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Täiendavate kooskõlastuste määramine Pärnu ja 

Viljandi maakonna teemaplaneeringute „Kilingi-
Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini 

trassikoridori määramine“ 

 

 

Austatud Viljandi maasekretär ja Pärnu maavanem 

 

Olete vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 17 lg 3 punktile 1 pöördunud Siseministeeriumi poole 
taotlusega määrata täiendavad kooskõlastused Pärnu ja Viljandi maakonna teemaplaneeringute 

„Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori määramine“ (edaspidi: 
teemaplaneeringud). 

Esmalt juhin Teie tähelepanu, et tulenevalt PlanS § 17 lõikest 2 tuleb teemaplaneeringud 

kooskõlastada: 

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

 planeeritava maa-ala kohalike omavalitsustega (PlanS § 17 lg 2 p 1). 

Täiendavalt palun teemaplaneeringute eesmärkidest ning kavandatavast tegevusest tulenevalt 

teemaplaneeringud kooskõlastada ka järgmiste ministeeriumide ja riigiametitega: 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (energiamajandus), 

 Keskkonnaamet (keskkonna- ja looduskaitse), 

 Päästeamet (elektriliinist tulenevad ohutegurid), 

 Maanteeamet (maanteega paralleelselt kulgevad või lõikuvad elektriliinid), 

 Tehnilise Järelevalve Amet (elektriohutus), 

 Kaitseministeerium (ehitise kõrgus) 

 Terviseamet (inimese tervisekaitse), 

 Põllumajandusamet (maaparandussüsteem). 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Hanno Pevkur 
siseminister 
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Andres Levald 6125184  

andres.levald@siseministeerium.ee 
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Taotlus Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu 

teemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV 

õhuliini trassikoridori määramine“ kooskõlastamiseks 

 

 

 

Planeerimisseaduse § 17 lg 2 alusel esitame Teile kooskõlastamiseks Pärnu ja Viljandi   

maakonna planeeringu  teemaplaneeringud  „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini 

trassikoridori asukoha määramine“. 

 

Pärnu ja Viljandi maakonda läbiva  ühtse 330 kV kõrgepingeliini trassikoridori 

teemaplaneeringud on koostatud kahe maakonna kohta eraldi. 

Teemaplaneeringud  koosnevad seletuskirjast ja joonistest. Lisaks on koos planeeringutega 

kättesaadavad kõik teemaplaneeringute koostamise käigus tehtud uuringud, analüüsid ja KSH 

aruanne. 

 

Teemaplaneeringute väga suure mahu tõttu on jäetud materjalid välja trükkimata. Planeeringute 

materjalid on kättesaadavad teemaplaneeringu portaalis aadressil:  

http://elering.ee/kooskolastamine-3/ 
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Õhuliini kohta on koostatud ühine keskkonnamõju hindamise aruanne, mis on kättesaadav: 

http://elering.ee/ksh-aruanne-3/ 

 

 

Lugupidamisega  

 

 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Küllike Kütt 

Maavanema kohusetäitja 

 
Allkirjastamisõiguse aluseks on  siseministri 11.08.2014 käskkiri nr 3-1/82p 

 

 

 

Teadmiseks: Pärnu Maavalitsus 

 

 

 

 

Tiia Kallas 4330 422 
tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee 

Tiiu Pärn  4479 761 
tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee 

 

 

http://elering.ee/ksh-aruanne-3/
mailto:tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee
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  Teie 11.04.2014 nr 12-2/2014/1264-1 

Viljandi Maavalitsus 

 

Pärnu Maavalitsus 

  

Meie 22.09.2014 nr 11-2/14/2783-6 

   

    

 

 

Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu  

teemaplaneeringu "Kilingi-Nõmme-Riia  

TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori  

määramine“ kooskõlastamine 

 

 

Olete esitanud Keskkonnaministeeriumile kooskõlastamiseks Pärnu ja Viljandi maakonna 

planeeringu teemaplaneeringu "Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori 

määramine“. Kuna tegemist on Eesti-Läti riigipiiri ületava õhuliiniga, soovite meie seisukohta 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) osas. 

 

Keskkonnaministeerium kooskõlastab kõnealuse teemaplaneeringu, arvestades, et 

planeeringuga ei kaasne olulist negatiivset piiriülest keskkonnamõju, nagu on öeldud KSH 

aruande peatükis 2 leheküljel 9. Ühtlasi oleme informeerinud Läti Vabariigiga üksteist 

kõnealusest projektist ning kokku leppinud, et kuna tegemist on kahe riigi ühise projektiga, siis 

mõju hindamisi kumbki riik piiriülesena ei tee. Märkusena toome välja, et 20.03.2014 kirjaga 

nr 11-2/14/9512-3 edastasime Läti Keskkonnaministeeriumile info õhuliini Eesti-Läti piiri 

ületava eeldatava asukoha osas, milleks on Raamatu küla Abja vallas Viljandi maakonnas. 

Juhul, kui riigipiiri ületuskohas tehakse muudatusi, palume sellest informeerida 

Keskkonnaministeeriumit, et anda teave edasi ka Läti Vabariigile. 

 

Ülejäänud osas kooskõlastab planeeringu ning KSH aruande kiidab heaks Keskkonnaameti 

Pärnu-Viljandi regioon. 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Ado Lõhmus 

Asekantsler 

 

 

Teadmiseks: Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon 

 

 

Maris Malva 626 0742; maris.malva@envir.ee 
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71020 VILJANDI 

Teie: 11.09.2014 

nr 12-2/2014/1264-1 
 
Meie: 23.10.14 
nr 1.10-17/14-00555/109 

Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu 

teemaplaneeringute kooskõlastamisest 

Esitasite Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kooskõlastamiseks Pärnu ja 

Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringud „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV 

õhuliini trassikoridori asukoha määramine“.  

 

Kooskõlastame teemaplaneeringud esitatud kujul. 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Ahti Kuningas 
asekantsler 
kantsleri ülesannetes 
 
 

Teadmiseks: Pärnu Maavalitsus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heli Just 

625 6346  Heli.Just@mkm.ee 



[Page #]

Mildred Liinat

Saatja: Tiia Kallas <Tiia.Kallas@viljandi.maavalitsus.ee>
Saatmisaeg: 8. oktoober 2014. a. 16:27
Adressaat: Mildred Liinat; Tiiu Pärn
Teema: FW: Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringuteemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme

– Riia TEC-2 330 kVõhuliini trassikoridori määramine“ kooskõlastamisest
Manused: 12-220141264-1 11.09.2014 V ljaminev kiri.ddoc

From: Heli Just [mailto:Heli.Just@mkm.ee]
Sent: Wednesday, October 8, 2014 4:24 PM
To: Tiia Kallas; Tiiu Pärn
Subject: Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringuteemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kVõhuliini
trassikoridori määramine“ kooskõlastamisest

Reg. kuupäev: 8.10.14
Kellaaeg: 16:18:30
Reg. number: 14-00555/097

Viljandi Maavalitsus edastas 11.09.2014 kirjaga nr 12-2/2014/1264-1 majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumile kooskõlastamiseks Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu
teemaplaneeringud "Kilingi-Nõmme - Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori määramine".

MKM küsib arvamust ka valitsemisala ametitelt, sh Maanteeametilt. Arvestades asjaolu, et
Maanteeameti kooskõlastamine viibib teemaplaneeringutega seonduvalt, siis annab MKM
kooskõlastuse oktoobri lõpus.

Lugupidamisega

Heli Just

haldusosakonna peaspetsialist

6256 346
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Teie 11.09.2014 nr 12-2/2014/1264-1 
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Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu  
teemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme – Riia  
TEC-2 330 kV õhuliini trassikordori määramine“ 
kooskõlastamine 
 
 
Austatud Küllike Kütt 

 

 
Viljandi Maavalitsus esitas 11.09.2014 kirjaga nr 12-2/2014/1264-1 planeerimisseaduse 
(edaspidi PlanS) § 17 lg 2 alusel Keskkonnaametile kooskõlastamiseks Pärnu ja Viljandi 
maakonna planeeringu teemaplaneeringud (edaspidi TP) „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 
kV õhuliini trassikordori määramine“  
 
TP-de seletuskirjad ja joonised on kättesaadavad aadressil http://elering.ee/kooskolastamine3/ 
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu on kättesaadav 
aadressil http://elering.ee/ksh-aruanne3/. 
 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 40 lg 1 
kohaselt on KSH aruanne osa strateegilisest planeerimisdokumendist, mis sisaldab KeHJS 
§ 40 lg-tes 2-4 nimetatud teavet. KeHJS § 40 lg 2 kohaselt peab KSH-l selgitama, kirjeldama 
ja hindama strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist 
keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades 
strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi. PlanS § 7 lg 6 ja 
KeHJS § 43 p 1 kohaselt tuleb maakonnaplaneeringu koostamisel omakorda arvestada KSH 
tulemusi, KeHJS § 2 lg 2 p 1 kohaselt on KSH eesmärk arvestada keskkonnakaalutlusi nii 
strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel kui ka kehtestamisel. Seetõttu moodustavad 
planeering ja KSH aruanne tervikdokumentatsiooni (kuigi KSH aruannet koos planeeringuga 
ei kehtestata) ning KSH aruande lõppversioon peab kajastama planeeringu lõppversiooni 
(mitte üksnes kooskõlastamiseks esitatud versiooni). Seetõttu tuleb märkusi 
teemaplaneeringule käsitleda kui märkusi KSH aruandele ja vastupidi. 
 
Alljärgnevalt juhime Teie tähelepanu asjaoludele, mis vajavad TP-s ja KSH-s täpsustamist: 
 
1. KSH aruande ptk-s 12.1. (TP ptk 3.4.2). on öeldud, et veekogude ületamisel 
veekaitsevööndis ja ehituskeeluvööndis tuleb ehitustööd läbi viia erilise hoolikusega, 
vältimaks kallaste kahjustamist ja pinnase ning reostuse sattumist veekogusse. Veekogude 
kaldaalad koosnevad looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 35 lg 1 kohaselt 
veekaitsevööndist, ehituskeeluvööndist ja piiranguvööndist. Lisaks laieneb metsamaal 
ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini (LKS § 38 lg 2). Seega peab veekogude ületamisel 
vältima kallaste kahjustamist piiranguvööndi ulatuses ning vältima erosiooniohu teket. Lisaks 
märgime, et veeseaduse (edaspidi VeeS) § 29 lg 4 p 2 kohaselt on veekaitsevööndis keelatud 
puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud raie 
maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel.   
 



2 
 

2. KSH aruande ptk-s 12.1 on märgitud, et metsa raadamistöid mitte teostada raierahu ajal 

(15. aprillist kuni 30. juunini). Keskkonnaamet soovitab kaaluda metsamaal trassikoridori 

raadamisele ajalise piirangu kehtestamist ajavahemikus – 15.03-31.08. Ajalise piirangu 

pikendamine on vajalik kogu elustiku liigse häirimise ja kahjustamise leevendamiseks. 

 
PlanS § 7 lg 6, PlanS § 17 lg 2, KeHJS § 2 lg 2 p 1 ja § 43 p 1 alusel ning arvestades 
eeltoodut kooskõlastab Keskkonnaamet Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu 
teemaplaneeringud „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikordori 
määramine“ märkustega.  
 
 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Toomas Padjus 

keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 

Pärnu-Viljandi regioon 

 

 

 

Koopia: Ramboll Eesti AS (info@ramboll.ee)  

 

 

Toomas Kalda +372 447 7383 

toomas.kalda@keskkonnaamet.ee  

mailto:info@ramboll.ee
mailto:toomas.kalda@keskkonnaamet.ee
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Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regioon 

 

 
Teie: 08.10.2014 nr PV 6-8/14/19787-3 

 
Meie: 29.10.2014 nr 12-2/2014/1264-10 

 

 

Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu  

teemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme – Riia  

TEC-2 330 kV  õhuliini trassikoridori määramine“  

kooskõlastamine 

 

 

 

Täname Teid Viljandi ja Pärnu maakonna teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 

 330 kV õhuliini trassikoridori määramine“ kooskõlastuse eest. 

 

Juhtisite meie tähelepanu asjaoludele, mis vajavad teemaplaneeringus ja KSH-s täpsustamist: 

1. KSH aruande ptk-s 12.1. (TP ptk 3.4.2) on öeldud, et veekogude ületamisel 

veekaitsevööndis ja ehituskeeluvööndis tuleb ehitustööd läbi viia erilise hoolikusega, 

vältimaks kallaste kahjustamist ja pinnase ning reostuse sattumist veekogusse. Veekogude 

kaldaalad koosnevad looduskaitseseaduse § 35 lg 1 kohaselt veekaitsevööndist, 

ehituskeeluvööndist ja piiranguvööndist. Lisaks laieneb metsamaal ehituskeeluvöönd 

piiranguvööndi piirini (LKS § 38 lg 2). Seega peab veekogude ületamisel vältima kallaste 

kahjustamist piiranguvööndi ulatuses ning vältima erosiooniohu teket. Lisaks märgime, et 

veeseaduse § 29 lg 4 p 2 kohaselt on veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde raie 

ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul 

maaparandushoiutööde tegemisel.  

2.  KSH aruande ptk-s 12.1 on märgitud, et metsa raadamistöid mitte teostada raierahu ajal 

(15. aprillist kuni 30. juunini). Keskkonnaamet soovitab kaaluda metsamaal trassikoridori 

raadamisele ajalise piirangu kehtestamist ajavahemikus – 15.03-31.08. Ajalise piirangu 

pikendamine on vajalik kogu elustiku liigse häirimise ja kahjustamise leevendamiseks. 

 

 

Lähtudes Teie ettepanekutest on korrigeeritud planeeringu keskkonnamõjude strateegilise 

hindamise aruannet ja planeeringulahenduse seletuskirjade tekste. 

 

1. KSH aruande peatükis 12.1 ja planeeringute seletuskirjades peatükis 3.4.2 on vastavalt 

korrigeeritud ehitusaegsete mõjude leevendamist 
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2. KSH aruande peatükis 12.2 ja planeeringute seletuskirjades peatükis 3.4.3 on vastavalt 

korrigeeritud kasutusaegsete mõjude leevendamist. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Küllike Kütt 

Maavanema kohusetäitja 

 

Allkirjastamisõiguse aluseks on  siseministri 11.08.2014 käskkiri nr 3-1/82p 

 

 

 

 

Tiia Kallas 4330 422 

tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee 

 

Tiiu Pärn 4479 761 
tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee 
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Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringuid 

täpsustav  Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV 

õhuliini  trassikoridori asukoha määramise 

teemaplaneering 

 

Viljandi Maavalitsus esitas oma 11.09.2014 kirjaga nr 12-2/2014/1264-1 Maa-ametile 

tutvumiseks ja seisukoha andmiseks Viljandi ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustava 

Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramise 

teemaplaneeringu materjalid. Teemaplaneering on algatatud Pärnu maavanema poolt 

03.12.2013 korraldusega nr 658 ning Viljandi maavanema poolt 04.12.2013 korraldusega 

nr 1-1/2013/435. 

 

Teemaplaneeringuga määratakse Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini 

trassikoridori asukoht Pärnu maakonnas Saarde vallas Leopste külas ja Viljandi 

maakonnas Abja vallas Raamatu külas ning trassikoridori jäävate maa-alade ja 

vooluveekogude üldised kasutamise tingimused enne õhuliini rajamist, ehitamise ajal ja 

pärast ehitamist. Teemaplaneering on aluseks 330 kV õhuliini projekteerimiseks.  

 

Keskkonnaministeerium on oma 01.02.2013 käskkirjaga nr 84 volitanud Maa-ametit 

esindama Keskkonnaministeeriumi kui kinnisasja omanikku planeerimismenetluses, kus 

planeeringu mõju ulatub maareformi seaduse § 31 kõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi 

omandis olevale maale või Eesti Vabariigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel 

olevatele maaüksustele, mille volitatud asutuseks on Maa-amet. 

 

Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramise 

teemaplaneeringus on parima trassikoridori lahendusena toodud alternatiiv KN-1, mis 

kulgeb Saarde vallas muuhulgas Maa-ameti peadirektori 05.03.2014 käskkirjaga nr 73 riigi 

omandisse jäetud Tiugu katastriüksusel (katastritunnusega 71102:002:0400) ning riigi 

reservmaa piiriettepanekuga nr AT040127006 hõlmatud maaüksusel, mille osas on 

mailto:info@viljandi.maavalitsus.ee
mailto:info@parnu.maavalitsus.ee
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algatatud riigi omandisse jätmise menetlus 04.02.2004 taotlusega nr 6-4/1359. Kavandatav 

õhuliini trassikoridor on planeeritud piki nimetatud maaüksuseid paralleelselt 19302 

Kilingi-Nõmme-Kiisa teega (katastritunnusega 71102:003:0044). Planeeritava õhuliini 

pingeklass on 330 kV, seega on õhuliini kaitsevööndi laius 40 m mõlemale poole liini 

telge ning planeeritava trassikoridori laiuseks on kavandatud koos puhvertsoonidega 100 

m.   

 

Abja valla territooriumil ei läbi kavandatav õhuliini trassikoridor ühtegi reformimata maa-

ala ega ka riigi omandisse jäetud maa-ala, mille volitatud asutuseks on Maa-amet. 

 

Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 63 lõike 4 kohaselt, kui planeeritaval maa-alal asub 

keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa, kooskõlastatakse 

planeering PlanS sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või keskkonnaministri 

volitatud isikuga. Keskkonnaminister on oma 12.11.2010 käskkirjaga nr 1622 andnud 

Maa-ametile volituse kooskõlastada maakonnaplaneeringuid, üldplaneeringuid või 

detailplaneeringuid, kui planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus 

oleval maardlal või selle osal.  

 

Järgnevalt anname teemaplaneeringule hinnangu lähtuvalt asjaolust, et 

teemaplaneeringuga planeeritava elektriõhuliini trassikoridori lähedusse jäävad Möksi 

turbamaardla (registrikaart nr 89) ja Viirasoo turbamaardla (registrikaart nr 97). 

Planeeringu joonistele Planeeringu lahendus Abja vallas ja Planeeringu lahendus Saarde 

vallas on korrektselt kantud keskkonnaregistris arvel olevate maardlate piirid. Eelpool 

nimetatud jooniste järgi planeeritav õhuliini trassikoridor ei kattu keskkonnaregistris arvel 

olevate maardlatega. Planeeritava õhuliini trassikoridorist vahetult itta jääb Möksi 

turbatootmisala mäeeraldis (kaevandamisloa nr L.MK.PM-13259, loa omanik AS Torfex) 

ning läände jääb taotletava Viirasoo uuringuruumi teenindusala (geoloogilise uuringu loa 

taotleja AS Tootsi Turvas). 

 

Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-

2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (edaspidi KSH) aruande peatükis 10.3.3. Mõju maardlatele ja maavarade 

kaevandamisele on kirjeldatud (tsiteerin): „Analüüsitud trassialternatiivid KN-1, KN-2 ja 

KN-3 ning nende alamalternatiivid ei ületa käsitlusalal asuvate turbamaardlate alasid. 

Väike erand on alamalternatiiv 1b, mille trassikoridor riivab Möksi maardla edelanurka, 

kuid ka sel juhul on võimalik õhuliini mastid kavandada maardla piiridest väljapoole, seda 

enam, et turbane pinnas ei ole liini ehitamiseks eriti sobiv. Seetõttu kohalikele 

turbamaardlatele negatiivne mõju puudub.“. Lähtudes eelnevast ei ole alust eeldada, et 

planeeringus kavandatav tegevus halvendaks olemasolevat olukorda maavaravaru 

kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu osas.  

 

Tulenevalt eeltoodust märgime, et Maa-ametil ei ole vastuväited Kilingi-Nõmme – Riia 

TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramise teemaplaneeringu lahendusele 

Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Viljandi maakonnas Abja vallas. 

 

Juhime Viljandi Maavalitsuse ja Pärnu Maavalitsuse tähelepanu asjaolule, et 

teemaplaneeringuga kavandatav 330 kV õhuliini trassikoridor läbib Saarde vallas 

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevaid Lodja metskond 91 maaüksust 

(katastritunnusega 71102:002:0398) ning Abjas vallas Jäärja metskonna katastriüksuseid 

(katastritunnustega 10501:006:2445, 10501:006:2446 ja 10501:006:2447), millede 



 3 (3) 

volitatud asutuseks on määratud Riigimetsa Majandamise Keskus. Eeltoodust tulenevalt 

palume nimetatud teemaplaneeringu kooskõlastamiseks pöörduda ka Riigimetsa 

Majandamise Keskuse poole. 
 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 
Urmas Männama  

Peadirektori asetäitja  

peadirektori ülesannetes 

 

  

 

Teadmiseks:  Riigimetsa Majandamise Keskus 

                        AS Torfex 

                        AS Tootsi Turvas 

 

 

 

 

 

Triinu  Suits 675 0191, Triinu.Suits@maaamet.ee 

Terje Sild 665 0670, Terje.Sild@maaamet.ee  

 

 

mailto:Triinu.Suits@maaamet.ee
mailto:Terje.Sild@maaamet.ee
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Maa-amet 

maaamet@maaamet.ee 

 

 

            Teie: 08.10.2014 nr 6.2-3/5114 
 

Meie: 15.10.2014 nr 12-2/2014/1264-7 

 

Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu 

teemaplaneeringuid täpsustav  Kilingi-Nõmme  

– Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori  

määramise teemaplaneering 

 

Esitasime Teile oma 11.09.2014 kirjaga nr 12-2/2014/1264-1 tutvumiseks ja seisukoha 

andmiseks Viljandi ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustava Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 

330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramise teemaplaneeringu materjalid. 
 

Täname Teid eelpool nimetatud planeeringu läbivaatamise ning seisukoha andmise eest. 
 

Juhtisite Viljandi Maavalitsuse ja Pärnu Maavalitsuse tähelepanu asjaolule, et 

teemaplaneeringuga kavandatav 330 kV õhuliini trassikoridor läbib Saarde vallas 

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevaid Lodja metskond 91 maaüksust 

(katastritunnusega 71102:002:0398) ning Abjas vallas Jäärja metskonna katastriüksuseid 

(katastritunnustega 10501:006:2445, 10501:006:2446 ja 10501:006:2447), millede volitatud 

asutuseks on määratud Riigimetsa Majandamise Keskus. Seoses sellega palusite nimetatud 

teemaplaneeringu kooskõlastamiseks pöörduda ka Riigimetsa Majandamise Keskuse poole. 
 

Eelnevast tulenevalt teatame, et informeerime teemaplaneeringu koostamisest täiendavalt 

Riigimetsa Majandamise Keskust. Lähtuvalt planeerimisseaduse paragrahvi 29
1 

lõikest 4 

teatame tähtkirjaga Riigimetsa Majandamise Keskusele kui kinnisasjade volitatud asutusele 

hiljemalt kaks nädalat enne teemaplaneeringu avaliku väljapaneku algust planeeringu avaliku 

väljapaneku ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha. 

 
 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Küllike Kütt 
 
Maavanema kohusetäitja 

allkirjastamisõiguse aluseks on  siseministri 11.08.2014 käskkiri nr 3-1/82p 

 

 

Tiia Kallas 4330 422 

tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee 

 

Tiiu Pärn 4479 761 
tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee 
 

mailto:maaamet@maaamet.ee
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Registrikood 70001490 

 

  

 

Viljandi Maavalitsus 

Vabaduse plats 2 

71020  Viljandi 

info@viljandi.maavalitsus.ee 

 

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

 
Meie 16.10.14 nr 15-4/14-00241/505 

Kilingi-Nõmme - Riia TEC-2 330 kV õhuliini 

trassikoridori määramine 

Olete meile esitanud kooskõlastamiseks Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu 

teemaplaneeringud „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori 

määramine“. 

Maanteeamet on esitatud teemaplaneeringud läbi vaadanud. Teemaplaneeringute KSH 

aruandes on käsitletud alternatiivide mõjusid maanteedele (sh ehitusaegseid) ning võimalikke 

leevendusmeetmeid. Eelistatud variandil on kõige vähem lõikumisi riigimaanteedega ning ei 

lõiku põhimaanteega 6 Valga-Uulu. Teemaplaneeringutes on arvestatud meie 28.05.14 kirjas 

nr 15-4/14-00241/225 sõnastatud ettepanekutega. 

Eelnevast lähtuvalt kooskõlastame esitatud teemaplaneeringud.  

Lisaks teeb Maanteeamet ettepaneku koostööks tööprojekti staadiumis riigimaanteedega 

seotud õhuliini tehniliste lahenduste täpsustamisel. 

Lugupidamisega 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Andres Urm 
planeeringute osakonna juhataja 
 

 

 

 

 

 

 
Taivo Nõlvand  

611 9370 

Taivo.Nolvand@mnt.ee 
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Maanteeamet 

info@mnt.ee 

 

 

Teie: 16.10.2014 nr 15-4/14-00241/505 
 

                     Meie: 29.10.2014 nr 12-2/2014/1264-11 

 

Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV  

õhuliini trassikoridori määramine 
 
 
Täname Teid Viljandi ja Pärnu maakonna teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-
2 330 kV õhuliini trassikoridori määramine“ kooskõlastuse eest. 
 
Vastavalt Teie ettepanekule on täiendatud planeeringute tekstide peatüki 3.3 alapeatüki punkti 
Õhuliini projekteerimise tingimused: õhuliini ja maantee kaitsevööndite kattumisel täpsustada 
koostöös Maanteeametiga õhuliini tehnilised lahendused ehitusprojekti koostamisel ning 
ehitusprojekt kooskõlastada Maanteeametiga. 
 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Küllike Kütt 

Maavanema kohusetäitja 

 

Allkirjastamisõiguse aluseks on  siseministri 11.08.2014 käskkiri nr 3-1/82p 

 

 

 

 

 

Tiia Kallas 4330 422 

tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee 

 

Tiiu Pärn 4479 761 
tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee 
 
 
 
 

mailto:info@mnt.ee


  PÄRNU KESKUS 

 

P.Kerese 4, 80010 Pärnu, Pärnu maakond 
Tel 4443768, faks 4431474, www.pma.agri.ee,  parnu@pma.agri.ee 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330kV õhuliini trassikoridori asukoha 

määramine“ kooskõlastamine 

 

Vastavalt Planeerimisseaduse § 17 lg 2 kooskõlastan Pärnu maakonna planeeringu 

teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha 

määramine“. 

 

 

 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

Guido Selberg 

Pärnu keskuse juhataja  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge Siimer Tel. 44 31 481, marge.siimer@pma.agri.ee 

 

Hr Andres Metsoja 

Pärnu maavanem 

Akadeemia 2 

80088 Pärnu 

Pärnumaa 

info@parnu.maavalitsus.ee 

 

 
 
Teie: 11.09.2014  

Meie: 25.09.2014 nr 14-18/3334-1 
 

 

http://www.pma.agri.ee/


  VILJANDI KESKUS 
 

Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi, Viljandi  maakond 
Tel 434 2261, faks 434 2266, www.pma.agri.ee, viljandi@pma.agri.ee 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringu  

„Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330kV õhuliini trassikoridori 

määramine“ kooskõlastamine 

 

Põllumajandusameti Viljandi keskus tutvus  Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringu 

„Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ seletuskirja ja  

joonistega ning teemaplaneeringu koostamise käigus tehtud uuringute, analüüside ja KSH 

aruandega.  

 

Planeeringu seletuskirjas toodud projekteerimise tingimused näevad ette  maaparandussüsteemi 

aladel tuvastada drenaažikollektorite asukohad ja võimaluse korral vältida nendele mastide 

projekteerimist.  

 

Viljandi maakonda Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV kõrgepingeliini trassikoridor on 

planeeritud nii, et see läbib Mõksi-Mardisaadu-Loksu (ÜP 2018 I) (MS kood 

6114600020180/002) ja Mõksi-Mardisaadu-Loksu (ÜP-218 II) (MS kood 611530010020/001) 

maaparandusehitisi, mis on ehitatud 1981 aastal kraavkuivendusena metsamaa kuivenduseks. 

Sellest tulenevalt tuleb projekti koostamisel arvestada kraavide asukohaga looduses ning 

võimalusel vältida mastide projekteerimist kuivenduskraavidele.  

 

Maaparandusseaduse § 47 lg 1 kohaselt peab ehitusloa andja kinnisasjal, millel paikneb 

maaparandussüsteem kooskõlastama muu ehitise ehitusprojekti Põllumajandusametiga. 

 

Põllumajandusameti Viljandi keskus kooskõlastab Viljandi maakonna planeeringu  

„Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ 

teemaplaneeringu. 

  

 

Lugupidamisega 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aivar Kustavus 

Viljandi keskuse juhataja  

 

Heili Leppik, 434 2265, heili.leppik@pma.agri.ee 

 

Lp Küllike Kütt 

Viljandi Maavalitsus 

maavanema kohusetäitja 

Vabaduse plats 2 

71020 VILJANDI LINN 

 

 

Teie 11.09.2014 nr 12-2/2014/1263-1 

 

Meie 03.10.2014 nr 14-15/3341-1 
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Põllumajandusamet Viljandi keskus 

 

 

 
                  Teie: 03.10.2014 nr 14-15/3341-1 

 
Meie: 29.10.2014 nr 12-2/2014/1263-5 

 

 

Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringu  

„Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini  

trassikoridori määramine“ kooskõlastamine 
 
 
 
Täname Teid Viljandi maakonna teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV 
õhuliini trassikoridori määramine“ kooskõlastuse eest. 
 
Vastavalt Teie ettepanekule on sõnaga „kuivenduskraavid“ täiendatud planeeringute 

seletuskirjade tekstide peatükke 3.3 alapeatüki punkti Õhuliini projekteerimise tingimused, 

mis käsitleb maaparandussüsteeme. 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Küllike Kütt 

Maavanema kohusetäitja 

 

Allkirjastamisõiguse aluseks on  siseministri 11.08.2014 käskkiri nr 3-1/82p 

 

 

 

 

Tiia Kallas 4330 422 

tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee 

 
 
 
 



 

PÄÄSTEAMET 

ESTONIAN RESCUE BOARD 

Päästeamet   Tel +372 6282 000 

Raua tn 2 

10124 TALLINN 

Fax +372 6282 099 

e-mail rescue@rescue.ee 

   

 

 

 

 

Viljandi Maavalitsus           Teie: 11.09.2014 nr 12-2/2014/1264-1 

Vabaduse plats 2  

71020 Viljandi      Meie: 03.10.2014 nr1.2-2/9476 

info@viljandi.maavalitsus.ee 

 

 

 

Teemaplaneeringute kooskõlastamine 

 

 

Täname teid Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme 

– Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ kooskõlastamiseks 

esitamise eest. Päästeamet kooskõlastab selle ilma märkusteta. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kuno Tammearu 

peadirektor 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Komissarov 435 4514 

johannes.komissarov@rescue.ee 

 

Meelis Viks 444 7822 

meelis.viks@rescue.ee 

mailto:info@viljandi.maavalitsus.ee
mailto:johannes.komissarov@rescue.ee
mailto:meelis.viks@rescue.ee




 

 
 
 

         TERVISEAMET 
         LÕUNA TALITUS 

SOUTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD 

 

Põllu 1a Tel + 372 744 7401 Jõgevamaa esindus: Lossi 13, Põltsamaa  tel. 776 8800 
50303 TARTU Faks + 372 744 7408 Põlvamaa esindus: Kalevi 1a, Räpina  tel. 799 0927 
    Valgamaa esindus: Pärna pst 22, Valga  tel. 767 9230 
www.terviseamet.eee-post: louna@terviseamet.ee  Viljandimaa esindus: Vabaduse plats 4, Viljandi tel. 433 0521 
Registrikood 70008799  Võrumaa esindus: Lembitu 2a, Võru tel. 782 1138  

 

 
Viljandi Maavalitsus 
Vabaduse plats 2 

71020 Viljandi        
info@viljandimaa.ee        06.10.2014 nr 1.3-7/6177-3 

 
 

Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu  

teemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV  

õhuliini trassikoridori määramine“ kooskõlastamise kohta 

 
 
Lugupeetud Küllike Kütt 

 
Terviseameti Lõuna talitus on tutvunud, lähtudes Viljandi maavalitsuse kirjast  11.09.2014 nr 

12- 014/1264-1, Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringute „Kilingi-
Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori määramine“  ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruandega  ning ei esita täiendavaid märkusi ega eritingimusi.  

 
 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 

 
Andrei Smirnov 

direktor 
 

mailto:info@viljandimaa.ee


 

Akadeemia 2 / 80088 Pärnu / tel: 447 9733, faks: 447 9735 / info@parnu.maavalitsus.ee/ 

www.parnu.maavalitsus.ee/ Registrikood 70000603 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Viljandi Maavalitsus      Teie   11.09.2014 nr 12-2/2014/1263-1 

info@viljandi.maavalitsus.ee    Meie  25.09.2014 nr 12-2/2014/2088-2 

 

 

 
 
Viljandi maakonna planeeringu  
teemaplaneeringu "Kilingi-Nõmme – Riia  
TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori  
määramine“ kooskõlastamine 
 

 

 

 

 

Tutvunud Viljandi maakonna planeeringu teemaplaneeringuga "Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 

330 kV õhuliini trassikoridori määramine“, kooskõlastame nimetatud teemaplaneeringu 

märkusteta. 

 

Meeldivat koostööd soovides 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Andres Metsoja 

maavanem 

 

 

 

 

 

 

 

Tiiu Pärn 4479761 

tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee 



 

Vabaduse plats 2 Telefon 433 0400 Registrikood 70002791 

71020 Viljandi Faks 433 0404 E-post info@viljandi.maavalitsus.ee 

www.viljandimaa.ee 

 
 

V I L J A N D I  M A A V A L I T S U S  

 

 

Pärnu Maavalitsus  Teie 10.09.2014 nr 12-2/2014/2069-1 

info@parnu.maavalitsus.ee 

 

 

Meie 06.10.2014 nr 12-2/2014/1265-2 

 

 

 

 

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu  

„Kilingi-Nõmme  – Riia TEC-2 330 kV õhuliini  

trassikoridori asukoha määramine“  

kooskõlastamine 

 

 

 

Viljandi Maavalitsuses vaadati läbi Teie poolt esitatud Pärnu maakonna planeeringu 

teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme  – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha 

määramine“ materjalid. 

Kooskõlastame eelpool nimetatud planeeringu märkusteta. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Ilmar Kütt 

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja maavanema ülesannetes 

 
Allkirjastamisõiguse aluseks on siseministri 15.09.2014 käskkiri nr 3-1/100p 

 

 

 

 

 

 

Tiia Kallas  4330 422 

tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee 

mailto:info@parnu.maavalitsus.ee








 
 

 

 

Pr Küllike Kütt 

Viljandi Maavalitsus 

info@viljandi.maavalitsus.ee 

 

 

 

 

Teie: 15.10.2014 nr 12-2/2014/1416-1 

 

Meie: kuupäev vastavalt digitaalallkirja    

kuupäevale nr 3-1.20/1606 

Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringuid 

Täpsustav Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV 

Õhuliini trassikoridori asukoha määramise 

teemaplaneering 

 

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) kirja, millega 

informeerite RMK-d Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringuid täpsustava Kilingi-Nõmme – 

Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramise teemaplaneeringu 

koostamisest. 

 

Teemaplaneeringu materjalide on võimalik tutvuda interneti leheküljel 

http://elering.ee/kooskolastamine-3/ ja õhuliini kohta on koostatud ühine keskkonnamõju 

hindamise aruanne, mis on kättesaadav interneti leheküljel http://elering.ee/ksh-aruanne-3/ 

 

RMK on tutvunud eelpool toodud aadressidel olevate materjalidega ning ei esita vastuväiteid 

teemaplaneeringus valitud trassikoridori asukoha valikule. Palume RMK-d hoida kursis 

kõnealuse teemaplaneeringu edasise menetlusega. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Tiit Timberg 

Juhatuse liige  

 

 

Ere Kaaristu 

676 7345 

mailto:info@viljandi.maavalitsus.ee
http://elering.ee/kooskolastamine-3/
http://elering.ee/ksh-aruanne-3/
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Riigimetsa Majandamise Keskus 

rmk@rmk.ee 

 

 

Meie: 15.10.2014 nr 12-2/2014/1416-1 

Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringuid  

täpsustav  Kilingi-Nõmme - Riia TEC-2 330 kV  

õhuliini  trassikoridori asukoha määramise  

teemaplaneering 

 

Käesolevaga esitame Teile informatsiooni Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringuid 

täpsustava  Kilingi-Nõmme - Riia TEC-2 330 kV õhuliini  trassikoridori asukoha määramise 

teemaplaneeringu koostamisest.  

Pärnu ja Viljandi maakonda läbiva ühtse 330 kv kõrgepingeliini trassikoridori 

teemaplaneeringud on koostatud kahe maakonna kohta eraldi. 

Teemaplaneeringud koosnevad seletuskirjast ja joonistest. Lisaks on koos planeeringutega 

kättesaadavad kõik teemaplaneeringute koostamise käigus tehtud uuringud, analüüsid ja KSH 

aruanne. 

Teemaplaneeringute väga suure mahu tõttu on jäetud materjalid välja trükkimata. 

Planeeringute materjalid on kättesaadavad teemaplaneeringu portaalis aadressil: 

http://elering.ee/kooskolastamine-3/ 

Õhuliini kohta on koostatud ühine keskkonnamõju hindamise aruanne, mis on kättesaadav: 

http://elering.ee/ksh-aruanne-3/ 
 

Täiendavalt lisame, et hetkel on teemaplaneeringu koostamine kooskõlastamise faasis. Pärast 

Siseministeeriumi poolt määratud kooskõlastuste saamist võtavad maavanemad  

teemaplaneeringu planeerimisseaduse § 18 lg 3 kohaselt vastu.  Seejärel toimub planeeringu 

avalikustamine. Lähtuvalt planeerimisseaduse § 29
1 

lg 4 teatavad maavanemad (oma 

maakonna piires) tähitud kirjaga Riigimetsa Majandamise Keskusele hiljemalt kaks nädalat 

enne teemaplaneeringu avaliku väljapaneku algust planeeringu avaliku väljapaneku ning 

avaliku arutelu toimumise aja ja koha. 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Küllike Kütt 
Maavanema kohusetäitja 

allkirjastamisõiguse aluseks on  siseministri 11.08.2014 käskkiri nr 3-1/82p 

 

 

Tiia Kallas 4330 422 

tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee 
 

Tiiu Pärn 4479 761 
tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee 

mailto:rmk@rmk.ee
http://elering.ee/kooskolastamine-3/
http://elering.ee/ksh-aruanne-3/
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