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Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi heakskiitmine
Austatud Martti Rõigas
Esitasite Keskkonnaametile heakskiitmiseks Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi (edaspidi KSH programm), koostaja Adepte Ekspert OÜ. Taotlus on esitatud
digitaalselt ning registreeritud Keskkonnaametis 16.06.2015 nr PVV 6-8/15/14507.
I FAKTILISED ASJAOLUD
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) teostatakse Põlva valla üldplaneeringule.
Põlva linna üldplaneering on kehtestatud Põlva Linnavolikogu 7. juuni 2002. a määrusega nr 22
"Põlva linna üldplaneeringu kehtestamine". Põlva linna üldplaneering kehtib 2015. aasta lõpuni. Põlva
valla üldplaneering on kehtestatud Põlva Vallavolikogu 28. augusti 2008. a määrusega nr 96 "Põlva
valla üldplaneeringu kehtestamine". Põlva valla üldplaneering kehtib 2020. aastani. Põlva linna ja
Põlva valla ühinemise teel moodustus 26.10.2013 uus omavalitsusüksus Põlva vald.
Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 otsusega nr 1-3/21 algatati uue Põlva valla üldplaneeringu ja selle
KSH koostamine.
Lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS)
§ 33 lõike 1 punktist 2 korraldatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine üldplaneeringu
koostamise käigus.
Keskkonnaamet on üldplaneeringu KSH järelevalvaja KeHJS § 38 lõike 1 alusel, kuna eeldatavalt ei
ole strateegilise planeerimisdokumendiga kaasnev mõju piiriülene. KeHJS § 38 lõige 2 sätestab
järelevalvaja ülesanded.
II OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED
KeHJS § 38 lõike 2 kohaselt on KSH järelevalvaja ülesanne kontrollida KSH menetluse õigusaktide
nõuetele vastavust, hinnata eksperdi vastavust KeHJS § 34 lõikes 3 toodud nõuetele, kontrollida KSH
programmi õigusaktide nõuetele vastavust ja KSH programm heaks kiita.
2.1. KSH menetluse vastavus kehtestatud nõuetele
KSH algatamisest tuleb KeHJS § 35 lõike 6 kohaselt teavitada 14 päeva jooksul algatamise otsuse
tegemisest arvates väljaandes Ametlikud Teadaanded ja vähemalt ühes üleriigilise või kohaliku
Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658

levikuga ajalehes ning liht- või tähtkirjaga KeHJS § 33 lõikes 6 nimetatud asutustele. KSH algatamise
teade peab sisaldama vähemalt KeHJS § 35 lõikes 5 nimetatud teavet.
Teade Ametlikes Teadaannetes ilmus 14.05.2014, so 9 päeva jooksul algatamise otsuse tegemisest
arvates. Kohaliku levikuga ajalehes Põlva Teataja ilmus teade mai 2014 numbris.
14.05.2014 saadeti kiri Põlva Maavalitusele ja Keskkonnaametile.
Ametlikes Teadaannetes ning ajalehes ilmunud KSH teade sisaldab üldjoontes KeHJS § 35 lõikes 5
nimetatud teavet.
Vastavalt KeHJS § 36 lõikele 3 tuleb KSH programmi koostamisel strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise korraldajal küsida programmi sisu osas seisukohta
KeHJS § 33 lõikes 6 sätestatud asutuselt ehk siis Keskkonnaametilt ja kõigilt teistelt asutustelt, keda
strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt
puudutab.
KSH programmi koostamiseks küsiti seisukohta Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonilt,
Kaitseministeeriumilt,
Keskkonnaministeeriumilt,
Kultuuriministeeriumilt,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumilt,
Põllumajandusministeeriumilt,
Siseministeeriumilt,
Sotsiaalministeeriumilt, Maanteeameti Lõuna regioonilt, Põllumajandusametilt, Muinsuskaitseametilt,
Terviseameti Lõuna talituselt ning naaberomavalitsustelt.
Ettepanekutega on arvestatud ning programmi täiendatud, ülevaade on toodud KSH programmi
tabelis 3.
KeHJS § 37 lõike 1 kohaselt tuleb strateegilise planeerimisdokumendi koostajal teavitada KSH
programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest Ametlikes Teadaannetes, ajalehes ja
oma veebilehel ning elektrooniliselt või liht- või tähtkirjaga KeHJS § 36 lõike 2 punktis 3 nimetatud
asutusi ja isikuid. KeHJS § 37 lõike 3 kohaselt peab programmi avalik väljapanek kestma vähemalt
14 päeva.
KSH programmi avalikustamisest on teatatud Ametlikes Teadaannetes 30.04.2015, kohalikus lehes
Põlva Teataja aprill 2015 numbris ning menetlusosalistele kirjalikult 29.04.2015. Teated sisaldasid
KeHJS § 37 lõikes 2 nimetatud teavet.
KSH programmi avalik väljapanek toimus ajavahemikul 29.04-15.05.2015, seega seaduses nõutud
avalikustamise aeg 14 päeva oli täidetud. Asjakohaste materjalidega oli KSH programmi
avalikustamise ajal võimalik tutvuda Põlva Vallavalitsustes kohapeal ja omavalitsuse kodulehel.
KSH programmi avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud on toodud programmi tabelis 3,
lisatud on selgitused ettepanekute arvestamise kohta.
KSH programmi avalik arutelu toimus 18.05.2015 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse saalis. Avalikul
arutelul tõstatatud teemasid käsitletakse üldplaneeringus ja KSH koostamisel. KSH programmile on
lisatud avaliku arutelu protokoll ning osalejate nimekiri.
Keskkonnaameti hinnangul on KSH menetlus viidud läbi nõuetekohaselt ning selles ei esine
rikkumisi, mis võiksid mõjutada KSH protsessi.
2.2. KSH programmi kvaliteedi kontroll ja KSH eksperdi vastavus nõuetele
KSH programmi sisu määrab KeHJS § 36 lõige 2. KSH programm on koostatud vastavalt
KeHJS § 36 lõikes 2 sätestatule, kuid Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja,
milline KSH programmi punkt vastab millisele KeHJS § 36 lg 2 punktile. KSH programmis on
selgitatud strateegilise hindamise ulatust, toodud seos olulisemate strateegiliste dokumentidega,
selgitatud töö teostamise metoodikat, selgitatud eeldatavaid keskkonnamõjusid, nimetatud eeldatavalt
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huvitatud ja/või mõjutatud isikud ning toodud KSH läbiviimise ajakava. Kajastatud on KSH
ekspertrühma koosseis ja kvalifikatsioon. Piiriülese mõju esinemist ei eeldata. Keskkonnaameti
hinnangul vastab KSH programm KeHJS nõuetele ja on sisult piisav.
KSH programmi on koostanud Adepet Ekspert OÜ ning KSH töögruppi juhib ekspert Piret Toonpere.
KSH töörühma kuuluvad lisaks looduskaitse ja keskkonna spetsialistid. KSH ekspertrühma juht Piret
Toonpere vastab KSH programmis toodud info põhjal KeHJS § 34 lõikes 3 esitatud nõuetele ning on
seega pädev koostama Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
III OTSUSTUS
KeHJS § 39 lõige 1 kohaselt esitatakse pärast keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
avaliku arutelu programm koos selle kohta esitatud ettepanekute, vastuväidete ja küsimustega, nende
arvestamise selgituste, arvestamata jätmise põhjenduste ning programmi avaliku arutelu protokolliga
keskkonnamõju strateegilise hindamise järelevalvajale heakskiitmiseks.
Keskkonnaamet on kontrollinud KSH menetlust, KSH programmi ja KSH eksperdi vastavust nõuetele
ja tuvastanud, et KSH juhtekspert vastab KeHJS § 34 lõikes 3 sätestatud nõuetele ja KSH programmi
sisu kajastab KeHJS § 36 lõikes 2 nimetatut, KSH menetlus on toimunud nõuetekohaselt. Programmi
kohta tehtud ettepanekuid ja küsimusi on programmis käsitletud.
Tulenevalt eeltoodust, lähtudes KeHJS § 36, § 38 lõigetest 1 ja 2, § 39 lõikest 2 ning Keskkonnaameti
peadirektori 08.05.2014 käskkirja nr 1-4.1/14/242 lisa 4 punktidest 2.1 ja 3.5.8, kiidab
Keskkonnaamet Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
heaks.
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ena Poltimäe
juhataja
Põlva-Valga-Võru regioon

Siret Punnisk 799 0913
siret.punnisk@keskkonnaamet.ee
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