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Esitasite 16.09.2016 Keskkonnaametile heakskiitmiseks Järvamaa maakonnaplaneeringu (edaspidi 

maakonnaplaneering või planeering) keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande 

(Skepast&Puhkim OÜ töö nr 2013-0213, september 2016).  

 

 

I. FAKTILISED ASJAOLUD 

 

Maakonnaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337, 

planeeringu KSH algatati Järva maavanema 26.07.2013 korraldusega nr 396. Maakonnaplaneeringu 

eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 

2030+“ koostamise ajal kokku lepitud visioonidele ja arengusuundadele. 

 

Järva Maavalitsus esitas KeHJS § 42 alusel 26.07.2016 kirjaga nr 12-3/16/1077-1 Keskkonnaametile 

Järvamaa maakonnaplaneeringu KSH aruande heakskiitmiseks.  

 

24.08.2016 kirjaga nr 6-5/16/172-7 pikendas Keskkonnaamet tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 41 

sätestatust (koostoimes KeHJS § 1 lg 2 sätestatuga) Järvamaa maakonnaplaneeringu KSH aruande 

heakskiitmise menetlustähtaega kuni 30.08.2016, kuna hetkeline töökoormus ei võimaldanud 

Keskkonnaametil oma seisukohta tähtaegselt kujundada. 

 

Keskkonnaamet saatis 30.08.2016 Järva Maavalitsusele Järva maakonnaplaneeringu KSH aruande 

puuduste kõrvaldamise kirja nr 6-5/16/172-8.  

 

16.09.2016 kirjaga nr 12-3/16/1077-4 esitas Järva Maavalitsus heakskiitmiseks korrigeeritud KSH 

aruande.  

 

Otsus käesoleva KSH aruande heakskiitmise üle on tehtud KSH algatamise hetkel kehtinud KeHJS 

redaktsiooni alusel (RT I, 21.12.2011, 15), arvestades kehtiva KeHJS § 56 lõiget 8. Käesolevas otsuses 

viidatud seadusesätted on võetud KeHJS varasemast redaktsioonist (RT I, 21.12.2011, 15). 

 

Keskkonnaamet on maakonnaplaneeringu KSH järelevalvaja KeHJS § 38 lg 1 alusel, kuna planeeringu 

elluviimisega eeldatavalt ei kaasne piiriülest keskkonnamõju. Planeeringu KSH aruanne koos lisadega 
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on avalikkusele kättesaadav Järva Maavalitsuse kodulehel1, mistõttu ei pea Keskkonnaamet vajalikuks 

kajastada dokumentide sisu. 

 

 

II. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED 

 

KeHJS § 38 lg 2 p-de 2 - 5 ja § 42 lg 2 - 5 järgi on KSH järelevalvaja ülesanne kontrollida KSH aruande 

ja KSH menetluse vastavust õigusaktide nõuetele ning teha otsus KSH aruande heakskiitmise või 

heakskiitmata jätmise kohta ja kinnitada planeering elluviimisega kaasneva keskkonnamõju seire 

meetmed.  

 

2.1. KSH menetluse vastavus kehtestatud nõuetele 

 

KeHJS § 41 kohaselt avalikustatakse KSH aruanne ja KSH aruande avalikustamise tulemusi 

arvestatakse KeHJS §-s 37 sätestatud korras, arvestades KeHJS § 41 erisusi.  

 

KeHJS § 37 lg 2 ja § 41 p 1 nõuetele vastav KSH aruande avalikustamise teade ilmus 08.06.2016 

ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja 07.05.2013 maakonnalehes Järva Teataja. Järva 

Maavalitsus edastas 10.05.2016  kirjaga nr 12-3/16/690-1 KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku 

arutelu kirjaliku teate KeHJS § 37 lg 1 isikutele. Teade oli üleval ka Järva Maavalitsuse ja Järvamaa 

omavalitsuste kodulehtedel. Teated on kajastatud KSH aruande lisas 3. Kirjad ja teated vastasid sisult 

KeHJS-s sätestatud nõuetele. 

 

KSH aruande avalik väljapanek kestis 16.05. – 13.06.2016, mis vastab KeHJS § 41 punktile 2. 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruandega sai tutvuda Järva Maavalitsuse veebilehel ning paberkandjal 

dokumentidega Järva Maavalitsuse ruumides (Rüütli 25, Paide) tööaegadel, samuti Järva maakonna 

vallavalitsustes ja linnavalitsuses. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande kohta sai esitada 

kirjalikult Järva Maavalitsuse kontaktidel kuni 13.06.2016. 

 

KSH aruande avalik arutelu toimus 06.07.2016 algusega kell 15 Järva Maavalitsuse IV korruse saalis. 

Protokolli kohaselt võttis arutelust osa 10 inimest. Avalikul arutelul tutvustati maakonnaplaneeringut ja 

KSH aruannet ning vastati suuliselt avalikustamisperioodil laekunud ettepanekutele ja kohapeal esitatud 

küsimustele. Avaliku arutelu protokoll ning osalejate nimekiri on leitavad KSH aruande lisas 3. 

 

Avaliku väljapaneku ajal laekus ettepanekuid 8-lt asutuselt, kuid vaid 2 kirja (Sotsiaalministeeriumi ja 

Keskkonnaameti kiri) sisaldasid ettepanekuid KSH aruande kohta. Järva Maavalitsus vastas kõikidele 

pöördumistele kirjalikult. Kirjad ja vastused on leitavad KSH aruande lisas 3.  

 

Keskkonnaamet järelevalvajana on tutvunud esitatud ettepanekute ning vastustega. Analüüsides KSH 

aruande sisu, KSH aruande avalikustamist puudutavaid materjale ning esitatud ettepanekuid ja märkusi, 

on KSH aruannet esitatud ettepanekute ja vastuväidete alusel parandatud ning täiendatud. Samuti on 

selgitatud ja põhjendatud aruande kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamist või 

arvestamata jätmist ja vastatud küsimustele. 

 

Lähtudes eelnevast vastab KSH menetlus üldjoontes KeHJS sätetele ning selles ei esine olulisi 

rikkumisi, mis võiksid mõjutada KSH tulemusi. Kuigi avalikustamise teade ametlikus väljaandes 

Ametlikud Teadaanded ilmus alles 08.06.2016, ei ole järelevalvaja hinnangul tegemist eksimusega, mis 

mõjutaks KSH tulemust, kuna huvitatud isikuid ja asutusi teavitati teisi eelpool nimetatud infokanaleid 

kasutades. 

 

2.2. KSH aruande kvaliteedi kontroll ja seiremeetmete kinnitamine 

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju hindas ja KSH aruande 

koostas Skepast&Puhkim OÜ (registrikood 11255795) eksperdigrupp. Juhtekspert oli Veronika Verš. 

Lisaks kuulusid töörühma Eleri Kautlenbach, Kristiina Ehapalu, Raimo Pajula, Kersti Ritsberg ja Eike 

                                                 
1 http://jarva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering  
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Riis. Juhteksperdi ja töörühma vastavust KeHJS § 34 lg 3 nõuetele kontrolliti KSH programmi 

heakskiitmisel.  

 

KSH aruande sisu määravad KeHJS § 40 lg 4 ja heakskiidetud KSH programm. Keskkonnaamet ei pea 

vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH aruande peatükk vastab millisele KSH programmi 

ja/või KeHJS § 40 lg 4 punktile. Järelevalvaja hinnangul on KSH aruanne sisult piisav 

maakonnaplaneeringu kehtestamiseks ja KSH tulemustega on planeeringus arvestatud.  

 

Eeltoodust tulenevalt vastab aruanne seaduses toodud nõuetele. KSH menetlus vastab KeHJS seaduses 

toodud nõuetele.  

 

KeHJS § 42 lg 2 kohaselt KSH järelevalvaja kinnitab strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega 

kaasneva keskkonnamõju seire meetmed. KeHJS § 42 lg 4 järgi on seiremeetmete kinnitamise eesmärk 

teha varakult kindlaks strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnev oluline negatiivne 

keskkonnamõju ja rakendada seda mõju ennetavaid ja leevendavaid meetmeid.  

 

KSH aruande peatükis 7 „Olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks, leevendamiseks ja seireks 

kavandatavad meetmed“ on välja toodud, et maakonnaplaneeringu tasandil seiremeetmeid ei kavandata, 

kuna olulise negatiivse keskkonnamõjuga tegevusi maakonnaplaneeringuga ei planeerita. Seiratavad 

keskkonnanäitajad määratakse õigusaktide alusel vastavate seireprogrammide ja keskkonnalubadega. 

KSH aruandes esitatust tulenevalt ei kinnita Keskkonnaamet maakonnaplaneeringu tasandil 

seiremeetmeid. Maakonnaplaneeringu elluviimisel, üldplaneeringute koostamisel ja elluviimisel, samuti 

muude seonduvate arendustegevuste elluviimisel tuleb jälgida eelnimetatud meetmete ja soovitustega 

arvestamist ning analüüsida, kas nende järgimine aitas kaasa negatiivse keskkonnamõju vältimisele või 

vähendamisele. 

 

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et tulenevalt KeHJS § 43 p 1 ja planeerimisseaduse § 7 lg 6 

kohaselt tuleb maakonnaplaneeringu koostamisel arvesse võtta KSH tulemusi. 

 

 

III. OTSUSTUS  

 

KeHJS § 38 lg 1, lg 2 p  2-4, § 40 ja § 42 lg 2-5 ning Keskkonnaameti peadirektori 08.05.2014 

käskkirja nr 1-4.1/14/242 „Regioonide põhimääruste kinnitamine“ lisa 1 „Keskkonnaameti 

Harju-Järva-Rapla regiooni põhimäärus“ punktide 2.1 ja 3.5.8 alusel ning lähtudes eelnevast: 

 

1. Keskkonnaamet kiidab heaks Järvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruande.  

2. Keskkonnaamet ei kinnita täiendavaid seiremeetmeid.  

 

Järva Maavalitsus peab teavitama maakonnaplaneeringu kehtestamisest elektrooniliselt, liht- või 

tähtkirjaga 14 päeva jooksul kehtestamise otsuse tegemisest arvates KeHJS § 44 lg 1 nimetatud 

asutustele ja isikutele (maakonnaplaneering KSH protsessi kaasatud isikuid) ning tagama KeHJS § 44 

lg 2 nimetatud info kättesaadavuse. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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