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1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise alus 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi ka KSH) teostatakse Harju maakonna-

planeeringule 2030+. Maakonnaplaneeringute koostamine on algatatud kogu Eestis Va-

bariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 (Lisa 1). 

Maakonnaplaneeringu KSH on algatatud Harju maavanema 30.07.2013 korraldusega nr 

1-1/1395-k (Lisa 2). KSH teostamise aluseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkon-

najuhtimissüsteemi seadus (KeHJS). Tuginedes seaduse paragrahvi 33 lõikele 1 on maa-

konnaplaneeringu koostamisel KSH läbiviimine kohustuslik ning selle vajadust ei põhjen-

data.  

2. Maakonnaplaneeringu peamised ülesanded ja sisu 

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ koostamise eesmärgiks on maakonna ruumilise 

arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti  2030+“ koostamise ajal 

kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele.  

Maakonnaplaneeringu lahenduses on aluseks üleriigilised ja maakonna arengudokumen-

did, keskendudes planeerimiseseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannetele Harju maa-

konna piires. Planeeringu koostamisel lähtutakse vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse-

le planeeringute algatamise kohta maakonnaplaneeringute lähteseisukohtadest. Kõigi 

maakonnaplaneeringute kohta Siseministeeriumi poolt esitatud lähteseisukohti on täp-

sustatud Harju maavalitsuse poolt Harjumaa kontekstis ning täiendavalt planeeringu 

koostamise protsessi käigus1. 

 

Planeeringu koostamise keskseks aluseks on planeerimisseadusega maakonnaplaneerin-

gule seatud ülesanded, mida on põhjalikult käsitletud planeeringu lähteseisukohtades.  

 

Olulise osa koostatava maakonnaplaneeringu sisust moodustavad juba kehtestatud või 

koostamisel olevad maakonna teemaplaneeringud. Nagu sedastab ka planeeringu lähte-

seisukohtade koond, tugineb koostatav Harju maakonnaplaneering 2030+ juba koosta-

misel olevate ning kehtestatud maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute lahendustele 

ning antud küsimustes alternatiivseid planeeringulahendusi välja ei pakuta, kuna avalik 

planeeringumenetlus on nende osas valdavalt läbitud või läbitakse edaspidi vastavate 

planeeringute kontekstis. Sellised on: 

- Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused" (edaspidi ka rohevõrgustiku TP), kehtestatud 11.02.2003. 

Planeeringu lahendust on osades maakonna kohalikes omavalitsustes täpsustatud 

kehtestatud üldplaneeringutega. Koostatav maakonnaplaneering lähtub 

teemaplaneeringu ning üldplaneeringutega tehtud täpsustuste lahendusest.  

- Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 

2009-2015“ (edaspidi ka SI TP), kehtestatud 01.04.2010. Nagu on näidanud 

analüüsid erinevates maakondades2, on tegelikud arengud maakondades 

lahknenud teemaplaneeringutega kavandatust ning teemaplaneeringud ei ole 

valdavalt olnud aluseks otsuste langetamisel teenuste paiknemise osas. Seetõttu 

ei võta koostatav maakonnaplaneering aluseks SI TP lahendust, vaid lähtub 

asustuse suunamisel tõmbekeskuste loogikast3. 

- Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Harjumaa kergliiklusteed" 

(edaspidi ka kergliikluse TP), kehtestatud 24.04.2012. Teemaplaneeringu näol on 

tegemist mõne aasta eest kehtestatud avaliku kokkuleppega, mille lahendus 

kantakse koostatavasse maakonnaplaneeringu lahendusse.  

                                           
1 Planeeringu lähteseisukohtade koonddokument on kättesaadav Harju Maavalitsuse veebilehel - 
http://harju.maavalitsus.ee/et/harju-maakonnaplaneering-2030 
2 Leitavad maavalitsuste dokumendiregistrites, valdavalt koostatud aastal 2011 
3 Vt http://haldusreform.wordpress.com/tag/tombekeskuste-eesti/ 
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- Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-

Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0“, algatatud 

13.05.2009. Teemaplaneeringu avalik menetlus on põhiosas läbitud, planeering 

on vastu võetud ning läbinud avalikustamise. Koostatav maakonnaplaneering 

lähtub teemaplaneeringu lahendusest.  

- Maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini 

trassi asukoha määramine", algatatud 26.10.2011. Teemaplaneering on 

menetluses, toimunud on eskiislahenduste avalikustamised. Koostatav 

maakonnaplaneering lähtub teemaplaneeringu lahendusettepanekust. 

- Harju maakonnaplaneering „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha 

määramine“ (edaspidi ka RB planeering), algatatud 12.04.2012. Planeering on 

koostamisel, koostatav Harju maakonnaplaneering 2030+ lähtub RB planeeringu 

lahendusest. 

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu 

 

Tuginedes KeHJS 2. paragrahvile 

on KSH eesmärkideks: 

1) arvestada 

keskkonnakaalutlusi 

strateegiliste 

planeerimisdokumentide 

koostamisel ning 

kehtestamisel; 

2) tagada kõrgetasemeline 

keskkonnakaitse; 

3) edendada säästvat arengut. 

Maakonnaplaneering on Eesti PlanS 

kohases planeeringute hierarhias 

kõrgema tasandi planeering, mille 

sisuks on maakonna arengut  ka-

vandav üldine visioon4. Maakonna-

planeeringu sisuks ei ole kinnistute 

tasandil maakasutusotstarvete 

määramine, vaid üldiste maakasu-

tuse suundumuste määramine (vt 

ka juuresolev joonis). 

Selline ülesanne ning maakonnaplaneeringu eeldatav sisu määrab suures osas ka KSH 

sisu ning täpsusastme. Kogu strateegiliste arengudokumentide mõjude hindamise tege-

vusvaldkonna puhul on erinevates juhendmaterjalides välja toodud vajadust keskenduda 

strateegilises arengudokumendis valitud lahenduste vastavuse hindamisele muudele 

arengudokumentidele ning arengueesmärkidele5. Ühelt poolt tingib seda eesmärk analüü-

sida valitud arengusuuna n-ö korrektsust ja kooskõla varem määratletud arengueelistus-

tega, teiselt poolt piisava info puudumine planeeritu kohta selleks, et hinnata keskkon-

namõjusid täpsusastmes, nagu seda tehakse projektiga seotud keskkonnamõju hindami-

sel (KMH).  

KMH ning KSH võrdluse kontekstis on esile toodud ka erinevat rõhuasetust mõjude käsit-

lemisel – KMH kontekstis on kesksel kohal negatiivsete mõjude leevendamine, samal ajal 

                                           
4 Vt näiteks menetluses oleva uue planeerimisseaduse seletuskiri, leitav ehitus- ja planeerimisõiguse kodifitsee-
rimisprojekti veebilehel, https://ajaveeb.just.ee/planeerimisseadusjaehitusseadus/ 
5 Vt näiteks OECD juhendmaterjal „Applying Strategic Environmental Assessment. Good practice guidance  
for development co-operation“. DAC Guidelines and Reference Series, 2006 

 
Joonis 1. Eesti planeeringuliikide üldistustasandid.  

Allikas: Metspalu, P. „Uuselamuehitus ja planeerimis-

praktika areng Harjumaa näitel“ (2005) 
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kui KSHs on esmatähtis looduskeskkonnaga seotud, sotsiaalsete ning majanduslike ees-

märkide tasakaalustamine ning arengutega kaasnevate makrotasandi tulemuste määrat-

lemine6.  

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtades tuuakse esile vastavusanalüüsi olulisus: Hin-

damisel piirdutakse strateegiliste valikute võrdluse tasemega. Ära näidatakse eeldatava 

olulise keskkonnamõjuga osad planeeringulahenduses, mis vajavad selle elluviimise faa-

sis keskkonnamõju hindamise läbiviimist ehitus- või kasutusloa menetlemise käigus. Aja-

kohaste ja maakonnaplaneeringus kajastatavate teemaplaneeringute osas on KSH koos-

tamisel võimalik tugineda esialgse KSH tulemustele7.  

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ KSH aruanne ehitatakse eeldatavasti üles kahest 

sisulisest osast koosnevana. Üheks osaks on seoste esitamine maakonnaplaneeringu ning 

kestliku arengu põhimõtete vahel (vastavusanalüüs). Koostatava maakonnaplaneeringu 

seosed peamiste siseriiklike regulatsioonide ning olulisima kõrgemalseisva strateegilise 

arengudokumendiga – üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+“ – on esitatud planeeringu 

lähteseisukohtades ning need sisustatakse maakonnaplaneeringu koostamise raames. 

Vastavusanalüüsil on eeldatavasti aluseks Euroopa säästva ruumilise arengu põhimõtted8 

ning Ühinenud Riikide Organisatsiooni poolt läbi viidud ja Euroopa Komisjoni poolt rahas-

tatud projekti „Säästev areng 21. sajandil“9 tulemused.  

KSH aruande teiseks sisuliseks osaks on maakonnaplaneeringus esitatavate põhimõtete 

asjakohasuse kaalutlemine valitud arengusuundadega kaasnevate mõjude seisukohalt. 

Antud peatüki koostamisel tuginetakse ka maakonnaplaneeringu protsessi käigus läbi 

viidavate töörühmade materjalidele. Hinnatakse teadaolevate looduskeskkonna, sotsiaal-

sete (sh demograafiliste), kultuuriväärtuste ning majanduskeskkonnaga seotud arengu-

trendide ja –prognooside arvestamist planeeringulahenduse koostamisel. Hindamisel läh-

tutakse maakonnaplaneeringu lahenduse täpsusastmest. 

Järgnevalt on esitatud valdkonnad, millega maakonnaplaneeringu koostamisel tulenevalt 

PlanS § 7 lg 3 alapunktidest tegeletakse ning nende raames käsitletavad võimalikud 

keskkonnamõjud. Lõike punktid 1, 2, 3 ning 8 on üldised maakonnaplaneeringu ülesan-

ded, mis sisustatakse muude punktide raames esitatavate põhimõtetega.  Alljärgnevas 

loetelus on esitatud kaldkirjas maakonnaplaneeringu seadusekohane ülesanne, seejärel 

arvestatavad keskkonnamõjud. 

4) Asustuse arengu suunamine. 12) Puhkealade määramine ja nende kasutamis-

tingimuste määratlemine. Asustuse arengu suunamisel tuleb arvestada loodus-

keskkonna hea seisundi tagamise vajadust (sh mõju olemasolevatele ja kavanda-

tavatele kaitsealustele objektidele), piisavate loodusressursside olemasolu piir-

konnas (vabas õhus viibimise võimalused, joogiveevaru, sh põhjaveevaru), valitud 

arengusuuna seoseid ressursisäästlikkuse põhimõtetega (transpordiviiside valik, 

kavandatud hoonestuse energiatõhusus) ja ohtlike ettevõtete ning veoste paikne-

misega, traditsiooniliste maakasutusmustrite ning kultuuriväärtuste tähelepane-

mist ning eelduste loomist majanduskeskkonna arenguks.  

Eraldi tähelepanu tuleb pöörata suvilapiirkondade kujunemisele aastaringselt ka-

sutatavateks elamupiirkondadeks, mis tõenäoliselt vajab detailsemat tervikuna la-

hendamist madalama tasemete planeeringutega (üldplaneering või detailplanee-

ring).  

                                           
6 Samas, lk 32. 
7 Viide lähteseisukohtadele – vt eespool 
8 Kättesaadavad Euroopa Nõukogu veebilehel, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=257311ee 
9 “Sustainable development in the 21st century” (SD21), http://sustainabledevelopment.un.org/sd21.html 
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Asustuse suunamise kontekstis hinnatakse inimese tervist mõjutavate keskkonna-

tingimuste arvestamist maakonnaplaneeringu lahenduse väljatöötamisel (looduslik 

kiirgus, müra, õhusaaste ja vibratsioon, valgusreostus, teadaolevad keskkonna-

häiringud, jääkreostus, veehaarded). 

KSHs käsitletakse üleujutuse riskiga arvestamist arengu suunamisel maakonna-

planeeringu tasandil.  

Hinnatakse mõjusid, mis kaasnevad pinna- ja põhjavee seisundile ning veerežiimi-

le. KSH käsitleb joogivee piisavuse ja kvaliteedi, samuti joogivee ning reoveekäit-

luslahenduste nõuetele vastavuse tagamiseks vajalike eelduste ja tingimuste ka-

jastumist maakonnaplaneeringus. 

Tuginedes planeeringu lähteseisukohtadele10, tuleb asustuse suunamise kontekstis 

maakonnaplaneeringus käsitleda jäätmete äraandmisvõimaluste olemasolu. KSH 

aruandes kajastatakse, mil määral arvestatakse jäätmekäitluskohtade käsitlemisel 

olemasolevate keskkonnatingimustega. 

5) Detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine väljas-

pool linnu ja aleveid, kui need ei ole kehtestatud üldplaneeringuga määratud.  6) 

Maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine, kui need ei ole 

kehtestatud üldplaneeringuga määratud. Valdavalt on detailplaneeringu kohustu-

sega alad ning maareformi seaduse tähenduses tiheasustusalad üldplaneeringute-

ga määratud. Tähelepanu tuleb pöörata antud kontekstis alade määratluse asja-

kohasusele ning piisavusele looduskeskkonna vajaduste, väärtuslike asustusmust-

rite säilimise, elamisfunktsiooni arendamise võimaluste tagamise ning majandus-

keskkonna arengu soodustamise tasakaalu seisukohalt. 

7) Loodusvarade, väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist 

ning rohelise võrgustiku toimimist tagavate meetmete kavandamine. 11) Kaitse-

alade ja nende kasutamistingimuste arvestamine planeeringus, vajaduse korral 

ettepanekute tegemine kasutamistingimuste täpsustamiseks, uute kaitsealade 

loomiseks või kaitserežiimi lõpetamiseks. Käsitletakse loodusvarade kasutatavuse 

(sh kalavarud ning joogikõlbulik, saastumata põhja- ja pinnavesi), väärtuslike põl-

lumaade säilimise ning väärtuslike maastike säilimiseks kavandatud põhimõtete 

seoseid elamuarenduse, puhkeotstarbeliste objektide, majanduse arengu soodus-

tamise ning väärtuslike looduskoosluste säilitamise vajadustega. Hinnatakse eri-

nevate planeeringulahenduse osaks olevate valdkondade seoseid olemasoleva 

ning kavandatava11 loodus- ja muinsuskaitsealade võrgustikuga. Esitatakse arva-

tav mõju Natura 2000 aladele, eeldatavalt on võimalik välja töötada Natura 2000 

väärtusi säästev planeeringulahendus.  

Rohelise võrgustiku käsitlemisel lähtutakse koostatavas maakonnaplaneeringus 

rohevõrgu TPst, mida on täpsustatud kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega 

(ÜP). KSH käigus hinnatakse võrgustiku sidusust: asukohtades, kus rohevõrgusti-

ku TPs määratletud ning ÜPdes täpsustatud rohevõrgustiku koridorid ei moodusta 

võrgustikku või kus kohalike omavalitsuste poolt on välja toodud probleemid võr-

gustiku toimimises, hinnatakse viise võrgustiku sidususe tagamiseks.  

                                           
10 Viide lähteseisukohtadele – vt eespool. Lähteseisukohtade lisa 1, peatükk 3.3.1. 
11 Jõelähtme Vallavolikogu on 26. veebruari 2014 otsusega nr 48 otsustanud teha Keskkonnaministeeriumile 
ettepaneku Ruu küla maastiku kaitse alla võtmiseks ning seadnud Jõelähtme Vallavalitsusele ülesande vajalike 
materjalide ettevalmistamiseks. KSH töörühmale teadaolevalt ei ole käesoleva programmi koostamise hetkeks 
algatatud looduskaitseseaduse § 9 kohast loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlust, teadet menetluse alga-
tamise kohta ei ole ilmunud väljaandes Ametlikud Teadaanded. Info Jõelähtme valla tegevuse kohta ettevalmis-
tusteks kaitse alla võtmise kohta võetakse teadmiseks KSH koostamisel, alal paiknevate kaitstavate loodus-
väärtustega arvestatakse samaselt muudes piirkondades esinevate loodusväärtustega.  
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9) Maardlate ja maavaravaru kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste 

määratlemine. Hinnatakse planeeringus kavandatu seoseid maavaravaru tagamise 

vajaduste, väärtuslike looduskoosluste säilimise, veerežiimi säilimise ja kvaliteetse 

ja tervist toetava elukeskkonna loomise vahel.  

10) Teede, raudteede, veeteede ja tehnovõrkude koridoride, lennuväljade, sada-

mate ja jäätmete ladestamise kohtade ning muude tehnorajatiste paigutuse mää-

ramine. Hinnatakse, mil määral on joon- ning muude potentsiaalselt olulist mõju 

omavate objektide paigutusel ja edasiseks planeerimiseks põhimõtete seadmisel 

arvestatud loodusväärtuste säilitamise vajadusega, säästliku ressursikasutuse põ-

himõtetega ning kvaliteetse elukeskkonna ja majanduskeskkonna arendamise 

võimaluste tagamise vajadusega. KSH käigus käsitletakse inimese tervise seisu-

kohalt oluliste keskkonnatingimuste arvestamist objektide kavandamisel. 

Maakonnaplaneeringu ja KSH raames viiakse läbi maismaatuuleparkide võimalike 

asukohtade esialgne analüüs, mille käigus selguvad põhimõttelised võimalikud 

asukohad, kus võib edasiste planeeringute käigus tuuleparkide rajamist täpsemalt 

kaaluda. Maakonnaplaneering annab tingimused tuuleparkide täpsemaks planee-

rimiseks, kus tuuakse ära ka valdkonnad, millele peab keskenduma edasine kesk-

konnamõju hindamine. Maismaatuuleparkide teema käsitlemises analüüsitakse ül-

distatult ka mõju lindude rändeteedele ning seatakse tingimused keskkonnamõju-

dega arvestamiseks täpsemates planeeringutes. Katvad andmestikku lindude rän-

deteedele teadaolevalt ei ole, analüüsil on aluseks olemasolevad andmed ja eks-

perthinnangud. 

13) Üleriigilise tähtsusega riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine. Hinna-

takse maaalade määramise seoseid maakonna sotsiaalsete ja majanduslike aren-

guvajadustega ning loodus- ja kultuuriväärtuste paiknemisega. 

Maakonnaplaneeringu kui pikaajalise strateegilise arengudokumendi elluviimisega kaas-

nevad eeldavalt eelkõige kaudsed positiivsed mõjud inim- ja looduskeskkonnale. Maa-

konnaplaneeringu peamiseks ülesandeks on maakonna ruumilise arengu suunamine läbi 

asustusstruktuuri üldiste põhimõtete määramise. Eesmärgiks on võetud kompaktne jät-

kusuutlik asustusmuster, millega kaasneb tehnilise taristu ja liikumisteede säästlik kasu-

tus ja looduskeskkonna hoidmine. Eesmärgist tulenevalt võib eeldada, et väheneb surve 

looduslikele aladele ning seeläbi säilib looduslik mitmekesisus; liikuvusvajaduste läbi-

mõeldud käsitlusest tulenevalt muutub olukord paremaks välisõhu kvaliteedi ja transpor-

diga seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste osas ning paranevad liikuvusvõimalused eri-

nevatele sotsiaalsetele gruppidele. Ruumikasutuse läbimõeldud suunamine toob perspek-

tiivis kaasa positiivse mõju majanduskeskkonnale, hoides ära mõttetuid investeeringuid 

ja soodustades läbimõeldud ressursikasutust. 

Valdkondades, milles koostatava maakonnaplaneeringu lahendus lähtub juba koostamisel 

olevate või kehtestatud maakonnaplaneeringute või maakonnaplaneeringute teemapla-

neeringute lahendusest, on KSH aruande koostamisel aluseks vastavate planeeringute 

KSH aruanded.  

Mõju osas Natura 2000 võrgustiku aladele viiakse KSH aruande koostamise etapis läbi 

Natura eelhindamine, vastavuses maakonnaplaneeringu täpsusastmega. Natura eelhin-

damise käigus tuuakse välja Natura 2000 väärtused ja nende kaitse-eesmärgid planee-

ringuga hõlmataval alal ning  selgitatakse, millised valdkonnad Natura 2000 ala tõenäoli-

selt mõjutavad või millised elemendid võiksid koos teiste kavade või projektidega ala 

mõjutada. Eelhindamise tulemusena tuuakse välja olulisemad tegevused ja valdkonnad, 

mille täpsem käsitlemine on Natura 2000 võrgustiku kontekstis vajalik läbi edasiste  täp-

semate projektide või kava etappide (üldplaneeringud, detailplaneeringud, projektid jmt). 

Tegevuste rakendajal tuleb  igakordselt kaaluda tegevuse võimalikku negatiivset mõju 

Natura 2000 võrgustiku alale ja vajadusel algatada vastav keskkonnamõju hindamise 
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menetlus. Juhul kui maakonnaplaneeringuga kavandatakse tegevusi, mille osas Natura 

2000 eelhindamise käigus selgub asjakohase hindamise vajadus ning maakonnaplanee-

ringus esitatava lahenduse täpsusaste on piisav võimaldamaks asjakohast hindamist, 

viiakse läbi asjakohane Natura 2000 hindamine.  

Tulenevalt KSH aluseks oleva strateegilise arengudokumendi üldistusastmest ei ole käes-

oleva KSH protsessi raames prognoositav riigipiiriülese keskkonnamõju avaldamine, mis 

tooks kaasa vajaduse piiriülesteks konsultatsioonideks.  

Alternatiivsete arengustsenaariumitena KeHJS § 40 lg 4 p 9 ja 10 tähenduses käsitletak-

se KSHs maakonna tasandil määratletud üldisi võimalikke arengusuundi, mille sisu mää-

ratletakse planeeringu koostamise ja KSH protsessi käigus vastavalt olulisematele kerki-

vatele probleemistikele. 

KSH programmi etapis ei ole teada valdkondi, mille raames oleks vajalik KSH teostami-

seks läbi viia täiendavaid uuringuid. KSH viiakse läbi olemasolevatele uuringutele, and-

mebaasidele, mõjude hindamise praktikale ning teaduslikele käsitlustele tuginedes. 

4. Kaasamine – mõjutatud ja huvitatud osapooled 

Planeeringu mõjutatud ja huvitatud osapoolteks saab Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 

KSH kontekstis lugeda järgnevad: 

1. Harju Maavalitsus kui planeeringu koostamise korraldaja, Harju Maavanem kui 

planeeringu kehtestaja. Seismine riiklike huvide arvestamise eest maakasutuse 

suunamisel. 

2. Avalikkus. Maakonnaplaneeringus seatavad üldised maakasutuspõhimõtted 

(näiteks toimepiirkonnad ja tõmbekeskuste võrgustik; juurdepääsuvõimalused) 

mõjutavad perspektiivis kõigi maakonna elanike igapäevaelu. 

3. Maakonna kohalikud omavalitsused. Maakonnaplaneering on aluseks kohalike 

omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel, mis on peamiseks dokumendiks 

maakasutuse suunamisel kohalikul tasandil. 

4. Ministeeriumid ja nende allasutused: Sotsiaalministeerium (Terviseamet), 

Kultuuriministeerium (Muinsuskaitseamet), Keskkonnaministeerium 

(Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon), Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium (Maanteeamet, Tehnilise Järelevalve Amet), 

Siseministeerium (Päästeamet), Kaitseministeerium, Põllumajandusministeerium. 

Ministeeriumid ja nende allasutused toovad planeeringu ja KSH protsessi oma 

valdkonna arenguvajadused ja –võimalused. 

5. Keskkonnaorganisatsioonid – olulisemad valitsusvälised 

keskkonnaorganisatsioonid on koondunud Eesti Keskkonnaühenduste Kojaks, mis 

lihtsustab organisatsioonide seisukohtade kaasamist planeeringu ja KSH 

koostamisse. 

  

Mõjutatud ja huvitatud osapoolte teavitamine KSH protsessi etappidest toimub vastavalt 

KeHJS nõuetele, avalikkuse kaasamist planeeringu koostamisse reguleerib planeerimis-

seadus. Avalikkuse kaasamist KSH ja planeeringu protsessi korraldab planeeringu koos-

tamise korraldaja, kelleks on Harju Maavalitsus. Kaasatud osapoolte ring võib vastavalt 

vajadusele KSH protsessi käigus muutuda. 

 

Mõjutatud ja huvitatud osapoolte aktiivne kaasamine toimub eelkõige maakonnaplanee-

ringu protsessi käigus. KSH programmi koostamise ajaks on toimunud esmane seisukoh-

tade küsimine planeeringu lähteseisukohtade täpsustamise raames, koostöö jätkub kogu 

järgneva planeeringu koostamise protsessi käigus12. 

 

                                           
12 KSH programmi koostamise hetkeks esitatud ettepanekute registriga on võimalik tutvuda lähteseisukohtade 
dokumendi koosseisus, vt eespool 
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5. Eeldatav ajakava 

Eesti seadusruumis reguleerib planeeringute avalikku menetlemist planeerimisseadus, 

KSH protsessi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. Vasta-

valt seaduste mõttele ning planeeringu lähteseisukohtades esitatud soovitusele on oluline 

kahe protsessi läbi viimine paralleelselt, võimaldamaks keskkonnakaalutluste jooksvat 

arvestamist koostatavas planeeringus. 

Planeeringu- ja KSH protsessid viiakse võimaluste piires läbi ühildatuna ja paralleelselt, 

võimaldamaks jooksvaid täiendusi planeeringulahenduses vastavalt KSH tulemustele ja 

vastupidi – mõjude hindamise dokumendi täiendamist vastavalt planeeringus üles kerki-

vatele täiendavatele teemadele.  

Kahe protsessi seoseid Harju maakonnaplaneeringu 2030+ puhul näitlikustab järgnev 

tabel. Näidatud ajakavas võib tekkida muudatusi vastavalt protsessi edenemisele. 

 

Tabel 1. Maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessid 

Tegevus Eeldatav toimumisaeg (kuu.aasta) 

Andmete kogumine, lähteseisukohtade täpsustami-

ne, protsessi määratlemine 
11.2013 – 02.2014 

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik välja-

panek ja avalik arutelu 
04-05.2014 

Eskiislahenduse väljatöötamine 02-07.2014 

Eskiislahenduse ja KSH esialgsete tulemuste avali-

kustamine  
09.2014 

Planeerimisettepaneku koostamine, KSH aruande 

koostamine 

10-11.2014 ning paralleelselt es-

kiislahenduse koostamisega 

Planeeringu kooskõlastamine (tutvumiseks esita-

takse ka KSH aruande tööversioon) 

Sõltub kooskõlastuste sisust, eel-

datavasti 12.2014-02.2015 

Planeeringu vastuvõtmine, planeeringu ja KSH aru-

ande avalikustamine 

Sõltub eelmisest tegevusest, eel-

datavasti 04.2015 

Planeeringu järelvalve, KSH aruande heakskiitmine 
Sõltub eelmistest tegevustest, 

eeldatavasti 10.2015 

 

6. Planeeringu koostaja ja korraldaja, keskkonnamõju strateegili-

se hindamise teostaja andmed 

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja: 

Harju Maavalitsus 

Roosikrantsi tn 12  

15077 Tallinn 

info@mv.harju.ee 

Planeeringu koostamise konsultant ning KSH teostaja: 

Hendrikson&Ko OÜ  

Raekoja plats 8  

51004 Tartu 

KSH töörühm 

KSH kvaliteedijuht Pille Metspalu 

KSH juhtekspert Tiit Oidjärv 
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KSH ekspert Laura Uibopuu (mõjud kultuurikeskkonnale) 

KSH ekspert Märt Öövel (mõjud looduskeskkonnale) 

KMH ekspert Riin Kutsar (Natura 2000 mõjude hindamine) 

Töörühma koosseisu võidakse töö käigus vajadusel muuta või täiendada. 

KSH ekspert Pille Metspalu omab keskkonnamõju strateegilise hindamise õigust (vasta-

valt KeHJS §34 lg 3), sest: 

- On omandanud kõrghariduse inimgeograafias (sh ruumiline planeerimine ja 

keskkonnakorraldus) Tartu Ülikoolis. Omab teadusmagistri kraadi inimgeograafias.  

- Omab planeerimis- ja arendusalast kogemust alates aastast 1999, planeeringute 

keskkonnamõju strateegilise hindamisega tegelenud alates aastast 2005.  

- Õpingud Tartu Ülikoolis sisaldasid planeerimisalast koolitust 40 tunni ulatuses.  

- Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri 

ja hindamisega seotud õigusakte. 

KSH ekspert Tiit Oidjärv omab keskkonnamõju strateegilise hindamise õigust (vastavalt 

KeHJS §34 lg 3), sest: 

- On omandanud kõrghariduse sotsioloogia erialal Tallinna Ülikoolis.  

- Ekspert on strateegiliste arengudokumentide koostamise ja kavandatud 

tegevusega kaasnevate sotsiaalsete mõjude hindamisega tegelenud alates aastast 

2006. 

- Ekspert on läbinud strateegilise planeerimise alase täiendkoolituse vähemalt 40 

tunni mahus ja sooritanud eksami positiivse tulemusega 

- Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri 

ja hindamisega seotud õigusakte. 

 

7. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi menetlus 

 

KSH programmi koostamisel küsiti asjakohastelt asutustelt KeHJS § 36 lg 3 tähenduses 

seisukohti programmi sisu osas. Seisukohtade küsimise kiri koos adressaatide loeteluga 

on leitav programmi lisades (Lisa 4). Lisades on kajastatud ka programmi koostamise 

etapis programmi sisu osas esitatud ettepanekute kirjad (Lisa 5) ning vastuskiri (Lisa 6). 

 

Programmi avalikustamine toimus aprillis ja mais 2014, avalikud arutelud neljas Harju-

maa paigas leidsid aset 13. ja 14. mail. Avalikustamisest teavitamise tõendusdokumen-

tatsioon ning avalike arutelu protokollid ja osalejate nimekirjad on esitatud KSH prog-

rammi lisades (Lisa 9, Lisa 10). 

 

KSH programmi avalikustamise ajal esitas endapoolsed ettepanekud programmi täien-

damiseks Jõelähtme vallavalitsus (kiri 05.05.2014). Inimliku eksituse tõttu jäid kirja alu-

sel täiendused KSH programmi sisse viimata, Jõelähtme Vallavalitsus teavitas oma seisu-

kohtadest täiendavalt 29.05.2014 kirjaga (kirjavahetus – vt Lisa 7). Puudustele Jõeläht-

me Vallavalitsuselt laekunud ettepanekute arvestamise osas viitas ka Keskkonnaamet 

programmi heakskiitmise etapis. Programmi heakskiitmise etapis programmi Jõelähtme 

valla ettepanekute alusel täiendati (vt ka Lisa 8). 

 

Programmi osas laekunud seisukohad ning KSH töörühma kommentaarid kajastuvad 

kokkuvõtvalt tabelis, mis on leitav programmi lisades (Lisa 8).  

 

Avalike arutelude käigus ei tõstatatud küsimusi, mille alusel oleks olnud vajalik KSH 

programmi täiendamine. Avaliku väljapaneku käigus esitas kirjalikult oma ettepanekud 

Jõelähtme Vallavalitsus.   
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Lisa 1. Maakonnaplaneeringute algatamise korraldus 
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Lisa 2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kor-

raldus 
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Lisa 3. Maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamisest teavitamine 

 

Teavitamine kirjaga (väljavõte dokumendiregistrist)  
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Teavitamine Ametlikes Teadaannetes 
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Teavitamine ajalehtedes 
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Lisa 4. Programmi sisu osas seisukoha küsimise kiri 
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Lisa 5. Programmi sisu osas esitatud seisukohad programmi 

koostamise etapis 
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Lisa 6. Programmi osas programmi koostamise etapis esitatud 

seisukohtade vastuskiri 

Järgnevalt on toodud koopia KSH programmile esitatud seisukohtade vastuskirjast. Sa-

masisuline kiri saadeti Tehnilise Järelevalve Ametile, Keskkonnaministeeriumile, Muinsus-

kaitseametile, Maanteeametile, Põllumajandusministeeriumile ning Terviseametile. Kirja 

lisana oli esitatud koondtabel ettepanekutega arvestamise infoga (leitav dokumendi lisa-

des - Lisa 8). 
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Lisa 7. Programmi sisu osas saadetud ettepanekud programmi 

avalikustamise ajal ning vastuskiri 
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29.05.2014 kirjas nr 7-2/1365-2 viidatud kiri: 
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29.05.2014 kirjas nr 7-2/1365-2 viidatud kiri: 

 
  



  



Töö nr 1988/13 

Programm peale avalikustamist 

 
  



  
  

Töö nr 1988/13 

Programm peale avalikustamist 

 Vastuskiri 
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Lisa 8. Programmi osas esitatud seisukohad ning KSH töörüh-

ma kommentaarid 

 
Alus Seisukoht KSH töörühma kommentaar 

1  Terviseamet, 
põhja talitus. 
Kiri 
21.03.2014 
nr 9.3-4/2278 

Põhimõttelise seisukoha Harju maakonnaplaneeringu 
2030+ algatamise ja riiklike huvide väljaselgitamise 
kohta andis amet 17.01.2014 kirjas nr 9.3-1/10831-4. 
Palume kirjas välja toodud ja käsitlemist vajavad tee-
mad KSH programmi lisada 

Valdavalt valdkonnad KSH prog-
rammis kajastusid. Vajadusel KSH 
programmi käsitlust täpsustati (vt 
järgnevad tabeli read). 

2   (17.01.2014 kirja nr 9.3-1/10831-4 alusel) 
Harju maakonnas on kaitsmata (karstialad) ja nõrgalt 
kaitstud joogivee alad, kus on vajalik 

joogivee kvaliteedi säilitamiseks tagada nõuetekohane 
reoveekäitlus /.../ Arvestama peab asjaoluga, et nõu-
kogudeaegsed joogivee puurkaevud puuriti ekspluatee-
rimisajaga 30 aastat. /.../ Amet teeb ettepaneku suu-
niste andmiseks kohalikele omavalitsustele maa reser-
veerimiseks uute puurkaevude rajamiseks. /.../ Ole-
masoleva asustuse olulisel laiendamisel või uue planee-
rimisel arvestada joogivee ressursi olemasolu ja joogi-
veekvaliteedi nõuetega. 

KSH programmi käsitlust täpsustati, 
määratledes täpsemalt vajaduse 
KSH käigus joogivee ja reoveekäit-

lusega seotud küsimuste käsitlemi-
seks. Maakonnaplaneeringu ning 
KSH teostamisel lähtutakse maa-
konnaplaneeringu täpsusastmest. 

3   (17.01.2014 kirja nr 9.3-1/10831-4 alusel) 
Aiandus- ja suvilaühistute aiamajade või suvilate 
muutmisel aastaringse elamise või pereelamute tarbeks 
ei ole otstarbekas teha planeeringuid üksikute kruntide 
kaupa vaid hõlmata detailplaneeringuga kogu nimeta-
tud maa-ala, lahendades ühtlasi aastaringse veevarus-
tuse ja tagada nõuetekohane reoveekäitlus. /.../ La-
hendust vajavad kõigi aiandus- ja suvilakooperatiivide 
reovee käitluse viimine vastavusse kehtivate nõuetega. 
Kuivkäimlad on sageli ümber ehitatud veega klosetti-
deks kasutades vanu kuivkäimla  lampkaste, mis ei ole 
hermeetilised. Selline olukord põhjustab ohtu põhjavee 
reostusele ja kvaliteedile. 

KSH programmi käsitlust täpsustati, 
rõhutades suvilaalade teema eripära 
ja olulisust ning tuues välja arvatava 
vajaduse eraldiseisva(te) madalama 
tasandi planeeringu(te) koostami-
seks suvilaalade osas. 

4   (17.01.2014 kirja nr 9.3-1/10831-4 alusel) 
Olulisteks ohuteguriteks inimese tervisele on müra, 
vibratsioon, õhusaaste, radoon ja mitteioniseeriv kiir-
gus. /.../  Kohalikele omavalitsustele on vajalik anda 
suuniseid, et   üldplaneeringute koostamisel valitakse 
nimetatud sotsiaalobjektidele sobivad asukohad, mis 
oleksid eemal müra- ja õhusaaste allikatest. Nende 
objektide asukohad on vaja eraldi välja tuua ja märkida 

ära üldplaneeringus. /.../ Planeerimisel tuleb arvestada 
liiklusest tulenevate negatiivsete mõjudega (õhusaaste, 
müra, vibratsioon)  ja  tagada uutel planeeritavatel 
aladele kehtivad  müra  taotlustasemed. Ühtlasi tuleb 
arvestada,  et ei ületata välisõhu saastatuse tasemetele 
ja vibratsioonile kehtestatud piirväärusi. /.../  Amet on 
seisukohal, et elamuala ja tööstusala vahel peaks ole-
ma  planeeritud  puhverala,  mis  leevendaks  tootmi-
sest  põhjustatud  negatiivseid  mõjusid ning tagaks 
elamualal normeeritud müra- ja välisõhu saastatuse 
tasemed. /.../ Oluliseks terviseriskiks on kõrge radooni-
tase elamutes või ühiskasutusega hoonetes, mis võib 
põhjustada hingamisteede haigusi ja kopsuvähki. /.../ 
Üld- ja detailplaneeringutes tuleb arvestada võimaliku 
valgusreostusega ja kavandada meetmed häirivuse 
vähendamiseks. 

KSH programmi käsitlust täpsustati, 
lisades inimese tervist mõjutavate 
keskkonnatingimustega arvestamise 
vajaduse asustuse suunamisel ning 
eeldatavalt olulise mõjuga objektide 
kavandamisel. 

5   (17.01.2014 kirja nr 9.3-1/10831-4 alusel) 
Maakonnaplaneeringus määratleda maakondliku täht-
susega sadamate, lennuväljade, puhkealade, parkide, 
supelrandade, kalmistute, prügilate ja tehnilise infra-
struktuuri objektide asukohad. 

Valdkond kajastus KSH programmis, 
KSH programmi ei täpsustatud. 

6  Põllu-
majandus-
ministeerium, 
kiri 
25.03.2014    

Põllumajandusministeerium jääb oma 22.01.2014 kirjas 
nr 9.4-4/13414-1, mis saadeti teadmiseks kõikidele 
maavalitsustele ja Siseministeeriumile, antud arvamus-
te ja seisukohtade juurde, korrates lühidalt järgmist: 
- põllumajandusmaa mõiste on laiem ja selles mõis-

Valdkond kajastus KSH programmis, 
KSH programmi ei täpsustatud. KSH 
läbiviimisel arvestatakse Põlluma-
jandus-ministeeriumi poolt väljatöö-
tamisel olevate materjalidega väär-
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Alus Seisukoht KSH töörühma kommentaar 

nr 9.4-
4/2648-1 

tes sisalduvad kõik põllumajanduslikuks tegevu-
seks kasutatavad ja –sobivad maad. Maakonnapla-
neeringuga tuleks määratleda väärtuslike põlluma-
jandusmaade üldised kasutustingimused. 

- Põllumajandusministeeriumi tegevuse käesolev 
aasta üheks prioriteediks on väärtusliku põlluma-
jandusmaa õiguslike aluste (sealhulgas selle kaitse 
ja üldiste kasutustingimuste) väljatöötamine.  
Peamiseks põllumajandusmaade väärtuslikkuse kri-
teeriumiks on mulla boniteet; lisaks sellele tuleks 
arvestada ka maaparandussüsteemide toimivuse-
ga.   

- maakonnaplaneeringutes tuleks määratleda üldised 
ja tasakaalustavad meetmed väärtuslike põlluma-
jandusmaade säilimiseks ja kasutamiseks, mis üld-
planeeringute kaudu tagaksid põllumajandusmaa 
kui hindamatu ja piiratud ressursi säilimise ja nen-
de maade kasutamise üksnes põllumajanduslikul 
otstarbel. 

tusliku põllumaa osas. 

7   - veekogude kättesaadavuse ja kasutusvõimaluste 
(sh väikesadamate kasutusvõimalused) mõju hin-
damisel tuleks arvestada ka mõjuga kalade kude-
aladele ja rändeteedele.    

KSH programmi käsitlust täpsustati, 
kajastades maakasutuse kavanda-
misel vajadus arvestada kalavarude 
valdkonnaga. 

8  Maantee-
amet, kiri 
01.04.14 nr 
19-2/14-
00098/033 

Maanteeamet leiab, et nimetatud programmi eelnõud 
on vaja täiendada järgmiselt: 
1. Riigimaanteedega seonduva käsitlemisel lähtuda 
Vabariigi Valitsuse 16.10.2013.a. korraldusega nr 448 
vastu võetud „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 
2014-2020“ http://www.mkm.ee/riigimaanteede-
teehoiukava-aastateks-2014-2020/ , kus on selgitatud 
konkreetsed tegevused ja vahendid; 

KSH programmi ei täpsustatud, info 
võetakse teadmiseks planeeringula-
henduse koostamisel. 

9   2. Käsitleda mh liiklusest tingitud keskkonnamüra 
ja tekkiva tolmu vähendamist, viidates Vabariigi Valit-
suse 16.10.2013.a. korraldusega nr 448 vastu võetud 
„Riigimaanteede teehoiukava 2014-2020“-le, sest selles 
määratakse konkreetsed tegevused ja ka vahendid; 

KSH programmi käsitlust täpsustati, 
lisades inimese tervist mõjutavate 
keskkonnatingimustega arvestamise 
vajaduse asustuse suunamisel ning 
eeldatavalt olulise mõjuga objektide 
kavandamisel. 

10   3. Käsitleda maavarade varustuskindluse taga-
mist maakonnaplaneeringuga kavandatavate arenduste 
osas;                                                                                                                                                                                                                                                

KSH programmi ei täpsustatud, 
valdkond kajastus KSH programmis 
(Hinnatakse planeeringus kavandatu 
seoseid maavaravaru tagamise 
vajaduste...). 

11   4. Hinnata maakasutuse ja teedevõrgu kavanda-
misel avalduvat mõju liiklusohutusele, vastavalt EL 
direktiivi 2008/96 artiklile 3. 

KSH teostamisel lähtutakse maa-
konnaplaneeringu lahenduse täp-
susastmest, mistõttu mainitud direk-
tiivi ning vastavasisulise Majandus- 
ja kommunikatsiooni-ministri mää-
ruse13 põhimõtted on rakendatavad 
vaid osaliselt. Näiteks – määruse § 2 
lg 2 kohaselt viiakse liiklusohutusele 
avalduva mõju hindamine läbi esi-
algsel planeerimisetapil enne projek-
ti heakskiitmist, kui on teada tee 
paigutuse variantide põhilised võr-
reldavad geomeetrilised andmed, 
see tähendab enne uue tee paigutu-
se määramist sisalduva planeeringu 
jõustumist. Maakonna-
planeeringuga ei määrata teegeo-
meetriat ega ka näiteks sõiduskee-
me, arvatavaid kulusid või ristumis-
te lahendusi, mistõttu määruses 
rakendatavad põhimõtted on raken-
datavad vaid osaliselt. 
Ettepanekuga arvestatakse vastavalt 

                                           
13 „Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju hindamisele“. Majandus- ja kommu-
nikatsiooniministri 16.01.2012 määrus nr 5 
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võimalusele KSH aruande koostami-
sel. 

12  Muinsus-
kaitseamet, 
kiri 
11.04.2014 
nr 1.1-7/ 

Muinsuskaitseamet edastas oma seisukoha „Harju maa-
konnaplaneeringu 2030+ „ keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmile oma 13.01.2014 kirjas nr 1.1-
7/1951-1. Sellele täiendavalt soovitab Muinsuskaitse-
amet maakonnaplaneeringus võimalusel siduda kultuu-
rimälestiste teema valdkonnaüleselt teiste maakonna-
planeeringu ülesannetega. Erinevad riigi huvid peavad 
olema tasakaalus ning omavahel lõimitud – kultuurimä-
lestiste säilimine, sotsiaalteemad, säästev areng, ela-
misväärne keskkond. 

KSH programmi sõnastust täpsusta-
ti, rõhutades erinevate kultuuriväär-
tuste arvestamise olulisust asustuse 
arengu suunamise põhimõtete välja-
töötamisel.  

13   (13.01.2014 nr 1.1-7/2591 kirja alusel) 
Muinsuskaitseamet annab teada, et Harju maakonna-
planeeringu 2030+ keskkonnamõjude strateegilisel 
hindamisel tuleb arvestada riikliku kaitse all olevate 

kultuurimälestiste ja nende kaitsevöönditega. /.../ In-
venteerimise aruandes juhitakse tähelepanu ehitistele, 
mis vajavad riikliku kaitse alla võtmist, Muinsuskaitse-
ameti poolt arvele võtmist või omavalitsuste poolset 
kaitset. Tartu maakonnaplaneeringu  keskkonnamõju 
strateegilisel hindamisel palume arvestada antud töös 
tehtud ettepanekutega. Tartumaa XX sajandi arhitek-
tuuri inventeerimise tööga on võimalik tutvuda Muin-
suskaitseameti kodulehel - 
http://www.muinas.ee/files/Tartumaa.pdf. /.../ 
Juhime tähelepanu järgmistele analüüsimist vajavatele 
teemadele ja vajadusele hinnata planeeringu elluviimi-
sega kaasneda võivaid mõjusid: 
- erinevate ajaperioodide kultuurpärandi kihistused 

ja nende väärtus. Väärtust võiks omistada ajaloo-
sündmustega või kohapeal tuntud muistenditega 
seotud paikadele, kultuuritegelaste elu ja tegevu-
sega seotud paikadele, kohalikele inimeste enese-
teadvustamise ja samastumise kohtadele; 

- võimalikud arheoloogiliselt väärtuslikud alad. Piir-
kondi, kus arheoloogiamälestiste kontsentratsioon 
on eriti suur, tuleb arvestada mälestistele sobiliku 
keskkonna säilitamisega ning asjaoluga, et 
muinas- ja keskaegsete asustuskeskuste lähedu-
ses võib olla veel leidmata kultuuriväärtusi (asula-
kohti, kalmeid, rauasulatuskohti jms). Mälestiste 
rühmale sobilik keskkond on traditsiooniline aja-
loolise asustusstruktuuriga maastik; 

- olemasolevad ja potentsiaalsed miljööväärtuslikud 
alad. Väärtuskriteeriumiteks võivad olla tüüpilisus 
ja ebatüüpilisus. Et määratleda küladesse ehitami-
se ja maakasutamise tingimused, soovitame ana-
lüüsida külade väljakujunenud struktuuri ja pidada 
oluliseks nende säilitamist. Oluliseks tuleb pidada 
väärtusliku miljööga külade krundi suurusi, hoo-
nestuse ja kujundamise elemente, hoonestuse 
struktuure ja maakasutust. Uut hoonestust ja 
maakasutust tuleb sobitada vanaga olemasolevaid 
väärtusi rikkumata. Väärtuslikud on piirkonnad, 
kus on alles enamus eestiaegseid talukohti ja al-
gupäraselt säilinud taluarhitektuuri, on jälgitav 
ajalooline asustusstruktuur ja teedevõrk, tradit-
siooniline maakasutus; 

- ajalooliselt väärtuslikud objektid (sh hooned, mo-
numendid, sillad, teed, tähised jne) ja nende säi-

limiseks vajalike tingimuste seadmine; 
- maastikupilt sh vaated kultuurilooliselt olulistele 

objektidele, vaatekoridoride määratlemine; 
- väärtuslike maastike piiride täpsustamine. Kesk-

konna kultuuristamisel varasemate põlvkondade 
töö väärtustamine. Ajaloolise väärtusega on maas-
tikumuster, kus võib leida muinasaegseid, mõisa-

KSH programmi käsitlust täpsustati, 
lisades täpsustused kultuuri- ja 
muinsusväärtustega arvestamiseks 
maakonnaplaneeringu lahenduse 

väljatöötamisel ning KSH läbiviimi-
sel. KSH koostamisel lähtutakse 
maakonnaplaneeringu täpsusast-
mest.  

http://www.muinas.ee/files/Tartumaa.pdf
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aegseid, taluaegseid ja kolhoosiaegseid maastikke. 
Olulised on maastikud, kus on kiviaiad, -vared, 
lahtised madalad kraavid, alleed jms. 

14  Keskkonna-
amet, Harju-
Järva-Rapla 
regioon, kiri 
16.04.2014 
nr HJR 6-
8/14/6129-2 

KSH programmi punktis 3 „Keskkonnamõju strateegilise 
hindamise sisu“ kajastatakse planeerimisseaduse 
(edaspidi nimetatud PlanS) § 7 lg 3 toodud ülesanded. 
KeHJS § 36 lg 2 p 2  kohaselt  peab  KSH  programm  
selgitama ja  nimetama strateegilise  planeerimisdoku-
mendi elluviimisega  eeldatavalt  kaasnevat  keskkon-
namõju,  sealhulgas  mõju  inimese  tervisele, piiriülese 
keskkonnamõju esinemise võimalikkust ja võimaliku 
mõju Natura 2000 võrgustiku alale.  KSH  programmis  
ei  ole  selgitatud  ja  nimetatud  maakonnaplaneeringu  
elluviimisega eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju. 
Palume KSH programmi täiendada. 

KSH programmi täiendati, lisades 
peatükki 3 täpsustuse kaasnevatest 
mõjudest maakonnaplaneeringu 
kontekstis.  
 
Samal ajal toome välja, et KSH 
programmis juba kajastusid selgitu-
sed, millises täpsusastmes ning 
milliste mõjuvaldkondade lõikes 
keskkonnamõjude olulisust KSH 
teostamisel eeldatavasti käsitletak-
se.  

15   KSH   programmist   selgub,   et   maakonnaplaneerin-

gu   tasandil   täpsustatakse   ka rohevõrgustikuga 
seonduvat.  Palume suurulukite  rände- ja liikumisteede  
osas teha koostööd kohalike jahiseltsidega, teiste päde-
vate uurimisasutustega (nt Keskkonnaagentuur) ja 
pädevate ekspertidega. Rohevõrgustiku  täpsustamisel 
soovitame  arvestada  ka  Euroopa  looduskapitali rohe-
lise infrastruktuuri strateegiaga 

Programmi käsitlust täpsustati. 

Rohelise võrgustiku käsitlemisel 
lähtutakse koostatavas maakonna-
planeeringus rohevõrgu TPst, mida 
on täpsustatud kohalike omavalit-
suste üldplaneeringutega (ÜP). KSH 
käigus hinnatakse võrgustiku sidu-
sust: asukohtades, kus rohevõrgus-
tiku TPs määratletud ning ÜPdes 
täpsustatud rohevõrgustiku koridorid 
ei moodusta võrgustikku, hinnatakse 
viise võrgustiku sidususe tagami-
seks. 

16   Välisõhu osas toome Harjumaal välja järgmised ette-
võtted ja objektid, kus on kaasnenud häiringud elanik-
konnale: 3.1. Muuga, Maardu ja Paldiski sadamate 
piirkonnad. Probleemiks on terminalide tegevusest 
tulenevad lõhnahäiringud. 3.2. Toome välja ettevõtted, 
mille piirkonans võivad esineda lõhnahäiringud: AS 
Tallinna Vesi reoveepuhasti mõjualas olev Paljassaare 
piirkond Tallinnas, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS 
(Anija vald) ja AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskes-
kus prügila (Jõelähtme vald). 3.3. Tolmu probleemid 
esinevad Väo karjääri ja Harku karjääri piirkonnas.  
Välisõhu saastatuse taseme mõõtmisi ja uuringuid on 
teostanud Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Palume 
antud ettevõtte uuringud aluseks võtta planeerimis-
protsessis. Välisõhu kvaliteedi hindamisel palume ar-
vestada ka Eesti Keskkonnauuringute Keskuse aruan-
des „Linnade välisõhu kvaliteedi kompleksse hindamise 
analüüs“ tooduga. 

Info võetakse teadmiseks planeerin-
gu koostamisel ning KSH teostami-
sel, KSH programmi peatükki 3 
täiendati teadaolevate keskkonna-
häiringute arvestamise vajadusega 
maakasutuse suunamisel. 
  
Rõhutame, et maakonnaplaneering 
ei lahenda välisõhu osas kaasnenud 
keskkonnahäiringuid elanikkonnale. 
Info võetakse aluseks asustuse 
arengu suunamisel, sh puhkealade 
määramisel. 

17   Palume KSH aruande koostamisel arvestada „Eesti 
Keskkonnastrateegia aastani 2030“  seatud erinevaid 
eesmärke ja indikaatoreid, mis on asjakohased maa-
konnaplaneeringu tasandil.  
Juhime tähelepanu, et KeHJS § 40 lg 4 p 8 määratleb, 
et KSH aruanne peab sisaldama strateegilise planeeri-
misdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkon-
namõju seireks kavandatud meetmete ja mõõdetavate 
indikaatorite kirjeldust. 

Ettepanekuga arvestatakse KSH 
aruande koostamisel, võttes maa-
konnaplaneeringus esitatavate põ-
himõtete asjakohasuse hindamisel 
aluseks maakonnaplaneeringu sei-
sukohalt asjakohased keskkonna-
strateegia eesmärgid, vajadusel 
kasutatakse eeldatavate protsesside 
kirjeldamisel keskkonnastrateegias 
esitatud mõõdikuid.  
 
Seirevajadus olulise keskkonnamõju 
kontekstis käsitletakse KSH aruan-
des. 

18   Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010 korraldusega nr 118 
kinnitati veeseaduse § 38 lõike 2 alusel Lääne-Eesti 
vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna 
veemajanduskavad. Palume  Harju  maakonda  puudu-
tavas  veemajanduskavas  toodud  eesmärkidega  ar-
vestada ka maakonnaplaneeringus. Täpsemat informat-
siooni saab Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti 
kodulehelt. Kuna veemajanduskavad on koostatud 

Teave võetakse arvesse maakonna-
planeeringu ning KSH koostamisel. 
Veemajanduskavade käsitlusega  
arvestatakse maakonnaplaneeringu 
täpsusastmest lähtuvalt eelkõige 
asustusstruktuuri suunamisel. 
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perioodiks 2010-2015, palume maakonnaplaneeringu 
koostamisel teha koostööd Keskkonnaministeeriumiga, 
et arvestada uutes koostamisel olevates Lääne-Eesti 
vesikonna ja Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavades 
2016-2021 käsitletuga. 

19   Planeeringu koostamisel ja KSH aruande koostamisel 
palume arvestada, et Keskkonnaministeerium on esi-
algse hinnangu tulemusena määranud üle Eesti kaks-
kümmend olulist riskipiirkonda, mida ohustavad üleuju-
tused. Osad piirkonand asuvad ka Harjumaal. 

KSH programmi täiendati üleujutuse 
riskiga arvestamise vajadusega 
asustuse arengu suunamisel. 

20   Ruumilise arengu suunamisel peab arvestama kinnita-
tud põhjaveevaruga. Juhime tähelepanu, et Harju maa-
konnas on kohati tekkinud olukord (nt Harku vallas), 
kus perspektiivis vajaminev veetarve on suurem, kui 
kinnitatud põhjaveevaru. 

Valdkond kajastus KSH programmis, 
programmi ei täiendatud. 

21   KSH programmi leheküljel 6 on välja toodud, et käsitle-
takse jäätmete ladestamiskohti. Lähteseisukohtade 
leheküljel 13 käsitletakse ka jäätmekäitluskohti. Palume 
selgitust, kas planeeringus ja KSHs käsitletakse ainult 
jäätmete ladestuskohti või jäätmekäitluskohti 
üldiselmalt? Juhime tähelepanu, et ladestamine ja la-
dustamine on erineva sisuga mõisted.  
Maakonnaplaneeringu koostamisel palume arvesse 
võtta riigi jäätmekava 2014-2020 eelnõus  seatud ees-
märke. Peame oluliseks rõhutada, et jäätmekava üheks 
strateegiliseks eesmärgiks on jäätmete ringlusse võt-
mine ning taaskasutamine maksimaalsel tasemel. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on vajalik optimaalne jäätme-
te kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamine (erilist 
rõhku tuleb pöörata biolagunevate jäätmete, ehitus-
lammutusjäätmete ning probleemtoodetest tekkinud 
jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamisele) 
võttes arvesse jäätmehierarhia põhimõtteid. 

Jäätmete ladestamise kohtade mää-
ramine on vastavalt planeerimissea-
duse § 7 lg 3 p 10 maakonnaplanee-
ringu ülesanne, millest tulenevalt 
maakonnaplaneeringu koostamisel 
valdkonda käsitletakse. KSH prog-
rammis kajastus vastava seaduse-
punkti kontekstis mõjude hindamisel 
käsitletavate mõjude loetelu, seega 
KSH programmi ei täiendatud. 
 
Nagu viitate, käsitletakse planeerin-
gu lähteseisukohtades jäätmete 
ladestamise ja ladustamise mõisteid 
paralleelselt. Lähteseisukohtade 
tekst tuleneb põhiosas Vabariigi 
Valitsuse korralduse lisast, millega 
algatati maakonnaplaneeringute 
koostamine kõigis maakonnas14 - 
vastav sõnastus pärineb kõigile 
maakonnaplaneeringutele koostatud 
lähteseisukohtadest. Jäätmete la-
dustamise küsimus on leiab mõne-
võrra täpsemat sama dokumendi 
peatükis „Asustuse arengu suunami-
ne“, mis on maakonnaplaneeringu § 
7 lg 3 p 4 kohane ülesanne. KSH 
programmi täpsustati, tuues välja, 
et KSH teostamisel käsitletakse 
asustuse arengu suunamise kon-
tekstis jäätmete äraandmisvõima-
luste olemasolu tagamisel olemas-
olevate keskkonnatingimustega 
arvestamist. 
 
Riigi jäätmekava käsitlus võetakse 
arvesse maakonnaplaneeringu koos-
tamisel vastavalt maakonnaplanee-

ringu täpsusastmele. 

22   Maardlate kasutustingimuste määratlemisel palume 
kasutada „Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengu-
kava 2011-2020"  ning sarnaselt sellega määratleda 
piirkonnad, kus on maavarade varustatus problemaati-
lisem. Ühtlasi on selle alusel hea määratleda Harjumaal 
olulisemad maardlad. 

Riikliku arengukava arvestatakse 
planeeringu koostamisel maakonna-
planeeringu täpsusastmes. KSH ja 
planeeringu töögrupp ei pea võima-
likuks maavarade varustatuse osas 
problemaatiliste piirkondade detail-
set väljatoomist. Maakonnaplanee-
ringu koostamise protsessis on koh-
tutud Maaameti ja Maanteeameti 
esindajatega, kokkusaamistel on 
selgunud, et puudub konkreetne 

                                           
14 Lisa Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse nr 337 p. 5 juurde, kättesaadav siin: 
https://www.siseministeerium.ee/uute-maakonnaplaneeringute-koostamine/ 



  



Töö nr 1988/13 

Programm peale avalikustamist 

Alus Seisukoht KSH töörühma kommentaar 

plaan, kus oleks seotud ehitusmaa-
varasid vajavad tegevused konk-
reetse piirkonnaga. Samuti on oluli-
ne, et ehitusmaavarade kaevandus-
tegevuse kohalike mõjude tõttu on 
olukordi, kus lihtsam on kasutada 
kaugemalasuvat, kuid inimasustu-
sest puutumatut maardlat, kuna 
suurem transpordikulu kaalub ülesse 
kohalikule kogukonnale avalduvad 
mõjud. Sellised olukorrad selguvad 
aga täpsemate arendusprojektide ja 
KMH-de käigus, mistõttu ei ole ots-
tarbekas maakonnaplaneeringus 
anda vastavas osas täpsemaid suu-
niseid. 

23   Palume arvestada kaitstavate loodusobjektidega maa-
konnaplaneeringu koostamisel (info on kättesaadav 
Eesti Looduse Infosüsteemist (EELIS) ja Keskkonna-
agentuurist). Planeeringu koostamisel ja mõjude hin-
damisel arvestada kõikide kaitstavate loodusobjektide-
ga sh ka objektid, mille kaitse alla võtmise menetlus on 
algatatud looduskaitseseaduse § 9 alusel. Asustuse 

ning muude objektide planeerimisel, mis mõjutavad 
kaitstavaid loodusobjekte, peab lähtuma looduskaitse-
seaduses ja kaitsealade kaitse-eeskirjades toodust. 
Kaitsekorralduskavades on toodud kaitsealadel kavan-
datavad tegevused, mistõttu on oluline ka neid maa-
konnaplaneeringu koostamises arvestada. Kaitsekorral-
duskavad on kättesaadavad Keskkonnaametis. Loodus-
kaitse üleriigilised arengusuunad on toodud looduskait-
se arengukavas. 

Valdkond kajastus KSH programmis. 
Kaitsekorralduskavade arvestamist 
peame vajalikuks olukorras, kus on 
tuvastatav maakonnaplaneeringu 
elluviimisega kaasnev mõju kaitse-
aladele. Lähteseisukohtade faasis 
sellist mõju ette näha ei ole, kaitse-

aladele maakonnaplaneeringuga 
olulise mõjuga tegevusi ette ei näh-
ta.  

24   KSH programmi leheküljel 6 on välja toodud, et (tsitee-
rime): „Mõju osas Natura 2000 võrgustiku aladele 
viiakse KSH aruande koostamise etapis läbi Natura 
eelhindamine, vastavuses maakonnaplaneeringu täp-
susastmega.“ Arvestades, et maakonnaplaneeringu 
tasandil kavandatakse võimalikke olulisi objekte 
(maismaa tuulepargid, infrastruktuuri arendused jms) 
on võimalik, et teostada tuleb ka Natura asjakohane 
hindamine. Keskkonnaameti kodulehel  on kättesaadav 
MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing koostatud 
„Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi 
artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis.“ Palume antud 
juhend aluseks võtta Natura eelhindamisel ja vajadusel 
Natura asjakohasel hindamisel. 
Ühtlasi juhime tähelepanu, et Natura hindamist saab 
läbi viia ekspert, kes on pädev Natura hindamise põhi-
mõtetes ning, kes suudab hinnata mõju alade loodus-
väärtustele st. tunneb hinnatavate liikide ja elupaiga-
tüüpide bioloogiat ning ökoloogiat.  
Juhime tähelepanu, et KeHJS § 45 lg 2 kohaselt võib 
strateegilise planeerimisdokumendi kehtestada juhul, 
kui seda lubab Natura 2000 võrgustiku ala kaitsekord 
ning strateegilise planeerimisdokumendi kehtestaja on 
veendunud, et kavandatav tegevus ei mõju kahjulikult 
selle Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkusele ega 
mõjuta negatiivselt selle ala kaitse eesmärki. 

Seisukoht Natura 2000 võrgustiku 
alade eelhindamise ja asjakohase 
hindamise osas võetakse teadmiseks 
KSH aruande koostamisel.  
 
KSH programmi peatükis 6 laiendati 
KSH arvatava töörühma loetelu, 
kajastades ka Riin Kutsari, kes eel-
datavasti käsitleb KSH käigus Natura 
2000 võrgustiku aladega seonduvaid 
mõjusid. Riin Kutsar on juhtinud teie 
poolt viidatud juhiste väljatöötamist 
ning omab vajalikku pädevust hin-
damise teostamiseks. 
 
 

25   Palume võimalusel KSH programmis välja tuua, milli-
seid uuringuid on kavas KSH aruande koostamisel ka-
sutada ning milliseid täiendavaid uuringuid kavatsetak-
se läbi viia. 

KSH programmi peatükis 3 lisati 
täpsustus, et täiendavaid uuringuid 
ei ole kavas KSH teostamisel läbi 
viia.  
 
Käsitletavad allikad täpsustuvad 
KSH aruande koostamise käigus ja 
kajastatakse KSH aruandes. KSH 
aruande koostamisel arvestatakse 
Teie poolt välja toodud strateegiliste 
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arengudokumentide ning uuringu-
andmetega juhul kui need on asja-
kohased maakonnaplaneeringu 
täpsusastmes. 

26   Teeme ettepaneku võimalusel programmis välja tuua, 
mis metoodikat kavatsetakse kasutada konkreetsete 
mõjude hindamisel ja alternatiivide võrdlemisel. Palume 
konkretiseerida, kas mõjude hindamisel kasutatakse 
kvantitatiivset või kvalitatiivset analüüsi ja kumba mee-
todit milliste mõjude puhul (samuti kas kasutatakse 
mudeleid/programme, juhendeid, eksperthinnanguid 
vmt); mis kriteeriumide alusel alternatiive võrreldakse. 
Oluline on välja tuua ja selgitada, kuidas hakatakse 
konkreetseid mõjusid hindama, et vältida hilisemaid 
vaidlusi metoodika asjakohasuse ja hindamise tulemus-
te üle. 

KSH programmi ettepaneku alusel ei 
täiendatud. Peame seadusandja 
seisukohta, et erinevalt keskkonna-
mõju hindamise (KMH) programmist 
ei ole KSH programmi puhul asjako-
hane metoodika määratlemine, 
põhjendatuks (vrdl KeHJS §13 ja 
§36). KMH erineb KSHst selle poo-
lest, et kavandatav tegevus on 
jõudnud etappi, milles tegevuse 
üksikasjad on teada suuremas ula-
tuses kui strateegilise planeerimise 
etapis, mistõttu mõjude hindamise 
metoodika on võimalik määratleda 
täpsusastmest. 
KSH programmi peatükis 3 sisaldu-
sid selgitused, mis kirjeldavad KSH 
täpsusastet ning eeldatavat aruande 
ülesehitust. 

27   KSH programmi punktis 4 „Kaasamine – mõjutatud ja 
huvitatud osapooled“ palume kajastada Kaitseministee-
riumi ja Põllumajandusministeeriumi. Antud ministee-
riumitelt küsis Harju Maavalitsus 18.03.2014 kaaskirja-
ga nr 12-4/2014/1423 KSH programmile seisukohi. 
Palume kaasata KSH menetlusse erinevad võrguette-
võtted (AS Eesti Gaas, Elektrilevi OÜ jne). 
Palume kogu punkt üle vaadata ja lisada kõik eeldata-
valt kaasamist vajavad asutused ja organisatsioonid, et 
vältida olukorda, kus KSH aruande edasisel menetlemi-
sel (nt heakskiitmisele esitamisel) selgub, et osasid 
asutusi ja organisatsioone ei olegi kaasatud. 

KSH programmi peatüki 4 kaasata-
vate osapoolte loetelu täiendati, 
lisades Kaitseministeeriumi ning 
Põllumajandusministeeriumi. 
 
Võrguettevõtted on kaasatud pla-
neeringu välja töötamise protsessi 
(seisukohtade küsimine, kaasamine 
töörühmadesse), nende teavitamine 
toimub planeeringu koostamise 
protsessi käigus. Kuna KSH aruanne 
ning planeeringu lahendus avalikus-
tatakse samaaegselt, toimub seeläbi 
ka võrguettevõtjate teavitamine 
KSH aruande avalikustamisest. 

28   Maakonnaplaneeringu KSH programmi punkt 5 „Eelda-
tav ajakava“ on jäetud poolikuks, see tähendab, et 
antud peatükis ei ole välja toodud, mis ajaks kavatse-
takse maakonnaplaneering kehtestada ja KSH aruanne 
heakskiitmiseks esitada. Palume tabelit täiendada ning 
viia vastavusse KeHJS § 36 lg 2 p 4, mis määratleb, et 
KSH programm sisaldab keskkonnamõju strateegilise 
hindamise ja selle tulemuste avalikustamise ajakava, 
mis tuleneb strateegilise planeerimisdokumendi koos-
tamise ajakavast. 

KSH programmi peatükki 5 lisati 
arvatavad etappide toimumisajad. 
Rõhutame siiski täiendavalt fakti, 
mis juba kajastus KSH programmis, 
et ajakava on indikatiivne ning sõl-
tub olulisel määral maakonnaplanee-
ringu protsessi kulgemisest. 

29   Palume programmi täiendamisel arvestada Keskkonna-
ameti ettepanekutega. Senise praktika pinnalt palume 
materjalides ära näidata, kuidas on laekunud ettepane-
kuga arvestatud (s.o mis kohta ja kuidas on program-
mis täiendatud, korrigeeritud). Palume programmis 
vms pelgalt mitte märkida, et ettepanekuga on arvesta-
tud, vaid ka kajastada kuidas seda tehti. See annab 
olulist teavet nii avalikkusele kui ka järelevalvajale ning 
hoiab ära arusaamatusi. 

Märkus on võetud aluseks KSH prog-
rammi täiendamisel. 

30   Lähteseisukohtade leheküljel 5 joonealuse märkusena 
on välja toodud, et (tsiteerime): „Planeerimisseaduse § 
291 ja § 292 järgseid asukohavaliku protsesse objektide 
ja ehitiste asukohtade määramiseks Harju maakonna-
planeeringu raames üldjuhul läbi ei viida. Maakonna-
planeeringute koostamise ajakava (vt ka vastavast 
peatükist siin samas dokumendis) kohaselt esitatakse 
planeeringud Siseministeeriumile järelevalve teostami-
seks hiljemalt 2015. a. lõpus, mis tähendab, et protses-
sis napib aega joonobjekti asukoha valikuga kaasne-
vaks põhjalikumaks teavitamiseks (PlanS § 291 lg 4) 

Planeeringu korraldaja jääb oma 
seisukoha juurde, märkides täienda-
va põhjendusena järgmisi asjaolu-
sid: 
- PlanS (§ 3) kohaselt saab kinnis-
omandile seada seadusest 
tulenevaid maakasutus- ja 
ehitustingimusi ning kitsendusi de-
tail- või üldplaneeringu alusel. Maa-
konnaplaneering seab ruumilise 
arengu põhimõtted ja üldised maa-
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ning varasema kogemuse põhjal pikemaks koostööprot-
sessiks erinevate huvigruppide ja avalikkusega.“ 
Keskkonnaamet ei pea ülaltoodud seisukohta põhjenda-
tuks, sest joonehitiste ja olulise ruumilise objekti asu-
kohavalik peab reeglina toimuma maakonnaplaneeringu 
tasandil. Palume Harju Maavalitsusel tõsiselt kaaluda 
antud objektide asukoha valikuid, kuna Harju maakon-
nas on mitmeid objekte rajatud (või soovitakse rajada) 
sisuliselt läbi detailplaneeringute või osaüldplaneeringu-
te. Palume tõsiselt kaaluda maismaatuuleparkide raja-
mise võimalikke asukohti, kuna erinevate huvigruppide 
surve on järjest suurem. Maismaatuuleparkide teemat 
käsitledes palume arvestada mõjuga lindude rändetee-
dele, mõju inimese heaolule ja tervisele jms. 
Palume arvestada maakonnaplaneeringu avalikustamise 
teadetes ja planeeringu menetlemisel, et planeeringuga 
kavandatakse PlanS§ 291 ja § 292 järgseid objekte. 

ja veealade kasutustingimused.  
Maakonnaplaneering saab seada 
tingimusi ÜPde ja DPde koostami-
seks, mitte maakasutustingimusi, 
seetõttu ei ole joonehitise ja ka 
olulise ruumilise mõjuga objekti 
asukoha jaoks maa-ala reserveeri-
mine maakonnaplaneeringu tasandil 
tulemuslik ning piirdutakse üldiste 
ühendusvajaduste ja võimalike asu-
kohtade näitamisega. 
- Märgime, et PlanS § 292 lg 3 järgi 
toimub olulise ruumilise mõjuga 
objekti asukohavalik siiski üldpla-
neeringu alusel.  PlanS § 292 lg 5 
täpsustab „Kui olulise ruumilise 
mõjuga objekti võimalik asukoht 
jääb mitme kohaliku omavalitsuse 
territooriumile ja üldplaneeringute 
koostamine mitme kohaliku omava-
litsuse omavahelisel kokkuleppel ei 
ole asukoha valikuks otstarbekas või 
võimalik, valitakse olulise ruumilise 
mõjuga objekti asukoht maakonna-
planeeringu alusel.“  
Ühtlasi lisame, et maakonnaplanee-
ringu raames viiakse läbi maismaa-
tuuleparkide võimalike asukohtade 
esialgne analüüs, mille käigus selgu-
vad põhimõtteliseld võimalikud asu-
kohad, kus võib edasiste planeerin-

gute käigus tuuleparkide rajamist. 
Maakonnaplaneering annab tingimu-
sed tuuleparkide täpsemaks planee-
rimiseks, kus tuuakse ära ka vald-
konnad, millele peab keskenduma 
edasine keskkonnamõju hindamine.  

31   Lähteseisukohtade leheküljel 14 on välja toodud, et 
maakonnaplaneeringuga võib vajadusel kaaluda üldise 
200 m ehituskeeluvööndi vähendamise põhjendatust 
Harju maakonna meresaartel. Juhime tähelepanu, et 
maakonnaplaneeringu ülesandeks ei ole ehituskeelu-
vööndiga seonduv. Antud teemat peab PlanS § 8 lg 3 p 
12 kohaselt täpsustama üldplaneeringu tasandil. Kesk-
konnaamet ei pea antud teema käsitlust maakonnapla-
neeringu tasandil kohaseks. 

Teemat käsitletakse  põhimõttelise 
vajadusena asustustruktuuri analüü-
si käigus, vajadusel antakse ehitus-
keeluvööndi täpsustamise suunised 
võimalustena kohalike omavalitsuste 
üldplaneeringutele.  
 
Juhime ka tähelepanu, et Keskkon-
naministeerium on omapoolses 
kirjas KSH programmi osas (vt all-
pool) toonud välja, et maakonnapla-
neeringu kontekstis tuleb vajadusel 
käsitleda veekogu kalda kitsendus-
tega seonduvat. 

32  Keskkonna-
ministeerium, 
kiri 
24.04.2014 
nr 11-
17/14/2361-3 

Teeme ettepaneku täpsustada KSH programmi eelnõu 
lk 5 punkti 12, kus on kirjas, et asustuse arengu suu-
namisel tuleb arvestada looduskeskkonna hea seisundi 
tagamise vajadust, piisavate loodusressursside olemas-
olu piirkonnas (vabas õhus viibimise võimalused, joogi-
veevaru) nii, et KSH läbiviimisel käsitletaks ka põhja-
veevarude olemasolu ning veehaarete, jääkreostusala-
de ja teiste potentsiaalsete saasteallikate paiknemist. 
Harju maakonnas on veekihtide põhjaveevaru linnade 
ja valdade kaupa jagatud 2030. aastani, mistõttu tuleb 

valdade kasutuses oleva veekogusega arvestada juba 
maakonnaplaneeringu tasandil. Veehaarete veekvali-
teedi säilimise osas on aga oluline jälgida nii olemas-
olevate kui kavandatavate veehaarete paiknemist jääk-
reostusalade ja teiste potentsiaalsete saasteallikate 
suhtes. 

KSH programmi peatüki 3 käsitlust 
täpsustati, lisades põhjaveeressursi 
piisavuse, veehaarete ning jääkreos-
tusaladega arvestamise vajadus.  

33   Leheküljel 6 punktis 7 (Loodusvarade, väärtuslike põl- KSH programmi täiendati, lisades 
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lumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist ning 
rohelise võrgustiku toimimist tagavate meetmete ka-
vandamine), tuleb loodusvarana käsitleda ka joogikõlb-
liku, saastumata põhja- ja pinnavee varusid. 

nimetatud kohta joogikõlbuliku, 
saastumata põhja- ja pinnavee varu.  

34   Leheküljel 6 punktis 9 (maardlate ja maavaravaru kae-
vandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste mää-
ratlemine), palume arvestada, juhul kui on ette näha, 
et maardla kasutamine või maavaravaru kaevandamine 
võib kaasa tuua märkimisväärseid muutusi põhjaveeta-
semes või veekogude füüsilisi muutusi, tuleb KSH käi-
gus võtta arvesse veeseaduse § 312 lõike 1 punktides 1, 
3 ja 4 sätestatut. Nimetatud veeseaduse sätteid tuleb 
arvestada ka kaevandamisega juba rikutud alade puhul, 
kus veekogude asukoht ja veerežiim on kaevandamise 
tulemusena märkimisväärselt muutunud ja võib ka 
edaspidi muutuda. 

Info võetakse teadmiseks KSH ja 
planeeringu koostamisel. 

35   KSH käigus tuleb hinnata kavandatava tegevuse mõju 
pinna- ja põhjavee seisundile ja veerežiimile. 

KSH käsitlust täpsustati, kajastades 
vajadus pinna- ja põhjavee seisundi-
le kaasneva mõju hindamiseks. 

36   Leheküljel 6 punktis 10 (teede, raudteede, veeteede ja 
tehnovõrkude koridoride, lennuväljade, sadamate ja 
jäätmete ladestamise kohtade ning muude tehnoraja-
tiste paigutuse määramine) palume arvestada, et juhul 
kui KSH käigus tuleb ilmsiks vajadus muuta olemasole-
vate keskkonnaregistrisse kantud veekogude kalda 
kitsendusi, täpsustada veekogude kaldajoont või lisada 
uusi veekogusid keskkonnaregistrisse, tuleb ka selliste 
tegevuste vajadus maakonnaplaneeringus ette näha. 

Tulenevalt maakonnaplaneeringu 
üldistusastmest ei ole tõenäoline 
kalda kitsenduste, veekogu kalda-
joone või uute veekogude keskkon-
naregistrisse kandmise vajaduse 
tekkimine. Juhul, kui see siiski tekib, 
märgitakse vajadus maakonnapla-
neeringu elluviimise kavas ning 
kajastatakse üldplaneeringute koos-
tamise põhimõtetes.  

37   KSH programmis lk 6 punktis 11 jääb ebaselgeks, kas 
rohevõrgustiku käsitlemisel lähtutakse ainult kehtivast 
rohevõrgustiku teemaplaneeringust või vajadusel täp-
sustatakse rohevõrgustiku piire nagu ka maakonnapla-
neeringu koostamise lähteülesandes kirjas. Oluline on 
silmas pidada EL rohelise taristu strateegiat või ühine-
mist Euroopa maastikukonventsiooniga. Lähtuvalt maa-
konnaplaneeringu lähteülesandest palume vajadusel 
pakkuda välja ka rohevõrgustiku toimivust parandavad 
alternatiivid. 

KSH programmi antud punkti käsit-
lust täpsustati. Planeeringu koosta-
misel ja KSH teostamisel on esma-
seks aluseks rohevõrgustiku teema-
planeering ning üldplaneeringutega 
sisse viidud täpsustused. Juhul, kui 
täpsustustega tehtud muudatused 
on põhjustanud olukordi, kus võr-
gustik ei moodusta tervikut, paku-
takse välja ettepanekud sidususe 
tagamiseks teadaoleva info põhjal. 
 
Viidatud strateegiliste arengudoku-
mentidega arvestatakse maakonna-
planeeringu koostamisel. Rõhutame 
siiski, et maastikukonventsiooniga 
liitumine ning sellest tulenevalt 

mõiste täpse sisustamise protsess 
on Eestis tänasel päeval veel pooleli.  

38   Juhime tähelepanu, et Harju maakonnas asub mitmeid 
projekteeritavaid kaitsealasid, mille alale tegevuste 
planeerimisel tuleb lähtuda looduskaitseseaduse § 8 
lõikest 6. 

KSH programmi peatüki 3 käsitlust 
täpsustati, lisades kavandatavate 
objektide arvestamise vajadust. 

39   Palume KSH käigus arvestada, et planeeritav tegevus ei 
takistaks veemajanduskavaga kehtestatud pinna- ja 
põhjaveekogumite keskkonnaeesmärkide saavutamist. 
Veemajanduskavad perioodideks 2010–2015 on kätte-
saadavad Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel 
(http://www.envir.ee/vmk). Alates 2015. aasta algu-
sest on kättesaadav ka veemajanduskava eelnõu aasta-
teks 2016–2021. Veemajanduskava koostamise käigus 
tehtud analüüsid ja ülevaated on kättesaadaval Kesk-
konnaministeeriumi ja Keskkonnaameti veebilehtedel. 

Teave võetakse arvesse maakonna-
planeeringu ning KSH koostamisel. 
Veemajanduskavade käsitlusega  
arvestatakse maakonnaplaneeringu 
täpsusastmest lähtuvalt eelkõige 
asustusstruktuuri suunamisel. 

40   KSH läbiviimise käigus tuleb arvesse võtta ka perioodi-
liselt üleujutatavate alade asukohti ja tervise- ja kesk-
konnakahju ohu vähendamise võimalusi üleujutusohuga 
seotud riski piirkondades. 

KSH programmi täiendati üleujutuse 
riskiga arvestamise vajadusega 
asustuse arengu suunamisel. 

41   Vastavalt KeHJS § 36 lõike 2 punktile 2 tuleb KSH prog-
rammis selgitada ja nimetada planeeringu elluviimisega 

KSH programmis oli käsitletud ini-
mese tervisele avalduvate mõjude 
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eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju inimese tervisele. arvestamine KSH teostamisel ja 
planeeringulahenduse koostamisel. 

42   Juhime tähelepanu, et KSH-s tuleb arvestada Harju 
maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi korido-
ri asukoha määramine“ terviklahendusega. 

KSH programmis oli selgitatud, et 
maakonnaplaneeringu koostamisel 
lähtutakse Rail Baltic’u maakonna-
planeeringu lahendusest 

43  Tehnilise 
Järelvalve 
Amet, kiri 
04.14 nr 1-
13/13-1555-
006 

Raudteetranspordi valdkonda silmas pidades täienda-
vaid ettepanekuid ei ole, kuivõrd 12.04.2012. a algata-
tud planeering „Rail Baltic raudtee trassi koridori asu-
koha määramine“ (edaspidi ka RB planeering) on koos-
tamisel ning koostatav Harju maakonnaplaneering 
2030+ lähtub menetluses oleva RB planeeringu lahen-
dusest. 

KSH programmis oli selgitatud, et 
maakonnaplaneeringu koostamisel 
lähtutakse Rail Baltic’u maakonna-
planeeringu lahendusest 

44  Jõelähtme 
vallavalitsus, 
kiri 
29.05.2014 
nr 7-2/1365-
2 

Jõelähtme Vallavalitsus tegi ettepanekud maakonnapla-
neeringusse 10.03.2014 e-kirjaga aadressil 
Joel.Jesse@mv.harju.ee. Samuti oleme 05.05.2014 
kirjaga nr 7-2/1365-1 esitanud ettepaneku Ruu küla 
loodusväärtuste väljatoomiseks ja nende kaitsmise 
vajadused. Antud ettepanekud ei ole lisatud KSH prog-
rammi menetlusse, mis on arvutivõrgus kättesaadav 
aadressil: http://harju.maavalitsus.ee/et/harju-
maakonnaplaneering-2030. 

KSH töörühm vabandab, ettepane-
kud ei kajastunud KSH programmis 
inimliku eksituse tõttu. 
 
KSH programmi täiendati heakskiit-
mise etapis (vt järgnevad tabeli 
read). 

45   (10.03.2014 e-kirja alusel) 
Jõelähtme poolt vaadatuna on meie jaoks olulised tee-
mad nt Rail Baltic, kuigi selle trass valitakse omaette 
planeeringuga, trassikoridor, mis meie poolt on aktsep-
teeritav; LNG gaasitrass, PHAJ 300 kV elektriliin Arukül-
la, Muuga sadama ala ja selle võimalik laiendus (ORMO 
objekt). Oluline on, et teadaolevalt kavandatavad 
ORMO objektid oleksid kajastatud ja nende mõju hinna-
tud. Joonobjektidest veel  Neeme ja Kaberneeme vahe-
line tee (kõige merepoolsem polügooni tee läbi RMK 
metsamassiivi – Kalevi tee), mis tuleks rajada olemas-
olevasse tee koridori ja mis peaks olema riigi maantee. 

Rail Balticu valla jaoks aktsepteeri-
tava trassikoridori valimise osas KSH 
programmi ei täiendatud, Harju 
maakonnaplaneeringu „Rail Baltic 
raudtee trassi koridori asukoha 
määramine“ selgitusena kajastus 
programmis, et koostatav MP 2030+ 
lähtub Rail Balticu planeeringu la-
hendusest.  
Joonobjektide ja potentsiaalselt 
olulist ruumilist mõju omavad objek-
tid (LNG gaasitrass, elektriliin Aru-
külla, Muuga sadama ala ja selle 
võimalik laiendus, Neeme ja 
Kaberneeme vaheline tee olemas-
olevas teekoridoris). Loetletud ob-
jekte käsitletakse MÜ 2030+ koos-
tamisel planeerimisseaduse § 7 lg 3 
p 10 tähenduses. Nimetatud seadu-
sepunkti kontekstis toimuv mõjude 
hindamine kajastus KSH program-
mis, programmi ei täiendatud. 

46   (10.03.2014 e-kirja alusel) 
Samuti rohevõrgustiku täpsustused kohtades, kus on 
välja selgitatud juba, et ei toimi nt Muuga sadama peal 
olev K-9. 

KSH programmi algsele käsitlusele – 
MP 2030+ KSH käigus hinnatakse 
viise võrgustiku sidususe tagamiseks 
asukohtades, kus rohevõrgustiku 
teemaplaneeringus määratletud ning 
üldplaneeringutes täpsustatud rohe-
võrgustiku koridorid ei moodusta 
võrgustikku – lisati täiendus, mille 
kohaselt viise võrgustiku sidususe 
tagamiseks hinnatakse MP 2030+ 
KSH käigus ka asukohtades, kus 
kohalike omavalitsuste poolt on 
välja toodud probleemid võrgustiku 
toimimises. 
 

47   (05.05.2014 kirja nr 7-2/1365-1 alusel, täielik ettepa-
nek vt kirjas, Lisa 7) 
Teeme ettepaneku täiendada Harju maakonnaplanee-
ringu koostamist ja KSH programmi Ruu küla loodus-
väärtuste väljatoomisega ja nende kaitsmise vajaduse-
ga. 

KSH programmi peatükki 3 lisati 
täpsustus:   
Jõelähtme Vallavolikogu on 26. 
veebruari 2014 otsusega nr 48 ot-
sustanud teha Keskkonnaministee-
riumile ettepaneku Ruu küla maasti-
ku kaitse alla võtmiseks ning sead-
nud Jõelähtme Vallavalitsusele üles-
ande vajalike materjalide etteval-
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mistamiseks. KSH töörühmale tea-
daolevalt ei ole käesoleva program-
mi koostamise hetkeks algatatud 
looduskaitseseaduse § 9 kohast 
loodusobjekti kaitse alla võtmise 
menetlust, teadet menetluse alga-
tamise kohta ei ole ilmunud väljaan-
des Ametlikud Teadaanded. Info 
Jõelähtme valla tegevuse kohta 
ettevalmistusteks kaitse alla võtmise 
osas võetakse teadmiseks KSH 
koostamisel, alal paiknevate kaitsta-
vate loodusväärtustega arvestatakse 
samaselt muudes piirkondades esi-
nevate loodusväärtustega. 

48  Keskkonna-
amet, Harju-
Järva-Rapla 
regioon, kiri 
06.06.2014nr 
HJR 6-
8/14/12226-2
  

Palume sisulisi põhjendusi, mis põhjusel on jäetud KSH 
programmis kajastamata Jõelähtme Vallavalitsuse ette-
panekud ning miks ei ole neid KSH programmi lisatud. 
/.../ Täiendada KSH programmi Jõelähtme Vallavalitsu-
se märkuste põhjal. 

KSH programmi täiendati, võttes 
arvesse Jõelähtme Vallavalitsuste 
poolt 10.03.2014 ning 05.05.2014 
kirjadega esitatud ettepanekuid ning 
29.05.2014 kirjas esitatud tähelepa-
nekuid KSH avaliku arutelu prog-
rammi avaliku arutelu protokolli 
osas (vt tabeli eelnevad read). Harju 

Maavalitsuse poolt 26.05.2014 kir-
jaga nr 12-4/2014/2435 heakskiit-
misele esitatud KSH programmis ei 
kajastunud Jõelähtme Vallavalitsuse 
ettepanekud inimliku eksituse tõttu. 

49   Dokumendiregistrist on leitav, et kõikidele pädevatele 
asutustele, kes esitasid KSH programmile seisukohad 
vastati 20.05.2014 kirjaga nr 12-4/2014/1423, kuidas 
nende ettepanekute põhjal on KSH programmi täienda-
tud. Ainsana ei teavitatud Keskkonnaametit. Peame 
antud asjaolu kahetsusväärseks ning alljärgnevalt esi-
tame omapoolsed märkused KSH ekspertide selgituste-
le, millega Keskkonnaamet ei nõustu. Keskkonnaamet 
esitas KSH programmile ettepanekud 16.04.2014 kirja-
ga nr 6-8/14/6129-2 (edaspidi nimetatud 16.04.2014 
kiri) 

Keskkonnaameti välja jätmine 
20.05.2014 kirja adressaatide nime-
kirjast oli taotluslik, kuna neljandal 
tööpäeval (26.05.2014) peale nime-
tatud kirja saatmist esitati KSH 
programm heakskiitmiseks Kesk-
konnaametile. Seega oleks täiendav 
kirjavahetus olnud dubleeriv –
Keskkonnaametil on võimalik enda 
seisukohad esitada heakskiitmise 
käigus, mida amet ka kirjaga 
06.06.2014 nr HJR 6-8/14/12226-2 
on teinud. 

50   Keskkonnaamet on jätkuvalt seisukohal, et KSH prog-
rammi punkti 4 tuleb lisada erinevad võrguettevõtted. 
Keskkonnaamet ei nõustu KSH töörühma kommentaa-
riga, et võrguettevõtteid ei lisata KSH menetlusosaliste 
hulka, kuna nad on kaasatud planeeringu koostamisse. 
Keskkonnaamet peab võrguettevõtete kaasamist KSH 
menetlusse oluliseks, sest sel juhul on õigeaegselt 
võimalik tuvastada, kas mõjud, mis on soetud erinevate 
võrkudega on hinnatud piisavalt. Täiendada KSH prog-
rammi. 

KSH programmi ei täiendatud, võr-
guettevõtteid ei kajastata KSH prog-
rammis eraldiseisvalt KSH protsessi 
menetlusosalistena, keda teavita-
takse kirjaga. KSH töörühm ning 
Harju Maavalitsus on seisukohal, et 
maakonnaplaneeringu koostamisel 
läbi viidav kaasamis- ja teavitus-
protsess tagab võrguettevõtete 
huvide kajastumise maakonnapla-
neeringu lahenduses.  
Mõjude hindamise, st KSH aruande 

koostamise aluseks on maakonna-
planeering. Maakonnaplaneeringu 
planeerimisseaduse §7 lg3 p10 ko-
hane ülesanne on muuhulgas tehno-
võrkude koridoride paigutuse mää-
ramine. Seega on valdkond üheks 
teemaks, mis maakonnaplaneerin-
gus lahendatakse ning mida seetõttu 
tuleb KSH aruande koostamisel 
käsitleda. Mõjude hindamisel lähtu-
takse KSH programmist ning kesk-
konnamõju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse §40 lg4. 
Lisame, et varasemates dokumenti-
des on antud küsimuses juba selgi-
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tusi antud; võrgu- või muude ette-
võtjate kaasamist KSH menetlusse 
ei nõua keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi sea-
dus; ettevõtjate kaasamine toimub 
maakonnaplaneeringu koostamisel 
ning muude maakonnaplaneeringute 
KSH protsesside koosseisus ei ole 
Keskkonnaameti poolt antud küsi-
must tõstatatud (näiteks Viljandi 
koostatav maakonnaplaneering – 
KSH programmi eelnõu leitav maa-
valitsuse veebilehel15, Keskkonna-
ameti seisukoht KSH programmi sisu 
osas kirjas 06.05.2014 nr PV 6-
8/14/9608-2; Pärnu maakonnapla-
neeringu KSH programmi eelnõu16, 
Keskkonnaameti seisukoht KSH 
programmi sisu osas kirjas 
06.05.2014 nr PV 6-8/14/7916-2; 
Saare maakonnaplaneeringu KSH 
programmi eelnõu, leitav  Saare 
Maavalitsuse kirja 12-32014717 
19.05.2014 koosseisus, Keskkonna-
ameti seisukoht KSH programmi sisu 
osas kirjas 12.06.2014 nr HLS 6-
8/14/11661-2; heakskiidetud Lääne-
Viru maakonnaplaneeringu KSH 
programm17, Keskkonnaameti pool-
ne KSH programmi heakskiit, kus 
loetletakse ka KSH menetlusosali-

sed, Keskkonnaameti kirjas 
10.06.2014 nr V 6-8/14/12139-2). 

51   KSH programmist ei selgu, et oleks arvetatud Keskkon-
naameti 16.04.2014 kirja punktis 15 toodud märkuse-
ga, et maismaatuuleparkide teema käsitluses tuleb 
arvestada mõjuga lindude rändeteedele. KSH töörühm 
ei ole ettepaneku arvestamata jätmist põhjendanud. 

KSH programmi täiendati järgmise 
lõiguga: Maismaatuuleparkide teema 
käsitlemises analüüsitakse üldista-
tult ka mõju lindude rändeteedele 
ning seatakse tingimused keskkon-
namõjudega arvestamiseks täpse-
mates planeeringutes. Katvad and-
mestikku lindude rändeteedele tea-
daolevalt ei ole, analüüsil on aluseks 
olemasolevad andmed ja ekspert-
hinnangud. 

52   KSH töörühma kommentaar Keskkonnaameti ettepane-
ku kohta, mis puudutab Natura hindamist toob välja, et 
(tsiteerime): „Seisukoht Natura 2000 võrgustiku alade 
eelhindamise ja asjakohase hindamise osas võetakse 
teadmiseks KSH aruande koostamisel.“ Juhime tähele-
panu, et KSH programmis, käsitletakse ainult eelhin-
damist (lehekülg 7). Palume KSH programmi täiendada. 

KSH programmi ptk 3 lisati täiendus, 
et juhul kui maakonnaplaneeringuga 
kavandatakse tegevusi, mille osas 
Natura 2000 eelhindamise käigus 
selgub asjakohase hindamise vaja-
dus ning maakonnaplaneeringus 
esitatava lahenduse täpsusaste on 
piisav võimaldamaks asjakohast 
hindamist, viiakse läbi asjakohane 
Natura 2000 hindamine. 

53   Keskkonnaamet ei nõustu KSH töörühma käsitlusega, 
mis puudutab ehituskeeluvööndite täpsustamist. Kesk-
konnaamet on seisukohal, et ehituskeeluvööndi täpsus-
tamine on planeerimisseaduse § 8 lg 3 p 12 kohaselt 
üldplaneeringu ülesandeks ning seda ei tule käsitleda 
maakonnaplaneeringu tasandil. Keskkonnaministeeriu-
mi kirjale viitamine ei ole ehituskeeluvööndi puhul asja-
kohane. Täpsustada KSH programmi. 

KSH programmi ei täpsustatud. 
Selgitame täiendavalt enda seisu-
kohta ehituskeeluvööndi valdkonna 
käsitlemise osas maakonnaplanee-
ringus. Antud küsimuses nõustume 
Teie poolt välja toodud tõsiasjaga, 
et ehituskeeluvööndi ulatust käsitle-
takse vastavalt looduskaitseseadu-
sele (paragrahvid 38 ja 40) kohaliku 
omavalitsuse tasandi planeeringu-

                                           
15 http://viljandi.maavalitsus.ee/uue-maakonnaplaneeringu-koostamine 
16 Leitav http://parnu.maavalitsus.ee/et/koostatav-parnu-maakonna-planeering 
17 Leitav https://laane-viru.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering 
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tes. Maakonnaplaneeringu konteks-
tis käsitletakse teemat üldistatult, 
tehes vajadusel ettepanekud üldpla-
neeringutele valdkonna täpsemaks 
käsitlemiseks. Näitena teema käsit-
lusest maakonnaplaneeringu tasan-
dil saab tuua Lääne-Virumaa maa-
konnaplaneeringu „Lääne-Viru maa-
konna rannikuala“ (kättesaadav 
aadressil https://laane-
viru.maavalitsus.ee/et/laane-viru-
maakonna-rannikuala1), mis samuti 
annab suunised üldplaneeringute 
tasandil teema käsitlemiseks. 
Tsiteerime ka antud kontekstis täp-
semalt Keskkonnaministeeriumi kirja 
24.04.2014 nr 11-17/14/2361-3. 
Oma kirjas esitab Keskkonnaminis-
teerium seisukoha: /KSH program-
mi.../ „Leheküljel 6 punktis 10 (tee-
de, raudteede, veeteede ja tehno-
võrkude koridoride, lennuväljade, 
sadamate ja jäätmete ladestamise 
kohtade ning muude tehnorajatiste 
paigutuse määramine) palume ar-
vestada, et juhul kui KSH käigus 
tuleb ilmsiks vajadus muuta ole-
masolevate keskkonnaregistrisse 
kantud veekogude kalda kitsendusi, 
täpsustada veekogude kaldajoont 
või lisada uusi veekogusid keskkon-

naregistrisse, tuleb ka selliste tege-
vuste vajadus maakonnaplaneerin-
gus ette näha.“ Looduskaitseseadu-
se §35 loetleb ranna ja kalda kasu-
tamise kitsendustena ka ranna või 
kalda ehituskeeluvööndi (lg 1 p2). 
Seega on Keskkonnaministeeriumi 
kirjale viitamine ehituskeeluvööndi 
kontekstis asjakohane, tuues välja 
planeerimisseaduse kohase maa-
konnaplaneeringu ülesande, mille 
kontekstis võib ehituskeeluvööndi 
käsitlemine osutuda vajalikuks. 

54   KSH programmi punkt 5 „Eeldatav ajakava“ tabelis 1 
tuuakse välja planeeringu kooskõlastamine. Palume 
täpsustada, kas planeeringut kooskõlastusringile saates 
on seal juures KSH aruanne. Juhime tähelepanu, et 
Keskkonnaameti kodulehelt  on leitav planeeringute 
koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
menetluste ühildamise kohta selgituskiri ning skeem. 
Palume ülaltoodu põhjal täpsustada KSH programmi. 

KSH programmi peatüki 5 tabelit 
täpsustati, lisades selgituse: Planee-
ringu kooskõlastamine (tutvumiseks 
esitatakse ka KSH aruande tööver-
sioon). 

55   KSH programmi punktis 6 „Planeeringu koostaja ja 
korraldaja, keskkonnamõju strateegilise hindamise 
teostaja andmed“ tuuakse välja KSH juhteksperdina Tiit 
Oidjärv. KeHJS § 38 lg 2 p 5 kohaselt on strateegilise 
keskkonnamõju hindamise järelvalvaja ülesandeks 
eksperdi nõuetele vastavuse hindamine käesoleva sea-
duse § 34 lõikes 3 nimetatule. Keskkonnaamet raken-
dades haldusmenetluse seaduse (edaspidi nimetatud 
HMS) § 6 palub esitada tõendid KSH juhteksperdi vas-

tavuse hindamiseks. Vastavad dokumendid võib esitada 
KSH programmis eraldi lisana või edastada need eraldi 
KSH järelvalvajale. 

Dokumendid edastati teistkordselt 
heakskiitmisele esitatava programmi 
kaaskirja lisana 

56   Palume informatsiooni, kas KSH programmi avalikus-
tamise ajal esitati kirjalikke ettepanekuid või vastuväi-
teid? 

KSH programmi peatükki 7 täiendati 
selgitusega, et avaliku väljapaneku 
käigus esitas kirjalikult oma ettepa-
nekud Jõelähtme Vallavalitsus. 
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Täiendavalt ettepanekuid või vastu-
väiteid kirjalikult ei esitatud. 
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sioon 

Lisaks järgnevalt esitatud tõendusdokumentidele teavitati avalikustamisest ka 
osades kohalike omavalisuste ajalehtedes, millest KSH töörühmal kattev ülevaa-
de puudub. 

 
Harju Maavalitsuse veebileht 
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Teavituskiri:  Harju maakonna kohalikud omavalitsused, Järva Maa-

valitsus, Lääne Maavalitsus, Lääne-Viru Maavalitsus, Rapla Maavalit-

sus, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministee-

rium, Siseministeerium, Põllumajandusministeerium, Sotsiaalm inistee-

rium, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium, Keskkonnaameti Har-

ju-Järva-Rapla regioon, Maa-amet, Muinsuskaitseamet, Päästeamet, 

Riigimetsa Majandamise Keskus , Põllumajandusamet, Tehnilise Järe-

levalve Amet, Veeteede Amet, Eesti Keskkonnaühenduste Koda 
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Ajaleht „Harju elu“- teade ning tutvustav artikkel (väljavõtted)  
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nimekirjad 

 
Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi ning planeeringu lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu 

 
PROTOKOLL 

 
13.05.204 kl 15.00, Kuusalu rahvamaja 
 

 
Osalejate nimekiri eraldi lehel.  

 
Arutelu käik: 
- Joel Jesse, Harju Maavalitsus – sissejuhatus ja tutvustus 

- Pille Metspalu, OÜ Hendrikson&Ko – lähteseisukohtade tutvustus 
- Tiit Oidjärv, OÜ Hendrikson&Ko – KSH programmi tutvustus 

 
Kohapeal esitatud küsimused: 
- Tiiu Lepnurm: Küsimus rohevõrgustiku muutmisest detailplaneeringuga.  

- Pille Metspalu:   
- Joel Jesse: Planeerimisseaduse kohaselt on võimalik madalama tasandi pla-

neeringutega kõrgema tasandi planeeringuid muuta, aga sellised detailpla-
neeringud vaatab järelvalve käigus läbi ka maavalitsus ja kiidab heaks maa-
vanem. Üldplaneeringutega maakonnaplaneeringu muutmine on kohaliku 

omavalitsuse pädevus. 
- Tiit Oidjärv: Samal ajal toimubki rohevõrgustiku kaitsmine siiski ainult pla-

neeringutega, tegemist ei ole seadusega kaitstavate aladega. Seega on sea-
duse mõte see, et järgnevate planeeringutega saab läbi planeerimisprotsessi 

rohevõrgustikku muuta. 
- Tiiu Lepnurm: Küsimus tiheasustusalade käsitlemisest maakonnaplaneerin-

gus. 

- Pille Metspalu: Tiheasustusalade teema on vaieldamatult väga oluline maa-
konnaplaneeringu ja planeerimisseaduse tähenduses, samuti viitab sellele 

mõistele ka mälu järgi 17 muud seadust. Samal ajal seadus mõistet üheselt 
ei defineeri. Seega on  tegemist väga olulise valdkonnaga, mis tuleb planee-
ringus sisustada. 

- Joel Jesse: Tegelikult on valdkond olnud sees ka vanas maakonnaplaneerin-
gus ning kindlasti käsitletakse seda ka uues planeeringus. 
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Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi ning planeeringu lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu 
 

PROTOKOLL 
 

13.05.204 kl 18.00, Kose rahvamaja 
 
 

Osalejate nimekiri eraldi lehel.  
 

Arutelu käik: 
- Joel Jesse, Harju Maavalitsus – sissejuhatus ja tutvustus 
- Pille Metspalu, OÜ Hendrikson&Ko – lähteseisukohtade tutvustus 

- Tiit Oidjärv, OÜ Hendrikson&Ko – KSH programmi tutvustus 
 

Kohapeal esitatud küsimused: 
- Tiit Viirelaid: Kas juhul kui lähteseisukohtade täiendamise kontekstis esitatud 

info osas on võetud seisukoht, et teadaolev info kajastatakse maakonnapla-

neeringus, tuleb ettepaneku esitajal see info edastada? Näitena saab tuua 
RMK matkarajad, millega palusime maakonnaplaneeringus arvestada.  

- Joel Jesse: Valdava osa infost saame ikkagi kätte ametkondadelt või avalikest 
andmebaasidest. Senine koostöö ametkondadega alusinfo saamiseks on laa-
bunud hästi. Info kajastumine maakonnaplaneeringus sõltub loomulikult 

maakonnaplaneeringu täpsusastmest.  
- Andzelika Tetsmann: Kui maakonnaplaneering koostatakse hetkel perioodiks 

2030+, siis millal on eeldatavasti järgmise maakonnaplaneeringu koostamise 
aeg? 

- Joel Jesse: Senise praktika alusel võib öelda, et ilmselt jääb kehtima ligikau-

du 15-aastane samm.  
- Tiit Viirelaid: Tiheasustusala mõiste kohta küsimus. Kas maakonnaplaneering 

defineerib tiheasustusala? Näiteks Lääne maakonnaplaneeringus on mõiste 
väga täpselt määratletud.  

- Pille Metspalu: Kindlasti on tegemist maakonnaplaneeringu kontekstis olulise 

teemaga. Samal ajal ühtset definitsiooni seaduses ei ole, kuigi mitmed sea-
dused sellele viitavad. Tõenäoliselt on vajalik maakondadeüleselt põhimõtted 

kokku leppida, viime teema täiendavalt siseministeeriumini, et saavutada 
maakondadeülene ühtne arusaam. 

- Tiit Viirelaid: Palun selgitage maakonnaplaneeringu rohevõrgustiku muutmise 
võimalust kohaliku omavalitsuse üldplaneeringuga. Detailplaneeringute me-
netlemise kontekstis on see teemana üles kerkinud. 

- Joel Jesse: Vastavalt planeerimisseadusele on madalama tasandi planeerinu-
tega võimalik kõrgema tasandi planeeringut nii muuta kui täpsustada. Maa-

konnaplaneeringu teemaplaneeringu kontekstis on muudatusi seni tõlgenda-
tud täpsustustena. 

- Andzelika Tetsmann: Kas maakonnaplaneering käsitleb ühistranspordi temaa-

tikat? 
- Joel Jesse: Maakonnaplaneeringus käsitletakse üldpõhimõtetena, tulenevalt 

planeerimisseadusest ning üleriigilise planeeringu käsitlusest. Eraldiseisvana 
on koostamisel ühistranspordi keskuses koostamisel eraldiseisev Harjumaa 
ühistranspordi arengukava, mis lahendab mitmed küsimused täpsemalt.  
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Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi ning planeeringu lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu 
 

PROTOKOLL 
 

14.05.204 kl 14.00, Harju maavalitsus 
 
Osalejate nimekiri eraldi lehel.  

 
Arutelu käik: 

- Alan Rood, Harju Maavalitsus – sissejuhatus ja tutvustus 
- Laura Uibopuu, OÜ Hendrikson&Ko – lähteseisukohtade tutvustus 
- Tiit Oidjärv, OÜ Hendrikson&Ko – KSH programmi tutvustus 

 
Kohapeal esitatud küsimused: 

- Birgrit Parmas: Meile teadaolevalt on Keskkonnaministeeriumis ülevaatamisel 
määrus, millega on kohalike omavalitsuste vahel põhjaveevaru jaotatud.  

- Tiit Oidjärv: Täname info eest, võtame nendega ühendust. 

- Marica Sepp: Olulisemad objektid peaks maakonnaplaneering määrama – 
lennujaamad, sadamad. 

- Heino Alaniit: Olemasolevatega kindlasti maakonnaplaneeringus arvestame. 
Olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavalikut koostatavate maakonnapla-
neeringutega ei tehta. Nii palju kui ametkonnad on ruumiliselt oma seisukohti 

väljendanud, saame neid ka arvesse võtta.  
- Marica Sepp: Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtadele seisukohtade küsimi-

sel viitasime LNG gaasitrassi asukoha ja 330 kV õhuliini asukoha määramise 
vajalikkusele maakonnaplaneeringus. 

- Laura Uibopuu: Nagu planeeringu lähteseisukohtades kirjas on, maakonna-

planeering küsimustega tegeleb, aga lahendus selgub koostamise käigus.  
- Marica Sepp: Jõelähtme valla jaoks on oluline teeühenduse loomine Neeme-

Ihasalu ning Kaberneeme-Haapse-Kullamäe piirkondade vahel, mis tuleks ra-
jada olemasolevasse tee koridori ja mis peaks olema riigi maantee. 

- Heino Alaniit: Maakonnaplaneeringu koostamisel teemat käsitletakse, prae-

guse seisuga ei oska veel öelda, millisel kujul lahendust näitame – kas sele-
tuskirjas või ka joonisel. 

- Marica Sepp: Jõelähtme valla puhul tuleb käsitleda tingimata rohevõrgustiku 
teemat. Maakonna teemaplaneeringu rohevõrgustikku ei ole sisuliselt valla 

üldplaneeringuga täpsustatud, esinevad konfliktid reaalse olukorra ning pla-
neeringulahenduse vahel 

- Laura Uibopuu: Konfliktkohtades vaadatakse maakonnaplaneeringu koosta-

misel lahendust täpsemalt, Jõelähtmes tuleb seda teha.  
- Marica Sepp: Kui maakonnaplaneering käsitleb ehituskeeluvööndi vähenda-

mise teemat, ei tohiks käsitlus olla imperatiivne, vaid otsustusõigus peaks 
jääma üldplaneeringu tasandile. 

- Laura Uibopuu: Selline on ka seaduse mõte. Seniste näidete puhul saab ka 

üldistada, et Keskkonnaamet eelistab lahendid läbi kaaluda pigem veelgi ma-
dalamal, detailplaneeringu tasandil. Samal ajal on küsimus Vabariigi Valitsuse 

maakonnaplaneeringute algatamise otsuse juures olevates lähteseisukohta-
des teema välja toodud ning vajadusel seda maakonnaplaneeringus käsitle-
me.  
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Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi ning planeeringu lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu 
 

PROTOKOLL 
 

14.05.204 kl 18.00, Keila linnavalitsus 
 
Osalejate nimekiri eraldi lehel.  

 
Arutelu käik: 

- Joel Jesse, Harju Maavalitsus – sissejuhatus ja tutvustus 
- Laura Uibopuu, OÜ Hendrikson&Ko – lähteseisukohtade tutvustus 
- Tiit Oidjärv, OÜ Hendrikson&Ko – KSH programmi tutvustus 
 

Kohapeal esitatud küsimused: 
- Martin Aus: Kuidas saab toimuma põhjaveevarude arvestamine maakonna-

planeeringus – detailplaneeringud on ju juba kehtestatud omavalitsustes? 
- Joel Jesse: Asustuse suunamise ülesande kontekstis on eesmärk panna koha-

likud omavalitsused vähemalt mõtlema selle, et vajalik oleks hakata teatud 
juhtudel detailplaneeringuid kehtetuks tunnistama. 

- Martin Aus: Faktiliselt on suvilaaladega üldplaneeringutes arvestatud kui 

perspektiivsete elamualadega. Heaks meetmeks üleplaneerimise pidurdamisel 
on ilmselt väärtuslik põllumaa. 

- Tiit Oidjärv: Ilmselt rõhutab maakonnaplaneering vajadust suvilaaladega ma-
dalama tasandite planeeringutes terviklikumalt tegeleda. Kuna tingimused on 

suvilaaladel erinevad, ei saa kõiki katvalt ära lahendada. Väärtuslike põllu-
maade osas annab põllumajandusministeerium alusandmed (mulla väärtus) 
ning loodetavasti ka enda poolsed nägemused maakasutustingimuste osas – 

vastasel juhul hakkab iga maakond erinevalt tõlgendama.  
- Kaire Koitne: Põllumaade osas tuleb soosida ka reaalsed kastust, kasutuseta 

põllumaa väärtus langeb. 
- Joel Jesse: Arvestada tuleb kindlasti, et mulla väärtus võib erinevate maa-

kondade kontekstides tähendada erinevaid tingimusi.  

- Joel Jesse: Tiheasustusala mõiste osas teeme täiendavalt koostööd siseminis-
teeriumiga, mõiste sisustamise ühtlustamiseks maakonnaplaneeringutes.  

- Martin Aus: Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, et rohealasid ei loetaks ti-
heasustusalade sisse. 

- Kaire Koitne: Maakonnaplaneeringus tuleks arvestada vanade ajalooliste 

kaartidega, mis annavad olulist infot kultuuripärandi ja tähendusliku maaka-
sutuse kohta.  

- Joel Jesse: Antud küsimuse näitel on hea kirjeldada ka koridoride reserveeri-
mise vajadust – näitlikustades, kui suured muutused võivad eeldatavasti näi-
teks 15 aastaga toimuda, mistõttu oluline on koridoride reserveerimine.  

- Martin Aus: Seni on pigem vallad olnud need, kes on koridorid puhtad hoid-
nud, Maanteeameti seisukoht on muutunud tulenevalt nende lähiaastate ra-

halistest võimalustest.  
- Ago Kokser: Koridoride reserveerimise vajaduse määratlemine kõrgema ta-

sandi dokumendis on äärmiselt oluline, et madalama tasandi dokumentide 

koostamisel oleks võimalik millelgi tugineda.   
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Lisa 11. Programmi heakskiitmise kirjavahetus 
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