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Põlva maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine 
 
 

  

Põlva maakonnaplaneeringu (edaspidi maakonnaplaneering) koostamise aluseks oli Vabariigi 

Valitsuse 18.07.2013 korraldus nr 337 ja selles nimetatud lähteseisukohad. 

 

Esimene Põlva maakonnaplaneering koostati 1990. aastate lõpus paralleelselt üleriigilise 

planeeringuga „Eesti 2010“. Maakonnaplaneeringut on täpsustatud ja täiendatud kahe 

teemaplaneeringu, „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” ning 

„Sotsiaalne infrastruktuur”, kaudu. Vaatamata teemaplaneeringutega tehtud täiendustele ja 

täpsustustele on see maakonnaplaneering kohati sisult vananenud. Maakonnaplaneeringus 

püstitatud üldisemad arengueesmärgid on vaatamata ühiskonnas toimunud muudatustele 

endiselt asjakohased, kuid planeeringu elluviimiseks kavandatavad konkreetsed tegevused 

ning maakonna ruumistruktuur on ajas muutunud. 

 

Uue maakonnaplaneeringu koostamisel oli peamiseks eesmärgiks maakonna ruumilise arengu 

põhimõtete ja suundumuste määratlemine (maakonnaplaneeringu algatamise ajal ja kuni 

30.06.2015 kehtinud, edaspidi seni kehtinud, PlanS § 7 lg 3 p 1), tasakaalustades seejuures 

riiklikud ja kohalikud huvid (seni kehtinud PlanS § 7 lg 3 p 2). 

 

Samuti oli maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks erinevate elualade arengukavasid 

integreeriv ruumilise arengu kujundamine. See tähendab, et ühest küljest tuli 

maakonnaplaneeringu koostamisel arvesse võtta olemasolevaid riiklikke ja maakondlikke 

arengukavasid ning teisest küljest tuleb arengukavade ja strateegiate koostamisel juhinduda 

kehtivast maakonnaplaneeringust. Maakonnaplaneering on üldplaneeringu koostamise alus 

(PlanS § 55 lõige 2). 

 

Maakonnaplaneeringute koostamisel tehti juba varases etapis koostööd planeeritava maa-ala 

kohalike omavalitsuste, planeeritava maa-ala naabrusesse jäävate maakondade maavanemate 

ja ministeeriumidega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi maakonnaplaneering käsitleb 

(seni kehtinud PlanS § 16 lg 1 p 2), et planeerimismenetlust lihtsustada ning erinevad huvid 

saaksid nõuetekohaselt tasakaalustatud. Samuti tehti koostööd riiklike ametitega ja kaasati 

erinevaid asutusi/ettevõtteid ning huvigruppe. 

 

Põlva maakonnaplaneeringu koostamisel oli aluseks seni kehtinud planeerimisseadus ja 

Siseministeeriumi ning maavalitsuste koostöös koostatud maakonnaplaneeringu koostamise 

lähteseisukohad
1
, mis koostati selleks, et tagada maakonnaplaneeringute koostamine ühtsete 

                                                 
1 http://www.fin.ee/maakonnaplaneeringud 

http://www.fin.ee/maakonnaplaneeringud
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põhimõtete järgi kõigis maakondades. Lisaks andsid planeeringusse sisendit olemasolevad 

arengudokumendid ja Rahandusministeeriumi (kuni 2015. aastani Siseministeerium) poolt 

koostatud/tellitud juhendid
2
, samuti erinevad huvigrupid. 

 

Maakonnaplaneering lähtub koostamise ajal kehtinud üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ 

ja vastab selles sätestatud eesmärkidele, milleks on muu hulgas olemasolevale 

asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja 

majanduskeskkonna kujundamine ning töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste 

kättesaadavuse tagamine toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu. 

Üleriigilise planeeringu tegevuskava järgi on selle saavutamise peamiseks tegevuseks 

maakonnaplaneeringu koostamine. 

 

Maakonnaplaneeringu ruumilise arengu põhimõteteks on toimival keskuste võrgustikul ning 

maakonnaplaneeringuga määratud linnalise asustuse aladel põhinev ruumistruktuur, 

jätkusuutlikku majanduskeskkonna arengut toetav kvaliteetne tehniline taristu ning maakonna 

elukvaliteeti tagav loodus- ja kultuurikeskkonna väärtustamine. Nendest põhimõtetest 

lähtuvalt on maakonnaplaneeringus määratud keskuste võrgustik, mis loob eeldused kahaneva 

elanikkonna tingimustes toimivaks asustusstruktuuriks, ja linnalise asustusega alad, mis 

tõstavad olemasolevate keskuste tihedust ning kompaktsust, ja lahendatud on põhimõttelised 

taristu ning majandustegevuse arengusuunad. Arvestades eeltoodut on maakonnaplaneering 

kooskõlas üleriigilise planeeringuga Eesti 2030+. 

 

Maakonnaplaneering hõlmab kogu maakonna territooriumi ja see algatati seni kehtinud 

planeerimisseaduse § 7 lõikes 3
3
 ning üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+“ sätestatud 

ülesannete lahendamiseks. Põlva maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks oli Põlva 

Maavalitsus. Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest, mis täiendavad üksteist 

ning moodustavad ühtse terviku. 
 
Tuginedes Vabariigi Valitsuse poolt antud maakonnaplaneeringu algatamise korraldusele, 

algatas Põlva maavanem 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/362 ka keskkonnamõju 

strateegilise hindamise (edaspidi KSH). 

 

Maakonnaplaneeringu koostamisel on keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 40 

lõike 2 järgi peab keskkonnamõju strateegilisel hindamisel selgitama, kirjeldama ja hindama 

strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi 

alternatiivseid meetmeid, tegevusi ning ülesandeid, arvestades strateegilise 

planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH aruanne oli sisendiks 

planeeringulahenduse väljatöötamisele. KSH aruanne käsitles maakonnaplaneeringu 

täpsusastmele vastavuses kõiki aspekte, mida maakonnaplaneeringu koostamisel arvesse oli 

võetud. 

 

Mõjutatavad keskkonnaelemendid, millest lähtuti, olid järgmised: 

- Looduskeskkond: loodusvaradest põhjavesi, pinnavesi, mets, taimestik-loomastik, 

maavarad jms, samuti kaitsealad, sh Natura 2000 alad, ning väärtuslikud 

põllumajandusmaad, maakondliku tähtsusega roheline võrgustik, väärtuslikud 

looduskooslused ja maakondliku tähtsusega väärtuslikud maastikud. 

                                                 
2 Maakonnaplaneeringute koostamine toimus kõigis Eesti maakondades paralleelselt, koostamist koordineeris 
Rahandusministeerium (kuni 2015. aastani Siseministeerium), kelle tellimisel on koostatud mitmed üle-
Eestilised juhendid.  

3 https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014097 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014097
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- Kultuuriline keskkond: piirkonna identiteet (traditsiooniline elulaad) ja kultuuripärand, 

miljööväärtuslikud alad, väärtuslikud maastikud ja kultuurimälestised. 

- Sotsiaalne keskkond: inimese tervis, tööhõive, inimeste vajadused ja heaolu, teenuste 

kättesaadavus. 

- Majanduslik keskkond: olulised ja arendatavad majandusharud, sh kultuuripärandiga 

seotud majandus, ning energia- ja ressursitõhusus. 

 

Keskkonnaamet kiitis KSH aruande heaks 28.04.2016 kirjaga nr 6-5/16/141-2. 

 

Maakonnaplaneeringu koostamine toimus koostöös avalikkusega. Lähteseisukohtade, KSH 

programmi ja maakonnaplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks korraldati avalikke 

väljapanekuid ja arutelusid. Avalikest väljapanekutest ja arutelude toimumisest teavitati 

maakonnalehes „Koit“, ajalehes „Lõunaleht“ ning maavalitsuse veebilehel. 

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimus 17.04.-

05.05.2014 Põlva Maavalitsuse veebilehel ja paberkandjal Põlva Maavalitsuses. 

Avalikustamise järgne avalik arutelu toimus 06.05.2014 Põlva Maavalitsuses. Samas toimus 

29.10.2014 maakonnaplaneeringus käsitletava asustuse suunamise teema põhimõtete 

väljatöötamise arutelu. Põlva maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 

05.06.-19.06. 2015 ja avalik arutelu 19.06.2015. 

 

Seni kehtinud PlanS § 17 lg 3 punkti 1 alusel palus Põlva maavanem 29.09.2015 kirjaga nr 

12-3/15/2489-1 määrata koostamisel oleva maakonnaplaneeringu teiste riigiasutustega 

kooskõlastamise vajaduse, viidates, et maakonnaplaneering esitatakse kooskõlastamiseks 

ja/või ettepanekute saamiseks järgmiselt: Põlvamaa kohalikud omavalitsused, Meeksi 

Vallavalitsus, Tartu maavanem, Valga maavanem, Võru maavanem, Kaitseministeerium, 

Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooni-

ministeerium, Maaeluministeerium, Siseministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet, 

Keskkonnaamet, Lennuamet, Maa-amet, Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Politsei- ja 

Piirivalveamet, Põllumajandusamet, Päästeamet, Veeteede Amet ja AS Eesti Raudtee. 

 

Võttes arvesse maakonnaplaneeringuga kavandatavate tegevuste iseloomu ja tuginedes 

ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 1 ning seni kehtinud 

PlanS § 17 lg 3 punktile 1, palus riigihaldusminister kooskõlastada Põlva 

maakonnaplaneering ka Terviseametiga. 

 

Maakonnaplaneeringu kooskõlastamine toimus ajavahemikul oktoober 2015 kuni jaanuar 

2016. Kooskõlastamise taotlus esitati lisaks eelnimetatutele ka Siseministeeriumile ja 

Keskkonnaameti Lõuna regioonile. Maakonnaplaneeringu kooskõlastasid ilma ettepanekute/ 

märkusteta Valga Maavalitsus, Võru Maavalitsus, Värska Vallavalitsus, Räpina Vallavolikogu, 

Orava Vallavolikogu, Mooste Vallavolikogu, Valgjärve Vallavolikogu, Veeteede Amet, 

Politsei- ja Piirvalveamet, Põllumajandusamet ja Terviseamet. Seni kehtinud PlanS § 17 lõike 

5 alusel arvestati maakonnaplaneeringu menetlemisel, et Ahja, Kõlleste, Mikitamäe, Vastse-

Kuuste ja Veriora kohalikul omavalitsusel ei olnud maakonnaplaneeringu kohta ettepanekuid 

ega vastuväiteid. 

 

Maakonnaplaneeringu lahendusele esitasid ettepanekuid, märkusi ja/või vastuväiteid 

Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Lennuamet, Kaitseministeerium, Tehnilise Järelevalve 

Amet, Maa-amet, Kanepi Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Laheda Vallavalitsus, Tartu 

Maavalitsus, Päästeameti Lõuna Päästekeskus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 

Keskkonnaministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Lisaks kooskõlastajatele 

esitasid maakonnaplaneeringu lahendusele ettepanekuid ja/või vastuväiteid AS Eesti Raudtee, 

Meeksi Vallavalitsus Tartumaalt ja kaks eraisikut. 
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Põlva maavanem võttis 21.01.2016 korraldusega nr 1-1/16/12 maakonnaplaneeringu vastu ja 

suunas selle avalikule väljapanekule. Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik 

väljapanek toimus 01.02.-29.02.2016. Maakonnaplaneeringu vastuvõtmisest ja selle 

avalikustamisest teavitati maakonnalehes „Koit“ ja maavalitsuse veebilehel. 

Maakonnaplaneeringu avalikustamisest teatati kirjalikult kohalikele omavalitsustele ja neile, 

kellega maakonnaplaneering kooskõlastati ning kellega tehti koostööd või keda kaasati 

planeeringu koostamisel. Maakonnaplaneeringu materjalidega oli avaliku väljapaneku ajal 

võimalik tutvuda Põlva Maavalitsuses, maavalitsuse veebilehel ja paberkandjal Põlva 

maakonna kõikides kohalikes omavalitsustes. Maavanem korraldas maakonnaplaneeringu ja 

KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 24.03.2016. Kuna avaliku 

väljapaneku ajal esitati ettepanekuid ja vastuväiteid, avaldas maavanem teabe avaliku 

väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta 31.03.2016 ajalehes „Koit“. 

 

Kõikidele avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete esitajatele vastas 

maavalitsus kirjalikult, esitades neile oma seisukoha ettepaneku või vastuväite osas.  

 

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehti maakonnaplaneeringus ning 

KSH aruandes vajalikud parandused ja täiendused lähtuvalt esitatud ning maavanema 

kaalutluse alusel arvesse võetud ettepanekutest. Tehtud täiendused ei muutnud 

maakonnaplaneeringu põhilahendust, mistõttu ei korratud avalikku väljapanekut. 

 

Kaalutlemise tulemusel leidis maavanem, et kolme isiku, Kaitseministeeriumi, Maanteeameti 

ja R. Kägo, ettepanekuid ja vastuväiteid pole maakonnaplaneeringu koostamisel võimalik 

arvestada, ning esitas nende osas oma seisukohad järgnevalt: 

 

1. Kaitseministeerium on teinud muuhulgas ettepaneku jätta välja maakonnaplaneeringu 

seletuskirja ptk 4.3 „Riigikaitse ja turvalisus“ punktis 4 toodud tingimus: 

Riigikaitseliste ehitiste rajamisel ja taktikaalade kasutamisel on koostöös 

omavalitsusega oluline leevendusmeetmete kavandamine tegevusega kaasnevate 

negatiivsete mõjude vähendamiseks. 

Maavanem esitas oma seisukoha maakonnaplaneeringu ptk 4.3 „Riigikaitse ja turvalisus“ 

punkti 4 osas: Tingimus on oluline ega eelda täiendavate mõjuhindamiste läbiviimist, vaid 

Eesti seadusandluse järgimist mõjude hindamise kohustuse korral. Tingimus on oluline 

maavalitsuse ja kohalike omavalitsuste seisukohast, mistõttu leidis maavanem, et huvide 

tasakaalustamise seisukohast on oluline jätta tingimus maakonnaplaneeringu seletuskirja. 

 

2. Maanteeamet tõi esile, et maakonnaplaneeringu seletuskirja ptk 4.2.1. on sillad 

maakonnaplaneeringu raames liiga detailne käsitlus tehnovõrkude koridoride 

paigutuse määramisel. Maanteeamet tegi ettepaneku sildu tehnovõrkude võimaliku 

asukohana mitte ette näha, vaid lahendada tehnovõrkude paiknemine üldisema 

käsitlusega. 

Maavanem oli seisukohal, et maakonnaplaneeringu ülesannetest ja optimaalsest 

ruumikasutusest lähtuvalt on planeeringus toodud tingimus asjakohane tehnovõrkude 

koridoride paigutuse määramisel: eelistatult paigaldatakse liinid avaliku kasutusega maadele 

(nt teekoridori, kergliiklusteede äärde, sobival trassivalikul kaalutakse sildade kasutust). 

Maavanem leidis, et antud sõnastus on piisavalt paindlik (eelistusel, kaalutakse sildade 

kasutamist). 

 

3. Maanteeamet märkis maakonnaplaneeringu seletuskirja ptk 4.1.5. „Kergliiklusteed“ 

kohta, et Maanteeamet jääb oma varasema seisukoha juurde ja palub kergliiklusteede 

puhul kergliiklusraja mõiste maakonnaplaneeringust eemaldada. 

Maavanem ei arvestanud ettepanekuga, kuna teede/radade täpsemal kavandamisel määratakse 
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ka nende täpsem tehniline lahendus. 

 

4. R. Kägo soovis muuta maakonnaplaneeringus rohelise võrgustiku piire Laheda vallas, 

Tilsi külas oma kinnistul ja selle lähialal. 

Maavanem oli seisukohal, et rohelise võrgustiku piiride muutmine kinnistu täpsusega väljub 

maakonnaplaneeringu täpsusastmest tulenevalt planeeringuhierarhiast ja et rohelise 

võrgustiku piiride edaspidine täpsustamine toimub kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu 

koostamise raames. 

 

5. R. Kägo pidas põhjendamatuks, et väärtuslikuks põllumajandusmaaks on määratud 

suvaliselt enamus maatükke, kitsendades sellega maaomanike huve. 

Maavanem selgitas, et maakonnaplaneering ei kehtesta väärtusliku põllumajandusmaa ulatust 

ega tingimusi. Need määratakse vastava õigusaktiga, mille eelnõu koostamisega tegeleb 

Maaeluministeerium. Väärtusliku põllumajandusmaa infokiht esitatakse 

maakonnaplaneeringu ruumiliste väärtuste joonisel vaid informatiivse taustainfona, mis ei 

oma konkreetseid õiguslikke tagajärgi. 

 

Seni kehtinud PlanS § 23 lõigete 1 ja 2 alusel esitas maavanem planeeringu 

Rahandusministeeriumile kui järelevalve teostajale koos informatsiooniga arvestamata jäänud 

ettepanekute ja vastuväidete kohta 13.09.2016 kirjaga nr 12-3/16/2274-1. 

 

Rahandusministeerium teavitas Põlva Maavalitust 10.11.2016 kirjaga nr 15-2/12488, 

14.11.2016 kirjaga nr 15-2/12548 ja 15.11.2016 kirjaga nr 15-2/12623 ettepanekuid ja 

vastuväite esitanud isikute ärakuulamise läbiviimise algatamisest ning 07.02.2017 kirjaga nr 

15-2/10786-1 nende isikute ärakuulamise tulemusest ning palus maavanemal teatada, kas ja 

mis osas on ta nõus maakonnaplaneeringut muutma. Põlva maavanem vastas 20.02.2017 

kirjaga nr 12-3/17/429-2 jäädes esialgu esitatud seisukohtade juurde, v.a Kaitseministeeriumi 

ettepanek maakonnaplaneeringu seletuskirja ptk 4.3. punkti 4 osas ja Maanteeameti ettepanek 

seletuskirja ptk 4 punkti 4.1.1. alapunkti 2 osas. Eeltoodut arvestades otsustati sõnastada ptk 

4.3. punkti 4 lause järgnevalt: Riigikaitseliste ehitiste rajamisel ja taktikaalade kasutamisel on 

koostöös kohaliku omavalitsusega oluline leevendusmeetmete kavandamine tegevusega 

kaasnevate negatiivsete mõjude vähendamiseks juhul, kui see on võimalik. Vastav parandus 

tehti maakonnaplaneeringu seletuskirjas. Samuti nõustus maavanem Rahandusministeeriumi 

10.11.2016 kirjas nr 15-2/12488 Kaitseministeeriumile toodud seisukohaga, et 

maakonnaplaneeringus pole võimalik anda suunist detailplaneeringu koostamise kohustusega 

alade ja juhtude määramiseks järgnevas sõnastuses: Riigikaitseliste ehitiste rajamiseks tuleb 

detailplaneering koostada üksnes siis, kui avalikku menetlust ei ole varem korraldatud riigi 

eriplaneeringu, üldplaneeringu või keskkonnamõju hindamise käigus. Maakonnaplaneeringu 

seletuskirjas tehti vastav parandus ja ptk 2.4. punkt 2 eemaldati. Maavanem nõustus ka 

Maanteeameti 25.11.2016 kirjas nr 15-2/15-00700/588 Rahandusministeeriumile antud 

selgitustega ja täpsustas seletuskirja ptk 4 punkti 4.1.1. „Põhimõtted maanteevõrgu 

arendamisel“ alapunkti 2, jättes sellest välja lause Maanteeameti kaasamine ei ole vajalik 

tehnoloogilises vööndis asuvatel olemasolevatel õuealadel ehitusloa kohustuseta ehitise 

kavandamise puhul.  

 

Ülejäänud küsimustes jäi maavanem oma esialgse seisukoha juurde. 

 

Kuna vastuväite osas kompromissi ei saavutatud, kujundas Rahandusministeerium kui 

järelevalve teostaja oma seisukoha ja esitas selle vastuväite esitajale ning Põlva 

Maavalitusele. Rahandusministeerium oli R. Kägo vastuväite osas seisukohal, et 

maakonnaplaneeringu käsitlus rohelise võrgustiku ja väärtuslike põllumajandusmaade osas on 

põhjendatud. 
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Samuti esitas Rahandusministeerium Maanteeameti ettepanekute osas arvamuse, et tingimus 

tehnovõrkude koridoride paigutuse määramisel sildu võimaliku asukohana kaaluda on 

põhjendatud. Maakonnaplaneering näeb ette, et tehnilise taristu, sh tehnovõrkude, 

kavandamise algstaadiumis tuleb teavitada ja teha koostööd teiste taristute omanikega, et 

võimaldada edaspidi kokkuhoidu taristu ühiselt ehitamisega. Seega tuleb koostöös 

Maanteeametiga ka kaaluda sildade kasutamist tehnovõrkude paigutuse määramisel. 

Rahandusministeerium oli Maanteeameti teise arvestamata ettepaneku osas arvamusel, et 

kergliiklusraja mõiste kasutamine maakonnaplaneeringus ei välista „Maanteede 

projekteerimisnormide“ kohase ehitusprojekti koostamist. 

 

Põlva Maavalitus täpsustas maakonnaplaneeringu järelevalve käigus toimunud arutelude 

põhjal maakonnaplaneeringut ja esitas selle koos jooniste ning seletuskirjaga 5.05.2017 

kirjaga nr 12-3/17/1147 Rahandusministeeriumile. Korrigeeritud planeeringus õigusaktidega 

vastuolu Rahandusministeerium kui järelevalve teostaja ei tuvastanud. 

 

Rahandusministeerium esitas oma seisukoha esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas 

26.07.2017 kirjaga nr 15-2/10786-4 ning oli nende osas seisukohal, et Põlva maavanema 

5.05.2017 kirjaga nr 12-3/17/1147 esitatud planeeringu eelnõu täiendamine ei ole 

vastuväidetest ja ettepanekutest tulenevalt vajalik. 

 

Järelevalve teostamise käigus hindas Rahandusministeerium ka maakonnaplaneeringu 

menetluse vastavust planeerimisseaduses esitatud nõuetele ega tuvastanud puudusi 

maakonnaplaneeringu menetlemisel. Samuti on järelevalve teostaja hinnangul 

maakonnaplaneeringu koostamisel ja koostamise juhtimisel osalenud vastavate erialade 

kõrgharidusega spetsialistid. 

 

Lähtuvalt kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS § 23 lõikest 6 andis riigihalduse minister kui 

järelevalve teostaja 26.07.2017 kirjaga nr 15-2/10786-4 heakskiidu ja tegi ettepaneku Põlva 

maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamiseks. 

 

Lisaks esitas järelevalve teostaja ettepanekuid maakonnaplaneeringu seletuskirja parema 

arusaadavuse huvides. Maavanem kaalus riigihalduse ministri heakskiidu kirjas toodud 

ettepanekuid ja otsustas täpsustada maakonnaplaneeringut järgnevalt: 

- Seletuskirja ptk 2.2. „Linnalise asustuse alad“ täpsustati, et linnalise asustusega alad 

on Põlvas ja selle lähiümbruses ning Räpinas ja selle lähiümbruses. 

- Peatükis 4.2.1. „Elektrivõrk“ lisati mõiste nimipinge. 

- Peatükis 4.2.1. „Elektrivõrk“ täpsustati mõiste trassikoridor kasutamist. 

 

Kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS § 24 lõike 6, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse 

rakendamise seaduse § 11 alusel ning tuginedes PlanS § 73 lõikele 1 muutub 

maakonnaplaneeringu kehtestamisega kehtetuks sama maa-ala kohta varem kehtestatud sama 

liigi planeering. Seetõttu muutuvad kehtetuks Põlva maakonnaplaneering (kehtestatud 2002. 

aastal) Põlva maakonna teemaplaneeringud „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (kehtestatud 2005. aastal) ja „Sotsiaalne infrastruktuur“ (kehtestatud 

2009. aastal). 

 

Võttes aluseks kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lõike 2, § 25 lõiked 2 ja 3, 

ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § l lõike 1, keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 44 lg 1 punkti 1, Vabariigi Valitsuse 

18.07.2013 korralduse nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine“, Põlva maavanema 

21.01.2016 korralduse nr 1-1/16/12 „Põlva maakonnaplaneeringu vastuvõtmine“, 
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Rahandusministeeriumi 26.07.2017 kirja nr 12-2/10786-4 „Põlva maakonnaplaneeringu 

2030+ heakskiitmine“ ja lähtuvalt ülaltoodud kaalutlustest teeb maavanem korralduse: 

 

1. Kehtestada Põlva maakonnaplaneering 2030+ lisatud kujul. 

2. Tunnistada kehtetuks maavanema 28.06.2002 korraldus nr 1.1-1/99 „Põlva 

maakonnaplaneeringu kehtestamine“, maavanema 13.06.2005 korraldus nr 1.1-1/125 

„Põlva maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ kehtestamine“ ning maavanema 02.11.2009 korraldus nr 1.1-

1/137 „Teemaplaneeringu „Sotsiaalne infrastruktuur“ kehtestamine“. 

3. Avaldada teade maakonnaplaneeringu kehtestamise kohta Põlva Maavalitsuse 

veebilehel ja ajalehes „Koit“ ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise otsuse 

tegemise päevast arvates. 

4. Saata maakonnaplaneeringu kehtestamise otsuse ärakiri ja kehtestatud 

maakonnaplaneering Põlva maakonna kohalikele omavalitsustele ja 

Rahandusministeeriumile ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates. 

5. Saata teade maakonnaplaneeringu kehtestamisest Rahandusministeeriumile, 

Keskkonnaministeeriumile, Maanteeametile, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumile, Kaitseministeeriumile, Siseministeeriumile, 

Keskkonnaameti Lõuna regioonile, Maa-ametile, Muinsuskaitseametile, 

Sotsiaalministeeriumile, Terviseameti Tartu talitusele, Kultuuriministeeriumile, 

Maaeluministeeriumile, Põllumajandusameti Põlva keskusele, Riigimetsa 

Majandamise Keskusele, Päästeameti Lõuna päästekeskusele, Eesti 

Keskkonnaühenduste Kojale ja AS Eesti Raudteele 14 päeva jooksul kehtestamise 

päevast arvates. 

6. Avaldada teade maakonnaplaneeringu kehtestamisest 14 päeva jooksul kehtestamise 

päevast arvates Ametlikes Teadaannetes ja Põlva Maavalitsuse veebilehel. 

 

Korralduse vaidlustamiseks on igal isikul, kes leiab, et otsus on vastuolus seaduse või muu 

õigusaktiga või korraldusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, õigus 30 

päeva jooksul, arvates päevast, millal isik sai teada või pidi teada saama 

maakonnaplaneeringu kehtestamisest, esitada kaebus Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Igor Taro 


