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Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
heakskiitmine

Lugupeetud härra Roop

Olete esitanud Keskkonnaametile heakskiitmiseks Hullumäe-Siimuniidu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) programmi.
I. FAKTILISED ASJAOLUD
Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneering ja selle KSH algatati 29. märtsil 2012. a
Mooste Vallavolikogu otsusega nr 1-1.3/6.
Üldplaneeringu ala hõlmab endiste Hullumäe ja Siimuniidu karjääride ala, Lahojärve ja
ümbritsevad piirkonnad, mis piirnevad Ahja jõe, Tartu-Räpina-Värska tugi- ning
Himmaste-Rasina kõrvalmaanteega. Ala suurus on ligikaudu 1278 ha. Piirkond asub
rohevõrgustiku alal, piirkonnas asuv Laho loodusala kuulub Natura 2000 võrgustikku.
Planeeringuga määratakse tervisespordiradade (matka-, jalg-, jalgrattateed, suusaradade
võrgustik koos pääsudega üle Ahja jõe), puhkekohtade ja virgestusalade (telkimiskohad,
lõkkeplatsid, parkla, vaatamisväärsused jmt.) asukohad ning nende väljaarendamise
tingimused.
Keskkonnaamet on üldplaneeringu KSH järelevalvaja KeHJS § 38 lõike 1 alusel. KeHJS § 38
lõike 2 punktide 1, 2 ja 5 järgi on järelevalvaja ülesanne KSH programmi õigusaktide
nõuetele vastavuse kontrollimine ja programmi heakskiitmine, KSH menetluse õigusaktide
nõuetele vastavuse kontrollimine ja eksperdi õigusaktide nõuetele vastavuse hindamine.
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 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi õigusaktide nõuetele
vastavust ja programm heaks kiita.
2.1. KSH programmi menetluse vastavus kehtestatud nõuetele
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
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strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju
tõenäoliselt puudutab.
KSH programmi eelnõu sisu osas küsiti seisukohti Keskkonnametilt, Muinsuskaitseametilt,
Kaitseliidult, Kaitseministeeriumilt, Maanteeametilt, Riigimetsa Majandamise Keskuselt,
Terviseametilt, Eesti Keskkonnaühenduse Kojalt ning Põlva ja Ahja valdadelt. Oma arvamuse
KSH programmi eelnõu kohta saatsid Kaitseministeerium, Keskkonnaamet, Maanteeamet,
Kaitseliit, Terviseamet, Põlvamaa Maavalitsus, Riigimetsa Majandamise Keskus,
Muinsuskaitseamet.
Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 17.09-30.09.2012
Mooste vallamajas ja Mooste Vallavalitsuse kodulehel. KSH programmi avalikustamisest on
teavitatud Mooste valla kodulehel, väljaandes Ametlikud Teadaanded (14.09.2012),
maakondlikus väljaandes Koit (15.09.2012) ning kirjalikult KSH programmis nimetatud
menetlusosalistele. KSH programmi avaliku väljapaneku ajal laekusid seisukohad kohalikelt
elanikelt (10.01.2012), Kaitseliidult (26.09.2012) ning Jüri Lassilt. Esitatud küsimustele ja
ettepanekutele ja seisukohtadele on vastatud, osaliselt on nendega arvestatud,
mittearvestamisel on seda põhjendatud.
KSH programmi avalik arutelu toimus 02.10.2012 Mooste kultuurimaja saalis. Arutelul
registreeris end 27 inimest. Avalikul arutelul tutvustati kavandatavat tegevust ning KSH
programmi sisu. Arutelul esitatud küsimustele vastati kohapeal suuliselt.
2.2. KSH programmi kvaliteedi kontroll ja KSH eksperdi vastavus nõuetele
KSH programmi sisu määrab KeHJS § 36. KSH programm on koostatud vastavalt KeHJS
§-ile 36, kuid Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH
programmi punkt vastab millisele KeHJS § 36 punktile. KSH programmis on esitatud
ülevaade kavandatavast tegevusest ja selle alternatiividest, mõjutatava keskkonna kirjeldusest,
mõju hindamise sisust, KSH huvitatud ja/või mõjutatud isikutest, KSH ekspertrühma
koosseisust, KSH programmi avalikustamise tulemustest ja KSH eeldatavast ajakavast.
Keskkonnaameti hinnangul vastab KSH programm KeHJS nõuetele ja on sisult piisav
Hullumäe-Siimuniidu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks.
KSH programmi on koostanud TajuRuum OÜ ekspertgrupp, juhtekspert on Jaanika Sokman.
KSH ekspertrühma juht vastab Keskkonnaameti hinnangul KeHJS § 34 lõikes 3 toodud
nõuetele, ekspertgrupp on pädev koostama Hullume-Siimuniidu üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilist hindamist. Juhul kui mõjude hindamise käigus tekib küsimusi,
millele ekspertgrupp ei ole pädev vastama, palume kaasata teisi eksperte.
III. OTSUSTUS
KeHJS § 39 lõige 1 kohaselt esitatakse pärast keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi avalikku 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.
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Keskkonnaamet on kontrollinud KSH programmi, programmi menetluse ja KSH eksperdi
vastavust nõuetele ja tuvastanud, et programmi menetlus, sh avalikustamine, KSH juhtekspert
ja KSH programmi sisu vastavad KeHJS sätestatud nõuetele.
Tulenevalt eeltoodust, lähtudes KeHJS § 36, § 38 lõigetest 1 ja 2, § 39 lõikest 2 ning
Keskkonnaameti peadirektori 3. juuli 2009 käskkirja nr 1-4/148 lisa 4 punktidest 2.2 ja 3.5.8
kiidab Keskkonnaamet Hullumäe-Siimuniidu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi heaks
Lugupidamisega
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