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Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt ja ulatus: Nissi valla üldplaneering ja Nissi valla
territoorium.
Nissi valla üldplaneeringu korraldaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algataja on
Nissi Vallavalitsus.
Nissi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja on ERKAS Pärnu
Instituut OÜ, kelle poolt on moodustatud töörühm:
Projektijuht: Tuuli Veersalu maastikuarhitekt;
Kristo Säde
keskkonnaspetsialist
Marek Lind
maastikuarhitekt;
Raimo Klesment
maastikuarhitekt
KSH töörühma juht Tuuli Veersalu omab KSH läbiviimise õigust (vastavalt Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §34 lg 3) kuna:
• on omandanud Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektina kõrghariduse (sh maastiku ja asulate
strateegiline planeerimine kokku ca 300 tundi) ja loodusteaduse magistrikraadi (Msc).
• omab regionaal- ja üldplaneeringute koostajana 12 aastast töökogemust (sh Eesti-Hollandi
koostööprojekt Maakasutuse ja veekorralduse optimeerimine hajaasustuses; Saare
maakonna rannaalade tsoneering; Viimsi valla mandriosa teemaplaneering Rohevõrgustik
ja miljööväärtuslikud alad; üle 30 valla või linna üldplaneeringu jt)
• ekspert on korduvalt osalenud üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamisel, tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja
hindamisega seotud õigusakte.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) vahetu-otsene eesmärk on arvestada
kohaliku keskkonna võimalusi üldplaneeringu lahenduste väljatöötamisel ja kirjeldada neid
võimalusi ning lahenduste keskkonnaaspekte aitamaks koheselt planeeringu koostajail ja hiljem
ka planeeringu kehtestajal vajalike otsuste langetamisel.
Kaudne-üldine eesmärk on toetada jätkusuutlikku valla arengut ja edendada säästvat arengut nii
maakondlikul kui ka riiklikul tasandil.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise alus.
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
ning aruande koostamisel järgitakse “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadust” (RT I 2005, 15, 87; 2006, 58, 439; 2007, 25, 13; 2008, 34, 209; 2009, 3, 15).

1.

KSH LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTE JA KÄSITLUSULATUS

Mõju hindamise aruande koostamisel lähtutakse strateegilise planeerimisdokumendi
iseloomust ja sisust. KSH läbiviimisel järgitakse põhimõtet: korraldada mõjude hindamine
süsteemsete metoodilis-rutiinsete protsesside jadana ja planeerimisprotsessiga sünkroonselt.
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Protsesside jada algab keskkonnaalase taustinformatsiooni ja Nissi valla elu-olu kajastavate
asjakohaste materjalide kogumisest. Sealhulgas kasutatakse alljärgmisi dokumente:
• Harju maakonna valdade rahvastikuprognoos
• Harjumaa uuselamuehituse ja uute elamualade juurdepääsu analüüs;
• Harju maakonnaplaneeringu I etapp
• Maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“
• Maakonna teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“
• Harju maakonna strateegia aastani 2025
• Harjumaa jäätmekava 2006
• Harju alamvesikonna veemajanduskava 2008
• Nissi valla arengukava 2004-2015
• Nissi valla jäätmekava 2005-2009
• Nissi valla üldplaneering
• kehtestatud detailplaneeringud
• info paikkonna keskkonna-alaste uuringute kohta ning kättesaadavad aruanded uuringute
kohta
• Natura 2000 võrgustiku alade kohta käivad õigusaktid.
Mõjude hindamise taustsüsteemiks on üldplaneeringuga kavandatavad maa- ja veealade
kasutamise lahendused ja nende kasutamisi mõjutavad piirangud. Hindamisel arvestatakse
sellega, et põhimõtteliselt võib üldplaneering avada tee sellistele arendustele, millede korral
võib avalduda oluline keskkonnamõju. Suurimat ruumilist haaret omavateks lahendusteks on
maa- ja veealade reserveerimine ning maa-aladele põhikasutusotstarbe määramine. KSH
aruande koostamisel selgitatakse välja millised planeeringulahendused võivad avaldada
eeladatavalt olulist mõju Natura 2000 aladele ning antakse soovitused vastavate
leevendusmeetmete kasutamiseks. Üldine eesmärk on siiski selline, et planeeringulahenduste
väljatöötamisel ei avata teed arendustele mille korral võib avalduda eeldatavalt oluline
keskkonnamõju. Piiriülest keskkonnamõju ei ole ette näha.
Nissi valla üldplaneeringu lähtetingimused tulenevad seadusest
• maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine;
• detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine väljaspool linnu ja
aleveid;
• maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
• miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade,
maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja
kasutamistingimuste seadmine;
• rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine;
• teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning liikluskorralduse
üldiste põhimõtete määramine;
• vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks määramine
teeseaduses sätestatud korras;
• põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;
• puhke- ja virgestusalade määramine;
• ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine looduskaitseseaduses
sätestatud korras;
• vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide
kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
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•
•
•
•

vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse alla võtmiseks;
üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral riigikaitselise otstarbega
maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud riigikaitselise otstarbega
maaalade piiride täpsustamine;
ettepanekute tegemine linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise
kaudu;
muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja ehitustingimuste
kajastamine planeeringus.

Üldjuhul on mõjud looduskeskkonnale, kas otsesed-vahetud (mingi lokaalne kooslus jääb
ehitiste alla ja hävib) või vahendatud-kaudsed (planeeringu lahendus vähendab loodusobjekti
väärtust). Otsese mõju esinemisel on tema olulisuse-mitteolulisuse tuvastamine kerge ja
planeeringulahenduse korrektuuriga on olulise mõju vältimine ka saavutatav. Kaudse mõju
korral on see keerulisem. Kas üldplaneeringu tegevuste kaudne mõju avaldub olulisena või
mitte, selleks vaadeldakse eesseisvaid võimalikke tegevusi/arenguid selles osas, kuivõrd nad
survestavad või toovad kaasa:
• piirkonna miljööväärtuslikke, kaitsealuseid alasid ja rohevõrgustiku alasid ning eeldusi
nende väärtuse säilimiseks;
• tegevusi millede juures oluline mõju saab ilmneda väheoluliste mõjude kumuleerumise
tagajärjel.
Üldplaneeringuga lahendatava valla ruumilise arengu mõju hindamisel sotsiaalselekultuurilisele keskkonnale on taustaks valla arengukava. Mõju hindamise kontekstis on
mõiste keskkond käsitletav laias tähenduses. Mõistesse mahub nii valla territooriumil asuva
looduse eripära ja ressursid, kui ka ühiskondlik-sotsiaalkultuuriline ja majanduslik tegevus
ning olemine.
Nissi valla üldplaneeringu eelnõu ja töökaardid on kättesaadavad valla kodulehel
www.nissi.ee

2.

KSH METOODIKA

Eksperdid kasutavad oma teadmisi, kogemusi ja õigusaktides sisalduvaid nõudeid
planeeringuga ilmnevate keskkonnamõjude fikseerimiseks ja nende olulisuse üle
otsustamiseks. Tähtis on oluliste keskkonnamõjude leidmine ja nendega töötamine.
Metoodilises töös käsitletakse alljärgnevaid küsimusi:
• iseloomustatakse valla keskkonnaseisundit (sh ressursside saadavust);
• üldplaneeringu lahenduste olulist keskkonnamõju;
• üldplaneeringu lahenduste võrdlemist kehtiva üldplaneeringuga ja võimalikku
esilekerkivat olulist keskkonnamõju;
• meetmeid üldplaneeringuga tekkiva olulise keskkonnamõju leevendamiseks;
• olulise keskkonnamõjuga tegevuste seireks kavandatavad meetmeid.
Arengualternatiive võrreldakse neid saatvate keskkonnamõjude kaudu. Võrdlemisel
iseloomustatakse mõju kategooriatega ja hinnatakse (eksperthinnang) nende intensiivsust.
Iseloomustus-hindamine esitatakse tabelina e. hindamismaatriksina. Nn maatriksmeetodi
kasutamine on eelistatud selle meetodi lihtsa ja selge esitusviisi tõttu. Mõjude intensiivsuse
eksperthindamine annab võimaluse otsustada kas peamistele keskkonnakomponentide
avalduval väheolulisel keskkonnamõjul on potentsiaali kumuleeruda ruumilises arenduses
oluliseks või mitte.
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Ekspertide võrdlustulemused ja järeldused esitatakse planeerijale teadmiseks ja
arvestamiseks. Programmi alusel kulgev keskkonnamõjude strateegiline hindamine ja
koostöö planeerijaga tagab planeeringulahendustes looduskeskkonna kasutuse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna arenduse tasakaalu.
Üldplaneeringu tasandil on keskkonnamõjude olulisuse, kestuse, kestvuse ja ulatuse
hindamine mõnevõrra ligikaudne ja üldine. Hindamise täpsus tõuseb planeeringuhierarhias
madalama taseme strateegilise dokumendi –detailplaneeringu keskkonnamõjude
(strateegilise) hindamise juures. Käesoleva KSH programmiline käsitlus seisneb selles, et
tulevikus viiakse vajadusel läbi keskkonnamõjude eelhindamine valla territooriumil
algatatavate detailplaneeringute KSH-de suhtes. See on vajalik, et selgitada KSH koostamise
vajadus lähtuvalt detailplaneeringu elluviimisega kaasnevatest võimalikest keskkonmõjudest.
Kui näiteks kekkonnamõju eelhindamisel selgub, et kavandatava detailplaneeringuga ei
kaasne eeldatavalt olulisi keskkonnamõjusid, võib detailplaneeringu koostada ilma
keskkonnamõju
strateegilise hindamiseta. Eelnev kehtib juhul, kui strateegilisele
planeerimisdokumendile on KSH koostamine kohustuslik Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §33 järgi või on KSH koostamine detailplaneeringu
mõne aspekti tõttu vajalik.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus vaadeldakse võimalikku keskkonnamõju:
• kaitstavatele loodus objektidele, arvestades nende kaitse-eeskirjadest tulenevate
piirangutega;
• rohevõrgustiku toimimisele Nissi vallas;
• pinna- ja põhjaveele, võttes arvesse kaitsmata põhjaveega alasid planeeritavas
piirkonnas;
• välisõhu kvaliteedile;
• valla territooriumil paiknevatele maavaradele, võttes arvesse nende
kaevandamisega seotud keskkonnaküsimusi;
• maakasutusele;
• piirkonna miljööväärtustele; sh väärtuslikele maastikele ning maastikupildile;
• mõju inimese tervisele ja varale;
• mõju tööhõivele, haridusele ja kohaliku kogukonna arengule.
• Võimalik mõju Natura 2000 aladele
KSH koostamise käigus võetakse arvesse avalikustamisel ja KSH programmile seisukohtade
küsimisel laekunud ettepanekud ja pretensioonid ning kantakse sisse vastavad muudatused
või põhjendatakse ettepanekutega mittearvestamist.
Samuti arvestatakse KSH koostamisel looduskaitseliste piirangutega, pärandkultuuriliste
piirangutega, sotsiaalmajanduslike piirangutega ja teiste asjakohaste piirangute või
kaitsevöönditega.

3.

ÜLDSUSE KAASAMISE KAVA

Programmiliselt kulgeb KSH kolmes etapis. Üldsuse kaasamine algab esimestes etapist,
hetkest kui on teatatud (Ametlikud Teadanded) KSH algatamisest.
Teine etapp on programmi avalik arutelu (eelnevalt olemas asjakohaste asutuste seisukoht
programmi kohta). Arutelul tutvustatakse KSH põhimõtteid, hindamise kulgemist ja ajalist
kokkupuudet planeeringuprotsessiga.
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Lepitakse kokku, et paremaks avalikkusega suhtlemiseks ja üldplaneeringu ning KSH
operatiivsemaks kajastamiseks ning asjasse puutuvate dokumentide avalikustamiseks
avatakse valla kodulehel eraldi üldplaneeringu link http://www.nissi.ee/?id=74265
Kolmanda etapi kohaselt kulgeb KSH (nn aruande kirjutamine) ja planeerimine paralleelselt.
Sellest johtuvalt on nii palju kui võimalik püütud ühitada planeeringu avalikustamine ja
keskkonnamõju hindamisega seotud avalikustamine.

Etapp

KSH avalikustamise ajakava
Etapi tegevus
Aeg/vajalik Teatamise koht või viis
periood
teatamine

Mai 2007

KSH
algatamine

Ametlikud Teadaanded
maakondlikus või
kohalikus ajalehes, valla
kodulehel, liht- või
tähtkirjaga

Programmi koostamine ja Kevad
esimene avalikustamine
2008
Programmi koostamine ja Jaanuar
täiendamine
2010
KSH programmi eelnõu
edastamine seisukohtade
küsimiseks

Jaanuarveebruar
2010

seisukoha saamine
Keskkonnaametilt

avalikustamisest teatamine Vähemalt 7 Ametlikud Teadaanded
päeva ette maakondlikus või
KSH programm
kohalikus ajalehes, valla
kodulehel, e-kirjaga

KSH aruanne

KSH programmi avalik
väljapanek

Vähemalt
14 päeva

Nissi vallamaja ja valla
koduleht

KSH programmi avalik
arutelu

Aprill 2010 Nissi vallamaja

KSH programmi
heakskiitmine
Keskkonnaameti poolt

14 päeva
jooksul

Keskkonnaameti kiri

KSH aruande koostamine Aprill - mai
2010
avalikustamisest teatamine Vähemalt 7 Koos üldplaneeringu
päeva ette avalikustamise teatega
Ametlikud Teadaanded
maakondlikus või
kohalikus ajalehes, valla
kodulehel, e-kirjaga
KSH aruande avalik
väljapanek

4 nädalat
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Samal ajal üldplaneeringu
avaliku väljapanekuga

KSH aruande avalik
arutelu

Juuliaugust
2010

KSH aruande
30 päeva
heakskiitmine/heakskiitma jooksul
ta jätmine järelvaataja
poolt

Samal ajal üldplaneeringu
avaliku väljapanekuga
Keskkonnaameti kiri

Avalikel aruteludel esitatud ettepanekud, avalikustamise käigus saabunud ettepanekud
ning asjaomaste institutsioonide arvamused ja ettepanekud võetakse arvesse või
esitatakse vastavad põhjendused arvestamata jätmise korral.
Isikute ja asutuste nimekiri, keda üldplaneeringu alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt
mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi detailplaneeringu vastu on toodud tabelis 2.
Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §37 lõige 1 (RT
I 2005, 15, 87; 2006, 58, 439; 2007, 25, 13; 2008, 34, 209; 2009, 3, 15) on strateegilise
planeerimisdokumendi koostaja kohustatud keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest teatama ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes ja oma veebilehel. E-posti või lihtkirjaga tuleb
teatada vähemalt tabelis 2. nimetatud isikuid või asutusi.
Tabel 2. Planeerimisdokumendist eeldatavalt huvitatud isikud

Isik või asutus

Teatamise viis

Avalikustamisest
teavitamise aeg

Nissi Vallavalitsus

E-postiga

teavitaja

Keskkonnaamet

E-postiga

10.03.2010

Keskkonnaministeerium

E-postiga

10.03.2010

Maa-amet

E-postiga

10.03.2010

Terviseamet

E-postiga

10.03.2010

Muinsuskaitseamet

E-postiga

10.03.2010

Harju Maavalitsus

E-postiga

10.03.2010

Sotsiaalministeerium

E-postiga

10.03.2010

Valitsusvälised organisatsioonid ja
keskkonnaühendused (EKO)

E-postiga

10.03.2010

Kohalikud elanikud ja laiem
üldsus(maakonna ja valla arendajad,
ettevõtjad, valla territooriumil asuvad
riigiasutused)

Ajaleht

11.03.2010

Ametlikud
Teadaanded

09.03.2010

KSH programmi eelnõu kohta küsitakse seisukohti Nissi Vallavalitsuselt, Keskkonnaametilt,
Muinsuskaitseametilt, Sotsiaalministeeriumilt ja Harju Maavalitsuselt. Seisukohad ja
ettepanekud lisatakse KSH programmile.
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Avalikustamisel laekunud ettepanekud ja kommentaarid ning nende
arvesse võtmine.
Järgnevalt on toodud avalikustamise protsessi käigus laekunud ettepanekud ja
kommentaarid. Samuti on arvesse võetud avalikustamis protsessi käigus toimunud avalikul
arutelul välja öeldud seisukohad.
Programmi kohta laekunud soovitused ja ettepanekud
•
•
•
•
•
•

•

•

Nissi vallavalitsus – märkused puuduvad
Harju maavalitsus – märkused puuduvad
Maa-amet – märkused puuduvad
Eesti keskkonnaühenduste koda – märkused puuduvad
Muinsuskaitseamet – praeguses menetlusstaadiumis KSH programmile ettepanekud
puuduvad.
Keskkonnaamet – ettepanek täpsustada seisukohta lk 5 (küsimus täpsemalt lisas
B-10)
Vastus: Lk 5 nimetatud seisukoha sõnastust muudeti selgemaks.
Ettepanek korrigeerida sõnastust looduskaitseliste objektide ja asjaomaste
institutsioonide ettepanekute arvesse võtmise kohta käivat peatükki (lk 6).
Vastus: Vastava peatüki sõnastust korrigeeriti
Ettepanek ülevaadata KSH avalikustamise ajakava
Vastus: Ajakava täpsustati.
Sotsiaalministeerium – Ettepanek koostada eraldi peatükk ÜP elluviimisega
eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju kohta.
Vastus: Sõltuvalt planeeringu iseloomust ja nõuetest KSH programmile ei ole
otstarbekas KSH programmis eraldi peatükina välja tuua eeldatavalt kaasnevaid
keskkonnamõjusid. Vastavasisuline peatükk esitatakse KSH aruandes.
Ettepanek kaasata KSH edasisse menetlusse ka Terviseameti kohalik talitus.
Terviseamet – märkused KSH programmi kohta puuduvad.

Aruande koostamiseks esitatud soovitused
•

•
•

Muinsuskaitseamet – palub arvestada Nissi vallas asuvate muinsuskaitse
objektidega
Nissi vallas olevad muinsuskaitse objektid on planeerijale ja KSH koostajale teada.
Planeeringu koostamisel võetakse arvesse, muinsuskaitse objektide paiknemist Nissi
vallas ning planeeringu lahenduste väljatöötamisel püütakse vältida muinsuskaitse
objektide suhtes negatiivse mõjuga arendusi. Keskkonnamõju hindamise aruandes
hinnatakse ka üldplaneeringu lahenduste mõju muinsuskaitse objektidele.
Sotsiaalministeeriumi soovitused:
Arvestada valla territooriumil kruntide jaotust ja nende funktsionaalseid seoseid,
samuti elamualade ja puhkealade paigutust tootmisalade ja võimalike saasteallikate
(silohoidlad, prügilad, reoveepuhastid, loomakasvatushooned jm) ning raudtee ja
põhimaanteede suhtes. Kavandada piisavalt puhvertsoone ja rohealasid.
Lähtuvalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust ja tasemest (üldplaneering)
võetakse arvesse seaddustes toodud piirangud
elamualade ja puhkealade
reserveerimisel. Vajadusel määratakse seadusest tulenevad puhveralad
planeeritavatele tootmisaladele ja võimalikele saasteallikatele. Raudtee ja
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•

•

•

•

•

põhimaanteede suhtes kehtivad seadustes määratud kaitsevööndid ning liigse
keerukuse vältimiseks ei ole neile otstarbekas eraldi puhverasid määrata. Lähtuvalt
strateegilise planeerimisdokumendi üldistustasemest ei ole üldplaneeringus
otstarbekas käsitleda kruntide jaotust ja nende funktsionaalseid seoseid.
Üldplaneeringuga kavandatakse üldised maakasutamis- ja ehitustingimused.
Elamualade hindamisel ja planeerimisel võtta arvesse raudtee- ja maanteeliiklusest
lähtuvaid kahjulikke mõjusid, arvestada prognoositud liiklussagedust, mürataset,
vibratsiooni ja õhusaastust. Kavandada elanike kaitseks leevendavaid meetmeid,
arvestades, et kõige kahjulikum on just pidev müra, eriti aga öine müra, mis tekib
transpordivahendite,
maanteeliikluse,
raudteeliikluse,
õhutranspordi
ja
tööstusettevõtete tegevuse tõttu.
Planeeritavate elamualade olulise keskkonnamõju väljaselgitamiseks kasutatakse
avalikult kättesaadavat infot liiklussageduse ja plaanilise raudteeliikluse kohta.
Üldplaneeringus alade reserveerimisel arvestatakse Sotsiaalministri määrusega
„Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja
mürataseme mõõtmise meetodid“.
Kaitseks maanteelt ja raudteelt lähtuva müra, vibratsiooni eest on vajalik aluseks
võtta teede ja sideministri 28. septembri 1999.a määrus nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi
kasutamise ja kaitsmise nõuded“ ja sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruse nr 42
„ Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja
mürataseme mõõtmise meetodid.“
Üldplaneeringu koostamisel võetakse arvesse nimetatud määrustes toodud
piiranguid.
Mürataseme prognoosimisel soovitame arvestada ka välisõhu kaitse seaduse alusel
kehtestatud sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määrusega nr 87 „Välisõhu strateegilise
mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad
miinimumnõuded1“
sätestatud
pikaajalist
öömüraindikaatorit
Lnight
ja
päevamüraindikaatorit Lday. Üldplaneeringu osas 2.3.4 on esitatud piiretele nõuded,
mis võivad osutuda takistuseks müratõkete paigaldamisel. Juhime tähelepanu, et
haljastusriba osutub vähe efektiivseks kaitseks maanteelt ja raudteelt lähtuva müra
eest.
Lähtuvalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust ja tasemest (üldplaneering)
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise üldistusastmest ei ole otstarbekas
müratasemeid prognoosida viidatud määruse mahus. Üldplaneeringuga ei kavandata
konkreetset tegevust, mis põhjustaks müra, vaid alasid tegevustele. Üldplaneeringu
koostamisel hoidutakse olulise keskkonnamõju kavandamisest.
Määrata loomakasvatuskomplekside ja kalmistute mõjualad ja kanda need
üldplaneeringule. Lisaks riigimaanteede maanteede kaitsevööndile kanda
üldplaneeringule ka maanteede sanitaarkaitsevööndid ja elektri kõrgepingeliinide
kaitsevööndid.
Lähtuvalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust ja tasemest (üldplaneering)
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise üldistusastmset ei ole otstarbekas
kalmistutele ja loomakasvatuskompleksidele eraldi mõjualasid määrata.
Üldplaneeringu kaardile kantakse peamiste tehnovõrkude ja rajatiste kaitsevööndeid,
kuna planeeringu jooniste mõõtkavaline käsitlus ei luba laskuda väga täpsele
tasemele. Planeeringu tekstilises osas antakse aga ülevaade kõikidest kehtivatest
piirangutest.
Üldplaneeringu osas „Veekogudega seotud alad“ on tähelepanu osutatud avalikult
kasutavatele veekogude (Valgejärv jt) kallasraja laiusele, kuid planeeringu kohaselt ei
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ole kavandatud ühtegi avalikku supluskohta, mis vastaks Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
2008.a määrusele nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“.
Väitest ei selgu konkreetset ettepanekut ÜP-le või KSH-le.
Arvestada, et rahvatervise seaduse § 4 punkti 7 kohaselt tuleb ehitised, rajatised ja
transpordivahendid peavad olema projekteeritud ning ehitatud nii, et nende sihipärane
kasutamine soodustaks tervise säilimist ja arvestaks liikumispuudega inimeste
vajadusi.
Üldplaneering ei ole ehitusprojekt mille järgi ehitatakse hooneid või rajatisi.
Ettepanek kajastatakse ehitustingimuste seadmise peatükis üldplaneeringus.
Terviseameti ettepanekud:
Kuidas on lahendatud valla territooriumil kruntide jaotus ja nende funktsionaalsed
seosed. Kas elamu alad on paigutatud võimalikult kaugele tootmisest ning suurtest
magistraalteedest. Puhvertsoonide ja rohealade piisav olemasolu. Kuidas on tagatud
valla arengusuundades rahvatervise säilimine ning edendamine lähtudes rahvatervise
seadusest
Lähtuvalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust ja tasemest (üldplaneering)
võetakse arvesse seaddustes toodud piirangud
elamualade ja puhkealade
reserveerimisel. Vajadusel määratakse seadusest tulenevad puhveralad
planeeritavatele tootmisaladele ja võimalikele saasteallikatele. Raudtee ja
põhimaanteede suhtes kehtivad seadustes määratud kaitsevööndid ning liigse
keerukuse vältimiseks ei ole neile otstarbekas eraldi puhverasid määrata. Lähtuvalt
strateegilise planeerimisdokumendi üldistustasemest ei ole üldplaneeringus
otstarbekas käsitleda kruntide jaotust ja nende funktsionaalseid seoseid (määratakse
üldised maakasutamis- ja ehitustingimused). Planeerimisel jälgitakse kehtivates
õigusaktides seatud piiranguid ning juhindutakse heast planeerimistavast.
Liikluse lahendus ning vajadusel kaitseks teelt (sh raudteelt) lähtuvate negatiivsete
mõjude(müra, õhusaaste, vibratsioon) eest leevendavate meetmete esitamine. Võttes
aluseks teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrus nr 59 „ Tee ja tee
kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded“ ja Sotsiaalministri 4 märts 2002 a.
määruse nr 42 „ Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“.
Üldplaneeringuga ei kavandata konkreetset tegevust, mis põhjustaks ülenormatiivset
müra, õhusaastet või vibratsiooni, vaid alasid tegevustele (määratakse üldised
maakasutamis- ja ehitustingimused). Üldplaneeringu koostamisel hoidutakse olulise
keskkonnamõju kavandamisest.
Tootmisalade ja võimalike saasteallikate (prügilad, kaevandused, reoveepuhastid,
silohoidlad, loomakasvatused jne.) paigutus elamu-ja puhkealade suhtes, lähtudes
eelkõige välisõhu kaitse seadusest.
Võimalike saasteallikate ja tootmisalade tarbeks maa-alade reserveerimisel
üldplaneeringus võetakse arvesse seadustes toodud piiranguid, sealhulgas välisõhu
kaitse seaduses esitatud nõudmisi.
Määrata kalmistute ja loomakasvatuskomplekside mõjualad ning kanda need
üldplaneeringule. Samuti kanda peale maanteede sanitaarkaitsevööndid.
Lähtuvalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust ja tasemest (üldplaneering)
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise üldistusastmset ei ole otstarbekas
loomakasvatuskompleksidele mõjualasid määrata. Üldplaneeringu kaardile kantakse
peamiste tehnovõrkude ja rajatiste kaitsevööndid, kuna planeeringu jooniste
mõõtkavaline käsitlus ei luba laskuda väga täpsele tasemele. Planeeringu tekstilises
osas antakse aga ülevaade kõikidest kehtivatest piirangutest. Viidatud
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sanitaarkaitsevööndeid arvestatakse, vastavalt neid kehtestanud õigusaktile, uute
projekteeritavate teede puhul.
Elamumaade planeerimisel arvestada lisaks riigimaanteede kaitsevööndile ka
sanitaarkaitsevööndiga, lähtudes riigimaanteede perspektiivsest liiklussagedusest.
Uute elamualde planeerimisel võetakse arvesse seadustest tulenevaid piiranguid
riigimaanteede kaitsevöönditele.
Kuidas on lahendatud elanike joogiveega varustatus, et see vastaks veeseadusele ja
Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ nõuetele.
Planeeringulahendustega ei tohi rakendada meetmeid, mis otseselt või kaudselt
võivad halvendada joogivee olemasolevat kvaliteeti või vett täiendavalt saastada.
Elanike joogiveega varustamine ei ole üldplaneeringu ülesanne. Planeeringu
koostamisel võetakse arvesse Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukava.
Võimalikud ohud väliskeskkonnast (radoon, üleujutuse oht, õhusaaste kandumine
valla naaberaladelt, piiriülese saaste võimalikkus). Samuti kuidas mõjutab planeering
omakorda elukeskkonda ja naaberalasid.
Ohtude võimalikkust ja olulisust hinnatakse ekspertide kasutuses olevate materjalide
põhjal ning analüüsitakse võimalike ohtude esinemise tõenäosust eksperthinnanguga.
Rääkides üleujutusohust ning piiriülese saaste võimalikkusest võib KSH minna liiga
üldiseks ega täidaks seatud eesmärke. Piiriülest kekkonnamõju KSH-s ei käsitleta,
kui ei ilmne selgeid võimalikke piiriüleseid keskkonnamõjusid. Üldplaanis on KSH
eesmärk hinnata planeeringulahenduste mõjusid keskkonnale, mistõttu ei ole väite
viimane lause siinkohal asjakohane.

KSH programmi koostas
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Kristo Säde
ERKAS Pärnu Instituut OÜ
e-mail: kristo@erkas.ee
tel: 447 60 24
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PROGRAMMIGA SEOTUD DOKUMENDID
Lisa B-1. Nissi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
teade valla kodulehel. Nissi valla üldplaneeringu algatamine ja otsus üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest. Nissi Vallavolikogu 12.04.2007 a.
otsus nr.24.
Lisa B-2. Nissi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
avalikustamine Ametlikes Teadaannetes 10.05.2007.
Lisa B-3. Nissi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
avalikustamine Eesti Päevalehes 10.05.2007.
Lisa B-4. Kiri Nissi valla ÜP KSH programmile seisukoha küsimiseks Keskkonnaametilt
Lisa B-5. Kiri Nissi valla ÜP KSH programmile seisukoha küsimiseks Nissi vallavalitsuselt
Lisa B-6. Kiri Nissi valla ÜP KSH programmile seisukoha küsimiseks Muinsuskaitseametilt
Lisa B-7. Kiri Nissi valla ÜP KSH programmile seisukoha küsimiseks
Sotsiaalministeeriumilt
Lisa B-8. Kiri Nissi valla ÜP KSH programmile seisukoha küsimiseks Harju Maavalitsuselt
Lisa B-9. Nissi vallavalitsuse seisukoht KSH Programmile
Lisa B-10. Keskkonnaameti seisukoht KSH Programmile
Lisa B-11. Harju maavalitsuse seisukoht KSH programmile
Lisa B-12. Sotsiaalministeeriumi seisukoht KSH programmile
Lisa B-13. Muinsuskaitseameti seisukoht KSH programmile
Lisa B-14. Nissi üldplaneeringu KSH programmi avalikustamisteade Ametlikes
Teadaannetes
Lisa B-15. Nissi üldplaneeringu KSH programmi avalikustamisteade valla kodulehel
Lisa B-16. Nissi üldplaneeringu KSH programmi avalikustamisteade Eesti Päevalehes
Lisa B-17. Ametiasutustele saadetud teade Nissi ÜP KSH programmi avalikustamisest
Lisa B-18. Terviseameti seisukoht Nissi üldplaneeringu KSH programmile
Lisa B-19. Nissi valla üldplaneeringu KSH programmi avaliku arutelu protokoll
Lisa B-20. Nissi valla üldplaneeringu KSH programmi avaliku arutelu registreerimisleht.
Lisa B-21. Keskkonnaameti heakskiit Nissi valla ÜP KSH programmile
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