi  Väike-Veerksu  külas  (kaitsetsooniga  10  m),  mänd 
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„Kahar pettai“ Väike-Veerksu külas (kaitsetsooniga 20 m),  Viira lehis Viira külas 

(kaitsetsooniga 20 m).

6.2.3. Kaitsealuse liigi püsielupaigad

Kaitsealuste liikide püsielupaikasid jääb Veriora valla territooriumile kolm: Koolma 

kanakulli püsielupaik, Oodsipalu metsise püsielupaik ja Kikka kalakotka püsielupaik.

6.2.4. Muinsuskaitsealused mälestised

Veriora  valla  territooriumile  jääb  Kultuurimälestiste  riikliku  registri  andmetel  58 

muinsuskaitsealust mälestist (vt Veriora valla üldplaneeringu lähteolukord Tabel 1). 

6.3. Sotsiaal-majanduslik keskkond

Veriora valla elanike arv 01.01.2008 seisuga on Statistikaameti andmetel 1552, mis 

teeb keskmiseks asustustiheduseks 7,74 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. Sotsiaalne 

infrastruktuur  on  koondunud  kolme  suuremasse  asulasse:  Veriorale,  Leevile, 

Vilustesse.  Veriora  valla  sotsiaalse  infrastruktuuri  moodustavad  Veriora 

Vallavalitsus,  Viluste  Põhikool,  lasteaed  ”Õnneseen”,  Veriora  perearsti  praksis, 

Veriora  postkontor,  Leevi  rahvamaja,  Veriora ja Leevi  rahvaraamatukogud,  Leevi 

hooldekodu ja Veriora noortekeskus. 1990. aastate alguses toimus vallas rahvaarvu 

langus ning see tendents on jätkunud, mistõttu valla elanike arv väheneb. Veriora 

vallas on tööealiste ja pensioniealiste inimeste osakaal märkimisväärselt suurem laste 

arvust. Laste arv on väike ning madal sündivus ennustab veel aastateks kooliealiste 

laste  arvu  vähenemist.  Inimeste  arvult  kõige  suuremad  vanusegrupid  on  45-49-

aastased  ja  15-19-aastased.  Paraku  on  45-49-aastaste  grupp  10-15  aasta  pärast 

pensionärid. 15-19-aastaste grupist kasvab küll väärikas järelkasv, kuid selle grupiga 

on oht, et maapiirkond ei suuda pakkuda piisavalt väljakutseid nende inimeste maale 

jäämiseks. 

Ettevõtlus  ja  sellest  tulenevalt  kogu  valla  majanduslik  olukord  sõltub  eelkõige 

territoriaalsetest  tingimustest  ja  ajaloolisest  pärandist.  Geograafilisest  asukohast 

lähtuvalt  jääb  Veriora  vald  pigem  ääremaa  staatusesse.  Valdavalt  on 

teenindusasutused ja ettevõtted koondunud valla suurimatesse asulatesse – Veriora 
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alevikku,  Viluste  ja  Leevi  külasse.  Veriora  alevikus  on  äritegevust  soodustavaks 

teguriks raudtee olemasolu.

Ettevõtluskeskkond vallas on valdavalt orienteeritud põllumajanduslikule tootmisele, 

sellele  järgneb  puidu-  ja  metsatööstus,  teenindus  ja  müügitöö.  Vähemal  määral 

tegeletakse ka puhke- ja turismimajandusega ning transportteenuse pakkumisega.

6.4. Tehiskeskkond

6.4.1. Teed ja transport

Valda  läbivatest  teedest  on  tähtsamad  Põlva-Karisilla  ja  Võru-Räpina  maantee. 

Veriora  vallas  on  67,9  km  üldkasutatavaid  teid  ning  2,086  km  tänavaid. 

Liiklussagedus  jääb  kõigil  riiklikel  ja  kohalikel  maanteedel  alla  1000 

transpordivahendi  ööpäevas.  Munitsipaalteede  seisukord  alevikus  on  rahuldav, 

mõnevõrra  halvemas  olukorras  on  külateed.  Ühistranspordis  on  kõige  olulisemal 

kohal  bussiliiklus,  järgneb  raudtee.  Rahuldav  bussiliiklus  võimaldab  käia  tööle 

Põlva, Võru,  Räpina ja Värska suunas. Samuti võimaldab see käia õpilastel valitud 

kooli  ja huviringides.  Rongiga saab liigelda Tartu-Orava-Tartu suunas,  laiendades 

Tartu-Põlva suunas tööle ja kooli käimise võimalusi.

6.4.2. Elektrivarustus

Elektrivarustust  korraldab Eesti  Energia  AS Jaotusvõrk. Elektrivõrguga on kaetud 

kogu valla territoorium, kuid kohati on probleeme elektrivarustuse halva kvaliteedi 

tõttu.

6.4.3. Telefoniside ja internetiühendus

Enamus  Veriora  valla  territooriumist  on  kaetud  telefonisidega  ja  suuremate 

operaatorite  vahendusel  toimib  ka  mobiilside.  Veriora  vald  on  kogu  valda  katva 

internetiühenduse  saavutamiseks  liitunud  KülaTee  3  sihtprogrammiga.  Veriora 

rahvaraamatukogus  ja  Leevi  rahvaraamatukogus  on  võimalus  kasutada  avalikku 

internetiteenust.
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6.4.4. Vesi ja kanalisatsioon

Veriora  vallas  on  registreeritud  25  puurkaevu.  Neist  neli  on  üldkasutatavad 

puurkaevud:  Veriora  keskuse,  Veriora  raudteejaama,  Viluste  Põhikooli  ja  Leevi 

Hooldekodu puurkaev. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust kasutavad suuremad 

külad Leevi ja Viluste ning Veriora alevik. Veetorustiku hinnanguline pikkus (valla 

halduses):  Veriora  alevik  ~1600  m,  Viluste  küla  ~200  m,  Leevi  küla  ~1500  m. 

Veriora  alevikus  ja  Viluste  külas  on  torustikud  rekonstrueeritud  ja  mõõtjad 

paigaldatud ning veekadusid ei esine. Ühisveevärgiga ühendamata elanikkond tarbib 

vett  lokaalsetest  puur-  või  salvkaevudest  ning  juhib  reovee  kogumis-  või 

imbkaevudesse.  Kogumiskaevude  reovee  kogub  kokku paakauto,  mis  transpordib 

selle  edasi  puhastisse  Räpinasse  või  Põlvasse.  Veriora  vallas  asub  kolm 

reoveepuhastit: Veriora alevikus, Leevi külas ja Viluste Põhikooli juures. Leevi küla 

reoveepuhasti on amortiseerinud ja vajab rekonstrueerimist.

Vallas on põhjaveekogumitena kasutusel Kvaternaari ja Kesk–Devoni veekihid, mis 

on  looduslikult  kõrgema  rauasisaldusega  ning  tõstavad  puurkaevude  vee 

rauasisaldust.  Salvkaevude  vee  kvaliteedi  kohta  andmed  puuduvad,  kuna 

vastavasisulised uuringuid pole salvkaevudes tehtud.

6.4.5. Tuletõrjevesi

Tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrje veehoidlate ja looduslike veekogude 

baasil  või  nende  kombineerimisel.  Paljudele  looduslikele  veevõtukohtadele  on 

juurdepääs raskendatud teede halva kvaliteedi tõttu.

6.4.6. Soojavarustus ja kaugküte

Kaugküte Veriora vallas  puudub. Soojavarustus on lahendatud peamiselt  puukütte 

baasil.  Osaliselt on kasutuses elektriküte. Rakendatud on ka alternatiivenergeetikat 

maakütte näol.

6.4.7. Gaasivõrgustik

Veriora  valda  läbib  AS  Eesti  Gaasi  hallatav  D-kategooria  maagaasitorustik. 

Maagaasiühendusega  liitujate  taotlused  võib  lahendada  kohaliku  tähtsusega  B-
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kategooria Männisalu - Räpina gaasitorustike baasil, liitumisega Männisalu GJJ-ga. 

Maagaasitorustike  paiknemine  kruntidel  lahendatakse  reeglina  koostatavate 

detailplaneeringute ja projektidega.

6.4.8. Jäätmekäitlus

Veriora vallas pole ühtegi töötavat  prügilat,  Kikka külas asub  praeguseks hetkeks 

suletud  tavajäätmete  prügila.  Lähim avatud  ladestuskoht  on  Adiste  prügila  Põlva 

vallas. Adiste prügilasse on võimalik ladestada ka asbesti sisaldavad ehitusjäätmeid. 

Lisaks Adiste prügilale on võimalik ladestada jäätmeid ka mõnes muus tegevusluba 

omavas prügilas. Verioral asub Wermo puidujäätmete hoidla, mis suleti 2005. aastal. 

Suur  osa  tekkivatest  puidujäätmetest  kasutatakse  küttena  kohapeal.  Vanapaberit 

käideldakse Räpina Paberivabrikus.

Veriora  Noortekeskuse  ja  Uus  tn  3  elamu  vahelisel  alal  asub  Veriora  valla 

jäätmejaam.  Jäätmejaamas  võetakse  vastu  järgmisi  jäätmeliike:  ohtlikud  jäätmed, 

vanarehvid,  suuremõõtmelised  jäätmed,  vanapaber  ja  papp,  pakendijäätmed, 

metallijäätmed, klaasijäätmed, plastmassijäätmed.

Veriora  asula  ühiskanalisatsioonist  tulevat  reovett  puhastatakse  Veriora  alevikus, 

Võru-Räpina  maantee  ääres  asuvas  puhastis.  Biotiik  on  330 m2 suurune.  Viluste 

Põhikoolil  on  oma  reoveepuhasti  ilma  biotiigita.  Ülejäänud  külades  asuvate 

korterelamute reovesi kanaliseeritakse kohalikesse settekaevudesse.

Jäätmelubasid omavaid ettevõtteid Veriora vallas pole.

Ohtlikke  jäätmeid  tekitavaid  tööstusettevõtteid  vallas  ei  ole.  Ohtlike  jäätmete 

kogumispunkt  asub  Verioral  Uus  tn  1a  jäätmejaamas.  Seal  saab  üle  anda  vanu 

patareisid,  auto akusid, värvijäätmeid,  päevavalguslampe, õliseid jäätmeid.  Õliseid 

jäätmeid  ja  vanu  akusid  saab  üle  anda  ka  Mahta  Kütuse  tanklas  Viluste  külas. 

Vanade patareide kogumiskonteinerid on veel Veriora Vallavalitsuse ruumides Uus 

tn. 5, kauplus “KOIT“ Jaama tn 25 Verioral ja Leevi kaupluses Leevi külas. Kord 

aastas  korraldatakse  vallas  ohtlike  jäätmete kogumisringe,  mille  käigus  kogutakse 

elanikelt tasuta mitmesuguseid ohtlikke jäätmeid, näiteks õli- ja värvijäätmeid, vanu 

ravimeid,  patareisid  ja  akusid,  pestitsiide,  kodukeemiat,  luminestsentslampe  ja 

elavhõbedajäätmeid.
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Ainuke  avalik  kasutusesolev  kalmistu  asub  Leevi  külas.  Leevi  kalmistul  on 

biolagunevate jäätmete jaoks kompostimiskoht ja teiste jäätmete jaoks konteiner.

7. Veriora valla territooriumil esinevate riskide 
kirjeldus

Riskide kirjeldamisel on kasutatud Põlva maakonna hädaolukordade riskianalüüsi ja 

Harju maakonna riskianalüüsi kokkuvõtte põhiteese.

Veriora valla põhilisteks ohuallikateks ebasoodsate tingimuste kokkulangemisel on 

ohtlike kemikaalide transiidiga kaasnevad riskid, raba-, metsa- ja hoonete tulekahjud 

ning keskkonnareostus.

7.1. Tehiskeskkonna riskid

7.1.1. Ohtlike kemikaalide transportimise riskid

Kõige suuremat ohtu Veriora vallas kujutab ohtlike kemikaalide transport raudteel ja 

maismaal.  Veriora  raudteejaama  põhiliseks  riskiallikaks  on  jaamas  seisvad 

tuleohtlike  vedelike  või  gaasidega  täidetud  tsisternid  ja  kaubavagunid.  Õnnetuste 

tagajärgedeks võivad olla kas plahvatus, asustuse tulekahju, metsatulekahju, mürgise 

kemikaali  loodusesse sattumine ja sellega kaasnev keskkonnareostus. Plahvatus ja 

tulekahju  võivad  tekitada  inimestele  põletushaavu,  kehavigastusi  või  põhjustada 

nende surma. Lisaks kaasneb tihti varaline kahju.

Õnnetuste  ennetamiseks  tuleb  vähendada  ohtlike  veoste  kuhjumist  raudteejaamas, 

seada  kaubarongidele  kiirusepiirangud  ohtlikel  raudteelõikudel  ja  muretseda 

täiendavalt päästeressursse.

7.1.2. Autoveod

Autovedude  kõige  ohtlikumateks  riskiallikateks  Veriora  vallas  on  bensiini, 

diiselkütuse  ja  propaaniga  sõitvad  paakautod.  Eriti  ohtlikud  on  paakautod 

hoonestusega  ümbritsetud  bensiinitanklates  mahutite  täitmise  ajal.  Paakautodega 

toimuda  võivate  suurõnnetuste  tagajärgedeks  võivad  olla  suurtulekahju  asustuses, 

plahvatus  või  metsatulekahju.  Plahvatus  ja  tulekahju  võivad  tekitada  inimestele 

Veriora vald, Põlvamaa / LK 25



Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

põletushaavu,  kehavigastusi  või  põhjustada nende surma.  Lisaks  kaasneb varaline 

kahju.

Riski minimeerimiseks on vajalik veokite ja tanklate tehnilise seisundi ülevaatamine, 

samuti  veodokumentide  kontrolli  tõhustamine  ja  ohtlike  veokite  liikumistee  ja 

liikumisaja  kooskõlastamine  kohalike  omavalitsustega  ning  ohtlike  autovedude 

piiramine tiheasustusega piirkondades.

7.1.3. Kokkupõrked rongidega raudtee ülesõidukohtadel

Sagenenud  on  rongi  ja  sõiduki  kokkupõrked  raudteeülesõidukohtadel.  Kõige 

tõenäolisemaks õnnetuste põhjuseks on hooletus, kuna autojuhid ei veendu raudteest 

ülesõidul  oma  tegevuse  ohutuses.  Välistatud  pole  ka  kuritahtlik  tegevus. 

Kokkupõrked  võivad  lõppeda  inimestele  raskete  kehavigastustega  ning  sageli  ka 

surmaga. Enamasti muutuvad sõidukid kokkupõrgete tagajärjel sõidukõlbmatuks.

Riske aitavad vähendada raudteeülesõidukohtadesse paigaldatud tõkkepuud ja foorid 

ning hea nähtavuse tagamine raudteeülesõidukohtades.

7.1.4. Varinguriskid 

Põhilisteks  varingute  riskiobjektideks  on  vananenud  konstruktsiooniga  ning 

purunemisohtlikud  hooned  ja  rajatised.  Lumerikkal  talvel  võib  kiirete  sulailmade 

saabumisega  lumi  oma  raskusega  põhjustada  katusekonstruktsioonide  purunemist. 

Varingutega kaasneb eelkõige varaline kahju, kuid välistatud pole ka kehavigastuste 

tekkimine ja surm.

Ennetusmeetmena  on  vajalik  vanade  elamute  konstruktsioonielementide  seisundi 

hindamine ning päästjate väljaõppe korraldamine.

7.1.5. Keskkonnareostuse riskid

Väetiste  ja  taimekaitsevahendite  kasutamisel  kaasneb  oht  nende  imbumisel 

põhjavette ja sealt omakorda inimorganismi, mis võib ebasoodsalt tervist mõjutada. 

Veeseadusest tulenevalt on nende kasutamine allikate ja veekogude lähedal keelatud.
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7.2. Looduskeskkonna riskid

7.2.1. Loodusõnnetuste riskid

Veriora  vallas  ei  ole  toimunud  loodusõnnetusi,  mis  oleksid  kaasa  toonud 

hädaolukorra, kuid muutuv kliima sunnib lülitama kriisireguleerimisplaani ka raskete 

loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimise tegevuskavasid.

Loodusõnnetuste  ennetamiseks  tuleb  ilmaprognoose  ja  hoiatusi  pidevalt  jälgida, 

elanikkonda  varakult  teavitada  ohtlikest  ilmastikunähtustest,  korraldada 

loodusõnnetuste  tagajärgede  likvideerimiseks  kaasatavate  jõudude  väljaõpet  ning 

tõsta elanikkonna ohutusalast teadlikkust.

7.2.2. Talvised riskid

Pikaajaline madal temperatuur

Kui temperatuur  langeb ohtlikult  madalale,  suureneb järsult  puithoonete  ahjude ja 

pliitide  kütmine  ning  täiendavate  elektriküttekehade  kasutamine.  Sellega  kaasneb 

tulekahjude riski järsk suurenemine. Eriti kannatavad ohtlikult madala temperatuuri 

korral  vähekindlustatud  perekonnad.  Pikaajalise  madala  temperatuuri  korral  tekib 

oht,  et  maapind  külmub  sügavalt  ja  veetrassid  võivad  külmuda.  Sageli  rikutakse 

veetorustike  sulatamisel  tuleohutuse  eeskirju.  Võib  tekkida  olukord,  kus  puhkeb 

tulekahju, aga samas pole vesi kohapeal kättesaadav.

Ohtlikult madalate temperatuuridega koormatakse AS Eesti Energia liinid üle, mis 

võib põhjustada elektrikatkestusi ja sellega halvata elutähtsate süsteemide töö.

Ennetusmeetmena tuleb tagada elutähtsate  valdkondade ja kriitilise  infrastruktuuri 

tarbijate  reservtoiteallikate  valmisoleku,  avarii-  ja  reservtoitesüsteemide  ning 

reservveeallikate seisuni ja  valmisoleku kontrolli.

Ohtlik jäide

Kui  jäiteladestuse  paksus  ületab  põhi-  ja jaotusvõrgu  õhuliinidel  20  mm,  on 

tõenäoline, et juhtmed purunevad ja tekib elektrikatkestus. Ohtlik jäide toob kaasa ka 

häireid maanteetranspordis.

Lumetorm
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Lumetorm võib häirida oluliselt liiklust Veriora teedel ja tuua kaasa liiklusõnnetusi 

ning liikluskatkestusi.

7.2.3. Suvised riskid

Raba-, metsa- ja hoonetulekahjude riskid

Võttes  aluseks  varalise  kahju,  võib  pidada  Veriora  valla  üheks  suurimaks  ohuks 

tulekahjusid.  Kontrolli  alt  väljunud  tulekahjud  võivad  ohustada  ümberkaudseid 

asustusi ja metsa. Põhilisteks metsatulekahjude riskiallikateks on Meenikunno raba 

turbamaardla,  kergeltsüttiva alustaimestikuga metsasalud ja metsad.  Tulekahju oht 

on  tõenäolisem  okaspuumetsades.  Metsatulekahju  peamisteks  tekkepõhjusteks  on 

tuleohutusnõuete  rikkumine,  hooletu  tulega  ümberkäimine  metsas  või  tahtlik 

süütamine.  Tulekahju  võib  alguse  saada  ka  lokaalsest  põlengust,  mida  ei  ole 

suudetud kas liiga tugeva tuule, pikemat aega kestva kuivaperioodi või kustutusvee 

puudumise  tõttu  kustutada.  Välistatud  pole  samuti  elektriliinide  lühise  tagajärjel 

tekkinud tulekahju või välgu poolt põhjustatud süttimine. Elumajades on peamisteks 

tuleõnnestuste põhjusteks hooletu lahtise tule kasutamine ning vananenud elektri- ja 

kütteseadmestik  või  nende  vale  kasutamine.  Mõnedes  piirkondades  raskendab 

kustutamist  puudulik  veevarustus.  See  omakorda  seab  tulekahju  puhkemisel  ohtu 

nendes piirkondades elavate inimeste elu.

Tuletõrje  veevarustuse  parandamiseks  kavandatakse  üldplaneeringuga  täiendavalt 

veevõtukohti.  Olemasolevatele  ja  kavandatavatele  veevõtukohtadele  peab  olema 

tagatud  aastaringne  juurdepääs  ja  veevõtt.  Tuletõrje  veevärgi  projekteerimisel  ja 

ehitamisel peab jälgima, et tulekahju korral oleks tagatud kustutusvee kättesaadavus 

nõutavas koguses ja kustutusaja jooksul. Tuletõrje veevärgi rajamisel peab jälgima, 

et  selle  kasutamisega  ei  kaasne  ohtu  inimestele,  teistele  elusolenditele  ega 

ümbritsevale keskkonnale.

Ennetusmeetmetena on tähtis tuleohutusnõuete täitmise kontrollimine, samuti tuleb 

piirata  vajadusel  metsade  külastamist  ja  kontrollida  piirangute  täitmist  metsade 

tuleohtlikkuse osas. Hoonetesse tuleks paigaldada suitsuandurid ja hankida esmased 

tulekustutusvahendid.

Pikaajaline kõrge temperatuur
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Pikaajaline  kuivus  ja  põuaperiood  soodustavad  looduslike  tuleohtlike  pindade 

(metsad,  rabad,  lagendikud)  kuivamist.  Samaaegselt  tuleohu  suurenemisega 

vähenevad piirkonnas looduslikud veevarud. Sageli kuivavad väiksemad veekogud 

kokku  ja  suuremates  langeb  veetase  sellisel  määral,  et  tulekahju  korral  tekib 

kustutusvee  saamisel  probleeme.  Samuti  tekitab  kuivaperiood  koos  kõrge 

õhutemperatuuriga  inimestel  terviseprobleeme,  põhjustades  kuumarabandust, 

päikesepistet  jne.  Sellisel  ajal  tuleb  väga  hoolikalt  järgida  metsades 

tuleohutusnõudeid, et vältida metsatulekahjusid. Nii nagu madal temperatuur, on ka 

kõrge  temperatuur  ohtlik  elektrivõrgu  seadmetele.  Elektrikatkestus  halvab 

külmutusseadmete töö, mille tulemusel võivad tekkida väga suured varalised kahjud. 

Põuaperioodil võib inimestel tekkida puhta joogivee puudus, kuna kaevudes langeb 

veetase.  Kõrge  temperatuur  võib  põhjustada  ka  erineva  raskusastmega  tagajärgi 

põllumajandustootmisele.

Ohtlik paduvihm

Ohtlik on mitmepäevane paduvihm, mille puhul sademetehulk ületab 12 tunni vältel 

50 mm. Ohtlik paduvihm võib endaga kaasa tuua veekogude veepinna ohtliku tõusu 

üle kriitilise  taseme,  mis  ujutab üle maapinnast  madalamad alad ja ruumid,  tuues 

kaasa varalise kahju.

Tormid ja keeristormid

Tormide ja keeristormidega on tegemist juhul, kui tuule kiirus ulatub 25 - 30 m/s ja 

enam,  mille  tagajärjeks  võib  olla  puude  murdumine,  side-  ja  energiasüsteemide 

häired,  hoonete  katuste  ja  akende  purunemine.  Tormid  ja  keeristormid  võivad 

tekitada olukordi, kus piirkonna elutegevus on täielikult piiratud, ning mida ei ole 

võimalik lahendada olemasolevate vahenditega.

Tormide tagajärjel võivad kannatada saada üksikud inimesed, mis võib olla tingitud 

tormi  tagajärjel  purunenud  hoonekonstruktsioonidest,  maha  kukkunud  pinge  all 

olevatest  elektrijuhtmetest,  sõiduteedele  langenud  puudest  või  muudest  sarnastest 

asjadest.  Tugeva  tuule  korral  murduvad  puud,  mis  võivad  kukkuda  side-  ja 

elektriliinidele ja põhjustada ulatuslikke side- ja elektrikatkestusi, teedele langenud 

puud  võivad  takistada  operatiivjõudude  liikumist  sündmuskohale  jne.  Sellest 

tulenevalt  on  elutähtis  valdkond  tugevalt  häiritud:  suletud  võivad  olla  mitmed 
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asutused, katkeda võib mobiil- ja andmeside, abivajajatelt saadava info viibimine või 

puudumine.  Elektrilühised  võivad  tekitada  tulekahjusid,  mis  võivad suure tuulega 

kiirest edasi kanduda. 

Tugevate tuuleiilidega on oht, et kahjustub ja hävineb ka suur hulk metsa.

7.3. Episootiariskid

Viimane eriti ohtliku nakkushaiguse puhang Eestis oli 2007. aastal, kui Newcastle’i 

tõve tõttu tuli hukata kõik 237 000 Talleggi kana. Episootiariskide hinnang näitab, et 

Rahvusvahelise  Episootiate  Büroo  (OIE)  A-grupi  eriti  ohtlike  loomataudide 

nimekirja lülitatud 15 loomade nakkushaigusest on läbi aegade Eestis diagnoositud:

● Newcastle’i  tõbi  e.  lindude  aasia  katku  1962  a  novembris  ja  2007.  a 

detsembris;

● suu- ja sõrataudi 1982 a detsembris;

● sigade klassikalist katku 1994 a jaanuaris. 

Episootiariskide analüüs näitab, et võttes arvesse viimastel aastatel maailmas levinud 

loomataude,  ei  saa  vaatamata  Eesti  Riikliku  Loomataudiprogrammi  tõhusatele 

meetmetele  täielikult  välistada  raskete  tagajärgedega  loomataudi  ohte  ning 

Newcastle'i tõve, linnugrippi ning suu-ja sõrataudi riske tuleb lugeda arvestatavateks 

riskideks.

Ennetusmeetmena  on  vajalik  pidev  järelevalve  loomatauditõrje  eeskirjade  nõuete 

täitmise üle, loomatauditõrjeks vajalike varustuse ja materjalide kindlaksmääramine 

ja nende varude loomine ning loomatauditõrjeõppuste planeerimine ja läbiviimine.

7.4. Spetsiifilised riskid

Spetsiifiliste riskide nagu epideemiad, terrorism, kiirgusõnnetused ja massirahutused 

puhul  lahendatakse  hädaolukorrad  vabariiklikul  tasandil  ja  vastavad tegevuskavad 

koostatakse vastutavate ametkondade kriisireguleerimisplaanides.

8. Sotsiaalsed mõjud
Veriora valla üks eesmärk on sotsiaalsete teenuste kättesaadavaks muutmine kõigile 
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vallaelanikele.  Sotsiaalne  infrastruktuur  tuleb  välja  arendada  nii,  et  see  vastaks 

asustustihedusele ning vajadustele. 

Puudujääke  esineb  ühistranspordisüsteemis.  Tagatud  pole  kõigi  äärealadel  elavate 

inimeste hea ühendatus valla ja maakonnakeskustega. Liikumisvõimalusi  parandab 

valla  poolt  organiseeritud  bussiliin,  mille  eesmärk  on  eelkõige  transportida 

kooliõpilasi  valla  äärealade  ja  valla  keskuse  vahel.  Paremat  korraldamist  vajab 

ühistransport suveperioodil.

Kaaluda  tuleb  võimalust  nõudebussiteenuse  kasutusele  võtmiseks.  Bussi 

sõidumarsruut  oleks  fikseeritud,  kuid  soovijatele  saab  võimaldada  nõudepeatusi 

põhimarsruudist eemal.

Transporditeenust  pakub  ka  valda  läbiv  Tartu-Orava-Tartu  rongiliin.  Liini 

sõidugraafik vajaks korrigeerimist, et see vastaks reisijate vajadustele.

Valla elanikke teenindavad Põlva Tarbijate Ühistu kauplused Verioral ja Leevil ning 

ARS Kinnisvara OÜ kauplus Veriora alevikus. Järjest vähenev valla elanikkond seab 

ohtu  nende  edasise  eksisteerimise.  See  muudab  isikutele,  kes  isiklikku 

transpordivahendit ei oma, esmatarbekaupade kättesaamise tunduvalt keerulisemaks. 

Lisaks  kaubandusfunktsioonile  omab  külapood  ka  sotsiaalset  funktsiooni 

suhtlemiskohana, mille kaotamine mõjutab kohalikku elu. Leevendust pakub valda 

külastav kauplusauto, mis võimaldab esmatarbekaupade vajadust rahuldada.

Tervishoiuteenust  pakub  vallas  perearstipraksis.  Perearstipraksisega  ühes 

korterelamus asub ka apteek. Statsionaarse arstiabi-, erialaarsti- ja taastusraviteenuse 

saamiseks tuleb pöörduda kas Põlvasse, Räpinasse, Võrru või Tartusse. 

9. Üldplaneeringu koostamise käigus ilmnenud 
keskkonnaprobleemid

9.1. Rohelise võrgustike probleemjuhtum

Veriora  valla  rohelise  võrgustiku  moodustab  Põlva  maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringu  „Põlva  maakonna  asustust  ja  maakasutust  suunavad 

keskkonnatingimused“ alusel määratud roheline võrgustik.

Roheline võrgustik on  planeerimisel kõige selgemini ja lihtsamini eristatav kui nn 
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roheluse domineerimisega ala. Rohelise võrgustiku eesmärk on kaitsta väärtuslikke 

maastikke,  ökosüsteeme  ja  liike,  planeerida  looduslähedast  majandamist,  elulaadi 

ning  tagada  looduslike  alade  kättesaadavus,  samuti  säilitada  kultuurmaastike 

ökoloogilist,  kultuurilis-ajaloolist  ja  esteetilist  identiteeti  toetavaid  väärtusi, 

inimesele  vajalikul  tasemel  keskkonna  looduslikku  iseregulatsiooni  ning  tagada 

loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud ruumistruktuur.

Roheline  võrgustik  aitab  hoida  toimivana  inimesele  elutähtsaid  keskkonda 

kujundavaid  protsesse  (põhja-  ja  pinnavee  teke,  õhu  puhastumine,  keemiliste 

elementide  looduslikud  ringed).  Roheline  võrgustik  aitab  säilitada  looduslikku 

mitmekesisust  ning  loomade  ja  lindude  liikumisvõimalusi  looduslike  piirkondade 

vahel, tugevdades seeläbi eluslooduse ökoloogilist toimimist. 

Rohealadest tuleb luua võrgustik liikidele, et oleksid tagatud nende liikumiskoridorid 

elupaikade vahel. Seepärast on vajalik välja töötada tingimused rohelise võrgustiku 

toimimiseks,  seire  korraldamise  põhimõtted  ja  rakendada  neid  nii  maakonna  kui 

omavalitsuse tasandil. 

Roheline võrgustik koosneb eritasemelistest ja eriotstarbelistest võrkudest, mis koos 

tagavad süsteemi tervikliku funktsioneerimise. Rohelises võrgustikus on eristatavad 

kaks komponenti: tuumalad ja ribastruktuurid ehk koridorid. 

Tuumalad on piirkonnad, millele kogu võrgustiku toimimine valdavalt toetub ja mis 

on  ümbritseva  keskkonna  suhtes  kõrgema  väärtusega,  nagu  looduskaitsealad, 

linnualad,  suuremad  metsamassiivid  ja  väärtuslikumad  veealad.  Veriora  valla 

territooriumil asuvad järgmised rohelise võrgustiku tuumalad:

● Leevi tuumala. Sellesse kuuluvad Leevi küla kirdeosa, Vareste küla kaguosa, 

Süvahavva küla  lõunaosa,  Sarvemäe küla  kagu- ja idaosa,  Haavapää küla, 

Vinso  küla  loodeosa,  Laho  küla  edelaosa  ja  Jõevaara  küla  edelaosa 

metsamassiivid. Leevi tuumala kogupindala on 19 km2.

● Meenikunno  tuumala  (rahvusliku  tähtsusega  tuumala).  Sellesse  kuuluvad 

Lihtensteini küla, Vinso küla lõuna- ja kaguosa, Nohipalu küla, Kikka küla, 

Männisalu  küla  lõunaosa  ja  Väike-Veerksu  küla  lõunaosa  metsamassiivid. 

Meenikunno tuumala kogupindala on 134,28 km2.

● Tromsi-Tsolgo  tuumala  hõlmab  Veriora  vallas  Koolmajärve  ümbrust. 
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Sellesse kuuluvad Viira küla lääneosa, Timo küla, Himmiste küla lääneosa 

(vähesel  määral),  Koolma  küla  ja  Jõeveere  küla  lääneosa  metsamassiivid. 

Tromsi-Tsolgo tuumala kogupindala on 38 km2. 

● Paidra  tuumala.  Sellesse  kuuluvad  Leevi  küla  edelaosa  ja  Kunksilla  küla 

lääneosa metsamassiivid. Paidra tuumala kogupindala on 13,8 km2.

● Võiardi tuumala hõlmab endas Võika küla lääneosa ja Pahtpää küla edelaosa 

metsamassiive. Võiardi tuumala kogupindala on 22 km2.

● Võuküla tuumala. Hõlmab Räpina ja Veriora valla territooriumil ühtekokku 

15,4 km2 suuruse maa-ala. Veriora vallas hõlmab see tuumala osaliselt Võika 

ja Pahtpää külade metsamassiive. Tuumala läbib Võhandu jõgi.

Tuumalad  on  omavahel  ühendatud  roheliste  koridoride  abil,  mille  moodustavad 

tavaliselt  jõeorud,  lammialad,  metsatukad  või  muud  loodusliku  ilmega  riba-  või 

joonelemendid.  Sel  moel  saavad  liigid  liikuda  ühelt  tuumalalt  teisele  ning  ei  jää 

isolatsiooni,  tagatud on loodusalade kättesaadavus inimesele.  Võrgustiku koridorid 

on tuumaladest vähem massiivsed ja kompaktsed ning ajas kiiremini muutuvad või 

muudetavad. Veriora vallas asuvad järgmised rohelise võrgustiku koridorid:

● Tromsi-Tsolgo tuumalalt lähtub Vareste külas Viksi soo lähistelt 250 meetri 

laiune rohekoridor, mis ületab Võhandu jõge ning liitub siis Väikese müüri 

liivakivipaljandi  juures  Leevi  tuumalalt  lähtuva  rohekoridoriga.  Liitunud 

koridor suundub Pikamäe järve lõunaosani.

● Paidra  tuumala  ja  Tromsi-Tsolgo  tuumala  vahele  jääb  1  km  laiune 

rohekoridor. Rohekoridor jääb mõlemale poole Võru-Räpina maanteed ning 

hõlmab põhilisi metsloomade teeületusradu.

● Leevi  ja Võiardi  tuumala  vahele  jääb 1 km laiune  rohekoridor,  mis  algab 

Laho külas ning piirneb raudteega.

● Leevi ja Meenikunno tuumala vahel paralleelselt  Haavapää ojaga kulgeb 2 

km laiune rohekoridor. Koridori piiresse jäävad loomade liikumisrajad, mis 

ületavad Võru-Räpina maanteed.

● Meenikunno tuumalast lähtub 250 meetri laiune rohekoridor Veerksu ojaga 

paralleelselt ületades Põlva-Karisilla tee ning liitudes taaskord Meenikunno 
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tuumalaga.

● Männisalu külast loodes algab 1 km laiune rohekoridor, mis kulgeb Pahtpää 

ja Kirmsi külade vahel üle Võru-Räpina maantee, ületab siis Pahtpää jõe ning 

liitununa Võiardi tuumalalt lähtuva 1 km laiuse rohekoridorina ühineb Kirmsi 

soos asuva 2 km laiuse rohekoridoriga.

Alad,  kus  rohelise  võrgustiku  struktuurielemendid  kattuvad  olemasoleva  ja/või 

planeeritava  asustusega,  teekoridoriga  või  lõikuvad  teiste  tehiskeskkonna 

elementidega, nimetatakse konfliktaladeks.

Veriora vallas saab välja tuua olulisemate rohelise võrgustiku konfliktaladena Paidra 

ja Tromsi-Tsolgo tuumalade  vahele  jääva 1 km laiuse rohekoridori  ning Leevi  ja 

Meenikunno  tuumalade  vahel  paralleelselt  Haavapää  ojaga  kulgeva  2  km  laiuse 

rohekoridori,  millede  piiridesse  jäävad  Võru-Räpina  maanteed  ületavate  loomade 

liikumisrajad. 

Lisaks  eelpool  toodule  saab  konfliktaladena  välja  tuua  olemasolevate  ja 

planeeritavate  hoonestusalade  kattumised  rohelise  võrgustiku 

struktuurielementidega. 

Vinso  külas  pakineb  tugimaantee  90  Põlva-Karisilla  äärde  kavandatav  elamu-  ja 

ärimaa piirkondliku tähtsusega rohelise võrgustiku Leevi tuumalal. Kavandatava ala 

suurus  on  ligikaudu  10  ha.  Üldplaneeringus  ala  reserveerimisel  lähtuti  kohaliku 

omavalitsuse otsusest, millega on algatatud antud alale detailplaneeringu koostamine. 

Tegemist on põllumajanduslikus kasutuses olnud maatulundusmaaga.

Osaliselt jääb Leevi tuumalasse ka tugimaantee 90 Põlva-Karisilla ja tugimaantee 65 

Võru-Räpina  ristmiku  ümbrusesse  kavandatav  ärimaa.  Ärimaa  kattub  tuumalaga 

ligikaudu 0,5 ha ulatuses. 

Veriora  valla  üldplaneeringu  koostamise  käigus  täpsustati  Põlva 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Põlva maakonna asustust  ja maakasutust 

suunavad  keskkonnatingimused“  alusel  määratud  rohelise  võrgustiku 

struktuurielementide piire.

Rohelise võrgustiku piiride täpsustamise käigus jäeti välja põllualad, millel puudusid 

rohelise  võrgustiku funktsioonid,  piire  laiendati  seal,  kus ajalooliselt  olid rohelise 

Veriora vald, Põlvamaa / LK 34



Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

võrgustiku  koridorid  või  kus  ajaloolised  metsa-ja  rabaalad  olid  laienenud  ning 

muutunud  rohelise  võrgustiku  osaks.  Rohelise  võrgustiku  osaks  arvati  samuti 

ajaloolised  metsatukad.  Rohelise  võrgustiku  piiridest  jäeti  võimalusel  välja 

tehiskeskkonna objektid.

Rohelise  võrgustiku  tuumalade  ja  koridoride  piiride  täpsustamise  tulemusena 

tagatakse valla ja maakonna seisukohalt terviklik, kõigis elementides jätkuv roheline 

võrgustik. 

9.1.1. Leevendavad meetmed

Suurte imetajate kokkupõrked autodega võivad lõppeda sõitjate kehavigastuste või 

koguni surmaga. Enamasti hukkub ka loom. Manitsemaks juhte ettevaatusele, tuleb 

kaaluda vastavate hoiatusmärkide paigaldamist konfliktialadesse jäävate maanteede 

äärde. Juhtidel tuleb eriti tähelepanelik olla esimestel videviku- ja pimedusetundidel, 

sest paljud loomaliigid on just sel ajal aktiivsed.  Maanteede servad peavad olema 

hooldatud  ja  võsast  puhastatud,  et  autojuhid  looma  juba  võimalikult  kaugelt 

märkaksid ja suudaksid vastavalt reageerida. 

Väikeulukite  jaoks  tuleb  teede  rekonstrueerimisel  ette  näha  kas  torujad  või 

neljakandilise  ristlõikega  loomatunnelid  (läbimõõt  0,4–2,0  m).  Neid  on  võimalus 

rajada mitme liigi jaoks või ainult spetsiaalselt teatud loomade tarbeks. Suurulukite 

liikumise  suunamisel  on  abiks  ka  piiravad  tarad.  Tunneleid  on  kahesuguseid:  nn 

rebase-jänese ja hirve-põdra tüüpi. Esimese tunneli suudme laius on soovitatavalt 5 

kuni  12  meetrit,  teisel  tavaliselt  üle  25  meetri.  Tunneli  kõrgus  varieerub  samuti 

kolmest kuni viie meetrini,  sõltudes sihtliigist.  Kindlasti tuleb arvestada, et looma 

silmade kõrgusel peab tunneli lõpus paistma silmapiir.

Uute  hoonestusalade  kavandamisel  aladel,  mis  kattuvad  osaliselt  või  täielikult 

rohelise  võrgustiku  struktuurielementidega,  tuleb  järgida  üldplaneeringus  ja  Põlva 

maakonnaplaneeringu  teemaplaneeringus  „Asustust  ja  maakasutust  suunavad 

keskkonnatingimused“ seatud tingimusi, et tagada rohelise võrgustiku toimimine ja 

säilimine.  Rohelise  võrgustiku  toimimise  säilimiseks  on  oluline  pöörata  rõhku 

metsade  massiivsuse  säilitamisele  ja  nende  omavahelise  sidususe  tagamisele. 

Arendustegevus  rohelise  võrgustiku  aladel  peab  olema  kavandatava  tegevuse 
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iseloomu  arvestades  läbikaalutud  ning  ei  tohi  ohustada  rohelise  võrgustiku  kui 

terviku toimimist.  Kavandatud tegevusele tuleb lähenda juhtumipõhiselt  ning näha 

tegevuse  kavandamisel  ette  vajadusel  täiendavad  meetmed  võimalike  mõjude 

minimeerimiseks.

Asustuse planeerimisel tuleb jälgida, et ei lõigataks läbi rohelisi koridore ja seataks 

ohtu  rohelise  võrgustiku  toimimine.  Vältida  tuleb  olulise  mõjuga  objektide 

kavandamist rohelise võrgustiku  tuumaladele ja koridoridesse.

9.2. Loodusturismi probleemjuhtum Võhandu jõel

Võhandu  jõgi  on  sobiv  paadi-  ja  kanuumatkade  korraldamiseks.  Veematkadeks 

kasutatakse  põhiliselt  jõelõiku  Leevilt  Süvahavvani.  Jõe  ürgorg  ja  ümbritsevad 

kaunid  mitmekesised  maastikud  on  atraktiivsed  loodusturismi  objektid  ja  nende 

kaitseks on moodustatud Võhandu jõe ürgoru maastikukaitseala.

Veematkade  korraldamine  soodustab  kohalikku ettevõtlust,  võimaldades  Võhandu 

jõe  kaldal  pakkuda  edukalt  turismiteenuseid.  Samuti  saab  eksponeerida 

loodusväärtusi ja tõsta piirkonna tööhõivet. 

Turismi osakaalu kasvamisega võib kaasneda keskkonnataluvuse ületamise oht. Oht 

seisneb peamiselt piirkonda külastavate inimeste hoolimatusest ümbritseva suhtes ja 

teadmatusest,  millega  kaasnevad  prahistamine,  tallamine,  selleks  mitte  ettenähtud 

kohtades tuletegemine jne.  Ohtu kaitsealale  võivad kujutada ka omapead liikuvad 

külastajad, kes ei kasuta liikumiseks ettenähtud radasid. Suur matkajate hulk võib 

häirida ka loomastikku ja tingida taimestiku mahatallamise.

9.2.1. Leevendavad meetmed

Leevil ja Süvahavval asuvad kanuumatkajate peale- ja mahaminekukohad. Viiral on 

lubatud  randumine  ainult  maaomanikuga  kokkuleppel.  Need  paigad  ja  nende 

lähiümbrus tuleb vastavalt ette valmistada. Kohad tuleb viidastada ja püstitada sinna 

infotahvlid, kus oleksid kirjas lubatud ja keelatud tegevused. Prügi kogumine tuleb 

seal  korraldada  nii,  et  see  oleks  mugav  eelkõige  puhkajale/matkajale,  mitte  aga 

puhkeala administratsioonile või prügivedajale ehk prügikonteinerid peavad asuma 

just  seal,  kus viibivad inimesed ja tekib prügi.  Vajalik  on paigaldada  küllaldaselt 
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jäätmekonteinereid, mis arvestaksid ka piisavalt suure hulga puhkajatega. Kogemus 

näitab,  et  seal,  kus  on  puhkajate  hulka  arvestades  paras  arv  konteinereid,  on  ka 

keskkond vähem risustatud. Lisaks jäätmekonteineritele kasutada prügikotihoidjaid, 

kust puhkaja/matkaja saab võtta plastik- või paberkoti, oma prügi sinna koguda ja 

viia  lähemasse  konteinerisse.  Kotid  võiksid  eristuda  oma  välimuse  poolest,  et 

vähendada inimestes soovi kasutada neid oma kodumajapidamises. Kindlasti tuleb 

prügikotihoidjate  juurde  paigaldada  infotahvlid,  mis  juhendavad,  kus  asuvad 

prügikonteinerid.

Konteinerite hooldamise,  jäätmete äraveo ja osalise finantseerimise kohustus tuleb 

panna  kohalikule  omavalitsusele  ning  äravedu  peaks  toimuma  kindlasti 

turismihooajal, kui rahvast on rohkem ja vajaduse korral hõredama graafiku alusel 

teistel  aastaaegadel.  Prügi  äraveo  graafik  tuleb  koostada  lähtudes  kogemustest  ja 

vajadusest.

Matkajaid  tuleb  suunata  matkaradadele,  et  leevendada  võimalikke  häiringuid 

loomastikule ning vältida taimestiku mahatallamist ja kahjustamist.

Matkakorraldajaid on vajalik teavitada kehtivatest keskkonnanõuetest ja selgitada, et 

vastav info antakse edasi ka matkajatele.

9.3. Leevi HEJ probleemjuhtum

Hüdroelektrijaamad rikuvad üldjuhul  teatud  määral  veekogu loodusliku tasakaalu. 

Põhilised keskkonnamõjud on seotud vooluhulga varieerumisega paisu taga olevates 

kärestikes  ning  paisjärve  veetaseme  kõikumistega,  mis  avaldavad  mõju  veekogu 

floorale  ja faunale.  Samuti  tekib üleujutuse oht,  mis  puudutab lähedal  paiknevate 

kinnistute omanikke ja elanikke.

Veeseaduse § 8 lõige 5 sätestab, et Leevi HEJ-l peab olema vee-erikasutusluba, kuna 

toimub veekogu tõkestamine, paisutamine, veetaseme alandamine või hüdroenergia 

kasutamine.  Aruande  koostamise  hetkel  on  vee  erikasutusluba  seda  haldaval 

ettevõttel uuendamata ja seega läheb elektrienergia tootmine seadusega vastuollu.

Kuna keskkonnaministri  määrusega  nr.  73  15.  juunist  2004  “Lõhe,  jõeforelli,  

meriforelli  ja  harjuse kudemis-  ja  elupaikade  nimistu” kohaselt  on Võhandu jõgi 

Paidra paisust Ruusa raudteesillani määratud lõheliste kudemis- ja elupaigaks,  siis 

Veriora vald, Põlvamaa / LK 37



Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

nimetatud  jõelõigul  on  keelatud  uute  paisude  rajamine  ja  olemasolevate  paisude 

rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstaks veetaset, veekogu loodusliku sängi ja tingiks 

hüdroloogilise režiimi muutumise.

Leevi HEJ võimalik negatiivne keskkonnamõju:

● Bioloogilise mitmekesisuse kahanemine veekogus;

● Kalastiku ja vee-elustiku liikumise piiramine paisuga;

● Mõju vee  kvaliteedile.  Seisuveega  tekivad  lombid.  Samuti  koguneb muda 

paisutatud jõe osas ja avaldab mõju vee kvaliteedile;

● Mõju kallastele. Paisutatud jõeosa mõjutab kaldajoont, võimalik on erosioon 

ja  soostumine  paisuga  piirnevatel  aladel.  Toimub  kaldataimestiku  liigiline 

kahanemine;

● Vooluhulga varieerumine. Võib mõjutada Natura 2000 võrgustikku kuuluva 

Võhandu jõe oru elupaikasid, eeskätt vahetult paisu taga olevates kärestikes 

paisu ja elektrijaama väljavoolu suubumiskoha vahel;

● Mõju  maastikule.  Tekib  üleujutuse  oht  ja  seega  varaline  kahju.  Eelkõige 

puudutab see lähedal paiknevaid kinnistu omanikke ja elanikke;

● Võimalikud riskid elektrijaama opereerimisel. Avariisituatsioonide tekkimise 

oht.

Hoone asukoha ja spetsiifilisuse tõttu on raske elektrijaamale alternatiivset rakendust 

leida.  Paisu  säilitamine  ilma  elektritootmiseta  tähendaks  aga  loodusliku  ressursi 

raiskamist. Lisaks kaoksid hüdroelektrijaama likvideerimisega töökohad ja väikeses 

kohas nagu Leevi annaks see tõsiselt tunda.

9.3.1. Leevendavad meetmed

Vee  erikasutusloa  uuendamine  koos  täiendavate  piiravate  tingimustega. 

Hüdroenergia  kui  alternatiivse  energiaallika  kasutamine  hajutab  edukalt  Eesti 

energiasüsteemi ja aitab vähendada välisõhku eralduvate kasvuhoonegaaside hulka. 

Tuleb  luua  võimalusi  kalade  liikumiseks  üle  paisu  ning  rakendada  järelkasvu 

sisselaskmist  veekogusse  ning  sigimispaikade  loomist.  Lisaks  peaks  toimuma  ka 

elektrijaama  pidev  töörežiimi  jälgimine  ja  veetaseme  ning  vooluhulkade 
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reguleerimine  vastavalt  vajadusele.  Paisu  ohutuse  tagamiseks  oleksid  veepinnal 

vajalikud tõkestused.  Oluline  on rajada paadituristidele  ohutu möödapääs  paisust, 

mis vähendaks nende sattumist ohtlikku tsooni tammi ja HEJ sissevoolu piirkonnas. 

9.4. Põllumajandusmaa säilitamine

Põllumajandusmaa moodustab Veriora valla pindalast ligikaudu 4400 ha (21,6 %). 

Üldplaneeringuga  täiendavate  haritavate  maade  kasutuselevõttu  ette  ei  nähta. 

Põlvamaa  maakonnaplaneeringu  teemaplaneeringu  „Asustust  ja  maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused” kohaselt tuleb kõrge boniteediga põllumaad hoida 

kasutuses põllumajandusliku maana ning hoida korras nende maaparandussüsteemid.

Üldplaneeringuga  tehakse  ettepanek  välja  arvata  Põlvamaa  maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringuga  „Asustust  ja  maakasutust  suunavad  keskkonnatingimused“ 

määratletud väärtuslike põllumaade hulgast Leevi külas Leevi vana tee ja Võhandu 

jõe käänu vaheline põllumaa.  Nimetatud ala on osaliselt  juba põllumajanduslikust 

kasutusest välja langenud ning on oht, et ajapikku see võsastub täielikult. Seega on 

põhjendatud  nimetatud  maa-alale  anda  muu  funktsioon  tuleviku  tarbeks. 

Üldplaneeringuga  määratakse  nimetatud  maa-alale  elamumaa  maakasutuse 

juhtfunktsioon lähtudes asjaolust, et tegemist on loogilise jätkuga elamumaale.

9.4.1. Leevendavad meetmed

Traditsioonilise  maastikupildi  säilitamiseks  ja  maa  kui  põllumajanduse 

tootmisvahendi  kaitsmiseks  on  soovitav  olemasolevad  põllud,  millele 

üldplaneeringuga ei ole kavandatud muud otstarvet, hoida avatuna ning võimalusel 

kasutuses põllumajandusliku maana.

9.5. Jääkreostus

Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel tekkinud pinnase ja põhjavee 

reostunud piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum. Veriora 

vallas  on  jääkreostuse  objektiks  kasutuseta  seisev  Veriora  katlamaja,  mille 

territooriumil paikneb masuudihoidla, mis kujutab endast ohtu nii inimestele kui ka 

looduskeskkonnale. Kui katlamaja ei tööta, tuleb kaaluda selle likvideerimist, kuna 
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muidu  võib  see  muutuda  keskkonnaohtlikuks  reostusallikaks.  Oluline  on  jälgida 

katlamaja  territooriumil  paiknevate  mahutite  seisukorda,  et  ohtlikud  jääkained  ei 

satuks looduskeskkonda.

9.6. Suurfarmid

Suurfarmide  probleemiks  on  põhiliselt  tootmistegevusest  tingitud  ja  emiteeritav 

ebameeldiv  lõhn.  Seetõttu  on  soovitatav  suurema  keskkonnamõjuga  farmide 

ümbruses  kehtestada  sanitaarkaitsevöönd  300  m,  et  vältida elamuehitust  farmide 

otsesesse  mõjupiirkonda.  Suurimad  hetkel  mitte  kasutuses  olevad  farmihooned 

asuvad  Leevil  ja  Pahtpääl.  Vilustes  asuva  sigala  negatiivse  mõju  vähendamiseks 

tuleb eelistada parima võimaliku tehnika kasutuselevõttu ja kõrghaljastuse rajamist 

sigala ümber.  Kogu valla territooriumil  asub väiksemaid põllumajandustootmisega 

tegelevaid  talusid,  mis  ei  avalda  olulist  mõju  ümbritsevale  loodus-  ja 

sotsiaalkeskkonnale.

9.7. Natura 2000 võrgustiku mõju Veriora valla arengule

Natura  2000  on  üle-euroopaline  loodus-  ja  linnualade  võrgustik,  mis  on  loodud 

selleks, et kaitsta Euroopa väärtuslikke ja ohustatud looma-, linnu- ja taimeliike ning 

nende  elupaiku  ja  kasvukohti.  Euroopa  Liidu  liikmesriike  ühendava  Natura 

võrgustiku loomine põhineb kahel EL direktiivil:

● linnudirektiiv  (direktiiv  79/409/EMÜ  loodusliku  linnustiku  kaitse  kohta), 

mille  I  lisas  loetletud  linnuliikide  ning  rändlindude  elupaikade  kaitseks 

moodustatakse linnualad;

● loodusdirektiiv  (direktiiv  92/43/EMÜ  looduslike  elupaikade  ja  loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta), mille I lisas loetletud elupaigatüüpide 

ja II lisas loetletud looma- ja taimeliikide kaitseks moodustatakse loodusalad.

Euroopa Liidu  liikmesriigina  on Eesti  kohustatud  korraldama Natura 2000 aladel 

loodusväärtuste  säilimise.  Natura  2000  alade  kaitsekord  määratakse  kaitsealade 

kaitse-eeskirjadega.

Veriora  vallas  asuvad  järgmised  Natura  2000  alad:  Võhandu  jõe  loodusala, 
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Kuulmajärve  loodusala,  Meenikunno  linnuala  ja  Meenikunno  loodusala. 

Eelnimetatud  Natura  2000  alade  kaitset  korraldatakse  vastavalt  Eesti 

looduskaitsesüsteemile  järgmiste  kaitsealade  koosseisus:  Võhandu jõe loodusala  – 

Palomõisa  oja  hoiuala  ja  Võhandu  jõe  hoiuala,  Võhandu  jõe  ürgoru  kaitseala; 

Kuulmajärve  loodusala  – Kuulmajärve maastikukaitseala;  Meenikunno linnuala  ja 

Meenikunno loodusala – Meenikunno maastikukaitseala. Veriora vallas moodustatud 

kaitsealadel puuduvad keskkonnaministri poolt kinnitatud kaitsekorralduskavad.

Natura 2000 võrgustiku alad tagavad maastike ja liikide elupaikade säilitamise ning 

kaitse.  Lisaks võimaldavad Natura 2000 alad edukalt  loodusväärtusi  tutvustada  ja 

loodusharidust edendada, suurendades seeläbi inimeste keskkonnateadlikust. Natura 

2000  alade  kaitse  korraldamise  põhimõte  on,  et  alustada  ja  jätkata  võib  kõiki 

tegevusi,  mis  ei  ohusta  ega  kahjusta  sellel  alal  kaitstavate  liikide  või  elupaikade 

soodsat seisundit ning terviklikkust.

Natura 2000 võrgustik  piirab teatud  määral  majandustegevust,  kuid ei  keela  seda 

täielikult. Natura 2000 võrgustikku kuuluvatele maa-aladel või aladele olulist mõju 

avaldada võivate kavandatud tegevustele peab eelnema keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud juhtudel ja kohaselt keskkonnamõju 

hindamine.  Teistel  juhtudel  tuleb  igal  konkreetselt  juhul  eraldi  kaaluda 

keskkonnamõju hindamise vajalikkust.

Natura 2000 ala eesmärkidest  lähtuvalt  tuleb säilitada ala  soodne looduskaitseline 

seisund ja  vältida  võimalikke  negatiivseid  mõjutusi,  mistõttu  tuleb  kavandatavale 

tegevusele  eelnevalt  läbi  viia  uuringuid,  et  selgitada  tegevusega  kaasnevad 

võimalikud mõjud.  Uuringute läbiviimine on aga aeganõudev ja kulukas protsess, 

mis  üldjuhul  nõuab huvitatud isikult  võrreldes  tavaolukorraga täiendavaid rahalisi 

kulutusi.

Natura  2000  võrgustik  loob  täiendavad  võimalused  maaelu  arenguks,  pakkudes 

loodushoiutoetust väärtuslike poollooduslike rohumaade hooldamiseks (niitmiseks ja 

karjatamiseks)  ning  taastamiseks.  Samas  on  pakutavate  toetuste  taotlemise  kord 

keeruline ning saadavad toetussummad võrdelises sõltuvuses maaüksuse suurusega, 

mistõttu  puudub  väikeste  maaüksuste  omanikel  tihti  motivatsioon  toetuste 

taotlemiseks  ning  pigem  eelistatakse  näha  alade  kasutamise  osas  tulusamaid 

Veriora vald, Põlvamaa / LK 41



Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

väljundeid. Vähese motivatsiooniga kaasneb oht Natura 2000 alade seisundi heale 

säilimisele.

Meenikunno turbatootmisala  piirneb  Meenikunno maastikukaitsealaga.  Turvast  on 

seal  kaevandatud  juba  alates  1969.  aastast  ja  AS  Põlva  Maaparandusel  on 

kaevandamise  luba  alates  1994.  aastast.  2003.  aastal  viidi  Tallinna  Ülikooli 

ökoloogiainstituudi  poolt  läbi  uuringud.  Tulemuste  põhjal  leidis  ekspert,  et  kui 

kaevandamisel kõiki ettenähtud nõudeid järgitakse, ei mõjuta see Natura 2000 ala 

kaitse-eesmärke  ja  terviklikkust  rohkem,  kui  seni  juba  on  mõjutanud  ning 

Meenikonna  turbatootmisala  maavara  kaevandusloa  kehtivusajaks  määrati 

25.10.2019.  Turba  kaevandamise  mahu  lõppemisel  kavandatakse  aga  maardla 

sulgeda juba 2011. aastal.

Turba kaevandamise loaga on kehtestatud muuhulgas järgmised tingimused, millest 

peab kinni pidama:

● Magistraalkraavi ja piirdekraave ei tohi süvendada, st nende kraavide põhja 

kõrgus peab jääma kaevandusloa kehtivuse ajaks nende praegusele tasemele. 

● Väljakutevahelisi kuivenduskraave võib süvendada kuni 0,6 m võrra nende 

praeguse põhja tasemest. Kuid väljakutevaheliste kuivenduskraavide põhja ja 

turbalasundi  kontaktpinna  mineraalpinnaga  vaheline  kaugus  peab  jääma 

suuremaks kui 0,5 m.

● Enne  iga  eelnevat  kuivenduskraavide  süvendamist  määrata  jääkturbakihi 

paksus  kuivenduskraavide  põhja  tasemelt.  Eriti  tuleb  jälgida  olukorda 

kaevandusala  edelanurgas,  kus  süvendamisel  võib  kuivenduskraavi  põhi 

ulatuda mineraalse pinnaseni.

● Maha võib  töötada  kuni  0,6  m turbapinnast.  Kaevandaja  peab  omal  kulul 

laskma  litsentseeritud  geodeedil  teha  enne  uue  loa  alusel  kaevandamise 

alustamist  pinna  kõrgusmõõdistamise  tootmisala  kõigil  neljal  plokil. 

Kordusmõõdistamised tuleb teha iga viie aasta järel ning tulemused esitada 

Põlvamaa Keskkonnateenistusele.

Antud  juhul  kõige  suuremaks  ohuteguriks  Natura  2000  alale  võib  olla  põleng 

kaevandusalal või sellega vahetult piirneval kuivendusest mõjutatud alal. Seepärast 
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tuleb ette näha tavakohasest suurem tuletõrje veehoidlate maht kaevandusalal ning 

jälgida  veehoidlate  täituvust.  Samuti  on  soovitav  korraldada  vähemalt  üks  korda 

aastas töötajatele tuletõrjeõppus.

9.8. Kergliiklustee

Kergliiklustee  (jalgsi,  jalgrattaga,  rulluiskudega  või  tõukerattaga  liiklemiseks  ette 

nähtud  tee)  on  plaanis  rajada  Veriora  aleviku  keskuse  ja  Viluste  küla  vahele. 

Põhiliselt on tee vajalik just lastele, kes käivad Veriora alevikust Vilustesse kooli. 

Kulgema hakkaks see paralleelselt Võru-Räpina maanteega Järve tee poolsel küljel. 

Kuna Veriora  asustus  paikneb ühel  pool,  Viluste  Põhikool  aga  teisel  pool  Võru-

Räpina maanteed, siis tuleb tagada laste maksimaalselt ohutu liikumine üle maantee. 

Kergliiklustee viitadele peab olema kantud sümbol, mis iseloomustab tee kasutajat. 

Samuti peab tee pimedal ajal olema valgustatud ja talvel lumevaba, et tagada ohutu 

liiklemine. Kergliiklustee rajamisega väheneb vajadus autoga liikumise järele ning 

võimaldab seeläbi vähendada õhku paisatavate heitgaaside hulka. 

9.8.1. Leevendavad meetmed

Rajada tähistatud ja pimedal ajal nõuetekohaselt valgustatud ülekäigurada soovitavalt 

koos nõudefooriga. Ülekäiguraja ja foori sobiv asukoht oleks Veriora keskuse juures. 

Sõidutee  ääres  peab  sõitjaid  hoiatama  kiirusepiirangu  märk  ja  hoiatusliiklusmärk 

“Lapsed”.

9.9. Muinsuskaitse mälestiste säilimine ja eksponeerimine

Ajaloo-,  arheoloogia-  ja  arhitektuurimälestiste  kaitse  on  oluline  kultuurilise 

järjepidevuse  ning  muinsuspärandi  säilimisel.  Veriora  valla  piires  asub 

Kultuurimälestiste  riikliku  registri  andmetel  58  muinsuskaitsealust  mälestist,  sh 

kääpad Koolma külas, Süvahavva külas,  Veriora alevikus ning kalmistud Pahtpää 

ning Vinso külas. 

Turismi arendamise seisukohalt on vajalik mälestiste senisest parem eksponeerimine, 

kuid seejuures tuleb tagada ka nende säilimine.

Kultuuriväärtuste  lihtsamini  leitavaks  ja  paremini  kättesaadavaks  muutmise 
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seisukohalt on oluline paigaldada infostendid ja teeviidad. Objektidele tuleb tagada 

juurdepääsuteed. Samuti võiksid matkarajad kulgeda nii, et muinsuskaitse mälestised 

jääksid  turistide  vaatevälja.  Kaitsealuste  mälestiste  läheduses  võiksid  olla  ka 

puhkekohad.

9.9.1. Leevendavad meetmed

Mälestiste  säilimise  seisukohast  on  vajalik  järgida  kehtestatud  kaitsevööndeid. 

Muinsuskaitse all  oleva kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevöönd on 50 m 

laiune  maa-ala  mälestise  väliskontuurist  või  piirist  arvates,  kui  mälestiseks 

tunnistamise  õigusaktis  ei  ole  ette  nähtud  teisiti.  Muinsuskaitseameti  loata  on 

kinnismälestise  kaitsevööndis  keelatud  maaharimine,  ehitiste  püstitamine,  teede, 

kraavide  ja  trasside rajamine,  mulla-  ja  ehitustööd,  puude ja  põõsaste  istutamine, 

mahavõtmine ja juurimine.

9.10. Veekogude rajamine

Veekogude  rajamisega  tingitud  lühiajalised  häiringud  on  müra,  pinnase 

väljakaevamine ja ladustamine, millega võib kaasneda olemasolevate kasvukohtade 

ja  elupaikade  rikkumine  ja  hävimine.  Kui  veetaset  ei  reguleerita,  on  mõju 

ümbritsevale  keskkonnale  pikemas  perspektiivis  minimaalne.  Mõju  keskkonnale 

võib olla pikaajaline ja märgatav juhul, kui veekogu rajatakse või laiendatakse mõne 

künka nõlvale või nõlva jalami vahetusse lähedusse. Sellest tulenevalt võib tekkida 

nõlva stabiilsuse kadumise oht, mis võib tulemusena avalduda alles mõne aja pärast. 

Veekogude  rajamine  võib  mõju  avaldada  ümberkaudsetele  kaevudele  ja  muuta 

piirkonna põhja- ja pinnaveerežiimi.

9.10.1. Leevendavad meetmed

Isiklikuks kasutamiseks mõeldud veekogude rajamisel otsustab kohalik omavalitsus 

veekogu ehitusprojekti koostamise vajaduse üle. Kohalikul omavalitsusel on õigus 

muuhulgas nõuda detailplaneeringu koostamist isiklikuks tarbeks mõeldud veekogu 

rajamisel,  kui on ette  näha,  et  veekogu rajamisega võib kaasneda avalik huvi või 

vajadus laiema avalikkuse kaasamiseks.
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Avalikuks  kasutamiseks  mõeldud veekogude rajamisel  on kohalikul  omavalitsusel 

õigus otsustada detailplaneeringu koostamise vajaduse üle.

Kui veekogu rajamisega on võib kaasneda oluline negatiivne keskkonnamõju, tuleb 

läbi viia keskkonnamõju hindamine.

10. Kumuleeruvad mõjud ja piiriülese mõju 
võimalikkus

Kumuleeruvate mõjudena vaadeldakse negatiivseid mõjusid, mis summeeruvad ühes 

piirkonnas. Kumuleeruda võib müra, mille allikateks on tööstusalad, liiklussõlmed, 

raudteetrassid jne ning mille tagajärjeks on kõrgenenud müratasemed. Kumuleeruda 

võivad ka ühest allikast pärinevad erinevad mõjud, näiteks ehitustegevusest tulenev 

müra, vibratsioon, tolm jne. Summeeruvate mõjudena võib vaadelda ka mõjusid, mis 

eraldi võttes on marginaalse tähendusega, kuid koostoimes teiste mõjudega võivad 

muutuda määravaks.

Veriora vallas kumuleeruvad mõjud järgmistes piirkondades:

● Veriora  asulas  Jaama  tänava  lõpus  tööstusalal,  kus  tegeletakse  puidu 

töötlemise ja ladustamisega –  müra ja õhusaaste;

● Viluste tootmishoonete alal –  müra ja õhusaaste;

● Vinso küla liiklussõlmes ja seda ümbritsevas planeeritavas logistikakeskuses 

–  müra ja õhusaaste;

● Leevi küla tööstusalal –  müra ja õhusaaste.

Uute  elamualade  planeerimisel  tuleb  võimalusel  vältida  nende  kavandamist 

kumuleeruvate  mõjude piirkonda.  Uute tootmisalade planeerimisel  tuleb arvestada 

kavandatava toomtmise iseloomuga ning sellest lähtuvalt tagada arendatava tegevuse 

piisav  kaugus puhke-  ja  elamualadest,  vajadusel  rakendada  täiendavaid  meetmeid 

mõjude  leevendamiseks.  Negatiivset  mõju  saab  leevendada  intensiivse 

kaitsehaljastuse rajamisega.  Arvestada tuleb ka tuule suundadega.  Kuna Eestis  on 

valdavad  läänetuuled,  siis  tööstusalad  on  soovitatav  planeerida  elamualadest  ida 

poole.

Üldplaneeringuga  kavandatud  tegevuste  elluviimisel  ei  ole  ette  näha  oluliste 
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kumuleeruvate mõjude esinemise võimalikkust.

Veriora  valla  üldplaneeringuga  ei  kavandata  olulise  ruumilise  mõjuga  objekte, 

mistõttu riigipiiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkust ei ole ette näha.

11. Üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt 
kaasnevad keskkonnamõjud ja leevendavad 
meetmed

11.1. Elamumaa

Elamumaana käsitletakse inimeste alaliseks või perioodiliseks elamiseks ette nähtud 

ehitiste,  sh  korterelamu,  suvila,  aiamaja  alused  ja  nende  teenindamisega  seotud 

maad.

Üldplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtestatud Põlva maakonnaplaneeringut, 

lisades  tiheasustusega  alade  hulka  Viluste  ja  Leevi  külade  olemasoleva  ja 

kavandatava kompaktse hoonestusega alad. Tegu on aladega, kus on välja kujunenud 

teatud sotsiaalne infrastruktuur ning lähtuvalt  olemasolevate  elamumaade kruntide 

suurustest ja põhihoonete vahekaugustest, eristuvad alad ümbritsevast hajaasustusest.

Veriora  valla  üldplaneeringuga  reserveeritakse  elamumaa  maakasutuse 

juhtfunktsiooniga  maid  põhiliselt  olemasolevate  elamumaade  läheduses  Veriora 

alevikus,  Viluste  ja  Leevi  külades.  Erandi  moodustab  elamumaa  maakasutuse 

juhtfunktsiooniga maa Vinso külas.

Elamualade  arendamisega  kaasneb  peamiselt  negatiivne  mõju  looduskeskkonnale. 

Ehitustegevusega  kaasnevad  ajutised  häiringud  nagu  müra  ja  vibratsioon, 

õhukvaliteedi halvenemine, ehitusjäätmete teke ja võimalik pinnaveereostus. Aladel, 

kus ühisveevärki ja kanalisatsiooni ei rajata, võib esineda põhjavee reostumise oht. 

Lisaks väheneb elamute tõttu looduslike alade pindala, suureneb liikluskoormus ja 

jäätmete  teke.  Suurenev  liikluskoormus  võib  kujuneda  ohuks  teid  ületavatele 

loomadele ja inimestele. Juurdepääsuteede rajamine toob kaasa pinnase ja maastiku 

kahjustumise ning taimkatte vähenemise.

Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale on valdavalt positiivne. Uued elamualad 

võimaldavad inimestel elukohta valida ning uutel inimestel valda elama tulla. Lisaks 
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kasvab  elanikkonna  suurenemisega  omavalitsuse  maksutulu,  mis  loob  täiendava 

võimaluse  uuteks  investeeringuteks.  See  kõik  on  hea  põhjus  ettevõtluse  paigale 

jäämiseks ja laiendamiseks.

Üldplaneeringuga määratakse elamumaade peamised ehitustingimused ning hoonete 

ehitus- ja viimistlusmaterjalide soovituslik valik.

Üldplaneeringuga  seatakse  olemasoleva  asustusstruktuuri  säilitamise  eesmärgil 

minimaalseks hoonestatava maaüksuse suuruseks tiheasustusaladel soovitatavalt 0,25 

ha ja põhihoonete (elamute) soovitavaks minimaalseks vahekauguseks 20-30 meetrit. 

Hajaasustusega aladel on minimaalne hoonestatava maaüksuse suurus soovitatavalt 1 

ha  ja  naaberkinnistutel  asetsevate  põhihoonete  (elamute)  soovitatav  minimaalne 

vahekaugus  100-150  meetrit.  Vahekauguste  seadmisel  on  arvesse  võetud 

olemasoleva  hoonestuse  keskmist  vahekaugust  ning  selle  tihendamise  võimalust, 

ilma  et  see  avaldaks  negatiivset  mõju  asustusstruktuurile  ja  looduskeskkonnale. 

Soovitatava  minimaalse  hoonestatava  ala  suuruse  määramisega  tagatakse  vallale 

iseloomuliku asustusstruktuuri säilimine ja välditakse kompaktse hoonestusega alade 

teket  hajaasustusega  aladele.  Antud  tingimuste  seadmine  aitab  vähendada 

keskkonnakoormust  inimtegevusest  põhjustatud  mõjutustest  nagu  prügi,  reovesi, 

ehitamine jne. Selle tulemusena säilivad looduslikud puhveralad,  mis leevendavad 

asustusega kaasnevaid negatiivseid mõjusid.

Minimaalsed hoonestatava maaüksuse suurused on indikatiivse iseloomuga, millest 

on  võimalik  lähtuda  edasiste  tegevuste  planeerimisel.  Kohalikul  omavalitsusel  on 

võimalik  kasutada  kaalutlusõigust,  millega  sätestatakse  tegevuste  kavandamisel 

täpsemad tingimused arvestades konkreetse ala eripäradega. Näiteks võib sätestada 

täpsemaid  tingimusi  lähtudes  piirkonna  looduslikest  väärtustest,  välja  kujunenud 

ajaloolisest asustusstruktuurist ning hoonestuslaadist.

Ehitus- ja viimistlusmaterjalide soovituslik valik tuleneb vajadusest säilitada kohalik 

miljöö ja tagada hoonete ühtne ilme. Kohalik omavalitsus võib piisava põhjendatuse 

korral lubada ka teiste ehitusmaterjalide kasutamist.

Erinevate  ehitusmaterjalide  kasutamisest  tulenevad mõjud on  peamiselt  visuaalset 

laadi.  Juhuslikult  valitud  ehitus-  ja  viimistlusmaterjalid  võivad  rikkuda  piirkonna 

miljööd ning kaotada hoonete ühtse ja väljakujunenud ilme.
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11.1.1. Leevendavad meetmed

Elamualade arendamisel maanteega ja raudteega külgnevatele aladele tuleb kaaluda 

mürauuringute läbiviimist, et välja selgitada kaitserajatiste ehitamise vajadus.

Uute elamute  kavandamisel  tuleb detailplaneeringu või  talu  õueplaani  koostamise 

käigus  lahendada  tuletõrjeveega  varustatus  vastavalt  kehtivatele  normidele. 

Hoonestuse  rajamisel  tuleb  järgida  ehitistele  ja  nende  osadele  esitatud 

tuleohutusnõudeid.

Vältimaks  pinna-  ja  põhjavee  reostuse  ohtu  tuleb  detailplaneeringute  koostamise 

käigus ette näha reovee kogumise ja ärajuhtimise lahendus.

Ehitustegevuse  käigus  tekkiva  müra  vähendamiseks  tuleb  võimalusel  kasutada 

vähem müra tekitavaid seadmeid ja töövõtteid.

Asustuse  levimist  rohelise  võrgustiku  aladele  peab  vältima.  Loomade 

liikumiskoridoride  ja  bioloogilise  mitmekesisuse  säilitamiseks  ei  tohi  asustuse 

rajamisel katkestada rohelise võrgustiku koridore.

Hoonestuse rajamisel maaparandusega aladel tuleb tagada olemasolevate ja toimivate 

maaparandussüsteemide  töö  selliselt,  et  see  ei  kahjustaks  ega  mõjutataks 

hoonestatava kinnistu ega naaberalade veerežiimi.

Liiklusohutuse  tagamiseks  on  soovituslik  rajada  tiheasustusega  alasid  läbivate 

maanteede äärde kergliiklusteed koos valgustusega.

Loomade  ohutuks  liikumiseks  üle  tee  tuleb  teede  rekonstrueerimisel  ette  näha 

loomatunnelid.

11.2. Ärimaa

Ärimaa  all  mõeldakse  kaupade  ostmise,  müümise,  ladustamise  ja  teenuste 

osutamisega  tegelevate  ettevõtete  ja  asutuste  maad.  Reeglina  on  siinkohal  tegu 

äriettevõtete omandis olevate kinnistutega,  mille peamiseks eesmärgiks on hüvede 

loomine ja turustamine otseselt või kaudselt.

Ärimaa  laiendamine  mõjub  positiivselt  sotsiaal-majanduslikule  keskkonnale 

võimaldades  pakkuda  rohkem  teenuseid  ja  tõsta  tööhõivet.  Parem  teenuste 
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kättesaadavus  tõstab  üldist  heaolu  ja  elukvaliteeti.  Töökohtade  arvu  suurenemine 

võimaldab  meelitada  valda  uusi  inimesi  ja  hoida  olemasolevaid  elanikke.  Lisaks 

luuakse  ka  eeldused  elamumaa  laiendamisele.  Negatiivne  mõju  avaldub 

looduskeskkonna osakaalu vähenemises.

11.2.1. Leevendavad meetmed

Turismiettevõtete rajamisel tuleb arvestada piirkonna koormustaluvuse ja säästliku 

turismi põhimõtetega.

Planeeritud  ärimaa  krundi  pindalast  on  soovitatav  vähemalt  20%  haljastada. 

Haljastus aitab leevendada visuaalseid mõjusid või ka suurenevast liikluskoormusest 

tingituid häiringuid.

Ärimaa maakasutuse juhtfunktsiooniga maa-aladele ei ole lubatud uute tootmisalade 

ja -hoonete planeerimine. 

Ärimaa  arendamisel  elamumaa  maakasutuse  juhtfunktsiooniga  alade  vahetusse 

lähedusse ei tohi ärimaalt tulenevad negatiivsed häiringud (nt müra, liiklussageduse 

suurenemine) avaldada olulist mõju naaberaladele.

Uute ärimaade kavandamisel  tuleb detailplaneeringu koostamise  käigus lahendada 

tuletõrjeveega varustatus vastavalt kehtivatele normidele. Hoonestuse rajamisel tuleb 

järgida ehitistele ja nende osadele esitatud tuleohutusnõudeid.

Hoonestuse rajamisel maaparandusega aladel tuleb tagada olemasolevate ja toimivate 

maaparandussüsteemide töö selliselt,  et ei kahjustataks ega mõjutaks hoonestatava 

kinnistu ega naaberalade veerežiimi.

11.3. Tootmismaa

Tootmismaa on tootmiseesmärgil kasutatav maa st tootmis- ja tööstusehitiste alune ja 

neid teenindav maa.

Tootmismaa võib avaldada tugevat negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale müra, 

vibratsiooni  ja  õhusaaste  näol.  Mõju  sotsiaal-majanduslikule  keskkonnale  on 

põhiliselt  positiivne.  Elavnev  tootmistegevus  tõstab  piirkonnas  tööhõivet  ning 

arendab seeläbi majandustegevust.
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11.3.1. Leevendavad meetmed

Tootmishoonete  kavandamisel  tuleb  vältida  piirkondi,  kus  ebasoodsate 

ilmastikutingimuste korral on välisõhku eraldunud saasteainete hajumine loodus- või 

tehisoludest  tingitud  põhjustel  takistatud.  Tootmismaa  arendamisel  tuleb  tagada 

puhvertsoonid ja kaaluda kaitsehaljastuse rajamist naaberalade vahel.

Tootmismaale  on  keelatud  kavandada  tegevust,  mille  käigus  eraldub  elamumaale 

ja/või  sotsiaalmaale  gaasi,  suitsu,  auru,  lõhna,  tahma ja  soojust,  kostab  müra,  on 

tunda vibratsiooni, põrutust või muid negatiivseid mõjusid, mis ületavad elamumaale 

ja/või  sotsiaalmaale  lubatud  vastavat  piirväärtust.  Võimalikud  negatiivsed  mõjud 

tuleb leevendada enne elamumaale ja/või sotsiaalmaale ulatumist.

Kahjuliku mõju tekitaja  peab ise  leevendama mõju,  mitte  takistama sellega teiste 

isikute  üldplaneeringuga  kooskõlas  olevat  tegevust.  Tootmisobjekti  haldaja  on 

kohustatud rakendama abinõusid tolmu ja prahi leviku tõkestamiseks tema valduses 

olevatelt ladestamiskohtadelt avalikele tänavatele ja teedele.

Uute  tootmisalade  kavandamisel  tuleb  detailplaneeringu  koostamise  käigus 

lahendada  tuletõrjeveega  varustatus  vastavalt  kehtivatele  normidele.  Hoonestuse 

rajamisel tuleb järgida ehitistele ja nende osadele esitatud tuleohutusnõudeid.

Uuesti  kasutusele  võetavatel  tootmisaladel  tuleb  enne  nende  kasutusele  võtmist 

likvideerida jääkreostus.

Põllumajandusliku tootmise puhul tuleb reostus (veereostus, õhusaaste) ja häiringud 

viia  miinimumini:  piirata  olemasolevate  põllumajandusettevõtete  põhjustatud 

veereostust,  täita  veekaitsenõudeid  ning  rajada  kaitsehaljastus.  Uusi 

põllumajandustootmishooneid ei tohi rajada veekogude piiranguvööndisse.

11.4. Mäetööstusmaa

Mäetööstusmaana käsitletakse maavara (v.a turba) kaevandamiseks ja töötlemiseks 

kasutatavat maad.

Kaevandamine  avaldab  tugevat  negatiivset  mõju  ümbritsevale  keskkonnale  müra, 

vibratsiooni  ja õhusaaste näol,  mida tekitavad kaevandamisel  töötavad masinad ja 

mehhanismid. Mitte vähem kaalu ei oma maastikulise ilme muutumine ja loodusliku 
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tasakaalu  (veerežiim,  elusorganismid  jne)  häirimine.  Positiivsed  muutused 

sotsiaalkeskkonnas jäävad kindlasti alla negatiivsetele mõjutustele, kuna kasutatakse 

suhteliselt vähem tööjõudu kui näiteks tootmisettevõtetes.

Nohipalo  külas  riigimetsamaal  rohelise  võrgustiku  tuumalal  asub  potentsiaalne 

kruusamaardla  ala.  Üldplaneeringuga reserveeritakse  see 6,77 ha suurune maa-ala 

mäetööstusmaana. Põlvamaa Keskkonnateenistus on väljastanud nimetatud maa-alale 

geoloogilise uuringu loa, mille alusel viiakse läbi uuring välja selgitamaks maardla 

võimalik kasutuselevõtt.

11.4.1. Leevendavad meetmed

Maapõue kaitsmise ja kasutamise korra ning põhimõtted eesmärgiga tagada maapõue 

majanduslikult  otstarbekas  ja  keskkonnasäästlik  kasutamine  sätestab 

maapõueseadus.  Kaevandada  tohib  ainult  keskkonnaregistris  maavarana  arvele 

võetud kivimi, setendi, vedeliku või gaasi looduslikku lasundit. Õiguse kaevandada 

annab  maavara  kaevandamise  luba.  Kohaliku  tähtsusega  maardlas  annab 

kaevandamisloa kaevandamiskoha keskkonnateenistus.

Kaevandamisel  tuleb  rakendada  tehnoloogiaid,  mille  puhul  keskkonnale  tekitatav 

kahju  oleks  minimaalne.  Kaevandaja  on  kohustatud  rakendama  abinõusid 

keskkonnakahjustuste  prognoosimiseks  ja  ennetamiseks,  tekkinud 

keskkonnakahjustuste  likvideerimiseks  või  leevendamiseks  ning 

kaevandamisjärgsete võimalike kahjustuste tekkimise jälgimiseks.

Kaevandamistegevus  ning  maavarade  transportimine  kaevandamispaigalt  tuleb 

organiseerida  nii,  et  häiriv  mõju  lähedalasuvatele  elanikele  on  võimalikult 

minimaalne.

Karjääride ammendatud alad tuleb kaevandaja või maaomaniku poolt rekultiveerida 

ja uuendada taimestikuga.

Kaevanduste  rajamisele  ja  olemasolevate  laiendamisele  peab  eelnema 

keskkonnamõju  hindamine,  juhul  kui  keskkonnamõju  hindamise  ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadus seda ette näeb.
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11.5. Sotsiaalmaa

Sotsiaalmaal tegutsevad asutused ja toimuvad tegevused on loodud inimeste heaolu 

tagamiseks. Sotsiaalmaa haldamine ja omamine on kohaliku omavalitsuse eesõigus, 

mida  erandkorras  saab  anda  edasi  teistele  kohaliku  omavalitsuse  asutustele  või 

ettevõtetele.  Terviklik  ja  hästi  kättesaadav  sotsiaalne  infrastruktuur  on  üheks 

oluliseks  tingimuseks,  mis  hoiab  ja  meelitab  elanikke  valda.  Kogukonnatunde 

loomisel mängivad olulist rolli hästiplaneeritud ühiskondliku kasutusega maa-alad ja 

asutused.

Olemasoleva  sotsiaalmaa säilitamine  ning uute  alade  väljaarendamine  täiendavaid 

negatiivseid  mõjusid looduskeskkonnale  kaasa ei  too.  Ehitamine  looduskaunitesse 

kohtadesse  ja  veekogude  kallastele  vähendab  piirkonna  suurt  puhkepotentsiaali 

omavate  alade  pindala.  Intensiivistuv  liiklus  toob  kaasa  liiklusõnnetuste  ohu 

suurenemise.

11.5.1. Leevendavad meetmed

Sotsiaalmaa arendamisel tuleb tähelepanu pöörata kergliiklussõbraliku liiklusskeemi 

väljatöötamisele ja liiklusohutusele.

Hoonestuse  kavandamisel  tuleb  detailplaneeringu  koostamise  käigus  lahendada 

tuletõrje veevarustus vastavalt kehtivatele normidele ning järgida ehitistele ja nende 

osadele esitatud tuleohutusnõudeid.

Kaitsealadele  rajatavate  puhkealade  ja  turismiobjektide  rajamisel  arvestada  ala 

kaitse-eeskirjaga ning vajadusel teostada keskkonnamõju hindamine. 

Sotsiaalmaa on soovitatav rajada elamupiirkondade lähedusse, et soosida kergliikluse 

kasutamist ja vähendada vajadust motoriseeritud transpordi järele.

Uue või rekonstrueeritava matmispaiga või selle laiendamise planeering peab olema 

kooskõlastatud asukohajärgse tervisekaitsetalitusega. Uute matmispaikade rajamisel 

ja kasutuses olevate matmispaikade laiendamisel tuleb moodustada sanitaarkaitseala 

ulatusega 300 m.

Uute  matmispaikade  rajamisel  ja  olemasolevate  laiendamisel  tuleb  arvestada 

järgmist: matmispaiga maa-ala kallak ei tohi olla pinnaveeallikate suunas, põhjavee 
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tase  peab  olema  matmispaigal  vähemalt  2  m  sügavusel  maapinnast  ning 

matmispaigale peab olema tagatud vaba ja heakorrastatud juurdepääs.

11.6. Veekogude maa

Veekogude  maa  hõlmab  endas  seisu-  ja  vooluveekogude  maad.  Seda  ümbritseb 

avalikel veekogudel ja avalikuks kasutuseks määratud veekogudel kallasrada, mis ei 

kuulu veekogude maa hulka.

Veekogudele avaldab eelkõige negatiivset mõju inimtegevusest põhjustatud reostus, 

millega  võib kaasneda  nende eutrofeerumine.  Veekogude maa  omab häid  eeldusi 

puhkemajanduslike tegevuste arendamisel.

Veriora vallas ei  ole ühtegi ametlikku supluskohta,  mistõttu  puuduvad veekogude 

veekvaliteedi  kohta  ka  täpsemad  andmed.  Mitteametlikes  supluskohtades  toimub 

suplemine omal vastutusel.

Veriora  valla  üldplaneeringu  koostamise  käigus  tehti  ettepanek  ehituskeeluvööndi 

vähendamiseks  Leevi  külas  Võhandu  jõe  mõlemal  kaldal.  Võhandu  jõe  kalda 

ehituskeeluvööndi laius on 50 m. Ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks tehti 

järgmistel kaldaaladel:

● Võhandu  jõe  vasakul  kaldal  lõigul  Leevi  sillast  570  meetrit  ülesvoolu 

vähendada ehituskeeluvööndit kuni 15 meetrini;

● Võhandu jõe vasakul kaldal lõigul 570-1450 meetrit Leevi sillast ülesvoolu 

olemasoleva hoonestuseni vähendada ehituskeeluvööndit kuni 30 meetrini;

● Võhandu jõe paremal kaldal lõigul 350-740 meetrit  Leevi sillast  ülesvoolu 

vähendada ehituskeeluvööndit kuni 15 meetrini.

Ehituskeeluvööndi  vähendamise  ettepaneku  tegemisel  on  võeti  aluseks  eelnevalt 

väljakujunenud asustuse paiknemine. Leiti, et ehituskeeluvööndi vähendamine järgib 

olemasolevat  ehitusjoont  Võhandu  jõe  ääres  ja  selle  vähendamine  võimaldab 

asustusstruktuuri tihendamist.

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  käigus  kaalutleti  ehituskeeluvööndi 

vähendamise ettepaneku põhjendatust, võttes aluseks looduskaitseseaduse § 40 lg 1. 

Lähtuvalt looduskaitseseaduse tingimustest tuleb ehituskeeluvööndit suurendades või 
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vähendades  arvestada  ranna  või  kalda  kaitse  eesmärke  ning  lähtuda  taimestikust, 

reljeefist,  kõlvikute  ja kinnisasjade piiridest,  olemasolevast  teede-  ja tehnovõrgust 

ning väljakujunenud asustusest.  Looduskaitseseaduse § 34 järgi 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.

Ehituskeeluvööndi  vähendamise  ettepanekuga  ala  piirneb  Võhandu jõega,  mis  on 

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 183 „Hoiualade kaitse alla võtmine 

Põlva maakonnas“ kohaselt kaitse alla võetud Võhandu jõe hoiualana ning esitatud 

vastavalt  Vabariigi  Valitsuse  5.  augusti  2004.  a  korralduse  nr  615-k  „Euroopa 

Komisjonile  esitatav  Natura  2000  võrgustiku  alade  nimekiri“  Võhandu  jõe 

loodusalana ka Natura 2000 võrgustiku koosseisu.

Võhandu jõe hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi  92/43/EMÜ I lisas 

nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liikide – 

hariliku  hingi  (Cobitistaenia),  hariliku  võldase  (Cottusgobio),  hariliku  vingerja 

(Misgurnusfossili),  rohe-vesihobu (Ophiogomphuscecilia) ja paksukojalise jõekarbi 

(Uniocrassus) elupaikade kaitse. Looduskaitsealuseid taimeliike alal ei kasva. 

Üldplaneeringus  seati  tingimus  Võhandu  jõe  äärde  kõrghaljastuse  säilitamiseks, 

millega  välditakse  jõe  kaldal  puude  raiumist.  Ehitustegevusega  kaasneb  aga 

madaltaimestiku hävimine vähemalt hoonestusalade all ning selle vahetus läheduses. 

Uute  elamute  rajamisega  suureneb  tallamiskoormus  keskkonnale,  mis  väljendub 

bioloogilise  mitmekesisuse  vähenemises.  Inimtegevus  mõjutab  ühtlasi  rannaala 

prügistamist ja reoveekäitlust. Kokkuvõtvalt ei taga ehituskeeluvööndi vähendamine 

taimestiku ja looduskoosluste säilimist.

Vaba liikumise ja juurdepääsu tagamiseks kallasrajale on üldplaneeringuga seatud 

detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneeringu koostamise käigus nähakse 

ette juurdepääs kallasrajale ja tagatakse selle avalik kasutamine.  Samas on oht, et 

kasvab ala kasutuskoormus,  mis  omakorda avaldab negatiivset  mõju ümbritsevale 

looduskeskkonnale.

Leevi  küla  kompaktse  hoonestusega  alale  on  üldplaneeringus  reserveeritud 

elamualad.  Samas  puudub  oluline  ehitussurve,  mistõttu  puudub  ka  otsene  tungiv 
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vajadus  täiendavate  elamualade  reserveerimise  järele  antud  piirkonnas.  Lähtudes 

eelnevast  ei  ole  otstarbekas  esmajärjekorras  kasutusele  võtta  looduslikult 

väärtuslikke kaldaalasid.

Kokkuvõtvalt  võib  öelda,  et  ehituskeeluvööndi  vähendamisel  ei  suudeta  tagada 

kõikide  kalda  kaitse  eesmärkide  arvestamist  ning  on  otstarbekas  loobuda 

ehituskeeluvööndi  vähendamisest  Võhandu  jõe  kaldal  eelpool  kirjeldatud 

jõelõikudel.

11.6.1. Leevendavad meetmed

Veealadele  esitavad  piirangud  tulenevad  looduskaitse-  ja  veeseadusest.  Uute 

traditsioonilist  asustusmustrit  lõhkuvate  tiheasustusalade  rajamine  veekogude 

kallastele  ei  ole  lubatud.  Veekogude läheduses  tegevusi  planeerides  tuleb  järgida 

sanitaarkaitse  nõudeid.  Detailplaneeringute  alusel  on  lubatud  turismi  ja 

puhkemajanduse infrastruktuuri arendamine suuremate veekogude traditsioonilistes 

puhke- ja supluskohtades.

Enimkasutatavad ja teadaolevad supluskohad on soovitav varustada hoiatussiltidega. 

11.7. Transpordimaa

Transpordimaa  on  liiklemiseks  ja  transpordiks  kasutatav  maa  koos  ohutuse 

tagamiseks  ja  selle  maa korrashoiuks vajalike ehitiste  aluse ning neid teenindava 

maaga.

Transpordimaa  kavandamisega  paranevad  inimeste  liikumisvõimalused.  Samas 

suureneb aga liikluskoormus, mis tingib õhukvaliteedi halvenemise ning on ohuks 

teid ületavatele loomadele ja inimestele.

11.7.1. Leevendavad meetmed

Kavandatavate transpordimaade äärde tuleb vajadusel elamu-, sotsiaal- ja ärimaadele 

leviva  kahjuliku  mõju  (müra,  õhusaaste)  vältimiseks  rajada  efektiivselt  toimiv 

kaitsehaljastus.

Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate 
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keskkonnakahjulike  ja  inimesele  ohtlike  mõjude  vähendamiseks  tuleb  rajada  tee 

äärde kaitsevöönd.

Lisaks  riigimaanteede  kaitsevööndile  tuleb  arvestada  maantee 

sanitaarkaitsevööndiga,  mille  laius  on  60…300  m  lähtuvalt  eeldatavast 

liiklussagedusest.  Kuna  Veriora  valla  teedel  jääb  liiklussagedus  alla  1000  auto 

ööpäevas,  on  sanitaarkaitsevööndi  laius  60  m.  Sanitaarkaitsevööndis  elamualade 

planeerimisel arvestada, et normmüratasemete tagamiseks tuleb planeeringutes ette 

näha kaitserajatised.

11.8. Jäätmehoidla maa

Jäätmehoidla  maa  on  tootmis-ja  olmejäätmete  ladestamisehitiste  (prügilate)  ning 

reovee puhastusrajatiste alune ja neid teenindav maa.

Jäätmekäitlust  vallas  reguleerib  Veriora  valla  jäätmehoolduseeskiri,  mis  on 

kinnitatud   Veriora  Vallavolikogu  29.  mai  2008.  a  määrusega  nr  15. 

Jäätmehoolduseeskirja  eesmärk  on  säilitada  Veriora  vallas  puhas  ja  tervislik 

elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.

Hästitoimiv  jäätmemajandus  aitab  kaasa  tervislikuma  ja  puhtama  elukeskkonna 

kujundamisele.

Prügila mõjud inimese heaolule  ja tervisele  avalduvad eelkõige läbi joogikõlbliku 

põhjavee  reostumise  ning  saastunud  välisõhu.  Ohuks  on  ka  näriliste  ja  putukate 

kaudu haiguste edasikandumine inimestele.

11.8.1. Leevendavad meetmed

Jäätmekäitluse  negatiivse  keskkonnamõju  kontrollimise  ja  vähendamise 

eeltingimuseks  on  kõigi  jäätmetekitajate  haaramine  korraldatud 

jäätmekäitlussüsteemi  ja  kontroll  tekkivate  jäätmevoogude  üle.  Kõrvaldatavate 

jäätmete  koguseid  tuleb  vähendada  läbi  jäätmete  kohapealse  sorteerimise,  mis 

võimaldab erinevaid jäätmeid kordus- ja taaskasutusse suunata. 

Rakendada  tuleb  meetmeid  jäätmehoidla  maal  tekkiva  nõrgvee  kogumiseks  ja 

puhastamiseks kohapeal või asukohast lähtuvalt Veriora reoveepuhastis.
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Jäätmed  tuleb  suunata  taaskasutusse,  kui  see  on  tehnoloogiliselt  võimalik  ning 

sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi, võrreldes teiste jäätmekäitlusviisidega.

11.9. Riigikaitsemaa

Riigikaitsemaa on riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse otstarbel kasutatav maa.

Riigikaitse  maakasutuse  juhtfunktsiooniga  maid  üldplaneeringuga  täiendatavalt  ei 

kavandata.

Avalikuks  kasutamiseks  ettenähtud  alasid  võib  vajaduse  korral  kasutada  ka 

sisekaitseorganite harjutusalana.

Maa-ala harjutusväljakuna kasutamisel avaldub tugev negatiivne mõju ümbritsevale 

keskkonnale tekkiva müra näol.

11.9.1. Leevendavad meetmed

Riigikaitsemaal tuleb vältida tegevust, mis eraldab kõrvalasuvale elamumaale ja/või 

sotsiaalmaale  suitsu,  auru,  lõhna,  tahma,  soojust,  müra,  vibratsiooni  või  muid 

negatiivseid mõjusid.

Tegevuse  käigus  ei  tohi  muuta  maastiku  välisilmet  ega  ohtu  seada  looduslikku 

tasakaalu.  Tagada  tuleb  tekkinud  prügi  kokku  kogumine  ning  nõuetekohane 

käitlemine.

11.10. Kaitsealune maa

Kaitsealuse maana käsitletakse erinevatest õigusaktidest tulenevalt looduskaitseliste 

piirangutega  (maastiku,  linnustiku-,  taimestiku-,  biosfääri-,  soo-,  järve-,  põhjavee- 

jne kaitsealasid) ning looduskaitseliste üksikobjektide (puud, kivid jne) alust ja nende 

teenindamiseks vajalikku maad. Kaitsealuseks maaks loetakse ka muinsuskaitseliste 

mälestiste  (kääpad,  kalmed  jne)  alused  ning  nende  teenindamiseks  vajalik  maa. 

Võimalik  on  määrata  objektidele  kohalik  kaitse  kohaliku  omavalitsuse  otsusega. 

Kaitse  eesmärk  kohaliku  omavalitsuse  tasandil  on  piirkonna  looduse  eripära, 

kultuuri,  asustust  ja  maakasutust  esindavate  väärtuslike  maastike  või  nende 

üksikelementide kaitse ja kasutamise tingimuste määramine.
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Kaitsealuse  maa  säilitamisega  luuakse  eeldused  bioloogilise  mitmekesisuse 

säilimiseks  ja  võimalused  inimestele  paremaks  kokkupuuteks  loodusega.  Teiselt 

poolt  piiratakse  kaitsealadel  arendustegevust,  mis  sunnib  äritegevusest  loobuma 

nendel aladel ning avaldub valla majanduskeskkonnale negatiivselt.

Leevi  külas jäävad planeeritud elamu-, äri-  ja tootmismaad osaliselt  Võhandu jõe 

ürgoru  maastikukaitsealale.  Looduskaitseseaduse kohaselt  maastikukaitseala  on 

kaitseala  maastiku  säilitamiseks,  kaitsmiseks,  uurimiseks,  tutvustamiseks  ja 

kasutamise  reguleerimiseks.  Elamumaade  kavandamisel  lähtuti  olemasolevast 

asustusest  ning  reserveeritavad  alad  määrati  loogilise  jätkuna  arvestades  küla 

võimalikke  arengusuundi.  Kavandatava  tootmismaa  näol  on  tegu  olemasoleva 

tootmismaa võimaliku laiendamise tarbeks ettenähtud alaga.  Edaspidiste tegevuste 

kavandamisel on soovitatav lähtuda põhimõttest, et alal kavandataks tootmistegevust, 

millega  ei  kaasneks  olulist  negatiivset  keskkonnamõju,  mis  seaks  ohtu 

maastikukaitseala säilimise.

11.10.1. Leevendavad meetmed

Looduskaitse  all  olevatel  maa-aladel  ehitusõiguse  taotlemiseks  tuleb  eelnevalt 

koostada  detailplaneering  ja  vajadusel  viia  läbi  keskkonnamõju  strateegiline 

hindamine,  et  tagada  ala  väärtuste  säilimine.  Ehitustegevuse  lubamise  üle  on 

võimalik otsustada pärast seda, kui selgub kavandavate tegevuste maht ja ulatus.

Kaitse  tagamise  aluseks  kaitsealadel  on kaitse-eeskirjad,  mis  sätestavad piirangud 

konkreetse ala iseloomu arvestades. Kaitse-eeskirjaga määratakse kaitse alla võetud 

alade, püsielupaikade ja looduse üksikobjektide kaitsekord ning kasutustingimused. 

Kaitse-eeskirjaga  piiritletakse  ühe  või  mitme  erineva  rangusastmega  kaitsevööndi 

ulatus  ning  määratakse  piirangute  osaline  või  täielik,  alaline  või  ajutine  kehtivus 

vööndite kaupa.

Samuti  tuleb  arvestada  kaitsealade  kaitse  korraldamiseks  koostatud 

kaitsekorralduskavadega, milles märgitakse olulised keskkonnategurid ja nende mõju 

loodusobjektile,  kaitse  eesmärgid,  nende  saavutamiseks  vajalikud  tööd,  tööde 

tegemise eelisjärjestus, ajakava ning kava elluviimise eelarve.
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11.11. Maatulundusmaa

Maatulundusmaa  on  põllumajandussaaduste  tootmiseks  või  metsakasvatuseks 

kasutatav  maa  või  maa,  millel  on  metsa-  või  põllumajanduslik  potentsiaal. 

Maatulundusmaale  võivad  kehtida  erinevad  piirangud,  mis  vähendavad  võimalusi 

intensiivse majandustegevusega tegelemiseks. 

Põllumajandustegevuse  prioriteediks  on  suure  viljakusega  muldade  säilitamine  ja 

maaharimisvõtete  parandamine.  Väärtuslike  põllumajandusmaade  säilitamine 

põllumajandusliku maana on majanduslikult kasulik ja mitmekesistab ettevõtlust. 

Üldplaneeringuga täiendavat maatulundusmaade reserveerimist  või kasutuselevõttu 

ette ei näha ning valdavalt säilib senine maakasutus. 

Üldplaneeringuga ei ole ette näha tegevusi, millega kaasneks oht metsaressursile.

11.11.1. Leevendavad meetmed

Põllumajandustegevuse käigus tuleb järgida häid põllumajandustavasid (keskkonnale 

ohutud  üldtunnustatud  tootmisvõtted  ja  -viisid).  Põllud  tuleb  rajada  optimaalse 

suurusega ning võimalusel rakendada viljavaheldust.

Põllumajandusmaa kasutamisel tuleb järgida veekaitsenõudeid.

Üle  Eesti  keskmise  boniteedi  hindeklassiga  põllud  tuleb  hoida  avatuna  ning 

võimalusel kasutuses põllumajandusliku maana. Vältida tuleb põllumaa metsastamist 

ja maaparandussüsteemide kahjustamist. 

Vaadete säilitamiseks on vajalik niita ka otsesest kasutusest kõrvalejäävaid alasid. 

Põllumajandusmaastikke rikastavad metsatukad, üksikud põlispuud ja kiviaiad tuleb 

säilitada ning põldude struktuuri lihtsustamist vältida.

Metsade majandamisel (metsa uuendamise, kasvatamise, kasutamise ja metsakaitse) 

tuleb  järgida  kehtivaid  õigusakte.  Tagada  tuleb  metsa  kui  ökosüsteemi  kaitse  ja 

säästev  majandamine.  Metsa  majandamine  on  säästev,  kui  see  tagab  elustiku 

mitmekesisuse,  metsa  tootlikkuse,  uuenemisvõime  ja  elujõulise  ning  ökoloogilisi, 

majanduslikke,  sotsiaalseid  ja  kultuurilisi  vajadusi  rahuldava  mitmekülgse 

metsakasutuse  võimaluse.  Oluline  on  luua  veekogude  valgaladel  ja  tundlikes 

ökosüsteemides majanduslikult kasutamatuid metsareserve.
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11.12. Infrastruktuur

Toimiv infrastruktuur on üheks elamuehituse ja ettevõtluse arengu eelduseks vallas. 

Veriora  valla  üldiseks  eesmärgiks  on  saavutada  keskkonnasõbralik,  võimalikult 

suurel  määral  kohalikke  ressursse  kasutav,  piirkonna sotsiaalset  ja  majanduslikku 

arengut toetav ja arvestav hästitoimiv infrastruktuuri süsteem.

11.12.1. Leevendavad meetmed

Põhjaveehaarde  sanitaarkaitsealal,  mille  laius  on  üle  30  m,  rakendatakse 

looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda piiranguvööndi kitsendusi.

Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid suuremates kui 50 elanikuga asulates: 

reovee  kogumisala  tuleb  moodustada,  kui  1  hektari  kohta  tekib  orgaanilist 

reostuskoormust  rohkem kui 30 inimekvivalenti.  Aladel,  kus põhjavesi on nõrgalt 

kaitstud, tuleb reovee kogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist 

reostuskoormust rohkem kui 15 inimekvivalenti.

Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuete täitmisel  tuleb tagada,  et  vee 

ning  veega  seotud  vee-  ja  maismaaökosüsteemide  ning  märgalade  seisund  ei 

halveneks. Täpsemad nõuded heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimisel sätestab 

Vabariigi Valitsuse määrus „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“.

11.13. Liikluskorraldus

Liikluskorraldus hõlmab endas ühistransporti, autotransporti, raudteetransporti kui ka 

kergliiklust.

Teede  kvaliteedi  parandamisega  kaasneb  liikluskoormuse  kasv,  mis  tingib 

õhkupaiskavate heitgaaside hulga suurenemise. Parem tee ahvatleb sõidukijuhte ka 

kiirust ületama, seades sellega ohtu enda ja kaasliiklejate elud. Teede kõvakatte alla 

viimine aitab vähendada auto rataste alt õhku paiskuva tolmu kogust, tagades sellega 

puhtama elukeskkonna.

11.13.1. Leevendavad meetmed

Liikluse  korraldamisel  tuleb  lähtuda  õigusaktidest,  mis  sätestavad  liikluse 

Veriora vald, Põlvamaa / LK 60



Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

korraldamise Eesti teedel ning liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded.

Teelõikudel,  kus  tee  ristub  loomade  liikumiskoridoriga,  tuleb  paigaldada  ohu 

minimeerimiseks  liiklusmärgid,  mis  hoiatavad  loomade  liikumiskoridoride  eest. 

Samuti tuleb nähtuvust teekaitsevööndis nendel teelõikudel parandada.

Liiklusohutuse  tagamiseks  on  soovitav  rajada  tiheasustusega  alasid  läbivate 

maanteede äärde kergliiklusteed koos valgustusega.

Elamualade  arendamisel  maanteega  ja  raudteega  külgnevatel  aladel  tuleb  kaaluda 

mürauuringute läbiviimist, et välja selgitada kaitserajatiste ehitamise vajadus.

Tee omanik on kohustatud jälgima tee seisundit ja hoidma tee korras, kõrvaldama 

teelt liiklust ohustava või nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele 

ohtliku rajatise ning korraldama tee kasutamist ja kaitset.

Parkimine  peab  olema  korraldatud  nii,  et  see  ei  häiri  ega  ohusta  liiklust  ning  ei 

põhjusta elamupiirkonnas inimeste häirimist mootorsõidukite heitgaaside ja müraga.

11.14. Puhke- ja virgestusalad

Puhke-  ja  virgestusalade  hulka  kuuluvad  metsa-  ja  haljasalad,  mis  on  inimestele 

vajalikud peamiselt tervislikel põhjustel - aga ka psühholoogilistel, sotsiaalsetel ning 

füüsilistel.  Puhke-  ja  virgestusalad  võimaldavad  inimestel  lõõgastuda  ja  aitavad 

kaasa kodukoha identiteedi tunnetamisele.  Virgestusalad peavad suutma rahuldada 

erinevate vanusegruppide vajadusi,  nt istumiskohad ja mänguväljakud. Puhkealade 

üheks  eesmärgiks  on  anda  inimestele  võimalus  looduses  liikumiseks,  pakkudes 

seejuures teadmisi loodusest ning keskkonnasõbralikust käitumisest.

Uusi  puhkekohti  Veriora  valla  territooriumile  üldplaneeringuga  ei  kavandata. 

Eesmärk  on  olemasolevate  puhkekohtade  korrastamine  ja  uuendamine.  Lisaks 

ehitada välja Veriora paisjärve puhkealale detailplaneeringuga kavandatud tennise- ja 

võrkpalliplatsid ning muud puhkeotstarbelised rajatised, sh vettehüppetorn. Ühtlasi 

renoveerida  Leevi  külas  asuv  endine  Palomõisa  jahimaja  RMK  Räpina-Värska 

puhkeala  keskuseks  ja  loodusmajaks  ning  luua  seal  võimalused  loodushariduse 

pakkumiseks.

Puhke- ja virgestusalade mõju kohalikule piirkonnale  on kahesugune. Positiivsena 
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võib  esile  tuua  töökohtade  arvu  suurenemise  (puhkemajanduslike  objektide 

hooldamine,  remont  ja  ehitamine).  Loodus-  ja  kultuurkeskkonna  parandamiseks 

tehakse suuremaid kulutusi, millega paraneb piirkonna üldine ilme.

Negatiivne  mõju  seisneb  inimeste  kontrollimatus  ja  hoolimatus  liikumises  ning 

tegevuses looduses, mis mõjutab ümbritsevat keskkonda.

11.14.1. Leevendavad meetmed

Virgestuspaikade kavandamisel tuleb arvestada nende paiknemiskaugusega elu- või 

töökohtadest.  Lähivirgestusalade rajamisel,  mida  inimesed igapäevaselt  kasutavad, 

tuleb arvestada erinevas eas inimeste liikumiskiiruse ja -suutlikkusega. 

Puhkerajatiste planeerimisel tuleb tagada neile juurdepääs. Parkimiskohtade vajadus 

tuleb  arvutada  vastavalt  kehtivatele  parkimisnormidele,  arvestades  seejuures  ala 

kasutuskoormust. Alale juurdepääs ei tohi segada kohalikke elanikke ega piirkonnas 

paiknevaid ettevõtteid.

Mänguväljakute  ja  teiste  puhkeotstarbeliste  rajatiste  puhul  peab  arvestama  nende 

ehitamisele ja kasutamisele kehtestatud terviseohutusnõuetega.

Puhke- ja virgestusalal tuleb tagada maastiku hooldamine ning vajadusel ala niita, et 

takistada võsa teket.

Prügikastide hulk puhke- ja virgestusaladel peab olema optimaalne, st vastama ala 

kasutuskoormusele. Jäätmete kogumispunktid peavad olema hästi märgistatud ning 

hõlpsasti märgatavad.

Puhkerajatised ja lõkkekohad on soovitatav tähistada antud alal kehtivate piirangute 

ja käitumissoovitustega.

Looduslike  õppe-  ja  matkaradade  kavandamisel  tuleb  arvestada  territooriumi 

looduslikku ilmet ja maastikulist omapära ning tagada selle säilimine. 

Puhkemajanduse  arendamisega  riigimetsamaal  tegeleb  RMK 

Puhkemajandusosakond.  Lähtuvalt  RMK  puhkemajanduse  üldeesmärgist 

"Riigimetsa  ja  selle  elustikku  kahjustamata  kindlustada  võimalikult  mitmekesised 

metsapuhkuse võimalused", tagab RMK, et mõju loodusele oleks minimaalne.

Looduskeskkonna  säilimise  tagamiseks  on  ehitatud  loodust  hoidvaid  rajatisi: 
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telkimiskohad,  lõkkekohad,  loodusrajad,  laudteed,  metsaonnid  ja  viidad  ning 

teabealused.  Kõik  need  objektid  on  rajatud  selleks,  et  juhtida  külastajat  kindlale 

rajale ja hoida ära kontrollimatut  tegutsemist  (looduskasutust)  puhkealadel.  Kõige 

enam loodust mõjutatavad tegevused on lõkke tegemine, telkimine ja õrnal pinnasel 

tallamine.  Puhkealal  avaldavad  kõige  suuremat  kaitsvat  mõju  ettevalmistatud 

lõkkekohad, laudrajad, trepid, sobivalt valitud pinnasega telkimiskohad ja parklad.

Puhkajate  teenindamisel  tuleb  keskenduda  keskkonnasõbralikule  turismile  ja 

puhketegevusele.  Tegevusi  tuleb  hajutada  võimalikult  laiale  alale,  et 

külastajakoormust vähendada. Rakendada tuleb erinevaid turismivorme ja -viise ning 

parandada teenuste kvaliteeti ja informatsiooni kättesaadavust.

11.15. Mõjud inimese tervisele ja varale

Veriora  valla  üldplaneering  loob  kõik  eeldused  elukeskkonna  tasakaalustatud  ja 

säästvaks  arenguks.  Elukeskkonna  väärtustamine  ja  keskkonnatingimuste 

paranemine suurendab ka kinnisvara väärtust.

Üldplaneeringu  elluviimise  kaudse  mõjuna  võib  inimese  tervist  ohustada 

liikluskoormuse  kasv.  Oht  inimese  tervisele  ja  heaolule  on tingitud  heitgaasidega 

õhku paiskuvate ühendite hulga suurenemises ja kõrgenenud müratasemes. Peamised 

saasteained, mis õhku eralduvad, on lämmastik- ja süsinikoksiidid. Sissehingamisel 

põhjustavad need hingamisteede  ahenemist,  mis  võib kaasa tuua peavalu,  raskusi 

hingamisel  ning  hingamisteede  põletiku.  Kõrgenenud  mürataseme  mõju  inimese 

heaolule ja tervisele avaldub eelkõige suurenenud ärritusseisundis, mis pikaajalisel 

esinemisel võib suurendada riski muudeks tervisehäireteks.

Positiivset  mõju  omab  looduslike  puhke-  ja  virgestusalade  määratlemine  ja 

kergliiklusteede kavandamine.

Kuritegevuse  ennetamiseks  peab  vähendama  halvasti  hooldatud  haljasalade  ja 

hoonete  osakaalu.  Vältida  tuleb  piiratud  nähtavusega  alasid  ja  nurgataguseid. 

Valgustatud  teedevõrgustiku  planeerimisega  paraneb  tunduvalt  ala  nähtavus  ning 

seeläbi  väheneb  ka  kuritegevusrisk.  Turvalisuse  seisukohast  tuleb  rekonstrueerida 

olemasolev tänavavalgustus ning ette näha valgustatud alad suurematesse küladesse 

ning juurutada naabrivalvet.
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Veriora  valla  puurkaevude  veekvaliteedi  puuduseks  on  kõrge  raua  sisaldus,  mis 

ületab Sotsiaalministri määruses nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning  

analüüsimeetodid“ kehtestatud joogiveele lubatud raua piirsisaldust kohati kuni 40 

korda.

Kõrge rauasisaldus vees häirib inimesi, kuna tarbitav vesi on ebameeldiva maitsega, 

kollakat värvi ja hägune.

Liigsete rauaioonide eemaldamiseks on vajalik paigaldada rauaärastusfiltrid. Samuti 

on  võimalik  rauasisaldust  mõnevõrra  vähendada  raudtorude  asendamisel 

plastiktorudega.

12. Areng ja mõjud alternatiiv 0 rakendumise korral
Käesolevas peatükis kirjeldatakse arengut ja hinnatakse mõjusid sotsiaal-, majandus- 

ja looduskeskkonnale juhul, kui rakendub alternatiiv 0. Valla areng jätkub alternatiivi 

0 korral eraalgatuslikel huvidel ning arengut vaadeldakse eraldiseisvate valdkondade, 

tegevuste  ja plaanide kaupa.  Kohaliku omavalitsuse osatähtsus arengu suunamisel 

väheneb.

12.1. Mõjud sotsiaalkeskkonnale

Alternatiivi  0 korral  elukeskkonna kvaliteet  sõltub arendajate huvidest.  On oht, et 

inimese  tervisele  negatiivset  mõju  avaldav  tootmine  satub  elamualade  vahetusse 

lähedusse. Alternatiiv 0 ei oma selgeid elamuehituse arenguperspektiive, mistõttu on 

oht olemasolevate hoonestusalade ilme kahjustumiseks. 

12.2. Mõjud majanduskeskkonnale

Alternatiiviga 0 ei määrata piirkondasid tootmis- ja ärimaadele. Tootmis- ja ärimaad 

kavandatakse lähtuvalt  ettevõtjate huvidest ja soovidest,  mistõttu  alati  ei  arvestata 

olemasoleva  infrastruktuuriga,  puhvertsoonidega  ega  nende  loomisega. 

Alternatiiviga 0 ei nähta ehitustingimusi maatulundusmaadele (põllu- ja metsamaad) 

ning infrastruktuuri ja kommunikatsioonide rajamist ühtse võrgustikuna.  Alternatiiv 

0 korral ei suunata turismi- ja puhkemajandust. Vaatamisväärsustele juurdepääsude 

rajamine  ja  nende  eksponeerimine  sõltub  arendusprojektidest  ning  nendes 

pakutavatest lahendustest.
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12.3. Mõjud looduskeskkonnale

Alternatiivi 0  korral  on  rohelise  võrgustiku  käsitlemisel  aluseks  Põlvamaa 

maakonnaplaneeringu  teemaplaneering  ”Asustust  ja  maakasutust  suunavad 

keskkonnatingimused”.  Alternatiivi 0  puhul  on  arendustegevuse  korral  võimalik 

arvestada  rohelise  võrgustikuga  detailplaneeringute  ja  projekteerimistingimuste 

koostamisel. Et tagada rohelise võrgustiku ühtne ja terviklik toimimine kogu valla 

ulatuses, on vajalik siiski rohelise võrgustiku käsitlemine üldplaneeringu tasemel.

Alternatiivi 0 juures lähtub arendustegevus suuresti arendajate soovidest ja huvidest 

ning  võib  seeläbi  omada  olulist  mõju  veele,  pinnasele  ja  õhukvaliteedile. Sellest 

tulenevalt  võivad  jääda  väärtuslikud  maastikud,  kaitsealad  ja  teised  looduskaunid 

kohad tänu juurdepääsude sulgemisele avalikust kasutamisest  välja. Aladel, mis ei 

ole mõeldud avalikuks kasutamiseks ja kus puudub järelevalve, on oht ebaseadusliku 

prahistamise, tallamise ja tuletegemise ees. Väljaspool riiklikku kaitset olevad alad 

võivad hävineda. 

13. Arengualternatiivid ja maatrikshindamine
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel  ja alljärgnevas maatrikstabelis 

vaadeldakse ja hinnatakse kahte peamist valla arengualternatiivi:

● Alternatiiv  0  -  säilib  olemasolev  olukord.  Alternatiivi  valikul  lähtuti 

KMHKJS  seaduse  §  40  lg  4  p  3,  mille  kohaselt  tuleb  keskkonnamõju 

strateegilise  hindamise aruandes kirjeldada tõenäolist  arengut ka juhul, kui 

strateegilist planeerimisdokumenti ellu ei viida. Alternatiivi 0 rakendamine ei 

ole  aga  sisuliselt  võimalik,  sest  vastavalt  planeerimisseadusele  on  kõik 

omavalitsused  kohustatud  koostama  ja  kehtestama  oma  territooriumi 

üldplaneeringu;

● Alternatiiv  1  -  vallale  koostatakse  üldplaneering.  Planeeringulahenduse 

koostamisel on aluseks võetud kohaliku omavalitsuse, vallakodanike ja teiste 

huvitatud  isikute  koostöö  tulemusena  laekunud  arvamused,  ettepanekud  ja 

seisukohad  valla  edasise  arengu  osas.  Üldplaneering  kehtestatakse  ja 

kavandatavad tegevused viiakse ellu.

Maatrikstabelis  on  esitatud  kolm  mõjude  hindamise  valdkonda  (mõju 
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sotsiaalkeskkonnale, mõju majanduskeskkonnale ja mõju looduskeskkonnale). 

Mõju hindamisel on lähtutud allolevast skaalast, kus:

● “0” – mõju puudub

● “+1” – positiivne mõju

● “-1” – negatiivne mõju

Lisatud on “Leevendavate meetmete” tulp, kus:

● “0” – leevendavad meetmed puuduvad

● “1” – leevendavad meetmed on olemas

Leevendavad meetmed on välja toodud käesoleva aruande eelnevatest peatükkides.

KSH valdkond Alternatiiv 0 Alternatiiv 1 Leevendavad 
meetmed

Mõju sotsiaalkeskkonnale
Täiendavate elamualade 
reserveerimine

-1 +1 1

Täiendavate ärimaade reserveerimine -1 +1 1
Täiendavate tootmismaade 
planeerimine olemasolevate 
tootmishoonete piirkondadesse

0 +1 1

Lasteaia viimine Viluste Põhikooli 
ruumidesse

-1 0 1

Maja reserveerimine Verioral ja 
Leevil sotsiaalkorterite jaoks

-1 +1 1

Leevi hooldekodu juurde puhkeala 
rajamine

0 +1 1

Olemasolevate külakeskuste 
laiendamine

-1 +1 1

Tervisespordi tegemise võimaluste 
laiendamine

0 +1 1

Veriora paisjärve rajamine 0 +1 1
Turismi osakaalu suurenemine 0 -1 1
Kergliiklusteede rajamine -1 +1 1
Leevi sisetänava renoveerimine ning 
korraliku tänava-valgustusvõrgu 
väljaehitamine

-1 +1 1
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KSH valdkond Alternatiiv 0 Alternatiiv 1 Leevendavad 
meetmed

Veriora-Soohara ning Leevi-Soohara 
teede renoveerimine ning nende 
viimine tolmuvaba katte alla

-1 +1 1

Valla tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine

-1 +1 1

Uute põhiliinide ja alajaamade 
ehitamine Nohipalo Mustjärve 
piirkonda. (Vajadus)

-1 +1 1

Täiendavate tuletõrjevee võtukohtade 
kavandamine

0 +1 1

Ühistranspordi arendamine, 
nõudebussiteenuse 
kasutuselevõtmine

0 +1 1

Veriora paisjärve puhkeala 
väljaarendamine

0 +1 1

Skate-pargi rajamine Veriora 
alevikku

0 +1 1

Terviklik matkaviitade ja kaartide 
võrgustiku rajamine puhke- ja 
virgestusaladele

0 +1 1

Leevi külas asuva endise Palomõisa 
jahimaja renoveerimine RMK 
Räpina-Värska puhkeala keskuseks 
ja loodusmajaks

0 +1 1

Summa -10 +18 21
Mõju majanduskeskkonnale
Täiendavate elamualade 
reserveerimine

0 +1 1

Täiendavate ärimaade reserveerimine 0 +1 1
Täiendavate tootmismaade 
planeerimine olemasolevate 
tootmishoonete lähipiirkondadesse

0 +1 1

Täiendavate mäetööstusmaade 
reserveerimine

0 +1 1

Turismi osakaalu suurenemine 0 +1 1
Raudtee pikendamine Veriora jaamas 
kasuliku pikkuseni 1500 m

-1 +1 1

Veriora-Orava jaamavahelise 
perspektiivse teise peatee ehitamine

-1 +1 1
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KSH valdkond Alternatiiv 0 Alternatiiv 1 Leevendavad 
meetmed

Leevi külas asuva endise Palomõisa 
jahimaja renoveerimine RMK 
Räpina-Värska puhkeala keskuseks 
ja loodusmajaks

0 +1 1

Leevi HEJ tegevuse vastavusse 
viimine seadusega ja vee-
erikasutusloa pikendamine

-1 +1 1

Summa -3 +9 9
Mõju looduskeskkonnale
Täiendavate elamualade 
reserveerimine

-1 -1 1

Täiendavate ärimaade reserveerimine -1 -1 1
Täiendavate tootmismaade 
planeerimine olemasolevate 
tootmishoonete piirkondadesse

0 0 1

Täiendavate mäetööstusmaade 
reserveerimine

0 -1 1

Veriora paisjärve rajamine +1 -1 1
Turismi osakaalu suurenemine -1 -1 1
Veriora-Soohara ning Leevi-Soohara 
teede renoveerimine ning nende 
viimine tolmuvaba katte alla

-1 +1 1

Nõuetekohase kompostimisväljaku 
rajamine haljastu- ja 
kalmistujäätmete tarbeks Leevi 
kalmistu lähedusse

0 +1 1

Leevi HEJ tegevuse vastavusse 
viimine seadusega ja vee-
erikasutusloa pikendamine

-1 +1 1

Täiendavate objektide kaitse alla 
võtmine

0 +1 0

Summa -4 -1 9

Alternatiivide  võrdluse  tulemusena  selgus,  et  suurim  mõju  avaldub 

sotsiaalkeskkonnale, seejärel majanduskeskkonnale ning looduskeskkonnale. 

Alternatiivi 1 korral tõuseb sotsiaalkeskkonna positiivne mõju esile peamiselt tänu 

asjaolule, et kavandatud areng arvestab valla elanike ja nende vajadustega.

Majanduskeskkonna  seisukohast  loob  suunatud  areng  paremad  tingimused 
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olemasolevate äride laiendamiseks ja arendamiseks ning võimalused uute ettevõtete 

tekkeks.  Oluline  on  märkida,  et  suunatud  areng  aitab  vallal  ette  näha  ettevõtete 

vajadusi ja kavandada ressursse infrastruktuuride rajamiseks. 

Alternatiivide võrdluse tulemusena ilmnes, et mõju looduskeskkonnale on mõlema 

alternatiivi puhul kokkuvõttes pigem negatiivne, sest kavandatavad tegevused saavad 

toimuda  valdavalt  looduskeskkonna  ja  -ressursside  arvelt.  Oluline  on 

üldplaneeringuga  kavandatavate  tegevuste  elluviimisel  arvestada  välja  pakutud 

leevendavate  meetmetega  ja seada üldplaneeringusse  tingimused looduskeskkonna 

säilimise tagamiseks.

Keskkonnamõju  maatrikshindamise  analüüsi  tulemustest  selgus,  et  kõikide 

keskkonnakomponentide lõikes on parim lahendus alternatiiv 1 ehk üldplaneeringuga 

kavandatavate tegevuste elluviimine.

14. Seiremeetmed ja mõõdetavad indikaatorid
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 42 kohaselt on 

seiremeetmete  kinnitamise  eesmärk  teha  varakult  kindlaks  strateegilise 

planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnev oluline negatiivne keskkonnamõju ja 

rakendada seda mõju ennetavaid ja leevendavaid meetmeid.

Veriora valla üldplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju seiret korraldab 

kohalik omavalitsus. 

Olulisimaks  üldplaneeringu  seiremeetmeks  on  strateegilise  arengudokumendi 

perioodiline  ülevaatamine.  Kehtestatud  üldplaneeringu  vaatab  üle  kohalik 

omavalitsus  pärast  kohaliku  omavalitsuse  volikogu  korralisi  valimisi  ja  esitab 

ülevaatamise tulemused maavanemale. Dokumendi otstarbekuse ja rakendatavuse üle 

otsustamise aluseks võib olla üldplaneeringus kavandatud tegevuste ellu viimise hulk 

ja tõenäosus muutuvas olukorras.

Seire  on  vajalik  ka  leevendavate  meetmete  toimivuse  üle  otsustamiseks  ning 

vajadusel negatiivsete mõjude vältimiseks. Vallavalitsus kohaliku võimu esindajana 

peab  omama  ülevaadet  vallas  toimuvast  ning  tagama  jätkusuutliku  elukeskkonna 

säilimise.  Siinkohal on üheks indikaatoriks vallaelanike asjakohased pöördumised, 

kaebused, ettepanekud.
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Muuhulgas  on  vajalik  teha  koostööd  naaberomavalitsuste,  kohalike  ettevõtete  ja 

teiste  organisatsioonidega,  nt  Põlvamaa  Keskkonnateenistus,  Muinsuskaitseamet, 

Tervisekaitsetalitus,  et  saada  seeläbi  olulist  informatsiooni  hinnangu  andmiseks 

üldplaneeringu rakendamise osas ja edasiste tegevuste planeerimisel. 

15. Kasutatud materjalide loetelu
Keskkonnamõju strateegilisel  hindamisel  kasutatud olulisemate  materjalide loetelu 

on toodud alljärgnevalt:

● Arold, I. 2005. Eesti maastikud. Tartu Ülikool Geograafia Instituut

● EELIS  (Eesti  Looduse  Infosüsteem  –  Keskkonnaregister):  KeM  Info-  ja   

Tehnokeskus

● Ehitusseadus   (RT I 2002, 47, 297)

● Harju maakonna riskianalüüsi HRA 2005 kokkuvõte

● Hädaolukorraks valmisoleku seadus   (RT I 2000, 95, 613)

● Jäätmeseadus   (RT I 2004, 9, 52)

● Keskkonnajärelevalve seadus   (RT I 2001, 56, 337)

● Keskkonnaministeerium: Jääkreostus   03.03.2008

● Keskkonnaministeerium: Natura 2000    03.03.2008

● Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 38 „Prügila rajamise,   

kasutamise ja sulgemise nõuded“

● Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus   (RT I 2005, 

15, 87)

● Keskkonnaseire seadus   (RT I 1999, 10, 154)

● Leevi Hüdroelektrijaama vee-erikasutuse jätkamise keskkonnamõju   

hindamise aruanne ja keskkonnatingimuste seadmine Võhandu jõel

● Looduskaitseseadus   (RT I 2004, 38, 258)

● Maanteeamet   03.03.2008

● Maaparandusseadus   (RT I 2003, 15, 84)
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● Maapõueseadus   (RT I 2004, 84, 572)

● Maareformi seadus   (RT 1991, 34, 426)

● Meenikunno maastikukaitseala   03.03.2008

● Meenikonna turbamaardla maavara kaevandamise luba   03.03.2008

● Metsaseadus   (RT I 2006, 30, 232)

● Muinsuskaitseseadus   (RT I 2002, 27, 153)

● Otepää looduspargi kaitsekorralduslike väärtuste inventuur. Tehisveekogude 

aruanne. Tartu, november 2003

● Planeerimisseadus   (RT I 2002, 99, 579)

● Põlva maakonna arengukava 2006-2010  , 2006

● Põlva maakonna hädaolukordade riskianalüüs

● Põlvamaa maakonnaplaneering  

● Põlvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust   

suunavad keskkonnatingimused”, 2005

● Riigi jäätmekava 2008-2013  , 2008

● Räpina-Värska puhkeala kasutuskorralduskava 2006-2010

● Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus   (RT I 2001, 85, 512)

● Sepp, K., Jagomägi, J. Roheline võrgustik.

● Säästva arengu seadus   (RT I 1995, 31, 384)

● Teeseadus   (RT I 1999, 26, 377)

● Veeseadus   (RT I 1994, 40, 655)

● Veriora valla arengukava 2007-2013  , Veriora Vallavolikogu 2007

● Veriora valla ehitusmäärus  , Veriora Vallavolikogu 2003

● Veriora valla jäätmehoolduseeskiri  , Veriora Vallavolikogu 2005

● Veriora valla jäätmekava 2006-2010  , Veriora Vallavolikogu 2006

● Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2005 – 2017  , 
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Veriora Vallavolikogu 2005

● Välisõhu kaitse seadus   (RT I 2004, 43, 298)

● Üleriigiline planeering Eesti 2010  , Vabariigi Valitsus 2000
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Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust 
teatamine
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Lisa 2. Saabunud kirjalikud seisukohad 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 
kohta
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Lisa 3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande avaliku arutelu koosoleku protokoll ja 
avaliku arutelu koosolekust osavõtjate nimekiri
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Lisa 4. Vastuskirjad
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Lisa 5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande heakskiitmine
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Lisa 6. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programm
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1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt ja 
ulatus
Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  objektiks  on  Veriora  valla 

territooriumile  koostatav  üldplaneering.  Keskkonnamõju  strateegiline 

hindamine koostatakse Veriora valla üldplaneeringu poolt käsitletavale alale, 

milleks on Veriora valla territoorium.

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine viiakse läbi kogu mõjuala piires (N: 

mõjud infrastruktuuri  elementidele,  sotsiaalmajanduslikule  keskkonnale  ning 

sealhulgas mõju inimese tervisele, heaolule ning varale jt).

Veriora vald asub Kagu-Eestis, Põlva maakonnas ning külgneb Põlva, Räpina, 

Orava, Laheda ja Lasva vallaga. Veriora vallas on kokku 30 asustatud punkti. 

Valla keskuseks on Veriora alevik.

Valla territooriumi pindala on 200,3 km². Veriora valla elanikeregistrisse oli 

kantud  01.01.2007  seisuga  1575  inimest,  mis  teeb  asustustiheduseks  8,18 

inimest ühe ruutkilomeetri kohta.

Kaitse-  ja  hoiualad  Veriora  vallas  on  Võhandu  jõe  ürgorg,  Kuulmajärve 

maastikukaitseala  (Natura  ala),  Meenikunno  maastikukaitseala  (Natura  ala), 

Palomõisa oja hoiuala ja Ilumetsa kuusik.

Kaitstavad  looduse  üksikobjektid  on  Vinso  rändrahn  Vinso  külas,  kadakas 

Kübara kattai Väike-Veerksu külas, Kirmsi kadakas (hävinud), Koolma tamm 

(hävinud),  rändrahn  Kübarakivi  Väike-Veerksu  külas,  mänd  „Kahar  pettai“ 

Väike-Veerksu  külas,  Viira  lehis  Viira  külas,  Ilumetsa  kraatrid,  Rebasmäe 

allikas Ilumetsa ürgmets allikaga.

Püsielupaikadest  on esindatud kanakulli  püsielupaik (Jõeveer külas), metsise 

püsielupaik (Nohipalo külas) ja kalakotka püsielupaik (Kikka külas).

Veriora  valla  üldplaneeringu  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise 

koostamise korraldaja on Veriora Vallavalitsus.

Üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Veriora 

Vallavolikogu 27. aprill 2006. a määrusega nr 12 „Veriora valla üldplaneeringu 

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  eesmärk  on  selgitada,  kirjeldada  ja 

hinnata  strateegilise  planeerimisdokumendi  elluviimisega  kaasnevat  olulist 
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keskkonnamõju  ja  peamisi  alternatiivseid  meetmeid,  tegevusi  ja  ülesandeid, 

arvestades  strateegilise  planeerimisdokumendi  eesmärke  ja  käsitletavat 

territooriumi.
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2. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega 
eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju
Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  (KSH)  eesmärk  on  Veriora  valla 

üldplaneeringuga käsitletaval alal  hinnata olemasolevat ja tulevast  eeldatavat 

olulist mõju läbi planeeritavate tegevuste:

1. Looduskeskkonnale

 Pinna- ja põhjaveele (sh Võhandu jõe avalik kasutamine);

 Maastikele, reljeefile ja pinnasele;

 Natura 2000 võrgustiku elupaigatüüpidele;

 Floorale ja faunale, sealhulgas vee-elustikule;

 Kaitsealuste liikide kasvukohtadele ja elupaikadele;

 Vääriselupaikadele;

 Looduse üksikobjektidele;

 Maavaradele;

 Metsaressursile;

 Ehitamine kaitsealadel.

2. Majanduskeskkonnale

 Infrastruktuuri elementidele sh ühisveevärgile ja kanalisatsioonile;

 Muutustele senises teedevõrgus ja liikluskoormuses;

 Jäätmekäitlusele;

 Teenuste kättesaadavus;

 Transport.

3. Sotsiaalkeskkonnale

 Ajaloolis-kultuurilistele objektidele;

 Naaberaladele ja seal toimuvatele tegevustele;

 Sotsiaalmajanduslikule keskkonnale ning sealhulgas mõju inimese 

tervisele, heaolule ning varale;

 Paikkonna identiteet ja kogukonna toimivus;

 Kultuurmaastikud, ajalooline asustusstruktuur jne.
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KSH protsessi käigus võib erinevate mõjude loetelu täieneda.

Kavandatava  üldplaneeringuga  realiseerimisega  ei  ole  ette  näha  olulist 

kahjulikku  mõju  NATURA  2000  võrgustiku  ala  terviklikkusele,  inimeste 

tervisele ega piiriülest olulist mõju teise riigi keskkonnale.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisel võetakse aluseks 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40.

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamine  arvestab  keskkonnakaalutlusi 

strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ning kehtestamisel ja annab 

otsustajale  objektiivse selgituse ja aluse pakutavate  lahenduste  elluviimisega 

kaasnevast keskkonnamõjust ja negatiivsete mõjude leevendamiseks vajalikest 

meetmetest. 
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3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
läbiviimise alusaktid ja metoodika
Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  läbiviimisel  ja  programmi  ning 

aruande  koostamisel  lähtutakse  “Keskkonnamõju  hindamise  ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest” (RTI, 24.03.2005, 15, 87).

Erinevate mõjude käsitlemisel lähtutakse teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest, 

eelkõige:  looduskaitseseadusest,  planeerimisseadusest,  ehitusseadusest, 

asjaõigusseadusest,  teeseadusest,  veeseadusest,  metsaseadusest, 

muinsuskaitseseadusest jne.

Keskkonnamõju  strateegiline  hindamine  viiakse  läbi  samaaegselt 

üldplaneeringu koostamisega. Keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess 

koosneb  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  algatamisest,  programmi 

koostamisest ja aruande koostamisest. 

Peale  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  algatamist  koostatakse 

keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  programm.  Keskkonnamõju 

strateegilise  hindamise  programm  määrab  muuhulgas  keskkonnamõju 

strateegilise  hindamise  ulatuse,  selgitab  ja  nimetab  strateegilise 

planeerimisdokumendi  elluviimisega  eeldatavalt  kaasneva  keskkonnamõju, 

nimetab  huvitatud  osapooled  ning  määrab  eeldatava  ajakava.  Peale 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmist järelevalvaja 

poolt koostatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  aruanne  on  osa  koostatavast 

üldplaneeringust.  Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  aruanne  selgitab, 

kirjeldab  ja  hindab  üldplaneeringu  elluviimisega  kaasnevat  olulist 

keskkonnamõju,  võimalikke  alternatiivseid  lahendusi  ning  meetmeid  mõju 

vältimiseks ja/või leevendamiseks. 

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  läbiviimsel  ei  ole  kavandatud 

täiendavate  väliuuringute  teostamist.  Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise 

aluseks  võetakse  olemasolevad  projektid  ning  olemasolevate 

keskkonnauuringute  aruanded.  Arvesse  võetakse  ka  maakonnaplaneering, 

teemaplaneeringud,  kehtivad  või  koostatavad  arengukavad,  olulisemad 

detailplaneeringud ja projektid.
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Lähteandmete analüüsi tulemustest lähtuvalt hakatakse prognoosima mõju, mis 

kaasneb  kavandatava  tegevuse  elluviimisega.  Mõju  prognoosimise  juures 

arvestatakse  ka  0-alternatiiviga,  mille  juures  lähtutakse  olukorrast,  kus 

kavandatud  tegevusi  ellu  ei  viida.  Kuna  on  palju  tegureid,  mis  mõjutavad 

kavandatava  tegevusega  kaasnevaid  mõjusid,  siis  valitakse  sobivad 

hindamismetoodikad töö käigus.

Täpsemad  nõuded keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  aruande sisu osas 

sätestab Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. 

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamine  on  avalik  protsess  ning  huvitatud 

isikutel on võimalik protsessi iga etapi vältel esitada ettepanekuid, vastuväiteid 

ja küsimusi ning saada neile vastuseid.

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  tulemustega  arvestatakse 

üldplaneeringu  koostamisel.
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4. Huvitatud isikud
Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav 

tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle 

strateegilise planeerimisdokumendi vastu:

 Kultuuriministeerium

 Sotsiaalministeerium

 Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa Keskkonnateenistus

 Siseministeerium

 Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon

 Riigimetsa Majandamise Keskuse Kagu regioon

 Eesti Keskkonnaühenduste Koda

 Põlva Maavalitsus

 Veriora Vallavalitsus

 Veriora Vallavolikogu

 Lõuna-Eesti Päästekeskus

 Valitsusvälised organisatsioonid

 Sotsiaal- ja kultuuriasutused 

 Maaomanikud

 Piirkonna elanikud

 Teised asjast huvitatud isikud (arendajad, ettevõtjad, jt)

Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise käigus võib mõjutatavate 

ja/või huvitatud isikute ja asutuste loetelu täieneda. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikustamine 

ning  avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste arvestamisel lähtutakse 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest.
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5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle 
tulemuste avalikustamise ajakava

Keskkonnamõju strateegilise 
hindamise etapid

Vastutav täitja Aeg

Üldplaneeringu ja KSH 
algatamine KOV 27. aprill 

2006

KSH programmi koostamine KSH ekspert sept 2007

KSH programmi sisu osas 
seisukohtade küsimine KSH ekspert okt 2007

KSH programmi avalik 
väljapanek (koos üldplaneeringu 
eskiislahendusega)

Strateegilise 
planeerimisdokumendi 
koostaja

okt - nov 
2007 (min 14 
päeva)

KSH programmi (ja 
üldplaneeringu eskiislahenduse) 
avalik arutelu

Strateegilise 
planeerimisdokumendi 
koostaja

nov – dets 
2007

KSH programmi avaliku 
väljapaneku ja avaliku arutelu 
käigus esitatud küsimustele 
vastamine

Strateegilise 
planeerimisdokumendi 
koostaja koostöös KSH 
eksperdiga

nov -dets 
2007

KSH programmi heakskiitmine Keskkonnaministeeriumi 
Põlvamaa keskkonnateenistus jaan 2007

KSH aruande koostamine 
(paralleelselt üldplaneeringu 
lahenduse koostamisega)

KSH ekspert jaan – märts 
2008

KSH aruande avalik väljapanek
(koos üldplaneeringu 
lahendusega), vähemalt 21 päeva

Strateegilise 
planeerimisdokumendi 
koostaja

märts – aprill 
2008

KSH aruande (üldplaneeringu 
lahenduse) avalik arutelu

Strateegilise 
planeerimisdokumendi 
koostaja

märts – aprill 
2008

KSH aruande avaliku 
väljapaneku ja avaliku arutelu 
käigus esitatud küsimustele 
vastamine

Strateegilise 
planeerimisdokumendi 
koostaja koostöös KSH 
eksperdiga

aprill 2008

KSH aruande heakskiitmine Keskkonnaministeeriumi 
Põlvamaa keskkonnateenistus mai 2008

Täpset  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  ja  üldplaneeringu  koostamise 

protsessi  ajalist  kulgemist  on  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise 
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programmi koostamise ajal raske fikseerida, seetõttu tuleb esitatud ajagraafikut 

lugeda  tõenäoliseks  soovitavaks  visiooniks.  Keskkonnamõju  strateegilise 

hindamisest  teavitamine  toimub  vastavalt  keskkonnamõju  hindamise  ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele.
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6. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi koostanud eksperdi ja strateegilise 
planeerimisdokumendi koostaja ja andmed

Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja:

Veriora Vallavalitsus

Aadress: Uus 5, Veriora, 64201 Põlvamaa

E-Mail: vald@veriora.ee

Telefon: +372 795 8333

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise konsultant:

Prope Mare Keskkonna Agentuur OÜ

Aadress: Betooni 9, 51014 Tartu

E-Mail: info@propemare.ee

Telefon: +372 740 7702

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostaja:

Prope Mare Keskkonna Agentuur OÜ

Aadress: Betooni 9, 51014 Tartu

E-Mail: info@propemare.ee

Telefon: +372 740 7402

Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  programm  on  lõplik  peale 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmist järelevalvaja 

poolt.

Strateegilise  planeerimisdokumendi  elluviimisega  kaasneva  keskkonnamõju 

strateegilise hindamise läbiviimiseks moodustatakse töögrupp. Keskkonnamõju 

strateegilise hindamist juhib ekspert Kaimar Koemets, kes:

● on  omandanud  riikliku  kõrghariduse  Eesti  Põllumajandusülikoolis 

maastikukaitse- ja hoolduse erialal, 

● omab  vähemalt  kaheaastast  töökogemust  keskkonnakaitse  ja 

-planeerimise valdkonnas;
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● on läbinud õpingute raames Eesti Põllumajandusülikoolis strateegilise 

planeerimise alase koolituse vähemalt 40 tunni mahus;

● tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri 

ja  hindamisega  seonduvaid  õigusakte  (Keskkonnamõju  hindamise 

tegevuslitsents KMH0111). 
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7. Asutuste ja isikute seisukohad
Keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  programmi  koostamisel  peab 

programmi  sisu  osas  seisukohta  küsima  olenevalt  strateegilise 

planeerimisdokumendi  iseloomust  vähemalt  Sotsiaalministeeriumilt, 

Kultuuriministeeriumilt,  Keskkonnaministeeriumilt,  keskkonnateenistuselt  või 

kohaliku omavalitsuse organilt. 

Käesoleva üldplaneeringu puhul küsiti keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi  sisu  osas  seisukohta  Sotsiaalministeeriumilt, 

Kultuuriministeeriumilt,  Siseministeeriumilt,  Keskkonnaministeeriumi 

Põlvamaa keskkonnateenistuselt.

Vastused  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  programmi  kohta  saabusid 

Sotsiaalministeeriumilt,  Keskkonnaministeeriumi  Põlvamaa 

keskkonnateenistuselt, Sotsiaalministeeriumilt ja Muinsuskaitseametilt.

Siseministeerium tegi  ettepaneku  vajadusel  lisada  Veriora  valla  või 

kavandatud maakasutusest  tulenev eripära,  näidata  programmis  toodud KSH 

koostamise   ajakava  juures  ka  üldplaneeringu  koostamise  ajakava  ning 

integreerida KSH tulemused üldplaneeringu seletuskirja.

Ettepanekuga arvestatakse.

Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistuselt saabus ettepanek 

pöörata tähelepanu ja lisada programmi ehitamine kaitsealadel ning Võhandu 

jõe avalik kasutamine. Lisaks kaasata huvitatud isikutena ja lisada programmi 

Riikliku  Looduskaitsekeskuse  Põlva-Valga-Võru  regiooni  ja  Riigimetsa 

Majandamise  Keskuse  Ilumetsa  metskonna  esindajad.  KSH  programmi 

heakskiitmisel  lisada  programmi  juurde  materjalid,  mis  tõendavad  KSH 

eksperdi  vastavust  keskkonnamõju  hindamise  ja  keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse § 34 lg 3.

Ettepanekuga arvestatakse.

Sotsiaalministeerium pööras  tähelepanu  asjaolule,  et  milliseid  kavandatava 

tegevusega kaasnevaid eeldatavaid keskkonnamõjusid antud programm hindab 

ning milliseid hindamismetoodikaid on kavas kasutada. Välja tuleks tuua, kas 

tegeletakse  ka  alternatiivide  leidmisega,  nende  mõjude  hindamisega  ning 

heastavate meemete kavandamisega. Eraldi tuleks välja tuua, kuidas arvestab 
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kavandatav tegevus juba olemasolevaid piirkonda puudutavaid arengukavasid 

ja nende eesmärkide elluviimist.

Ettepanekuga arvestatakse programmi täiendamisel ja aruande koostamisel.

Muinsuskaitseamet juhtis  tähelepanu  analüüsimist  vajavatele  teemadele  ja 

asjaoludele ning leidis, et oluline on hinnata ka kultuurikeskkonna säilitamist 

tagavate  tingimuste  seadmise  piisavust  ja  vajadusel  teha  keskkonnamõju 

strateegilise hindamise käigus täiendavaid ettepanekuid. 

Ettepanekuga arvestatakse aruande koostamisel.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamise ja avaliku 

arutelu käigus laekunud ettepanekud/soovitused:

Põlvamaa Keskkonnateenistus (12.12.2007 kiri nr. 37-12-3/55144)

1.  Keskkonnamõju  hindamise  (KSH)  programmi  punkti  4  huvitatud  isikute 

osas  palume  täiendada,  lisades  huvitatud  isikuteks  LKK  Põlva-Valga-Võru 

regioon ning RMK Kagu regioon.

Ettepanekuga arvestatakse, KSH programmi on täiendatud.

2. KSH programmi punkti 2 osas soovitame välja tuua konkreetsed Natura alad 

ning lisada kaitstavad loodusobjektid nimistusse.

Ettepanekuga arvestatakse, KSH programmi on täiendatud peatükis 1. kus on 

loeteluga Veriora vallas asuvatest kaitstavatest loodusobjektidest.

3. Soovitame lisada programmi maavarade ning metsaressursi osa

Ettepanekuga arvestatakse, KSH programmi on täiendatud peatükis 2.

Riiklik Looduskaitsekeskus (04.12.2007 kiri nr. 5.7-4/1652-2)

1. Punkt 2 all on välja toodud võimalikud ohud looduskeskkonnale. Selle all 

võiks  hinnata  ohte  vastavalt  looduskaitseseaduse  liigendusele  -  kaitstavate 

loodusobjektide jaotusele.

Ettepanekuga arvestatakse, KSH programmi on täiendatud peatükis 1. kus on 

loetelu Veriora vallas asuvatest kaitstavatest loodusobjektidest.

Peep Tobreluts (ettepanek avalikul arutelul ja 11.12.2007 e-kirjaga)

1.  KSH  käigus  hinnata  ka  Natura  2000  ja  looduskaitsealadele  seatavate 

piirangute mõju sotsiaalmajanduslikule keskkonnale.

Ettepanekuga arvestatakse KSH aruande koostamisel.
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2. KSH programmi punktis 2.1 on fraas: „Võhandu jõe avalik kasutamine“? 

Palun selgitage seda lähemalt.

Selgitati  avaliku  arutelu  käigus,  et  tegemist  on  Võhandu  jõe  avalikust 

kasutamisest (kanuumatkajad) tulenevate mõjudega.
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8. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi lisad
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Lisa 1. Veriora Vallavolikogu 27. aprill 2006 a 
määrus nr 12, “Veriora valla üldplaneeringu ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamine”
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Lisa 2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamisest teatamine
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Lisa 3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi avalikust väljapanekust ja programmi 
avalikust arutelust teatamine

Veriora vald / LK 20 



Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Veriora vald / LK 21 



Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Veriora vald / LK 22 



Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Lisa 4. Saabunud seisukohad keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programmi kohta
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Lisa 5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi avaliku arutelu koosoleku protokoll ja 
avaliku arutelu koosolekust osavõtjate nimekiri
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Lisa 6. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi heakskiitmine
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