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1

Siseministeerium
Siseminister
Hanno Pevkur

23.09.2014
13-4/102-2

Olete vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 17 lg 3 punktile 1 pöördunud
kiri, allkiri
Siseministeeriumi poole taotlusega määrata täiendavad kooskõlastused Pärnu digitaalselt
ja Viljandi maakonna teemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330
kV õhuliini trassikoridori määramine“ (edaspidi: teemaplaneeringud).
Esmalt juhin Teie tähelepanu, et tulenevalt PlanS § 17 lõikest 2 tuleb
teemaplaneeringud kooskõlastada:

planeeritava maa-ala naabrusesse jäävate maakondade maavanematega
(PlanS § 17 lg 2 p 1),

planeeritava maa-ala kohalike omavalitsustega (PlanS § 17 lg 2 p 1).
Täiendavalt palun teemaplaneeringute eesmärkidest ning kavandatavast
tegevusest tulenevalt teemaplaneeringud kooskõlastada ka järgmiste
ministeeriumide ja riigiametitega:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (energiamajandus),

Keskkonnaamet (keskkonna- ja looduskaitse),

Päästeamet (elektriliinist tulenevad ohutegurid),

Maanteeamet (maanteega paralleelselt kulgevad või lõikuvad
elektriliinid),

Tehnilise Järelevalve Amet (elektriohutus),

Kaitseministeerium (ehitise kõrgus)

Terviseamet (inimese tervisekaitse),

Põllumajandusamet (maaparandussüsteem).

2

Viljandi Maavalitsus
Maavanema kohusetäitja
Küllike Kütt

11.09.2014
nr 12-2/2014/
1264-1

Planeerimisseaduse § 17 lg 2 alusel esitame Teile kooskõlastamiseks Pärnu ja kiri, allkiri
Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringud „Kilingi-Nõmme – Riia
digitaalselt
TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“.
Pärnu ja Viljandi maakonda läbiva ühtse 330 kV kõrgepingeliini trassikoridori
teemaplaneeringud on koostatud kahe maakonna kohta eraldi.
Teemaplaneeringud koosnevad seletuskirjast ja joonistest. Lisaks on koos
planeeringutega kättesaadavad kõik teemaplaneeringute koostamise käigus
tehtud uuringud, analüüsid ja KSH aruanne.
Teemaplaneeringute väga suure mahu tõttu on jäetud materjalid välja

Projekteerija märkused
kooskõlastaja
tingimuste täitmise
kohta
6
Arvestatud.
Vaata kooskõlastused 2.
kuni 17.
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trükkimata. Planeeringute materjalid on kättesaadavad teemaplaneeringu
portaalis aadressil: http://elering.ee/kooskolastamine-3/.
Õhuliini kohta on koostatud ühine keskkonnamõju hindamise aruanne, mis on
kättesaadav: http://elering.ee/ksh-aruanne-3/.
3

Kaitseministeerium
Infrastruktuuri osakond
Sirje Tomiste

15.10.2014

Kooskõlastame Pärnu ja Viljandi maakonna teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme e-kiri
– Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ märkusteta.

4

Keskkonnaministeerium
Asekantsler
Ado Lõhmus

22.09.2014
nr 11-2/14/
2783-6

Olete esitanud Keskkonnaministeeriumile kooskõlastamiseks Pärnu ja Viljandi kiri, allkiri
maakonna planeeringu teemaplaneeringu "Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV
digitaalselt
õhuliini trassikoridori määramine“. Kuna tegemist on Eesti-Läti riigipiiri
ületava õhuliiniga, soovite meie seisukohta keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) osas.
Keskkonnaministeerium kooskõlastab kõnealuse teemaplaneeringu,
arvestades, et planeeringuga ei kaasne olulist negatiivset piiriülest
keskkonnamõju, nagu on öeldud KSH aruande peatükis 2 leheküljel 9. Ühtlasi
oleme informeerinud Läti Vabariigiga üksteist kõnealusest projektist ning
kokku leppinud, et kuna tegemist on kahe riigi ühise projektiga, siis mõju
hindamisi kumbki riik piiriülesena ei tee. Märkusena toome välja, et
20.03.2014 kirjaga nr 11-2/14/9512-3 edastasime Läti
Keskkonnaministeeriumile info õhuliini Eesti-Läti piiri ületava eeldatava
asukoha osas, milleks on Raamatu küla Abja vallas Viljandi maakonnas. Juhul,
kui riigipiiri ületuskohas tehakse muudatusi, palume sellest informeerida
Keskkonnaministeeriumit, et anda teave edasi ka Läti Vabariigile.
Ülejäänud osas kooskõlastab planeeringu ning KSH aruande kiidab heaks
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon.

5

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Asekantsler kantsleri
ülesannetes
Ahti Kuningas

23.10.2014
nr 1.10-17/1400555/109

Esitasite Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kooskõlastamiseks
kiri, allkiri
Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringud „Kilingi-Nõmme – digitaalselt
Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“.
Kooskõlastame teemaplaneeringud esitatud kujul.

Haldusosakonna peaspetsialist 08.10.2014
Viljandi Maavalitsus edastas 11.09.2014 kirjaga nr 12-2/2014/1264-1
e-kiri
Heli Just
nr 14-00555/097 majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kooskõlastamiseks Pärnu ja
Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringud "Kilingi-Nõmme - Riia TEC2 330 kV õhuliini trassikoridori määramine".
MKM küsib arvamust ka valitsemisala ametitelt, sh Maanteeametilt.
Arvestades asjaolu, et Maanteeameti kooskõlastamine viibib
teemaplaneeringutega seonduvalt, siis annab MKM kooskõlastuse oktoobri
lõpus.

Läbivaadanud ja
märkusteta

Võetud teadmiseks
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6

Keskkonnaamet
Pärnu-Viljandi regioon
keskkonnakasutuse
juhtivspetsialist
Toomas Padjus

08.10.2014
nr PV 6-5/14/
19787-3

Alljärgnevalt juhime Teie tähelepanu asjaoludele, mis vajavad TP-s ja KSH-s
kiri, allkiri
täpsustamist:
digitaalselt
1. KSH aruande ptk-s 12.1. (TP ptk 3.4.2). on öeldud, et veekogude
ületamisel veekaitsevööndis ja ehituskeeluvööndis tuleb ehitustööd läbi
viia erilise hoolikusega, vältimaks kallaste kahjustamist ja pinnase ning
reostuse sattumist veekogusse. Veekogude kaldaalad koosnevad
looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 35 lg 1 kohaselt veekaitsevööndist,
ehituskeeluvööndist ja piiranguvööndist. Lisaks laieneb metsamaal
ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini (LKS § 38 lg 2). Seega peab
veekogude ületamisel vältima kallaste kahjustamist piiranguvööndi
ulatuses ning vältima erosiooniohu teket. Lisaks märgime, et veeseaduse
(edaspidi VeeS) § 29 lg 4 p 2 kohaselt on veekaitsevööndis keelatud puuja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud raie
maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel.
2. KSH aruande ptk-s 12.1 on märgitud, et metsa raadamistöid mitte
teostada raierahu ajal (15. aprillist kuni 30. juunini). Keskkonnaamet
soovitab kaaluda metsamaal trassikoridori raadamisele ajalise piirangu
kehtestamist ajavahemikus – 15.03-31.08. Ajalise piirangu pikendamine
on vajalik kogu elustiku liigse häirimise ja kahjustamise leevendamiseks.
PlanS § 7 lg 6, PlanS § 17 lg 2, KeHJS § 2 lg 2 p 1 ja § 43 p 1 alusel ning
arvestades eeltoodut kooskõlastab Keskkonnaamet Pärnu ja Viljandi
maakonna planeeringu teemaplaneeringud „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330
kV õhuliini trassikordori määramine“ märkustega.

Arvestatud:
Märkus 1
KSH aruande ptk 12.1 ja
planeeringute tekstide ptk
3.4.2 on vastavalt
korrigeeritud ehitusaegsete
mõjude leevendamist.
Märkus 2
KSH aruande ptk 12.2 ning
planeeringute tekstide ptk
3.4.3 on vastavalt
korrigeeritud
kasutusaegsete mõjude
leevendamist.

7

Maa-Amet
Peadirektori asetäitja
peadirektori ülesannetes
Urmas Männama

08.10.2014
nr 6.2-3/5114

Tulenevalt eeltoodust märgime, et Maa-ametil ei ole vastuväited KilingiNõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramise
teemaplaneeringu lahendusele Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Viljandi
maakonnas Abja vallas.
Juhime Viljandi Maavalitsuse ja Pärnu Maavalitsuse tähelepanu asjaolule, et
teemaplaneeringuga kavandatav 330 kV õhuliini trassikoridor läbib Saarde
vallas Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevaid Lodja metskond 91
maaüksust (katastritunnusega 71102:002:0398) ning Abjas vallas Jäärja
metskonna katastriüksuseid (katastritunnustega 10501:006:2445,
10501:006:2446 ja 10501:006:2447), millede volitatud asutuseks on
määratud Riigimetsa Majandamise Keskus. Eeltoodust tulenevalt palume
nimetatud teemaplaneeringu kooskõlastamiseks pöörduda ka Riigimetsa
Majandamise Keskuse poole.

kiri, allkiri
digitaalselt

Võetud teadmiseks
Lähtuvalt planeerimisseaduse §29¹ lg4 teatavad
maavanemad (oma maakonna piires) tähitud kirjaga Riigimetsa Majandamise
Keskusele (edaspidi RMK)
hiljemalt kaks nädalat enne
teemaplaneeringu avaliku
väljapaneku algust planeeringu avaliku väljapaneku
ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha. Vastava
sisuline kiri on saadetud
15.10.2014 RMK-le ja Maaametile.

8

Maanteeamet
Planeeringute osakonna

16.10.2014
nr 15-4/14-

Olete meile esitanud kooskõlastamiseks Pärnu ja Viljandi maakonna
planeeringu teemaplaneeringud „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini

kiri, allkiri
digitaalselt

Arvestatud
Planeeringute tekstide ptk
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juhataja
Andres Urm

00241/505

Põllumajandusamet
Pärnu keskuse juhataja
Guido Selberg

25.09.2014
Vastavalt Planeerimisseaduse § 17 lg 2 kooskõlastan Pärnu maakonna
nr 14-18/3334-1 planeeringu teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini
trassikoridori asukoha määramine“.

kiri, allkiri
digitaalselt

10 Põllumajandusamet
Viljandi keskuse juhataja
Aivar Kustavus

03.10.2014
Viljandi maakonda Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV kõrgepingeliini
nr 14-15/3341-1 trassikoridor on planeeritud nii, et see läbib Mõksi-Mardisaadu-Loksu (ÜP
2018 I) (MS kood 6114600020180/002) ja Mõksi-Mardisaadu-Loksu (ÜP-218
II) (MS kood 611530010020/001) maaparandusehitisi, mis on ehitatud 1981
aastal kraavkuivendusena metsamaa kuivenduseks. Sellest tulenevalt tuleb
projekti koostamisel arvestada kraavide asukohaga looduses ning võimalusel
vältida mastide projekteerimist kuivenduskraavidele.
Maaparandusseaduse § 47 lg 1 kohaselt peab ehitusloa andja kinnisasjal,
millel paikneb maaparandussüsteem kooskõlastama muu ehitise
ehitusprojekti Põllumajandusametiga.
Põllumajandusameti Viljandi keskus kooskõlastab Viljandi maakonna
planeeringu „Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha
määramine“ teemaplaneeringu.

kiri, allkiri
digitaalselt

11 Päästeamet
Peadirektor
Kuno Tammearu

03.10.2014
nr1.2-2/9476

kiri, allkiri
digitaalselt

12 Tehnilise Järelevalveamet

Taotlus
11.09.2014
nr 12-2/2014/
1264-1

13 Terviseamet
Lääne talitus
Direktor
Peeter Piik

30.09.2014
nr 1.3-7/6177

9

trassikoridori määramine“.
Maanteeamet on esitatud teemaplaneeringud läbi vaadanud.
Teemaplaneeringute KSH aruandes on käsitletud alternatiivide mõjusid
maanteedele (sh ehitusaegseid) ning võimalikke leevendusmeetmeid.
Eelistatud variandil on kõige vähem lõikumisi riigimaanteedega ning ei lõiku
põhimaanteega 6 Valga-Uulu. Teemaplaneeringutes on arvestatud meie
28.05.14 kirjas nr 15-4/14-00241/225 sõnastatud ettepanekutega.
Eelnevast lähtuvalt kooskõlastame esitatud teemaplaneeringud.
Lisaks teeb Maanteeamet ettepaneku koostööks tööprojekti staadiumis
riigimaanteedega seotud õhuliini tehniliste lahenduste täpsustamisel.

Täname teid Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringute
„Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha
määramine“ kooskõlastamiseks esitamise eest. Päästeamet kooskõlastab
selle ilma märkusteta.

3.3 alapeatüki Õhuliini
projekteerimise tingimused
punkti on täiendatud:
„õhuliini ja maantee kaitsevööndite kattumisel täpsustada koostöös Maanteeametiga õhuliini tehnilised
lahendused ehitusprojekti
koostamisel ning ehitusprojekt kooskõlastada
Maanteeametiga.“

Arvestatud
Ettepanekust tulenevalt on
sõnaga „kuivenduskraavid“
täiendatud planeeringute
tekstide ptk 3.3 alapeatüki
Õhuliini projekteerimise
tingimused punkti, mis
käsitleb maaparandussüsteeme.

Planeerimisseaduse § 17 lg
5 alusel on planeering
kooskõlastatud.
Terviseameti Lääne talitusel ei ole vastuväiteid Pärnu maakonda puudutava
teemaplaneeringu ja õhuliini keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
kohta ning toetab põhimõtet, et trassikoridori ega kaitsevööndisse ei jääks
eluhooneid.

kiri, allkiri
digitaalselt
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14 Terviseamet
Lõuna talitus
Direktor
Andrei Smirnov

06.10.2014
nr 1.3-7/6177-3

Terviseameti Lõuna talitus on tutvunud, lähtudes Viljandi maavalitsuse kirjast kiri, allkiri
11.09.2014 nr 12- 014/1264-1, Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu
digitaalselt
teemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori
määramine“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega ning ei
esita täiendavaid märkusi ega eritingimusi.

15 Pärnu Maavalitsus
Maavanem
Andres Metsoja

25.09.2014
nr 12-2/2014/
2088-2

Tutvunud Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringuga "Kilingi-Nõmme kiri, allkiri
– Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori määramine“, kooskõlastame
digitaalselt
nimetatud teemaplaneeringu märkusteta.

16 Viljandi Maavalitsus
Haridus- ja sotsiaalosakonna
juhataja maavanema
ülesannetes
Ilmar Kütt

06.10.2014
nr 12-2/2014/
1265-2

Viljandi Maavalitsuses vaadati läbi Teie poolt esitatud Pärnu maakonna
planeeringu teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini
trassikoridori asukoha määramine“ materjalid.
Kooskõlastame eelpool nimetatud planeeringu märkusteta.

kiri, allkiri
digitaalselt

17 Saarde Vallavalitsus
Vallavolikogu esimees
Väino Lill

24.09.2014
nr 22

Saarde Vallavolikogu otsustab:
1. Kooskõlastada Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „KilingiNõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“.
2. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Saarde Vallavolikogule või
esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

vallavolikogu
otsus

18 Abja Vallavalitsus
Vallavolikogu esimees
Villu Võsa

25.09.2014
nr 41

Abja Vallavolikogu otsustab:
vallavolikogu
4. Kooskõlastada Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneering „Kilingi- otsus
Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori määramine“.
5. Otsus jõustub avalikustamisest.

19 Riigimetsa Majandamise
Keskus
Juhatuse liige
Tiit Timberg

23.10.2014
nr 3-1.20/1606

RMK on tutvunud eelpool toodud aadressidel olevate materjalidega ning ei
esita vastuväiteid teemaplaneeringus valitud trassikoridori asukoha
valikule. Palume RMK-d hoida kursis kõnealuse teemaplaneeringu edasise
menetlusega.

Planeeringu koostamist juhtiv ekspert

kiri, allkiri
digitaalselt

Mildred Liinat
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