Lisa 1. Üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
eelnõule laekunud ettepanekud ja valla seisukoht nende osas
nr
1

Kuup/nr
12.11.2018nr.7.21/18046-1

kes
Päästeamet

2

16.03.2018 nr154/2206-1
13.07.2018 nr 1.123/6410
13.11.2018 nr712/18/7212-2
20.11.2018 nr7.23.4/17828-2
05.12.2018 nr4.15/5494-1
13.03.2019 nr 177/2019/2142;
22.08.2019 nr 1.1017/19-0042/6267

Rahandusministeerium

20.05.2019 nr 4.13/628
03.07.2019 nr 31.1/2196;

Maaeluministeerium

3
4
5
6
7

8
9

ettepanek
Ette näha tuletõrje veevarustus, määrata tuletõrje
veevõtukohtade asukohad, -juurdepääsud,-tüübid,
-kitsendused ja tingimused rajamise kohustuse
kohta

Juhised üldplaneeringu koostamise
ettevalmistamiseks
Veterinaar-ja
Valikud taudistunud põllumajandusloomade
Toiduamet
võimalike matmispaikade osas
Keskkonnaministeerium Kaasamise korraldamine (maardlad)
Päästeamet
Maaeluministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Riigimetsa
Majandamise Keskus

märkus
Üldine-määrata. Lähtutakse olemasolevatest
andmetest, neid täpsustades. Tehakse
koostööd kogukondadega, teostatakse
paikvaatlusi ja kaardianalüüse perspektiivsete
veevõtukohtade määramiseks.
Üldine-teadmiseks
Üldine-määrata
Üldine-Täitmiseks

Algatmine võetud teadmiseks, ettepanekud
edasise menetluse käigus
Määrata väärtuslikud põllumaad keskmise
boniteediga 35 hindepunkti ja vähemalt 2 ha
Taastuvenergia kajastamine kohalike
omavalitsuste üldplaneeringutes

Teadmiseks

Väärtusliku põllumajandusmaa kaitse-ja
kasutustingimuste käsitlemine
Riigi maale seatavad maakasutuse või metsade
majandamise piirangud, mittemajanduslikel
eesmärkidel teostatavate tegevuste osas
alternatiivsed võrdlused sh. Käsitledes ka
metsamajanduslikku tegevust jm

Üldine (vt punkt 6)

Täitmiseks
Täitmiseks

Võimalusel arvestada

10 09.07.2019 nr 9.34/19/3730-2

Terviseamet

11 11.07.2019 nr 4.15/1772-1
12 18.07.2019 nr 4.68819/2912-2
13 19.07.2019 nr 63/19/10814-2

Maaeluministeerium

14 26.07.2019 nr 114/2019/559-2

Elering AS

15 28.07.2019

Karo Mets OÜ ja
Eremka OÜ

16 02.08.2019 nr 121/19/2660

Kaitseministeerium

17 08.08.2019 nr 152/18/51848-5

Maanteeamet

18 08.08.2019 nr KV2019054

OÜ Rail Baltic Estonia

19 12.08.2019 nr 1411/4393-3

Rahandusministeerium

Lennuamet
Maa-amet

Arvestada: joogivee kvaliteet, müra- ja
saastetundlikud objektid, tootmistegevuse
negatiivsed mõjud, radoon, valgusreostus,
kaitsevööndid
Põllumajandusuuringute Keskus kaasata
väärtuslike põllumaade massiivide määramiseks
Ettepanekud puuduvad

Täitmiseks

Keskkonnaministeerium on volitanud Maa-ametit
kooskõlastama ja tegelema maardlate nimistus
olevate maardlate planeerimisel. Kasutada
keskkonnaregistris arvel olevate maardlate ja
mäeeraldiste piire,(mäetööstusmaa juhtotstarve,
reserveeritava mäetööstusmaa juhtotstarve,
turbatööstusmaa juhtotstarve)
Edastab olemasolevad elektripaigaldised,
planeeritavad muutused, elektrivõrgu
kaitsevööndid, gaasivõrgu kaitsevööndid ja
sidekaablite kaitsevööndid
Erametsade ja maade arvelt uute objektide
planeerimisel nõutavad kompensatsioone, lageraie
piirangute kehtestamisel sama
Kooskõlastada, kui planeeritakse üle 28m
kõrguseid ehitisi, mistahes tuulikuid ja
päikeseelektrijaamu, kajastada riigimetsa
kasutamist riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks
Ettepanekud viiel lehel

Täitmiseks

Kajastada kohalikke Rail Baltica peatusi, KSH-s on
tervitatav Rail Baltica mõjude täiendav
leevendamine
Ettepanekud neljal lehel

Täitmiseks
Teadmiseks

Arvestada üldplaneeringu koostamisel

Võimalikud kitsendused selguvad edasisel
planeerimisel ning juhul kui tekib
kompenseerimisvajadus lähtutakse seadusest.
Täitmiseks

Täitmiseks. Esitatud tänava kaitsevööndi
laiendamise ettepanekuid kaalutakse edasisel
ÜP koostamisel.
Täitmiseks

Täitmiseks

20 13.08.2019 nr 16-6/182999-004

Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve
Amet

21 14.08.2019 nr 14.51/1165-1

Põllumajandusamet

22 16.08.2019

Siseministeerium

23 16.08.2019 nr 312/1317-2

Kultuuriministeerium

24 Planeeringu
lähteseisukohtade
ülevaatamine
19.11.2019

Planeeringu koostamise
konsultant: AB Artes
Terrae OÜ

Analüüsida inimeste võimalikke liikumisteid uute
raudteeülekäigukohtade planeerimisel, vältida
raudteeni ulatuvate tupiktänavate projekteerimist,
kruntide raudteepoolse külje piiramine aia või
taimestikuga (ohutus), mitte planeerida
kõrghaljastust rööbastele lähemale kui 10 m
äärmisest rööpast
Määrata kindlaks olemasolevad töötavad
drenaažisüsteemid põldudel ja uute süsteemide
rajamise vajadus, kuivendatud põllumaade seire
(?), lähtuda MSR-i kantud
maaparandussüsteemidest ning sõnastada
nendega seotud üldised kasutuspõhimõtted ja
kitsendused, ümber sõnastada LSK punkt 24
alapunkt 1
Täpsustada sõnastust „Kaardistada
tulekustutusvee asukohad“ lisandusega „sh
kajastada perspektiivsete tuletõrje
veevõtukohtade vajadust ja võimalikke asukohti“,
informeerida kõrgemate ehitiste planeerimisest
(hooned, tuulepark)
Lisada lähtetingimustesse: „valla elanike vajadusi
arvestava sotsiaalse taristu tagamine“,
arhitektuurivõistluse läbiviimise kohustuse
tingimused, käsitleda kuritegevuse ennetamise
aspekte ruumilise keskkonna kujundamisel
Täpsustada p 8.1 „Tänava kaitsevööndi
laiendamine“
Täpsustada p 25.2. „Detailplaneeringu koostamise
kohustusega alad ja juhud. Tiheasustusalad
(tiheasumid). Arhitektuurivõistluse korraldamise
nõue.“
Täpsustada p 27 „Sundvalduste seadmine ja
sundvõõrandamine“

Arvestada planeerimisel

Täitmiseks. Lähtutakse olemasolevatest
andmetest, täiendavaid uuringuid või
inventeerimisi ÜP käigus ei teostata?

Täitmiseks. Lähtutakse olemasolevatest
andmetest, neid täpsustades. Tehakse
koostööd kogukondadega, teostatakse
paikvaatlusi ja kaardianalüüse perspektiivsete
veevõtukohtade määramiseks.
Teemad kajastatud vastavalt LS-i ptk. 6.4;
25.3; 6.6.

- 8.1 Lisati täiendus: „Üldplaneeringu
koostamisel kaalutakse koostöös
Maanteeametiga asulaid läbivatel riigiteedel
tänava kaitsevööndi laiendamise vajadust.“
- 25.2. Lisati täiendus: „Käsitletakse
tiheasustusalasid erinevate seaduste mõistes
ja võimalusel ühildatakse nende ruumiline
ulatus.“

Lisada Kaitseliidu Pärnu malev kaasatavate
nimekirja

25 Planeeringu KSH VTK
ülevaatamine
19.11.2019

KSH koostaja
konsultant: Alkranel OÜ

- 27. Muudeti selgitus: „Kaaluda vajadust
ennekõike planeeritavatel avalikel teedel ja
kallasradadele juurdepääsu tagamiseks.
- Kaitseliidu Pärnu malev lisati kaasatavate
nimekirja

- ptk 4 lisati täiendus (viide): „18.08.2016.
aastal määrusega nr 10 vastu võetud Tootsi
valla soojusmajanduse arengukava aastateks
2016-2026 esitatud“
- ptk 8 lisati täiendus: täiendati hinnatavate
keskkonnakomponentide nimistut:
-looduskeskkond: mets, maavarad jms
kasutus ja kaitse; muud väärtuslikud
looduskooslused (niidualad, märgalad,
vääriselupaigad jmt);
- tehiskeskkond:
maaparandussüsteemid, metsandus;
tööstuslik tootmine ja väiketootmine
-sotsiaalmajanduslik ja kultuuriline
keskkond: elanikkonna tervise ja
heaolu aspektid lähtudes joogi- ja
suplusvee
kvaliteedist,
välisõhu
seisundist,
lõhnahäiringust,
radooniriskist ja mürast; turism (sh
kultuuripärandiga seotud); tööhõive ja
töökohtade kättesaadavus.
- ptk 9 täiendati maardlate, suuremate vooluja seisuveekogude, väärtuslike maastike,
looduskaitsealade, hoiualade, kaitsealuste
parkide, maastikukaitsealade, puistute,
uuendamata piiridega parkide, puistute või

niitude ning vana kaitsekorraga alade ja
Natura 2000 võrgustiku alade nimistuid;
- ptk 12 täiendati laekunud seisukohtade
asutuste ja isikute nimistuga, viide laekunud
seisukohtade tabelile;
- Lisad: lisati KSH VTK dokumendifaili lisa 1
(eelnevalt eraldi fail).

