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Vastavalt nimekirjale  Meie 10.05.2016 nr 12-3/16/690-1 

  

 

 

 

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu ja selle  

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande  

avalikustamine 

 

Järva maavanem võttis 04.05.2016 korraldusega nr 1-1/16/275 „Järvamaa maakonnaplaneeringu 

vastuvõtmine ja avalik väljapanek“ vastu Järvamaa maakonnaplaneeringu. 

Järva Maavalitsus teatab, et 16. maist kuni 13. juunini 2016 toimub Järvamaa 

maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande 

avalik väljapanek. 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 06. juulil 2016 algusega kell 15.00 

Järva Maavalitsuse IV korruse saalis (Rüütli 25, Paide). 

Järvamaa maakonnaplaneeringu eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu kujundamine 

vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja 

arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust kohalikul tasandil. Maakonnaplaneering on 

algatatud kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete 

lahendamiseks. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Järva maakonna kohta ning selle ajaline 

perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.  

Maakonnaplaneeringu koostamisel on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille 

eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lõikele 2 

lähtutakse keskkonnamõju strateegiline hindamise läbiviimisel maakonnaplaneeringu 

eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, 

millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju. 

Maakonnaplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 

15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee). 

Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Järva Maavalitsus 

(Rüütli 25, Paide), kontaktisik: arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Merli Virk, tel 

3759664, e-post merli.virk@jarva.maavalitsus.ee. 

Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant ja KSH läbiviija on Skepast&Puhkim OÜ 

(endiste ärinimedega Ramboll Eesti AS ja Skepast&Puhkim AS) (Laki 34, 12915 Tallinn), 

kontaktisik: planeerija Eleri Kautlenbach (tel 5349 8565, e-post eleri.kautlenbach@skpk.ee) ja 

KSH juhtekspert Veronika Verš (tel 5454 5252, e-post veronika.vers@skpk.ee). Järvamaa 

maakonnaplaneeringu kehtestab Järva maavanem. 
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Järvamaa maakonnaplaneeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku 

jooksul Järva Maavalitsuses (Rüütli 25, Paide) maavalitsuse tööaegadel (E-N 8.00-12.00 ja 

12.45-17.00 ja R 8.00-12.00 ja 12.45-15.45), Järva maakonna vallavalitsustes ja linnavalitsuses 

ning Järva Maavalitsuse veebilehel aadressil: http://jarva.maavalitsus.ee/et/koostatav-

maakonnaplaneering. 

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta 

saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 13. juunini 2016 aadressil Järva Maavalitsus, 

Rüütli 25, 72713 Paide või e-posti aadressil info@jarva.maavalitsus.ee. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Alo Aasma 

maavanem 

 

 

 

Sama: Siseministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 

Kaitseministeerium, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Haridus- ja 

Teadusministeerium, Rahandusministeerium, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 

Järvamaa kontor, Keskkonnaministeerium, Maa-amet, Maanteeamet, Maanteeameti Ida regioon, 

Muinsuskaitseamet, Põllumajandusameti Järva keskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeameti 

Lääne päästekeskus, Kaitseliidu Järva malev, Terviseameti Põhja talitluse Järvamaa esindus, 

Tehnilise Järelevalve Amet, Keskkonnainspektsioon, Riigimetsa Majandamise Keskus, 

Lennuamet, Harju Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Rapla Maavalitsus, Lääne-Viru Maavalitsus, 

Jõgeva Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Albu Vallavalitsus, 

Ambla Vallavalitsus, Imavere Vallavalitsus, Järva-Jaani Vallavalitsus, Kareda Vallavalitsus, 

Koeru Vallavalitsus, Koigi Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Paide Vallavalitsus, Roosna-

Alliku Vallavalitsus, Türi Vallavalitsus, Väätsa Vallavalitsus, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, 

Järvamaa Kutsehariduskeskus, SA Järvamaa Arenduskeskus, Põhja-Eesti Turism SA, MTÜ 

Järva Arengu Partnerid, Lõuna-Järva Koostöökogu MTÜ, MTÜ Kodukant Järvamaa, MTÜ 

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, Järvamaa Ühistranspordi Keskus, AS Mäo Invest, AS Paide 

Vesi, AS Edelaraudtee, AS Elering, Eesti Ornitoloogiaühing 
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merli.virk@jarva.maavalitsus.ee 

http://jarva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering
http://jarva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering




« Tagasi

09.05.2016 

Tweet 0

Järva maavanem võttis vastu Järvamaa maakonnaplaneeringu, algab selle avalik 
väljapanek 

Järvamaa maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Järva maavanem võttis 04.05.2016 korraldusega nr 1-1/16/275 „Järvamaa maakonnaplaneeringu 
vastuvõtmine ja avalik väljapanek" vastu Järvamaa maakonnaplaneeringu.

Järva Maavalitsus teatab, et 16. maist kuni 13. juunini 2016 toimub Järvamaa maakonnaplaneeringu ja selle 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avalik väljapanek.

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 06. juulil 2016 algusega kell 15.00 Järva 
Maavalitsuse IV korruse saalis (Rüütli 25, Paide).

Järvamaa maakonnaplaneeringu eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise 
planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning suunata 
planeerimistegevust kohalikul tasandil. Maakonnaplaneering on algatatud kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks. 
Maakonnaplaneering koostatakse kogu Järva maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

Maakonnaplaneeringu koostamisel on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ja 
kehtestamisel. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lõikele 2 lähtutakse keskkonnamõju strateegiline hindamise läbiviimisel 
maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

Maakonnaplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee).
Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Järva Maavalitsus (Rüütli 25, Paide), kontaktisik: arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Merli 
Virk, tel 3759664, e-post merli.virk@jarva.maavalitsus.ee .

Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant ja KSH läbiviija on Skepast&Puhkim OÜ (endiste ärinimedega Ramboll Eesti AS ja Skepast&Puhkim AS) (Laki 34, 12915 Tallinn), 
kontaktisik: planeerija Eleri Kautlenbach (tel 5349 8565, e-post eleri.kautlenbach@skpk.ee ) ja KSH juhtekspert Veronika Verš (tel 5454 5252, e-post veronika.vers@skpk.ee ). 
Järvamaa maakonnaplaneeringu kehtestab Järva maavanem.
Järvamaa maakonnaplaneeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku jooksul Järva Maavalitsuses (Rüütli 25, Paide) maavalitsuse tööaegadel (E-N 8.00-
12.00 ja 12.45-17.00 ja R 8.00-12.00 ja 12.45-15.45), Järva maakonna vallavalitsustes ja linnavalitsuses ning Järva Maavalitsuse veebilehel aadressil: 
http://jarva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering.

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 13. juunini 2016 aadressil Järva 
Maavalitsus, Rüütli 25, 72713 Paide või e-posti aadressil info@jarva.maavalitsus.ee
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu teade

Avaldamise algus: 08.06.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu

Järva Maavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 ja § 37 lõike 1 alusel.

Järva Maavalitsus teatab Järvamaa maakonnaplaneering keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.

Järva Maavalitsus algatas maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise 26.juulil 2013.a. korraldusega nr 396
Planeeringu koostamise eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu kujundamine
vastavalt üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud
visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust kohalikul tasandil.
Piiriülest keskkonnamõju ei esine.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on  Vabariigi Valitsus
Koostamise korraldaja on MERLI VIRK (isikukood 47901126515) Järva Maavalitsus
Koostaja on OÜ Skepast&Puhkim
Kehtestaja on Järva Maavalitsus

Strateegilise planeerimisdokumendi eelnõuga ja KSH aruandega on võimalik eelnevalt
tutvuda Avaliku väljapaneku jooksul 16.maist-13.juunini 2016.a. Järva Maavalitsuses
maavalitsuse tööaegadel, Järva maakonna linna- ja vallavalitsustes ja Järva
Maavalitsuse veebilehel.

KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Avaliku
väljapaneku jooksul kuni 13.juunini 2016.a. aadressil Järva Maavalitsus Rüütli tn 25
paide 72713 või e-posti aadressil info@jarva.maavalitsus.ee.

KSH aruande avalik arutelu toimub Avalik arutelu toimub 6.juulil 2016.a. kell 15.00
Järva Maavalitsuse IV korruse saalis.

Järva Maavalitsus
Paide, JÄRVAMAA, Rüütli 25
Telefon: 3859601
E-post: INFO@JARVA.MAAVALITSUS.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal Lia Pärna
Telefon: 385 9617
E-post: lia.parna@jarva.maavalitsus.ee

Teadaande number 962464

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014032?leiaKehtiv#para41
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Ülle Reisman

Saatja: Merli Virk

Saatmisaeg: 8. juuni 2016. a. 10:28

Adressaat: MV Järva Info

Teema: FW: Järvamaa mp KSH aruanne

Palun registreerida 

Merli 

 

From: Ramon Nahkur [mailto:Ramon.Nahkur@sm.ee]  

Sent: Wednesday, June 08, 2016 10:17 AM 

To: Merli Virk 

Subject: Järvamaa mp KSH aruanne 
 

Tere, 

 

Täname, et saatsite meile seisukoha avaldamiseks Järvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) aruande eelnõu. KSH aruandes on käsitlemata või hajutatult käsitletud mõjusid inimese tervisele.  

 

KSH aruande punkti 6.5 all on käsitletud küll mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale, kuid selles ei sisaldu 

keskkonnatervise aspektid. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lõike 4 punkti 6 

kohaselt peab keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne sisaldama mh hinnangut eeldatavalt olulise vahetu, 

kaudse, kumulatiivse, sünergilise, lühi- ja pikaajalise, soodsa ja ebasoodsa mõju kohta keskkonnale, sealhulgas 

inimese tervisele ning mõju prognoosimise meetodite kirjeldust. 

 

Palume KSH aruandes mõju inimese tervisele eraldi peatükina välja tuua. 

 

Lugupidamisega, 

 

Ramon Nahkur 

Sotsiaalministeerium 

Rahvatervise osakond 

626 9149 
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Sotsiaalministeerium  Teie 08.06.2016 

info@sm.ee  

Meie 22.06.2016 nr 12-3/16/690-14 

 

 

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele 

tehtud ettepanekutest 

 

Olete oma 08.06.2016 kirjaga teinud Järvamaa maakonnaplaneeringule ettepaneku täiendada 

maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõud 

ning palunud eraldi peatükina mõju inimese tervisele välja tuua. 

Käesolevaga anname teada, et KSH aruandes on käsitletud keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lg 4 nimetatud aspekte lähtuvalt maakonnaplaneeringu 

sisust ja tasemest (vastavalt KeHJSi § 40 lg 3). Mõjusid inimese tervisele on hinnatud vastavalt 

maakonnaplaneeringus käsitletud teemadele (nt ruumilise arengu eesmärkide vastavus riiklikele 

arengueesmärkidele, kliimamuutused, üleujutusohuga alad, puhke- ja virgestusalad). Hinnangud 

(mõju prognoos) põhinevad peamiselt kaardianalüüsil ja ekspertarvamustel. Eelnevast lähtudes 

ei näe me vajadust mõjusid inimese tervisele eraldi peatüki alla koondada, kuna teemat on 

aruandes läbivalt käsitletud. 

Lähtuvalt teie märkusest on KSH aruanne üle vaadatud ja täiendavalt on nüüd mõju inimese 

tervisele käsitletud ka peatükkides 6.4.2 (pinna- ja põhjavesi) ja 6.5.4 (teedevõrk ja 

transpordiühendused). 

Juhul, kui te jääte meiepoolsete selgituste ja põhjendustega rahule, palume oma ettepanekust 

kirjalikult loobuda 15. juuliks 2016. a. 

Ühtlasi anname teada, et Teie poolt esitatud ettepanekuid arutatakse avalikul arutelul, mis 

toimub 06. juulil 2016.a kell 15.00 Järva Maavalitsuse IV korruse saalis (Rüütli 25, Paide). 

 

Lugupidamisega, 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Alo Aasma 

maavanem 

 

 

Merli Virk 385 9664 

merli.virk@jarva.maavalitsus.ee 
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Veronika Verš

From: Eleri Kautlenbach

Sent: 18. juuli 2016. a. 7:50

To: Veronika Verš

Subject: FW: Järvamaa maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruanne

Saatja: Liis Kaar <liis.kaar@sm.ee> 

Saadetud: 14. juuli 2016 16:42 

Adressaat: Merli Virk 

Teema: Järvamaa maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruanne  

  
Tere 
  
Teavitasite Sotsiaalministeeriumi Järvamaa maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande täiendamisest. 
Sotsiaalministeerium esitas 08.06.2016 kirjas omapoolse seisukoha täienduste osas. Sotsiaalministeerium on 
tutvunud korrigeeritud planeeringu materjalidega ning ei esita täiendavaid ettepanekuid, vastuväiteid ega küsimusi 
maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta. 
  
Lugupidamisega 
  

Liis Kaar 

Sotsiaalministeerium 

Rahvatervise osakond 

6269154 

  

  

 

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. 
This e-mail may contain information which is classified for official use.  
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Alo Aasma 

maavanem 

Järva Maavalitsus 

info@jarva.maavalitsus.ee 

Teie 10.05.2016 nr 12-3/16/690-1 
 
Meie 14.06.2016 nr 6-5/16/172-3 

 

Ettepanekud Järvamaa maakonnaplaneeringu ja selle 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta 

Austatud Alo Aasma 

 

 

Andsite teada, et ajavahemikul 16.05.-13.06.2016 toimub Järva maakonnaplaneeringu (edaspidi 

planeering) ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avalik väljapanek. 

 

Keskkonnaamet on tutvunud avalikul väljapanekul olevate materjalidega ning esitab järgnevalt 

ettepanekud ja märkused, millega palume arvestada.  

1. Planeeringu seletuskirja peatükis 3.1.6 „Veealad“ on Järvamaa jõekogumite seisundite 

kirjeldamisel võetud aluseks Keskkonnaagentuuri koostatud ülevaade „Vete seisund ja kasutamine 

Järvamaal.“ Juhime tähelepanu, et 07.01.2016 on kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt uus 

veemajanduskava aastateks 2016-2021. Selle kohaselt tuleks uuendada antud punktis andmeid 

Järva maakonnas asuvate jõekogumite seisundite kohta (16 heas, 14 kesises, 2 halvas seisundis). 

Sama paranduse palume sisse viia ka KSH aruande peatükki 6.4.2 „Pinnavesi“. 

2. Parema ülevaate huvides võiks täiendada KSH aruande Lisa 2 „Ülevaade väärtuslike maastike 

aladel paiknevatest maavara varudest ja kaitsealadest“ skeemi maardla ja/või maavara liigi 

nimetamisega, mida skeemidel kajastatakse. Samuti võiks skeemidele lisada katastritunnuse, mis 

aitaks neil kujutatut hõlpsamini leida. 

3. Planeeringu seletuskirjas on nimetatud, et Keskkonnaregistri andmetel (seisuga 29.12.2014) on 

Järvamaal 8 hoiuala ning 26 loodusala. Tulenevalt kaardiandmete tehnilisest kattumisest võivad 

Keskkonnaregistri päringud anda ühisosa kaardiobjektidel, mis tegelikult looduses seda ei oma. 

Järva maakonnas paikneb tegelikkuses 7 hoiuala, need on Jalgsema hoiuala, Määru hoiuala, Preedi 

jõe hoiuala, Pärnu jõe hoiuala (Järva maakonnas), Tudre hoiuala, Türi-Karjaküla hoiuala ja Võlingi 

oja hoiuala. Keskkonnaamet teatas 18.11.2015 kirjaga  nr HJR 6-8/15/18761-11, et 

Keskkonnaregistri andmetel paikneb Järva maakonnas 26 Natura 2000 võrgustikku arvatud 

loodusala (s.h Laukesoo loodusala ja Rava loodusala, mida KSH aruanne ei käsitle). Tunnistame 

oma eksimust. Tegelikkuses paikneb Järva maakonnas 24 loodusala. KSH aruandes käsitletud 

Laukesoo loodusala ja Linnumängu loodusala Järva maakonda ei ulatu. Palume planeeringu 

seletuskirja ja KSH aruannet parandada. 

4. Planeeringu seletuskirja lk 58 on seoses tuulikuparkide rajamisega kirjutatud: „Natura 2000 alale 

on uute ülekandeliinide rajamine võimalik vaid erandkorras muude reaalsete ja ratsionaalsete 

trassivariantide puudumise korral. Sel juhul tuleb teostada vastavasisuline keskkonna-aspekte 

käsitlev töö (keskkonnamõju hindamine või keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille raames 

hinnatakse kavandatava tegevuse või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt 

kaasnevat mõju Natura 2000 võrgustiku alale) tagamaks minimaalset negatiivset keskkonnamõju 

tekitav lahendus“. KSH aruandes ei ole tuulikuparkide mõju Natura 2000 aladele ega kaitstavatele 

loodusobjektidele hinnatud. Palume planeering ja KSH viia omavahel kooskõlla. 
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5. Planeeringu seletuskirja peatükis 3.3.1. „Kaitstavad loodusobjektid“ on kirjeldatud kaitstavatel 

loodusobjektidel kehtivaid kaitsekordasid. Esitatud kirjeldus ei ole ammendav ja võib tekitada 

segadust. Näiteks on kirjutatud, et alade konkreetsed kasutustingimused ja looduskaitselised 

piirangud on määratud looduskaitsealade puhul kaitse-eeskirjaga ja hoiualade ning püsielupaikade 

looduskaitselised piirangud ja kasutustingimused sätestab looduskaitseseadus. Siin on loetelust 

välja jäänud teised kaitseala tüübid ja kaitstavad looduse üksikobjektid ning puudub viide sellele, 

et püsielupaikades võib kaitsekord olla määratud ka kaitse-eeskirjaga. Planeeringus on kirjutatud, 

et kaitsealade piiranguvööndites on majandustegevus lubatud, kuid puudub teave selle kohta, kas 

või kuidas on majandustegevus reguleeritud püsielupaikade ja kaitstavate looduse üksikobjektide 

piiranguvööndis või hoiualal. 

6. KSH aruandes on kirjutatud, et püsielupaikade kohta kaitse-eeskirju ei koostata. See väide ei ole 

õige. Palume aruannet parandada. 

7. KSH aruandes  on jõutud järeldusele, et Järva maakonnaplaneeringuga ei nähta ette maakasutust 

ega rajatisi või objekte, mis võivad kaasa tuua olulisi negatiivseid mõjutusi kaitsealade ega nende 

kaitse-eesmärkideks olevate liikide, elupaikade, koosluste ja maastike seisundile. Kavandatava 

tegevuse mõju ülejäänud kaitstavatele loodusobjektidele hinnatud ei ole. Palume aruannet 

täiendada.  

8. KSH aruandes viidatakse juhtudele, mille puhul tuleb viia tulevikus läbi Natura mõjude hindamine. 

Juhime tähelepanu, et Natura hindamine ei ole iseseisev protsess. Natura hindamine on 

kavandatava tegevuse või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasneva 

mõju hindamine Natura 2000 võrgustiku alale. Natura hindamine on üks osa keskkonnamõju 

hindamise või keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessist. Palume aruannet parandada. 

9. Palume korrigeerida KSH aruande lk 12 esitatud teavet, kuna eesmärk ei saa olla jäätmete 

ladestumise vähendamine vaid ladestamise vähendamine. 

10. KSH aruande seletuskirja peatükis 4.4.5. (lk 59) on kirjutatud, et maakonnas asub üks Eesti viiest 

nõuetekohasest prügilast. Esitatud väide ei ole korrektne, sest Eestis on nõuetele vastavaid prügilaid 

rohkem. Nõuetele vastavaid segaolmejäätmete prügilaid on 5.  

11. Palume korrigeerida KSH aruande lk 8 peatüki 3.1 teise rea esimest sõna „maaplaneering“ ning 

asendada see sõnaga „maakonnaplaneering“.  

12. Planeeringu Lisa 2 „Järvamaa väärtuslikud maastikud, ilusa vaatega teelõigud ning vaatetornid ja 

vaatekohad“ on kaasajastatud, kuid endiselt on kirjutatud Pandivere veekaitsealast, Kiigumõisa, 

Lüsingu ja Tudre veesäilitusalast. Juhime tähelepanu, et eelmainitud mõisted „veekaitseala“ ning 

„veesäilitusala“ on aegunud mõisted. Palume teksti korrigeerida. 

13. Palume KSH aruandes eraldi välja tuua maakonnaplaneeringuga seatavad tingimused ning 

leevendusmeetmed. 

 

 

Lugupidamisega 
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Rein Urman 
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Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 

regiooni Järvamaa kontor 

 Teie 14.06.2016 nr 6-5/16/172-3 

jarva@keskkonnaamet.ee  

Meie 22.06.2016 nr 12-3/16/690-20 

 

 

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju  

strateegilise hindamise aruandele tehtud ettepanekutest 

 
Olete oma 14.06.2016 kirjaga nr 6-5/16/172-3 teinud mitmeid ettepanekuid täiendada Järvamaa 

maakonnaplaneeringu seletuskirja ja jooniseid. Täname Teid esitatud ettepanekute eest. Anname teada, et 

arvestame esitatud ettepanekutega, mis on toodud Teie ülalviidatud kirja punktides 1, 3, 5, 6, 8-13 ning 

viime maakonnaplaneeringu seletuskirja ja joonistele vastavad parandused sisse.  

Punktis 2 toodud ettepanekuga arvestame osaliselt. KSH aruande Lisa 2 „Ülevaade väärtuslike maastike 

aladel paiknevatest maavara varudest ja kaitsealadest“ skeemidele ei lisata katastritunnuseid, kuna 

maakonnaplaneeringu tasandil planeerimisel ei koostata planeeringuid ja ei hinnata mõjusid 

katastriüksuse täpsusastmega. Skeemidel kujutatud maa-alad on niipalju suured, mistõttu on nendes 

üldjuhul mitmeid katastriüksuseid ning nende numbrid ei oleks skeemidel korrektselt loetavad.  

Punktis 4 toodud ettepanekuga ei ole võimalik arvestada, kuna Järvamaa maakonnaplaneeringuga ei 

määrata ühtegi tuulikupargi ala. Juhuks, kui soovitakse Järvamaale siiski edaspidi tuulikuparke rajada, on 

maakonnaplaneeringus kirjeldatud põhimõtted, millest lähtuda. Kuna maakonnaplaneeringus ei ole 

määratud tuulikuparkide rajamiseks sobilikke alasid ega ka ülekandeliinide paiknemist (sh võimalikku 

paiknemist Natura alal), siis ei ole võimalik nimetatutega kaasnevaid mõjusid hinnata. Seetõttu puuduvad 

vastavad hinnangud ka KSH aruandes. KSH tuleb koostada ja olulisi mõjusid hinnata juhul, kui 

koostatakse planeering tuulikupargi ja selle ülekandeliinide rajamiseks. 

Punktis 7 toodud ettepanekuga ei ole võimalik arvestada tulenevalt maakonnaplaneeringu täpsusastmest. 

Maakonnaplaneeringul puudub selle elluviimiseks iseseisev mehhanism. Maakonnaplaneeringus toodut 

viiakse ellu, sh täpsustatakse ja täiendatakse, läbi üldplaneeringu tasandi planeeringute, arvestades 

kohalikke olusid, sh looduskaitselisi objekte.  

Juhul, kui Te jääte meiepoolsete selgituste ja põhjendustega rahule, palume oma ettepanekutest ja 

vastuväidetest kirjalikult loobuda 15. juuliks 2016. a. 

Ühtlasi anname teada, et Teie poolt esitatud ettepanekuid arutatakse avalikul arutelul, mis toimub 06. 

juulil 2016.a kell 15.00 Järva Maavalitsuse IV korruse saalis (Rüütli 25, Paide). 
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Alo Aasma 

maavanem 

 

 

Merli Virk 385 9664 

merli.virk@jarva.maavalitsus.ee 



Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Alo Aasma 

maavanem 

Järva Maavalitsus 

info@jarva.maavalitsus.ee 

Teie 22.06.2016 nr 12-3/16/690-20 

 

Meie 11.07.2016 nr 6-5/16/172-5 

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu ja selle 

keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruandele tehtud ettepanekutest loobumisest 

Austatud Alo Aasma 

 

 

Saatsite 22.06.2016 Keskkonnaametile kirja nr 12-3/16/690-20, milles selgitasite 

Keskkonnaameti 14.06.2016 kirjas nr 6-5/16/172-3 esitatud ettepanekutega arvestamist ja 

mittearvestamist.  

 

Kirja kohaselt arvestate Keskkonnaameti kirjas toodud ettepanekutega punktides 1, 3, 5, 6, 8-

13. Punktis 2 esitatud ettepanekut arvestate osaliselt ning punktides 4 ja 7 esitatud ettepanekuid 

ei ole Teie kirja kohaselt võimalik arvestada. Kirjas on  esitatud vastavasisulised põhjendused. 

 

Keskkonnaamet nõustub punkti 4 tuulikuparkide temaatikat käsitleva selgitusega ning loobub 

nimetatud ettepanekust. Samuti nõustume punktis 2 esitatud ettepaneku osalise arvestamata 

jätmisega.  

 

Punktis 7 esitatud ettepanekuga mittearvestamisega Keskkonnaamet ei nõustu. Olete välja 

toonud, et ettepanekuga ei ole võimalik arvestada tulenevalt maakonnaplaneeringu 

täpsusastmest ning maakonnaplaneeringul puudub selle elluviimiseks iseseisev mehhanism. 

Maakonnaplaneeringus toodut viiakse ellu, sh täpsustatakse ja täiendatakse, läbi üldplaneeringu 

tasandi planeeringute, arvestades kohalikke olusid, sh looduskaitselisi objekte.  

 

Keskkonnaamet on Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi kohta esitatud seisukoha andmise kirja (Keskkonnaameti 25.07.2014 kiri nr HJR 6-

8/15419-2) punktis 5 juhtinud tähelepanu asjaolule, et programmi eelnõu peatükis 6 

„Keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu“ on nimetatud, et looduskaitse valdkonnas 

arvestatakse ainult kaitsealade ja Natura 2000 aladega ning palunud hinnata kavandatava 

tegevuse mõju kõikidele kaitstavatele loodusobjektidele. 

 

Heakskiidetud KSH programmi lisa 1 alajaotuses C „Ülevaade Järva MP KSH programmi 

eelnõu kohta laekunud ettepanekutest“ on nimetatud ettepanekut Järva Maavalitsus/KSH 

ekspert kommenteerinud järgmiselt: „Käsitletakse vastavalt maakonna tasemele 

(täpsusastmele) ning juhul kui kavandatav tegevus võib kaitstavaid loodusobjekte oluliselt 

mõjutada. Ptk-i 6 täiendati lausega: selgitatakse kas MP elluviimine võib kaitsealuseid 

loodusobjekte oluliselt mõjutada.“ 

 



2 (2) 

Keskkonnaamet on endiselt seisukohal, et nimetatud asjaolu ei ole keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruandes selgitatud ning maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat mõju (või 

mõju puudumist) kõikidele kaitstavatele loodusobjektidele hinnatud. Palume keskkonnamõju 

strateegilise hindamise aruannet täiendada.  

 

 

Lugupidamisega 
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Järvamaa maakonnaplaneeringu 16. mai – 13. juuni 2016 toimunud avalikustamisel laekunud ettepanekud 

Jrk 

nr 

Ettepaneku esitaja / kirja nr Ettepaneku sisu Maavalitsuse seisukoht 

1. Muinsuskaitseamet 
11.05.2016 nr 1.1-7/1032-1 

Käesolevaga annan teada, et Muinsuskaitseamet on Järva 
maakonnaplaneeringu kooskõlastanud (kooskõlastus nr 27383, 
11.05.2016). Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjon 
(edaspidi Komisjon) on maakonnaplaneeringuga tutvunud 3. 
novembri 2015. a koosolekul (protokoll nr 312). Komisjoni 
märkustega on planeeringus arvestatud ning parandused 
vastavalt sisse viidud. 
Täiendavalt on Komisjon andnud järgneva soovituse. 
Planeeringu elluviimise tegevuskava koostamisel soovitame 
anda omavalitsustele tähtajad, millal tuleb üle vaadata valdade ja 
linnade miljööväärtuslikud alad ning määrata miljööväärtuslike 
alade ning väärtuslike üksikobjektide kaitse- ja 
kasutustingimused. Kaitse- ja kasutustingimuste määramisel 
pöörata tähelepanu hoonestuse väärtuse määramisele (millised 
miljööalal paiknevatest ehitistest on väärtuslikud säilitatavad 
ehitised, millised mitte) ning tingimuste andmisele väärtuslikele 
ehitistele peale- ja juurdeehitamisel ning  välisviimistluse 
muutmisel.  
Senine miljööalade kaitse praktika, mis väljendub tihti selles, et 
üldplaneeringus määratakse küll miljööalade piirid, kuid jäetakse 
miljööalal ehitamise tingimused määramata või väga 
üldsõnalisteks, ei taga kultuuriväärtusliku hoonestuse efektiivset 
kaitset miljööaladel. 

Täiendame tegevuskava lähtuvalt Muinsuskaitseameti 
ettepanekust. 

2. Päästeamet 
31.05.2016 nr 7.3-4.4/10151-2 

Lääne päästekeskus teeb ettepaneku täpsustada kriteeriume 
tootmisalade, elamualade ja sotsiaalobjektide planeerimisel. 
 
Praegu leitav - „Vajadusel moodustada puhveralad tootmisalade 
ja teiste kasutusfunktsiooniga alade vahele“ ja „Vältida 
elamualade ja sotsiaalobjektide planeerimist taristute 
kaitsevööndisse ja ohtlike ettevõtete ohu alasse“,  
ei anna piisavalt juhiseid, missugused ja kui suured vahemaad 
oleks vajalikud. 
 
Teeme ettepaneku lisada mõõde: Ohtlikke ettevõtteid ei ole 
lubatud planeerida lähemale kui 300 meetrit elamualadele ja 
sotsiaalobjektidele.  

Ettepanekut lisada Peatükki 2.7. Asustuse suunamise 
tingimused: ohtlikke ettevõtteid ei ole lubatud 
planeerida lähemale kui 300 meetrit elamualadele ja 
sotsiaalobjektidele, maakonnaplaneeringu täiendamisel 
ei arvesta põhjusel, maakonnaplaneeringuga piirangute 
seadmine peab olema põhjendatud ning kuna mitte 
üheski seaduses, määruses või otsuses ei ole 
maavalitsuse teada sellise piiranguvööndi olemasolule 
viidatud, siis seega ei ole juriidiliselt võimalik 
maakonnaplaneeringuga sellist piirangut seada. Pigem 
on selle küsimuse lahendamine järgmise tasandi 
planeeringu ülesanne. 



3. Sotsiaalministeerium 
8.06.2016 

Täname, et saatsite meile seisukoha avaldamiseks Järvamaa 
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
(KSH) aruande eelnõu. KSH aruandes on käsitlemata või 
hajutatult käsitletud mõjusid inimese tervisele. 
KSH aruande punkti 6.5 all on käsitletud küll mõju sotsiaal-
majanduslikule keskkonnale, kuid selles ei sisaldu 
keskkonnatervise aspektid. Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lõike 4 punkti 6 
kohaselt peab keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 
sisaldama mh hinnangut eeldatavalt olulise vahetu, kaudse, 
kumulatiivse, sünergilise, lühi- ja pikaajalise, soodsa ja 
ebasoodsa mõju kohta keskkonnale, sealhulgas inimese tervisele 
ning mõju prognoosimise meetodite kirjeldust. 
Palume KSH aruandes mõju inimese tervisele eraldi peatükina 
välja tuua. 

KSH aruandes on käsitletud keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lg 4 
nimetatud aspekte lähtuvalt maakonnaplaneeringu 
sisust ja tasemest (vastavalt KeHJSi § 40 lg 3). 
Mõjusid inimese tervisele on hinnatud vastavalt 
maakonnaplaneeringus käsitletud teemadele (nt 
ruumilise arengu eesmärkide vastavus riiklikele 
arengueesmärkidele, kliimamuutused, üleujutusohuga 
alad, puhke- ja virgestusalad). Hinnangud (mõju 
prognoos) põhinevad peamiselt kaardianalüüsil ja 
ekspertarvamustel. Eelnevast lähtudes leiame, et ei ole  
vajadust koondada mõjusid inimese tervisele eraldi 
peatüki alla, kuna teemat on aruandes läbivalt 
käsitletud. 

4. Koigi vald 
10.06.2016 nr 7-1/ 

Oleme teinud Koigi valla poolt varasemalt Järva 
maakonnaplaneeringusse muudatusettepanekuid, millega 
maavalitsus ei ole arvestanud. Siinkohal esitame oma 
ettepanekud uuesti.  
Ettepanek 1  
Viia sisse järgmine muudatus dokumenti „Järva 
maakonnaplaneering Seletuskiri“: Alapunktis 4.4.3 
„Taastuvenergeetika“ Tuuleenergia lõiku täiendada veel ühe 
põhimõttega: tuulikupargi minimaalne kaugus elamust on 1000 
m ja tiheasustusalal 2000 m ning maksimaalne kõrgus 45 m;  
Ettepanek 2  
Alapunktis 3.2.2 „Maavarad“ Soovitused maardlate ja 
maavaravaru kaevandamisest mõjutatud alade kasutamiseks 
lõiku täiendada põhimõttega, et uute ja laiendatavate karjääride 
kasutuselevõtuks tuleb koostada detailplaneering koos 
keskkonnamõju strateegilise hindamisega, ühel maardlaalal või 
lähestikku paiknevate karjääride puhul vajadusel mõjude 
kumulatiivse hindamisega.  
Ettepanek 3  
Punktis 2.4 „Teeninduskeskused ja teenused“ RAKE uuringu 
tabelid (lk 19 tabel 4 ja lk 21 tabel 5) võtta dokumendist välja ja 
jälgida planeeringu lähteülesande seisukohti, et väljakujunenud 
asustusstruktuuri tuleb hoida ning jätta juba olemasolev 
asustusstruktuuri prognoosimine muutmata asulate kompaktsuse 
hoidmise eesmärgil ja tagatavate teenuste mahud ja asukohad 
jätta uute kohalike omavalitsuste otsustada.  

Ettepanek 1 ei arvesta, põhjusel, et puudub alus 
maakonnaplaneeringuga nii konkreetse piirangu 
seadmiseks. Maavalitusele pole teada ühtegi seadust, 
määrust, korda või mingit muud alusdokumenti, 
millele tuginedes on põhjendatud maakonna-
planeeringus tuulikupargi maksimaalse kõrguspiirangu 
seadmine. 
Ettepanek 2  
Tulenevalt ettepanekust täiendame maakonna-
planeeringu seletuskirja alapunkti 3.2.2. „Maavarad 
ning lisame juurde järgmine põhimõte „enne maa 
sihtotstarbe muutmist mäetööstusmaaks on kohalikul 
omavalitsusel põhjendatud vajaduse korral õigus 
kaalutletud otsuse alusel algatada maa-ala kohta 
detailplaneeringu koostamine (vajadusel ka 
keskkonnamõjude strateegiline hindamine - 
otsustatakse igakordselt eraldi)“. 
Ettepanek 3 
Ettepanekut võtta dokumendist välja peatükis 2.4 
„Teeninduskeskused ja teenused“ RAKE uuringu 
tabelid 4 ja 5 arvestame tabeli 4 osas, mille eemaldame 
maakonnaplaneeringu seletuskirjast. Tabeli 5 jätame 
siiski planeeringu seletuskirja. Rõhutame siinkohal 
veelkord, et tabelis 5 välja toodud teenuste nimekiri on 
koostatud põhimõttel, et rahvastiku kahanemise trendi 
jätkumisel on maakonnaplaneeringus välja toodud 



Juhime tähelepanu, et maakonnaplaneeringu põhilahendus ei 
vasta maakonnaplaneeringu koostamise lähteseisukohale, mille 
kohaselt üldiste huvidena tuleb kaaluda järgmisi seisukohti:  
� Väljakujunenud asustusstruktuuri hoidmine, elamisvõimaluste 
säilitamine ja parendamine olemasolevates asulates ja 
hajaasustusalal.  

� Linnade ja muude asulate kompaktsuse hoidmine (nende 
arendamine eelkõige sisestruktuuritihendamise, kasutusest 
väljalangenud maade kasutuselevõtu, ruumilise mitmekesisuse ja 
elukeskkonna kvaliteedi tõstmise kaudu)  
 

keskustes soovituslik tagada  nimetatud tabelis 
märgitud teenused, mida loetakse miinimumpaketiks. 
Samuti ei ole kõnesolev teenuste nimekiri takistuseks, 
kui kohalik omavalitsus või kogukond peab oluliseks 
konkreetse teenuse olemasolu mingis asustusüksuses, 
mille puhul maakonnaplaneeringu seletuskirjas ei ole 
viidet, et teenus võiks seal paikneda, sest lõplikud 
otsused, milliseid teenuseid millistes asulates ta oma 
elanikele pakub, teeb kohalik omavalitsus ise. 

5. Elering AS 
10.06.2016 nr 11-4/2016/421-2 

Tutvusime Järvamaa maakonnaplaneeringu materjalidega ning 
täiendavaid täiendusi käesoleval hetkel ei edasta.  

 

6. Maa-amet 
12.06.2016nr 6-3/16/9178-2 

 

Varasemalt on Maa-amet planeeringu suhtes seisukoha andnud 
19.11.2015 kirjaga nr 6.2-3/4944.  Täname koostöö eest, et olete 
Maa-ameti märkustega planeeringu täiendamisel arvestanud. 
Maa-amet, tutvunud seisuga 17.05.2016 Järva Maavalitsuse 
kodulehel avalikustatud Järva maakonnaplaneeringu 
dokumentidega, märgib järgmist. 
1. Joonisel Majandus-ja looduskeskkondlikud väärtused ei vasta 
Liivamäe liivamaardla (registrikaart nr 549) piir ja osa Endla 
turbamaardla (registrikaart nr 219) piirist keskkonnaregistri 
maardlate nimistus arvel olevale. Palume joonist korrigeerida. 
 
2. Joonistel Põhijoonis; Elukeskkondlikud väärtused; Transport 

ja teadja Tehniline taristu ei ole korrektselt kujutatud Endla 
turbamaardla (registrikaart nr 219) alale jäävat Ervita 
turbatootmisala piiri. Palume jooniseid korrigeerida. 
 
3. Tabelist Tabel 1. Ettepanek maardlate kategooriateks 

jagamiseks puudub Röamäe liivamaardla (registrikaart nr 930), 
kus tegutseb Röamäe liivakarjäär ja mis kuulub seega I 
kategooriasse. Palume tabelit Tabel 1. Ettepanek maardlate 

kategooriateks jagamiseks täiendada. 
 
4. Planeeringu jooniste Majandus-ja looduskeskkondlikud 

väärtused ja Elukeskkondlikud väärtused järgi kattuvad mitmed 
maardlad rohelise võrgustiku aladega. Seletuskirja peatükis 
3.1.5. Roheline võrgustik on soovitusena rohelise võrgustiku 
toimimiseks ning üldpõhimõttena üldplaneeringute koostamisel 

Ettepanekutega 1-3 arvestame ning täiendame 
vastavalt maakonnaplaneeringut.  
Ettepanelu 4 osas muudame Maa-ameti poolt 
väljapakutud sõnastust järgmiselt: Metsamaa 
raadamine rohelise võrgustiku aladel ei ole üldjuhul 
lubatud. Näiteks on lubatud metsa raadamine alal, 
millele on väljastatud maavara kaevandamise luba, 
eeldusel, et raadamise võimalikkus (mõju rohelise 
võrgustiku toimivusele) on välja selgitatud ja vajadusel 
välja pakutud leevendus või vältimismeetmed maavara 
kaevandamisloa taotluse menetluses 
Ümbersõnastamise vajadus on tingitud asjaolust, et 
Maa-ameti poolt välja pakutud sõnastus on mitmeti 
mõistetav ja tekitab küsimusi, miks pole rohkem 
erandlikke olukordi välja toodud. 



toodud (tsiteerin): „Metsamaa raadamine rohelise võrgustiku 
aladel ei ole üldjuhul lubatud“. Kaevandamisealustamisel võib 
raadamine aga vajalikuks osutuda ja seetõttu palume maavarale 
juurdepääsu tagamiseks vastavat lauset muuta järgnevalt 
(tsiteerin):  „Metsamaa raadamine rohelise võrgustiku aladel ei 
ole üldjuhul lubatud, v.a. maavarakaevandamise loaga määratud 
aladel“. 

7. Kaitseministeerium 
13.06.2016 nr 12.1-1/16/2017 

Kaitseministeerium kooskõlastab Teie 10.05.2016 kirjaga 
esitatud Järva maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõjude 
strateegilise hindamise järgmiste ettepanekutega. 
 

• Palume punkti 4.4.3 „Tuuleenergia“ ja punkti 4.5.1 
üldpõhimõtete punkti esimest alapunkti täiendada, et 
tuulegeneraatorite ja tuulikuparkide puhul tuleb 
Kaitseministeeriumiga kooskõlastada peale 
planeeringute ja ehitusprojektide ka 
projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse 
puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitamise teatis. 
Soovitame ka lisada, et Kaitseministeeriumiga tuleb 
koostööd alustada tuulegeneraatori või tuulikupargi 
rajamise algstaadiumis. 

• Palume muuta Tapa lähiharjutusala piiranguvööndi piiri 
maakonnaplaneeringu põhikaardi riigikaitse skeemil, 
sest Tapa lähiharjutusala piiranguvööndi piiri on 
täpsustatud. Selleks vajaliku kaardikihi edastame Teile 
meilitsi. 

• Palume maakonnaplaneeringu põhikaardile Nurmsi 
õppevälja peale märkida ka leppemärgi „riigikaitseline 
objekt piiranguvööndiga“, sest tegemist on nii 
lennuvälja, taktikaala kui ka riigikaitselise objektiga, 
millele on kaitseministri 26.06.2015 määruses nr 16 
määratud piiranguvöönd. 

• Veel palume põhikaardi riigikaitse skeemi „taktikaala“ 
tingmärgi juurde lisada, et tegemist on 2015. aasta 
seisuga enim kasutatud taktikaaladega 

Arvestame esitatud ettepanekutega. 

8. Paide vald 
13.06.2016 

Planeeringu lisa 2-s „Väärtuslikud maastikud“ on kaks 
„näpukat“: 

• Lk 58 fotol on sõnas „Eistvere“ tähed risti; 
• Lk 69 on Oisu aleviku jutu all Õisu mõisa foto 

(Viljandimaal). 

Parandame Paide valla poolt märgatud vead. 



9 Keskkonnaamet 
14.06.2016nr 6-5/16/172-3 

 

Keskkonnaamet on tutvunud avalikul väljapanekul olevate 
materjalidega ning esitab järgnevalt ettepanekud ja märkused, 
millega palume arvestada.  
1. Planeeringu seletuskirja peatükis 3.1.6 „Veealad“ on 

Järvamaa jõekogumite seisundite kirjeldamisel võetud 
aluseks Keskkonnaagentuuri koostatud ülevaade „Vete 
seisund ja kasutamine Järvamaal.“ Juhime tähelepanu, et 
07.01.2016 on kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt uus 
veemajanduskava aastateks 2016-2021. Selle kohaselt tuleks 
uuendada antud punktis andmeid Järva maakonnas asuvate 
jõekogumite seisundite kohta (16 heas, 14 kesises, 2 halvas 
seisundis). Sama paranduse palumesisse viia ka KSH 
aruande peatükki6.4.2 „Pinnavesi“. 

2. Parema ülevaate huvides võiks täiendada KSH aruande Lisa 
2 „Ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest 
maavara varudest ja kaitsealadest“ skeemi maardla ja/või 
maavara liigi nimetamisega, mida skeemidel kajastatakse. 
Samuti võiks skeemidele lisada katastritunnuse, mis aitaks 
neil kujutatut hõlpsamini leida. 

3. Planeeringu seletuskirjas on nimetatud, et Keskkonnaregistri 
andmetel (seisuga 29.12.2014) on Järvamaal 8 hoiuala ning 
26 loodusala. Tulenevalt kaardiandmete tehnilisest 
kattumisest võivad Keskkonnaregistri päringud anda ühisosa 
kaardiobjektidel, mis tegelikult looduses seda ei oma. Järva 
maakonnas paikneb tegelikkuses7 hoiuala, need on Jalgsema 
hoiuala, Määru hoiuala, Preedi jõe hoiuala, Pärnu jõe 
hoiuala (Järva maakonnas), Tudre hoiuala, Türi-Karjaküla 
hoiuala ja Võlingi oja hoiuala. Keskkonnaamet teatas 
18.11.2015 kirjaga nr HJR 6-8/15/18761-11, et 
Keskkonnaregistri andmetel paikneb Järva maakonnas 26 
Natura 2000 võrgustikku arvatud loodusala (s.h Laukesoo 
loodusala ja Rava loodusala, mida KSH aruanne ei käsitle). 
Tunnistame oma eksimust. Tegelikkuses paikneb Järva 
maakonnas 24 loodusala. KSH aruandes käsitletud Laukesoo 
loodusala ja Linnumängu loodusala Järva maakonda ei ulatu. 
Palume planeeringu seletuskirja ja KSH aruannet parandada. 

4. Planeeringu seletuskirja lk 58 on seoses tuulikuparkide 
rajamisega kirjutatud:„Natura2000 alale on uute 
ülekandeliinide rajamine võimalik vaid erandkorras muude 
reaalsete ja ratsionaalsete trassivariantide puudumise korral. 
Sel juhul tuleb teostada vastavasisuline keskkonna-aspekte 

Arvestame punktides 1, 3, 5, 6, 8-13 esitatud 
ettepanekutega  ning viime maakonnaplaneeringu 
seletuskirja ja joonistele vastavad parandused sisse. 
 
Punktis 2 toodud ettepanekuga arvestame osaliselt. 
KSH aruande Lisa 2 „Ülevaade väärtuslike maastike 
aladel paiknevatest maavara varudest ja kaitsealadest“ 
skeemidele ei lisata katastritunnuseid, kuna 
maakonnaplaneeringu tasandil planeerimisel ei 
koostata planeeringuid ja ei hinnata mõjusid 
katastriüksuse täpsusastmega. Skeemidel kujutatud 
maa-alad on niipalju suured, mistõttu on nendes 
üldjuhul mitmeid katastriüksuseid ning nende numbrid 
ei oleks skeemidel korrektselt loetavad. 
 
Punktis 4 toodud ettepanekuga ei ole võimalik 
arvestada, kuna Järvamaa maakonnaplaneeringuga ei 
määrata ühtegi tuulikupargi ala. Juhuks, kui soovitakse 
Järvamaale siiski edaspidi tuulikuparke rajada, on 
maakonnaplaneeringus kirjeldatud põhimõtted, millest 
lähtuda. Kuna maakonnaplaneeringus ei ole määratud 
tuulikuparkide rajamiseks sobilikke alasid ega ka 
ülekandeliinide paiknemist (sh võimalikku paiknemist 
Natura alal), siis ei ole võimalik nimetatutega 
kaasnevaid mõjusid hinnata. Seetõttu puuduvad 
vastavad hinnangud ka KSH aruandes. KSH tuleb 
koostada ja olulisi mõjusid hinnata juhul, kui 
koostatakse planeering tuulikupargi ja selle 
ülekandeliinide rajamiseks. 
 
Punktis 7 toodud ettepaneku alusel on KSH aruannet 
pärast avaliku arutelu toimumist ja Keskkonnaameti 
11.07.2016 vastuskirja täpsustatud (käsitletud on 
kaitstavaid loodusobjekte laiemalt, hindamistulemused 
ei muutunud). 



käsitlev töö (keskkonnamõju hindamine või keskkonnamõju 
strateegiline hindamine, mille raames hinnatakse 
kavandatava tegevuse või strateegilise 
planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasnevat 
mõju Natura 2000 võrgustiku alale) tagamaks minimaalset 
negatiivset keskkonnamõju tekitav lahendus“. KSH aruandes 
ei ole tuulikuparkide mõju Natura 2000 aladele ega 
kaitstavatele loodusobjektidele hinnatud. Palume planeering 
ja KSH viia omavahel kooskõlla. 

5. Planeeringu seletuskirja peatükis 3.3.1. „Kaitstavad 
loodusobjektid“ on kirjeldatud kaitstavatel loodusobjektidel 
kehtivaid kaitsekordasid. Esitatud kirjeldus ei ole ammendav 
ja võib tekitada segadust. Näiteks on kirjutatud, et alade 
konkreetsed kasutustingimused ja looduskaitselised 
piirangud on määratud looduskaitsealade puhul kaitse-
eeskirjaga ja hoiualade ning püsielupaikade loodus-
kaitselised piirangud ja kasutustingimused sätestab 
looduskaitseseadus. Siin on loetelust välja jäänud teised 
kaitseala tüübid ja kaitstavad looduse üksikobjektid ning 
puudub viide sellele, et püsielupaikades võib kaitsekord olla 
määratud ka kaitse-eeskirjaga. Planeeringus on kirjutatud, et 
kaitsealade piiranguvööndites on majandustegevus lubatud, 
kuid puudub teave selle kohta, kas või kuidas on 
majandustegevus reguleeritud püsielupaikade ja kaitstavate 
looduse üksikobjektide piiranguvööndis või hoiualal. 

6. KSH aruandes on kirjutatud, et püsielupaikade kohta kaitse-
eeskirju ei koostata. See väide ei ole õige. Palume aruannet 
parandada. 

7. KSH aruandes on jõutud järeldusele, et Järva maakonna-
planeeringuga ei nähta ette maakasutust ega rajatisi või 
objekte, mis võivad kaasa tuua olulisi negatiivseid mõjutusi 
kaitsealade ega nende kaitse-eesmärkideks olevate liikide, 
elupaikade, koosluste ja maastike seisundile. Kavandatava 
tegevuse mõju ülejäänud kaitstavatele loodusobjektidele 
hinnatud ei ole. Palume aruannet täiendada.  

8. KSH aruandes viidatakse juhtudele, mille puhul tuleb viia 
tulevikus läbi Natura mõjude hindamine. Juhime tähelepanu, 
et Natura hindamine ei ole iseseisev protsess. Natura 
hindamine on kavandatava tegevuse või strateegilise 
planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasneva 
mõju hindamine Natura 2000 võrgustiku alale. Natura 



hindamine on üks osa keskkonnamõju hindamise või 
keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessist. Palume 
aruannet parandada. 

9. Palume korrigeerida KSH aruande lk 12 esitatud teavet, 
kuna eesmärk ei saa olla jäätmete ladestumise vähendamine 
vaid ladestamise vähendamine. 

10. KSH aruande seletuskirja peatükis 4.4.5. (lk 59) on 
kirjutatud, et maakonnas asub üks Eesti viiest 
nõuetekohasest prügilast. Esitatud väide eiole korrektne, sest 
Eestis on nõuetele vastavaid prügilaid rohkem. Nõuetele 
vastavaid segaolmejäätmete prügilaid on 5.  

11. Palume korrigeerida KSH aruande lk 8 peatüki 3.1 teise rea 
esimest sõna „maaplaneering“ ning asendada see sõnaga 
„maakonnaplaneering“.  

12. Planeeringu Lisa 2 „Järvamaa väärtuslikud maastikud, ilusa 
vaatega teelõigud ning vaatetornid ja vaatekohad“ on 
kaasajastatud, kuid endiselt on kirjutatud Pandivere 
veekaitsealast, Kiigumõisa, Lüsingu ja Tudre 
veesäilitusalast. Juhime tähelepanu, et eelmainitud mõisted 
„veekaitseala“ ning „veesäilitusala“ on aegunud mõisted. 
Palume teksti korrigeerida. 

13. Palume KSH aruandes eraldi välja tuua maakonna-
planeeringuga seatavad tingimused ning leevendusmeetmed 

10. Paide linn 
14.06.2016 nr 7-7/16/686-2 

Teatas, et Paide linna poolt ettepanekuid ja vastuväiteid 
maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta ei esitata.  

 

 



Järvamaa maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande avaliku arutelu 
PROTOKOLL 
 
 
06.07.2016 Paide, Rüütli 25 
 
Osalejad: esitatud protokolli lõpus registreerimislehel 
Protokollis: Triin Pobbol 
 
 
Päevakava: 

1. Sissejuhatus 
2. Järvamaa maakonnaplaneeringu põhilahenduse tutvustus 
3. Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande tutvustus 
4. Avalikustamisel laekunud ettepanekud 

 
1. Triin Pobbol avas koosoleku. 
2. Eleri Kautlenbach tutvustas Järvamaa maakonnaplaneeringut. 

Kaie Altmets: Kui maakonnaplaneeringu eesmärk on parandada kohalikke 
teenuseid, siis kuidas see võimalik on, kui määratud teeninduskeskuste võrgustiku 
tõttu kaugenevad teenused inimestest? 
Eleri Kautlenbach: Teenuste nimekiri maakonnaplaneeringus on soovituslik, see ei 
ole siduv. Maakonnaplaneeringut tehakse ettevaatavalt aastani 2030+, elanikkond 
väheneb ja vananeb, peame tagama kodulähedase hea teenuse. Mõte on seda 
süstematiseerida ja fokusseerida, vähendada teenuste killustatust maakonnas. 
Kaie Altmets: Juba praegu on Koigis koolitee pikem kui 60 minutit, kuidas tagatakse 
põhihariduse kättesaadavus edaspidi? 
Eleri Kautlenbach: Kuigi RAKE uuringus on kirjeldatud erinevate teenuste mõistlik 
ajaline kaugus, nentis see ka, et teenus ei ole juba praegu kõigis piirkondades 
kättesaadav. 

 
3. Kristiina Ehapalu tutvustas maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruannet. 
 
4. Merli Virk tutvustas avalikustamisel laekunud ettepanekuid. 

Ettepanekuid esitas 8 asutust.  
 
Muinsuskaitseamet soovitas planeeringu elluviimise tegevuskava koostamisel 
anda omavalitsustele tähtajad, millal tuleb üle vaadata valdade ja linnade 
miljööväärtuslikud alad ning määrata miljööväärtuslike alade ning väärtuslike 
üksikobjektide kaitse- ja kasutustingimused. Arvestame ettepanekuga. 
Pärast liitumist KOVidel kohustus 3 aasta jooksul koostada uus üldplaneering. 
Marje-Ly Rebas: Kas KOVidele saadetakse tegevuskava uuesti tutvumiseks? 



Eleri Kautlenbach: Saadame teadmiseks enne kehtestamist. Tegevuskava on 
maakonnaplaneeringu lisa, mida ei kehtestata. 
 
Päästeamet tegi ettepaneku lisada põhimõte, et ohtlikke ettevõtteid ei ole lubatud 
planeerida lähemale kui 300 meetrit elamualadele ja sotsiaalobjektidele. 
Kõnesoleva ettepanekuga  ei arvestanud.   
Eleri Kautlenbach: Kemikaaliseaduses ei ole numbrilist väärtust kaugusele 
määratud. Tahame, et maakonnaplaneering oleks kehtiva õiguskorraga kooskõlas 
– iga objekti puhul vaadatakse konkreetselt üle, milles oht seisneb ja milline on 
ohuala. Seni järelevalvesse esitatud teistes maakonnaplaneeringutes numbriline 
ohuala puudub.  
Tiiu Pärn: Väga raske on sellist printsiipi rakendada, see pole mõistlik. 
Kristiina Ehapalu: Ka tankla on ohtlik ettevõte, kuhu siis rajada tankla linnalises 
keskkonnas? 
 
Sotsiaalministeerium tegi ettepaneku KSH aruandes mõju inimese tervisele eraldi 
peatükina välja tuua. Me ei arvestanud selle ettepanekuga, sest seda on KSH 
aruandes läbivalt käsitletud. 
 
Koigi vald tegi 3 ettepanekut: 
1) Taastuvenergeetika peatükis tuuleenergia lõiku täiendada veel ühe põhi-

mõttega: Tuulikupargi maksimaalne kõrgus on 45 m. Me ei arvestanud selle 
ettepanekuga, sest tuulikupargi kõrgust lausaliselt piirata ei ole otstarbekas. 
Seda enam, et maakonnaplaneeringus pole määratud ühtki konkreetset 
tuulikupargi ala. Seda maksimaalset kõrgust saab määrata üldplaneeringus või 
kohaliku omavalitsuse eriplaneeringus. Kõrguse määramine on meelevaldne.  
Kaie Altmets: Tegime ettepaneku, kuna planeeringu järgi tuleb Nurmsi/Koigi 
lennuvälja lähiümbruses planeerimisel ja ehitamisel arvestada lennuvälja 
lähiümbruse piirangupindadega ja terves maakonnas tuleb kooskõlastada 
Lennuametiga kõik üle 45 m kõrgust ehitist hõlmavad detailplaneeringud ja 
ehitusprojektid. 
Tiiu Pärn: Pärnumaal on koostatud tuuleenergeetika teemaplaneering. Seal on 
põhimõte, et tuulikupargi minimaalne kaugus elamust on 1000 m ja tiheasustus-
alast 2000 m. Kogemus näitab, et sellised kaugused on mõistlikud ja toimivad, 
samas selline lausaline kõrguse määramine ei ole ratsionaalne, seda enam, et 
tuulikupark on keskmiselt 120 m kõrge, tänapäeval räägitakse ka 250 m 
kõrgustest tuulikutest.  
Eleri Kautlenbach: Maakonnaplaneeringu joonisel on Koigi lennuvälja 
piiranguala välja toodud. 

2) Maavarad. Koigi vald tegi ettepaneku Soovitused maardlate ja maavaravaru 

kaevandamisest mõjutatud alade kasutamiseks lõiku täiendada põhimõttega, et 
uute ja laiendatavate karjääride kasutuselevõtuks tuleb koostada detail-
planeering koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega, ühel maardlaalal 
või lähestikku paiknevate karjääride puhul vajadusel mõjude kumulatiivse 
hindamisega. Me selle ettepanekuga sõna-sõnaliselt ei arvestanud. Kasutame 



Koigi valla üldplaneeringus olevat sõnastust ja põhimõtet: „Enne maa sihtots-
tarbe muutmist mäetööstusmaaks on kohalikul omavalitsusel põhjendatud 
vajaduse korral õigus kaalutletud otsuse alusel algatada maa-ala kohta 
detailplaneeringu koostamine (vajadusel ka keskkonnamõju strateegiline 
hindamine - otsustatakse igakordselt eraldi).“ Maa-amet on andnud sellisele 
sõnastusele ja põhimõttele ka oma kooskõlastuse. 
Kaie Altmets: Nõustume sellise sõnastusega. 

3) Teeninduskeskused ja teenused. Koigi vald tegi ettepaneku RAKE uuringu 
tabelid (lk 19 tabel 4 ja lk 21 tabel 5) võtta dokumendist välja ja jälgida 
planeeringu lähteülesande seisukohti, et väljakujunenud asustusstruktuuri tuleb 
hoida ning jätta juba olemasolev asustusstruktuuri prognoosimine muutmata 
asulate kompaktsuse hoidmise eesmärgil ja tagatavate teenuste mahud ja 
asukohad jätta uute kohalike omavalitsuste otsustada. Planeeringu 
seletuskirjast otsustati võtta välja lk 19 tabel 4, kuid ettepanekuga võtta välja 
tabel 5 „Soovituslikud teenused“ ei nõustutud. Teenuste nimekiri on koostatud 
põhimõttel, et rahvastikutrendi senisel jätkumisel on vaja tagada maapiirkonnas 
kohalikud lihtteenused, aga anname aru, et pole võimalik kõiki teenuseid 
senises mahus tagada; seega on planeeringus kirjeldatud minimaalpakett. Kui 
suudetakse tagada rohkem teenuseid, siis maakonnaplaneering siin kätt ei 
pane. Struktuurifondidest raha taotlemisel see aluseks pole. 
Eleri Kautlenbach: Kõik maakonnaplaneeringud on koostatud ühtsetel alustel, 
ühtset metoodikat kasutades. Seda tabelit välja võttes on oht, et järelevalvet 
see ei läbi. 
Kaie Altmets: Me ei taha, et meie lastel ei läheks kooli jõudmiseks 60 minutit. 
Me näeme ohtu, et me ei saa erinevatest fondidest rahastust kooli 
renoveerimiseks. 
Eleri Kautlenbach: RAKE uuring vaatas elanikkonda, selle prognoose ja 
teenuse maksumust. 
Kaie Altmets: Kes siis seisab kohaliku elanikkonna eest? 
Eleri Kautlenbach: Lisaks RAKE uuringule lisasime, et madalamas keskuses 
võivad paikneda kõrgema keskuse teenused. Mõni teenus võib paikneda 
väljaspool keskusi.  
Kaie Altmets: Me ei loobu seisukohast, et põhikool ei või olla lähikeskuses. 
Vastame 15. juuliks. 
 

Maa-amet tegi 4 ettepanekut ja nendega arvestasime järgmiselt:  
1) Korrigeerisime joonisel Majandus- ja looduskeskkondlikud väärtused Liivamäe 

liivamaardla ja Enda turbamaardla piire vastavalt keskkonnaregistri maardlate 
nimistus arvel olevale. 

2) Korrigeerisime joonistel Põhijoonis, Elukeskkondlikud väärtused, Transport ja 

teed ning Tehniline taristu Endla turbamaardla alale jäävat Ervita 
turbatootmisala piiri. 

3) Lisasime Tabelisse 1 Ettepanek maardlate kategooriateks jagamiseks I 
kategooriasse Röamäe liivamaardla Röamäe liivakarjääri. 

4) Rohelise võrgustiku puhul oli planeeringu seletuskirjas üldpõhimõte, et 
metsamaa raadamine ei ole rohelise võrgustiku aladel üldjuhul lubatud.  



Maa-amet tegi ettepaneku, et metsamaa raadamine rohelise võrgustiku aladel 
ei ole üldjuhul lubatud, v.a. maavarakaevandamise loaga määratud aladel.  
Sõnastasime nende ettepaneku ümber, et see oleks üheselt mõistetav. Uues 
sõnastuses: Metsamaa raadamine rohelise võrgustiku aladel ei ole üldjuhul 

lubatud. Näiteks on lubatud metsa raadamine alal, millele on väljastatud 

maavara kaevandamise luba, eeldusel, et raadamise võimalikkus (mõju 

rohelise võrgustiku toimivusele) on välja selgitatud ja vajadusel välja  pakutud 

leevendus või vältimismeetmed maavara kaevandamisloa taotluse menetluses. 
Maa-amet on uue sõnastusega nõustunud. 

 
Kaitseministeerium tegi 4 ettepanekut, millega arvestasime järgmiselt: 
1) Täiendame planeeringu seletuskirja põhimõttega, et tuulegeneraatorite ja 

tuulikuparkide puhul tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada peale 
planeeringute ja ehitusprojektide ka projekteerimistingimused või nende 
andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitamise teatis. 
Kaitseministeeriumiga tuleb koostööd alustada tuulegeneraatori või tuulikupargi 
rajamise algstaadiumis. 

2) Täpsustame Tapa lähiharjutusala piiranguvööndi piiri maakonnaplaneeringu 
põhikaardi riigikaitse skeemil. 

3) Lisame maakonnaplaneeringu põhikaardile Nurmsi õppevälja, peale märkida ka 
leppemärgi „riigikaitseline objekt piiranguvööndiga“, sest tegemist on nii 
lennuvälja, taktikaala kui ka riigikaitselise objektiga. 

4) Lisame põhikaardi riigikaitse skeemi „taktikaala“ tingmärgi juurde, et tegemist 
on 2015. aasta seisuga enim kasutatud taktikaaladega. 

 
Paide vald juhtis tähelepanu maakonnaplaneeringu Lisa 2  „Järvamaa väärtuslikud 
maastikud, ilusad teelõigud ning vaatetornid ja vaatekohad“ olevale kahele veale: 
Lk 58 fotol on sõnas „Eistvere“ tähed risti; Lk 69 on Oisu aleviku jutu all Õisu mõisa 
foto (Viljandimaal). Parandame vead. 
 
Keskkonnaamet tegi 13 ettepanekut, mille kohta märgime järgmist: 
1) Kuna on koostatud uus veemajanduskava, uuendame Veealade punktis 

andmeid maakonnas asuvate jõekogumite seisundite kohta. 
2) Keskkonnaamet palus täiendada KSH aruande Lisa 2 „Ülevaade väärtuslike 

maastike aladel paiknevatest maavara varudest ja kaitsealadest“ skeemi 
maardla ja/või maavara liigi nimetamisega, mida skeemidel kajastatakse. 
Samuti soovitati skeemidele lisada katastritunnus, mis aitaks kujutatut 
hõlpsamini leida. Maardla ja/või maavara liigi nimetame, kuid ettepanekuga 
lisada katastritunnused me ei nõustu, kuna teeb skeemi segaseks.  

3) Korrigeerime maakonnas asuvate hoiualade ja loodusalade arvu. 
4) Keskkonnaamet tegi ettepaneku hinnata KSH aruandes tuulikuparkide mõju 

Natura 2000 aladele ja kaitstavatele loodusobjektidele. 
Kristiina Ehapalu: Kuna maakonnaplaneeringuga pole määratud ühtki 
tuulikuparkide ala, vaid kirjeldatud on vaid nende rajamise põhimõtted, ei saa 
ka kavandatavate tuulikuparkide mõju hinnata. 
Ester Pindmaa: Nõustume. 



5) Täiendame planeeringu seletuskirja peatükki 3.3.1. „Kaitstavad loodusobjektid“.  
6) KSH aruandes on kirjutatud, et püsielupaikade kohta kaitse-eeskirju ei koostata. 

Kuna see väide pole õige, korrigeerime aruannet. 
7) KSH aruandes on jõutud järeldusele, et maakonnaplaneeringuga ei nähta ette 

maakasutust ega rajatisi või objekte, mis võivad kaasa tuua olulisi negatiivseid 
mõjutusi kaitsealade ega nende kaitse-eesmärkideks olevate liikide, 
elupaikade, koosluste ja maastike seisundile. Kavandatava tegevuse mõju 
ülejäänud kaitstavatele loodusobjektidele hinnatud ei ole. Keskkonnaamet 
palus aruannet täiendada. 
Kristiina Ehapalu: Tulenevalt maakonnaplaneeringu täpsusastmest pole see 
võimalik. Üksikobjekti tasandil hinnangu mitteandmisel on lähtutud 
Keskkonnaministeeriumis 2014. aastal toimunud arutelust ja selle memost. 
Eleri Kautlenbach: Maakonnaplaneeringul ei ole otsest elluviimise mõju. 
Maakonnaplaneering annab suunise madalama astme planeeringute 
koostamiseks.  
Kristiina Ehapalu: KSH peab arvestama MP täpsusastet. 
Ester Pindmaa: Vastame kirjalikult. 

8) Täiendame KSH aruannet põhimõttega, et Natura hindamine on üks osa 
keskkonnamõju hindamise või keskkonnamõju strateegilise hindamise 
protsessist, mitte iseseisev protsess. 

9) Jäätmete ladustamise vähendamise asemel kasutame mõistet jäätmete 
ladestamise vähendamine. 

10) Korrigeerime väidet, et Eestis on 5 nõuetekohast prügilat, sest nõuetekohaseid 
prügilaid on rohkem, aga nõuetekohaseid segaolmejäätmete prügilaid on 5. 

11) Korrigeerime KSH aruande peatüki 3.1 teise rea esimest sõna „maaplaneering“ 
ning asendame selle sõnaga „maakonnaplaneering“.  

12) Väldime Planeeringu Lisas 2 „Järvamaa väärtuslikud maastikud, ilusa vaatega 
teelõigud ning vaatetornid ja vaatekohad“ aegunud mõisteid veekaitseala ja 
veesäilitusala. 

13) Toome KSH aruandes KSH aruandes eraldi välja maakonnaplaneeringuga 
seatavad tingimused ning leevendusmeetmed.  
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