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SISSEJUHATUS
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on koostatava Koonga valla üldplaneeringuga
(ÜP) kavandatavad arengusuunad. Kohaliku omavalitsuse üldplaneering on oluline arengudokument,
mis võimaldab omavalitsusel paika panna arengueelistused ja määrata ära valla territooriumil oleva
maa kasutuse tulevikus. Üldplaneering hõlmab Koonga valla haldusterritooriumi 10 (15) aasta
perspektiivis.
Koonga valla üldplaneeringu koostamisel on lähtutud eelkõige vajadusest tagada kohaliku kogukonna
kestev areng. Üldplaneeringu koostamisel võeti aluseks Koonga valla arengukava, kehtiv Pärnu
maakonna

planeering

ja

koostatav

Pärnu

maakonna

planeering

ning

Pärnu

maakonna

teemaplaneeringud, arvestati koostatava 330/110 kV elektriliini teemaplaneeringuga.
Üldplaneeringu koostamise peamine eesmärk on valla üldise ruumilise arengu kujundamine,
detailplaneerimise kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel
maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

1.1

Algatamine ja avalikustamine

Koonga Vallavolikogu algatas 25.03.2010 otsusega nr 33 Koonga valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Koonga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamisest teatati Pärnu ja Pärnu maakonna lehes Pärnu Postimees
31.03.2010, Koonga valla lehes Junnumaa kuukiri nr 4 (169) aprill 2010, Koonga valla veebilehel
www.koongavald.ee ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 12.08.2014.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi sisu osas küsiti seisukohti Keskkonnaametilt ja
kõigilt teistelt asutustelt, keda Koonga valla üldplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasnev
keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab. Seisukohad laekusid 18 asutuselt.
Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande
avalikustamine toimus vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusele, vastu võetud 22.02.2005 (RT I 2005, 15, 87).
Koonga Vallavalitsus teatas üldplaneeringu eskiisi ja üldplaneeringu

keskkonnamõju strateegilise

hindamise programmi avalikust väljapanekust ning avaliku arutelu toimumisest Pärnu ja Pärnu
maakonna lehes Pärnu Postimees 13.09.2014, Koonga valla lehes Junnumaa kuukiri nr 8 (217)
september 2014, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 12.09.2014 ja Koonga valla veebilehel
www.koongavald.ee ning huvigruppidele elektrooniliselt e-posti teel.
Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek
toimus 15.09.2014–29.09.2014 ja avalik arutelu 30. septembril 2014 kell 16.00 Koonga vallamajas
volikogu saalis. Avaliku väljapaneku ajal oli keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
eelnõuga võimalik tutvuda Koonga valla veebilehel.
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Keskkonnaamet kiitis Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
heaks 07.11.2014 kirjaga nr PV 6-8/14/17924-5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm
koos kõigi menetlusdokumentidega on esitatud lisas 1.
Lisas 2 on toodud asutused, kes esitasid seisukohti Koonga valla üldplaneeringu KSH aruande kohta
ja kooskõlastasid Koonga valla üldplaneeringu. Koonga Vallavolikogu võttis määrusega 28.04.2016 nr
13 „Koonga valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine“ (RT
IV, 30.04.2016, 26) vastu valla üldplaneeringu ning suunas üldplaneeringu ja üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikule väljapanekule ja arutelule (vt lisa 3).
Koonga valla üldplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine
toimus vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele. Koonga
Vallavalitsus teatas üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
avalikust väljapanekust ning avaliku arutelu toimumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded
29.04.2016, ajalehes Pärnu Postimees 30.04.2016, Koonga valla lehes Junnumaa kuukiri nr 5 (236)
mai 2016 (vt lisa 4) ja Koonga valla veebilehel www.koonga.ee ning huvigruppidele elektrooniliselt
e-posti teel.
Koonga valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik
väljapanek toimus Koonga vallamajas 09.05.-05.06.2016. Avaliku väljapaneku ajal sai keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruandega tutvuda ka Koonga valla veebilehel. Avalikustamise ajal
üldplaneeringule ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele laekunud
ettepanekud, vastuväited ja küsimused ning ülevaade nende arvestamisest või arvestamata jätmise
põhjendustest on esitatud lisas 5.
Koonga valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik
arutelu toimus Koonga vallas Lõpe külas Lõpe klubis 07. juunil 2016.
Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku arutelu
koosoleku protokoll ja avalikust arutelust osavõtjate nimekiri on lisatud keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruandele (vt lisa 6).

1.2

Strateegilise planeerimisdokumendi sisu ja peamiste eesmärkide iseloomustus

Koonga valla üldplaneering on koostatud valla haldusterritooriumi kohta ning selle koostamise aluseks
on Koonga valla arengukava, kehtiv Pärnu maakonna planeering ja koostatav Pärnu maakonna
planeering ning üleriigiline planeering „Eesti 2030+”. Arvestades, et kehtiva maakonnaplaneeringu ja
teemaplaneeringute sisuline lahendus võib olla oluliselt muutunud ja vananenud, siis on võetud
eelkõige aluseks koostatav maakonnaplaneering.
Üldplaneeringu eesmärk on valla üldise ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, detailplaneerimise
kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja
ehitustingimuste seadmine.
Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv,
funktsionaalne,

pikaajaline
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majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi
suundumusi ja vajadusi. Seetõttu juhindutakse planeeringu koostamisel koostöö ja avalikkuse
põhimõtetest.
Üldplaneeringus on ruumilise arengu põhimõtete kujundamisel ning maa- ja veealade üldiste
kasutamis- ja ehitustingimuste määramisel olulisel kohal majanduslikud, keskkonnakaitselised ja
sotsiaalsed kaalutlused.
Ruumilise arengu põhimõtete kavandamisel on lähtutud Koonga valla arengukavas toodud
tulevikuvisioonist:
•

positiivse mainega, soodne majandus- ja investeerimispiirkond;

•

tasakaalustatud asustuse ja kohalikke vajadusi rahuldava teeninduskeskuste võrgustikuga
elanike arvu kasvule orienteeritud piirkond;

•

turvaline ja mainekas elamispiirkond;

•

heakorrastatud ja kasvava tähtsusega puhke- ning turismipiirkond;

•

konkurentsivõimelise hariduse pakkuja (alg-, põhiharidus; täiend- ja ümberõpe);

•

tugev kultuurifunktsioonide kandja.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine toimus üldplaneeringu koostamisega samal ajal. Planeeringu
koostamise käigus kaaluti ning hinnati planeeritavate tegevuste mõju. Ruumilisel planeerimisel on
keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk eelkõige parima planeerimislahenduse leidmine,
pidades silmas võimalikke arenguid tulevikus.
Üldplaneeringu rakendamisega kaasnevat mõju hinnati lähtudes olemasolevatest andmestikest,
aruannetest ja uuringutest. Mõju hindamiseks kasutati konsulteerimist ametiasutustega, avalikke
arutelusid, kohtumisi ekspertidega ning vestlusi kohalike elanikega. Lisaks võeti arvesse ja tugineti
ekspertide arvamustele, eelnevatele kogemustele ja teistele erialastele teadmistele.
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2. KOONGA VALLA ÜLDPLANEERINGU SEOS TEISTE STRATEEGILISTE
PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA
Seos asjakohaste planeerimisdokumentidega

2.1

KSH läbiviimisel analüüsiti üldplaneeringu seotust üleriigiliste, Pärnu maakonna ja Koonga valla
seonduvate arengudokumentidega.
Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ (kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusega 30.08.2012 nr
368, RT III, 06.09.2012, 1). Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ täpsustab ja arendab edasi
varasemas üleriigilises planeeringus Eesti 2010 võetud ruumilise arengu suundi, hõlmates
territoriaalselt ka merealasid ning käsitledes lisaks linnade võrgustikule ka maapiirkondade arengut.
Peamine üleriigilises planeeringus võetud arengueesmärk on tagada elamisvõimalused Eesti igas
asustatud paigas. Selleks on vajalikud kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad liikumisvõimalused
ning varustatus oluliste võrkudega. Maapiirkonnad pakuvad inimestele elukoha privaatsust,
toimetulekut sõltumata välistest oludest ja looduslikku elukeskkonda. Üleriigiline planeering „Eesti
2030+” annab lähtekohad ja suunised ning on aluseks üldplaneeringute koostamisel. Üldplaneeringus
peab pöörama rohkem tähelepanu rohevõrgustiku piiride ja kasutustingimuste täpsustamisele.
Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika mõjutab ruumilist planeerimist eelkõige maaelu
arendamise kaudu, tagades muu hulgas põllumajanduslikus kasutuses oleva maa säilimise kaudu
julgeoleku toidu tootmisel. Nimetatud põhimõte on märgitud ka üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+”
tulevikusuundumusena ning selle elluviimise eelduseks on põllumajandusmaa jätkusuutlikuna ja heas
korras hoidmine.
Koonga valla üldplaneeringus on täpsustatud rohevõrgustike piire ja kasutamistingimusi ning on
arvestatud põllumajandusmaa jätkusuutlikuna ja heas korras hoidmisega.
Koonga vallaga seoses võib tuua välja järgnevad visioonid aastaks 2030:


Eesti on sidusa ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ning välismaailmaga hästi
ühendatud riik;

 maapiirkonnad pakuvad inimestele elukoha privaatsust, toimetulekut sõltumata välistest
oludest ja looduslikku elukeskkonda;


piirkondlik kestlik ühistranspordisüsteem tagab igapäevase elu sujuvuse toimepiirkondades
ning võimaldab inimestel hõlpsasti ja mugavalt liikuda elu- ja töökohtade ning teenindus- ja
haridusasutuste vahel;



kvaliteetse ja vastuvõetava hinnaga energia kättesaadavus tagab ettevõtluse arengu ja
inimeste elamisvõimalused igal pool Eestis.

Transpordi arengukava 2014-2020, vastu võetud Riigikogu otsusega 19.02.2014 (RT III,
21.02.2014,1) rõhutab lisaks paremat ligipääsetavust ja ohutust tagava taristu arendamisele ka
transpordisüsteemi kui terviku arendamise vajadusi. See tähendab fookuse seadmist inimese
liikuvuse suurendamisele säästvate vahenditega.
Koonga valla üldplaneeringus pöörati tähelepanu sundliikumiste vähendamise probleemile. Hea
ühendus Pärnu, Lihula ja Pärnu-Jaagupi suunal tagavad elanikele võimaluse mõistliku ajakuluga käia
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tööl väljaspool Koonga valda ja vastupidi. Teedevõrgu arendamine on suunatud eelkõige
olemaolevate avalikus kasutuses olevate teede tehnilise heakorra säilitamisele ja intensiivsema
liiklusega teedel tolmuvaba- või asfaltkatte tagamisele. Kõik rajatavad jalgratta- ja kõnniteed peavad
arvestama puudega inimeste vajadustega.
Uuendatud „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-2020“ kinnitamine, vastu võetud Vabariigi
Valitsuse korraldusega 01.12.2014 nr 522 (RT III, 02.12.2014, 10).
Riigimaanteede

arendamine

toimub

vastavalt

„Riigimaanteede

teehoiukavale

2014-2020”.

Riigimaanteede puhul on püstitatud eesmärk Eesti teed tolmuvabaks aastaks 2030 (teehoiukava
punkt 4.1.2.4 Riiklik programm “Eesti teed tolmuvabaks aastaks 2030”). Koonga vallas on ette nähtud
rajada tolmuvaba kate:
Kalli – Tõstamaa – Värati tee (nr 19131) kilomeetritele 0-11,091, 2017. aastal („Tolmuvabad katted
kruusateedele: objektid aastateks 2015-2018“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 16.04.2015
käskkirjaga nr 0109),
Vanamõisa – Koonga - Ahaste tee (nr 16176) kilomeetritele 17,749-28,517 ja 11,818-16,956, 2019.
aastal

(„Tolmuvabad

katted

kruusateedele:

objektid

aastateks

2016-2019“

kinnitatud

Maanteeameti peadirektori 17.12.2015 käskkirjaga nr 0304) ja
Pärnu-Jaagupi – Kalli tee (nr 19201) kilomeetritel 14,8-22,7, 2015. aastal („Kattega riigimaanteede
rekonstrueerimisobjektid aastateks 2015-2018“ kinnitatud majandus- ja taristuministri käskkirjaga
11.12.2014 nr 14-0403).
Pärnu-Jaagupi – Kalli tee (nr 19201) sai juba 2015. aastal tolmuvaba katte 15,3 km ulatuses.
Koonga valla üldplaneeringuga tehakse Maanteeametile ettepanek tolmuvaba katte rajamiseks
Vanamõisa - Koonga - Ahaste teele (nr 16176) lõigul Mihkli – Koonga – Ahaste (tolmuvaba katte
rajamine on kilomeetritele 17,749-28,517 ja 11,818-16,956 ette nähtud 2019. aastal vastavalt
„Tolmuvabad katted kruusateedele:

objektid aastateks 2016-2019“

kinnitatud Maanteeameti

peadirektori 17.12.2015 käskkirjaga nr 0304), Mihkli – Oidrema teele nr 19204 lõigul Mihkli – Tarva ja
Tammaru – Mihkli teele nr 19205 täies ulatuses.
Praegu on liiklussagedus kõrvalmaantee Vanamõisa - Koonga - Ahaste lõigul Mihkli – Koonga 85
autot/ööpäevas ja Koonga – Ahaste lõigul 71 autot/ööpäevas. Riigimaantee Pärnu-Jaagupi – Kalli
lõigul Koonga – Kalli on sagedus 282 autot/ööpäevas.
Koostatav Pärnu maakonna planeering, algatatud Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr
337.
Pärnu maakonna jaoks on maakonnaplaneeringu koostamisel olulisemateks teemadeks tehniline
taristu, asustuse paiknemine, sotsiaalne taristu, loodusvarade kasutamine. Samuti määratakse
toimepiirkonnad. Planeeringu koostamisel arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja
kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi mõjusid.
Pärnu maakonna planeering pärineb aastast 1998 (kehtestatud Pärnu maavanema 21.12.1998
korraldusega

nr

164)
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teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (kehtestatud
Pärnu maavanema 20.05.2003 korraldusega nr 80), millega on loodud eeldused loodus- ja
keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri kujunemiseks ja säästvaks arenguks Pärnumaal.
Teemaplaneeringuga on määratletud rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike alad ning seatud
vajalikud tingimused nende säilitamiseks.
Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 20082015”, kehtestatud Pärnu maavanema 09.10.2008 korraldusega nr 112.
Maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015” eesmärk
on lahenduste leidmine teenuste kättesaadavuse tagamiseks eri piirkondades. Selleks määrati kandi
põhiselt teenuste kättesaadavuse probleemsus ja teenused, mille kättesaadavus võib lähiaastatel
halveneda.
Koonga valla territooriumil on määratletud seitse kanti: Irta kant, Koonga kant, Kõima kant, Lõpe kant,
Mihkli kant, Oidrema kant ja Tarva kant ning teenuse kättesaadavusega seotud probleemid on toodud
alljärgnevalt (joonis 1 ja tabel 1):

Joonis 1. Koonga valla (Pärnu maakonna)
kandid.
Väljavõte
Toimepiirkondade
määramise kantide kaardist, 2014


Irta kant – ühistranspordiühenduse halvenemise korral Koonga suunal võib halveneda
esmatarbekaupade ja ravimite kättesaadavus, alghariduse kättesaadavus, raamatukogu,
spordiväljaku ja vallavalitsuse kättesaadavus.



Koonga kant – ühistranspordiühenduse halvenemise korral Lõpe suunal päevakeskuse
kasutamine.



Kõima kant – perearsti vastuvõtt Koongas, võib halveneda teenuse ebaregulaarsuse ja
ülekoormatuse tõttu; ühistranspordiühenduse halvenemise korral Audru-Pärnu suunal
üldkeskhariduse kättesaadavus.



Lõpe kant - ühistranspordiühenduse halvenemise korral Koonga suunal võib halveneda
ravimite ja

vallavalitsuse

kättesaadavus,

Audru-Pärnu-Lihula

suunal üldkeskhariduse

kättesaadavus.


Mihkli kant – ühistranspordiühenduse halvenemise korral Koonga suunal võib halveneda
alghariduse, postiteenuse, raamatukogu, ravimite ja vallavalitsuse kättesaadavus.
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Oidrema kant – ühistranspordiühenduse halvenemise korral Koonga suunal võib halveneda
ravimite ja

vallavalitsuse

kättesaadavus,

Audru-Pärnu-Lihula

suunal üldkeskhariduse

kättesaadavus.


Tarva kant - ühistranspordiühenduse halvenemise korral Koonga suunal võib halveneda
alghariduse, esmatarbekaupade, postiteenuse, raamatukogu, ravimite ja vallavalitsuse
kättesaadavus.

Tabel 1. Väljavõte kantide ja linnaliste asulate andmetest (Toimepiirkondade määramine, 2014).
Kantide ja linnaliste asulate peamine pendelrändesihtkoht, liikujate arv ja pendelrände intensiivsus
peamisse sihtkohta, 31.12.2011
Tööränne
peamisse
sihtkohta
(inimeste
arv)

Pendelrände
intensiivsus kandist
peamisse sihtkohta
(% kandi Eestis
hõivatutest)

Maakond

Kant /
linnaline
asula

Pärnu
Pärnu

Irta
Irta

Pärnu linn
Lihula vallasisene linn

<5
<5

8,3
8,3

Ääreline ala
Ääreline ala

Pärnu

Koonga

Pärnu linn

13

13,8

Ääreline ala

Pärnu
Pärnu

Kõima
Lõpe

Pärnu linn
Pärnu linn

<5
15

13,6
16,7

Ääreline ala
Siirdevöönd

Pärnu

Mihkli

Pärnu linn

6

46,2

Lähivöönd

Pärnu

Oidrema

Pärnu linn

<5

7,1

Ääreline ala

Pärnu
Pärnu

Tarva
Tarva

Pärnu linn
Lihula vallasisene linn

<5
<5

14,3
14,3

Ääreline ala
Ääreline ala

Peamine pendelrände
sihtkoht*

Vöönd

* Selles analüüsis vaadatakse pendelrändevoogusid ainult oma ja naabermaakondadesse.
Seega saab ka peamine pendelrändesihtkoht olla ainult oma või naabermaakonna linnaline asula.

Koonga valla kandid jäävad Pärnu linna toimepiirkonda.
Koostatav Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV
elektriliinitrassi asukoha määramine“, on algatatud Pärnumaal Pärnu maavanema 31.10.2011
korraldusega nr 124.
Planeeringu eesmärgiks on tehniliselt amortiseerunud Harku-Lihula-Sindi 110 kV elektriliini üleviimine
330/110

kV

pingele.

Liiniga

luuakse

alternatiivne

330/110

kV

ühendus,

mis

võimaldab

elektrisüsteemiga liita uusi tootmisvõimsusi ka Pärnu maakonnas ja suurendab varustuskindlust kogu
Eestis. Planeeritav 330/110 kV elektriliin läbib kolme maakonda ning 11 valda. Elektriliini trassikoridori
asukoht määratakse alates Harku alajaamast, läbides Lihula alajaama ja lõpetades Sindi alajaamas.
Pärnu maakonnas on määratud 330/110 kV õhuliini trassi koridori asukoht alates Lääne maakonna
piirist Koonga vallas kuni Sindi alajaamani. 330/110 kV elektriliini trassi koridor on määratud vastavalt
330 kV õhuliinile esitatavatele nõuetele. Planeeritav trassikoridor on laiusega 100 m, kuhu on
kavandatud elektriliin koos kaitsevööndiga ja 20 m laiune puhverala. Trassikoridori asukoha tingimuste
täpsustumisel on projekteerimise käigus võimalik nihutada elektriliini koos kaitsevööndiga puhverala
ulatuses. Pärast elektriliini valmimist jääb trassikoridori laiuseks 80 m. Planeeritava trassikoridori
kogupikkus on ca 173 km, sellest ca 58 km Pärnu maakonnas. Teemaplaneeringu alusel koostatakse
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ehitusprojekt, millega määratakse õhuliini ja mastide täpsed asukohad. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV
elektriliini ehitamine on kavandatud perioodil 2017 - 2020. a. Koonga valla üldplaneeringu joonistele
on kantud Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini eelistatud trassi variant.
Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering, kehtestatud Pärnu maavanema
21.11.2013 korraldusega nr 646.
Planeeringuga on määratud maakonna tuuleenergeetika arendamise põhimõtted ja suundumused
ning tuulikuparkide rajamiseks sobilikud maa-alad.
Koonga valda jäävad ainult täiendavat tähelepanu vajavad alad, mis ei välista otseselt elektrituulikute
rajamist, kuid oma iseloomust tulenevalt vajavad planeeringu koostamise protsessi käigus täiendavat
tähelepanu (joonis 2). Tuuleparke Koonga valda ei ole planeeritud.

Joonis 2. Väljavõte Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu tsoneeringukaardist. Koonga valla täiendavat tähelepanu vajavad alad (Hendrikson & Ko, 2013)
Sobivusanalüüsis käsitletakse elektrituulikute rajamisel täiendavat tähelepanu vajavate alade
kriteeriumeid, mis võivad olla elektrituulikute rajamiseks mittesobiva iseloomuga, kuid analüüsitavad
iga üksikjuhtumi puhul eraldi. Kriteeriumid alade ja objektidena (ilma puhveralata), millega
sobivusanalüüsi koostamisel arvestati ja mis edaspidi elektrituulikute asukoha valikul täiendavat
tähelepanu vajavad, on:
1. Roheline võrgustik maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ mõistes.
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2. Väärtuslikud maastikud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“ mõistes.
3. Kaitsestaatuseta loodusväärtuslikud objektid ja kaitstavate objektide puhvertsoonid.
4. Kultuurimälestised ja pärandkultuuri objektid.
5. Keskkonnaregistrisse kantud maardlad.
„Koonga valla arengukava aastani 2013. Koonga valla arengukava kehtivuse pikendamine
aastani 2019“, vastu võetud Koonga Vallavolikogu määrusega 20.02.2014 nr 2 (RT IV, 22.03.2014,
33). Koonga valla arenguvisioonid on:


positiivse mainega, soodne majandus- ja investeerimispiirkond;



tasakaalustatud asustuse ja kohalikke vajadusi rahuldava teeninduskeskuste võrgustikuga
elanike arvu kasvule orienteeritud piirkond;



turvaline ja mainekas elamispiirkond;



heakorrastatud ja kasvava tähtsusega puhke- ning turismipiirkond;



konkurentsivõimelise hariduse pakkuja (alg-, põhiharidus; täiend- ja ümberõpe);



tugev kultuurifunktsioonide kandja.

Koonga Vallavolikogu määrusega 17.03.2016 nr 12 kinnitati uus „Koonga valla arengukava 2016 2025“ (RT IV, 30.03.2016, 7).

2.2

Planeerimisdokumendi seos rahvusvaheliste keskkonnaeesmärkidega

Rahvusvahelised keskkonnakaitse eesmärgid on sarnased Eesti ja Euroopa Liidu omadega ehk
eesmärgiks on keskkonna kaitstuse kõrge tase. Liikmesmaana on Eesti keskkonnakaitse eesmärkide
koostamisel arvestatud Euroopa Liidu keskkonnakaitse eesmärkidega ning samuti erinevatest
Euroopa

Liidu

direktiividest

ning rahvusvahelistest

kokkulepetest

tulenevate kohustuste

ja

soovitustega.
Eesti keskkonnakaitse eesmärgid on püstitatud kahes peamises strateegilises dokumendis: Eesti
säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“ ning „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“.
Vabariigi Valitsus kiitis Eesti säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21“ heaks 17. märtsil
2005. a ja Riigikogu kiitis strateegia heaks 14. septembril 2005. a (RT I 27.09.2005, 50, 396).
Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“ (edaspidi ka SE21) on Eesti riigi ja ühiskonna
arendamise strateegia aastani 2030, sihiga ühendada globaalsest konkurentsist tulenevad edukuse
nõuded säästva arengu põhimõtete ja Eesti traditsiooniliste väärtuste säilitamisega. SE21 järgi ei tohi
üks põlvkond halvendada oma heaolutaotluste realiseerimisega järgmiste põlvkondade võimalusi.
SE21 neli säästva arengu üldeesmärki on:
 Eesti kultuuriruumi elujõulisus (eesti rahvuse ja eesti kultuuri jätkusuutlikkus);
 heaolu kasv (inimeste materiaalsete, sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste rahuldatus, millega
kaasnevad võimalused ennast teostada ja oma püüdlusi ning eesmärke realiseerida);
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 sidus ühiskond (nii sotsiaalne kui ka regionaalne tasakaalustatus, ülemäära suurte Eestisiseste erinevuste ületamine) ning
 ökoloogiline tasakaal (looduse isetaastumisvõime lülitamine looduskasutusse, ressursside ja
looduskeskkonna harmooniline ja tasakaalustatud haldamine).
Koonga valla üldplaneering ei ole vastuolus SE21 eesmärkidega. Suure osa SE21 eesmärkide
saavutamisele saab kohalik omavalitsus kaasa aidata eelkõige läbi arengukavaga planeeritavate
tegevuste. Sellegipoolest panustab ka valla üldplaneering teatud määral strateegia eesmärkide
saavutamisele, seda läbi valla kui elu- ja tööpaiga väärtustamise ning loodusliku mitmekesisuse ja
looduslike alade säilitamise.
„Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ heakskiitmine, vastu võetud Riigikogu otsusega
14.02.2007 (RT I 2007, 19, 96).
„Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” (edaspidi ka keskkonnastrateegia) on keskkonnavaldkonna

arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21”
põhimõtetest

ja

on

katusstrateegiaks

valdkondlikele

arengukavadele.

Keskkonnastrateegia

eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks,
lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende
mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele.
Keskkonnastrateegia rakendusplaaniks on Eesti keskkonnategevuskava. Keskkonnategevuskava
koostati

aastateks

2007-2013.

Kava

on

esitatud

tegevustabelitena,

mis

vastavad

keskkonnastrateegias määratletud meetmetele (tegevussuundadele). Järgmiseks perioodiks heaks
kiidetud tegevuskava eksperdi andmetel puudub.
Koonga valla üldplaneering ei ole vastuolus Eesti keskkonnastrateegia eesmärkidega. Eelkõige
panustab Koonga valla üldplaneeringu koostamine ja rakendamine keskkonnastrateegia eesmärkide
saavutamisesse läbi:


mitmeotstarbeliste ja sidusate maastike säilitamise ning loodus- ja kultuurmaastike säästliku
kasutamise;



maakasutuse suunamise väljaspool kaitstavaid alasid maastike ja liikide mitmekesisuse
säilimise soodustamiseks;



kaitstavate alade võrgustiku säilitamise ning edasiarendamise;



säästva ja integreeritud transpordi arendamise pikaajalise kavandamise, suurendades
planeeringu kaudu külade multifunktsionaalsust ning vähendades sundliiklust ning



tervist säästva ja toetava väliskeskkonna kujundamise.

Euroopa Liidu tasandi ruumilist arengut suunavatest dokumentidest on oluline 1999. aastal vastu
võetud juhend Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiiv (European Spatial Development Perspective
– ESDP). ESDP sõnastab Euroopa Liidu ruumilise arengu peamised suunad. Juhendis tuuakse välja,
et üks eesmärke Euroopa Liidus on saavutada senisest parem tasakaal linnalise arengu ja linnade
tagamaa vahel. ESDP otsib võimalust Euroopa maapiirkondades asendada senine traditsionaalne
põllumajanduslik tootmine ja metsandus muude alternatiivsete tegevustega, et vähendada
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linnastumise survet. ESDP toob välja, et väärtuslik kultuuripärand ja loodusmaastikud on väärtused,
mis võimaldavad luua baasi majanduslikuks ja sotsiaalseks tegevuseks läbi jätkusuutliku turismi ning
vabaaja veetmisvõimaluste loomise. Samas juhend kohaliku omavalitsuse tasandil toimuva üld- ja
detailplaneeringute koostamiseks otseselt siduvaid juhtnööre ei anna. Eesti ei olnud ESDP
väljatöötamise ajal Euroopa Liidu liige, siis ei kajastata seal ka Eesti territooriumi. Eesti osales antud
koostöös ka enne täieõiguslikuks partneriks saamist, kuna alates 1998. aastast on Euroopa Liidu
kanditaatriike perioodiliselt kutsutud sellest osa võtma. Üleriigiline planeering „Eesti 2030+” lähtub
ruumilise arengu põhimõtetest, mida on väljendatud ka ESDP-s.
Läänemere regiooni ruumilises arengus on oluliseks planeeringu dokumendiks Visioonid ja
Strateegiad Läänemere regioonis 2010 (“Visions and Strategies around the Baltic 2010 / VASAB
2010). Läänemereriikide koostöö tulemusel valminud dokumendi eesmärgiks on Läänemere piirkonna
identiteedi

tugevdamine

ning

ruumiliste

struktuuride

väljatöötamine,

parandamaks

regiooni

konkurentsivõimet.

Kobras AS töö nr 2014-130

Objekti aadress: Pärnumaa, Koonga vald
16/ 287

Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

3. MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS
3.1

Asukoht ja üldandmed

Koonga vald paikneb Pärnu maakonna loodeosas (joonis 3), piirnedes põhjas ja loodes Läänemaa
Hanila valla ning Lihula vallaga, Raplamaa Vigala vallaga, kirdes ja idas Pärnumaa Halinga vallaga
ning kagus, lõunas ja edelas Audru valla, Tõstamaa valla ning läänes Varbla vallaga (joonis 4). Pärnu
maakonna administratiivne keskus Pärnu linn jääb Koonga vallast kagu poole umbes 37 km
kaugusele. Kaugus pealinnast Tallinnast on 125 km. Teiste valdade ja maakondadega ühendavad
Koonga valda riigiteed: Pärnu – Lihula (tee nr 60), Pärnu-Jaagupi – Kalli (tee nr 19201), Karuse - Kalli
(tee nr 16180), Kalli – Tõstamaa – Värati (tee nr 19131) ja Vanamõisa – Koonga - Ahaste (tee nr
16176).
2

Koonga valla pindala on 438,51 km ja elanike arv 01.01.2015. aasta seisuga on 1 008 inimest ning
asustustihedus on 2,3 elanikku km2 kohta. Koonga valla rahvaarv on alates 2010. aastast pidevalt
vähenenud (www.stat.ee, 03.09.2015).

Joonis 3. Koonga valla paiknemine Pärnu maakonnas (Maa-ameti Geoportaal)
Koonga valla territooriumile jääb 42 küla: Emmu küla, Hõbeda küla, Irta küla, Iska küla, Joonuse küla,
Jänistvere küla, Järve küla, Kalli küla, Karinõmme küla, Karuba küla, Kibura küla, Kiisamaa küla,
Koonga küla, Kuhu küla, Kurese küla, Kõima küla, Lõpe küla, Maikse küla, Mihkli küla, Naissoo küla,
Nedrema küla, Nätsi küla, Oidrema küla, Paimvere küla, Palatu küla, Parasmaa küla, Peantse küla,
Piisu küla, Pikavere küla, Rabavere küla, Salevere küla, Sookatse küla, Tamme küla, Tarva küla,
Tõitse küla, Ura küla, Urita küla, Vastaba küla, Veltsa küla, Võitra küla, Võrungi küla ja Õepa küla.
Koonga küla on valla halduskeskus.
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Joonis 4. Koonga valla paiknemine naabervaldade suhtes (PRIA avalik veebikaart, 2015)

3.2

Looduskeskkond
3.2.1

Maastik, geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogilised tingimused

Maastik. Koonga vald asub maastikuliselt Lääne-Eesti madalikul (joonis 5). Reljeef on valdavalt
tasane, kohati nõrgalt lainjas. Lamedad paest kõrgendikud ja moreentasandikud vahelduvad
sootasandikega. Vaheldust reljeefi toovad rannavallid ja –astangud. Maapinna absoluutne kõrgus jääb
vahemikku 13-30 m ja tõuseb ida suunas. Valdav osa Koonga valla territooriumist jääb absoluutsete
kõrguste vahemikku 0-10 m, mis on tingitud suurte soomassiivide paiknemisega valla territooriumil
(Avaste soo). Valla territooriumil on Antsülusjärve-aegseid (ca 8 500 aastat tagasi) rannaastanguid ja
Litoriinamere (ca 4 000 aastat tagasi) rannamoodustusi. Need on astangud ja vallid Panga mäest
Oepani. Valla lääneosa läbib Linnuse – Vahastu otsmoreenide ja ooside ahel (Põhja–Pärnumaa
otsmoreen, mille läänekaare kõrgeim pinnavorm on Kalli Pakamägi e Pärdi mägi, absoluutne kõrgus
40 m). Kalli Pakamäel paikneb ka piirkonna suurim kivikülv. Viimase ulatusliku merelise
arengustaadiumi – Litoriinamere – rannamoodustused (Kloostri – Kirbla, Salevere, Poanse, Tuudi ja
Lihula kõrgendikud) kerkisid merest välja ca 6000 aastat tagasi.
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Joonis 5. Pärnu maakonna (Koonga valla) maastikuline liigestatus (A. Vunk, 2008)
Lähtudes Pärnu maakonna mullastikulisest rajoneerimisest, saame eraldada Koonga valla maadel 4
mullastiku mikrorajooni:
1) valla keskosa on Koonga mikrorajoonis, kus valitsevad leostunud liivsavi ja saviliivmullad, millest
liigniiskeid on 40–60%;
2) edelaosa on Tõstamaa mikrorajoonis, kus domineerivad soostunud kamarmullad, mis on kujunenud
karbonaatsel moreenil;
3) suur osa jääb Lavassaare mikrorajooni, kus valitsevad soomullad;
4) valla lõunaosas on Varbla mikrorajoonile omased soostunud kamarmullad nii karbonaatsel moreenil
kui ka hilis– ja pärastjääaegsetel setetel.
Esineb nii põuakartlikke kui ka tugevasti liigniiskeid muldi. Omapäraks on põldude suur kivisus, mis
tuleneb paealuspõhja lähedusest ja iseloomulikust rähkmoreenist. Pärnu maakonna (Koonga valla)
mullastiku kaart on esitatud joonisel 6.
Geoloogiline ehitus. Koonga valla aluspõhja avamusala moodustavad (joonis 7) Siluri ladestu
Wenlocki ladestiku Jaagarahu lademe (S2jg) ja Jaani lademe (S2jn) paekivid. Jaagarahu lademele
(S1jg) on iseloomulik massiivne dolomiit, mis Pärnumaa lõunaosas, Devoni kihtide all, asendub savika
lubjakivi või mergliga. Pärnumaa põhjaosas Koonga vallas on Jaagarahu lademele iseloomulikud
dolomiidistunud rifid, need on olnud kulumisele vastupidavamad ja seetõttu on neid maastikus
märgata aluspõhjaliste kõrgendikena (kõvikutena). Jaagarahu lademe kogupaksus on 68 m ja lademe
paksus suureneb edela suunas. Jaani lade (S1jn) koosneb savikast merglist, mis lademe ülaosas on
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dolomiidistunud, lademe paksus on 47 m ja paksus suureneb lääne suunas. Koonga valla äärmises
põhjaosas avanevad Siluri ladestu Llandovery ladestiku Adavere lademe (S1ad) mergel ja lubjakivi.

Joonis 6. Pärnumaa (Koonga valla) mullastikukaart (A. Vunk, 2008)
Vello Voimani ja Igna Rooma Eesti mullastikukaartide (1:500 000 ja 1:200 000) alusel on Pärnumaa
mullastikukaardi koostanud Igna Rooma ja Tambet Kikas ning legendi ajakohastanud Igna Rooma ja
Priit Penu
1 – paepealsed ja glesitunud paepealsed rendsiinad ehk paepealsed ja gleistunud paepealsed mullad
(Rendzic Leptosol and Gleyi-Rendzic Leptosol),
2 – rähksed ja gleistunud rähksed rendsiinad ehk rähk- ja gleistunud rähkmullad (Rendzic Leptosol
(Calcari-Skeletic Regosol)) and Gleyi-Rendzic Leptosol),
3 – leostunud ja leetjad mullad (Calcaric Cambisol ja Cal(car)ic Luvisol),
4 – leetunud, leede-, gleistunud, leetunud ja gleistunud leedemullad (Podzol, Arenosol and Gleyic
Podzol),
5 – gleistunud leostunud ja gleistunud leetjad mullad (Gleyic Cambisol and Cleyic Luvisol),
6 – gleistunud näivleetunud mullad (Gleyi-Stagnic Luvisol),
7 – rähksed, leostunud ja leetjad gleimullad (Rendzic, Calcaric Mollic and Eutric Gleisol) hallikal
karbonaatsel moreenil,
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8 – leostunud ja leetjad gleimullad (Calcaric Mollic and Umbric Gleysol) punakaspruunil moreenil,
9 – küllastunud ja küllastumata gleimullad (Eutric and Dystric Gleysol) jääjärvede setetel,
10 – leostunud ja leetjad gleimullad (Calcaric Mollic and Umbric Gleysol) jääajajärgsete veekogude
setetel,
11 – leetunud ja leedegleimullad (Carbic and Cleyic Podzol),
12 – madalsoomullad (Eutric Histosol),
13 – siirdesoo- ja rabamullad (Dystric Histosol),
14 – sooldunud rannikumullad (Solic Fluvisol).

Joonis 7. Väljavõte Eesti aluspõhja geoloogilisest kaardist. Eesti Geoloogiakeskus, 1997
Kvaternaari setted katavad aluspõhja peaaegu terves Koonga vallas. Valla kesk- ja põhjaosas (joonis
8) leidub siiski piirkondi, kus Siluri lubjakivi avaneb enam-vähem maapinnal (Mihkli, Soontagana ja
Oidrema). Koonga valla pindmine moreenikiht ja sellega seotud glatsiaalsed liivad-kruusad-savid on
tekkinud viimase jäätumise käigus Ülem-Pleistotseenis, laialdaselt on ka mandriliustiku taandumise
järgseid jääjärvesetteid. Viimase jäätumise setted on enamasti ainus olemasolev osa pinnakattest,
sest iga järgnev jääliustiku pealetung lükkas minema (ja paiskas segi) eelnenud jäätumise või
jäävaheaja setted. Pinnakate paksus on valla piires võrdlemisi õhuke ja esineb rohkesti paepealseid
(Koonga, Ura, Kõima külades). Kohati on aluspõhi kaetud õhukese, mõnekümne sentimeetrise
paemurendiga (Mihkli suurkühm). Valla lõunaosas pinnakate paksus suureneb. Pinnakate on
peamiselt kruusakas kivine põhimoreen – rähkne liivsavi, milles kerkivad esile paekõlvikud ja
mitmesugused kuhjevormid. Jääajale järgnenud merede ja järvede rannajooni tähistavad kruusa ja
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liivakuhjatised – rannavallid (Kõima raba ja Järve soo serval). Need tekkisid siin eeskätt kohtades, kus
leidus põhja–, kirde– või lõuna–edelasuunalisi vallseljakuid ja otsmoreene ning kuhu Antsülüsjärve ja
Litoriinamere lainetele oli vaba juurdepääs. Seetõttu leidubki rannakruusa ja –liiva just jääajast
pärinevate pinnavormide lael. Rabade servaaladel mattuvad rannakruusad ja –liivad turba alla.

Joonis 8. Pärnumaa (Koonga valla) geomorfoloogiline kaart (rajoneerimine) (A. Vunk, 2008)
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Koonga valla pinnakattes domineerivad moreen ja turvas. Pinnakatte paksus Koonga vallas on 5-10
m, põhjaosas alla 5 m. Pinnakatte paksus suureneb valla lõunaosas.
Soosetted levivad laialdasel alal Koonga vallas. Suurimad turbasood on kujunenud Balti jääjärve,
Antsülusjärve ja Litoriinamere tasandikel. Pärnumaa tasandikuline reljeef ja seda liigestavad
suhteliselt kõrged positiivsed pinnavormid (oosid, otsamoreenid, rannavallid luidetega) põhjustavad
pinnavee ebapiisava äravoolu ja alade soostumise. Soosetete lamamiks on valdavalt liiv, viirsavi või
moreen, paiguti esineb turbakihi all õhuke kiht järvemuda. Enamik soid on oma arengus jõudnud
rabastaadiumisse ja vähelagunenud rabaturvas moodustab 72% turbalasundist. Turbakihi keskmine
paksus soodes on 3-5 m, Lavassaare rabas 9-10 meetrit.
Pärnumaa (Koonga valla) geomorfoloogiline rajoneerimine on toodud joonisel 8.
Hüdrogeoloogilised

tingimused.

„Põhjaveekogumite

moodustamise

Keskkonnaministri
kord

ja

nende

määrusega

29.12.2009

põhjaveekogumite

nr

nimestik,

75
mille

seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad
kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate
saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused
põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord“ (RTL I 2010, 2, 22) on
määratud põhjaveekogumid.
Koonga valla territooriumile jäävad järgmised põhjaveekogumid:


Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (O-Cm_Laane – põhjaveekogum number 4);



Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum (S-O_Matsalu – põhjaveekogum number 11);



Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu – põhjaveekogum number 12).

Koonga valla elanike veevarustusallikaks on Siluri põhjaveekihi Jaagarahu–Jaani veekihi (S1jg–jn) ja
Adavere–Raikküla veekihi (S1ad–rk) põhjavesi. Veekihte eraldavad teineteisest Alam-Siluri Jaani ja
Adavere lademe savikas lubjakivi, mergel ja domeriit. Veerikkuselt on veekihid sarnased: erideebit
muutub suurtes piirides – <0,1 kuni 5 l/s*m. Keskkonnaregistris on arvel 73 Koonga valla puurkaevu.
Koonga vald jääb Siluri karbonaatkivimite avamusalala. Kogu aluspõhjakivimite hüdrogeoloogilisest
läbilõikest on ainult Siluri põhjaveekihi põhjavesi mage ja seda kasutatakse ulatuslikult veevarustuses.
Kvaternaari veekompleksi vett võetakse paiguti salvkaevude kaudu ning seda kasutatakse suhteliselt
vähe. Siluri veekompleksi looduslik kaitstus sõltub Kvaternaari setete paksusest ja kivimilisest
koostisest. Koonga vallas on põhjavee kaitstus nõrk. Koonga vallas põhjavee nõrga loodusliku
kaitstusega piirkondades on Jaagarahu–Jaani veekihi põhjaveel töötavatele veehaaretele vaja
tingimata ette näha 50 m raadiusega sanitaarkaitseala ja sellele lisaks vee bakterioloogilise
puhastamise süsteem (Koonga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2012-2024. Tartu 2012. Alkranel OÜ. Kinnitatud Koonga Vallavolikogu 28.06.2012 määrusega nr 7).
Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (EGK 1998) jääb Koonga vald peamiselt SiluriOrdoviitsiumi lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimitekihtide piirkonda. Lõhelistes ja karstunud kivimites
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asuvates veekihtides on puurkaevude erideebitid enamasti vahemikus 0,5-2,0 l/s*m. Valla lääne- ja
loodeosas on mõningates kohtades puurkaevude eriteebitid ka 2,0-5,0 l/s*m ning isegi üle 5,0 l/s*m.
Valla kesk- ja põhjaosas on puurkaevude erideebitid enamasti 0,1-0,5 l/s*m. Koonga valla asulate
veevarustuses kasutatavad puurkaevud saavad vee Siluri veekihtidest. Puurkaevude deebitid on 1,47,2 liitrit sekundis ning erideebitid 0,07-1,44 l/s*m.
Kuna veevõtt jääb Koonga vallas alla 500 m3/d, siis kinnitatud põhjaveevarusid Koonga vallas ei ole.
Keskkonnaministeeriumi Keskkonnalubade Infosüsteemi (http://klis.envir.ee/klis) andmetel seisuga
03.08.2015 on Koonga valda väljastatud järgmised vee erikasutusload põhjaveevõtuks puurkaevudest
3

üle 5 m / ööpäevas:


Matsalu Veevärk AS (L.VV/319851, pikendatud vee erikasutusluba kehtib 31.05.2016)
veevõtuks Koonga vallas Koonga, Lõpe, Oidrema ja Irta külades;



Tõhela Agro OÜ (L.VV/325561, kehtivus 01.01.2015 - tähtajatu) veevõtuks Koonga vallas
Oidrema külas, tegevusala piimakarjakasvatus. Lubatud veevõtt 32 000 m3/a Oidrema farmi
puurkaevust.

Koonga vallas Tarva külas Viidase kinnistul (katastriüksuse tunnus 33403:001:0209) ja Tarva
dolokivikarjääri kinnistul (katastriüksuse tunnus 33403:001:0284) on väljastatud vee erikasutusluba
põhjaveevõtuks rohkem kui 5 m3 / ööpäevas, põhjaveetaseme alandamiseks ja vee juhtimiseks
suublasse (Soku kraavi) maavara kaevandamise eesmärgil:


Kivikandur

OÜ

(L.VV/325280,

kehtivus

01.01.2015-02.04.2019)

Tarva

ja

Tarva

II

dolokivikarjääri kaevandusvesi.
Lisaks on väljastatud veevõttu reguleeriv keskkonnakompleksluba:


3

Lõpe Agro OÜ (KKL/317249). Lubatud veevõtt 34 500 m /a Lõpe külas Lõpe sigala
puurkaevust.

Põhjavee kaitstus. Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest
tulenevalt kuulub Koonga vald valdavalt nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka. Valla keskosas on
põhjavesi peamiselt kaitsmata. Valla loode- ja põhjaosas ning vähesel määral ka edelaosas on
põhjavesi keskmiselt kaitstud. Valla lõuna- ja kaguosas esineb ka suhteliselt kaitstud põhjaveega
alasid (joonis 9).
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Joonis 9. Väljavõte Eesti põhjavee kaitstuse kaardist (Eesti Geoloogiakeskus, 2001)

3.2.2

Hüdroloogilised tingimused

Koonga vald jääb vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 09.09.2010 nr 132 “Vesikondade ja
alamvesikondade määramine” (RT I 2010, 64, 477) Lääne-Eesti vesikonna Matsalu alamvesikonda
ja Pärnu alamvesikonda.
Täielik nimekiri Koonga valla territooriumil paiknevatest seisu- ja vooluveekogudest on toodud
tabelites 2 ja 3.
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Tabel 2. Koonga valla seisuveekogud (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister):
Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 11.03.2016)
Jrk
nr

Nimi

Keskkonnaregistri kood

Tüüp

1.
2.
3.
4.
5.

Koonga järv
Looduslik järv
Kõima raba laugas*
Looduslik järv
Laisma raba laugas*
Looduslik järv
Lavassaare järv
Looduslik järv
Nedrema järv*
Looduslik järv
Rabavere tiik*
6.
Paisjärv
(Lõpe paisjärv)
7.
Urita raba laugas*
Looduslik järv
8.
Urita raba laugas*
Looduslik järv
9.
Urita raba laugas*
Looduslik järv
10. Urita raba laugas*
Looduslik järv
Urita raba laugas*
11. (Koodi raba laugas,
Looduslik järv
Koodu raba laugas)
12. Väike-Nedrema järv* Looduslik järv
* Ei ole avalik ega avalikult kasutatav veekogu

Veepeegli pindala
(saarte pindala), ha

Alamvesikond

VEE2082320
VEE2064410
VEE2064340
VEE2064400
VEE2064300

2,8
1,3
1,1 (0,1)
194,5 (0,5)
2,3

Matsalu
Pärnu
Pärnu
Pärnu
Pärnu

VEE2064670

0,7

Matsalu

VEE2064640
VEE2064650
VEE2064630
VEE2064660

1,1
1,4
1,7 (0,1)
1,4 (0,1)

Pärnu
Matsalu
Pärnu
Matsalu

VEE2064310

1,4 (0,1)

Pärnu

VEE2064620

0,6

Pärnu

Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri on kinnitatud Vabariigi Valitsuse korraldusega 08.03.2012
nr 116 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine” (RT III, 13.03.2012, 2).
Tabel 3. Koonga valla vooluveekogud (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister):
Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 11.03.2016)
Jrk
nr

Nimi

Tüüp

Keskkonnaregistri kood

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Allika jõgi (Allikujõgi)
Audru jõgi
Avaste kraav*
Avaste oja
Kalli kraav*
Kaubi kraav* (Jänistvere peakraav)
Kiisamaa peakraav
Kuhu kraav*
Kõima kraav (Tammaru peakraav)
Laisma peakraav
Lehtmetsa kraav*
Liivasoon (Liivasoone peakraav)*
Lõpe kraav*
Maima peakraav
Mõisakraav*
Nedrema kraav*
Nurme kraav*
Nätsi kraav*
Oara oja (Oara jõgi)
Oidrema peakraav

Jõgi
Jõgi
Kraav
Oja
Kraav
Kraav
Peakraav
Kraav
Kraav
Peakraav
Kraav
Peakraav

VEE1115900
VEE1122000
VEE1115700
VEE1115400
VEE1120300
VEE1122700
VEE1122800
VEE1122400
VEE1115600
VEE1122300
VEE1118102
VEE1115800

Kraav
Peakraav
Kraav
Kraav
Kraav
Kraav
Oja
Peakraav

VEE1116101
VEE1122100
VEE1118103
VEE1122600
VEE1116201
VEE1120200
VEE1122500
VEE1118100

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Valgala
2
pindala, km

üle 25
üle 25
10 kuni 25
üle 25
alla 10
10 kuni 25
üle 25
alla 10
üle 25
üle 25
10 kuni 25
üle 25
alla 10
10 kuni 25
üle 25
üle 25

Alamvesikond

Matsalu
Pärnu
Matsalu
Matsalu
Pärnu
Pärnu
Pärnu
Pärnu
Matsalu
Pärnu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Pärnu
Matsalu
Pärnu
Matsalu
Pärnu
Pärnu
Matsalu
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21. Paadrema jõgi
Jõgi
22. Paju kraav* (Suitsu peakraav)
Kraav
23. Palatu jõgi (Nätsi peakraav)
Peakraav
24. Punaoja (Punane jõgi)
Oja
25. Rabavere kraav*
Kraav
Kraav
26. Riisa kraav (Sookatse kraav)*
27. Rootsi jõgi
Oja
28. Salevere kraav*
Kraav
29. Sokukraav
Kraav
30. Tuti kraav*
Kraav
31. Vakalepa peakraav (Vakalepa oja)* Peakraav
32. Vanamõisa jõgi
Jõgi
33. Võitra kraav (Võitre kraav)
Kraav
* Ei ole avalik ega avalikult kasutatav veekogu

VEE1119600
VEE1116000
VEE1120100
VEE1120000
VEE1116300
VEE1118400
VEE1116400
VEE1122900
VEE1116500
VEE1118200
VEE1115500

üle 25
10 kuni 25
üle 25
üle 25
alla 10
10 kuni 25
üle 25
alla 10
üle 25
alla 10
10 kuni 25

VEE1116100
VEE1116200

üle 25
10 kuni 25

Pärnu
Matsalu
Pärnu
Pärnu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Pärnu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu

Paadrema jõgi on kantud Paadrema-Risti maantee sillast suudmeni (keskkonnaregistri kood
VEE1119600) lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või
veekogu lõikude nimistusse vastavalt keskkonnaministri määrusele 15.06.2004 nr 73 „Lõhe,
jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” (RTL 2004, 87, 1362).
Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud on määratud Vabariigi Valitsuse korraldusega 03.01.2006
nr 1 „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ (RTL 2006, 7, 133). Koonga vallas riigi
poolt korrashoitavad ühiseesvoolud on esitatud tabelis nr 4.
Tabel 4. Koonga vallas riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud (EELIS (Eesti Looduse
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 11.03.2016)
Jrk
nr

Veekogu nimi

Keskkonnaregistri kood

Pikkus
(km)

Riigi poolt
korrashoitava
ühiseesvoolu
lõigu alguspunkt

Riigi poolt korrashoitava
ühiseesvoolu lõigu lõpppunkt

1.

Kõima kraav
(Tammaru peakraav)

VEE1115600

5,3

suue

2.

Allika jõgi

VEE1115900

11,8

Suitsu pkr suue

3.

Paju kraav (Suitsu
peakraav)

VEE1116000

5,0

suue

VEE1116100

16,8

VEE1116200

2,5

VEE1118100

6,0

VEE1120100

8,1

suue

VEE1122700

7,9

suue

suudmest 7,93 km vv

VEE1122800

9,8

suue

suudmest 9,75 km vv

4.
5.

Vanamõisa jõgi
Võitra (Võitre) kraav

6.

Oidrema peakraav

7.
8.
9.

Palatu jõgi (Nätsi
peakraav)
Jänistvere peakraav
(Kaubi kraav)
Kiisamaa peakraav
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Pärnu ja Lääne
maakonna piir
suue
Pärnu ja Lääne
maakonna piir

Pärnu-Jaagupi–Kalli mnt
truubist 2,72 km vv
Pärnu-Jaagupi–Kalli mnt
truup
Pärnu-Jaagupi–Kalli mnt
truup
Pärnu-Lihula mnt truup
suudmest 2,45 km vv
Pärnu ja Lääne maakonna piirist 5,97 km vv
Kalli-Tõstamaa-Värati
mnt sild
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Koonga vallas on rohkesti allikaid, eriti paekünniste ja lavade astangulistes nõlvades. Suuremad
allikad on Kõima mõisa lähedal Teetse (Täätsi) allikas ja veerikas on ka allikas Kurese küla keskel.
Koonga vallas asuvad allikad on esitatud tabelis nr 5.
Tabel 5. Koonga valla allikad (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister):
Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 11.03.2016)
Jrk
nr

Nimi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hiieallikas
Hiieallikas
Hiieallikas
Hiieallikas
Hiieallikas
Nimi teadmata
Nimi teadmata
Nimi teadmata
Nimi teadmata
Nimi teadmata
Nimi teadmata
Nimi teadmata
Sea allikas
Teetse (Täätsi) Ohvriallikas

3.2.3

Tüüp

Allikas
Allikas
Allikas
Allikas
Allikas
Allikas
Allikas
Allikas
Allikas
Allikas
Allikas
Allikas
Allikas
Allikas

Keskkonnaregistri kood

VEE4710302
VEE4710303
VEE4710304
VEE4710201
VEE4710301
VEE4715901
VEE4729500
VEE4716100
VEE4710300
VEE4710200
VEE4710100
VEE4729600
VEE4715900
VEE4710000

Asukoht

Tarva küla
Tarva küla
Tarva küla
Mihkli küla
Tarva küla
Paimvere küla
Kurese küla
Tõitse küla
Tarva küla
Tarva küla
Tarva küla
Kurese küla
Oidrema küla
Kõima küla

Alamvesikond

Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu
Matsalu

Karst

Karstialasid ja nendega seotud allikaid leidub Eestis kogu lubjakivide avamusalal. Koonga valla
enamus karstivorme ja allikaid (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister):
Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 11.03.2016) asub valla põhjaosas (Kõima lookarstiala, Hõbeda
allikas, Kaspre karst, Pikavere-Ura karstihäil, Teetse (Täätsi) Ohvriallikas, Mihkli-Salumäe (Koera- ja
Taaramägi) lookarstiala, Salumäe-Kurese kõvik (aluspõhjapaljand), Kurese allikas, Kibura karstiala,
Emmu Suurallikas ja allikaala, Pangamäe karst; Tõitse allikas ja Sea-allikas, Lavassaare järv,
põhjaallikad jne).
Allika loodusliku seisundi võib rikkuda paisutamise või kaevetöödega allikast kilomeetri kaugusel
(Põhjaveekomisjon. Eesti põhjavee kasutamine ja kaitse. Tallinn, 2004). Allikal on vastavalt
veeseadusele veekaitsevööndi ulatus 10 m ja tulenevalt looduskaitseseadusest ehituskeeluvööndi
ulatus 25 m ja piiranguvöönd 50 m.
Karstialadega tuleb arvestada ehitustegevuses. Süvendite rajamisel maapõue võib ootamatult sattuda
karstitühimikele. Mõistagi on karst suureks ebameeldivuseks maavarade kaevandamisel. Suuri
lisakulutusi põhjustab lahtistes karjäärides intensiivne vee sissevool karstivöönditest. Kaevude kõrval
mõjutab karstivesi ka allikaid – nende väljavoolu vähenemine muudaks jõgede veeolustikku, mille
tagajärjed avalduksid suurtel pindaladel (Karst Eestis. MTÜ GEOGuide Baltoscandia. Tallinn, 2007).
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3.2.4

Maaparandussüsteemid

Koonga valla territoorium on osaliselt kaetud maaparandussüsteemidega, mis on esitatud joonisel 10.
Maaparandussüsteemid

kattuvad

osaliselt

põllumajandusmaaga.

Põllumassiivid

on esitatud

joonisel 11.

Joonis 10. Maaparandussüsteemid Koonga vallas (tähistatud rohelise taustaga). Valdade piirid on
tähistatud lilla joonega (PRIA avalik veebikaart, 2015)

Joonis 11. Põllumassiivid Koonga vallas (tähistatud punase joone ja kollase taustaga). Valdade piirid
on tähistatud lilla joonega (PRIA avalik veebikaart, 2015)
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Maaparandussüsteemide alade arendamisel (sh ka elamualade rajamisel) tuleb tagada olemasolevate
maaparandussüsteemide toimimine. Kuivendussüsteemide kahjustamisel tuleb selle toimimine
taastada. Parimal viisil saab maaparandussüsteemide toimivuse tagada maaomanike (-kasutajate)
ühistegevuse

ehk

maaparandusühistute

kaudu.

Koonga

vallas

on

registreeritud

neli

maaparandusühistut: Hansu, MTÜ Kaljusoo, Jänistvere (likvideerimisel) ja MTÜ Oidremaa
(likvideerimisel).
3.2.5

Maardlad

Koonga valla territooriumil asub 11 keskkonnaregistri maardlate nimistusse kantud maardlat: 5 turba-,
4 dolokivi- ja 2 liivamaardlat.
Koonga vallas on kaks üleriigilise tähtsusega maardlat vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele
09.06.2005 nr 131 „Üleriigilise tähtsusega maardlad” (RT I 2005, 34, 265), need on Koonga
dolokivimaardla ja Lavassaare turbamaardla.
Koonga valla territooriumile jäävad järgmised keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud
maardlad (joonis 12 ja tabel 6):
Koonga dolokivimaardla (579,60 ha) – asub valla keskosas, ehitusdolokivi aktiivne tarbevaru on
3

3

3

1 110 tuh m (plokk 1), 1 795 tuh m (plokk 2), 8 317 tuh m (plokk 3), aktiivne reservvaru on 33 866
3

3

tuh m (plokk 4), passiivne reservvaru 9 486 tuh m (plokk 5 asub Naissoo looduskaitsealal) ja
prognoosvaru 33 215 tuh m3 (plokk 6).
Koonga dolokivimaardlal asub kaks dolokivikarjääri. Keskkonnaministeerium on andnud 23.12.2015
maavara kaevandamise loa KMIN-115 osaühingule Lindamäe (mäeeraldise nimetus Koonga
dolokivikarjäär, mäeeraldise pindala 5,88 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 6,56 ha, loa
kehtivusaeg 10 aastat) ja 29.12.2015 maavara kaevandamise loa KMIN-112 aktsiaseltsile
Metsamaahalduse (mäeeraldise nimetus Koonga II dolokivikarjäär, mäeeraldise pindala 11,86 ha ja
mäeeraldise teenindusmaa pindala 15,04 ha, loa kehtivusaeg 10 aastat). Maavara kasutusalad on
ehituskivi ja –killustiku tootmine. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on
veekogude maa.
Koonga ja Koonga II dolokivikarjääride maavara kaevandamisloa taotlustele tehti OÜ Inseneribüroo
Steiger poolt 2008. aastal keskkonnamõju hindamine „Koonga dolokivimaardlasse kavandatava kahe
karjääri rajamisega ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine“. Keskkonnamõju hindamise
aruanne kiideti heaks Keskkonnaministeeriumi kirjaga 01.07.2009 nr 13-3-2/38572-2/08. Koonga
Vallavalitsus ei nõustunud maavara kaevandamise lubade andmisega. Maapõueseaduse § 34 lõike 1
punkti 16 järgi keeldutakse kaevandamisloa andmisest, kui kohalik omavalitsus ei ole kaevandamisloa
andmisega nõustunud. Sama paragrahvi lõikest 2 tulenevalt tohib sellisel juhul kaevandamisluba anda
Vabariigi Valitsuse nõusolekul. Vabariigi Valitsuse korraldustega 19.11.2015 nr 492 ja nr 493 anti
nõusolek maavara kaevandamise lubade andmiseks taotletavatel Koonga ja Koonga II dolokivikarjääri
mäeeraldistel.
Mihkli dolokivimaardla (17,35 ha) – asub valla põhjaosas, viimistlusdolokivi passiivne reservvaru 861
tuh m3 (plokk 1). Maardla asub Kurese maastikukaitsealal ja Natura 2000 Kurese loodusalal.
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Tamme dolokivimaardla (20,97 ha) – asub valla idaosas, tehnoloogilise dolokivi aktiivne tarbevaru
on 1 090 tuh m

3

(plokk 1) ja ehitusdolokivi aktiivne tarbevaru 1 803 tuh m

3

(plokk 2). PM

Kaubandusgrupp OÜ taotleb Tamme dolokivikarjääris maavara kaevandamise luba, millele on
algatatud keskkonnamõju hindamine.
Tarva dolokivimaardla (17,19 ha) – asub valla lääneosas, ehitusdolokivi aktiivne tarbevaru on 178
tuh m3 (plokk 1), 48,40 tuh m3 (plokk 2), 39 tuh m3 (plokk 6) ja 729 tuh m3 (plokk 8). Täitedolokivi
3

3

3

aktiivne tarbevaru on 2,02 tuh m (plokk 3), 4,30 tuh m (plokk 4), 3 tuh m (plokk 5) ja 139 tuh m

3

(plokk 7). Tarva dolokivimaardlal on avatud kaks Kivikandur OÜ karjääri. Tarva dolokivikarjäär
(mäeeraldise pindala on 5,57 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,34 ha, asub plokkidel 1 ja
3) maavara kaevandamise luba L.MK.PM-201509, kehtivus 08.12.2018 ja Tarva II dolokivikarjäär
(mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 0,79 ha, asub plokkidel 2 ja 4) maavara
kaevandamise luba L.MK/318492, kehtivus 02.04.2019. Karjääride korrastamise suund on veekogu.
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon on võtnud 10.09.2014 nr PV 10-5/14/13407-4 menetlusse
Kivikandur OÜ Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamisloa muutmise (laiendamise) taotluse ja on
algatanud 14.10.2014 kirjaga nr PV 10-5/14/13407-7 Tarva dolokivikarjääri kaevandamise loa
L.MK.PM-201509 muutmise taotluse alusel keskkonnamõju hindamise põhjusel, et kaevandamisel
põhjavee väljapumpamisega kaasnev põhjaveetaseme alanemine võib ulatuda Natura võrgustikku
kuuluva Karinõmme loodusala piiresse ja kahjustada seal asuvaid, põhjaveerežiimi muutuste suhtes
tundlikke taimekooslusi.
Kaseraba turbamaardla (1 106,85 ha) – asub valla lõunaosas, hästilagunenud turba aktiivne
tarbevaru 2 754 tuh t (plokk 1), vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 1 309 tuh t (plokk 2),
hästilagunenud turba aktiivne reservvaru 764 tuh t (plokk 3) ja vähelagunenud turba aktiivne
reservvaru 24 tuh t (plokk 4). Tootsi Turvas AS on loobunud Kaseraba turbamaardla maavara
kaevandamise
looduskaitseala

loa

taotlemisest,

moodustamiseks,

kuna
mis

Keskkonnaamet
hõlmab

ka

on

teinud

Kaseraba

ettepaneku

Lavassaare

turbamaardlat.

Lavassaare

looduskaitseala on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse määrusega 05.05.2016 nr 54 „Lavassaare
looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“ (RT I, 10.05.2016, 23).
Kesu turbamaardla (2 546,26 ha) – ulatub valla põhjaossa, Pärnu maakonna Koonga ja Halinga
valda jäävad vähelagunenud turba aktiivne reservvaru (plokk 5, varu 131 tuh t, pindala 119,23 ha),
hästilagunenud turba aktiivne reservvaru (plokk 6, varu 9 996 tuh t, pindala 259,24 ha) ja
hästilagunenud turba passiivse reservvaru (plokk 7, varu 95 tuh t, pindala 24,66 ha). Enamus
maardlast jääb Rapla maakonna Vigala valla territooriumile. Kesu turbamaardla Koonga valda jääv
osa asub Avaste looduskaitsealal ning Natura 2000 Tuhu-Kesu linnualal ja Avaste loodusalal ning
Avaste hoiualal.
Lavassaare turbamaardla (19 701,92 ha) – ulatub valla idaossa, maardla asub veel Halinga, Audru,
Are ja Sauga vallas. Hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 28 595,1 tuh t, passiivne tarbevaru 694,0
tuh t, aktiivne reservvaru 67 475,3 tuh t ja passiivne reservvaru 926,0 tuh t. Vähelagunenud turba
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aktiivne tarbevaru 6 452,6 tuh t, passiivne tarbevaru 167,0 tuh t, aktiivne reservvaru 27 380,7 tuh t ja
passiivne tarbevaru 430,0 tuh t.
Maardla Koonga valda jääv osa asub Natura 2000 Lavassaare loodusalal, Lavassaare linnualal ja
Lavassaare looduskaitsealal.
Koonga vallas asub Lavassaare turbamaardlal kaks AS Jiffy Products Estonia turbatootmisala: Põhara
turbatootmisala (mäeeraldise pindala on 155,04 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 173,02
ha, asub vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru plokil 14 ja hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru
plokil 15), maavara kaevandamise luba KMIN-130 (kaeveloa kehtivus 30.12.2015-30.12.2050) ja
Põhara II turbatootmisala (mäeeraldise pindala on 94,91 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on
113,46 ha, asub vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru plokil 8 ja hästilagunenud turba aktiivse
tarbevaru plokil 1) maavara kaevandamise luba KMIN-120 (kaeveloa kehtivus 30.12.201530.12.2045). OÜ Inseneribüroo Steiger on viinud läbi keskkonnamõju hindamise „AS Torfex
Lavassaare turbamaardla Põhara turbatootmisala töötamise ja Põhara II turbatootmisala rajamise ja
töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne“, 2011. Aruanne on heaks kiidetud
Keskkonnaministeeriumi kirjaga 05.07.2011 nr 11-2/950-6.

Joonis 12. Koonga valla territooriumile ulatuvad keskkonnaregistri maardlate nimistusse kantud
maardlad (Maa-ameti Geoportaal)
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Lihula turbamaardla (5 788,14 ha) – ulatub valla lääneossa, maardla asub veel Lääne maakonnas
Lihula vallas. Koonga valda jääb hästilagunenud turba aktiivne reservvaru 4 637 tuh t (plokk 6, pindala
1097,86 ha) ja hästilagunenud turba passiivne reservvaru 5 712 tuh t (plokk 8, pindala 1 210,27 ha).
Maardla asub Lihula maastikukaitsealal ning Natura 2000 Tuhu-Kesu linnualal ja Lihula loodusalal.
Võlla turbamaardla (9 954,83 ha) – ulatub valla äärmisse lõunaossa (hästilagunenud turba passiivse
tarbevaru plokid 4 ja 3), enamus maardlast asub Audru ja Tõstamaa vallas. Maardla asub Nätsi-Võlla
looduskaitsealal ning Natura 2000 Nätsi-Võlla loodusalal ja linnualal.
Mustu-Nõmme liivamaardla (23,27 ha) – asub valla lõunaosas, ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 254
3

3

3

tuh m (plokk 1) ja 20,56 tuh m (plokk 4), ehitusliiva passiivne tarbevaru on 25 tuh m (plokk 2),
ehitusliiva aktiivne reservvaru on 519 tuh m3 (plokk 3).
Mustu-Nõmme liivamaardlal asub Lihula Maaparandus AS Mustu-Nõmme liivakarjäär (mäeeraldise
pindala on 8,20 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,95 ha, asub plokkidel 1 ja 3), maavara
kaevandamise luba L.MK.PM-28419, kehtivus 21.06.2020. Karjääri korrastamise suund on metsamaa.
Sooba liivamaardla (22,70 ha) – asub valla edelaosas, ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 787 tuh m3
(plokk 1). Maardla jääb osaliselt Tuhu maastikukaitsealale ning Natura 2000 Tuhu-Kesu linnualale,
Tuhu loodusalale ja Tuhu hoiualale.
Tabel 6. Koonga valla maardlad (Keskkonnaregistri maardlate nimistu seisuga 25.01.2016)
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.

Maardla nimi
Koonga dolokivimaardla
Mihkli dolokivimaardla
Tamme dolokivimaardla
Tarva dolokivimaardla

Registrikaardi nr
77
671
858
433

Pindala
(ha)
579,60
17,35
20,97
17,19

5.

Kaseraba turbamaardla

560

1 106,85

6.

Kesu turbamaardla

469

2 546,26

7.

Lavassaare turbamaardla

197

19 701,92

8.

Lihula turbamaardla

164

5 788,14

9.

Võlla turbamaardla

95

9 954,83

10.
11.

Mustu-Nõmme liivamaardla
Sooba liivamaardla

182
186

23,27
22,70

Maavara
dolokivi
dolokivi
dolokivi
dolokivi
hästilagunenud
turvas
hästilagunenud
turvas
hästilagunenud
turvas
hästilagunenud
turvas
hästilagunenud
turvas
ehitusliiv
ehitusliiv

ja

vähelagunenud

ja

vähelagunenud

ja

vähelagunenud

ja

vähelagunenud

ja

vähelagunenud

Koonga vallas asub kaks mahajäetud turbatootmisala („Eesti mahajäetud turbatootmisalade
revisjon“ 3. etapp. Viljandi, Pärnu, Saare ja Hiiu maakond. Eesti Geoloogiakeskus OÜ, 2007/EGF
aruande nr 7913):
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Kõima – paikneb Kõima külast 1 km ida ja Koongast 6 km kirde pool, Lavassaare turbamaardla
loodeosas. Kõima mahajäetud tootmisala pindala on 44,3 ha. Kõima tootmisalal kaevandati
alusturvast kuni 1980. aastani. Kuivendussüsteemi eesvooluks on Allika jõgi, kuhu vesi juhiti Tammaru
peakraavi kaudu. Keskkonnaregistri andmeil on Lavassaare turbamaardla Kõima mahajäetud
turbatootmisala hästilagunenud turba aktiivne reservvaru pindalal 44,3 ha (plokk 36) 243 tuh t ja
vähelagunenud turba aktiivne reservvaru pindala 42,77 ha (plokk 37) 84 tuh t.
Kõima mahajäetud turbatootmisala on looduslike protsesside tulemusena taimestunud ning ei vaja
korrastamiseks ulatuslikke lisameetmeid. Turba kaevandamiseks on siin piisav varu, kuid selle
kasutuselevõtt eeldab samasuguste eeltoimingute tegemist nagu täiesti uue turbaala kasutuselevõtt.
Põhara – paikneb Põhara külast 1,5 km põhja pool Lavassaare turbamaardla edelaosas tervikuna
Torfex AS Põhara turbatootmisala mäeeraldise piires (maavara kaevandamise luba KMIN-063). Kõik
väljakud on kasutuses. Mäeeraldise lõunaserval on ca 3 ha suurune vanade karjääride ala.
3.2.6

Kaitstavad loodusobjektid, sealhulgas projekteeritavad

Koonga valla territooriumil paiknevate kaitstavate loodusobjektide aluseks on võetud EELIS (Eesti
Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 24.05.2016).
Koonga valla pindalast jääb erinevate kaitsealade alla 19 242 ha ehk 43,8% valla pindalast.
Kaitsealuste liikide leiukohti on 742 ja kaitsealuseid liike on leitud 94.
3.2.6.1 Hoiualad
Vabariigi Valitsuse määruses 18.05.2007 nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu
maakonnas“ (RT I 2007, 38, 274) on esitatud Pärnu maakonnas kaitse alla võetud hoiualad ja kaitse
alla võtmise eesmärk. Hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.
Hoiuala on vastavalt looduskaitseseadusele elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille
säilimise tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit
kahjustavad tegevused.
Koonga valla territooriumile jääb 5 hoiuala (joonis 13):
Avaste hoiuala (pindala on 1 046,8 ha), mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud
elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), sinihelmikakoosluste (6410), siirde- ja
õõtsiksoode (7140), vanade loodusmetsade (9010*) ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga
(Cypripedium calceolus) elupaikade kaitse.
Lihula hoiuala (pindala on 99,9 ha), mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüüpide – niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), liigirikaste madalsoode (7230) ja
sinihelmikakoosluste (6410) kaitse.
Nätsi-Võlla hoiuala (pindala on 761,8 ha), mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I
lisas nimetatud elupaigatüüpide – rabade (7110*), sinihelmikakoosluste (6410), lamminiitude (6450),
puisniitude (6530*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), liigirikaste madalsoode (7230), vanade
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loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*)
ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse.

Joonis 13. Koonga valla territooriumile ulatuvad hoiualad (tähistatud pruuni joonega) (Maa-ameti
Geoportaal)
Oidrema hoiuala (pindala on 35,3 ha), mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüüpide – niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), vanade laialehiste metsade
(9020*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse.
Tuhu hoiuala (pindala on 113,2 ha), mille kaitse-eesmärk on Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi nr 2009/147/EÜ I lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade
kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: piilpart (Anas crecca), merikotkas (Haliaeetus albicilla),
välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), kaljukotkas (Aquila chrysaetos),
rabapüü (Lagopus lagopus), teder (Tetrao tetrix), sookurg (Grus grus), rüüt (Pluvialis apricaria),
kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tutkas (Philomachus pugnax),
mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), suurkoovitaja (Numenius
arquata), punajalg-tilder (Tringa totanus), mudatilder (Tringa glareola), öösorr (Caprimulgus
europaeus), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja hallõgija (Lanius
excubitor).
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3.2.6.2 Kaitsealad
Koonga valla territooriumile jääb 4 maastikukaitseala ja 9 looduskaitseala (tabel 7 ja joonis 14).
Kurese maastikukaitseala (KLO1000566) pindala on 524,6 ha. Kaitseala jaguneb vastavalt
kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks sihtkaitsevööndiks ja üheks
piiranguvööndiks. Kaitseala asub Koonga vallas Vastaba, Kurese, Emmu ja Kibura külas. Kurese
maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) pärandmaastikku (ulatuslike kiviaedadega sumbkülamaastik, muinaspõllualad), karstialasid,
Mihkli Salumäge ning kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: kadastikud
(5130), lood ehk alvarid (6280*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*),
rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);
3) liiki, keda nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II ja IV lisas ning kes on ühtlasi II
kaitsekategooria liik, ja selle elupaiku ning direktiivi II lisas nimetatud teelehe-mosaiikliblika
(Euphydryas aurinia), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik, elupaiku;
4) kaht II kaitsekategooria liiki ning III kaitsekategooria liike nagu soo-neiuvaip (Epipactis
palustris), laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), tumepunane neiuvaip (Epipactis
atrorubens), hall käpp (Orchis militaris), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), suur
käopõll (Listera ovata), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii) ning nende elupaiku.
Lihula maastikukaitseala (KLO1000200) pindala on 6 653,9 ha. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt
kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.
Kaitseala asub Pärnu maakonnas Koonga vallas Tarva külas ning Lääne maakonnas Lihula vallas
Hälvati, Seira ja Parivere külas. Lihula maastikukaitseala eesmärk on:
1) ohustatud ja haruldaste taimeliikide, EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike
elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud
elupaigatüüpide: rabade (7110*), siirdesoode ja õõtsikute (7140), madalsoode (7230),
läänetaiga (9010), laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja lodumetsade (9080),
siirdesoo- ja rabametsade (91D0*), soostunud sinihelmikaniitude ja kõrgrohustute (6410 ja
6430) kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud
liikide: I ja II kaitsekategooria kaitsealuste liikide ning III kaitsekategooria kaitsealuste
liikide: välja-loorkulli, soo-loorkulli, hiireviu, laanepüü, tedre, rukkiräägu, sookure, rüüda,
väike-koovitaja, öösorri, väike-kirjurähni ja hallõgija kaitse.
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Tabel 7. Koonga valla kaitsealad (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister):
Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 24.05.2016)
Jrk
nr

Kaitseala nimetus

Keskkonnaregistri kood

Kaitse-eeskiri vastu võetud

Kaitsekorralduskava
Kurese MKA KKK 20102019.
Kinnitatud
Lihula MKA ja Lihula hoiuala (Lihula loodusala ja osa
Tuhu-Kesu linnualast) KKK
2016-2025.
Kinnitatud
Tuhu MKA ja Tuhu hoiuala
KKK 2015-2024.
Kinnitatud.
Lihula MKA ja Lihula hoiuala (Lihula loodusala ja osa
Tuhu-Kesu linnualast) KKK
2016-2025.
Kinnitatud

1.

Kurese
maastikukaitseala

KLO1000566

Vabariigi
Valitsuse
määrus
30.03.2007 nr 91 (RT I 2007, 29,
164)

2.

Lihula
maastikukaitseala

KLO1000200

Vabariigi
Valitsuse
määrus
11.04.2005 nr 72 (RT I 2005, 21,
136)

Tuhu
maastikukaitseala

KLO1000199

Vabariigi
Valitsuse
määrus
19.05.2005 nr 106 (RT I 2005,
30, 223).

Tuhu
looduskaitseala
(kavandatav)

PLO1000921
(kavandatav
kaitstav ala)

Ura
maastikukaitseala

KLO1000585

3.

4.

KLO1000464

5.

Avaste
looduskaitseala

6.

Karinõmme
looduskaitseala

KLO1000296

7.

Lauaru
looduskaitseala

KLO1000629

8.

Lavassaare
looduskaitseala

KLO1000645

9.

Madissaare
looduskaitseala

KLO1000595

10.

Mihkli
looduskaitseala

KLO1000198

11.

Naissoo
looduskaitseala

KLO1000569

12.

Nedrema
looduskaitseala

KLO1000576

13.

Nätsi-Võlla
looduskaitseala

PLO1000867
(kavandatav
kaitstav ala)

KLO1000201
PLO1000885
(kavandatav
kaitstav ala)

Keskkonnaministri
käskkiri
30.03.2016 nr 1-2/16/277 Tuhu
looduskaitseala kaitse-eeskirja
menetluse algatamine
Vabariigi
Valitsuse
määrus
08.05.2007 nr 127 (RT I 2007,
36, 237)
Vabariigi
Valitsuse
määrus
03.07.2001 nr 225 (RT I 2001,
64, 374).
Keskkonnaministri
käskkiri
12.03.2015 nr 255 Vabariigi
Valitsuse
määruse
„Avaste
looduskaitseala moodustamine
ja
kaitse-eeskiri“ menetluse
algatamine
Vabariigi
Valitsuse
määrus
21.12.2006 nr 263 (RT I 2007,1,
4)
Vabariigi
Valitsuse
määrus
24.04.2014 nr 55 (RT I,
29.04.2014, 2)
Vabariigi
Valitsuse
määrus
05.05.2016 nr 54 (RT I,
10.05.2016, 23)
Vabariigi
Valitsuse
määrus
26.04.2007 nr 120 (RT I 2007,
36, 231)
Vabariigi
Valitsuse
määrus
12.02.2004 nr 36 (RT I 2004, 9,
54)
Vabariigi
Valitsuse
määrus
03.04.2007 nr 102 (RT I 2007,
29, 174)
Vabariigi
Valitsuse
määrus
30.03.2007 nr 99 (RT I 2007, 29,
171)
Vabariigi
Valitsuse
määrus
30.04.2004 nr 177 (RT I 2004,
41, 280).
Keskkonnaministri
käskkiri
28.05.2015 nr 511 Nätsi-Võlla
looduskaitseala moodustamise
algatamine

Ura MKA KKK 2014-2023.
Kinnitatud

Avaste
LKA,
Avaste
hoiuala, Kesu sookaitseala ja Avaste merikotka
püsielupaiga KKK 20152024.
Kinnitatud
Karinõmme
LKA
KKK
2015-2024.
Kinnitatud
Koonga tammiku KKK
2015-2024.
Ettevalmistamisel
Lavassaare
LKA
KKK
2014-2023.
Eelnõu
Madissaare
LKA
KKK
2015-2024.
Ettevalmistamisel
Mihkli LKA KKK 20132022.
Kinnitatud
Naissoo LKA KKK 20142023.
Kinnitatud
Nedrema LKA KKK 20162025.
Kinnitatud
Nätsi-Võlla LKA ja NätsiVõlla hoiuala KKK 20162025.
Kinnitatud

"Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni" (RT II 1993,
27, 84) artikli 2 lõike 1 kohaselt on Lihula looduskaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgala
(Ramsari ala) (RAH0000688).
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Tuhu maastikukaitseala (KLO1000199) pindala on 3 729,4 ha. Kaitseala jaguneb vastavalt
kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks sihtkaitsevööndiks ja üheks
piiranguvööndiks. Kaitseala asub Pärnu maakonnas Koonga vallas Oidrema ja Peantse külas ning
Lääne maakonnas Hanila vallas Kiska külas, Lihula vallas Kunila ja Tuhu külas. Tuhu
maastikukaitseala kaitse-eesmärk on:
1) ohustatud ja haruldaste taimeliikide kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja
loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rabad (7110*), siirdesood ja
õõtsikud (7140), madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), laialehised metsad
(9020*), soostuvad ja lodumetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), kuivad
nõmmed (4030), soostunud sinihelmikaniidud (6410) ja kõrgrohustud (6430) – kaitse;
3)

EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide – harilik porss (Myrica gale),
hall käpp (Orchis militaris), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), kahkjaspunane
sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), kuradi-sõrmkäpp (Dactylorhiza maculata), sooneiuvaip (Epipactis palustris), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), kahelehine
käokeel (Platanthera bifolia) ja suur käopõll (Listera ovata), mis on ühtlasi ka III
kaitsekategooria liigid – kaitse;

4) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liigi
ja I lisas nimetamata linnuliikide – välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus
pygargus), hiireviu (Buteobuteo), laanepüü (Bonasia bonasia), teder (Tetrao tetrix),
rukkirääk (Crex crex), sookurg (Grus grus), rüüt (Pluvialis aprcaria), väikekoovitaja
(Numenius phaeopus), öösorr (Caprimulgus europaeus), väike-kirjurähn (Dendrocopos
minor) ja hallõgija (Lanius excubitor), mis on ühtlasi ka III kaitsekategooria liigid – kaitse.
Ura maastikukaitseala (KLO1000585) pindala on 311,2 ha. Kaitseala kuulub vastavalt kaitsekorra
eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Ura sihtkaitsevööndisse. Kaitseala asub Pärnu
maakonnas Koonga vallas Ura, Pikavere, Iska, Tamme ja Joonuse külas.
Ura maastikukaitseala on võetud kaitse alla:
1) liigirikaste madalsoode ja poollooduslike koosluste ning sealsete kaitsealuste liikide elu- ja
toitumispaikade kaitseks;
2) elupaigatüüpide, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas, – kadastike (5130), liigirikaste
madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ning
soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitseks;
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3) liikide, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I
lisas, – sookure (Grus grus), jõgitiiru (Sterna hirundo) ja roo-loorkulli (Circus aeruginosus)
kaitseks;
4) liigi, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas,
kes on ühtlasi ka II kategooria kaitsealune liik, kaitseks;
5) III kaitsekategooria liigi – hallpõsk-püti (Podiceps grisegena) kaitseks.
Avaste looduskaitseala (KLO1000464) pindala on 5 252,6 ha. Avaste looduskaitseala on
moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 «Sookaitsealade
moodustamise kohta» kaitse alla võetud Avaste sookaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on Avaste
soo ja seal esinevate kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt
kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kuueks sihtkaitsevööndiks ja üheks
piiranguvööndiks.
Keskkonnaministri

käskkirjaga

12.03.2015

nr

255

„Vabariigi

Valitsuse

määruse

„Avaste

looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“ menetluse algatamine“ on algatatud Vabariigi
Valitsuse määruse eelnõu menetlus Pärnu maakonnas Koonga ja Halinga vallas ning Rapla
maakonnas Vigala vallas asuva Avaste looduskaitseala moodustamiseks ning Vabariigi Valitsuse
määruse 18.05.2007 nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas” ja keskkonnaministri
määruse 21.07.2010 nr 33 „Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ muutmiseks
seoses kaitstavate loodusobjektide tüübi muutmisega ja moodustatava Avaste looduskaitsealasse
arvamisega (PLO1000867) pindala 8841,7 ha.
Karinõmme looduskaitseala (KLO1000296) pindala on 388,7 ha. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt
kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Karinõmme sihtkaitsevööndisse ja asub
Pärnu maakonnas Koonga vallas Karinõmme ja Tarva külas. Karinõmme looduskaitseala on võetud
kaitse alla:
1) elupaigatüüpide, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas, – liigirikaste madalsoode (7230),
vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soolehtmetsade (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitseks;
2) III kaitsekategooria liikide nagu kahelehise käokeele (Platanthera bifolia), kahkjaspunase
sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata) ja kuradi-sõrmkäpa (Dactylorhiza maculata) ning
nende elupaikade kaitseks.
Lauaru looduskaitseala (KLO1000629) pindala on 87,8 ha. Kogu kaitseala kuulub vastavalt
kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Piisu sihtkaitsevööndisse ja asub Pärnu
maakonnas Koonga vallas Piisu külas. Lauaru looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja säilitada:
1) liigirikast tammikut ja metsakooslusi;
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2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 2006, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas.
Need on puisniidud (6530*), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad
(9020*) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
3) kaitsealuseid linnuliike händkakku (Strix uralensis) ja hiireviud (Buteo buteo) ning nende
elupaiku;
4) kaitsealust taimeliiki suurt käopõlle (Listera ovata) ja selle elupaika.
Lavassaare looduskaitseala (KLO1000645) pindala on 11 132,3 ha. Lavassaare looduskaitseala
maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele
seitsmeks sihtkaitsevööndiks ning asub Pärnu maakonnas Koonga vallas Hõbeda, Kiisama, Kuhu,
Nedrema, Tamme ja Õepa külas, Audru vallas Jõõpre ja Oara külas ning Halinga vallas Kablima,
Maima, Pereküla, Pitsalu, Vakalepa ja Vee külas. Lavassaare looduskaitseala kaitse eesmärk on
kaitsta:
1) Lavassaare soostikku, seda ümbritsevaid metsa- ja pärandkooslusi ning kaitsealuseid
liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas:
huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel
mullal (6270*), alvarid (6280*), puisniidud (6530*), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood
(7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad
(9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning
siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas: – eesti soojumikas (Saussurea
alpina ssp. esthonica) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
4) kaitsealuseid taimeliike: sookäpp (Hammarbya paludosa), harilik porss (Myrica gale) ja
lodukannike (Viola uliginosa);
5) neid liike ja nende elupaiku, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ
loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas:
kaljukotkas (Aquila chrysaetos), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikepistrik (Falco
columbarius), tutkas (Philomachus pugnax), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), laululuik
(Cygnus cygnus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), metsis (Tetrao urogallus),
sarvikpütt (Podiceps auritus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väikekajakas
(Larus minutus), händkakk (Strix uralensis), roo-loorkull (Circus aeruginosus), soo-loorkull
(Circus pygargus), välja-loorkull (Circus cyaneus), hallpea-rähn (Picus canus), musträhn
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(Dryocopus martius), punaselg-õgija (Lanius collurio), jõgitiir (Sterna hirundo), mudatilder
(Tringa glareola), rüüt (Pluvialis apricaria), sookurg (Grus grus), teder (Tetrao tetrix),
väike-kärbsenäpp (Ficedula parva) ja öösorr (Caprimulgus europaeus),
6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ II lisas nimetatud liike ja nende
elupaiku: rabapüü (Lagopus lagopus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), punajalg-tilder
(Tringa totanus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kiivitaja (Vanellus vanellus) ja
naerukajakas (Larus ridibundus);
7) kaitsealuseid linnuliike: hiireviu (Buteo buteo), hallõgija (Lanius excubitor) ja kanakull
(Accipiter gentiles);
8) rändlindude peatuspaiku.
Madissaare looduskaitseala (KLO1000595) pindala on 101,4 ha. Kaitseala kuulub vastavalt
kaitsekorra

eripärale

ja

majandustegevuse

piiramise

astmele

tervikuna

Madissaare

sihtkaitsevööndisse ja asub Pärnu maakonnas Koonga vallas Rabavere ja Tarva külas. Madissaare
looduskaitseala on võetud kaitse alla, et kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need
elupaigatüübid on puisniidud (6530*), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*)
ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*).
Mihkli looduskaitseala (KLO1000198) pindala on 88,9 ha. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt
kaitsekorra

eripärale

ja

majandustegevuse

piiramise

astmele

sihtkaitsevööndisse.

Mihkli

looduskaitseala on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957. a määruse nr 242 alusel
looduskaitse alla võetud botaanilis-zooloogilise kaitseala Mihkli tammik baasil. Kaitseala eesmärk on
liigirikka tammiku ja tamme-segapuistute kaitse ja säilitamine.
Algatatud on Vabariigi Valitsuse määruse 12.02.2004 nr 36 „Mihkli looduskaitseala kaitse-eeskiri“
(RT I 2004, 9, 54) muutmine.
Naissoo looduskaitseala (KLO1000569) pindala on 116,3 ha. Kaitseala kuulub vastavalt kaitsekorra
eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele ühte sihtkaitsevööndisse ja asub Pärnu maakonnas
Koonga vallas Kõima ja Naissoo külas. Naissoo looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Pärnumaa ühte esinduslikumat tammikut;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: lubjarikkal
mullal kuivad niidud (6210), lood ehk alvarid (6280*), vanad laialehised metsad (9020*),
rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070).
Nedrema looduskaitseala (KLO1000576) pindala on 2 441,9 ha. Kaitseala jaguneb vastavalt
kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kolmeks sihtkaitsevööndiks ja asub
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Pärnu maakonnas Koonga vallas Kalli, Nedrema, Nätsi ja Võitsa külas. Nedrema looduskaitseala
kaitse-eesmärk on:
1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja
taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – looduslike huumustoiteliste
järvede ja järvikute (3160), puisniitude (6530*), rabade (7110*), liigirikaste madalsoode
(7230), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soolehtmetsade (9080)* ning
siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi II kategooria
kaitsealune liik, kaitse;
3) III

kategooria

kahkjaspunase

kaitsealuste
sõrmkäpa

liikide

–

(Dactylorhiza

vööthuul-sõrmkäpa
incarnata),

(Dactylorhiza

kuradi-sõrmkäpa

fuchsii),

(Dactylorhiza

maculata), laialehise neiuvaiba (Epipactis helleborine), soo-neiuvaiba (Epipactis palustris),
hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) ja hariliku porsi (Myrica gale) ning II
kategooria kaitsealuse liigi kaitse;
4) III kategooria kaitsealuse linnuliigi – hiireviu (Buteo buteo) kaitse.
Nätsi-Võlla looduskaitseala (KLO1000201) pindala on 10 797,2 ha. Kaitseala maa- ja veeala
jaguneb

vastavalt

kaitsekorra

eripärale

ja

majandustegevuse

piiramise

astmele

üheksaks

sihtkaitsevööndiks. Nätsi-Võlla looduskaitseala on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. juuli
1957. a määrusega nr 242 moodustatud botaanilis-zooloogilise keeluala Nätsi raba, Eesti NSV
Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 moodustatud Nätsi-Võlla sookaitseala, Pärnu
Linna RSN Täitevkomitee 12. septembri 1958. a otsusega nr 376 kaitse alla võetud kuldkinga
kasvuala ning Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 5. veebruari 1964. a otsusega nr 26 kaitse alla
võetud kuldkinga kasvuala baasil. Kaitseala eesmärk on Nätsi-Võlla soo- ja metsakoosluste,
poollooduslike koosluste ning kaitstavate taime- ja loomaliikide elupaikade kaitse.
Keskkonnaministri käskkirjaga 28.05.2015 nr 511 „Nätsi-Võlla looduskaitseala moodustamise
algatamine“ on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu menetlus Pärnu maakonnas Koonga,
Audru ja Tõstamaa vallas asuva Nätsi-Võlla looduskaitseala moodustamiseks. Nätsi-Võlla
looduskaitseala (PLO1000885) pindala saab olema 11 615,5 ha.
Natura-alasid on käsitletud peatükis 4.5.
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Joonis 14. Koonga valla territooriumile ulatuvad kaitsealad (Maa-ameti Geoportaal)
3.2.6.3 Rahvusvahelise tähtsusega alad
Koonga vallas on „Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade
konventsiooni" (RT II 1993, 27, 84) artikli 2 lõike 1 kohaselt Lihula looduskaitseala rahvusvahelise
tähtsusega märgala (Ramsari ala, RAH0000688).
Plaanis on esitada Ramsari sekretariaadile veel 3 ala, mis asuvad Pärnumaal Koonga vallas: Avaste,
Nätsi-Võlla ja Lavassaare, kõik oluliste sooelupaikade kaitseks („Kaitstavate soode tegevuskava“.
Kinnitatud keskkonnaministri käskkirjaga 18.01.2016 nr 1-2/16/26).
Pärnumaal Koonga vallas kuuluvad alates 1991. aastast rahvusvahelise tähtsusega linnualade (IBAalade) nimekirja Nätsi-Võlla linnuala, Tuhu-Kesu ja Lavassaare linnuala.
3.2.6.4 Projekteeritavad kaitsealad
Koonga vallas on viis loodusobjekti, mille suhtes on tehtud kaitse alla võtmise ettepanek ja algatatud
looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 alusel loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus
(tabel 7 ja joonis 15):


Pärdi mägi,



Tuhu looduskaitseala,



Avaste looduskaitseala laiendus,
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Nätsi-Võlla looduskaitseala,



Mihkli looduskaitseala (algatatud on Vabariigi Valitsuse määruse 12.02.2004 nr 36 „Mihkli
looduskaitseala kaitse-eeskiri“ (RT I 2004, 9, 54) muutmine).

Joonis 15. Koonga valla territooriumile projekteeritavad kaitsealad (Maa-ameti Geoportaal)

3.2.6.5 Kaitsealuse liigi püsielupaigad
Püsielupaik on looduskaitseseaduse § 4 lõike 5 tähenduses väljaspool kaitseala või selle
piiranguvööndis asuv piiritletud ja erinõuete kohaselt kasutatav:


kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik;



kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht;



lõhe või jõesilmu kudemispaik;



pruunkaru talvitumispaik;



jõevähi looduslik elupaik;



mägra rohkem kui kümne suudmega urulinnak.

Koonga valla territooriumil paiknevad kaitsealuse liigi püsielupaigad on esitatud tabelis 8.
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Tabel 8. Koonga valla territooriumil paiknevad kaitsealuse liigi püsielupaigad (EELIS (Eesti
Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 11.03.2016)
Jrk nr

Keskkonnaregistri kood

Pindala (ha)

1.

Kiisma kaljukotka püsielupaik

Kaitsealuse objekti nimi

KLO3001016

78,6

2.

Laisma kaljukotka püsielupaik

KLO3000338

627,5

3.

Laisma metsise püsielupaik

KLO3001186

79,5

4.

Lavassaare metsise püsielupaik

KLO3001188

68,8

Laisma kaljukotka püsielupaik Koonga vallas Kiisamaa ning Õepa külas on võetud kaitse alla
keskkonnaministri määrusega 16.04.2009 nr 18 „Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja
kaitse-eeskiri“ (RTL 2009, 36, 474).
Laisma metsise püsielupaik Koonga vallas Kiisamaa külas ja Lavassaare metsise püsielupaik Koonga
vallas Õepa külas on võetud kaitse alla keskkonnaministri määrusega 13.01.2005 nr 1 „Metsise
püsielupaikade kaitse alla võtmine“ (RTL 2005, 13, 111).
3.2.6.6 Kaitstavad looduse üksikobjektid
Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või
eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või
nende rühm, mida kaitstakse looduskaitseseaduse alusel.
Koonga valla territooriumil paiknevad looduse üksikobjektid on esitatud tabelis 9 ja joonisel 16.
Tabel 9. Koonga valla territooriumil paiknevad kaitstavad looduse üksikobjektid (EELIS (Eesti
Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 11.03.2016)
Jrk
nr
Kaitsealuse objekti nimi
1. Panga tamm

KeskkonnaKüla
registri kood
Karinõmme KLO4000396

Pindala
(ha)
0,8

2.

Pärnad (5); Mihkli kiriku pärnad

KLO4000704

puu ja puudegrupid

2,8

3.

Rehekivi; (Vanapagana lingukivi) Paimvere

KLO4000965

rändrahn ja kivikülv

0,8

4.

Sööni-Mõldri tamm

Kalli

KLO4000152

puu ja puudegrupid

0,8

5.

Uduna tamm

Paimvere

KLO4000395

puu ja puudegrupid

0,8
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Joonis 16. Koonga valla territooriumil asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid (Maa-ameti
Geoportaal)
3.2.6.7 Kaitsealused pargid
Koonga vallas asuvate kaitsealuste parkide andmed on esitatud tabelis 10 ja joonisel 14.
Vabariigi Valitsuse määrusega 15.03.2007 nr 76 „Pärnu maakonna kaitsealuste parkide ja puistute
piirid“ (RT I 2007, 25, 145) on esitatud Koonga valla Kõima, Oidremaa ja Veltsa mõisa parkide piirid.
Parkide kaitsekord on määratud Vabariigi Valitsuse määrusega 03.03.2006 nr 64 „Kaitsealuste
parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ (RT I 2006, 12, 89).
Tabel 10. Koonga valla territooriumil paiknevad kaitsealused pargid (EELIS (Eesti Looduse
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 11.03.2016)
Jrk nr

Kaitsealuse pargi nimi

Küla

Keskkonnaregistri kood

Pindala (ha)

1.

Kõima mõisa park

Kõima

KLO1200105

3,8

2.

Oidremaa mõisa park

Oidrema

KLO1200078

3,4

3.

Veltsa mõisa park

Veltsa

KLO1200154

6,1

3.2.6.8 Vana kaitsekorraga alad
Enne looduskaitseseaduse (§ 91 lõige 1) jõustumist moodustatud kaitsealade ja looduse
üksikobjektide

kaitseks
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looduskaitseseaduse

alusel kehtestatud kaitse-eeskirjade

jõustumiseni

või kaitse kehtetuks

tunnistamiseni, kuid mitte kauemaks kui 2016. aasta 1. maini.
Koonga vallas asuvate vana kaitsekorraga alade andmed on esitatud tabelis 11, joonistel 14 ja 15.
Tabel 11. Koonga valla territooriumil paiknevad vana kaitsekorraga alad (EELIS (Eesti Looduse
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 11.03.2016)
Jrk nr

Kaitsealuse objekti nimi

Keskkonnaregistri kood

Pindala (ha)

1.

Kesu raba, Kesu sookaitseala

KLO1000491

2 158,4

2.

Pärdi mägi

KLO1000022

27,9

Kesu raba, Kesu sookaitseala ja Pärdi mäe vana kaitsekorraga alade suhtes on tehtud kaitse alla
võtmise ettepanek ja algatatud looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 alusel loodusobjekti kaitse alla
võtmise menetlus (tabel 11 ja joonis 15).
3.2.6.9 Kaitsealused liigid
Vastavalt looduskaitseseaduse § 4 lõikele 4 on kaitsealune liik looma-, taime- või seeneliigi
taksonoomiline

üksus,

mille

isendeid,

elupaiku,

kasvukohti

või

leiukohti

kaitstakse

looduskaitseseaduse alusel või mida on nimetatud EL Nõukogu määruse 338/97 looduslike looma- ja
taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 03.03.1997, lk 1) lisades
A–D.
Vastavalt looduskaitseseadusele, vastu võetud 21.04.2004 (RT I 2004, 38, 258) on kehtestatud
Vabariigi Valitsuse määrusega 20.05.2004 nr 195 “I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate
liikide loetelu” (RT I 2004, 44, 313) ja keskkonnaministri määrusega 19.05.2004 nr 51 “III
kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine” (RTL 2004, 69, 1134). Koonga valla territooriumile jääb
mitmeid I, II ja III kaitsekategooria kaitsealuseid liike.
I kaitsekategooria loomaliikidest leidub Koonga valla territooriumil kassikakk (Bubo bubo),
kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), väikepistrik (Falco columbarius),
rabapüü (Lagopus lagopus), tutkas (Philomachus pugnax) ja I kaitsekategooria seeneliikidest lehtkobartorik (Grifola frondosa).
II kaitsekategooria loomaliikidest leidub Koonga valla territooriumil kanakull (Accipiter gentilis),
metsis ehk mõtus (Tetrao urogallus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), laanerähn (Picoides
tridactylus), rohunepp (Gallinago media), väikekajakas (Larus minutus), laululuik (Cygnus cygnus),
väikeluik (Cygnus columbianus), sarvikpütt (Podiceps auritus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), hüüp
(Botaurus

stellaris),

põhja-nahkhiir

(Eptesicus

nilssonii),

suurkõrv

(Plecotus

auritus)

ja

II

kaitsekategooria taimeliikidest kärbesõis (Ophrys insectifera), roheline kaksikhammas (Dicranum
viride), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), jumalakäpp (Orchis mascula), kuninga-kuuskjalg
(Pedicularis sceptrum-carolinum), eesti soojumikas (Saussurea alpina subsp. Esthonica), Russowi
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sõrmkäpp (Dactylorhiza russowii), soohiilakas (Liparis loeselii), kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida),
täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza cruenta), pruun raunjalg (Asplenium trichomanes), kõrge kannike
(Viola elatior), niidu-kuremõõk (Gladiolus imbricatus) ning II kaitsekategooria seeneliigid Bloxami
punalehik (Entoloma bloxamii), lilla kukeseen (Cantharellus melanoxeros), värviline lehtervahelik
(Leucopaxillus compactus).
III kaitsekategooria loomaliikidest leidub Koonga valla territooriumil sookurg (Grus grus),
hoburästas (Turdus viscivorus), laanepüü (Bonasa bonasia), raudkull (Accipiter nisus),

musträhn

(Dryocopus martius), hiireviu (Buteo buteo), hallpea-rähn (Picus canus), väike-kirjurähn (Dendrocopos
minor), händkakk (Strix uralensis), punaselg-õgija (Lanius collurio), suitsupääsuke (Hirundo rustica),
kodukakk (Strix aluco), suurkoovitaja (Numenius arquata), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior),
jõgitiir (Sterna hirundo), mustviires (Chlidonias niger), hallõgija (Lanius excubitor), mudatilder (Tringa
glareola), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), punajalg-tilder (Tringa totanus), välja-rookull (Circus
cyaneus), rüüt (Pluvialis apricaria), öösorr (Caprimulgus europaeus), roo-loorkull (Circus aeruginosus),
soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), väike-kärbesnäpp (Ficedula parva), teder
(Tetrao tetrix), väänkael (Jynx torquilla), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), rooruik (Rallus aquaticus),
täpikhuik (Porzana porzana), nõmmelõoke (Lullula arborea), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), luhapisitigu (Vertigo geyeri), võldas (Cottus gobio).
III kaitsekategooria taimeliikidest leidub Koonga vallas hall käpp (Orchis militaris), soo-neiuvaip
(Epipactis palustris), suur käopõll (Listera ovata), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea),
kaheleheline käokeel (Platanthera bifolia), harilik porss (Myrica gale), kahkjaspunane sõrmkäpp
(Dactylorhiza incarnata), laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), harilik ungrukold (Huperzia
selago), harilik valvik (Leucobryum glaucum), siberi võhumõõk (Iris sibirica), suur käopõll (Listera
ovata), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), lodukannike (Viola uliginosa), balti sõrmkäpp
(Dactylorhiza baltica), harilik mets-õunapuu (Malus sylvestris), mets-pirnipuu (Pyrus pyraster),
tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), ahtalehine ängelhein (Thalictrum lucidum), pruunikas
pesajuur (Neottia nidus-avis), künnapuu (Ulmus laevis), kuradi-sõrmkäpp (Dactylorhiza maculata),
aas-karukell (Pulsatilla pratensis), (Platanthera sp) ja III kaitsekategooria samblikuliikidest
kopsusamblik (Lobaria pulmonaria).
3.2.6.10 Vääriselupaigad
Vääriselupaik on metsaseaduse, vastu võetud 07.06.2006 (RT I 2006, 30, 232), tähenduses kuni
seitsme hektari suuruse pindalaga kaitset vajav ala väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt
kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur.
Koonga valla territooriumile jääb EELIS andmetel 32 vääriselupaika (tabel 12).
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Tabel 12. Koonga vallas asuvad vääriselupaigad EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem –
Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, andmed seisuga 11.03.2016)
Jrk
nr
1.

Vääriselupaiga
registrikood
VEPL01575

Vääriselupaiga
nimetus
VEP nr L01575

Tüüpiline puisniit

Pindala
(ha)
0,13

2.

VEPL01539

VEP nr L01539

Tüüpiline puiskarjamaa

0,31

3.

VEPL01123

VEP nr L01123

Salu-kuusikud ja kuuse segametsad

0,08

4.

VEPL01075

VEP nr L01075

Laialehised salumetsad

0,08

5.

VEPL01018

VEP nr L01018

Võsastunud puisrohumaa

0,26

6.

VEPL00940

VEP nr L00940

Laialehised salumetsad

0,05

7.

VEPL00796

VEP nr L00796

Laialehised salumetsad

0,05

8.

VEPL00768

VEP nr L00768

Salu-haavikud

1,30

9.

VEPL00192

VEP nr L00192

2,79

10.

VEPL00191

VEP nr L00191

2,26

11.

VEPL00085

VEP nr L00085

1,52

12.

VEP161145

VEP nr 161145

Võsastunud puisrohumaa

6,51

13.

VEP161144

VEP nr 161144

Laialehised salumetsad

0,35

14.

VEP161141

VEP nr 161141

Laialehised salumetsad

1,72

15.

VEP161138

VEP nr 161138

Laialehised salumetsad

1,91

16.

VEP161137

VEP nr 161137

Laialehised salumetsad

2,28

17.

VEP161135

VEP nr 161135

Puisrohumaad

2,08

18.

VEP161133

VEP nr 161133

Lodu-lepikud

1,82

19.

VEP161132

VEP nr 161132

Soostunud metsad

0,52

20.

VEP161131

VEP nr 161131

Soostunud männikud ja männi segametsad

0,95

21.

VEP161130

VEP nr 161130

22.

VEP161128

VEP nr 161128

Loometsad
Loometsad

3,66

23.

VEP161127

VEP nr 161127

Loometsad

1,12

24.

VEP161124

VEP nr 161124

Salu-männikud ja männi segametsad

2,45

25.

VEP161119

VEP nr 161119

Tüüpiline puisniit

1,76

26.

VEP161114

VEP nr 161114

Tüüpiline puisniit

0,71

27.

VEP161113

VEP nr 161113

Laialehised salumetsad

0,38

28.

VEP161112

VEP nr 161112

Laialehised salumetsad

7,34

29.

VEP161111

VEP nr 161111

Laialehised salumetsad

1,29

30.

VEP161110

VEP nr 161110

Laialehised salumetsad

2,89

31.

VEP161108

VEP nr 161108

Üksikud suured puud

0,10

32.

VEP000922

VEP nr 000922

Laialehised salumetsad

3,29

3.3

2,79

Roheline võrgustik, taimestik ja loomastik
3.3.1

Pärnu

Objekti tüüp

maakonna

Roheline võrgustik
planeeringu

teemaplaneeringuga

„Asustust

ja

maakasutust

suunavad

keskkonnatingimused“ on Pärnumaal määratletud roheline võrgustik. Roheline võrgustik koosneb
Koonga vallas toimivaks tervikuks ühendatud tugialadest ja koridoridest (joonis 17). Roheline võrgustik
täpsustab bioloogilise mitmekesisuse toimimise struktuuri, loob eeldused loodushoidlikuks ja
tasakaalustatud arendustegevuseks.
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Pärnu

maakonna

planeeringu

teemaplaneeringu

“Asustust

ja

maakasutust

suunavad

keskkonnatingimused” järgi on Pärnu maakonna rohelise võrgustiku elementide hierarhilised tasemed
ja struktuuri-elementide kriteeriumid järgmised (tabel 13):
Tabel 13. Rohelise võrgustiku hierarhilised tasemed (Pärnu maakonna planeeringu
teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“, 2003).
Rohelise võrgustiku tasand
Riigi väikesed
Maakonna suured
Maakonna väikesed

Tugiala läbimõõt
5...25 km
3...5 km
1...2 km

Koridori keskmine
läbimõõt
2 km
1 km
250 m

Tugiala/koridori
indeks
T7/K7
T8/K8
T9/K9

Maakonna tasandil rohelise võrgustiku määratlemisel on tuginetud rohelise võrgustiku tugialade
pindalale ja koridoride laiusele, loodus- ja keskkonnakaitselisele väärtusele (haruldus, ohustatus,
kaitstuse aste, unikaalsus jms), ökoloogilistele, keskkonnakaitselistele ja maastikulistele iseärasustele
ja liikide elupaikadele ning rändekoridoride paiknemisele.

Joonis 17. Roheline võrgustik Koonga vallas (Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“. Rohevõrgustiku kaart, 2003)
3.3.2

Taimestik

Koonga vallas valitseb madal ja lame pinnamood, mille tõttu on rohkesti puuduliku äravooluga soo– ja
rabaalasid. Metsad on Koonga vallas vähese ulatusega, palju on soid.
Metsadest on Koonga vallas esindatud salu–okasmets (kuusik Piisu küla ligidal), kuuse–segamets
(Piisul ja Koongas), salumets (Naissoo tammik) ja sookadastikud (kadastikud Emmu külast idas).
Suurim lehtmets on Keblaste tammik (ca 90 ha tammesid, keskmise kõrgusega 16 m, vanus ca 200
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aastat). Selle puistu idaosas on ülekaal kaskedel. Tihe alusmets koosneb sarapuust, kuslapuust,
pihlakast ja kibuvitsast.
Koonga vallale on iseloomulikud ka niidud ja puisniidud (praegu suurim on Kalli-Nedrema puisniit),
mille poolest kunagine Mihkli kihelkond oli rikas. Need on tekkinud inimtegevuse tagajärjel. Esineb ka
sooniite (Kiive soos) ja puissooniite. Suuremad kadastikud paiknevad Parasmaa ümbruses.
Koonga valla territoorium on rikas soode poolest. Levinud on nn porsa–siirdesood (Avaste, Laisma,
Oidremaa, Tuhu, Nedremaa). Porss on vürtsiline lõhnavate lehtedega sootaim (nn sooloorber). Lehti
kasutatakse maitseainena ja ka humalate asemel. Porsast võib kujuneda tulevikus perspektiivne
maitsetaim. Laugastega raba on Kõima raba. Kurese külas Salumäel kasvab kivipragude vahel
sulgjate lehtedega sõnajalg – müür–raunjalg (Asplenium ruta-muraria), mis mujal Eestis on haruldane.
Müür-raunjalg on II kaitsekategooria taimeliik (sõnajalgtaim) vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele
„I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu“ (RT I 2004, 44, 313). Teisi Koonga vallas
leiduvaid kaitsealuseid taimeliike on käsitletud peatükis 3.2.6.9 Kaitsealused liigid.
3.3.3

Loomastik

Koonga vallas on esindatud enamus Eestis elavaid imetajaid – orav, metsnugis, karu, hunt, ilves,
põder. Samuti esineb palju metssigu, metskitsi, rebaseid ja kährikkoeri. Roomajatest võib Koonga
vallas kohata kõiki Eestis elavaid liike – kivi- ja arusisalikku, vaskussi, nastikut ja rästikut.
Koonga vallas leiduvaid kaitsealuseid loomaliike on käsitletud peatükis 3.2.6.9 Kaitsealused liigid.
3.3.4
Pärnu

maakonna

Väärtuslikud maastikud
planeeringu

teemaplaneeringuga

„Asustust

ja

maakasutust

suunavad

keskkonnatingimused” alusel jääb Koonga valda kolm väärtuslikku maastikku, mille piirid on kantud
üldplaneeringu joonisele 2 „Pärandkultuur ja loodus“:
1. Lavassaare-Virussaare turbamaa (teemaplaneeringus tähistatud A8),
2. Nätsi-Võlla soomaastik (teemaplaneeringus tähistatud A25),
3. Soontagana (teemaplaneeringus tähistatud A26).
Koonga valla üldplaneeringus võeti väärtuslike maastike määramisel aluseks järgmised üldised
kriteeriumid:


maastik on piirkonna kultuurilis-ajaloolise identiteedi kandja,



maastikul on kultuurilises, ökoloogilises ja sotsiaalses sfääris tähtis avalikkust huvitav roll,



maastik on majandusressurss, mis õige majandamise korral võib aidata kaasa uute
töökohtade loomisele.

Väärtuslike maastike säilimine eeldab majandustegevuse jätkamist ning uute ehitiste hoolikat
planeerimist.
Koonga valla üldplaneeringus on toodud järgmised väärtuslikud maastikud:
* Soontagana. Soode ja metsadega Pärnumaa teistest paikadest eraldatud piirkond jääb Koonga
valda. Maastikku läbivad Pärnu - Lihula ja Pärnu-Jaagupi - Kalli maanteed. Suhteliselt tasase
reljeefiga ala on kaetud põldude, metsade ja soodega. Pinnakate on kohati nii õhuke, et paas ulatub
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lausa maapinnale. Talud ja avarad põllud jäävad maanteede või külateede äärde. Maastikku
ilmestavad kohalikust paekivist ehitatud hooned ja paekiviaiad.
Siinse asustuse olemasolust juba muinasajal annavad kinnitust kaks linnust: II aastatuhande alguses
rajatud Soontagana maalinn Kurese külas ja I aastatuhande teisel poolel rajatud Taaramägi Mihkli
külas. Vanast asustusest annavad tunnistust ka kalmed ja kalmistud Kurese, Mihkli, Emmu, Kõima,
Paimvere, Rabavere, Tarva, Ura, Saluvere ja Pikavere külades. Maastikule jääb viis mõisakompleksi:
Koonga, Keblaste, Kõima, Veltsa ja Oidrema.
Piirkonda jääb mitmeid looduskaitsealasid ja -objekte: Avaste sookaitseala, Kalli - Nedrema puisniit,
Pärdi mägi, Mihkli, Koonga ja Naissoo tammikud; Kõima, Veltsa ja Oidrema pargid; Rehekivi, Panga,
Uduna ja Sööni-Mõldri tammed; Mihkli kiriku pärnad ning Salumägi.
Suurematel maanteedel ja põldude vahelistel külateedel liikujale avanevad kaunid maastikuvaated.
Kogu maastik on näha Soontagana maalinna ehitatud vaatetornist (foto 1).

Foto 1. Vaade Soontagana maalinna vaatetornist 30.09.2014
* Mihkli on endine kihelkonnakeskus, mis ajalooliselt kuulus muistse Läänemaa koosseisu. Pikast
ajaloost tulenevalt on kiriku ja pastoraadi ümbruses hulgaliselt arheoloogiamälestisi, enamik säilinud
hoonetest on tänaseks võetud muinsuskaitse alla. Mihkli kirik on Lääne-Eesti vanimaid ehitisi, mis
rajati Soontagana muinaskihelkonda 13. sajandi lõpus. Kirikaeda ümbritseb kivimüür, mille sisse jääb
vana kalmistu kolme kabeliga. Kirikaia edelanurgas kasvavad puuderingi moodustades iidsed pärnad,
värava juures jääkeldri kõrval aga sirguvad Pärnumaa jämedamad pärnad - Mihkli pärnad. Mihkli
kalmistul on taaspüstitatud mälestusmärk (säilinud originaal) ilmasõjas ja Vabadussõjas langenud
koguduseliikmetele ning 12.07.2012 püstitatud hauatähis metsavend Mihkel Havi ja tema salga
liikmete mälestuseks.
Kiriku juurde kuulub aastatel 1855-1858 ehitatud Mihkli koguduse pastoraadihoone - hilisklassitsistlik
ühekorruseline krohvitud kivihoone. Hoonet ümbritseb korras park, mille ehteks on Mihkli koguduse
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pastoraadi pargivaas. Kompleksis on veel tall-tõllakuur ja kelder ning legendaarse metsavenna Ants
Kaljuranna (Ants Kaljurand hüüdnimega Hirmus Ants) mälestuskivi.
Mihkli koguduse pastoraadi pargist väljub 1850ndatel rajatud umbes 800 meetri pikkune tee Keblaste
mõisa, millest on säilinud valitsejamaja, ait-kuivati ning Pärnumaa ilusaim ja suurim tellisvõlvidega
kelder. Mõisa peahoone on täielikult hävinenud, osaliselt on säilinud mõisapark. Mõisast Mihkli
kalmistule viiva tee ääres on säilinud Keblaste mõisa tuuleveski ülalt ahenev maakividest laotud
keham.
Mihkli küla maastikku ilmestab 100 hektari suurune üle 200 aasta vana Mihkli tammik. Mihkli ümbruse
haritud põllud moodustavad avatud maastiku.
* Avaste soo moodustab osa Lihula - Lavassaare soostikust. Soo on oma arengus jõudnud
üleminekustaadiumi madalsoo ja siirdesoo vahel. Siirdesooks arenemisele osutavad suured,
mõnemeetrise läbimõõduga raba- ja metsafragmentidega turbasamblamättad. Peamiseks puuliigiks
on sookask, põhjaosas kasvab mände, kõikjal leidub üksikuid kuuski. Haruldastest taimeliikidest on
leitud rabaluga, soohiilakat, sookäppa ja teisi käpalisi. Pinnavee äravool soost toimub Kasari
vesikonda Allika ja Avaste magistraalkraavide kaudu.
Avaste soo lõunaosas suuremal soosaarel paikneb muinaslinnus - Soontagana maalinn, kus
arheoloogiliste väljakaevamiste vanimad leiud pärinevad 7.-8. sajandist. Soontagana maalinna on
esmakordselt mainitud 11. sajandil. Läti Hendriku kroonikas märgitakse Soontaganat kihelkonna
keskusena. Linnamägi on kokku kantud paerahnule. Viimased kaks talu hävisid 20. sajandi 60ndatel
aastatel. Praegu on maalinn ligipääsetav ja korrastatud turismiobjekt.
* Kurese on arhailine küla Soontagana maalinna vastas soo servas. Kunagi viis linnusest 2,5 km
pikkune pakktee läbi Kärje soo Kurese külla. Küla on tõenäoliselt tekkinud juba varasel või vanemal
rauaajal ning säilitanud läbi aegade sumbküla ilme. Tänaseks on külahooned hävinud ja muistsed
põllud võsastunud, osaliselt on säilinud vaid paekiviaiad taluasemete ümber, kõlvikute piiridel ja teede
ääres. Praegused Kurese külas säilinud muinasmälestised on küla kaev, kivikalme, kultusekivi,
kiviaiad ja muistsed põllud teise aastatuhande esimesest poolest. Kurese kivikalme (I aastatuhande
lõpp eKr - I aastatuhat) on nähtav küla keskosast loode suunas kulgeva külatänava all Uierõika
taluasemest kirde pool.
* Kurese külast kirdesse jääb aluspõhjaline kõrgendik - Salumägi, kus paljandub Jaagarahu lademe
dolomiit. Pangal paljanduval pael on näha vee mõjul tekkinud karre, samuti on mitmeid paemurde ja
lubjapõletusahjude säilmed. Domineerib lootaimestik, kasvavad kadastikud, ka kuker- ja lodjapuud.
Veel 20 aastat tagasi kasutati karja- ja heinamaana, praeguseks hakkab kinni kasvama.
* Kõima mõisaansambel on rajatud Koonga - Pärnu-Jaagupi tee äärde 18. ja 19. sajandi vahetumise
paiku. Muinsuskaitsealused on ühekorruseline poolkelpkatusega paekivist mõisa peahoone, paekivist
ait, park ja selle piirdemüürid.
Kõima külas on muinsuskaitse all veel II aastatuhande asulakoht Aia talu maadel, 15. sajandi kalmistu
Kalme talu maadel, 14.-15. sajandi kalmistu Kase talu maadel, samuti Teetsi ohvriallikas Kõima
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mõisast 350 m põhja suunas Aasa talu maadel. Allika vesi on olnud tervendava toimega, seda on
kasutatud nahahaiguste raviks. Veel 1930ndatel aastatel olevat ohverdatud allikale raha, vilja, mett.
Kõima mõisa lähistele jääb 100-200 aasta vanuste tammedega 100 hektari suurune Naissoo tammik.
* Ura on hästi säilinud kiviaedade ja ilusa külatänavaga küla. Külasse on rajatud aastakümneid tagasi
tiik, mida kasutavad piirkonna elanikud supluskohana. Tiigi kõrval olev kultusekivi on toodud siia
ümbruskonnast. Küla keskel on betoonist kaevurõngaga kaitstud karsti neelukoht. Külast Kõima poole
jääb vana paemurd, mis on kaetud kadakate ja võsaga, seal võib leida jälgi ka lubjapõletuskohtadest.
Küla ümbruses on laiad korras põlluväljad hajali asuvate taludega.
Iidne asulakoht (II at) on tänini alles ka Hõbeda külas. Praegune küla jälgib vana struktuuri, säilinud on
muistsed külatänavad ja kiviaiad, mis koos olemasoleva hoonestusega väärib tervikuna kaitse alla
võtmist. Suurepärane turismiobjekt koos Ura külaga.
* Pikavere küla on iidne asulakoht ja iseloomulik sumbküla, kus külastruktuur ja kiviaedadega
külatänavad on väga hästi säilinud. Pikavere külamiljöö orgaaniline osa on 1830. aastal rajatud
Pikavere vennastekoguduse palvela, mis on Eestis leiduvate samatüübiliste hoonete hulgas üks
autentsemal kujul säilinuid (sh sisustus). Pikavere külas asub 1915. aastal valminud endine Koonga
vallamaja, 1939. aastast Soontagana vallamaja. Vallamajas olid välja ehitatud ruumid näitelavale,
seltsimajale, postkontorile ja raamatukogule (Eesti vallamajad. Koostanud Hanno Talving, 2009).
Vallamaja on erakätes ja tänapäeval on seda kasutatud omapärase kontserdipaigana. Pikavere küla
kultuurmaastik on väga kõrge potentsiaaliga turismiobjekt.
* Koonga on praegune vallakeskus, kus vana mõisa ümber kujunenud asulale on kolhoosi ajal kõrvale
ehitatud uus asula. Koonga 17. sajandist pärit mõisaansamblist on säilinud poolkelpkatusega
ühekorruseline maakivist peahoone, valitsejamaja-tall ja mõisa park.
* Veltsa mõis ja park. Veltsa mõisa parki on maaomanik mõnevõrra korrastanud. Veltsa ümbruse
põllud on haritud ja põldudel võib kevadel kohata hulgaliselt toonekurgi, kes peavad lugu sealsest
konnaderikkast alast.
* Tarva külas on 19. sajandi lõpul paekivist ehitatud Tarva doktoraadist säilinud elamu, tall-tõllakuur,
haigla, kelder ja kaev, mida ilmestab juugendliku kujundusega kaevupump. Doktoraadi vastas teisel
pool teed on metsastunud vana karjamaa, mis puuliikide vanuse ja koosluse poolest on vääriselupaik.
Tarva koolimaja söökla ala ja sellest vahetult ida poolne ala on 13.-18. sajandi kalmistu
(arheoloogiamälestis). Tarvas on neli ohvriallikat, neist Ohuallikas annab ohatisi ravivat vett. Tarva küla
oli veel 1950ndatel aastatel väga elujõuline kui seal asus Tarva masina-traktorijaam. Tarva küla
elanikkond hakkas järsult vähenema 1980ndatel kui seal suleti 8 klassiline kool.
Tarvas lehisealleega ääristatud ja edasi põldude ja metsatukkade vahel kaunilt looklev tee viib
Pangamäele. Mäel, otse Lihula - Pärnu maantee ääres kasvab väärikalt Panga tamm ja hulgaliselt
sarapuid. Pangamäe jalamil on survelise põhjaveega ala, teisel pool maanteed on karsti neeluala.
Legend ütleb, et Pangamäelt läheb käik Oidrema mõisasse.
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* Oidrema mõis ja mõisapark on hästi taastatud. Mõisast saab laenutada jalgratta ja alustada sobiva
pikkusega matka Koonga maadele. Oidrema külas on muinsuskaitselise väärtusega ohvriallikas ehk
Seaallikas Uuetoa talu maadel ja Oeda allikas Juhani talu maadel.
* Rabavere vanast külastruktuurist on säilinud vähe, sest kolhoosiaastatel ehitati siia suured
farmikompleksid. Muinsuskaitseväärtusega on II aastatuhandest pärinev asulakoht Ansi ja TohvreMihkli talude maadel, Kalmistu Ürdimägi Õutsma-Mihkli talu maadel, kalmistu, Paka mägi ja Suurringi
ohvrikivi.
* Paimvere külas vahetult Pärnu Lihula maantee ääres (Lõpe töökoja vastas) Viina talu maade soises
lepatukas on hiiekoht I-II at ohvriallikaga, millest põhja poole jääb ohvrikivi. Läheduses olla kasvanud
hiiemets ja elanud kokk, kes valmistas allikale viimiseks ohvriande, sellest ka nimi Kokaallikas.
* Nedremaa - Kalli looduskaitsealale jääb väga liigirikas ja praeguseks osaliselt korrastatud Nedremaa
puisniit (80 ha), mis oma paiknemise tõttu on ka huvilistele hästi kättesaadav. Puisniidust loodes on
Läänemaa kõrgeim tipp - Pärdi mägi.
* Kiisamaa soodevaheline tee. Maantee kulgeb Ahastest kuni Maikse külani ja on ühendusteeks
Koongast Ahastesse. Looklev tee on säilinud ajaloolisel teetammil. Teest läände jääb Laisma raba ja
ida poole Kase raba. Tee ja raba vahele jäävad liigirikkad puisniidud, kus kasvab ka tammesid.
Praeguseks on puisniidud võsastunud ja taluhooned enamikus hävinud, säilinud on vaid mõned
põlistalud Kiisamaa külas.
* Silmapaistvalt ilusa vaatega kohad on Soontagana maalinn, Pärdi mägi, Salumägi, Nedrema
puisniit, Pikavere külamaastik ja Kurese külamaastik.
3.3.5

Pärandkultuuri objektid

Koonga vallas tuleb põllu- ja metsa majandamisel ning ehitustegevusel pärandkultuuri objektide
olemasolu välja selgitada. Pärandkultuuri objektide säilimine tuleb maaomanikul tagada, neid ei või
kahjustada ning vahetusse naabrusse ehitamisel on soovitav arvestada objektide eripäraga. Kasutada
tuleb sobivaid arhitektuurilisi lahendusi.
Vallavalitsus võib nõuda projekteerimistingimuste taotluse või ehitusteatise esitajalt eksperthinnangut
kavandatava ehitise sobilikkuse kohta. Eksperthinnangu andja on arhitektuuri või maastikuarhitektuuri
eriala magistritasemele vastava kõrgharidusega või vastutava spetsialisti taseme kutsetunnistusega
isik. Vallavalitsus võib eksperthinnangule tuginedes jätta ehitusprojekti heaks kiitmata ja keelduda
projekteerimistingimuste või ehitusloa andmisest. Pärandkultuuri objektid on kantud Koonga valla
üldplaneeringu joonisele 2 „Pärandkultuur ja loodus“ ning pärandkultuuri objektide nimekiri on toodud
üldplaneeringu lisas 1.
3.3.6

Väärtuslik põllumajandusmaa

Koonga vald on olnud traditsiooniliselt põllumajanduspiirkond. Jätkuv põldude majandamine on vajalik
põllumajanduse arenguks ja maastike ajalooliste ning kaunite avatud vaadete säilitamiseks. Koonga
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valla üldplaneeringus on väärtusliku põllumajandusmaa määramise aluseks eelkõige mullaviljakus ja
põldude massiivsus. Koonga valla põllumassiivide keskmine mullaviljakuse boniteet on 39,1
hindpunkti.
Maa viljakuse hindamisel kasutatakse Eestis boniteedi (Id bonitas headus) 100 hindepunktilist skaalat.
Mulla boniteet näitab mulla omadustest sõltuva viljakuse suhtelist taset selle hindamisaegses
seisundis.

Mulla

perspektiivboniteet

näitab

mulla

viljakuse

suhtelist

taset

pärast

vajalike

maaparandustööde tegemist ja see määratakse kindlaks nende maade puhul, mis vajavad
kuivendamist, lupjamist, kivikoristust jms. Maa boniteet on maa tootlikkust iseloomustav lõppnäitaja,
mille leidmisel lähtutakse mulla boniteedist ja teistest maatüki omadustest (mullastiku kirjusus, reljeef,
kõlviku suurus, kivisus jne), mis võivad mõjutada põllukultuuride kasvatamist. Väärtusliku
põllumajandusmaa määratlemisel võetakse aluseks nii mulla boniteet kui ka perspektiivboniteet.
KULTUURIMÄLESTISED JA MILJÖÖVÄÄRTUSED

3.4

Muinsuskaitseseaduse,

vastu

võetud

27.02.2002

(RT

I

2002,

27,

153),

alusel

võivad

kinnismälestiseks olla järgmised asjad või asjade kogumid:


muinas-,

kesk-

ja

uusaegsed

asulakohad,

linnused,

pelgupaigad,

kultusekohad,

matusepaigad, muistsed põllud, teed, sillad, sadamakohad, veealused rajatised ning
tööndusega seotud kohad;


kunsti- ja kultuuriloolise väärtusega tsiviil-, tööstus-, kaitse- ja sakraalehitised ning nende
ansamblid ja kompleksid;



teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad ehitised;



monumentaalkunsti teosed;



ajaloolise

väärtusega

ehitised,

mälestusmärgid,

kalmistud,

paigad

(maa-alad)

ja

loodusobjektid;


veealused uppunud vee-, õhu- ja muud sõidukid, nende osad või nende kogumid koos nende
all asuva veekogu põhjaga ning lasti või muu sisuga.

Koonga valla territooriumil asub Kultuurimälestiste riikliku registri (http://register.muinas.ee/) alusel 99
kultuurimälestist: 70 kinnismälestist (tabel 14) ja 29 vallasmälestist. Tabelis 15 on toodud
arheoloogiamälestised, mille osas kultuurimälestiseks tunnistamise menetlus on pooleli.
Tabel 14. Koonga vallas asuvad kultuurimälestised (Kultuurimälestiste riiklik register, andmed
seisuga 11.03.2016)
Jrk
nr

Mälestise
registri number

1.

28761

Kalli kalmistu

2.

8318

Mihkli kirikuaed

3.

8317

Mihkli kalmistu

Emmu

ajaloomälestis

4.

8316

Vabadussõja mälestussammas

Emmu

ajaloomälestis

5.

8315

Emmu

ajaloomälestis

6.

27837

II maailmasõjas hukkunute ühishaud
Pikavere vennastekoguduse
palvemaja

Pikavere

ehitismälestis

Mälestise nimi
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Jrk
nr

Mälestise
registri number

7.

16676

8.
9.
10.

Mälestise nimi

Asukoht (küla)

Mälestise liik

Tarva

ehitismälestis

16675

Tarva doktoraadi kelder
Tarva doktoraadi haigla

Tarva

ehitismälestis

16674

Tarva doktoraadi kaev

Tarva

ehitismälestis

16673

Tarva doktoraadi tall-tõllakuur

Tarva

ehitismälestis

11.

16672

Tarva doktoraadi elamu

Tarva

ehitismälestis

12.

16671

Mihkli pastoraadi tall-tõllakuur

Mihkli

ehitismälestis

13.

16670

Mihkli pastoraadi kelder

Mihkli

ehitismälestis

14.

16669

Mihkli pastoraadi pargi vaas

Mihkli

ehitismälestis

15.

16668

Mihkli pastoraadi park

Mihkli

ehitismälestis

16.

16667

Mihkli pastoraadi peahoone

Mihkli

ehitismälestis

17.

16666

Mihkli kirikuaia kabel III

Mihkli

ehitismälestis

18.

16665

Mihkli kirikuaia kabel II

Mihkli

ehitismälestis

19.

16664

Mihkli kirikuaia kabel I

Mihkli

ehitismälestis

20.

16663

Mihkli kirikuaia piirdemüür

Mihkli

ehitismälestis

21.

16662

Mihkli kirik

Mihkli

ehitismälestis

22.

16661

Keblaste mõisa tuuleveski

Emmu

23.

16660

Keblaste mõisa kelder

Mihkli

ehitismälestis
ehitismälestis

24.

16659

Keblaste mõisa ait-kuivati

Mihkli

ehitismälestis

25.

16658

Keblaste mõisa valitsejamaja

Mihkli

ehitismälestis

26.

16657

Kõima mõisa piirdemüürid

Kõima

ehitismälestis

27.

16656

Kõima mõisa ait

Kõima

ehitismälestis

28.

16655

Kõima mõisa park

Kõima

ehitismälestis

29.

16654

Kõima mõisa peahoone

Kõima

ehitismälestis

30.

16653

Koonga mõisa valitsejamaja-tall

Koonga

ehitismälestis

31.

16652

Koonga mõisa pargi piirdemüür

Koonga

ehitismälestis

32.

16651

Koonga mõisa park

Koonga

ehitismälestis

33.

16650

Koonga mõisa peahoone

Koonga

ehitismälestis

34.

8318

Mihkli kirikuaed

Mihkli

ehitismälestis

35.

11790

Ohvrikivi "Hiiekivi"

Võitra

arheoloogiamälestis

36.

11789

Asulakoht

Hõbeda, Ura

arheoloogiamälestis

37.

11788

Ohvriallikas "Seaalllikas“

Oidrema

arheoloogiamälestis

38.

11787

Ohvriallikas "Hiieallikas"

Tarva

arheoloogiamälestis

39.

11786

Ohvriallikas "Hiieallikas"

Tarva

arheoloogiamälestis

40.

11785

Ohvriallikas "Hiieallikas"

Tarva

arheoloogiamälestis

41.

11784

Ohvriallikas "Hiieallikas"

Tarva

arheoloogiamälestis

42.

11783

Kalmistu

Tarva

arheoloogiamälestis

43.

11782

Kalmistu

Kõima

arheoloogiamälestis

44.

11781

Ohvrikivi

Oepa

arheoloogiamälestis

45.

11780

Muistsed põllud “Siimu vared”

Salevere

arheoloogiamälestis

46.

11779

Muistsed põllud

arheoloogiamälestis

47.

11778

Asulakoht

48.

11777

Kalmistu

49.

11776

Asulakoht

Salevere
Joonuse,
Saluvere
Paimvere,
Rabavere
Rabavere
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Jrk
nr

Mälestise
registri number

50.

11775

51.
52.

Mälestise nimi

Asukoht (küla)

Mälestise liik

Paimvere

arheoloogiamälestis

11774

Ohvrikivi
Ohvrikivi

Paimvere

arheoloogiamälestis

11773

Ohvrikivi

Paimvere

arheoloogiamälestis

53.

11772

Ohvrikivi

Paimvere

arheoloogiamälestis

54.

11771

Ohvriallikas

Paimvere

arheoloogiamälestis

55.

11770

Hiiekoht

Paimvere

arheoloogiamälestis

56.

11769

Ohvriallikas “Hiieallikas”

Mihkli

arheoloogiamälestis

57.

11768

Linnus

Piisu

arheoloogiamälestis

58.

11767

Ohvriallikas “Teetsi, Täitsi allikas”

Kõima

arheoloogiamälestis

59.

11766

Kalmistu

Kõima

arheoloogiamälestis

60.

11765

Asulakoht

Kõima

arheoloogiamälestis

61.

11764

Muistsed põllud

Kurese

arheoloogiamälestis

62.

11763

Linnus

Kurese

arheoloogiamälestis

63.

11762

Kultusekivi

Kurese

arheoloogiamälestis

64.

11761

Kivikalme

Kurese

arheoloogiamälestis

65.

11760

Kalmistu

Järve

arheoloogiamälestis

66.

11759

Asulakoht

Hõbeda

arheoloogiamälestis

67.

11758

Kalmistu

Kiisamaa

arheoloogiamälestis

68.

11757

Ohvrikivi

Vastaba

arheoloogiamälestis

69.

11756

Kultusekivi

Emmu

arheoloogiamälestis

70.

11755

Kalmistu

Emmu

arheoloogiamälestis

Tabel 15. Koonga vallas asuvad arheoloogiamälestised, mille osas on kultuurimälestiseks
tunnistamise menetlus pooleli
Jrk
nr

Mälestise
number

1.

29986

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

2.

29987

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

3.

29988

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

4.

29989

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

5.

29990

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

6.

29991

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

7.

29992

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

8.

29993

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

9.

29994

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

10.

29995

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

11.

29996

Kivikalme

12.

29998

Asulakoht

13.

30002

Asulakoht

14.

30003

Linnus

15.

30004

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)
Kurese küla Alt-Tõnise kü (33404:001:0065), Rätsepa kü
(33404:001:0068), Matso-Mardi kü (33404:001:0067), Hirsi kü
(33404:001:0158), Jürna kü (33404:001:0069) ja Lülle-Rõika kü
(33404:001:0066)
Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)
Kurese küla Jürna kü (33404:001:0069) ja Vastaba küla Kurese
maastikukaitseala 1 kü (33401:001:0256)
Kurese küla Jürna kü (33404:001:0069)

16.

30005

Kivikalme

Kurese küla Jürna kü (33404:001:0069)
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Jrk
nr

Mälestise
number

17.

30006

18.

30007

19.

30008

20.

30775

21.

30777

Kurese küla Jürna kü (33404:001:0069)
Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066), Jürna kü
Muistsed põllud (33404:001:0069) ja Vastaba küla Kurese maastikukaitseala 1 kü
(33401:001:0256)
Kivikalme
Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)
Kibura küla Matsi-Annuse kü (33404:001:0193), Tõnise-Jaani kü
Asulakoht
(33404:001:0040), Hansu-Jüri kü (33404:001:0076), Aru kü
(33404:001:0109) ja Peitsoni kü (33404:001:0194)
Lohukivi
Kurese küla Alt-Tõnise kü (33404:001:0065)

22.

30778

Kivikalme

Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

23.

30779

Kivikalme

Kurese küla Põlispõllu kü (33404:001:0113)

24.

30780

Kivikalme

Kurese küla Põlispõllu kü (33404:001:0113)

25.

30781

Linnus

Kurese küla Põlispõllu kü (33404:001:0113)

26.

30782

27.

30783

28.

30784

Muistsed põllud Kurese küla Põlispõllu kü (33404:001:0113)
Kurese küla Põlispõllu kü (33404:001:0113), Lülle-Rõika kü
Muistsed põllud (33404:001:0066) ja Vastaba küla Kurese maastikukaitseala 1 kü
(33401:001:0256)
Kalmistu
Kurese küla Lülle-Rõika kü (33404:001:0066)

Mälestise nimi

Asukoht

Kivikalme

Miljööväärtusega alad
Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” alateema „Pärnumaa väärtuslikud maastikud" alusel on tehtud ettepanek nimetada väga
suure kultuuri- ja ajalooväärtusega piirkonnad miljööväärtusega aladeks: Koonga vallas Mihkli –
Koonga miljööväärtusega ala. Iga konkreetse miljööväärtusega ala täpsed piirid määratakse
järgnevate planeeringutega.
Koonga valla üldplaneeringus miljööväärtuslikke alasid eraldi ei ole määratletud, miljööväärtuslikena
käsitletakse väärtuslikke maastikke.

3.5

SOTSIAAL-MAJANDUSLIK KESKKOND
3.5.1

Rahvastik

01.01.2015. aasta seisuga elas Statistikaameti (www.stat.ee) andmetel Koonga vallas 1008 elanikku,
mis teeb elanikkonna keskmiseks asustustiheduseks 2,3 inimest km2 kohta. Koonga vallas
registreeritud elanike arvu muutus aastatel 2009, 2014 ja 2015 on esitatud tabelis 16.

3.5.2

Haridus, kultuur ja sport

Üldharidusasutustest tegutsevad vallas Koonga Põhikool ja Lõpe Põhikool. Alusharidust pakuvad
Koonga Lasteaed Naksitrallid ja Lõpe Lasteaed Miki. Koonga Põhikool ja Koonga Lasteaed
Naksitrallid liideti 1. septembrist 2015 üheks asutuseks, mis kannab nime Koonga Kool ning Lõpe
Põhikool ja Lõpe Lasteaed Miki liideti 1. septembrist 2015 üheks asutuseks nimega Lõpe Kool.
Koonga vallas on kaks raamatukogu: Koongas ja Lõpel. Mõlemas töötab ka avalik internetipunkt ja
WiFi. Lõpel asub kohalik kultuurikeskus (valla ainus selleks tarbeks ehitatud hoone). Kasutada saab
jõusaali, spordiklubi. Oidrema külas tegutseb Oidrema külaselts ja saun. Hingeharidusega tegeleb
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Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mihkli Miikaeli kogudus. Tuntumad suvised kultuurisündmused on
igasuvine Mihkli Laat ja kihelkonnapäev. Kevadeti toimuvad ümbruskonna valdade vahelised Koonga
Mängud. Koonga vallas ilmub valla leht Junnumaa kuukiri.
Tabel 16. Koonga vallas registreeritud elanike arv 01. jaanuari seisuga 2009., 2014. ja 2015.
aastal
Jrk nr
Küla nimetus
01.01.2009
01.01.2014
01.01.2015
1.
Emmu küla
43
37
34
2.
Hõbeda küla
3
2
2
3.
Irta küla
54
34
33
4.
Iska küla
5
4
4
5.
Joonuse küla
1
0
0
6.
Jänistvere küla
31
33
34
7.
Järve küla
8
5
5
8.
Kalli küla
56
44
43
9.
Karinõmme küla
11
11
17
10.
Karuba küla
18
17
17
11.
Kibura küla
6
6
6
12.
Kiisamaa küla
14
11
11
13.
Koonga küla
262
237
233
14.
Kuhu küla
0
0
0
15.
Kurese küla
0
0
0
16.
Kõima küla
50
35
32
17.
Lõpe küla
201
161
157
18.
Maikse küla
3
4
4
19.
Mihkli küla
35
25
25
20.
Naissoo küla
3
1
1
21.
Nedrema küla
25
26
26
22.
Nätsi küla
5
8
8
23.
Oiderma küla
119
114
109
24.
Paimvere küla
26
25
29
25.
Palatu küla
9
8
8
26.
Parasmaa küla
0
0
0
27.
Peantse küla
30
28
27
28.
Piisu küla
4
4
4
29.
Pikavere küla
45
40
41
30.
Rabavere küla
71
68
59
31.
Salevere küla
8
7
5
32.
Sookatse küla
0
0
0
33.
Tamme küla
0
2
2
34.
Tarva küla
25
26
25
35.
Tõitse küla
4
5
5
36.
Ura küla
31
30
29
37.
Urita küla
4
4
3
38.
Vastaba küla
2
8
8
39.
Veltsa küla
25
20
20
40.
Võitra küla
22
19
16
41.
Võrungi küla
2
2
2
42.
Õepa küla
0
0
0
KOV tase
10
39
37
Kokku:
1271
1150
1121*
*Registri andmed ei väljenda täpselt vallas elavate inimeste arvu, kuna paljudel Koonga valda
registreeritud inimestel on püsiv elukoht mujal ja vastupidi.

Kobras AS töö nr 2014-130

Objekti aadress: Pärnumaa, Koonga vald
60/ 287

Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

3.5.3

Tervishoid

Koongas, Lõpel ja Oidremal võtab vastu valla perearst. Perearstikeskus asub Koongas. Haiglaid, sh
hooldushaiglaid valla territooriumil ei paikne. Samuti puuduvad eriarstiabi osutavad asutused.
Ravimeid saab osta Koonga apteegist.
3.5.4

Majanduskeskkond

Koonga valla aktiivsemad ettevõtluspiirkonnad on Koonga, Lõpe, Oidrema ja Irta küla. Koonga vallas
on peamised ettevõtlusvaldkonnad põllumajandus, palkmajade ehitamine, maavara kaevandamine,
toitlustus ja jaekaubandus. Suuremad vallas tegutsevad ettevõtted on Lõpe Agro OÜ (seakasvatus,
teraviljakasvatus,

kodulinnukasvatus),

(kokkupandavate

puitehitiste

Tõhela

(saunad,

Agro

suvilad,

OÜ

majad)

(piimakarjakasvatus),
ja

Kodutalu

OÜ

nende elementide tootmine) ja

Koonga Tehno OÜ (mootorsõidukite hooldus ja remont, autode tehniline ülevaatus, mootorsõidukite
osade müük).

3.6

TEHNILINE INFRASTRUKTUUR JA JÄÄTMEMAJANDUS
3.6.1

Teed ja transport

Hea ühendus Pärnu, Lihula ja Pärnu-Jaagupi suunal tagavad elanikele võimaluse mõistliku ajakuluga
käia tööl väljaspool Koonga valda ja vastupidi.
Koonga valla territooriumil olevad teed jagunevad riigiteedeks, kohalikeks teedeks (vallateedeks),
erateedeks, metsateedeks ning jalgteedeks ja jalgrattateedeks. Paljud erateed on sisuliselt avalikult
kasutatavad teed. Tabelis 17 on toodud Koonga valda läbivad riigiteed (majandus- ja taristuministri
määrus 25.06.2015 nr 72 „Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri“ (RT I, 28.06.2015, 3) Lisa).
Tabel 17. Koonga valda läbivad riigiteed
Jrk nr

Tee nr

1.

60

Tee nimi

2.

16176

Vanamõisa – Koonga - Ahaste

kõrvalmaantee

3.

16180

Karuse - Kalli

kõrvalmaantee

4.

19131

Kalli - Tõstamaa - Värati

kõrvalmaantee

5.

19201

Pärnu-Jaagupi - Kalli

kõrvalmaantee

6.

19204

Mihkli - Oidrema

kõrvalmaantee

7.

19205

Tammaru - Mihkli

kõrvalmaantee

8.

19215

Irta - Kiisamaa

kõrvalmaantee

Pärnu - Lihula

Tee liik

tugimaantee

Koonga Vallavolikogu määrus 29.03.2012 nr 5 „Koonga valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri“
(RT IV, 03.06.2014, 11) sätestab Koonga valla avaliku kasutusega kohalike teede haldamise,
kasutamise ja kaitse korraldamise alused ja nõuded.
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Koonga Vallavolikogu otsusega 26.09.2013 nr 33 „Koonga valla kohalike teede nimekirja
kinnitamine“ on kinnitatud valla kohalike teede nimekiri, valla metsateede nimekiri ja valla
teeregistrisse kantud erateede nimekiri.
3.6.2

Ühisveevärk ja –kanalisatsioon, soojamajandus

Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub vastavalt Alkranel OÜ poolt
koostatud „Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale aastateks 20122024“, mis on kinnitatud Koonga Vallavolikogu määrusega 28.06.2012 nr 7.
Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale on Koonga vallas ühisveevärk ja
kanalisatsioon ette nähtud Koonga, Lõpe ja Oidrema külades ning ühisveevärk Irta külas.
Reoveekogumisalad on Lõpe ja Koonga külades kompaktse hoonestusega aladel (keskkonnaministri
käskkiri 02.07.2009 nr 1080 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“). Koonga
vallas on kinnitatud reoveekogumisalad Koonga (reostuskoormus 253 ie) ja Lõpe (reostuskoormus
175 ie). Veevarustuseks kasutatakse olemasolevaid veetrasse ja puurkaeve. Koonga vallas välja
ehitatud ühisveevärk ei suuda tuletõrjehüdrantide jaoks piisavat veevarustusvõimsust tagada.
Tuletõrjeveega varustatus on kavas tagada olemasolevate ja rajatavate mahutite ning tiikidega.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust osutab vallas Matsalu Veevärk AS.
Koonga vallas on kõik eratarbijad lokaalküttel.
3.6.3

Jäätmemajandus

Koonga valla territooriumile uusi jäätmete ladestuskohti ei planeerita. Jätkatakse nõuetekohaselt
suletud Koonga prügila järelhooldust. Jäätmekäitlus on määratud riikliku jäätmekavaga ning valla
jäätmehoolduseeskirjaga (Koonga Vallavolikogu määrus 21.06.2011 nr 8 „Jäätmehoolduseeskirja
kehtestamine“).

Ohtlike

jäätmete

kogumine

korraldatakse

kogumisringidega.

Kasutatud

olmeelektroonikat kogutakse elanikelt Koonga ja Lõpe külas selleks kohandatud ruumides.
3.6.4

Elektri- ja sidevõrgud

Elektrilevi OÜ andmetel varustatakse Koonga valda elektriga Lõpe 110/10 piirkonna alajaamast.
Alajaama trafo on koormatud orienteeruvalt 20%. Avarii olukorras on võrku võimalik reserveerida
Pärnu-Jaagupi ja Audru piirkonna alajaamadest.
Koonga valla territooriumil puuduvad Elektrilevi võrguga liitunud tootjad. Suurimad elektrienergia
tarbijad vallas on looma- ja taimekasvatus. Põhitarbimine on asulates: Lõpe, Koonga keskus ja
Oidrema. Uute energiamahukate tootmisettevõtete asukoha valikul tasub elektrivõrguga liitumise
kulude optimeerimise eesmärgil eelistada olemasoleva piirkonnaalajaama lähedust.
Valla territooriumi varustatakse elektriga piirkonna alajaamast kolme 10 kV õhuliini fiidri kaudu:
Oidrema, Lõpe ja Kalli. Täpsustatud andmed:
Kalli fiider (kliente 385 ja tarbimine 1,55 GWh);
Lõpe fiider (kliente 159 ja tarbimine 0,93 GWh);
Oidrema fiider (kliente 220 ja tarbimine 0,83 GWh).
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Esimeses järjekorras on Elektrilevi OÜ huvi rakendada fiidritel automatiseerimist, et rikke koht kiiremini
avastada.
Koonga valla territoorium kuulub Elektrilevi varustuskindluse piirkondade liigituse järgi haja ja kesktihe
varustuskindluse piirkonda. Orienteeruvalt on haja piirkonda 70% ja kesktihedat piirkonda 30%.
Kesktihe varustuskindluse piirkond paikneb suuremates keskustes - Koonga, Lõpe ja Oidrema.
Varustuskindluse piirkondade põhimõttelised erisused on järgmised:
Kesktihe piirkonnas rakendatakse valdavalt keskpinge (6-20 kV) võrgu ringtoiteskeeme ning haja
piirkonnas on suurem osakaal radiaalliinidel. Kesktihedas varustuskindluse piirkonnas ehitatakse uued
0,4-20 kV liinid eelistatult maakaabelliinidena.
Keskpinge

elektrivõrgu

plaanimisel

määratletakse

tüviliinid

ja

lähtutakse

nende

arengu

prioriteetsusest. Liitumised tüviliinidel tagavad kõrgema varustuskindluse kui liitumised haruliinidel.
Tüviliinid suunatakse läbi asulate.
Liinitrasside valikul on määrava tähtsusega liinide ehituse ja hilisema käidu ning võimalike riketega
seotud kogukulude minimeerimine. Eelistatult paigaldatakse liinid avaliku kasutusega maadele (nt
teemaa).
Haja varustuskindluse piirkonnas on valdavalt õhuliini võrk ning see jääb alles ka tulevikus.
Elanikkonnal tuleb arvestada, et asustuse hajutatusest, suurtest metsaaladest ja tormidest tingituna
jäävad riskid varustuskindlusele püsima. Olemasolevad elektriliinid kulgevad põhiliselt metsastunud
alal, põhiline rikke allikas on puude/okste murdumine liinidele ja juhtme katkemine.
Eraldi kinnistud vormistatakse võrguettevõttele ainult piirkonna alajaamade tarbeks. Liinide
kavandamisel lähtutakse elektrienergia varustuskindluse piirkondade nõuetest võrgukooslusele, kus
on arvestatud võimalikke riske varustuskindlusele ja mõjusid keskkonnale. Liinitrasside valikul on
määrava tähtsusega liinide ehituse ja hilisema käidu ning võimalike riketega seotud kogukulude
minimeerimine.

Eelistatult

paigaldatakse

liinid

avaliku

kasutusega

maadele

(nt

teemaale,

kergliiklusteede äärde).
Elektriliinide ja 6-20 kV alajaamade rajamiseks sõlmitakse maaomanikega isikliku kasutusõiguse
lepingud. Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord on sätestatud
majandus-

ja taristuministri määrusega 25.06.2015 nr

kaitsevööndis

tegutsemise

kord

ja

kaitsevööndi

73 „Ehitise kaitsevööndi
tähistusele

esitatavad

ulatus,

nõuded”

(RT I, 28.06.2015, 4).
Koonga vallale kuuluvad mitmed alajaamad ja trafod. Elektrilevi võrguga liitumise eeldus on, et
toitepunkt kuulub Elektrilevile.
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Metsatrassidel kuni 1 kV paljasjuhtmeliste õhuliinide asendamisel õhukaabelliinidega ja 1- 35 kV
õhuliinidel kaetud juhtmete paigaldamisega tekib osaühingul Elektrilevi võimalus vähendada trasside
raiemahtu.
Üldplaneeringu joonistele on kantud alajaamad, alla 110 kV ja üle 10 kV elektriliinid, 110 kV
elektriliinid ning ELASA liinirajatis. Samuti on kantud kavandatava Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV
elektriliini eelistatud trassi kulgemise variant Oidrema külas. Muus osas kulgeb planeeritav HarkuLihula-Sindi 330/110 kV elektriliin üldjoontes olemasoleva 110 kV elektriliini trassikoridoris.
Elektriliinide rajamisel on soovitav kasutada olemasolevaid trasse.
Tuuleparke Koonga valda ei ole planeeritud. Tuulepargi all mõeldakse valla üldplaneeringus mitmest
elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest,
ehitistest ning rajatistest koosnevat tuuleelektrijaama. Planeeringualale on lubatud ehitada kuni 28 m
kõrguseid üksiktuulikuid. Kuni 28 m kõrguseid üksiktuulikuid käsitletakse tavaliste tootmisüksustena.
Kõigi mistahes kõrgusega tuulegeneraatorite ehitamisel tuleb ehitusloa eelnõu ja ehitamise teatis
Kaitseministeeriumiga eelnevalt kooskõlastada.
Erandina on üldplaneeringu joonisel 3 „Maardlad ja tehnorajatised“ märgitud alad, kus tohib ehitada 28
m kõrgemaid üksiktuulikuid järgmistel tingimustel (joonis 22):


igale alale on lubatud ehitada üks tuulik;



tuulikud peavad üksteisest paiknema vähemalt 1 km kaugusel;



joonisel 3 „Maardlad ja tehnorajatised“ on märgitud igal alal tinglik maksimaalne lubatud tuuliku
kõrgus meetrites. Lõplik kooskõlastus ning tuuliku lõplik võimalik kõrgus sõltub konkreetse
tuuliku asukohast;



tuuliku ehitusõiguse saamiseks on nõutav detailplaneering;



nõutav

detailplaneering

tuleb

võimalikult

varases

planeerimisetapis

kooskõlastada

1

Kaitseministeeriumiga lennundusseaduse § 35 lõike 6 alusel;


maardlate alale võib tuulikuid püstitada peale maavaravaru ammendumist;



tuuliku ehitamiseks on soovitav eelistada lagedat maastikku.

Avalikud internetipunktid töötavad Koonga ja Lõpe raamatukogudes.
Koonga vallas on võimalik kasutada kolme mobiilsideoperaatori teenuseid. Koonga valla prioriteediks
on interneti püsiühenduse võimaluse parandamine, milleks tuleb teha koostööd teenusepakkujatega.
Uute raadiosidemastide püstitamisel elamu või üldkasutatavate hoonete maale lähemale kui 100 m
peab selleks olema elamumaa või üldkasutatava hoone maa omaniku nõusolek. Raadiosidemastide
püstitamisel tuleb hoiduda väärtuslike maastike vaadete rikkumisest.
Üldplaneeringu joonisele 1 „Põhijoonis“ ja joonisele 3 „Maardlad ja tehnorajatised“ ning tihedama
asustusega Koonga, Lõpe, Oidrema ja Irta külakeskuste kaartidele on kantud Eesti Lairiba
Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatis.
Sideehitiste kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool sideehitist vastavalt majandus- ja taristuministri
määruse 25.06.2015 nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja
kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded” (RT I, 28.06.2015, 4) § 14 kohaselt maismaal 1 meeter
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sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega
raadiomasti korral 1 meeter välimiste tõmmitsate vundamendi välisservast ühendades tõmmitsad
mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 meeter vundamendi välisservast.
3.6.5

Ohtlikud ja suurõnnetusohuga ettevõtted ja objektid

Maa-ameti kaardirakenduse ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted alusel ei asu Koonga vallas
ühtegi ohtlikku ettevõtet ja suurõnnetuseohuga (A- ja B-kategooria) ohtlikku ettevõtet.
Keskkonnaregistri andmetel (seisuga 18.06.2015) on Koonga vallas kolm keskkonnaohtlikku objekti.
Lõpe Agro OÜ kütusemahutid Koonga (registrikood OOB0070505), Lõpe (registrikood OOB0106361)
ja Rabavere külas (registrikood OOB0105739).
Päästeameti põhimõte on, et ohtlikke ettevõtteid ei ole lubatud planeerida elamualadele lähemale kui
300 meetrit (antud number on keskmine ohtlike ettevõtete ohuala).
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4. VÕIMALIK OLULINE KESKKONNAMÕJU JA ARENGUSTSENAARIUMID
Üldplaneeringu koostamisel ja selle keskkonnamõju strateegilisel hindamisel tuleb arvesse võtta nii
sotsiaal-majanduslikule, kultuurilisele kui looduskeskkonnale avalduvat mõju, määramaks jätkusuutliku
ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused.
Eelkõige käsitletakse mõju, mis kaasneb üldplaneeringuga kavandatava maakasutuse muudatustega.
Üldplaneeringuga määratakse maa-alade kasutamise valdav juhtotstarve, mis annab arengusuuna
kogu

määratletud

piirkonnale.

Käsitletakse

samuti

mõningaid

juhuseid

(valge

ala),

kui

üldplaneeringuga ei teha ettepanekut maa sihtotstarbe muutmiseks, kuid muutmisele piiranguid ei
seata. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ei käsitle valdkondlike arengukavadega
(jäätmekava, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava jne) ettenähtud muudatustega seotud
mõju. Üldplaneeringu koostamisel ja selle keskkonnamõju strateegilisel hindamisel on lähtutud
olemasolevate valdkondlike arengukavadega planeeritavast, eeldades, et arengukavade koostamisel
on kasutatud parimat ekspertteadmist antud valdkonnas ning kaalutud ja hinnatud arengukavaga
kaasnevat. Üldplaneeringu pädevuses on määrata tootmiseks sobivad alad või suunata eemale
tootmist

mittesobivatelt

aladelt,

pakkudes

nendesse

kohtadesse

perspektiivselt

uut

maakasutusotstarvet. Samuti täpsustab üldplaneering keskkonnatingimused, mida konkreetsetel
aladel tuleb täita.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus hinnati üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste
strateegilist keskkonnamõju järgmistes valdkondades:
1. Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale


Demograafilised protsessid.



Töökohtade olemasolu (ettevõtluskeskkond).



Haridus.



Taristu toimimine ja teenuste kättesaadavus; liikumisteed.



Inimese tervis ja heaolu (müra, vibratsioon, õhusaaste ja muu keskkonnasaaste (radoon)).

2. Mõju kultuurilisele keskkonnale


Kultuuri hoidvate ja edendavate asutuste aktiivsus ning positsioon valla elanike seas, samuti
nimetatud asutuste poolt pakutavate teenuste kättesaadavus.



Aktiivse kogukonna olemasolu vallas.



Head sportimis- ja puhkamisvõimalused on oluline osa kultuurilisest keskkonnast.



Ajaloolise keskkonna väärtustamine ning selle hoidmine ja tutvustamine. Koonga vallas on
mitmeid väärtuslikke muinsuskaitse- ja pärandkultuuriobjekte, mida tuleb hoida ja samuti
tutvustada.



Kultuurilis-ajaloolist keskkonda aitavad määratleda väärtuslikud maastikud, mis on olulised nii
esteetilisest kui ka looduslikust ning puhkemajanduslikust aspektist.

3. Mõju looduskeskkonnale


Pinna- ja põhjavesi, pinnas.
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Maaparandussüsteemid.



Kaitstavad loodusobjektid, rohelise võrgustiku toimimine, taimestik ja loomastik.



Natura 2000 linnu- ja loodusalad.



Väärtuslikud põllumajandusmaad.



Keskkonnaregistri maardlate nimistusse kantud maardlad.

KSH ulatus hõlmab planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude analüüsi Koonga valla territooriumil,
kuivõrd üldplaneering hõlmab Koonga valla haldusterritooriumi. Riigipiiriülest mõju pole ette näha.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus kaaluti arenguvariante:


Koonga dolokivimaardlale uute karjääride avamine;



Koonga valla teede olukord;



tuuleparkide rajamine ja üksiktuulikud valla territooriumil;



loomakasvatus (seakasvatus);



korduva üleujutusega alad valla territooriumil;



rohevõrgustiku täpsustamine;



asustusalad (tõmbekeskused);



turismi arendamine.

Keskkonnamõju hindajad osalesid erinevate arengustsenaariumite aruteludel koos üldplaneeringu
koostajatega. Ühisaruteludel jõudsid keskkonnamõju hindajad koos planeeringu koostajatega
planeeringulahenduseni.
Keskkonnamõju strateegilises hindamise aruandes käsitletakse alternatiividena kahte erinevat
arengustsenaariumit (alternatiivi), millest üks näeb ette üldplaneeringu kehtestamist ja teine
olemasoleva olukorra jätkumist, kus vallal kehtivat üldplaneeringut ei ole (0-alternatiiv).
0-alternatiiv ehk olukord, kus Koonga vallale üldplaneeringut ei koostata ning valla ruumilist arengut
on võimalik suunata maakonnaplaneeringu, detailplaneeringute ning arengukavade kaudu, reaalselt
rakendatav ei ole, kuna planeerimisseaduse (vastu võetud 13.11.2002, RT I 2002, 99, 579), mille
alusel algatati Koonga valla üldplaneeringu koostamine, § 45 kohaselt on kõik kohalikud
omavalitsused kohustatud koostama ja kehtestama oma territooriumi üldplaneeringu. Seetõttu
käesolevas KSHs 0-alternatiivi ei käsitleta.
Koonga vallale koostatakse üldplaneering, millega võetakse suund suhte looduskeskkondmajandustegevus tasakaalustamisele. Säilitatakse kõik olemasolevad looduslikult ja ajalooliskultuuriliselt väärtuslikud alad ning nähakse seal majanduse arendamist arvestades võimalike
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looduskaitseliste ja maastikuliste piirangutega. Üldplaneeringuga on määratud maa-alade valdav
juhtotstarve, mis annab arengusuuna kogu määratletud piirkonnale.
Järgnevalt on hinnatud üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste strateegilist keskkonnamõju
sotsiaal-majanduslikule, kultuurilisele ja looduskeskkonnale.

4.1

Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale

Käesolevas peatükis on käsitletud mõjusid inimese sotsiaalsetele vajadustele, tööhõivele, tervisele ja
majandusarengule.
Koonga valla elanike arv on pidevalt vähenenud nii loomuliku iibe kui ka väljarände tõttu. Tabelis 18
on toodud sünnid ja surmad Koonga vallas aastatel 2004-2014 (Koonga valla üldplaneering). Suur osa
Koonga valla elanikest on koondunud Koonga, Lõpe ja Oidrema külla.
Tabel 18. Sünnid ja surmad Koonga vallas aastatel 2004-2014
Aasta
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Sünnid
14
16
12
12
9
11
14
15
12
10
6

Surmad
14
17
27
18
20
25
17
17
16
20
14

Koonga valla aktiivsemad ettevõtluspiirkonnad on Koonga, Lõpe, Oidrema ja Irta küla. Põhiosa
piirkonna tööjõuressurssidest moodustub kohaliku elanikkonna baasil. Paljud Koonga valla elanikud
töötavad väljaspool valda, sest kohapeal töökohti ei jätku, sellepärast on oluline tagada ühistranspordi
kättesaadavus Pärnu, Lihula ja Pärnu-Jaagupi suunal. Pärnusse jõudmiseks eelistatakse pikemat,
kuid tolmuvaba kattega Koonga-Kalli teelõiku lühemale Koonga-Ahaste teele, mis on kruuskattega.
Mihkli-Koonga-Ahaste tee tolmuvaba katte alla viimisega lüheneks teekond Pärnu ca 6 km võrra ja
paraneks kihelkonnakeskuse Mihkli ühendus vallakeskuse Koongaga. Oluline on vallasiseste teede
mustkatte alla viimine ja kergliiklusteede rajamine (Lageda tee, Vallamaja tee, Koonga-Kalli tee, LõpeOidrema tee ja Irta tee).
Käesoleval ajal on Koonga vallas suurim tööandja Koonga Vallavalitsus (koolid, lasteaiad,
sotsiaalhoolekanne). Peamised tegevusalad eraettevõtetes on põllumajandus, metsamajandus, puidu
töötlemine, teenindus, kaubandus, toitlustus, transporditeenuste osutamine.
Vabade äri- ja tootmismaade olemasolu ning soodne ettevõtluskeskkond on eelduseks ettevõtete
laienemisele ning uute ettevõtete rajamisele, turismi arendamiseks. See toob valda juurde töökohti
ning elanikke. Hea ettevõtluskeskkonna määravad nii tootmis- ja ärimaade soodne paigutus
infrastruktuuri suhtes kui ka infrastruktuuri seisukord.
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Inimese tervise ja heaolu määrab suuresti elukeskkonna üldine kvaliteet - tööstusalade kaugus
elamualadest, rohe- ja puhkealade olemasolu ja piisavus, vabaaja veetmise võimalused, aga ka
kogukonnatunne ja külaelu toimimine ning üldine teenuste kättesaadavus ja nende kvaliteet.
Võimalikke mõjusid on käsitletud üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvete kaupa.
4.1.1

Elamumaa

Kogu olemasolevat hajaasustuses paiknevat elamumaad Koonga valla üldplaneeringu joonistel
märgitud ei ole. Üldplaneeringus on elamumaadeks määratletud endiste talukohtade maa
(üksikelamute ehituseks sobilik endiste talukohtade maa) ja korterelamumaa (joonis 18). Endiste
talukohtade maa väljaselgitamisel on lähtutud juurdepääsuteede olemasolust ajalooliste talukohtadeni.
Valla üldplaneeringul näidatud nn valge ala on maa-ala, mille kohta ei tehta valla üldplaneeringuga
ettepanekut maa sihtotstarbe muutmiseks, kuid muutmisele samas ka piiranguid ei seata. Elamuehitus
on lubatud kõikjal, kus seda ei välista kehtivatest õigusaktidest või Koonga valla üldplaneeringust
tulenevad piirangud.
Korterelamumaaga on valdavalt tegemist juba vastavas kasutuses olevate aladega (Oidrema, Lõpe,
Koonga, Irta, Tarva külade keskustes). Laiendusi üldplaneeringuga ette ei näha.
Koonga vallas on põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud. Valla keskosas on põhjavesi peamiselt
kaitsmata. Elamumaade laiendamisega aladele, kus põhjavesi on peamiselt kaitsmata või nõrgalt
kaitstud võib ilmneda oluline negatiivne mõju põhjaveele. Elamumaade rajamisega kaasnevad
negatiivsed mõjud võivad ilmneda välisõhu kvaliteedile lokaalkütte kasutamise korral külade
kompaktse asustusega aladel. Tuleb vältida elamualade laiendamist veekogude piiranguvöönditesse.
Rohevõrgustiku alale jäävate elamumaade puhul on tegemist juba vastavas kasutuses olevate
aladega. Olulist mõju rohevõrgustiku toimimisele pole ette näha. Elamualasid ei tohiks rajada
kaitsealuste liikide leiukohtadesse ja metsamaale. Metsamaale elamuala laiendamisel tuleb
planeerimise ja ehitustegevuse käigus maksimaalselt säilitada kõrghaljastust.

Joonis 18. Väljavõte Koonga valla üldplaneeringu joonisest 1 „Põhijoonis“ Tarva küla keskus
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Peamised mõjud (müra, vibratsioon ja õhusaaste) inimeste heaolule ja tervisele kaasnevad
elamumaade laiendamisega riigitee äärde (joonis 18) ning nendevahelisele alale. Samuti võib
negatiivne mõju kaasneda elamualade kavandamisega tootmisalade lähistele. Koonga valla
üldplaneeringus ei ole ette nähtud uusi elamualasid.
Müra. Elamualade laiendamist tuleb vältida avalikult kasutatavate maanteede kaitsevööndisse.
Ehitusseadustiku vastu võetud 11.02.2015 (RT I, 05.03.2015, 1) § 71. Avalikult kasutatava tee
kaitsevöönd
(2) ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu poolt nimetatud maantee (edaspidi Euroopa teedevõrgu
maantee) kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on kuni 50 meetrit.
Ülejäänud maanteede kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on kuni
30 meetrit. Maantee omanik võib kaitsevööndi laiust põhjendatud juhul vähendada. Koonga valla
kohalike maanteede kaitsevöönd on 20 meetrit äärmise sõiduraja teljest.
Elamumaade arendamisel maantee kaitsevööndi vahetus läheduses tuleb läbi viia liiklusest tuleneva
mürataseme hindamine. Mürataseme piirnormide ületamise korral tuleb ette näha leevendavad
meetmed mürataseme alandamiseks elamumaadel.
Müraprobleemide ilmnemisel saab mürataset vähendada järgmiste meetmete abil: liiklussageduse
vähendamine (liikluse hajutamine, ümbersuunamine), kergliikluse ja ühistranspordi soodustamine,
raskeveokite

liikluse

keelustamine

öötundidel

ja

puhkepäevadel,

ristmiku

liikluskorralduse

parandamine, kiiruspiirangute rakendamine, teekatte asendamise/rekonstrueerimine, kasutades
seejuures müra vähendavat teekatet, ehituslikud meetmed elamu projekteerimisel (ventilatsiooniavade
asukoht, elu- ja magamisruumide paiknemine jms). Passiivsetest müratõkkevahenditest saab
kasutada hoonetel mürakindlaid aknaid, seinte katmist pehmendava materjaliga jms. Samuti saab
kasutada müraekraane ja -seinu, kuid nende rajamiseks on vaja ruumi. Mürarohketesse
piirkondadesse ehitamise soovi korral on siiski kõige reaalsemalt kasutatavad võtted müraekraanide
või müraseinte rajamine, sest paljude eelpool nimetatud liikluskorralduslike meetmete rakendamine
riigiteel on raskendatud.
Vibratsioon. Soovimatu vibratsioon võib põhjustada ehitiste, masinate jt tarindite kahjustusi, võimalik
on ka purunemine. Inimesele mõjub vibratsioon peamiselt närvisüsteemile ja veresoonkonnale, toime
sõltub vibratsiooni tugevusest. Liiklusest tuleneva vibratsiooni suurust mõjutavad teede olukord,
sõidukite kaal (telje koormus), sõidukite kiirus, sõiduki konstruktsioon, pinnase tüüp (vetruv pinnas
annab vibratsiooni paremini edasi), pinnase kihilisus, aastaajad, hoone konstruktsioon jne. Samuti
mõjutavad vibratsiooni pinnaseomadused (mida väiksem on pinnase tihedus (kõvadus), seda suurem
on vibratsioon). Üldjuhul vibratsioon väheneb teest kaugenemisega. Eriti mõjutatavad on vibratsiooni
poolt liivapinnased. Mõnel juhul ei vähene vibratsioon teest eemaldumisel, vaid jääb samale tasemele
või isegi suureneb (turbapinnase puhul). Kokkuvõtvalt võib öelda, et on äärmiselt keeruline tekitada
liikluse poolt sellist vibratsiooni, mis hooneid otseselt kahjustaks, kuid vibratsioon võib mõjutada
hoonete kahjustamist kaudselt. Üldjuhul on kõige rangemad vibratsiooni normid hoonetele
(vibratsioon, mis hooneid kahjustada võiks) üle 30 korra kõrgemad tasemest, mis on inimese poolt
tajutav.
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Õhusaaste. Peamisteks õhusaaste allikateks on liiklus ja lokaalkütte kasutamine elamutes. Liiklusest
tulenev õhusaaste üldjoontes väljaspool teeala lubatud piirkontsentratsioone ei ületa. Elamumaade
laiendamisel võib õhukvaliteeti mõjutada lokaalkütte kasutamine eramajades. Seejuures on elamute
järkjärgulisest lisandumisest tulenevalt tegemist kumuleeruva iseloomuga mõjuga. Soovitav on
eelistada taastuvaid kütteliike (puit, biomass, päikeseenergia). Korterelamute rajamisel tuleks kaaluda
võimalusi nende liitmiseks kaugküttepiirkonnaga, mis aitab vähendada lokaalsetest küttesüsteemidest
tulenevat õhusaastet. Samuti tagab kõrgemate korstnate kasutamine kaugküttevõrgu katlamajades
parema õhusaaste hajumise võrreldes eramajade madalate korstnatega.
Tervishoid. Eesti Geoloogiakeskuse OÜ poolt 2004. aastal koostatud Eesti radooniriski levilate kaardi
alusel ei ole Pärnu maakonnas radooniriski. Koonga vallas on valdavalt normaalse radooniriskiga
alad, normaalse looduskiirgusega pinnased (joonis 19). Lokaalselt võib esineda kõrge ja madala
radoonisisaldusega pinnaseid. Koonga vallas esineb karstialasid. Karstipiirkonnad on tuntud kui
potentsiaalselt radooniohtlikud alad. Kui hoone asub karstitühiku või –lõhe kohal, võib radoon
migreeruda nende kaudu rõhuerinevuste tõttu majade siseõhku (Esialgne Eesti radooniriski levilate
kaart, 2004).

Joonis 19. Väljavõte esialgsest Eesti radooniriski levilate kaardist (Eesti Geoloogiakeskus, 2004)

Kobras AS töö nr 2014-130

Objekti aadress: Pärnumaa, Koonga vald
71/ 287

Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Leevendavad meetmed elamualade planeerimisel
- Külade ajaloolise struktuuri säilitamiseks ja taastamiseks soositakse elamute teket endistele
talukohtadele nende algses kohas.
- Endisele talukohale elamu püstitamisel minimaalset krundi suurust ei määrata. Endiste talukohtade
maa väljaselgitamisel on lähtutud juurdepääsuteede olemasolust ajalooliste talukohtadeni.
- Valgel alal saab uue elamu püstitamiseks ehitusõiguse katastriüksus, mille suurus on vähemalt 0,5
ha.
- Rohelise võrgustiku alal saab uue elamu püstitamiseks ehitusõiguse katastriüksus, mille suurus on
vähemalt 1,0 ha ja tagatakse rohelise võrgustiku toimimine.
- Elamumaa juhtotstarbega maal on lubatud määrata kuni 50 % ulatuses ärimaa sihtotstarvet, et
soodustada turismi ja teenustesektori (majutus, toitlustus) arengut. Sealjuures ei tohi ärimaa
arendamisega kaasneda olulist negatiivset mõju naaberaladele (nt liiklusvoogude suurenemine, müra
ja muu häirimine).
- Ehitusluba uute eluhoonete ehitamiseks antakse vaid siis, kui ehitusloa andmise hetkel on tagatud
mõistlik juurdepääs avalikus kasutuses oleva teeni. Uutele arendusaladele peab olema tagatud
ligipääs päästetööde tegemiseks.
- Olemasolevatel elamualadel ehitamisel tuleb järgida väljakujunenud hoonestuse tihedust ja
struktuuri, samuti ehitusmahtusid ja arhitektuurseid lahendusi (katusekalded, korrused, aknad,
välisviimistlusmaterjalid jne). Ehitiste välisilme peab sobituma ümbritseva miljööga.
- Elamumaale juurdepääsuteede ja liinide rajamisel kasutada eelkõige olemasolevat taristut tagades
juurdepääsu avalikult teelt.
- Juurdepääsuteed elamumaale peavad olema läbitavad päästeautodele.
- Elamumaale teede ja liinide rajamisel kasutada eelkõige olemasolevat taristut ning arvestada
vajadusega tagada juurdepääs naaberkinnistutele.
- Ehitustegevusel tuleb tagada olemasolevate maaparandussüsteemide toimimine.
- Elamualale piirdeaedade rajamisel tuleb kinni pidada väljakujunenud traditsioonist.
- Uute hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb tagada veevarustuse ja reoveepuhastuse vastavus
keskkonnanõuetele.
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- Tehnovõrkude (elekter, side) väljaarendamine toimub arendaja ja võrguvaldaja vahelisel kokkuleppel.
- Hoonestuse (õuede) kavandamisel arvestada looduslike tingimustega (nagu liigniisked alad,
ilmakaared, valitsevad tuuled ja selle eest kaitset pakkuv kõrghaljastus jmt).
- Elamute vähim lubatud kaugus kalmistutest on 100 m.
- Soovitav on lokaalküttena vältida kivisöe ja turbabriketi kasutamist ning eelistada taastuvaid kütteliike
(puit, biomass, päikeseenergia). Korterelamute rajamisel tuleks kaaluda võimalusi nende liitmiseks
kaugküttepiirkonnaga.
- Reoveekogumisalal kokku kogutud vesi peab enne suublasse juhtimist vastama Vabariigi Valitsuse
määrusele 29.11.2012 nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise
kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete
täitmise kontrollimise meetmed“ (RT I, 04.12.2012, 1).
- Reoveekogumisalad tuleb tulevikus laiendada vastavalt uute planeeritavate alade laienemisega.
- Uued planeeritavad elamud peavad vastama tuleohutusnõuetele.
4.1.2

Ärimaa

Üldplaneeringus on ärimaana määratletud kaubandus-, teenindus-, toitlustus-, majutus- ja büroo- ja
kontorihoonete maa, tanklate maa, raadioside rajatiste maa.
Ärimaa on lubatud üldplaneeringu joonisel 1 „Põhijoonis“ ja joonisel 3 „Maardlad ja tehnorajatised“
märgitud ärimaa juhtotstarbega aladel, elamumaa ja tootmismaa juhtotstarbega aladel ning kõikjal,
kus seda ei välista kehtivatest õigusaktidest või Koonga valla üldplaneeringust tulenevad piirangud.
Leevendavad meetmed ärimaa planeerimisel
- Kohalik omavalitsus kaalub detailplaneeringu koostamise vajadust.
Detailplaneeringu kohustusega alasid Koonga valla üldplaneeringu joonistel näidatud ei ole.
Detailplaneeringute koostamise vajadus sõltub kavandatavast tegevusest, selle mõjust väljapoole
kinnistu piiri ja avalikust huvist. Avaliku huvi määratlemisel lähtutakse eelkõige vallaelanike õigustatud
vajadustest ja huvidest.
Detailplaneeringu kohustus tekib järgmistel juhtudel:


Rohelise võrgustiku tugialasid tükeldavate uute teede rajamisel on vajalik detailplaneering, v.a
matkarajad, kergliiklusteed ja juurdepääsuteed elamutele.



Raadamine koos katastriüksuse sihtotstarbe muutmisega rohelise võrgustiku tugialadel üldjuhul
lubatud ei ole, v.a endiste talukohtade maal, üksikelamu või talukompleksi rajamisel, tuletõrje
veevõtukohtade ja nendele juurdepääsude rajamisel, metsaparanduseks tehtavatel töödel ning
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metsamajanduslike

püsilaoplatside

rajamisel,

maavara

kaevandamise

loa

andmisel

mäeeraldisel ja selle teenindusmaal, pärandkultuuri- ja ürglooduse objektidel lähtuvalt
vajadusest neid kaitsta või eksponeerida, kultuurimälestiste kaitsevööndis lähtuvalt vajadusest
mälestist kaitsta või eksponeerida.


Detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine on kohustuslik, kui
ehitiste püstitamisel, maaparandusel või põllumajandustöödel väljatava kaevise maht ulatub
3

dolokivi ja lubjakivi korral üle 3000 m .


Komplekse moodustavate kultuurimälestiste piirides ehitamisel on detailplaneering üldjuhul
kohustuslik. Ilma detailplaneeringuta võib kultuurimälestiste kompleksi maa-alal ehitada
Muinsuskaitseamet nõusolekul. Komplekse moodustavate kultuurimälestiste loend on toodud
peatükis 4.2.1 Muinsuskaitseobjektid ja pärandkultuur.



Kohaliku omavalitsuse initsiatiivil koostatakse detailplaneeringuid juhul, kui tegemist on avalike
huvide kaitsmisega või valla omandis olevate kinnistute väärtustamistega.



Koonga-Kalli kergliiklustee rajamisel on nõutav detailplaneering.



Üle 28 m kõrguste üksiktuulikute ehitamine on lubatud ainult detailplaneeringu alusel.



Nõutav

detailplaneering

tuleb

võimalikult

varases

planeerimisetapis

kooskõlastada

1

Kaitseministeeriumiga lennundusseaduse § 35 lõike 6 alusel.


Tegevusi, millega kaasneb kinnistuülene mõju elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa
sihtotstarbega maal asuva elamu õuealale võib detailplaneeringu alusel lubada ainult mõjutatud
kinnistuomanike nõusolekul. Kinnistuüleste mõjude hulka arvatakse ka kinnistul kavandatava
tegevusega kaasneva transpordi mõju (müra, tolm, valgusreostus, liiklusohutus jms).



Kohalikul omavalitsusel on kohustus kaaluda detailplaneeringu koostamise vajadust ärimaa,
tootmismaa ja mäetööstusmaa juhtotstarbega aladel, kui võib ilmneda kavandatava tegevuse
mõju väljapoole kinnistu piiri.

- Ärimaa juhtotstarbe rakendamisel ei tohi kahjustada ega piirata naaberkinnistute omanike ja
valdajate huve ega õigusi.
- Detailplaneeringu algatamisel tuleb kaalutleda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust.
Vajalikkuse hindamisel tuleb arvestada ka sotsiaalseid aspekte.
-

Uued planeeritavad ehitised peavad vastama tuleohutusnõuetele. Uutele arendusaladele peab

olema tagatud ligipääs päästetööde tegemiseks.
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4.1.3

Üldkasutatav maa

Üldplaneeringus on üldkasutatava maana määratletud alad, kus asuvad või kuhu võib rajada avalikku
funktsiooni täitvaid (ehk üldmaa ja/või sotsiaalmaa sihtotstarbega haakuvaid) hooneid: valitsus- ja
ametiasutusi, meditsiiniasutusi, teadus-, haridus- ja meediaasutusi, spordi- ja kultuuriasutusi, avalikus
kasutuses olevaid parke ja parklaid ning vaba aja veetmisega seotud asutusi sõltumata nende
omandivormist. Üldplaneeringus ei eristata ühiskondlike- ja üldkasutatavate hoonete maid kuuluvuse
järgi omavalitsuse, riigi või eraomandisse. Siia kuuluvad ka valla munitsipaalomandisse taotletavad
virgestus- ja puhkealad. Üldkasutataval maal ehitamisel määratakse maakasutus- ja ehitustingimused
projekteerimistingimustega, ehitusteatise ja ehitusprojektiga ning vajadusel detailplaneeringuga.
Üldplaneeringu joonistel on eraldi välja toodud üldkasutatava maa eriliigid –

Kalmistute maa ja

Aiandusmaa (joonis 20).
Aiandusmaa on maa, mis on ette nähtud elanikele isiklikuks tarbeks põllumajandussaaduste
kasvatamiseks ja hobiaianduseks. Ühtlasi on aiandusmaa kasutuses puhkeotstarbeliselt.
Kalmistute maa (üldplaneeringu joonistel tähistatud kalmistu nimega) – kalmistu ja lahkunute
matmisega seotud ehitiste maa-ala, kalmistu juurdepääsutee ja parkla.
Aiandusmaa

alla

kuuluvad

alad,

millel

võivad

kohalikud

elanikud

isiklikuks

tarbeks

põllumajandussaaduseid kasvatada. Ühtlasi on need maad kasutuses puhkeotstarbeliselt.
Aiandusmaana on üldplaneeringus reserveeritud:
1. Oidremaa aiamaad,
2. Lõpe aiamaad,
3. Koonga aiamaad,
4. Irta aiamaad.
Leevendavad meetmed ja maakasutustingimused üldkasutatava maa planeerimisel
- Aiandusmaa kasutamine ei anna õigust nimetatud maa erastamiseks/ostmiseks.
- Maa kasutamine on lubatud ainult taimekasvatuslikel eesmärkidel.
- Aiandusmaale ei või istutada pikaealisi ja kõrgekasvulisi vilja- ja ilupuid.
- Aiandusmaal ei tohi kasvatada kergesti metsistuvaid agressiivse levikuga taimeliike.
2

- Aiandusmaal võib kohaliku omavalitsuse loal ja tingimustel püstitada alla 20 m suuruseid ilma
vundamendita kergkasvuhooneid, muude ehitiste/rajatiste püstitamine on keelatud.
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Joonis 20. Väljavõte Koonga valla üldplaneeringu joonisest 1 „Põhijoonis“ Oidrema küla keskus ja
Oidremaa mõisa park
Koonga vallas on Mihkli kalmistu ja Kalli kalmistu. Kalmistute maa on üldkasutatav maa. Kalmistute
maale peab olema tagatud vaba ja heakorrastatud juurdepääs. Elamumaad ja tootmismaad lähemale
kui 100 m kalmistute maale ei planeerita. Samuti ei planeerita tootmistegevust, mis tekitab kalmistute
maal ülemäärast keskkonnahäiringut. Mihkli ja Kalli kalmistute maad taotletakse üldplaneeringuga
munitsipaalomandisse.
4.1.4

Tootmismaa

Üldplaneeringus on tootmismaana määratletud tööstusliku ja põllumajandusliku tootmisega seotud
hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maa.
Tootmismaa on lubatud üldplaneeringu joonistel märgitud tootmismaa juhtotstarbega aladel. Valgel alal
on lubatud tootmismaa juhtotstarve, kui kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnahäiringut.
Uute tootmispiirkondade kavandamisel tuleb arvestada, et see jääks mõistlikku kaugusesse
olemasolevatest elurajoonidest ja kalmistutest.
Leevendavad meetmed tootmismaa planeerimisel
- Ehitusõigus, parkimine, tehnovõrgud ja -rajatised, haljastuse ja heakorra põhimõtted määratakse
projekteerimistingimustega, ehitusteatise ja ehitusprojektiga ning vajadusel detailplaneeringuga.
- Olemasolevatele ja reserveeritud tootmismaadele võib mitmekesisema arengu võimaldamiseks
lubada kuni 50 % ulatuses ärimaa sihtotstarvet (võimaldab ala arendada kas tootmis- või ärimaana või
nimetatud juhtotstarvete kombinatsioonina).
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- Tootmisega, millega kaasneb kinnistuülene mõju elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa
sihtotstarbega maal asuva elamu õuealale või üldkasutatavale maale, võib lubada tegevusi ainult
detailplaneeringu alusel ja mõjutatud kinnistuomanike nõusolekul.
- Tootmisel, mille puhul kinnistuülene mõju võib olla oluline, on keskkonnamõju strateegiline hindamine
kohustuslik. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilisel hindamisel tuleb muu hulgas hinnata ka
sotsiaalseid aspekte.
- Kinnistuüleste mõjude hulka arvatakse ka kinnistul kavandatava tegevusega kaasnevat transpordist
põhjustatud mõju (müra, tolm, valgusreostus, liiklusohutus, lõhn jms).
- Lõhnaaine lühiajalist esinemist sõnniku laotamisel ei loeta kinnistuüleseks mõjuks, kui on järgitud
sõnniku hoidmise ja laotamise parima võimaliku tehnika nõudeid.
- Liikluskorralduslike vahenditega ja juurdepääsude planeerimisel tuleb vältida tootmismaaga seotud
transpordi liikumist läbi elamu- ja puhkealade.
- Tootmishooned peavad sobituma ümbritseva miljööga.
- Ohtlikke ettevõtteid ei ole lubatud planeerida elamualadele lähemale kui 300 meetrit.
- Välisõhu saastet tekitava tootmistegevuse puhul on vajalik välisõhu saasteloa taotlemine (lähtuvalt
keskkonnaministri määrusest 11.06.2014 nr 20 „Saasteainete heitkogused ja kasutatavate
seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba“, RT I,
17.06.2014,

1),

mille

käigus

saab

seada

vajadusel

tingimused

näiteks

püüdeseadmete

paigaldamiseks ja seeläbi vähendada saasteainete heidet välisõhku.
4.1.5

Puhke- ja virgestusmaa

Puhke- ja virgestusmaana nähakse üldplaneeringus eelkõige avalikus kasutuses olevat maad. Puhkeja virgestusvõimaluste tagamine on kohaliku omavalitsuse üks ülesannetest. Ärilistel eesmärkidel
rajatud puhkeehitiste alune maa on ärimaa juhtotstarbega.
Leevendavad meetmed puhke- ja virgestusmaa planeerimisel
- Prahistamise ja reostamise vältimiseks tuleb virgestusrajatiste maa-aladele paigaldada prügikastid.
- Virgestusrajatiste maa-aladel ja rohealadel tuleb maksimaalses ulatuses säilitada kõrghaljastust.
- Kinnismälestise kaitsevööndis tuleb arendustegevus kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.
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4.1.6

Mäetööstusmaa

Üldplaneeringus on tähistatud mäetööstusmaana kaevandatavad alad, karjääride ja turbatootmise alla
jäävad alad. Siia võivad kuuluda ka kaevandamisega seotud ja seda teenindavad spetsiifilised
maapealsed hooned, rajatised, ladustamisplatsid jms (mäeeraldise teenindusmaa).
Koonga valla territooriumile jääb 11 maardlat (joonis 12). Kaevandamise õigus maardlas tekib
maavara kaevandamisloa alusel. Koonga vallas asuvatel maardlatel on seisuga 01.03.2016 seitse
kehtivat maavara kaevandamise luba. Menetluses on kaks maavara kaevandamise loa taotlust.
Kaevandamisel on peamisteks keskkonda mõjutavateks teguriteks pinna- ja põhjaveeseisund, tolm,
müra ja maastikupildi visuaalne muutumine.
Mehhanismide töö tekitab müra ja õhusaastet. Välisõhusaaste ei tohi ületada seadusandlusega
kehtestatud piirnorme. Müratase peab vastama kehtivatele piirnormidele (sotsiaalministri määrus
04.03.2002 nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”, RTL 2002, 38, 511), et vältida müra kandumist
lähipiirkonnas asuvate majapidamisteni. Müra tekitavad karjääris töötavad masinad (ekskavaator,
kallurautod). Transpordimasinatel on müra normeeritud. Täismassiga 12 t ja raskemate veokite
müratase on 84–90 dB piirides. Avamaal alaneb müratase 100 m kaugusel müraallikast 16 dB võrra ja
200 m kaugusel 20 dB võrra. Karjääris liiguvad masinad puistangute vahel, mis tekitavad müra tõkke
ja alandavad mürataset keskmiselt 18–25 dB võrra. Vastavalt kehtestatud müratasemete
piirväärtustele, tohib elamutega piirkonnas olla müratase päevasel ajal 65 dB ja öösel 55 dB.
Avatavad Koonga dolokivikarjäär ja Koonga II dolokivikarjäär paiknevad Koonga küla keskusest
vahetult põhja pool. Koonga ja Koonga II dolokivikarjääride maavara kaevandamisloa taotlustele tehti
OÜ Inseneribüroo Steiger poolt 2008. aastal keskkonnamõju hindamine „Koonga dolokivimaardlasse
kavandatava kahe karjääri rajamisega ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine“.
Keskkonnamõju hindamise aruanne kiideti heaks Keskkonnaministeeriumi kirjaga 01.07.2009 nr 13-32/38572-2/08. Koonga Vallavalitsus ei nõustunud maavara kaevandamise lubade andmisega.
Keskkonnaministeerium on andnud 23.12.2015 maavara kaevandamise loa KMIN-115 osaühingule
Lindamäe (mäeeraldise nimetus Koonga dolokivikarjäär, mäeeraldise pindala 5,88 ha ja mäeeraldise
teenindusmaa pindala 6,56 ha, loa kehtivusaeg 10 aastat) ja 29.12.2015 maavara kaevandamise loa
KMIN-112

aktsiaseltsile

Metsamaahalduse

(mäeeraldise

nimetus

Koonga

II

dolokivikarjäär,

mäeeraldise pindala 11,86 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 15,04 ha, loa kehtivusaeg 10
aastat). Maavara kasutusalad on ehituskivi ja –killustiku tootmine. Kaevandamisega rikutud
korrastatava maa kasutamise otstarve on veekogude maa.
Maavara kaevandamise lubade täiendavate tingimuste all on toodud rida nõudmisi, mida peab täitma.
Enne kaevandamise alustamist esitada Keskkonnaministeeriumile läbivaatamiseks seireprogramm,
mille koostamiseks lähtuda KMH aruande peatükist 8. Kaevandamisel tuleb kasutada KMH aruandes
toodud alternatiivi IV – allpool põhjaveetaset paikneva varu kaevandamine eelneva kontuurtranšee ja
veetõkke rajamisega. Karjääri väljaveotee rajamine läbi viia vastavalt KMH aruandele ja
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ümbersõidutee Koonga külast välja ehitada ühe aasta jooksul ning katta see tolmuvaba kattega kahe
aasta jooksul karjääri avamisest. Koonga valla üldplaneeringus on näidatud maa-ala, millele
planeeritakse Koonga ümbersõit (üldplaneeringu joonis 3 „Maardlad ja tehnorajatised“ ja Koonga
külakeskuse kaart).
Kui karjääride tegevus mõjutab piirkonna põhjavee režiimi selliselt, et tulemuseks on põhjaveereostus
või veetaseme kriitiline alanemine piirkonna kaevudes, tuleb tekkivad kahjud kompenseerida
kaevandajal. Oluliseks probleemiks võib osutuda ka kaevandatava materjali transport. Intensiivse
karjääritranspordi piirkonda jäävaid kruusakattega teid (sh karjääre tugimaanteedega ühendavaid teid)
tuleb kuivadel perioodidel niisutada. Karjääride laiendamine ja rajamine toimub majanduslikul
eesmärgil, mistõttu on majanduslikule keskkonnale ette näha positiivset mõju.
Leevendavad meetmed maardlate kasutusele võtmisel
- Kaitsealade piires tuleb kaevandustegevust vältida (joonis 21).
- Vältida uute karjääride rajamist (sh olemasolevate laiendamist) rohelise võrgustiku aladele. Juhul, kui
karjääri rajamine on möödapääsmatu, tuleb enne kaevandama asumist kavandada rohelise võrgustiku
asenduskoridor või –ala, et rohelise võrgustiku sidusus säiliks. Kaevandamise lõppedes tuleb
kaevandustegevusest rikutud maa-ala rekultiveerida ja taastada rohelise võrgustiku osana. Loa andjal
on

õigus

rohelise

võrgustiku

toimimise

tagamiseks

seada

vajalikke

leevendus-

ja

kompensatsioonimeetmeid.
- Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis asuvad väärtuslikul põllumajandusmaal,
väärtuslikel maastikel, pärandkultuuri või ürglooduse objektil. Juhul, kui nimetatud aladel on
kaevandamine möödapääsmatu ja majanduslikult otstarbekas, tuleb eelnevalt kaaluda kaasnevaid
mõjusid ja arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja nende
alusel

korrastamisprojekti

koostamisel.

Vajadusel

tuleb

lisada

kaevandamisloale

tingimused

leevendavate meetmete rakendamiseks.
- Kaevandamist planeeritaks üldplaneeringu joonistel märgitud mäetööstusmaa juhtotstarbega aladel.
Planeeringujoonisel

märgitud

mäetööstusmaa

piiride

laienemist

uutele,

käesolevale

planeeringujoonisele veel kandmata aktiivse maavaravarudega valgele alale ei loeta üldplaneeringu
muutmiseks.
- Uute karjääride avamisel tuleb tagada karjääridele juurdepääsuteed ja võimalusel vältida materjali
vedu läbi külade keskuste.
- Kaevandamisel tuleb rakendada tehnoloogiaid, mille puhul keskkonnale ja isikutele tekitatav kahju
oleks minimaalne.
- Maardlate alale võib üksiktuulikuid püstitada peale maavaravaru ammendumist.
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Joonis 21. Mihkli dolokivimaardla asub Kurese maastikukaitsealal ja Natura 2000 Kurese loodusalal,
kus maavara kaevandada ei tohi. Väljavõte Koonga valla üldplaneeringu joonisest 1 „Põhijoonis“
- Karjääri korrastamisega tuleb ette näha looduslike tingimuste taastamine (metsastamine, veekogu).
- Sõltuvalt karjääris kasutatavast tehnoloogiast tuleb kaevandamisloas esitada vajadusel meetmed
läheduses paiknevate elamuteni jõudva tolmu- ja mürasaaste vähendamiseks.
Maapõue kasutamine, mis ei ole seotud maavara kaevandamisega
Koonga valla üldplaneeringus on nõue, et detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise

läbiviimine

on

kohustuslik,

kui

ehitiste

püstitamisel,

maaparandusel

või

3

põllumajandustöödel väljatava kaevise maht ulatub dolokivi ja lubjakivi korral üle 3000 m .
Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Koonga
vald valdavalt nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka. Valla keskosas on põhjavesi peamiselt
kaitsmata. Eelnevast tulenevalt on mõistlik nõuda detailplaneeringu ning KSH läbiviimist kui väljatava
kaevise maht ulatub dolokivi ja lubjakivi korral üle 3000 m3, et vältida põhjavee reostumist ja näha ette
leevendavad meetmed. Nii suurte mahtude väljamisel muudetakse maastikku ja see ei vasta kohalike
elanike ootustele.
Samuti seatakse piir tiikide rajamisele, mis rajatakse maavara saamise eesmärgil ja mis ei erine
olemuslikult kuigi palju karjääri rajamisest ja kasutamisest ning tiigi rajamisel on võimalik saada suures
koguses tarbimisväärtusega looduslikku ehitusmaterjali (dolokivi ja lubjakivi). Erinevus on vaid selles,
et karjääri rajamine ja kasutamine on oluliselt aeganõudvam, kulukam ja paremini kontrollitud kui tiigi
ehitamine.

Maapõueseadus

võimaldab

õiguspäraselt

ehitatud

ehitisest

ülejäänud

kaevist

Keskkonnaameti nõusolekul võõrandada või kasutada väljaspool kinnisasja. Sellist regulatsioonide
koostoimet on mitmed isikud kasutanud ära, et tiikide rajamise varjus kaevandada.
4.1.7

Teed

Teemaana on üldplaneeringus määratletud (üldplaneeringu joonistel tähistatud tee leppemärgi ja tee
numbriga, planeeritav uus tee on tähistatud tee nimega) – maantee, puiestee, tänav või muu liikluseks
kavandatud rajatis koos seda moodustavate sõidu- ja kõnniteede, teepeenarde ja haljas- või muude
eraldusribadega. Kergliiklus on jalgsi, jalgrattaga, rulluiskude, ratastooli jms liiklemise üldnimetus.
Hea ühendus Pärnu, Lihula ja Pärnu-Jaagupi suunal tagavad Koonga valla elanikele võimaluse
mõistliku ajakuluga käia tööl väljaspool Koonga valda ja vastupidi. Teedevõrgu arendamine on
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suunatud eelkõige olemaolevate avalikus kasutuses olevate teede tehnilise heakorra säilitamisele ja
intensiivsema liiklusega teedel tolmuvaba- või asfaltkatte tagamisele. Kõik rajatavad jalgratta- ja
kõnniteed peavad arvestama puudega inimeste vajadustega.
Riigimaanteede arendamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusega 01.12.2014 nr 522
uuendatud „Riigimaanteede teehoiukavale 2014-2020” (RT III, 02.12.2014, 10).
Riigimaanteede puhul on püstitatud eesmärk Eesti teed tolmuvabaks aastaks 2030 (teehoiukava punkt
4.1.2.4 Riiklik programm “Eesti teed tolmuvabaks aastaks 2030”). Koonga vallas on ette nähtud
tolmuvaba kate rajada kahele teele:
Kalli – Tõstamaa – Värati tee (nr 19131) kilomeetritele 0-11,091, 2017. aastal („Tolmuvabad katted
kruusateedele: objektid aastateks 2015-2018“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 16.04.2015
käskkirjaga nr 0109) ja
Pärnu-Jaagupi – Kalli tee (nr 19201) kilomeetritel 14,8-22,7, 2015. aastal („Kattega riigimaanteede
rekonstrueerimisobjektid aastateks 2015-2018“ kinnitatud majandus- ja taristuministri käskkirjaga
11.12.2014 nr 14-0403). Pärnu-Jaagupi – Kalli tee (nr 19201) sai juba 2015. aastal tolmuvaba katte
15,3 km ulatuses.
Kruusakattega kõrvalmaanteedele katete ehitamine toimub vastavalt teehoiukavadele ning tee valdaja
poolt kinnitatud valikumetoodikale.
Koonga valla üldplaneeringuga tehakse Maanteeametile ettepanek tolmuvaba katte rajamiseks
Vanamõisa - Koonga - Ahaste teele (nr 16176) lõigul Mihkli – Koonga – Ahaste, Mihkli – Oidrema teele
(nr 19204) lõigul Mihkli – Tarva ja Tammaru – Mihkli teele (nr 19205) täies ulatuses.
Praegu on liiklussagedus lõigul Mihkli – Koonga 85 autot/ööpäevas ja Koonga – Ahaste lõigul 71
autot/ööpäevas. Lõigul Koonga – Kalli on sagedus 282 autot/ööpäevas. Siit ilmneb, et peamisse
tõmbekeskusesse Pärnusse jõudmiseks eelistatakse pikemat, kuid tolmuvaba kattega Koonga – Kalli
lõiku lühemale Koonga – Ahaste lõigule, mis on tavaline kruusatee. Mihkli – Koonga – Ahaste tee
tolmuvaba katte alla viimisega lüheneks teekond Pärnu ca 6 km võrra ja paraneks kihelkonnakeskuse
Mihkli ühendus vallakeskuse Koongaga.
Mihkli – Oidrema teele (pragune liikluskoormus 47 autot/ööpäevas) ja Tammaru – Mihkli teele
(pragune liikluskoormus 33 autot/ööpäevas) tolmuvaba katte rajamise vajaduse tingib Rail Baltic
raudtee ehitus, millel suure tõenäosusega hakatakse kasutama ka Tarva dolokivikarjäärist pärit
ehituskillustikku ning raskeveokite poolt tekitatud liikluskoormus Mihkli – Oidrema teel ja Tammaru –
Mihkli teel kasvab.
Kaevandamise alustamisega Koonga dolokivimaardlas tõuseb järsult transpordikoormus avalikele
teedele. OÜ Inseneribüroo Steiger poolt 2008. aastal keskkonnamõju hindamise aruande „Koonga
dolokivimaardlasse kavandatava kahe karjääri rajamisega ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju
hindamine“ põhjal oleks ainuüksi toodangu väljaveoks vaja sooritada 14 edasi-tagasi reisi tunnis ehk
üks edasi-tagasi reis iga nelja minuti tagant. Peamised suunad kaevise väljaveol Koonga
dolokivimaardlast oleksid Pärnu-Jaagupi (mööda Pärnu-Jaagupi – Kalli teed nr 19201) ja Pärnu
(mööda Vanamõisa – Koonga – Ahaste teed nr 16176) ning olemasolevaid teid kasutades läbiks kogu
rasketransport Koonga keskasulat. Rasketranspordist tingitud kahjuliku mõju leevendamiseks ja selle
suunamiseks eemale Koonga keskasulast on planeeritud ümbersõidutee rajamine. Orienteeruv maa-
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ala, millele ümbersõidutee ehitatakse on märgitud üldplaneeringu joonisele 3 „Maardlad ja
tehnorajatised“.

Täpne

ümbersõidutee

asukoht

määratakse

projektiga

ja

vajadusel

detailplaneeringuga. Ümbersõidutee peab valmima ühe aasta jooksul peale kaevandamise alustamist.
Kohalikud teed asuvad üldiselt vallale kuuluval maal või jätkuvalt riigi omandis oleval maal. Mõningatel
juhtudel võivad kohalikud teed asuda tervikuna või siis mingi teeosa ulatuses eraõigusliku isiku maal.
Selliste juhtumite korral määrab Koonga valla üldplaneering vastavalt ehitusseadustiku § 94
eraõigusliku isiku omandis olevad teelõigud avalikult kasutatavateks.
Ehitusseadustik vastu võetud 11.02.2015 (RT I, 05.03.2015, 1)
§ 94. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine
(1) Eratee määrab avalikuks kasutamiseks riik või eratee asukoha kohalik omavalitsus.
(2) Eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks peab riigil või kohalikul omavalitsusel olema õigus
teealuse maa kasutamiseks tulenevalt piiratud asjaõigusest. Kui maa omanik ei ole nõus leppima
kokku piiratud asjaõiguse seadmises, on riigil või kohalikul omavalitsusel asjaõiguse omandamiseks
õigus taotleda sundvalduse seadmist.
(3) Eratee avalikuks kasutamiseks määramisega lähevad riigile või kohalikule omavalitsusele üle kõik
teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus. Halduslepingus võib tee omanikuga kokku leppida, et
teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus jäävad eratee omanikule. Halduslepingu andmed
kantakse maakatastrisse.
Üldplaneeringu kohaselt viiakse esmajärjekorras mustkatte alla järgnevad kohalikud teed:
1. Veltsa tee lõigul 0-2300 m;
2. Pikavere tee lõigul 0-3000 m;
3. Peantse tee lõigul 0- 2000 m;
4. Külavahe tee lõigul 0-725 m;
5. Tõitse tee lõigul 0-300 m;
6. Nedrema tee lõigul 1300-2270 m.
Valla teede mustkatte alla viimisel tuleb eelistada suurema liiklussagedusega teid ja tööd toimuvad
vastavalt eelarveliste vahendite olemasolule. Riigiteede mustkatte alla viimine toimub vastavalt
riiklikule teehoiukavale.
Planeeritud kergliiklusteed:
1. Lageda tee;
2. Vallamaja tee;
3. Koonga - Kalli tee;
4. Lõpe - Oidrema tee;
5. Irta tee.
Planeeritavad kergliiklusteed on kantud üldplaneeringu joonistele. Üldplaneeringu joonistele kantud
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Koonga - Kalli kergliiklustee asukoht on ligikaudne. Koonga - Kalli kergliiklustee rajamisel on nõutav
detailplaneering, millega määratakse lõplik tee asukoht.
Leevendavad meetmed teede planeerimisel ja ehitamisel ning maakasutustingimused
- Uute teede ehitamisel ning olemasoleva teedevõrgu arendamisel ja korrastamisel tuleb arvestada
päästeautodele juurdepääsu tagamisega.
- Tee kaitsevööndisse võib uusi ehitusloa kohustuslikke ehitisi ehitada vaid tee omaniku nõusolekul.
Piirangust võib kõrvale kalduda tee omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda tee ohutust. Tee omanik ei
või nõusoleku andmisest põhjendamatult keelduda.
- Tugi- ja kõrvalmaanteede teljest mõlemale poole kuni 20 m kaugusele võib uusi üle 0,9 m kõrguseid
ehitisi ehitada ja istandikke rajada vaid tee omaniku nõusolekul, kui uusi ehitisi ja istandikke
kavandatakse olemasolevatest üle 0,9 m kõrgustest hoonetest tee poole. Piirangust võib kõrvale
kalduda tee omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda tee ohutust. Tee omanik ei või nõusoleku
andmisest põhjendamatult keelduda.
- Katastriüksuste maakorralduslikul jagamisel tuleb vältida selliste uute katastriüksuste moodustamist,
millele juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt halveneb. Juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt üle võõra
kinnisasja määratakse kokkuleppel. Uute juurdepääsude rajamine avalikult kasutatavale teele toimub
avalikult kasutatava tee omaniku nõusolekul.
- Olemasoleva tee kaitsevööndis tuleb vältida tegevust, mille tulemusel võib teelt lähtuv õhu saaste,
müra, vibratsioon ja kiirgus avaldada kahjulikku mõju inimese tervisele ja heaolule. Kui sellise tegevuse
kavandamine olemasoleva tee kaitsevööndis on möödapääsmatu, peab tegevuse kavandaja oma
vahenditega võtma tarvitusele leevendavad meetmed.
- Tee kaitsevööndisse teise kaitsevööndiga ehitise ehitamisel tuleb eelistada kaitsevööndite ruumilist
kattumist võimalikult suures ulatuses, võimalusel vältides ehitamist tee teenindamiseks määratud
katastriüksusele.
- Uute maardlate kasutusele võtmisel ja liikluskoormuse suurenemisel kaevise väljaveo tõttu tuleb
kaevandamisloa omanikul ja tee omanikul tagada uute liikluskoormusele vastavate juurdepääsuteede ja
ümbersõitude rajamine ning olemasolevate teede kandevõime tugevdamine.
- Ehitisi, mille kõrgus on suurem kaugusest avalikult kasutatava tee äärmise sõiduraja välimise servani,
võib ehitada vaid avalikult kasutatava tee omaniku nõusolekul.
4.1.8
Jäätmekäitluse

Jäätmekäitluse maa

maana

on

üldplaneeringus

määratud

olmejäätmete

prügila

ning

reovee

puhastusrajatise alune ja neid teenindav maa.
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Koonga valla täpsemad ülesanded jäätmehoolduse korraldamisel määrab kindlaks jäätmeseadus
(vastu võetud 28.01.2004, RT I 2004, 9, 52) ja lisaks ka pakendiseadus (vastu võetud 21.04.2004,
RT I 2004, 41, 278).
Jäätmekäitlus on määratud „Riigi jäätmekavaga 2014-2020“ (heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse
korraldusega 13.06.2014 nr 256, RT III, 17.06.2014, 5) ja Koonga valla jäätmehoolduseeskirjaga
(Koonga Vallavolikogu määrus 21.06.2011 nr 8 „Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine“). Valla
jäätmekava on koostamisel.
Uusi jäätmete ladestuskohti valda ei planeerita. Jätkatakse nõuetekohaselt suletud Koonga prügila
järelhooldust.

Jätkatakse

kogumisringidega

ja

kodumajapidamistes

Koonga

ning

Lõpe

tekkinud

külas

ohtlike

selleks

jäätmete

kohandatud

kogumist

ruumides.

elanikelt
Kasutatud

olmeelektroonikat kogutakse elanikelt Koonga ja Lõpe külas selleks kohandatud ruumides.
4.1.9

Tuulikud

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringuga (kehtestatud Pärnu maavanema
21.11.2013 korraldusega nr 646) on määratud maakonna tuuleenergeetika arendamise põhimõtted ja
suundumused ning tuulikuparkide rajamiseks sobilikud maa-alad.
Koonga valda jäävad ainult täiendavat tähelepanu vajavad alad, mis ei välista otseselt elektrituulikute
rajamist, kuid oma iseloomust tulenevalt vajavad planeeringu koostamise protsessi käigus täiendavat
tähelepanu (joonis 2). Tuuleparke Koonga valda ei ole planeeritud.
ÜP ja KSH koostamise käigus võeti esialgu aluseks Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika
teemaplaneeringus toodud Koonga valda jäävad ainult täiendavat tähelepanu vajavad alad, mis ei
välista otseselt elektrituulikute rajamist. Need alad kanti üldplaneeringu joonisele 3 „Maardlad ja
tehnorajatised“.
Planeerigu koostamise ja avalikustamise protsessis vaadati neid alasid kriitiliselt ja jõuti järeldusele, et
nende alade pindala tuleb vähendada, kuna paljud alad asuvad (piirnevad) rohevõrgustiku aladel,
väärtuslikul maastikul, kaitsealadel ja samuti esineb nendel aladel II ja III kaitsekategooria liikide
leiukohti.

II kaitsekategooria taimeliikidest esines Parasmaa ja Vastaba külas kärbesõis (Ophrys

insectifera), Urita külas kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ning Parasmaa külas eesti
soojumikas (Saussurea alpina subsp. Esthonica).
Koostöös Kaitseministeeriumi ja Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooniga on vähendatud alade
pindala, kuhu tohib ehitada 28 m kõrgemaid üksiktuulikuid. Kaitseministeerium on iga ala kohta
märkinud tuuliku esialgse hinnangulise lubatud kõrguse (lõplik kooskõlastus ning tuuliku lõplik võimalik
kõrgus

sõltub

konkreetse

tuuliku

asukohast),

mis

ei

vähenda

õhuseireradari

töövõimet.

Kaitseministeeriumi seisukohad tulenevad kaitseministri määrusest 26.06.2015 nr 16 „Riigikaitselise
ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise
töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“ (RT I, 28.06.2015, 14).
Tuulegeneraatorite ja tuuleparkide detailplaneeringud ning ehitusprojektid (vastavalt lennundusseaduse
1

§ 35 lõige 6 ) ja projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõu
või

ehitamise

teatis

(vastavalt

ehitusseadustiku

§

120

lõige

1)

tuleb

kooskõlastada

Kaitseministeeriumiga. Kaitseministeeriumiga tuleb teha koostööd võimalikult varases etapis.
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Üldplneeringu eskiisi tutvustamisel saabus kiri osaühingult Leheris, kellele kuulub Koonga vallas
Vastaba ja Tarva külades ligikaudu 350 ha metsamaad (katastriüksuste tunnused 33403:001:0176,
33403:001:0111, 33403:001:0056, 33403:001:0237, 33403:001:0057). Leheris OÜ teeb ettepaneku
neile kuuluvatele katastriüksustele planeerida tuulepargi ala.
Osaühingule Leheris kuuluval metsamaal asuvad III kaitsekategooria taimeliigi harilik porss (Myrica
gale) leiukoht ja

III kaitsekategooria loomaliigi laanepüü (Tetrastes bonasia) leiukoht. Ala piirneb

Tuhu-Kesu linnualaga, Avaste loodusalaga ning Avaste hoiualaga. Samuti asub ala rohelise
võrgustiku tugialal. Metsamaale tuulikute ehitamisega tuleb oluliselt maha võtta metsa, mis avaldab
mõju maastikule, maakasutusele ja rohevõrgustikule. Samuti on rohelise võrgustiku ala vähenemisega
mõju linnustikule ja loomastikule. Antud piirkonda jääb linnustikule olulisi elupaiku pakkuv Lihula raba
(välja-loorkull, soo-loorkull, hiireviu, laanepüü, teder, rukkirääk, sookurg, väike-koovitaja, öösorr, väikekirjurähn, hallõgija).
Tuulikutest põhjustatud negatiivsed mõjud linnustikule on:


Häirimine, mis viib lindude poolt koha vältimisele või mahajätmisele.



Lindude hukkumine kokkupõrgetes tuulikulabade või torniga või elektriliiniga või muul moel.



Elupaikade kaotamine või kahjustamine tuulikute ehitamise tagajärjel.

Eeldavalt kaasnevad peamised negatiivsed mõjud piirkonna rohelisele võrgustikule ja maakasutusele
ning piirkonna linnustikule ja loomastikule. Positiivne on asustuse puudumine piirkonnas.

Joonis 22. Alad, millel võib ehitada 28 m kõrgemaid üksiktuulikuid. Igale alale on märgitud
üksiktuuliku tinglik lubatud kõrgus (lõplik võimalik tuuliku kõrgus sõltub konkreetse tuuliku asukohast).
Väljavõte Koonga valla üldplaneeringu joonisest 3 „Maardlad ja tehnorajatised“
Koonga valla territooriumile on lubatud ehitada kuni 28 m kõrguseid üksiktuulikuid. Kuni 28 m
kõrguseid

üksiktuulikuid

käsitletakse

tavaliste

tootmisüksustena.

Kõigi

mistahes

kõrgusega

tuulegeneraatorite ehitamisel tuleb ehitusloa eelnõu ja ehitamise teatis Kaitseministeeriumiga
eelnevalt kooskõlastada.
Erandina on üldplaneeringu joonisel 3 „Maardlad ja tehnorajatised“ märgitud alad, kus tohib ehitada 28
m kõrgemaid üksiktuulikuid järgmistel tingimustel (joonis 22):


igale alale on lubatud ehitada üks tuulik;



tuulikud peavad üksteisest paiknema vähemalt 1 km kaugusel;
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tuuliku ehitusõiguse saamiseks on nõutav detailplaneering;



nõutav

detailplaneering

tuleb

võimalikult

varases

planeerimisetapis

kooskõlastada

1

Kaitseministeeriumiga lennundusseaduse § 35 lõike 6 alusel;


maardlate alale võib tuulikuid püstitada peale maavaravaru ammendumist;



tuuliku ehitamiseks on soovitav eelistada lagedat maastikku.

Tuulikute püstitamisega kaasnevad peamised keskkonnamõjud:


Mõju piirkonna elanike heaolule (sh majanduslik heaolu) ja tervisele. Mõju on seotud
peamiselt tuulepargi ekspluatatsiooni käigus tekkiva võimaliku müra ja vibratsiooniga.
Hinnanguliselt peaksid tuulikud elamutest rajatama 250 - 300 m kaugusele, et oleks tagatud
keskkonnanõuete täitmine. Täpsema müraleviku teada saamiseks tuleb läbi viia müra
modelleerimine. Heaolu võivad mõjutada ka visuaalne aspekt, varjutamine ja võimalik
maaväärtuse muutus.



Mõju maastikuilmele, maakasutusele ja rohevõrgustikule.



Mõju linnustikule ja loomastikule.
4.1.10 Loomakasvatus (seakasvatus)

Koonga valla üks põhitegevusalasid on loomakasvatus, seakasvastus. Rabavere külas plaanib Lõpe
Agro OÜ kasutusele võtta tühjana seisvad sigalahooned. Lõpe külas asub keskkonnakompleksluba
omav Lõpe seafarm.
Kavandatava Rabavere sigala ala suurus on 9,09 ha. Sigala eeldatavalt otsene mõjupiirkond on
suurim välisõhku suunatavate saasteainete hajumisel. Sarnaste seafarmide põhjal võib eeldada, et
otsene mõjupiirkond ulatub 1 km kaugusele. Seega ulatub sigala mõjupiirkond Koonga valla
Rabavere, Lõpe ja Paimvere küladesse. Eeldatav mõjupiirkond hõlmab kõik või enamuse Rabavere
küla elamutest (küla lääneosa), Lõpe küla korterelamute piirkonna (küla põhjaosa) ning Paimvere küla
lähemad elamud (küla kirdeosa). Planeeritava Rabavere sigala ja olemasoleva Lõpe sigala
mõjupiirkondade servaalad tõenäoliselt kattuvad, mis võib Rabavere sigala mõjupiirkonda mõnevõrra
suurendada.
Sigala avamisega kavandatavate tegevustega võib kaasneda õhu oluline saastamine ja mürataseme
suurenemine võrreldes olemasoleva olukorraga. Kartus põhineb analoogial, asjaolul, et kagutuultega
on sigala alal ja selle ümbruses selgelt tuntav ebameeldiv lõhn, mis pärineb 1,5 km kaugusel
tegutsevast Lõpe sigalast. Ebameeldiv lõhn pärineb sigala ventilatsioonist ja sõnnikuhoidlatest.
Kavandatav sigala on Lõpe sigalast väiksema võimsusega, kuid asub kõrvuti elamukruntidega. Lisaks
levib ebameeldiv lõhn piirkonnas sea- ja kanasõnniku põldudele laotamise käigus. Kavandatava
tegevusega suureneb sõnniku põldudele laotatav kogus, millest tulenevalt suureneb ka ebameeldiva
lõhna levik piirkonnas. Reostust võivad põhjustada sõnnikuhoidlate lekkimine ja reostunud sadeveed.
Hooajalisel sõnniku põldudele laotamisel, olemasolevast Lõpe sigalast ning planeeritavast Rabavere
sigalast, lähtuva ebameeldiva lõhna kumulatiivne mõju pikema aja jooksul võib ületada elanike
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taluvuspiiri. Õhu saastatuse suurenemist võib põhjustada planeeritud tegevusega kaasnev
liikluskoormuse tõus (sigalat teenindav transport: sööda, loomade, jäätmete, tööliste ja sõnniku vedu),
sest planeeringuala juurde viivad kruusateed, mis kuival ajal tolmavad. Vallavalitsus on kord aastas
teinud teedel tolmutõrjet CaCl2 preparaadiga, kuid juba senise liikluskoormuse tõttu on tolmutõrje mõju
ebapiisav. Sõidukite rataste alt ülespaiskuva tolmu tõttu on praegune olukord mitmete planeeringuala
naabruskonna elanike sõnul talumatu. Suurenenud liikluse korral väheneb ka liiklusohutus, sest samu
teid mootorsõidukitega kasutavad jalakäijad ja jalgratturid. Kuna sõnnikut laotatakse enamasti sügisel
või kevadel, mil kruusakattega teed on pehmed, siis mõjub see halvasti kohalike teede seisundile.
Ehitustegevusega kaasnevad mürataseme ja õhu saastamise tõus. Müratase on piirkonnas juba
praegu kõrge just viljakoristusperioodil, mil töötavad Viljakuivati ja Punkerkuivati maaüksustel asuvad
viljakuivatid. Müra pärineb kuivatite ventilaatoritest ja eriti tihedast liiklusest koristusperioodil.
Planeeritud tegevuse elluviimisel võib eeldada ventilatsioonist ja transpordist tekkiva mürataseme
suurenemist. Eeldatavasti suureneb valgusreostus sõidukite tuledest ja planeeringuala territooriumi
valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel.
Mõju inimese tervisele, heaolule ja varale on seotud sigala paiknemisega elamute läheduses. Inimese
tervist ja heaolu mõjutab eeldatavalt eelkõige tootmistegevusest tulenev õhusaaste (lõhnahäiring).
Üldplaneeringu eskiisi avalikustamisel esitati arvamus Rabavere vana sigala kohta, et kuna
tootmismaa paikneb elamute vahetus läheduses tuleks võimalusel objekt lammutada ja ala haljastada.

4.2

Mõju kultuurilisele keskkonnale

Kultuurilist keskkonda mõjutab eelkõige kultuuri hoidvate ja edendavate asutuste aktiivsus ning
positsioon valla elanike seas, samuti nimetatud asutuste poolt pakutavate teenuste kättesaadavus.
Oluline on ka aktiivne kogukond ning asjaolu, et iga elanik tunneks ennast Koonga valla kodanikuna.
See aitab põlvest-põlve edasi kanda valla väärtusi ning tugevdab elanike sidet oma vallaga. Head
sportimisvõimalused on samuti oluline osa kultuurilisest keskkonnast, lisaks aitab sportimine hoida
inimeste tervist ning suurendada üldist heaolu. Oluline on ajaloolise keskkonna väärtustamine ning
selle hoidmine ja tutvustamine (turismi arendamine). Koonga vallas on mitmeid väärtuslikke
muinsuskaitse- ja pärandkultuuriobjekte, mida tuleb hoida, samuti nende olemasolu teadvustada ning
tutvustada. Kultuurilis-ajaloolist keskkonda aitavad määratleda väärtuslikud maastikud, mis on olulised
nii puhkemajanduslikust, esteetilisest kui ka looduslikust aspektist.
4.2.1

Muinsuskaitseobjektid ja pärandkultuur

Muinsuskaitseobjektid (kultuurimälestisi on käsitletud peatükis 3.4) on riikliku kaitse all ning neile on
määratud kaitsevööndi ulatus, kus kehtivad muinsuskaitseseadusest (vastu võetud 27.02.2002, RT I,
23.03.2015, 128) tulenevad piirangud, ja nende säilimine on tagatud riiklikul tasandil.
Vallavalitsus võib nõuda projekteerimistingimuste taotluse või ehitusteatise esitajalt eksperthinnangut
kavandatava ehitise sobilikkuse kohta.
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Piirkondades, kus arheoloogiamälestiste kontsentratsioon on suur, tuleb arvestada mälestistele
sobiliku keskkonna säilimisega ning asjaoluga, et muinas- ja keskaegsete asustuskeskuste läheduses
võib olla veel leidmata kultuuriväärtuseid (asulakohti, kalmeid, rauasulatuskohti jms). Mälestiste
rühmale sobilik keskkond on traditsiooniline ajaloolise asustusstruktuuriga maastik. Enne uute
suuremate taristuobjektide ja maardlate kasutuselevõttu on kohane läbi viia arheoloogilised uuringud.
Komplekse
kohustuslik.

moodustavate
Ilma

kultuurimälestiste

detailplaneeringuta

võib

piirides

ehitamisel

kultuurimälestiste

on

detailplaneering

kompleksi

maa-alal

üldjuhul
ehitada

Muinsuskaitseameti nõusolekul. Kultuurimälestiste kompleksi maa-ala hõlmab samasse kompleksi
kuuluvaid kultuurimälestisi ning nende vahelist ala. Komplekse moodustavad kultuurimälestised on:


Kõima mõisakompleks, mille moodustavad mälestised on Asulakoht (reg nr 11765), Kõima
mõisa peahoone (reg nr 16654), Kõima mõisa park (reg nr 16655), Kõima mõisa ait (reg nr
16656) ja Kõima mõisa piirdemüürid (reg nr 16657).



Koonga mõisakompleks, mille moodustavad mälestised on Koonga mõisa peahoone (reg nr
16650), Koonga mõisa park (reg nr 16651), Koonga mõisa pargi piirdemüür (reg nr 16652) ja
Koonga mõisa valitsejamaja-tall (reg nr 16653).



Mihkli kirik ja pastoraat, mille moodustavad mälestised on Mihkli kirik (reg nr 16662), Mihkli
kirikuaia piirdemüür (reg nr 16663), Mihkli kirikuaia kabel I (reg nr 16664), Mihkli kirikuaia
kabel II (reg nr 16665), Mihkli kirikuaia kabel III (reg nr 16666), Mihkli pastoraadi peahoone
(reg nr 16667), Mihkli pastoraadi park (reg nr 16668), Mihkli pastoraadi pargi vaas (reg nr
16669), Mihkli pastoraadi kelder (reg nr 16670), Mihkli pastoraadi tall-tõllakuur (reg nr 16671)
ja 8318 Mihkli kirikuaed (reg nr 8318).



Keblaste mõisakompleks, mille moodustavad mälestised on Keblaste mõisa valitsejamaja
(reg nr 16658), Keblaste mõisa ait-kuivati (reg nr 16659) ja Keblaste mõisa kelder (reg nr
16660).



Tarva doktoraat, mille moodustavad mälestised on Tarva doktoraadi elamu (reg nr 16672),
Tarva doktoraadi tall-tõllakuur (reg nr 16673), Tarva doktoraadi kaev (reg nr 16674), Tarva
doktoraadi haigla (reg nr 16675) ja Tarva doktoraadi kelder (reg nr 16676).

Pärandkultuuriobjektide kaitset seevastu ükski seadus ei sätesta. Koonga valla üldplaneeringu
seletuskirjas on välja toodud, et pärandkultuuri objektide säilimine tuleb maaomanikul tagada, neid ei
või kahjustada ning vahetusse naabrusse ehitamisel on soovitav arvestada objektide eripäraga.
Kasutada tuleb sobivaid arhitektuurilisi lahendusi.
Pärandkultuuriobjektid on kantud üldplaneeringu joonisele 2 „Pärandkultuur ja loodus“ ning
pärandkultuuri objektide nimekiri ja nimekirjas toodud koodide selgitus on esitatud üldplaneeringu
Lisas 1.
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4.2.2

Väärtuslikud maastikud

Koonga vallas asub kolm Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“ määratletud maakondliku tähtsusega väärtuslikku maastikku
(käsitletud peatükis 3.3.4):
1. Lavassaare-Virussaare turbamaa (teemaplaneeringus tähistatud A8),
2. Nätsi-Võlla soomaastik (teemaplaneeringus tähistatud A25),
3. Soontagana (teemaplaneeringus tähistatud A26).
Koonga valla üldplaneeringus võeti väärtuslike maastike määramisel aluseks järgmised üldised
kriteeriumid:


maastik on piirkonna kultuurilis-ajaloolise identiteedi kandja,



maastikul on kultuurilises, ökoloogilises ja sotsiaalses sfääris tähtis avalikkust huvitav roll,



maastik on majandusressurss, mis õige majandamise korral võib aidata kaasa uute
töökohtade loomisele.

Väärtuslike maastike säilimine eeldab majandustegevuse jätkamist ning uute ehitiste hoolikat
planeerimist.
Koonga valla üldplaneering ei näe ette suuremahulisi elamu- või tootmisalade arendusi,
kommunikatsioone või maakasutuse muutusi, mis võiksid väärtuslikke maastike oluliselt mõjutada.
Koonga valla üldplaneeringus on toodud leevendavad meetmed väärtuslike maastike
säilitamiseks
- Üle 28 m kõrguste raadiosidemastide püstitamine on võimalik vaid detailplaneeringu alusel.
- Üle 28 m kõrguste üksiktuulikut püstitamine on võimalik vaid detailplaneeringu alusel.
-

Nõutav

detailplaneering

tuleb

võimalikult

varases

planeerimisetapis

kooskõlastada

1

Kaitseministeeriumiga lennundusseaduse § 35 lõike 6 alusel.
- Vallavalitsus võib nõuda projekteerimistingimuste taotluse või ehitusteatise esitajalt eksperthinnangut
kavandatava ehitise sobilikkuse kohta. Eksperthinnangu andja on arhitektuuri või maastikuarhitektuuri
eriala magistritasemele vastava kõrgharidusega või vastutava spetsialisti taseme kutsetunnistusega
isik. Vallavalitsus võib eksperthinnangule tuginedes jätta ehitusprojekti heaks kiitmata ja keelduda
projekteerimistingimuste või ehitusloa andmisest.
- Hoida traditsioonilist maastikustruktuuri (üldine asustusmuster, külade struktuur, teedevõrgustik ja
maastiku väikeelemendid).
- Teede ja liinirajatiste asukohavalikul eelistada olemasolevaid trasse/koridore – teid, pinnasteid,
elektriliine; õhuliinidele eelistada maakaableid.
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- Maastikulised väikevormid nagu kiviaiad, tarad, üksikud puud ja väiksemad puudegrupid, alleed,
kivihunnikud, endised talukohad, kui maastikku kujundavad elemendid, tuleb säilitada.
- Säilitada maastikus avatust ja vaateid väärtuslikele maastikuelementidele, eriti avalikult kasutatavate
teede ääres.
- Uusi ehitisi ja maakasutust tuleb sobitada vanade ehitustega nii, et need moodustaksid ehitusliku ja
visuaalse

terviku,

olemasolevatel

hoonestatud

aladel

ehitamisel

(sh

rekonstrueerimine

ja

renoveerimine) tuleb järgida väljakujunenud traditsioonilisi ehitusmahtusid ja hoonestuse struktuuri.
Mõju looduskeskkonnale

4.3

4.3.1

Võimalik mõju veekeskkonnale

Koonga vald asub Lääne-Eesti vesikonnas. Esimesed veemajanduskavad (VMK), mis olid koostatud
aastateks 2009-2015 kaotasid kehtivuse 07.01.2016 (Vabariigi Valitsuse korraldus 07.01.2016 nr 8
„Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a korralduse nr 118 „Veemajanduskavade kinnitamine“
kehtetuks tunnistamine“ (RT III, 12.01.2016, 8). Uued ajakohastatud veemajanduskavad on
koostatud aastateks 2015-2021 ja kinnitatud Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega 07.01.2016.
Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise abinõude
planeerimiseks Lääne-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtuti Euroopa
Parlamendi ja nõukogu veepoliitika raamdirektiivis (2000/60/EU) ja veeseaduses sätestatud
eesmärkidest ja nõuetest. Veepoliitika raamdirektiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab kõiki teisi
veealaseid direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete (pinnavee, sh rannikuvee,
põhjavee) hea seisundi saavutamise. Veemajanduskavaga koos koostati meetmeprogramm ning
kuueks

aastaks

üleujutusohuga

seotud

riskide

maandamiskava.

Lääne-Eesti

vesikonna

üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava, kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuaril
2016. a.
Üldplaneeringuga kavandatavad tegevused ei tohi seada ohtu veeseaduse (vastu võetud 11.05.1994,
5

7

RT I 1994, 40, 655) paragrahvides 3 - 3 esitatud keskkonnaeesmärkide saavutamist. Pinna- ja
põhjaveeseisundit ei tohi halvendada.
Pinnavee seisund on hea, kui nii pinnaveekogumi ökoloogiline seisund kui ka keemiline seisund on
vähemalt hea. Põhjavee seisund on hea, kui nii põhjaveekogumi keemiline seisund kui ka koguseline
seisund on vähemalt hea.
Tulenevalt veeseadusest on kaitset vajav ala maismaa- või veeala, kus kehtivad tavapärasest
rangemad keskkonnanõuded ning neist tulenevad piirangud. Kaitset vajavad alad veeseaduse
tähenduses on:


nende veehaarete sanitaarkaitsealad, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada joogivee
võtmiseks ja mille projektikohane tootlikkus ööpäevas on rohkem kui 10 kuupmeetrit või mis
teenindavad enam kui 50 inimest;



alad, mis on mõeldud puhkeotstarbeks, sh supluskohad;



toitainete suhtes tundlikud alad, sealhulgas nitraaditundlikud alad;
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elupaikade ja liikide kaitseks looduskaitseseaduse alusel määratud alad, kus vee seisundi
säilitamine või parandamine on oluline kaitsetegur, ning alad, mis on mõeldud majanduslikult
oluliste vees kasvatatavate liikide kaitseks;



reostustundlikud heitveesuublad (kõik heitveesuublad on reostustundlikud).

Kui veekogumi või kaitset vajava ala suhtes kehtib samal ajal rohkem kui üks keskkonnaeesmärk,
kohaldatakse neist kõige rangemat.
4.3.1.1 Pinnavesi
Lääne-Eesti vesikonna VMK (kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 07.01.2016) kohaselt tuleb nii Pärnu
maakonna kui ka Koonga valla jõgedel saavutada 2021. aastaks hea seisund.
Koonga valla territooriumil asuvate jõgede ökoloogiline seisund on VMK kohaselt kas hea või kesine,
keemilist seisundit hinnatud ei ole. Pinnaveekogumite keemilist seisundit on hinnatud 2013. aasta
keskkonnaseire andmete alusel.
Koonga vallas Matsalu alamvesikonda jäävad vooluveekogud on heas seisundis (Vanamõisa jõgi,
Allika jõgi, Oidrema peakraav). Pärnu alamvesikonda jäävad vooluveekogud on nii heas seisundis
(Paaderma jõgi) kui ka kesises seisundis (Oara jõgi, Punaoja ja Laisma peakraav).
Koonga vallas on Lavassaare järv mitteheas seisundis seisuveekogu, ökoloogiline seisund on kesine
ja keemiline seisund on määramata. Lavassaare järv on kesises seisundis fütoplanktoni ja
põhjaloomastiku tõttu. 2013. aastal ei hinnatud usaldusväärsete andmete puudumise tõttu LääneEesti vesikonnas mitte ühegi seisuveekogumi keemilist seisundit. Eelmise perioodi (2009-2015)
veemajanduskava koostamisel hinnati eksperthinnangule tuginedes kõigi seisuveekogumite keemiline
seisund heaks. Vastavate seireandmete puudumise tõttu ei saa välja tuua võimalikke muutusi
veekogumite reaalses seisundis.
Peamised seisundi halvendajad on

inimtegevuse tulemusena taimetoitainetega rikastumine

(eutrofeerumine), veekogude paisutamine, mis takistab kalade liikumist ja maaparandus. Ohtlikud
ained on probleem vaid üksikutes veekogumites. 2021. aastaks on eesmärgiks hea seisundi
saavutamine.
Koonga valla üldplaneeringuga on lubatud kalda ehituskeeluvööndi vähendamine Vanamõisa jõel
Nupu katastriüksusel (katastriüksuse tunnus 33403:001:0021) ja munitsipaalomandisse taotletaval
maatükil M-13 (nimetus: Veltsa mõis, asukoht: Veltsa küla) ning Koonga järve kalda ehituskeeluvööndi
vähendamine munitsipaalomandisse taotletaval maatükil M-17 (nimetus: Sootsa, asukoht: Koonga
küla). Ehituskeeluvööndi vähendamise ulatus määratakse detailplaneeringuga.
Vastavalt looduskaitseseaduse § 40 lõikele 3 toimub kalda ehituskeeluvööndi vähendamine
Keskkonnaameti

nõusolekul.

Ehituskeeluvööndi

vähendamiseks

esitab

kohalik

omavalitsus

Keskkonnaametile taotluse ja planeerimisseaduse (vastu võetud 28.01.2015, RT I, 26.02.2015, 3)
kohaselt, kas vastuvõetud üldplaneeringu või kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut
sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu. Ehituskeeluvööndi laiuse vähendamine jõustub kehtestatud
üldplaneeringu või detailplaneeringu jõustumisel.
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4.3.1.2 Põhjavesi
Tulenevalt Pärnu maakonna väga erinevatest geoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest on
sademete netoinfiltratsioon erinevatesse põhjaveekogumitesse erinev, mis omakorda avaldab mõju
haldusüksuste põhjavee loodusliku ressursi suurusele. Sellest hoolimata on piirkonna põhjavee
looduslik ressurss kümneid kordi suurem potentsiaalsest veevõtust. Kasutamiseks olev vaba
põhjaveekogus ületab ligi kaks korda kogu Pärnu maakonna potentsiaalse veevõtu ja potentsiaalse
veevajaduse tulevikus.
Pärnu maakonna põhjaosa ja Koonga vald jääb Siluri karbonaatkivimite avamusalale. Koonga valla
puhul on potentsiaalne veevajadus 124 m3/d, samas registreeritud põhjaveevõtt on 124,2 m3/d
(maksimaalne veevõtt Koonga vallas aastatel 2010-2013). Koonga valla looduslik põhjaveeressurss
3

on 82 368 m /d (“Selliste piirkondade väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea
koguselise seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru”. OÜ Eesti Geoloogiakeskus,
2015).
Kliimamudelite järgi ennustatakse Eestis sademete hulga suurenemist. Märgatavalt suureneb
sademevee infiltratsioon põhjavette, mis oluliselt parandab maapinnalähedase põhjaveekihi toitumist
(Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava).
Koonga vald paikneb valdavalt nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Valla keskosas on põhjavesi
peamiselt kaitsmata. Valla loode- ja põhjaosas ning vähesel määral ka edelaosas on põhjavesi
keskmiselt kaitstud. Valla lõuna- ja kaguosas esineb ka suhteliselt kaitstud põhjaveega alasid. LääneEesti Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumi ja Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi ning
samuti Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogumi keemiline ja koguseline seisund on hea (Lääne-Eesti
vesikonna VMK).
Koonga valla üldplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millel võiks põhjavee kvaliteedile olla oluline
negatiivne mõju. Põhjavee kaitseks on üldplaneeringus toodud reoveekogumisalad Koonga ja Lõpe
küla keskustes.
Koonga vallas on tarbijad ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga varustatud neljas asumis: Koonga,
Lõpe, Oidrema ja Irta külades. Reoveekogumisalad on moodustatud Koonga ja Lõpe külades (Koonga
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024. Alkranel OÜ, 2012). Irta
külas ühiskanalisatsioon puudub ning reovee puhastamist kohapeal ei toimu. Samuti ei ole küla
keskuses moodustatud reoveekogumisala. Sademeveekanalisatsioon Irta külas samuti puudub.
Sademevee ärajuhtimiseks on kasutusel eelkõige kraavid. Nõuded reovee puhastamise ning heit- ja
sademevee suublasse juhtimise kohta ning reostusnäitajate piirmäärad on kehtestatud Vabariigi
Valitsuse määrusega 29.11.2012 nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse
juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit-, ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete
täitmise kontrollimise meetmed“ (RT I, 04.12.2012, 1). Heit- ja sademevee suublasse juhtimisel tuleb
tagada, et vee- ja veega seotud maismaaökosüsteemide seisund ei halveneks.
Pärnumaal ja ka Koonga vallas on osades puurkaevudes probleemiks joogiveenormist kõrgem raua,
mangaani ja fluori sisaldus, kuid see on looduslikku päritolu ega ole inimmõjust põhjustatud.
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Koonga vallas väljaehitatud ühisveevärk ei suuda tagada tuletõrjehüdrantide jaoks piisavat
veevarustusvõimsust. Tuletõrjeveega varustatus on kavas tagada olemasolevate ja rajatavate
mahutite ning tiikidega. Tuletõrje veevõtukohtade loetelu on toodud üldplaneeringu seletuskirjas.
Koonga

valla

üldplaneeringus

on

Koonga

kooli

tuletõrje

veevõtukohaks

toodud

kaks

asukohaalternatiivi (kooli välisbassein ja kooli kõrval asuv tehisküngas). Perspektiivse tuletõrje
veevõtukoha lõplik asukoht määratakse vallavalitsuse poolt.
Tuletõrje veevõtukohtade aastaringse juurdepääsu ja kasutusvalmiduse peavad tagama nende
valdajad.
Tuleohutuse seaduse (vastu võetud 05.05.2010, RT I 2010, 24, 116) § 24. Tuletõrje veevõtukohale
esitatavad nõuded
(1) Tuletõrje veevõtukoht on aastaringselt kasutatav tuletõrjehüdrant või muu rajatis veemahuti,
loodusliku või tehisveekogu juures, mille kaudu saab auto- või mootorpumpade abil kustutusvett.
(2) Tuletõrje veevõtukohale peab olema tagatud:
1) aastaringne juurdepääs ning kasutamise valmidus;
2) tulekahju kustutamiseks vajalik veekogus või vooluhulk;
3) tähistatus vastavalt tehnilisele normile või õigusaktile.
4.3.1.3 Üleujutusohuga alad
Keskkonnaministri 17. jaanuari 2012. a käskkirjaga nr 75 on kinnitatud „Üleujutusohuga seotud riskide
esialgse hinnang“. Keskkonnaministeerium kaardistas 2010. aastal Eestis läbi aegade toimunud
üleujutused.
Lääne-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava (kinnitatud Vabariigi
Valitsuse poolt 7. jaanuaril 2016. a) kohaselt ei ole Koonga vallas määratud üleujutusohuga seotud
riskipiirkondi.
1

Vastavalt veeseaduse § 33 on üleujutus harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine veega,
kaasa arvatud selline üleujutus, mis on põhjustatud veekogu veetaseme tõusust. Üleujutuseks ei
peeta kanalisatsioonisüsteemidest põhjustatud üleujutust.
Koonga valla üldplaneeringus on planeeringu koostajate ja keskkonnamõju strateegilise hindajate
koostöös tuvastatud ja kantud üldplaneeringu joonisele 1 „Põhijoonis“ korduva üleujutusega ala
Koonga ja Tõstamaa valla piiril, kus lumerohkele talvele järgneval kevadel tõuseb üle kallaste Nätsi
peakraav (Palatu jõgi) ning ujutab üle riigi kõrvalmaantee Kalli – Tõstamaa - Värati (tee nr 19131).
Üleujutuse ajal on tee läbimatu.
4.3.1.4 Maaparandussüsteemid ja kuivenduskraavid
Maaparandussüsteemid on maatulundusmaa kuivendamiseks ettenähtud rajatised, millega tuleb
arvestada nii muu maa kuivendamisel kui ka sademevee ärajuhtimise kavandamisel.
Eesvoolude hooldustöid Pärnu alamvesikonnas (Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonna
maaparandushoiukava, 2012) ja Matsalu alamvesikonnas (Lääne-Eesti vesikonna Matsalu
alamvesikonna maaparandushoiukava, 2012) ei ole tehtud vajalikul määral. Eesvoolul tuleb
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kaldavööndis eemaldada puittaimestikku, et luua võimalus sette eemaldamiseks. Riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude korrashoidu korraldab Põllumajandusamet.
Koonga valla üldplaneeringuga on seatud tingimus, et ehitustegevusel tuleb tagada olemasolevate
maaparandussüsteemide toimimine. Detailplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise

läbiviimine

on

kohustuslik,

kui

ehitiste

püstitamisel,

maaparandusel

või

3

põllumajandustöödel väljatava kaevise maht ulatub dolokivi ja lubjakivi korral üle 3000 m .
Maaparandusseaduse (vastu võetud 22.01.2003, RT I 2003, 15, 84) § 47 lõike 1 ja § 48 lõike 1
kohaselt tuleb maaparandusehitise maa-alal asuvate maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste
sihtotstarbe

muutmine,

maakorraldustoimingud

ja

igasugune

ehitustegevuse

planeerimine

kooskõlastada eelnevalt Põllumajandusameti Pärnu keskusega.
Koonga valla üldplaneeringuga tehakse ettepanek võtta riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude
hulka osa Kurese ja Vastaba küladesse jäävast Allika jõest ning Võitra, Karuba ja Koonga küladesse
jäävast Võitra kraavist (tuntud ka Võitre kraavina).
Koonga vallas on kolm maaparandusühistut (Lääne-Eesti vesikonna maaparandushoiukava
eelnõu, 10.07.2015):
1. Jänistvere MPÜ (registrikood 80293751). Tegevuspiirkonnas asuvate eesvoolude pikkus on
3,82 km ja reguleeriva võrgu pindala 308,6 ha. Liikmete arv kokku on 16. Riigimaa
maaparandussüsteemis, esindaja on määratud.
2. Hansu MPÜ (registrikood 80310364). Tegevuspiirkonnas asuvate eesvoolude pikkus on 4,78
km ja reguleeriva võrgu pindala 92,5 ha. Liikmete arv kokku on 16. Riigimaa
maaparandussüsteemis, esindaja on määratud.
3. MTÜ Tarva MPÜ (registrikood 80237638). Tegevuspiirkonnas asuv eesvool puudub ja
reguleeriva

võrgu

pindala

on

153,3

ha.

Liikmete

arv

kokku

on

6.

Riigimaa

maaparandussüsteemis, esindaja on määratud.
4.3.2

Roheline võrgustik

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu käigus kinnitatud roheline võrgustik (rohelist võrgustikku on
käsitletud peatükis 3.3.1) on üldistus maakonna tasemel ning selle piirid on ligikaudsed. Koonga valla
üldplaneering täpsustab rohelise võrgustiku piire vallas. Koonga valla üldplaneeringu joonisele 1
„Põhijoonis“ on kantud rohelise võrgustiku tugialad ja koridorid. Rohelise võrgustiku tugialade ja
koridoride asukohtade määramisel on kasutatud koostatava Pärnu maakonna planeeringu andmeid ja
informatsiooni kohalikelt jahimeestelt.
Roheline võrgustik koosneb tugialadest ning neid ühendavaist koridoridest, mis moodustavad
integreeritud ökoloogilise võrgustiku. Sellest tulenevalt avaldavad rohelisele võrgustikule suurimat
mõju tegevused ning rajatised, mis lõikavad läbi rohelise võrgustiku koridore või tugialasid, tõkestades

Kobras AS töö nr 2014-130

Objekti aadress: Pärnumaa, Koonga vald
94/ 287

Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

elustiku liikumist ja liikide levikut. Suurima mõjuga rohelisele võrgustikule on suuremõõtmelised
joonobjektid, nagu seda on tiheda liiklusega ning tarastatud maanteede või raudteede koridorid, mida
Koonga vallas ei ole.
Elektriliinide, vee- ja kanalisatsioonitorustike ning teiste analoogsete rohelise võrgustiku alasid
lõikavate kommunikatsioonide rajamine ei põhjusta olulist barjääriefekti ega mõjuta oluliselt rohelise
võrgustiku sidusust ja toimimist.
Koonga valda läbib planeeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin. Koonga valla üldplaneeringu
joonistele on kantud Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini eelistatud trassi kulgemise variant
Oidrema külas. Muus osas kulgeb planeeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin üldjoontes
olemasoleva 110 kV elektriliini trassikoridoris.
Üldised maakasutuse- ja ehitustingimused rohelise võrgustiku alal on järgmised
- Rohelise võrgustiku koridorides ja rohelise võrgustiku tugialadel on lubatud vanade mahajäetud
talukohtade taastamine ilma piirangut seadmata katastriüksuse suurusele.
- Uue üksikelamu või talukompleksi rajamine on lubatud rohelise võrgustiku tugialadel, kui
katastriüksuse suurus ei ole väiksem, kui 1 ha.
- Rohelise võrgustiku tugialadel on aedasid lubatud püstitada vaid ümber õueala, muid alasid võib
piirata loomade karjatamiseks.
- Teedeehitusel tuleb kasutada abinõusid loomade liikumisvabaduse säilitamiseks koos vajaliku
nähtavuse tagamisega teekaitsevööndis.
- Rohelise võrgustiku tugialasid tükeldavate uute teede rajamisel on vajalik detailplaneering, v.a
matkarajad, kergliiklusteed ja juurdepääsuteed elamutele.
- Raadamine koos katastriüksuse sihtotstarbe muutmisega rohelise võrgustiku tugialadel üldjuhul
lubatud ei ole, v.a endiste talukohtade maal, üksikelamu või talukompleksi rajamisel, tuletõrje
veevõtukohtade ja nendele juurdepääsude rajamisel, metsaparanduseks tehtavatel töödel ning
metsamajanduslike püsilaoplatside rajamisel, maavara kaevandamise loa andmisel mäeeraldisel ja
selle teenindusmaal, pärandkultuuri- ja ürglooduse objektidel lähtuvalt vajadusest neid kaitsta või
eksponeerida, kultuurimälestiste kaitsevööndis lähtuvalt vajadusest mälestist kaitsta või eksponeerida.
- Võimalusel vältida uute karjääride rajamist (sh olemasolevate laiendamist) rohelise võrgustiku aladele.
Juhul, kui karjääri rajamine on möödapääsmatu, tuleb enne kaevandama asumist kavandada rohelise
võrgustiku asenduskoridor või –ala, et rohelise võrgustiku sidusus säiliks. Kaevandamise lõppedes
tuleb kaevandustegevusest rikutud maa-ala korrastada ja taastada rohelise võrgustiku ala osana. Loa
andjal

on

õigus

rohelise

võrgustiku

toimimise

tagamiseks

seada

vajalikke

leevendus-

kompensatsioonimeetmeid.
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- Üksiktuuliku püstitamine üldjuhul keelatud ei ole, üle 28 m kõrguseid üksteisest vähemalt ühe
kilomeetri kaugusel paiknevaid üksiktuulikuid võib ehitada detailplaneeringu alusel üldplaneeringu
joonisel 3 „Maardlad ja tehnorajatised“ näidatud aladel. Nõutav detailplaneering tuleb võimalikult
varases planeerimisetapis kooskõlastada Kaitseministeeriumiga lennundusseaduse § 35 lõike 61 alusel.
4.3.3

Kaitsealad ja kaitsealused liigid

Kaitsealasid ja kaitsealuseid liike on käsitletud peatükis 3.2.6. Koonga vallas asub 6 hoiuala, 4
maastikukaitseala ja 9 looduskaitseala. Koonga valla pindalast jääb erinevate kaitsealade alla 19 242
ha ehk 43,8% valla pindalast.
Erinevate tegevuste planeerimisel kaitstavatel loodusobjektidel tuleb lähtuda kaitstava objekti kaitseeeskirjast, kaitse eesmärgist ja kaitsekorralduskavast. Täiendavaid piiranguid Koonga valla
üldplaneeringuga ei seata.
Koonga valla üldplaneeringuga ei kavandata olemasolevatele kaitstavatele aladele ega nende
vahetusse lähedusse arendusi või maakasutuse muutust, mis võiks otseselt mõjutada kaitstavaid
objekte või nende kaitse-eesmärgiks olevaid elupaiku ja liike.
Elamu- ja tootmisalade rajamine ning muud arendustegevused toimuvad kaitstavatest aladest
väljaspool ning ei avalda olemasolevatele ega kavandatavatele kaitstavatele aladele olulist mõju.
Lavassaare looduskaitseala hõlmab ka Kaseraba turbamaardlat. Tootsi Turvas AS on loobunud
Kaseraba turbamaardla maavara kaevandamise loa taotlemisest.
4.3.4

Väärtuslik põllumajandusmaa

Koonga vald on olnud traditsiooniliselt põllumajanduspiirkond. Jätkuv põldude majandamine on vajalik
põllumajanduse arenguks ja maastike ajalooliste ning kaunite avatud vaadete säilitamiseks.
Üldplaneeringus on väärtusliku põllumajandusmaa (väärtuslikku põllumajandusmaad on käsitletud
peatükis 3.3.6) määramise aluseks eelkõige mullaviljakus ja põldude massiivsus.
Maaeluministeeriumi poolt ette valmistatavas väärtuslikku põllumajandusmaad käsitlevas eelnõus
loetakse väärtuslikuks põllumajandusmaaks põllumajandusmaa massiivi, mille boniteet on võrdne või
suurem Eesti kaalutud keskmisest boniteedist (40). Maakonnas, mille kaalutud keskmine boniteet on
Eesti kaalutud keskmisest boniteedist madalam, on väärtuslik see põllumajandusmaa massiiv, mille
boniteet

on

võrdne

või

suurem

selle

maakonna

kaalutud

keskmisest

boniteedist.

Põllumajandusuuringute Keskuse poolt ette valmistatud väärtuslikku põllumajandusmaad kajastava
kaardikihi, mis on edastatud ka kõikidele maavalitsustele, alusel on Pärnu maakonna puhul
väärtuslikud põllumajandusmaad need massiivid, mille boniteet on 35 hindepunkti või enam.
Koonga valla põllumassiivide keskmine mullaviljakuse boniteet on 39,1 hindepunkti.
Koonga valla üldplaneeringus on väärtuslik põllumajandusmaa põllumajanduslikult kasutatav maa, mis
vastab järgmistele tingimustele:


põllumassiivi keskmine boniteet peab olema üle 39,1 boniteedipunkti;



ei asu transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusel;



ei asu elamumaa sihtotstarbega katastriüksusel;
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ei asu alla 2 ha suurusel katastriüksusel, millel asub elamu;



ei asu ärimaa juhtotstarbega maal;



ei asu tootmismaa juhtotstarbega maal;



ei asu endiste talukohtade juhtotstarbega maal;



ei asu üldkasutatava maa juhtotstarbega maal;



ei asu puhke- ja virgestusmaa juhtotstarbega maal;



ei asu elamu juhtotstarbega maal;



ei asu teemaa juhtotstarbega maal;



ei asu jäätmekäitluse maa juhtotstarbega maal.

Väärtuslik põllumajandusmaa on kujutatud üldplaneeringu joonisel 1 „Põhijoonis“ ja joonisel 2
„Pärandkultuur ja loodus“.
Väärtusliku

põllumajandusmaa

säilitamiseks

on

üldplaneeringuga

seatud

järgmised

tingimused
- Väärtuslik põllumajandusmaa tuleb hoida põllumajanduslikus kasutuses.
- Avalikes huvides võib väärtuslikule põllumajandusmaale rajada avalikult kasutatavaid ehitisi.
- Väärtuslikule põllumajandusmaale on uute hoonete rajamine reeglina keelatud.
- Erandina on lubatud olemasoleva põllumajandusliku tootmismaa ja elamumaa laiendamine 50%
võrra, kusjuures rajatavad hooned ja nende juurde viivad teed ei tohi põllumassiivi tükeldada sedasi,
et selle harimisväärtus oluliselt väheneks.
- Väärtuslikul põllumajandusmaal, millel asuvad hooldatavad pärandkooslused (puisniidud ja –
karjamaad), tohib rajada avalikkusele suunatud infostende, matkaradasid, lõkkeplatse, telkimiskohti,
parkimisplatse ja varjualuseid ning tohib taastada ehitisi (heinaküünid, kaevud jms) nende endistes
asukohtades.
4.4

Kumuleeruvad mõjud

Looduskeskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele on positiivse iseloomuga rohevõrgustiku
toimimise tagamine ning üldplaneeringu käigus läbi viidud rohevõrgustiku täpsustamine, samuti
suuremate metsa- ja põllumajandusmaade ning teiste looduslike alade säilitamine.
Maakasutuse ja kultuuripärandi seisukohast aitab väärtuslike maastike kaitse ning põllu- ja
metsamaade säilitamine kaasa kohalike maastike mitmekesisuse ja omapära säilimisele, tagades
sealjuures ka piirkonna elukvaliteedi säilimise ning turismi (ka ökoturismi) arendamise, suurendades
seega kogu pärnumaa turismi ja puhkemajanduse potentsiaali.
Elanikkonna heaolule ja tervisele avalduv positiivne kumuleeruv mõju kaasneb läbi virgestusrajatiste
ja rohealade kavandamise. Eelnimetatuga tagatakse elanikkonnale võimalused loodusega kokku
puutuda ning samuti toetatakse tervislikke eluviise. Elanikkonna heaolule ja tervisele avalduv
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negatiivne kumuleeruv mõju on seotud eelkõige elamumaade paiknemisega erinevate müraallikate
(maantee, tootmismaad) läheduses.
Majanduskeskkonna elavdamise seisukohast on positiivse kumuleeruva mõjuga

väärtuslike

põllumajandusmaade säilitamine ning taristu rajamine ja renoveerimine.

4.5

Natura-eelhindamine

Natura 2000 alade eelhindamisel on lähtutud Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu MTÜ poolt
koostatud juhendmaterjalist „Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6
lõike 3 rakendamisel Eestis“ (Aunapuu, A., Kutsar, R., 2013), Euroopa Komisjoni juhendist „Natura
2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ
artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised“ (Keskkonnaministeerium, 2005) ja
juhendmaterjalist „Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis“
(koostaja K. Peterson, Säästva Eesti Instituut, 2006).
4.5.1

Üldplaneeringuga hõlmatava ala mõjupiirkonda jäävate Natura-alade
iseloomustus

Natura 2000 võrgustiku linnu- ja loodusalad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 05.08.2004 nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura
2000 võrgustiku alade nimekiri“ (RTL 2004, 111, 1758) on Koonga vallas mitmeid Natura 2000
võrgustiku alasid. Koonga vallas on 3 linnuala (joonis 23) ja 14 loodusala (joonis 25). Järgnevalt
esitatakse Pärnu maakonnas Koonga vallas olevad Natura 2000 alad.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20,
26.01.2010, lk 7–25) I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade
kaitseks asutatud Koonga valla territooriumile ulatuvad linnualad:
Lavassaare linnuala (EE0040325) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurisla e niidurüdi e rüdi
(Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii),
laululuik (Cygnus cygnus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija
(Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle
(Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis
apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder
(Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).
Üldplaneeringuga ei ole Lavassaare linnu- ja loodusalale kavandatud tegevusi, mis võiksid negatiivselt
mõjutada linnuala kaitse-eesmärke. Vaata Lavassaare loodusala (EE0040324) Pärnu maakonnas
lk 101-102. Lavassaare linnuala lõunaosa piirneb Lavassaare turbamaardla AS Jiffy Products Estonia
kahe turbatootmisalaga: Põhara turbatootmisala (mäeeraldise pindala on 155,04 ha ja mäeeraldise
teenindusmaa pindala on 173,02 ha), maavara kaevandamise luba KMIN-130 (kaeveloa kehtivus
30.12.2015-30.12.2050) ja Põhara II turbatootmisala (mäeeraldise pindala on 94,91 ha ja mäeeraldise
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teenindusmaa pindala on 113,46 ha), maavara kaevandamise luba KMIN-120 (kaeveloa kehtivus
30.12.2015-30.12.2045).
OÜ Inseneribüroo Steiger on viinud läbi keskkonnamõju hindamise, milleks on „AS Torfex Lavassaare
turbamaardla Põhara turbatootmisala töötamise ja Põhara II turbatootmisala rajamise ja töötamisega
kaasneva

keskkonnamõju

hindamise

aruanne“,

2011.

Aruanne

on

heaks

kiidetud

Keskkonnaministeeriumi kirjaga 05.07.2011 nr 11-2/950-6.

Joonis 23. Koonga valla territooriumile ulatuvad Natura 2000 linnualad (aluskaart Maa-amet)
Enamus Lavassaare loodus- ja linnualal kaitstavaid elupaigatüüpe ja liike ei esine turbatootmisalal ega
selle

lähiümbruses.

Seetõttu

puudub

kavandatavast

tegevusest

tulenev

mõju

nendele

loodusväärtustele. Ainsaks Lavassaare loodusala loodusväärtuseks, mille suhtes võib teoreetiliselt
nõrk negatiivne mõju ulatuda, on loodusala lõunapiirile jääv raba serv. Samas on juba Lavassaare
loodus- ja linnuala piiritlemisel arvestatud turba kaevandamisest tuleneva võimaliku kuivenduse mõju
ulatusega. Nende piiritlemisel on jäetud negatiivse mõju vältimiseks puhvertsoon 65 m ulatuses
Põhara mäeeraldise loodeosast kuni 105 m ulatuseni Põhara II mäeeraldise kirdeosast (joonis 24).
Lavassaare loodus- ja linnuala moodustamisel on arvestatud Põhara turbatootmisala laienemisega
Põhara II mäeeraldisele. Sellest tulenevalt on Põhara II mäeeraldisele jääv Natura elupaigatüübile
*7110 vastav raba jäetud välja nii hoiualast kui ka linnu- ja loodusalast. Kui hinnata kaevandamise
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mõju samadele loodusväärtustele Põhara II mäeeraldise piires, siis hävib kaevandamise käigus raba
elupaigatüüp ning koht muutub rabapüü, tedre ja väikekoovitaja jaoks ebasobivaiks.

Joonis 24. Kuivenduse mõju plaan Põhara ja Põhara II turbatootmisalal („AS Torfex Lavassaare
turbamaardla Põhara turbatootmisala töötamise ja Põhara II turbatootmisala rajamise ja töötamisega
kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne“. OÜ Inseneribüroo Steiger 2011)
Lavassaare linnuala lahustükk, mis kattub Ura loodusalaga (pindala 311,2 ha) piirneb põhjaosas maaalaga, mida taotletakse üldplaneeringuga munitsipaalomandisse juhtotstarbega üldkasutatav maa,
mille kasutamise eesmärk on virgestus- ja puhkeala, Ura tiik, supluskoht ja tuletõrje veevõtukoht.
Nimetatud tegevused ei mõjuta Lavassaare linnuala ja Ura loodusala kaitse-eesmärke.
Nätsi-Võlla linnuala (EE0040337) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikaelpart (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus
stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris
alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik
(Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas
(Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius
excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), sinirind (Luscinia svecica), väikekoovitaja (Numenius
phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), roherähn e meltsas (Picus viridis), rüüt (Pluvialis apricaria),
tuttpütt (Podiceps cristatus), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa
totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).
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Üldplaneeringuga ei ole Nätsi-Võlla linnualale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada linnuala kaitse-eesmärke.
Tuhu-Kesu linnuala (EE0040208) Lääne, Pärnu ja Rapla maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila
chrysaetos), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus),
merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio),
hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata),
väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), vöötpõõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa
totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).
Üldplaneeringuga ei ole Tuhu-Kesu linnualale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada linnuala kaitse-eesmärke.
Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse
kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I ja II lisas nimetatud elupaigatüüpide või liikide kaitseks
asutatud Koonga valla territooriumile ulatuvad loodusalad:
Vabariigi Valitsuse korraldusega 27.02.2015 nr 101 (RT III, 04.03.2015, 1) muudeti Vabariigi Valitsuse
5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatava Natura 2000 võrgustiku alade
nimekirja”. Pärnu maakonnas Koonga vallas asuv Koonga tammiku loodusala (EE0040315) nimetati
ümber Lauaru loodusalaks ning kaitse-eesmärgiks lisatakse elupaigad vanad loodusmetsad (*9010) ja
rohunditerikkad kuusikud (9050), välja jäetakse elupaigad kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised
orhideede kasvualad – 62010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080).
Avaste loodusala (EE0020338) Rapla ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal
(*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), rabad
(*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad
loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0).
Üldplaneeringuga ei ole Avaste loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke.
Karinõmme loodusala (EE0040311) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad
(*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja
rabametsad (*91D0).
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Üldplaneeringuga ei ole Karinõmme loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis
võiksid negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke.
Keskkonnaamet on 14.10.2014. a kirjaga nr PV 10-5/14/13407-7 algatanud Tarva dolokivikarjääri
kaevandamise loa nr L.MK.PM-201509 muutmise taotluse alusel keskkonnamõju hindamise põhjusel,
et kaevandamisel põhjavee väljapumpamisega kaasnev põhjaveetaseme alanemine võib ulatuda
Natura võrgustikku kuuluva Karinõmme loodusala piiresse ja kahjustada seal asuvaid, põhjaveerežiimi
muutuste suhtes tundlikke taimekooslusi. Karinõmme loodusala lähim piir asub taotletava mäeeraldise
piirist ca 0,35 km kaugusel. Tarva maardlal tehtud hüdrogeoloogilised uuringud (Tarva III
uuringuruumi dolokivi geoloogiline uuring Pärnumaal (varu seisuga 01.01.2014). OÜ Eesti
Geoloogiakeskus, 2013 (EGF aruande nr 8522) näitavad, et põhjavee pideval ja pikaajalisel
(kaevandamise loa taotluses märgitud 25 aasta jooksul) väljapumpamisel võib põhjaveetaseme
alanemine (depressioonilehtri serv) ulatuda karjääri piirist ca 0,7 km kaugusele, st loodusalal asuvate
vanade loodusmetsade (*9010) levikualale ja liigirikaste madalsoode (7230) ning siirdesoo- ja
rabametsade (*91D0) levikuala põhjaservale. Põhjavee alanemise mõjusfääri võivad jääda ka
loodusala kirdeservas asuvate kaitsealuste taimede (kahkjaspunane sõrmkäpp, harilik porss)
kasvukohad. Juhul kui eeldatav põhjaveetaseme alanemine ulatub karjääri piirist kilomeetrini, siis
suureneb sellesse mõjualasse jäävate elupaigatüüpide pindala ja lisanduvad kaitsealuste taimede
(harilik käoraamat, vööthuul – sõrmkäpp) kasvukohad. KMH programmi avalik arutelu toimus
04.09.2015 Koonga vallamajas. KMH programm on heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga
11.04.2016 nr 6-3/16/3630-4.
Kurese loodusala (EE0040353) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), liigirikkad
madalsood (7230), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070).
Üldplaneeringuga ei ole Kurese loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke. Kurese loodusalal asub Mihkli dolokivimaardla
viimistlusdolokivi passiivse reservvaruga, mida kaevandada ei või.
Lauaru loodusala (EE0040315) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad
laialehised metsad (*9020) ning rohunditerikkad kuusikud (9050).
Üldplaneeringuga ei ole Lauaru loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke.
Lavassaare loodusala (EE0040324) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad
niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja
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õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad laialehised metsad (*9020) ning siirdesoo- ja
rabametsad (*91D0).
Üldplaneeringuga ei ole Lavassaare linnu- ja loodusalale kavandatud tegevusi, mis võiksid negatiivselt
mõjutada loodusala kaitse-eesmärke. Vaata Lavassaare linnuala (EE0040325) Pärnu maakonnas (lk
97-98).
Lihula loodusala (EE0040213) Lääne ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160),
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud
(*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad
madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010),
vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad
(*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0).
Üldplaneeringuga ei ole Lihula loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke.
Madissaare loodusala (EE0040327) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja vanad laialehised
metsad (*9020).
Üldplaneeringuga ei ole Madissaare loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis
võiksid negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke.
Mihkli loodusala (EE0040307) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ja vanad
laialehised metsad (*9020); II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline
kaksikhammas (Dicranum viride).
Üldplaneeringuga ei ole Mihkli loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke.
Naissoo loodusala (EE0040332) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede
kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud
(9050) ja puiskarjamaad (9070); II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline
kaksikhammas (Dicranum viride).
Üldplaneeringuga ei ole Naissoo loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke.
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Nedrema loodusala (EE0040334) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), puisniidud
(*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood
(7230),

vanad

laialehised

metsad

(*9020)

ning

soostuvad

ja

soo-lehtmetsad

(*9080);

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on luha-pisitigu (Vertigo geyeri).
Üldplaneeringuga ei ole Nedrema loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke.

Joonis 25. Koonga valla territooriumile ulatuvad Natura 2000 loodusalad (aluskaart Maa-amet)
Nätsi-Võlla loodusala (EE0040336) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad
niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba
ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised
rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230),
vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0).
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Üldplaneeringuga ei ole Nätsi-Võlla loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis
võiksid negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke.
Oidrema loodusala (EE0040339) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), vanad
laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070).
Üldplaneeringuga ei ole Oidrema loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke.
Tuhu loodusala (EE0040214) Lääne ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad
nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad
niidud

lubjavaesel

mullal

(*6270),

lood

(alvarid –

*6280),

sinihelmikakooslused

(6410),

niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad
(*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad
loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on
soohiilakas (Liparis loeselii).
Üldplaneeringuga ei ole Tuhu loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke. Sooba liivamaardla jääb osaliselt Tuhu loodusalale,
kus maavara kaevandamine on keelatud.
Ura loodusala (EE0040355) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230), vanad
laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080).
Üldplaneeringuga ei ole Ura loodusalale või selle lähiümbrusse kavandatud tegevusi, mis võiksid
negatiivselt mõjutada loodusala kaitse-eesmärke. Ura loodusalast vahetult kagu pool asub Tamme
dolokivimaardla,

kuhu

PM

Kaubandusgrupp OÜ

taotleb

Tamme dolokivikarjääris maavara

kaevandamise luba, millele on algatatud keskkonnamõju hindamine. Keskkonnamõju hindamise
programmi avalik arutelu toimus juba 01.11.2012. Kaevandamise loa taotluse menetlemine on
seiskunud.
4.5.2

Mõju

hindamine

Natura

ala

terviklikkusele

ja

kaitse-eesmärkide

saavutamisele
Üldplaneeringuga kavandatav ei ole seotud Natura-alade kaitse korraldamisega. Natura 2000 alade
juures on oluline ala terviklikkuse säilitamine. Ala terviklikkuse ehk sidususe all mõistetakse eelkõige
ala ökoloogiliste funktsioonide toimimist viisil, mis tagab pikas perspektiivis liigi isendite piisava
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arvukuse neile sobivates elupaikades ning elupaigatüüpide normaalse järgnevuse, vastupidamise
välistele mõjudele ja jätkuva uuenemise. Loodusliku elupaigatüübi seisund loetakse soodsaks, kui
selle looduslik levila ja alad, mida elupaik oma levila piires hõlmab, on muutumatu suurusega või
laienemas ja selle pikaajaliseks püsimiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid toimivad ning
tõenäoliselt toimivad ka tulevikus ning elupaigale tüüpiliste liikide seisund on soodus. Ala terviklikkuse
olemasolu vaadeldakse kaitse-eesmärkide saavutamise seisukohast. Kaitse-eesmärk on saavutatud,
kui ala terviklikkus on säilinud (liigid ja elupaigad on soodsas seisundis; Peterson, 2006).
Koonga valla üldplaneeringuga ei ole kavandatud tegevusi, mis mõjutaksid negatiivselt Natura 2000
linnu- ja loodusalasid.
4.5.3

Natura eelhindamise tulemused ja järeldused

Natura eelhindamise tulemusena leiti, et kui rakendada leevendavaid meetmeid, siis üldplaneeringuga
kavandatavate tegevuste elluviimisega ei kaasne negatiivset mõju Natura alade terviklikkuse
säilimisele ja kaitse-eesmärgiks seatud liikide soodsale seisundile.
Alljärgnevalt on tabelis 19 toodud kokkuvõtlik ülevaade Natura 2000 alade hindamisest, mis on
koostatud Natura hindamise protseduuri Euroopa Komisjoni juhendist „Natura 2000 alasid oluliselt
mõjutavate kavade ja projektide hindamine“. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4
tõlgendamise metoodilised juhised“ (Keskkonnaministeerium, 2005) lähtuvalt.
Tabel 19. Kokkuvõte Natura hindamisest
Küsimus
Kas üldplaneeringuga kavandatav
on ala kaitsekorraldamisega
otseselt seotud või selleks vajalik?

Vastus
EI
EI

Kas on tõenäoline, et kava
avaldab alale olulist mõju?
Kas kava mõjub kahjulikult ala
terviklikkusele?

Märkused

Üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste
elluviimisega ei ole ette näha Natura 2000 alade
kaitse-eesmärkide täitmise takistamist.

EI

Üldplaneeringuga kavandatud tegevused võib ellu viia.
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5. ÜLEVAADE
RASKUSTEST,
MIS
ILMNESID
KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE KOOSTAMISEL
Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilisel hindamisel ei esinenud suuri raskusi.
Probleemiks oli info hankimine, kuivõrd mitmed riiklikud elektroonilised infokanalid ei vasta momendi
seisule.

6. KESKKONNAMÕJU
SEIREKS
KAVANDATAVAD
MÕÕDETAVATE INDIKAATORITE KIRJELDUS

MEETMED

JA

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt on seiremeetmete
eesmärk teha varakult kindlaks, kas strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneb oluline
keskkonnamõju ning rakendada ebasoodsat keskkonnamõju vältivaid ja leevendavaid meetmeid.
Üldplaneeringu elluviimisest tulenevate mõjude seiret korraldab kohalik omavalitsus.
Üldplaneeringu alusel edasiste arenduste kavandamisel peab kohalik omavalitsus olulise negatiivse
keskkonnamõju võimalikult varaseks tuvastamiseks, võimalusel vältimiseks või vähendamiseks
detailplaneeringute lähteülesannete ja projekteerimistingimuste koostamisel järgima üldplaneeringus
sätestatut. See on peamine seiremeede üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
tähenduses.
Üldplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva keskkonnamõju seire tuleb ühitada
teiste planeeringute ja arengukavadega kavandatava tegevusega rakendatava seiresüsteemiga, et
saada omavahel võrreldavaid andmeid. Seejuures on oluline erinevate strateegilise (sh ruumilise)
planeerimise dokumentide KSHdes kavandatud seiremeetmete ja mõõdetavate indikaatorite
omavaheline kooskõla ja seiremeetmete mõõtmise sagedus.
Üldplaneeringu elluviimisega kaasneva tegevuse mõjude mõõtmiseks on soovitav rakendada järgmisi
indikaatoreid:


naabrussuhetel ja avalikul huvil põhinevate vastuväidete arv detailplaneeringute menetlemisel,
neist rahuldamata jäänud vastuväidete osakaal;



üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute osakaal.

Oluline keskkonnaseire meede omavalitsuse tasandil on üldplaneeringu regulaarne ülevaatamine
vastavalt planeerimisseadusele (vastu võetud 28.01.2015, RT I, 26.02.2015, 3). Üldplaneeringu
vaatab üle kohaliku omavalitsuse volikogu iga viie aasta tagant vastavalt planeerimisseadusele § 92.
Kehtestatud üldplaneeringu vaatab üle kohalik omavalitsus pärast volikogu korralisi valimisi ja esitab
ülevaatamise tulemused maavanemale. Antud meede loob võimaluse analüüsida planeeringute
elluviimisega kaasnevaid mõjusid ja kavandada ilmnenud ebakõladele uute planeeringutega
leevendavaid meetmeid.
Planeeringuga kavandatud tegevuste reaalse keskkonnamõju hindamiseks on vajalik perioodiliselt läbi
viia keskkonnakomponentide kvaliteedi seire. Rakendatavad seireprogrammid on seiremeetmete
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rakendamiseks

vajalike

kulutuste

vähendamiseks

otstarbekas

siduda

toimiva

riikliku

seireprogrammiga. Kogutud seireandmed tuleb perioodiliselt koondada ning võrrelda neid varem
kogutud andmetega. Kui seireandmete analüüsil ilmneb mõne keskkonnakomponendi kvaliteedi
oluline halvenemine võrreldes eelnevate perioodidega, tuleb teostada täiendav kontroll ning
rakendada vastavad meetmed negatiivse mõju vältimiseks või leevendamiseks.
Riikliku seire raames jääb Koonga valda 15 seirejaama, nt ohustatud soontaimede- ja samblaliikide
seire (SJA14710000, SJA4514000) ohustatud taimekoosluste (Natura 2000 kooslused) seire;
haruldaste

ja

ohustatud

taimekoosluste

seire (SJA5099000),

jõevähi

seire (SJA8737000),

väikejärvede seire (SAJ4521000), madalsoode ja rabade linnustik (SJA7242000) jne.
Looduskomponentide kvaliteedi hindamiseks on oluline perioodiliselt läbi viia põhjavee-, pinnavee-,
õhu- ja pinnasekvaliteedi seire. Ühisveevärgiks kasutatavate puurkaevude vee kvaliteedi seiret
teostavad vee erikasutusluba omavad ettevõtted, välisõhu seiret teostavad välisõhu saasteluba ja
samuti

keskkonnakompleksluba

omavad

ettevõtted

vastavalt

lubades

sätestatud

nõuetele.

Ülenormatiivsete näitajate korral tuleb teha ettekirjutused ning võtta tarvitusele vastavad meetmed
olukorra parandamiseks.
Üldplaneeringu realiseerudes on oluline jälgida ka olemasolevate metsade ja rohealade säilimist. Valla
üldiste ruumilise arengusuundade kaasajastamiseks on oluline vallavalitsuse ametniku poolt
üldplaneeringu iga-aastane ülevaatus. Juhul kui arengusuunad on oluliselt muutunud, on vajalik
algatada üldplaneeringu muutmine. Et hinnata valla elanike rahulolu elukeskkonnaga on soovitav
teostada ka elukeskkonna kvaliteedi seiret, viies läbi küsitlusi ja uuringuid, et teada saada elanike
arvamust ja eelistusi valla arengu suhtes. Samuti jälgida demograafilisi näitajaid.

Kobras AS töö nr 2014-130

Objekti aadress: Pärnumaa, Koonga vald
108/ 287

Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

7. ARUANDE JA HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE
Koonga vald on Pärnu maakonna loodepoolseim vald. Valla keskus on Koonga küla. Kaugus Pärnu
linnast on 37 km. Koonga vallal seni üldplaneering puudus.
Koonga

valla

üldplaneeringu

eesmärk

on

valla

üldise

ruumilise

arengu

kujundamine,

detailplaneerimise kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel
maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.
Üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine hõlmab kogu Koonga valla territooriumi.
Üldplaneering on koostatud tööseminaride, avalike tutvustuste ja arutelude käigus, milles osalesid
Koonga valla elanikud, ettevõtjad ja maaomanikud, vallavalitsuse spetsialistid, volikogu liikmed,
keskkonnamõju hindajad jt.
Keskkonnamõju strateegilises hindamise aruandes käsitletakse alternatiividena kahte erinevat
arengustsenaariumit (alternatiivi), millest üks näeb ette üldplaneeringu kehtestamist ja teine
olemasoleva olukorra jätkumist, kus vallal kehtivat üldplaneeringut ei ole (0-alternatiiv).
0-alternatiiv ehk olukord, kus Koonga vallale üldplaneeringut ei koostata ning valla ruumilist arengut
on võimalik suunata maakonnaplaneeringu, detailplaneeringute ning arengukavade kaudu, reaalselt
rakendatav ei ole, kuna planeerimisseaduse (vastu võetud 13.11.2002, RT I 2002, 99, 579), mille
alusel algatati Koonga valla üldplaneeringu koostamine, § 45 kohaselt on kõik kohalikud
omavalitsused kohustatud koostama ja kehtestama oma territooriumi üldplaneeringu. Seetõttu
käesolevas KSHs 0-alternatiivi ei käsitleta.
Koonga vallale koostatakse üldplaneering, millega võetakse suund suhte looduskeskkondmajandustegevus tasakaalustamisele. Säilitatakse kõik olemasolevad looduslikult ja ajalooliskultuuriliselt väärtuslikud alad ning nähakse seal majanduse arendamist arvestades võimalike
looduskaitseliste ja maastikuliste piirangutega. Üldplaneeringuga on määratud maa-alade valdav
juhtotstarve, mis annab arengusuuna kogu määratletud piirkonnale.
Üldplaneeringuga on kavandatud vaba aja veetmiseks ja elukeskkonna parandamiseks mitmed uued
virgestus- ja puhkealad, küla jaanitule plats Oidrema külas; virgestus- ja puhkeala, spordiväljakute
maa ja supluskoht Lõpe külas.
Hea ühendus Pärnu, Lihula ja Pärnu-Jaagupi suunal tagavad Koonga valla elanikele võimaluse
mõistliku ajakuluga käia tööl väljaspool Koonga valda ja vastupidi. Teedevõrgu arendamine on
suunatud eelkõige olemaolevate avalikus kasutuses olevate teede tehnilise heakorra säilitamisele ja
intensiivsema liiklusega teedel tolmuvaba- või asfaltkatte tagamisele. Kõik rajatavad jalgratta- ja
kõnniteed peavad arvestama puudega inimeste vajadustega. Positiivse mõjuga on üldplaneeringus
planeeritud kergliiklusteede rajamine: Lageda tee, Vallamaja tee, Koonga - Kalli tee, Lõpe - Oidrema
tee ja Irta tee.
Koonga valla üldplaneering täpsustab rohelise võrgustiku ala piire vallas. Roheline võrgustik koosneb
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tugialadest ning neid ühendavaist koridoridest. Koonga valla üldplaneeringu joonisele 1 „Põhijoonis“
on kantud rohelise võrgustiku tugialad ja koridorid. Rohelise võrgustiku koridoride asukohtade
määramisel on kasutatud koostatava Pärnu maakonna planeeringu andmeid ja informatsiooni
kohalikelt jahimeestelt.
Rohelisele võrgustikule avaldavad suurimat mõju tegevused ning rajatised, mis lõikavad läbi rohelise
võrgustiku koridore või tugialasid, tõkestades elustiku liikumist ja liikide levikut. Suurima mõjuga
rohelisele võrgustikule on suuremõõtmelised joonobjektid, nagu seda on tiheda liiklusega ning
tarastatud maanteede või raudteede koridorid, mida Koonga vallas ei ole.
Koonga valda läbib planeeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin. Koonga valla üldplaneeringu
joonistele on kantud Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini eelistatud trassi kulgemise variant
Oidrema külas. Muus osas kulgeb planeeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin üldjoontes
olemasoleva 110 kV elektriliini trassikoridoris.
Koonga valla pindalast jääb erinevate kaitsealade alla 19 242 ha ehk 43,8% valla pindalast. Koos
kavandatavate (ehk projekteeritavate) kaitstavate aladega on kaitsealuse ala kogupindala veel
suurem. Üldplaneeringuga ei kavandata olemasolevatele kaitstavatele aladele ega nende vahetusse
lähedusse arendusi või maakasutuse muutust, mis võiks otseselt mõjutada kaitstavaid objekte või
nende kaitse-eesmärgiks olevaid elupaiku ja liike.
Tuuleenergeetika

arendamiseks

Koonga

vallas

ei

ole

Pärnu

maakonna

tuuleenergeetika

teemaplaneeringus ette nähtud tuulikuparkide rajamiseks sobilikke maa-alasid. Koonga valda jäävad
ainult täiendavat tähelepanu vajavad alad, mis ei välista otseselt elektrituulikute rajamist, kuid oma
iseloomust tulenevalt vajavad planeeringu koostamise protsessi käigus täiendavat tähelepanu.
Koonga valla territooriumile on lubatud ehitada kuni 28 m kõrguseid üksiktuulikuid. Kuni 28 m
kõrguseid

üksiktuulikuid

käsitletakse

tavaliste

tootmisüksustena.

Kõigi

mistahes

kõrgusega

tuulegeneraatorite ehitamisel tuleb ehitusloa eelnõu ja ehitamise teatis Kaitseministeeriumiga
eelnevalt kooskõlastada.
Erandina on üldplaneeringu joonisel 3 „Maardlad ja tehnorajatised“ märgitud alad, kus tohib ehitada 28
m kõrgemaid üksiktuulikuid järgmistel tingimustel:


igale alale on lubatud ehitada üks tuulik;



tuulikud peavad üksteisest paiknema vähemalt 1 km kaugusel;



tuuliku ehitusõiguse saamiseks on nõutav detailplaneering;



nõutav

detailplaneering

tuleb

võimalikult

varases

planeerimisetapis

kooskõlastada

1

Kaitseministeeriumiga lennundusseaduse § 35 lõike 6 alusel;


maardlate alale võib tuulikuid püstitada peale maavaravaru ammendumist;



tuuliku ehitamiseks on soovitav eelistada lagedat maastikku.

Koonga valla üldplaneeringus on väärtuslik põllumajandusmaa põllumajanduslikult kasutatav maa, mis
vastab järgmistele tingimustele:


põllumassiivi keskmine boniteet peab olema üle 39,1 boniteedipunkti;
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ei asu transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusel;



ei asu elamumaa sihtotstarbega katastriüksusel;



ei asu alla 2 ha suurusel katastriüksusel, millel asub elamu;



ei asu ärimaa juhtotstarbega maal;



ei asu tootmismaa juhtotstarbega maal;



ei asu endiste talukohtade juhtotstarbega maal;



ei asu üldkasutatava maa juhtotstarbega maal;



ei asu puhke- ja virgestusmaa juhtotstarbega maal;



ei asu elamu juhtotstarbega maal;



ei asu teemaa juhtotstarbega maal;



ei asu jäätmekäitluse maa juhtotstarbega maal.

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamisel viidi läbi Natura eelhindamine.
Koonga valla üldplaneeringuga ei ole kavandatud tegevusi, mis mõjutaksid negatiivselt Koonga vallas
asuvate Natura 2000 linnu- ja loodusalade kaitse-eesmärke.
Üldplaneeringu alusel edasiste arenduste kavandamisel peab kohalik omavalitsus olulise negatiivse
keskkonnamõju võimalikult varaseks tuvastamiseks, võimalusel vältimiseks või vähendamiseks
detailplaneeringute lähteülesannete ja projekteerimistingimuste koostamisel järgima üldplaneeringus
sätestatut.
Üldplaneeringus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes on toodud leevendusmeetmed,
mille kohaselt tuleb:


uute hoonete ehitamisel tagada nende keskkonnanõuetele vastavus (reoveepuhastus, küte,
liikluslahendus jne);



uutel elamutel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnas tuleb võimalusel liituda ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga;



säilitada võimalusel kõrghaljastus täielikult või osaliselt sõltuvalt krundi suurusest;



olulist negatiivset mõju avaldav tootmine planeerida elamualadest kaugemale;



maavarade kaevandamisel vältida negatiivsete mõjude kandumist elamualadele (Koonga
dolokivimaardla);



kaitsealade piires tuleb kaevandustegevust vältida;



vältida uute karjääride rajamist (sh olemasolevate laiendamist) rohelise võrgustiku aladele.
Juhul, kui karjääri rajamine on möödapääsmatu, tuleb enne kaevandama asumist kavandada
rohelise võrgustiku asenduskoridor või –ala, et rohelise võrgustiku sidusus säiliks.
Kaevandamise lõppedes tuleb kaevandustegevusest rikutud maa-ala rekultiveerida ja
taastada rohelise võrgustiku osana. Loa andjal on õigus rohelise võrgustiku toimimise
tagamiseks seada vajalikke leevendus- ja kompensatsioonimeetmeid;



maardlate

kasutuselevõtul

vältida

võimalusel

alasid,

mis

asuvad

väärtuslikul

põllumajandusmaal, väärtuslikel maastikel, pärandkultuuri või ürglooduse objektil. Juhul, kui
nimetatud aladel on kaevandamine möödapääsmatu ja majanduslikult otstarbekas, tuleb
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eelnevalt kaaluda kaasnevaid mõjusid ja arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel,
korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel
tuleb lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete rakendamiseks;


kaevandamist planeeritaks üldplaneeringu joonistel märgitud mäetööstusmaa juhtotstarbega
aladel. Planeeringujoonisel märgitud mäetööstusmaa piiride laienemist uutele, käesolevale
planeeringujoonisele veel kandmata aktiivse maavaravarudega valgele alale ei loeta
üldplaneeringu muutmiseks;



maardlate alale võib üksiktuulikuid püstitada peale maavaravaru ammendumist;



uute teede ehitamisel ning olemasoleva teedevõrgu arendamisel ja korrastamisel tuleb
arvestada päästeautodele juurdepääsu tagamisega;



tee kaitsevööndisse võib uusi ehitusloa kohustuslikke ehitisi ehitada vaid tee omaniku
nõusolekul. Piirangust võib kõrvale kalduda tee omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda tee
ohutust. Tee omanik ei või nõusoleku andmisest põhjendamatult keelduda;



tugi- ja kõrvalmaanteede teljest mõlemale poole kuni 20 m kaugusele võib uusi üle 0,9 m
kõrguseid ehitisi ehitada ja istandikke rajada vaid tee omaniku nõusolekul, kui uusi ehitisi ja
istandikke kavandatakse olemasolevatest üle 0,9 m kõrgustest hoonetest tee poole. Piirangust
võib kõrvale kalduda tee omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda tee ohutust. Tee omanik ei või
nõusoleku andmisest põhjendamatult keelduda;



katastriüksuste maakorralduslikul jagamisel tuleb

vältida

selliste uute

katastriüksuste

moodustamist, millele juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt halveneb. Juurdepääs avalikult
kasutatavalt teelt üle võõra kinnisasja määratakse kokkuleppel. Uute juurdepääsude rajamine
avalikult kasutatavale teele toimub avalikult kasutatava tee omaniku nõusolekul;


olemasoleva tee kaitsevööndis tuleb vältida tegevust, mille tulemusel võib teelt lähtuv õhusaaste, müra, vibratsioon ja kiirgus avaldada kahjulikku mõju inimese tervisele ja heaolule. Kui
sellise tegevuse kavandamine olemasoleva tee kaitsevööndis on möödapääsmatu, peab
tegevuse kavandaja oma vahenditega võtma tarvitusele leevendavad meetmed;



tee kaitsevööndisse teise kaitsevööndiga ehitise ehitamisel tuleb eelistada kaitsevööndite
ruumilist kattumist võimalikult suures ulatuses, võimalusel vältides ehitamist tee teenindamiseks
määratud katastriüksusele;



uute maardlate kasutusele võtmisel ja liikluskoormuse suurenemisel kaevise väljaveo tõttu tuleb
kaevandamisloa
juurdepääsuteede

omanikul
ja

ja

tee

ümbersõitude

omanikul tagada
rajamine

ning

uute

liikluskoormusele

olemasolevate

teede

vastavate

kandevõime

tugevdamine;


ehitisi, mille kõrgus on suurem kaugusest avalikult kasutatava tee äärmise sõiduraja välimise
servani, võib ehitada vaid avalikult kasutatava tee omaniku nõusolekul;



rohelise võrgustiku koridorides ja rohelise võrgustiku tugialadel on lubatud vanade mahajäetud
talukohtade taastamine ilma piirangut seadmata katastriüksuse suurusele;



uue üksikelamu või talukompleksi rajamine on lubatud rohelise võrgustiku tugialadel, kui
katastriüksuse suurus ei ole väiksem, kui 1 ha;



rohelise võrgustiku tugialadel on aedasid lubatud püstitada vaid ümber õueala, muid alasid
võib piirata loomade karjatamiseks;
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teedeehitusel tuleb kasutada abinõusid metsloomade liikumisvabaduse säilitamiseks koos
vajaliku nähtavuse tagamisega teekaitsevööndis;



rohelise võrgustiku tugialasid tükeldavate uute teede rajamisel on vajalik detailplaneering, v.a
matkarajad, kergliiklusteed ja juurdepääsuteed elamutele;



raadamine koos katastriüksuse sihtotstarbe muutmisega rohelise võrgustiku tugialadel
üldjuhul lubatud ei ole, v.a endiste talukohtade maal, üksikelamu või talukompleksi rajamisel,
tuletõrje veevõtukohtade ja nendele juurdepääsude rajamisel, metsaparanduseks tehtavatel
töödel ning metsamajanduslike püsilaoplatside rajamisel, maavara kaevandamise loa
andmisel mäeeraldisel ja selle teenindusmaal, pärandkultuuri- ja ürglooduse objektidel
lähtuvalt vajadusest neid kaitsta või eksponeerida, kultuurimälestiste kaitsevööndis lähtuvalt
vajadusest mälestist kaitsta või eksponeerida;



võimalusel vältida uute karjääride rajamist (sh olemasolevate laiendamist) rohelise võrgustiku
aladele. Juhul, kui karjääri rajamine on möödapääsmatu, tuleb enne kaevandama asumist
kavandada rohelise võrgustiku asenduskoridor või –ala, et rohelise võrgustiku sidusus säiliks.
Kaevandamise lõppedes tuleb kaevandustegevusest rikutud maa-ala korrastada ja taastada
rohelise võrgustiku ala osana. Loa andjal on õigus rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks
seada vajalikke leevendus- ja kompensatsioonimeetmeid;



üksiktuuliku püstitamine üldjuhul keelatud ei ole. Kõigi mistahes kõrgusega tuulegeneraatorite
ehitamisel tuleb ehitusloa eelnõu ja ehitamise teatis Kaitseministeeriumiga eelnevalt
kooskõlastada. Üle 28 m kõrguseid üksteisest vähemalt ühe kilomeetri kaugusel paiknevaid
üksiktuulikuid võib ehitada detailplaneeringu alusel üldplaneeringu joonisel 3 „Maardlad ja
tehnorajatised“ näidatud aladel. Tuulegeneraatorite ja tuuleparkide detailplaneeringud ning
ehitusprojektid (vastavalt lennundusseaduse § 35 lõige 61) ja projekteerimistingimused või
nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitamise teatis (ehitusseadustik §
120 lõige 1) tuleb kooskõlastada Kaitseministeeriumiga. Kaitseministeeriumiga tuleb teha
koostööd võimalikult varases etapis;



olulise arendustegevuse elluviimisega kaasneva negatiivse keskkonnamõju väljaselgitamiseks
ja välistamiseks tuleb koos detailplaneeringuga koostada keskkonnamõju strateegiline
hindamine (nt üle 28 m kõrguste üksiktuulikute püstitamine).

Detailplaneeringu kohustusega alad on toodud peatükis 4.1.2 Ärimaa.
KSH aruande koostamisel on hindamismetoodikana kasutatud peamiselt kaardianalüüsi ja
ekspertarvamust. Arvestatud on asjakohaste varasemate uuringute, analüüside ning menetluse käigus
laekunud ettepanekutega.
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nr 154 (RT I 2007, 38, 274).
22. „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu”. Vabariigi Valitsuse määrus
20.05.2004 nr 195 (RT I 2004, 44, 313).
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23. „III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine”. Keskkonnaministri määrus 19.05.2004 nr
51 (RTL 2004, 69, 1134).
24. „Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine“. Koonga Vallavolikogu määrus 21.06.2011 nr 8.
25. „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse
määrus 03.03.2006 nr 64 (RT I 2006, 12, 89).
26. „Kaljukotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“. Keskkonnaministri
määrus 16.04.2009 nr 18 (RTL 2009, 36, 474).
27. „Karinõmme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse
määrus 21.12.2006 nr 263 (RT I 2007, 1, 4).
28. „Koonga valla arengukava aastani 2013. Koonga valla arengukava kehtivuse
pikendamine aastani 2019“.
Koonga Vallavolikogu määrus 20.02.2014 nr 2 (RT IV, 22.03.2014, 33).
29. „Koonga valla arengukava 2016 - 2025 kinnitamine“. Koonga Vallavolikogu määrus
17.03.2016 nr 12 (RT IV, 30.03.2016, 7).
30. „Koonga valla kohalike teede nimekirja kinnitamine“. Koonga Vallavolikogu otsus
26.09.2013 nr 33.
31. „Koonga valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri“. Koonga Vallavolikogu määrus
29.03.2012 nr 5 (RT IV, 03.06.2014, 11).
32. „Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024“.
Kinnitatud Koonga Vallavolikogu määrusega 28.06.2012 nr 7.
33. „Koonga valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine“.
Koonga Vallavolikogu määrus 28.04.2016 nr 13 (RT IV, 30.04.2016, 26).
34. „Kurese maastikukaitseala kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse määrus 30.03.2007 nr 91
(RT I 2007, 29, 164).
35. „Lauaru looduskaitseala kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse määrus 24.04.2014 nr 55
(RT I, 29.04.2014, 2).
36. „Lavassaare looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse määrus
05.05.2016 nr 54 (RT I, 10.05.2016, 23).
37. „Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse määrus 11.04.2005 nr 72
(RT I 2005, 21, 136).
38. „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja
Keskkonnaministri määrus 15.06.2004 nr 73 (RTL 2004, 87, 1362).

elupaikade

nimistu“.

39. „Madissaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse
määrus 26.04.2007 nr 120 (RT I 2007, 36, 231).
40. „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine“. Keskkonnaministri määrus 13.01.2005 nr 1
(RTL 2005, 13, 111).
41. „Mihkli looduskaitseala kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse määrus 12.02.2004 nr 36
(RT I 2004, 9, 54).
42. „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja
mürataseme mõõtmise meetodid”. Sotsiaalministri määrus 04.03.2002 nr 42
(RTL 2002, 38, 511).
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43. „Naissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse määrus 03.04.2007 nr 102
(RT I 2007, 29, 174).
44. „Nedrema looduskaitseala kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse määrus 30.03.2007 nr 99
(RT I 2007, 29, 171).
45. „Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse määrus 30.04.2004 nr 177
(RT I 2004, 41, 280).
46. „Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks“. Vabariigi Valitsuse korraldus
19.11.2015 nr 492 (RT III, 24.11.2015, 6).
47. „Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks“. Vabariigi Valitsuse korraldus
19.11.2015 nr 493 (RT III, 24.11.2015, 7).
48. „Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille
seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele
vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett
ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja
kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise
kord“. Keskkonnaministri määrus 29.12.2009 nr 75 (RTL I 2010, 2, 22).
49. „Pärnu maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid“. Vabariigi Valitsuse määrus
15.03.2007 nr 76 (RT I 2007, 25, 145).
50. „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad
nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise
kontrollimise meetmed“. Vabariigi Valitsuse määrus 29.11.2012 nr 99 (RT I, 04.12.2012, 1).
51. „Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“. Keskkonnaministri käskkiri
02.07.2009 nr 1080.
52. „Riigi jäätmekava 2014-2020“. Heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse korraldusega 13.06.2014 nr
256 (RT III, 17.06.2014, 5).
53. „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed
riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“. Kaitseministri määrus
26.06.2015 nr 16 (RT I, 28.06.2015, 14).
54.

„Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-2020“ kinnitamine. Vastu võetud Vabariigi
Valitsuse korraldusega 01.12.2014 nr 522 (RT III, 02.12.2014, 10).

55. „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“. Vabariigi Valitsuse korraldus
03.01.2006 nr 1 (RTL 2006, 7, 133).
56. „Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri“. Majandus- ja taristuministri määrus 25.06.2015 nr
72 (RT I, 28.06.2015, 3).
57. „Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on
nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba“. Keskkonnaministri määrus 11.06.2014 nr 20
(RT I, 17.06.2014, 1).
58. Transpordi arengukava 2014-2020. Vastu võetud Riigikogu otsusega 19.02.2014 (RT III,
21.02.2014,1).
59. „Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse määrus 19.05.2005 nr 106
(RT I 2005, 30, 223).
60. „Ura maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“. Vabariigi Valitsuse määrus
08.05.2007 nr 127 (RT I 2007, 36, 237).
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61. „Vesikondade ja alamvesikondade määramine”. Vabariigi Valitsuse määrus 09.09.2010 nr
132 (RT I 2010, 64, 477).
62. „Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a korralduse nr 118 „Veemajanduskavade
kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine“. Vabariigi Valitsuse korraldus 07.01.2016 nr 8
(RT III, 12.01.2016, 8).
63. Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” kehtestamine. Vabariigi Valitsuse korraldus
30.08.2012 nr 368 (RT III, 06.09.2012, 1).
64. „Üleriigilise tähtsusega
(RT I 2005, 34, 265).

maardlad”. Vabariigi Valitsuse määrus 09.06.2005 nr 131

65. „Üleujutusohuga seotud riskide esialgse hinnang“. Keskkonnaministri käskkiri 17.01.2012
nr 75.
66. „Kaitstavate soode tegevuskava“. Kinnitatud keskkonnaministri käskkirjaga 18.01.2016 nr
1-2/16/26.
67. Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonna maaparandushoiukava, 2012. Kinnitatud
põllumajandusministri käskkirjaga 07.02.2012 nr 19.
68. Lääne-Eesti vesikonna Matsalu alamvesikonna maaparandushoiukava, 2012. Kinnitatud
põllumajandusministri käskkirjaga 07.02.2012 nr 19.
69. Lääne-Eesti vesikonna maaparandushoiukava eelnõu (versioon 10.07.2015).
70. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava. Kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 07.01.2016.
71. Lääne-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava. Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse poolt 07.01.2016.
72. Pärnu maakonna
21.12.1998 nr 164.

planeering,

1998.

Kehtestatud

Pärnu

maavanema

korraldusega

73. Koostatav Pärnu maakonna planeering. Algatatud Vabariigi Valitsuse korraldusega
18.07.2013 nr 337.
74. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”. Kehtestatud Pärnu maavanema korraldusega 20.05.2003 nr 80.
75. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur
2008-2015”. Kehtestatud Pärnu maavanema korraldusega 09.10.2008 nr 112.
76. Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering. Kehtestatud Pärnu
maavanema korraldusega 21.11.2013 nr 646.
77. Koostatav Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110
kV elektriliinitrassi asukoha määramine“. Algatatud Pärnumaal Pärnu maavanema
korraldusega 31.10.2011 nr 124.
78. Riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“. Vabariigi Valitsus kiitis heaks 17.03.2005 ja Riigikogu
14.09.2005 (RT I 27.09.2005, 50, 396).
79. „Tolmuvabad katted kruusateedele: objektid aastateks
Maanteeameti peadirektori 16.04.2015 käskkirjaga nr 0109.

2015-2018“.

Kinnitatud

80. „Kattega riigimaanteede rekonstrueerimisobjektid aastateks 2015-2018“. Kinnitatud
majandus- ja taristuministri käskkirjaga 11.12.2014 nr 14-0403.
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81. „AS Torfex Lavassaare turbamaardla Põhara turbatootmisala töötamise ja Põhara II
turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne“.
OÜ Inseneribüroo Steiger, 2011. Aruanne on heaks kiidetud Keskkonnaministeeriumi kirjaga
05.07.2011 nr 11-2/950-6.
82. „Koonga dolokivimaardlasse kavandatava kahe karjääri rajamisega ja töötamisega
kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne“. OÜ Inseneribüroo Steiger, 2008. Aruanne
on heaks kiidetud Keskkonnaministeeriumi kirjaga 01.07.2009 nr 13-3-2/38572-2/08.
83. Tuuling, T. „Tarva III uuringuruumi dolokivi geoloogiline uuring Pärnumaal (varu seisuga
01.01.2014)“. Eesti Geoloogiakeskus OÜ, 2013 (EGF aruande nr 8522).
84. Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi
92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised,
Keskkonnaministeerium, 2005.
85. Peterson, K. (koostaja). „Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks
Eestis“. Säästva Eesti Instituut, 2006.
86. Aunapuu, A., Kutsar, R. (koostajad) „Juhised Natura hindamise läbiviimiseks
loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis“. MTÜ Eesti Keskkonnamõju
Hindajate Ühing, 2013.
87. Visioonid ja Strateegiad Läänemere regioonis 2010 (“Visions and Strategies around the
Baltic 2010 / VASAB 2010).
88. Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiiv (European Spatial Development Perspective –
ESDP). Vastu võetud 1999.
89. Euroopa Nõukogu Direktiiv 92/43/EMÜ, looduslike elupaikade
taimestiku ja loomastiku kaitse kohta. 21.05.1992 (Loodusdirektiiv).

ning

loodusliku

90. Euroopa Nõukogu Direktiiv 79/409/EMÜ, loodusliku linnustiku kaitse kohta. 02.04.1979
(Linnudirektiiv; kodifitseeritud versioon 2009/147/EMÜ).
91. Siseministeerium ja Statistikaamet. Toimepiirkondade määramine, 2014.
92. Ramst, R., Orru, M., Salo, V., Halliste, L. „Eesti mahajäetud turbatootmisalade revisjon“
3.etapp. Viljandi, Pärnu, Saare ja Hiiu maakond. Eesti Geoloogiakeskus OÜ, 2007 (EGF
aruande nr 7913).
93. Perens, R., Ojamäe, K. „Selliste piirkondade väljaselgitamine, kus tuleks
põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee
prognoosvaru”. Eesti Geoloogiakeskus OÜ, 2015 (EGF aruande nr 8630).
94. Perens, R. (koostaja). Eesti hüdrogeoloogiline kaart mõõtkavas 1:400 000. Eesti
Geoloogiakeskus 1998.
95. Perens, R. (koostaja). Eesti põhjavee kaitstuse kaart mõõtkavas 1:400 000. Eesti
Geoloogiakeskus, 2001.
96. Suuroja, K. (koostaja). Eesti aluspõhja geoloogiline kaart mõõtkavas 1:400 000. Eesti
Geoloogiakeskus, 1997.
97. Karst Eestis. MTÜ GEOGuide Baltoscandia. Tallinn, 2007.
98. Põhjaveekomisjon. Eesti põhjavee kasutamine ja kaitse. Tallinn, 2004.
99. Pärnumaa I osa. Loodus, aeg, inimene. Peatoimetaja A. Vunk, 2008.
100. Eesti vallamajad. Koostanud Hanno Talving. Kirjastus Tänapäev, 2009.
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101. Esialgne Eesti radooniriski levilate kaart, mõõtkava 1:500 000. Eesti Geoloogiakeskus
OÜ, 2004.
102. „EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, andmed
seisuga 11.03.2016 ja 24.05.2016.
103. Koostatav Koonga valla üldplaneering, seisuga 09.06.2016.

INTERNETI ALLIKAD
104. Eesti Statistikaamet, 2015. Piirkondlik portree Eestist, www.stat.ee/ppe.
105. Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade Infosüsteem, http://klis.envir.ee/klis.
106. Keskkonnaregister, http://register.keskkonnainfo.ee.
107. Maa-ameti Geoportaali kaardirakendused, http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis.
108. Muinsuskaitseameti Kultuurimälestiste riiklik register, http://register.muinas.ee.
109. PRIA avalik veebikaart, https://kls.pria.ee/kaart/, 2015.
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9. LISAD
Lisa 1. KSH programm koos lisadega
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Üldinfo
TÖÖ NIMETUS:

Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu
strateegilise hindamise programm

OBJEKTI ASUKOHT:

Pärnumaa, Koonga vald

TÖÖ EESMÄRK:

Keskkonnamõju strateegilise
Koonga valla üldplaneeringule

TÖÖ LIIK:

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

TÖÖ TELLIJA:

Koonga Vallavalitsus
Koonga küla, Valla 88401
Koonga vald
Pärnu maakond

Kontaktisik:

Kirke Keert
Koonga vallavanem
tel 447 3742
kirke.keert@koongavald.ee

hindamise

keskkonnamõju

läbiviimine

Pärnumaa

Mihkel Kalmaru
Keskkonna- ja maanõunik
tel 447 3745
mihkel.kalmaru@koongavald.ee
JÄRELEVALVAJA:

Keskkonnaamet
Pärnu-Viljandi regioon
Pärnumaa kontor
Roheline 64
80010 Pärnu
tel 447 7388, faks 447 7399
parnu@keskkonnaamet.ee

TÖÖ TÄITJA:

Kobras AS
Registrikood 10171636
Riia 35, 50410 Tartu
tel 730 0310, faks 730 0315
www.kobras.ee

Eksperdid:

Urmas Uri – keskkonnaekspert, hüdrogeoloog
urmas@kobras.ee
Anne Rooma – keskkonnaekspert, vastutav täitja
anne@kobras.ee
Gerli Kull – keskkonnaekspert
gerli@kobras.ee
Teele Nigola – planeerija
teele@kobras.ee

Kontrollija:
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Kobras AS litsentsid / tegevusload:
1.

Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid:
•

KMH0046 Urmas Uri;

•

KMH0047 Anne Rooma.

2.

Geodeetilised ja kartograafilised tööd. Tegevuslitsents 762 MA.

3.

Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k.

4.

Ettevõtte Majandustegevuse Registri (MTR) registreeringud.

Majandustegevusteated:
•

Ehitusuuringud EG10171636-0001;

•

Omanikujärelevalve EO10171636-0001;

•

Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171636-0001;

•

Projekteerimine EP10171636-0001.

Tegevusload:

5.

6.

•

Hüdrogeoloogilised tööd. Loa number 379.

•

Muinsuskaitse. Loa number E 377/2008.

Ettevõtte registreeringud Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris (MATER):
•

Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00;

•

Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00;

•

Maaparanduse uurimistöö MU0010-00.

Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heitja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14 ja Tanel Mäger – Nr 1161/14.

.
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1

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE (KSH) ULATUS

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm on dokument, milles kirjeldatakse kavandatavat
tegevust, määratakse ära sellega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise sisu ja ulatus ning
kirjeldatakse metoodikat, tegevust ja ajakava. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm on
alusdokumendiks keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel ja aruande koostamisel.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Koonga valla üldplaneering.
Koonga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Koonga
Vallavolikogu 25. märtsi 2010 otsusega nr 33 (vt Lisa 1). Koonga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamisest teatati Pärnu ja Pärnu maakonna lehes Pärnu Postimees
31.03.2010 ja Koonga valla lehes Junnumaa kuukiri nr 4 (169) aprill 2010 (vt Lisa 2) ning Koonga valla
veebilehel www.koongavald.ee. Koonga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamise algatamisest teatati ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 12.08.2014 (vt Lisa 3).
Üldplaneeringu eesmärgid on ära toodud planeerimisseaduse (vastu võetud 13.11.2002, RT I 2002, 99,
579) § 8 lõikes 3.
Koonga valla üldplaneeringu põhieesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine,
maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine.
Lähtudes

Koonga

valla

arengukavas

toodud

tulevikuvisioonist

ja

üldplaneeringu

koostamise

tööseminaride tulemustest on ruumilise arengu põhimõtted järgmised:
1. Külade algse struktuuri taastamiseks soodustatakse elamute rajamist ajaloolistes talukohtades
nende algses kohas.
2. Hoidutakse ehituskeeluvööndi vähendamisest.
3. Tootmismaid arendatakse eelkõige olemasolevatel endistel põllumajanduslikel tootmismaadel,
kasutades ära olemasolevat infrastruktuuri.
4. Tuuleparke ja tuulegeneraatoreid kõrgusega üle 28 m Koonga valda ei planeerita.
5. Tootmismaal ja mäetööstusmaal kavandatavate tegevuste negatiivne mõju peab olema väljapoole kinnistu piiri minimeeritud ja häiringutele leitud leevendusmeetmed.
6. Olemasolevatele ja reserveeritavatele elamumaadele võib anda ärimaa kõrvaljuhtotstarbe.
7. Teedevõrgu arendamine on suunatud eelkõige tolmuvaba- või asfaltkatte tagamisele suuremate
külade vahel ja riigimaanteedel.
Keskkonnamõju

strateegilise

hindamise

eesmärgiks

on

keskkonnakaalutlustega

arvestamine

üldplaneeringu koostamisel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne keskendub üldplaneeringu
elluviimisest tekkida võivate keskkonnamõjude väljatoomisele, mõjude ulatuse selgitamisele ja annab
keskkonna säästva ja pikaajalise kasutamise tingimused ning leevendavad meetmed üldplaneeringu
elluviimisel.
Üldplaneeringu koostamisel on keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) kohustuslik.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine toimub Koonga valla üldplaneeringu koostamise käigus.
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Üldplaneeringu alaks on kogu Koonga valla haldusterritoorium ning selle lähiümbrus, et tagada sidusate
võrgustike (transpordivõrk ja muud infrastruktuuri elemendid, roheline võrgustik) toimimine. KSH ala ühtib
planeeringu alaga: keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse läbi Koonga vallas ning selle
lähimõjualal.

Joonis 1. Pärnu maakonna ja Koonga valla ning naabermaakondade ja naabervaldade paiknemine
(Maa-ameti Geoportaal)
Koonga vald asub Pärnu maakonna loodeosas, piirnedes põhjas ja loodes Läänemaa Hanila valla ning
Lihula vallaga, Raplamaa Vigala vallaga, kirdes ja idas Pärnumaa Halinga vallaga ning kagus, lõunas ja
edelas Audru valla, Tõstamaa valla ning läänes Varbla vallaga. Pärnu maakonna administratiivne keskus
Pärnu linn jääb Koonga vallast kagu poole umbes 37 km kaugusele.
Koonga valla pindala on 438,51 km2 ja elanike arv 01.01.2014. aasta seisuga on 1 023 inimest ning
2

asustustihedus on 2,3 elanikku km kohta. Koonga valla rahvaarv on alates 2010. aastast pidevalt
vähenenud (www.stat.ee, 09.07.2014).
Koonga valla territooriumile jääb 42 küla: Emmu küla, Hõbeda küla, Irta küla, Iska küla, Joonuse küla,
Jänistvere küla, Järve küla, Kalli küla, Karinõmme küla, Karuba küla, Kibura küla, Kiisamaa küla, Koonga
küla, Kuhu küla, Kurese küla, Kõima küla, Lõpe küla, Maikse küla, Mihkli küla, Naissoo küla, Nedrema
küla, Nätsi küla, Oidrema küla, Paimvere küla, Palatu küla, Parasmaa küla, Peantse küla, Piisu küla,
Pikavere küla, Rabavere küla, Salevere küla, Sookatse küla, Tamme küla, Tarva küla, Tõitse küla, Ura
küla, Urita küla, Vastaba küla, Veltsa küla, Võitra küla, Võrungi küla ja Õepa küla. Koonga küla on valla
halduskeskus.
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Koonga vald on osa Lääne-Eesti madalikust, asudes Kasari ja Audru jõgikonna vahel, valla pind asub
enamuses 13-25 meetri kõrgusel üle merepinna, kerkides ainult üksikutes kohtades 40 meetrini. Metsad
on Koonga vallas vähese ulatusega, palju on soid.
Tähtsaim maavara Koonga vallas on dolokivi. Koonga valla territooriumil on üleriigilise tähtsusega
Koonga dolokivimaardla (Vabariigi Valitsuse määrus 09.06.2005 nr 131 “Üleriigilise tähtsusega
maardlad”, RT I 2005, 34, 265), kuhu on esitatud kaks maavara kaevandamise loa taotlust, Koonga ja
Koonga II dolokivikarjäärid.
Koonga valla territooriumile ulatub üleriigilise tähtsusega Lavassaare turbamaardla, kuhu on samuti
esitatud kaks maavara kaevandamise loa taotlust, mäeeraldiste nimetused on Põhara turbatootmisala ja
Põhara II turbatootmisala.
Koonga valla territooriumile jäävad veel osaliselt või täielikult Lihula, Kaseraba, Kesu ja Võlla
turbamaardlad, Mustu-Nõmme ja Sooba liivamaardlad ning Tamme, Mihkli ja Tarva dolokivimaardlad.
Nende maardlate aladel on menetluses Tamme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus, Tarva
dolokivikarjääri laiendamise taotlus ning Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus.
KSH aruandes käsitletakse kõiki Koonga valla territooriumil asuvaid keskkonnaregistri maardlate
nimitusse kantud maardlaid.
Koonga valla territooriumile jääb mitmeid looduskaitsealasid, kuus hoiuala, mitu püsielupaika, rida
kaitstavaid looduse üksikobjekte ja kolm kaitsealust mõisaparki – Kõima, Oidermaa ja Veltsa mõisa park.

2

KOONGA VALLA ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA EELDATAVALT
KAASNEV KESKKONNAMÕJU

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel lähtutakse Koonga valla üldplaneeringus käsitletavatest
valdkondadest ja nende üldistusastmest. Keskkonnamõju strateegilise hindamise üheks suunaks on
planeeringu koostamisel leida selline lahendus, mille puhul oleks võimalik vältida ebasoodsat mõju
inimese tervisele, elukeskkonnale ja looduskeskkonnale ning arendada sotsiaalmajanduslikku keskkonda.
KSH arvestab ja KSHs lähtutakse planeeringu täpsusastmest ning eripärast. KSH käigus hinnatakse
üldplaneeringu elluviimise mõju looduskeskkonnale, sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule
keskkonnale. KSH-s käsitletakse üldplaneeringu seoseid teiste asjakohaste strateegiliste dokumentidega
ja vastavust nendes püstitatud eesmärkidele.
KSH kajastab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid
lahendusi (objektipõhiseid ja maakasutuse alternatiivseid lahendusi).
KSH

käigus

hinnatakse

üldplaneeringust

tulenevaid

strateegilisi

keskkonnamõjusid

järgmistes

valdkondades:
1.

Pinna- ja põhjavesi, pinnas;

2.

Õhukvaliteet;

3.

Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik (sh roheline võrgustik);
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4.

Kaitstavad loodusobjektid (sealhulgas Natura 2000 alad);

5.

Maastik ja kultuuripärand, muinsuskaitse;

6.

Keskkonnaregistri maardlate nimistusse kantud maardlad;

7.

Maakasutus, teedevõrk, maaparandussüsteemid;

8.

Elanikkonna heaolu ja tervis (sh müra, õhusaaste, jäätmeteke, turvalisus ja ohutus jms);

9.

Sotsiaal-majandusliku keskkonna kvaliteet ja areng.

Olemasoleva olukorra analüüsil on selgunud järgmised küsimused, mis vajavad käsitlemist KSH raames
(KSH läbiviimise käigus võib käsitletavate teemade ring täieneda): Koonga dolokivimaardla ja uute
karjääride avamine ning Koonga valla teede olukord. Keskendutakse loomakasvatusega (eriti
seakasvatusega) seotud probleemidele ning erinevate tegevuste kumulatiivsetele mõjudele.
KSH protsessi käigus võivad võimaliku uue ja olulise informatsiooni ilmnemisel käsitletavad teemad
muutuda.
2.1

Võimalik mõju veekeskkonnale

Võiamlike mõjude osas hinnatakse üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste mõju veekeskkonnale,
konkreetsemalt pinna- ja põhjavee seisundile. Kavandatavad tegevused ei tohi seada ohtu veeseaduse
5

7

paragrahvides 3 – 3 ning veemajanduskavades esitatud keskkonnaeesmärkide saavutamist.
2.2

Eeldatav mõju inimese tervisele

Üldplaneeringu

käigus

käsitletavad

mõjud

inimese

tervisele

on

eelkõige

seotud

võimalike

õnnetusjuhtumite, õhu saastatuse ja selle mõjudega, mürahäiringutega ja joogivee kvaliteediga.
2.3

Piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus

Piiriülest (st riigipiiriülest) keskkonnamõju ette näha ei ole. Üldplaneeringuga ei kavandata tegevusi,
millega võiks kaasneda oluline negatiivne piiriülene keskkonnamõju mõnele naaberriigile.
2.4

Võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale

Pärnu maakonnas Koonga vallas on mitmeid Natura 2000 võrgustiku alasid (3 linnuala ja 14 loodusala).
Koonga valla üldplaneeringu koostamisel tuleb arvestada Natura 2000 alade ja nende kaitsega.
Eeldatavalt ei kaasne üldplaneeringuga olulist mõju Natura 2000 alade väärtustele, vajadusel tuleb välja
töötada selline planeeringulahendus, mis arvestab Natura 2000 alade kaitse-eesmärke. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise käigus viiakse läbi Natura eelhindamine.

Oluliseks ei saa pidada mõju kliimale. Töö käigus hinnatakse üldplaneeringu elluviimisest tulenevat
võimalikku olulist keskkonnamõju Koonga valla haldusterritooriumil, sealhulgas erinevate tegevuste
kumulatiivseid mõjusid. Ühtlasi pakutakse KSH aruandes välja leevendavad meetmed tegevustega
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kaasneva

võimaliku

koostamine

on

negatiivse

pikaajaline

keskkonnamõju

protsess,

mille

vältimiseks

käigus

ja

vähendamiseks.

planeeringulahendused

Üldplaneeringu

pidevalt

täienevad.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine toimub samaaegselt üldplaneeringu koostamisega.
Keskkonnamõju

strateegilise

hindamise

osana

kaalutakse

ka

võimalikke

alternatiivseid

arengustsenaariumeid (nn objektipõhiseid ja maakasutuse alternatiivseid lahendusi). Alternatiivide
olemasolu selgitatakse välja edaspidise keskkonnamõju strateegilise hindamise ja üldplaneeringu
koostamise käigus.
KSH aruande ühe osana käsitletakse olemasolevat olukorda, kirjeldatakse üldplaneeringuga hõlmatava
maa-ala looduslikke tingimusi, planeeringualal paiknevaid kaitsealuseid loodus- ja kultuuriväärtuseid ning
valla sotsiaal-majanduslikku olukorda.
Hindamismetoodika

2.5

KSH läbiviimisel tuginetakse ja lähtutakse Eestis ja Euroopa Liidus kehtivatest õigusaktidest ja nendega
määratud normidest ning teistest keskkonnamõju strateegilise hindamise juhenditest. Lisaks võetakse
arvesse ja tuginetakse ekspertide arvamustele, eelnevatele kogemustele ja teistele erialastele
teadmistele.
KSH viiakse läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (vastu
võetud 22.02.2005). KSH tugineb sellele, et hinnatakse planeeringu elluviimisega tõenäoliselt kaasnevat
olulist mõju. Keskkonnamõju on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 5
alusel oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas
pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.
KSH läbiviimisel tuginetakse juba kehtivatele ja koostatavatele planeeringutele, teemaplaneeringutele
ning arengukavadele:
•

Üleriigiline planeering “Eesti 2030+”.

•

Pärnu maakonna planeering, kehtestatud Pärnu maavanema 21.12.1998 korraldusega nr 164.

•

Koostatav Pärnu maakonna planeering, algatatud Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr
337.

•

Pärnu

maakonna

planeeringu

teemaplaneering

“Asustust

ja

maakasutust

suunavad

keskkonnatingimused”, kehtestatud Pärnu maavanema 20.05.2003 korraldusega nr 80.
•

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering “Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015”,
kehtestatud Pärnu maavanema 09.10.2008 korraldusega nr 112.

•

Koostatav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini teemaplaneering, algatatud kolmes
maavalitsuses Pärnumaal, Pärnu maavanema 31.10.2011 korraldusega nr 124.

•

Koonga valla arengukava aastani 2013. Koonga valla arengukava kehtivuse pikendamine aastani
2019. Koonga Vallavolikogu määrus 20.02.2014 nr 2.

•

Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-2020, vastu võetud Vabariigi Valitsuse 16.10.2013
korraldusega nr 448.

•

Transpordi arengukava 2014-2020, vastu võetud Riigikogu otsusega 19.02.2014 (RT III,
21.02.2014,1)
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Metoodiliselt kasutatakse eelkõige kvalitatiivset hindamist (kvalitatiivse uurimise käigus keskendutakse
objekti süvaanalüüsile kasutades selleks teemakohast kirjandust, dokumente, ekspertarvamusi,
konsultatsioone jms). Vajadusel selgitatakse, kirjeldatakse, hinnatakse ja võrreldakse tekkivaid
alternatiivseid võimalusi. Alternatiivide võrdlemise metoodika selgub alternatiivide defineerimise käigus.
Koonga vallal puudub üldplaneering, sellepärast ei ole otstarbekas hinnata eraldi alternatiivina null
alternatiivi. 0-alternatiiv ehk olukord, kus Koonga vallale üldplaneeringut ei koostata on vastuolus
planeerimisseaduse (vastu võetud 13.11.2002) § 45-ga. Üldplaneeringute koostamise kohustus.
Eelnevast lähtuvalt ei käsitleta 0-alternatiivi reaalse arengustsenaariumina ning seetõttu eraldi KSHs ei
hinnata.

3

AVALIKKUSE KAASAMINE, HUVIGRUPID

Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt
mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu on esitatud
tabelis 1.
Tabel 1. Koonga valla üldplaneeringu KSH-st huvitatud ning mõjutatud asutused ja isikud
Huvigrupp

Asutus või isik

Naaberomavalitsused

Audru vald, Halinga vald, Varbla vald, Tõstamaa vald (Pärnu maakonnas),
Hanila vald, Lihula vald (Lääne maakonnas) ja Vigala vald (Rapla
maakonnas)

Maavalitsus

Pärnu Maavalitsus

Ministeeriumid

Kaitseministeerium,
Keskkonnaministeerium,
Kultuuriministeerium,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium,
Siseministeerium, Sotsiaalministeerium

Ametid ja riigiasutused

Keskkonnaameti Viljandi-Pärnu regioon, Maa-amet, Maanteeameti lääne
regioon, Muinsuskaitseamet, Põllumajandusameti Pärnu keskus,
Päästeameti Lääne päästekeskus, Tehnilise Järelevalve Amet,
Terviseamet, Keskkonnainspektsioon

Riigi osalusega
äriühingud, ettevõtted
jm ühendused
Laiem avalikkus

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (keda esindab Balti keskkonnafoorum),
Riigimetsa Majandamise Keskus, Elering AS
Huvitatud ja mõjutatud isikud ning ühendused, näiteks kohalikud elanikud,
ettevõtjad, maaomanikud

KSH käigus võib huvitatud asutuste ja/või isikute nimekiri täieneda.
Huvigruppe teavitatakse KSH oluliste etappide valmimisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 37 lõikele 1 ja planeerimisseadusele. Laiemat avalikkust
teavitatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes Pärnu Postimees, Koonga valla lehes
Junnumaa kuukiri, Koonga Vallavalitsuse koduleheküljel. Teisi huvigruppe (vastavalt tabelile 1)
teavitatakse elektrooniliselt (e-kirja teel). Avalikkuse kaasamist korraldab planeeringu koostaja, kelleks on
Koonga Vallavalitsus.
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4

KSH AVALIKUSTAMISE AJAKAVA

KSH läbiviimine ja aeg on seotud üldplaneeringu koostamise protsessiga. KSH programmi ja aruande
avalikustamise etappide kestus on kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusega.
Üldplaneeringu koostamist ja selle avalikku menetlemist reguleerib planeerimisseadus (PlanS).
Keskkonnamõju

strateegilist

hindamist

(KSH)

korraldatakse

keskkonnamõju

hindamise

ja

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (KeHJS) sätestatud korraga. Kuivõrd planeeringute koostamine ja
KSH läbiviimine on reguleeritud eri seadustega (PlanS ja KeHJS) on otstarbekas protsessid ja etapid
ühtlustada. Vastavalt KeHJS-e § 36 lõike 2 punktile 4 tuleneb KSH ajakava strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise ajakavast.
KSH läbiviimise eeldatav ajakava on toodud tabelis 2, arvestades planeeringu koostamise ajakava.
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Tabel 2. KSH läbiviimise eeldatav ajakava
Tegevus/KSH etapp

KSH osapool

Läbiviimise aeg

KSH algatamine koos
üldplaneeringu
algatamisega

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
korraldaja – Koonga Vallavalitsus

Koonga Vallavolikogu otsus
25.03.2010 nr 33

KSH algatamisest
teatamine

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
korraldaja – Koonga Vallavalitsus.
Pärnu ja Pärnu maakonna lehes Pärnu Postimees
31.03.2010, Koonga valla lehes Junnumaa kuukiri
nr 4 (169) aprill 2010 ja ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded 12.08.2014

31.03.2010,
aprill 2010 ja
12.08.2014

KSH programmi
koostamine

KSH ekspertgrupp koostöös strateegilise
planeerimisdokumendi koostajaga

juuni-juuli 2014

KSH programmi kohta
seisukohtade küsimine

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
korraldaja – Koonga Vallavalitsus

august -september
2014

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
korraldaja – Koonga Vallavalitsus.
Pärnu ja Pärnu maakonna lehes Pärnu Postimees
13.09.2014, Koonga valla lehes Junnumaa kuukiri
nr 8 (217) september 2014 ja ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded 12.09.2014

13.09.2014,
september 2014 ja
12.09.2014

KSH programmi ja
üldplaneeringu eskiisi
avalik väljapanek

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
korraldaja – Koonga Vallavalitsus

15.-29.09.2014,
ÜP eskiis 22.29.09.2014

KSH programmi ja
üldplaneeringu eskiisi
avalik arutelu

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
korraldaja – Koonga Vallavalitsus

30.09.2014 kell
16.00 Koonga
vallamajas

KSH programmi
heakskiitmine

Järelevalvaja – Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi
regioon

novemberdetsember 2014

KSH aruande koostamine

KSH ekspertgrupp koostöös strateegilise
planeerimisdokumendi koostajaga

september 2014 –
I kvartal 2015

Üldplaneeringu kooskõlastamine ja KSH aruandele
seisukohtade esitamine

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
korraldaja – Koonga Vallavalitsus

2015

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
korraldaja – Koonga Vallavalitsus

2015

KSH aruande ja üldplaneeringu avalik väljapanek

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
korraldaja – Koonga Vallavalitsus

2015

KSH aruande ja üldplaneeringu avalik arutelu

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise
korraldaja – Koonga Vallavalitsus

2015

KSH aruande
heakskiitmine,
seiremeetmete kinnitamine

Järelevalvaja – Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi
regioon

2015

KSH programmi ja
üldplaneeringu eskiisi
avalikust väljapanekust
teatamine

KSH aruande avalikust
väljapanekust ja
üldplaneeringuga
tutvumisest teatamine
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5

PLANEERINGU KOOSTAMISE JA KSH PROTSESSI OSAPOOLED

Koonga valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi osapooled
on toodud tabelis 3.
Tabel 3. Koonga valla üldplaneeringu ja KSH protsessi osapooled
Osapool

Asutus

Kontaktandmed

Üldplaneeringu koostamise
korraldaja ja üldplaneeringu
koostaja

Koonga Vallavalitsus

Koonga küla, Valla. 88401
Koonga vald
Pärnu maakond
tel 447 3740, faks 447 3741
e-post: info@koongavald.ee

Üldplaneeringu algataja ja
kehtestaja

Koonga Vallavolikogu

Koonga küla, Valla. 88401
Koonga vald
Pärnu maakond
tel 447 3740, faks 447 3741
e-post: info@koongavald.ee

Üldplaneeringu järelevalvaja

Maavanem

Pärnu Maavalitsus
Akadeemia 2
80088 Pärnu
tel 447 9733, faks 447 9735
e-post: info@parnu.maavalitsus.ee

KSH koostaja

Kobras AS

Riia 35
50410 Tartu
tel 730 0310, faks 730 0315
e-post: kobras@kobras.ee
www.kobras.ee

KSH järelevalvaja

Keskkonnaameti

Pärnumaa kontor

Pärnu-Viljandi regioon

Roheline 64
80010 Pärnu
tel 447 7388, faks 447 7399
e-post: parnu@keskkonnaamet.ee

Kobras AS keskkonnaeksperdid/töörühm:

•

Urmas Uri ― KSH juhtekspert

KSH hindamise õigus: on omandanud geoloogiainseneri kõrghariduse Tartu Ülikoolis; on läbinud
kahepäevase planeeringutealase

seminari, keskkonnamõjude hindamise süsteemi parandamise

koolituse/seminari, keskkonnamõju hindamiste aruannete kvaliteet – õppepäeva kogenud keskkonnamõju
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hindamiste

ekspertidele,

Maanteeameti

keskkonnakoolituse

"Keskkond

tee

planeerimisel,

projekteerimisel ja ehituses" ja mitmeid teisi koolitusi, sh Natura hindamise teemadel. Omab erialast
töökogemust alates 1974. aastast. Tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid,
protseduuri ja hindamisega seonduvaid õigusakte.
Tegevusvaldkonnad: põllumajandus, maaparandus, maavaravaru kaevandamine ja kaevise töötlemine,
sh rikastamine, tööstus, tooraine ja muu materjali töötlemine, tselluloosi, paberi ja tekstiilitööstus ning
nahaparkimine, energeetika, jäätmekäitlus, reoveekäitlus, vesi ja kanalisatsioon, ehitus, turism,
puhkemajandus ja haljastus, transport ja liiklus, asumite sanitaarkaitse, teenindus.
Mõjuvaldkonnad: maavara, pinnas ja maastik, veesaaste ja veetase, hüdrodünaamika ja rannaprotsessid,
jäätmeteke, kultuuripärand, põhjavesi.

•

Anne Rooma ― KSH ekspert, vastutav täitja

KSH hindamise õigus: on omandanud geoloogiainseneri kõrghariduse Tartu Ülikoolis (geoloogia, geoloogilise kaardistamise, maavarade otsingu ja uuringu eriala); on läbinud Tartu Kutsehariduskeskuse
koolituse „Planeerimisseaduse rakendamine“ (saadud 3 Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppepunkti);
on läbinud keskkonnamõjude hindamise aruannete kvaliteedi õppepäeva kogenud keskkonnamõju
hindamise ekspertidele ja osalenud mitmetel teistel koolitustel, sh Natura hindamise koolitusel; omab
erialast töökogemust alates 1987. aastast; tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid,
protseduuri ja hindamisega seonduvaid õigusakte.
Tegevusvaldkonnad: põllumajandus, maaparandus, maavaravaru kaevandamine ja kaevise töötlemine,
tööstus, tooraine ja muu materjali töötlemine, jäätmekäitlus, reoveekäitlus, vesi ja kanalisatsioon, ehitus,
turism, puhkemajandus ja haljastus, transport ja liiklus, asumite sanitaarkaitse, teenindus.
Mõjuvaldkonnad: maavara, pinnas ja maastik, veesaaste ja veetase, jäätmeteke, kultuuripärand,
põhjavesi.

•

Gerli Kull ― KSH ekspert

KSH hindamise õigus: on omandanud loodusteaduste bakalaureusekraadi keskkonnatehnoloogia erialal
Tartu Ülikoolis ja magistrikraadi maastikukaitse ja –hoolduse erialal Eesti Maaülikoolis. On läbinud
näiteks keskkonna- ja sotsiaalse mõju hindamise ainekursuse (2AP), regionaalarengu ja –planeerimise
ainekursuse

(3,0

AP),

keskkonnamõjude

hindamine

ja

audit

ainekursuse

(3,0

AP),

keskkonnajuhtimissüsteemid ja keskkonnariskid ainekursuse (3 AP), maastiku ja visuaalse mõju
hindamise ainekursuse (1,0 AP). Kõik eksamid on sooritatud positiivse tulemusega. On läbinud
planeeringute strateegilise keskkonnamõjude hindamise koolituse (Eesti Maaülikool, 2010). Omab
keskkonnamõju hindamise töökogemust alates 2008. aastast. Tunneb keskkonnamõju strateegilise
hindamise põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seonduvaid õigusakte.

•
KSH

Teele Nigola ― KSH ekspert/planeerija

hindamise

õigus:

omab

kõrgharidust

maastikuarhitektuuri

erialal;

on

läbinud

näiteks

ruumiplaneerimise üldkursuse (3,5 AP), maastikuplaneerimise põhikursuse (5 AP), planeerimisalase
õigusõpetuse (2 AP), valla/linna ruumiline planeerimine (10,5 EAP), kõik eksamid on sooritatud positiivse
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tulemusega. Töökogemus alates 2005. aastast, tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise
põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seonduvaid õigusakte.

•

Ene Kõnd ― KSH ekspert/tehniline kontroll

KSH hindamise õigus: on omandanud geoloogiainseneri kõrghariduse Tartu Ülikoolis (geoloogiageoloogilise kaardistamise, maavarade otsingu ja uuringu eriala). On läbinud Tartu Kutsehariduskeskuse
täiskasvanute koolituse “Planeerimisseaduse rakendamine“ (saadud 3 Eesti Ehitusinseneride Liidu
täiendõppepunkti). Omab töökogemust alates 1981. aastast; tunneb keskkonnamõju strateegilise
hindamise põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seonduvaid õigusakte.
Valdkond: geoloogilised tingimused, keskkonnapiirangute kaardid.
Vajadusel kaasatakse KSH koostamisse täiendavaid eksperte.

6

PÄDEVATE ASUTUSTE SEISUKOHAD

Vastavalt KeHJS-e § 36 peab strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja või strateegilise
planeerimisdokumendi koostaja küsima programmi sisu osas seisukohti Keskkonnaametilt ja kõigilt teistel
asutustelt, keda strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju
tõenäoliselt puudutab. Seisukohti küsiti kõigilt tabel 1 loetletud asutustelt. Peatükki täiendatakse peale
seisukohtade laekumist. Tagasiside on laekunud 18 asutuselt (vt Lisa 4). Seisukohad ja nende
arvestamine on kajastatud tabelis 4.
Seisukohad laekusid järgmistelt asutustelt:
1. Riigimetsa Majandamise Keskus
2. Terviseameti Lääne talitus
3. Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo
4. Audru Vallavalitsus
5. Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
6. Põllumajandusministeerium
7. Lihula Vallavalitsus
8. Maa-amet (teadmiseks Keskkonnaministeerium)
9. Põllumajandusameti Pärnu keskus
10. Tehnilise Järelevalve Amet
11. Varbla Vallavalitsus
12. Pärnu Maavalitsus
13. Keskkonnaministeerium
14. Kultuuriministeerium
15. Päästeameti Lääne päästekeskus
16. Siseministeerium
17. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
18. Elering AS
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Tabel 4. Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõule esitatud seisukohad ja nendega
arvestamine
Jrk
nr
1.

2.

3.

4.

5.

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja KSH Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
programmis muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Riigimetsa
Tiit
Timberg Ettepanekud KSH programmi sisu
Majandamise
(juhatuse liige),
osas puudusid.
Keskus (RMK),
kontaktisik
on RMK-d hoida kursis KSH programmi
14.08.2014
Ere Kaaristu
edasise menetlusega.
Terviseameti
Peeter
Piik Ettepanekud ja vastuväited KSH
Lääne talitus,
(direktor),
programmi sisu osas puudusid.
21.08.2014
kontaktisik
on
Kristel Kallaste
Alvar
Vallau Ettepanekud ja vastuväited KSH Keskkonnainspektsiooni jaoks on olulise tähtsusega,
Keskkonna(büroojuhataja),
programmi sisu osas puudusid.
et säiliksid kaitstavad väärtused ning puhas
inspektsioon
Pärnumaa büroo, kontaktisik
on
elukeskkond ja, et uute asumite ja infrastruktuuri
21.08.2014
Reet Heldja
tekkimisel arvestataks võimaliku keskkonnamõjuga
loodusele. Uute tootmispiirkondade kavandamisel
tuleks arvestada, et see jääks mõistlikku kaugusesse
olemasolevatest elurajoonidest.
Audru
Siim
Suursild Ettepanekud KSH programmi sisu
Vallavalitsus,
(vallavanem),
osas puudusid.
27.08.2014
kontaktisik
on
Merle Mõttus
Keskkonnaameti Toomas Padjus Täiendada KSH programmi peatükki Arvestada kõikide kaitstavate loodusobjektidega, ka
Pärnu-Viljandi
(keskkonna2, kus on toodud teemad, mis objektidega, mille kaitse alla võtmise menetlus on
regioon,
kasutuse juhtiv- vajavad KSH raames käsitlemist, et algatatud looduskaitseseaduse § 9 alusel ja
28.08.2014
spetsialist),
keskenduda tuleks ka looma- kaitsekorralduskavades
toodud
kaitsealadel
kontaktisik
on kasvatusega (eriti seakasvatusega) kavandatavate tegevustega. Asustuse ning muude
Toomas Kalda
seotud probleemidele ning erinevate objektide planeerimisel, mis mõjutavad kaitstavaid
tegevuste
kumulatiivsetele loodusobjekte, peab lähtuma looduskaitseseadusest
mõjudele.
ja kaitsealade kaitse-eeskirjadest toodust.
Täiendada tabelit 2. Lisades KSH
aruande koostamise järele KSH Arvestada Pärnu maakonda puudutavas Lääne-Eesti
aruandele seisukohtade esitamise vesikonna veemajanduskavas toodud eesmärkidega
võimaluse (toimub paralleelselt
üldplaneeringu ja selle KSH koostamisel.
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Käsitletakse
üldplaneeringus
KSH aruandes.

ja

Täiendati
KSH
programmi peatükki
2, et keskenduda
tuleks
loomakasvatusele
(eriti
seakasvatusele
ning
erinevate tegevuste
kumulatiivsetele
mõjudele.
Täiendati tabelit 2,
märgiti ära võimalus
üldplaneeringu
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Jrk
nr

6.

Asutus,
kuupäev

Põllumajandusministeerium,
02.09.2014

Isik

Seisukohad, mida on vaja KSH Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
programmis muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
planeeringulahenduse
kooskõlas- Samuti arvestada uutes koostamisel olevates
tamisega).
KSH
aruandele veemajanduskavades käsitletuga.
seisukohtade esitamise võimalus
tuleks selgelt ära märkida ka
planeeringu
kooskõlastuskirjas.
Soovime, et kõik pädevad asutused
vaataksid kooskõlastamisel lisaks
üldplaneeringule üle
ka KSH
aruande ning esitaks vajadusel
omapoolsed
seisukohad
nii
planeeringu kui ka KSH aruande
kohta. KSH programmi täiendamisel
näidata materjalides, kuidas on
laekunud ettepanekutega arvestatud.
KSH
programmi
heakskiitmiseks esitamisel lisada materjalide hulka ka avalikustamise teated
jmt.
Ivari
Padar KSH programmi eelnõus ei ole Üldplaneeringus tuleb käsitleda/analüüsida maa(minister),
kavandatud
parandussüsteemide ja nendega seotud maa-alade
kontaktisik
on maaparandussüsteemide maa-alade seisundit ja kavandada tegevusi nende töövõime
Helve Hunt
küsimuse käsitlemist.
tagamiseks ja korrashoiuks. Lisaks sellele leiame, et
parimal
viisil
saab
maaparandussüsteemide
toimivuse tagada maaomanike/-kasutajate ühistegevuse ehk maaparandusühistute kaudu. Seetõttu
soovitame üldplaneeringu koostamisel arvesse võtta
ka maaparandusühistutega seotud arengud. Põllumajandusministeeriumi andmetel on Koonga vallas
moodustatud kolm maaparandusühistut (Tarva,
Jänistvere ja Hansu maaparandusühistu). Planeerimisseaduse § 8 lõike 3 kohaselt on üldplaneeringu
ülesandeks ka väärtuslike põllumaade määramine
ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine.
Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika mõjutab
ruumilist planeerimist eelkõige maaelu arendamise
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kooskõlastamisel ka
KSH
aruandele
seisukohtade
andmine.
KSH
programmi
täiendused
on
ära
toodud
käesolevas
tabelis.
KSH
programmi
heakskiitmiseks
esitamisel lisatakse
materjalide
hulka
(programmi lisasse)
avalikustamise
teated. Teemadega,
mida on vajalik üldplaneeringus ja selle
KSH-s
käsitleda,
arvestatakse.
Käsitletakse
üldplaneeringus
ja
KSH aruandes.
KSH programmi lisati,
et
KSH
käigus
hinnatakse
mõjusid
maakasutusele,
maaparandussüsteemidele.
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Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik
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Seisukohad, mida on vaja KSH Seisukohad teemade kohta, mis vajavad Vastus
programmis muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
kaudu, tagades muu hulgas põllumajanduslikus
kasutuses oleva maa säilimise kaudu julgeoleku toidu
tootmisel. Nimetatud põhimõte on märgitud ka
üleriigilise planeeringu “Eesti 2030+” tulevikusuundumusena ning selle elluviimise eelduseks on
põllumajandusmaa jätkusuutlikuna ja heas korras
hoidmine.
Maakonnaplaneeringute
koostamisel
määratletakse
väärtuslike
põllumajandusmaade
üldised kasutustingimused, mis on baasiks üldplaneeringute koostamisel nende maade määramisel
ning nendele maadele kaitse- ja kasutustingimuste
seadmisel. Üldplaneeringu ülesandeks on väärtuslike
põllumaade säilitamist tagavate meetmete kavandamine. Põllumajandusmaa on põllumaa, püsirohumaa ja püsikarjamaa või püsikultuuride all olev maaala ning põllumaa põllumajanduskultuuride tootmiseks haritav maa või kesa, mida saab kasutada
põllumajanduskultuuride tootmiseks. Siit järelduvalt
saab kinnitada, et põllumajandusmaa mõiste on laiem
ehk selles mõistes sisalduvad kõik põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatavad või sobivad maad.
Üldplaneeringuga tuleb määrata väärtuslikud põllumajandusmaad, seades nende kaitse- ja kasutustingimused. Põllumajandusministeerium on seisukohal, et peamiseks põllumajandusmaade väärtuslikkuse kriteeriumiks on mulla boniteet. Üldplaneering peab tagama põllumajandusmaa kui
hindamatu ressursi säilitamise ja nende maade
kasutamise üksnes põllumajanduslikul otstarbel.
Oluline on hinnata maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste määramisega seotud keskkonnamõju.
Arvestada tuleb veekogude kättesaadavuse ja
kasutusvõimaluste (sh väikesadamate kasutusvõimalused) mõju hindamisel maismaa taristule ka
mõjuga kalade kudealadele ja rändeteedele.

Objekti aadress: Pärnumaa, Koonga vald

18

139

Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

7.

Lihula
Vallavalitsus,
05.09.2014

8.

Maa-amet
(teadmiseks
Keskkonnaministeerium),
09.09.2014

Isik

Seisukohad, mida on vaja KSH Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
programmis muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Varje Ojala-Toos Ettepanekud
ja märkused KSH
programmi sisu osas puudusid.
(vallavanem),
kontaktisik
on
Margus Källe
Raivo
Vallner KSH programmis on ruumilise Üldplaneeringus tuleb iga maa-ala planeerimisel
majanduslikke,
sotsiaalseid,
(peadirektori
arengu põhimõttena kirjeldatud: kaaluda
esimene asetäitja “Tootmismaal ja mäetööstusmaal funktsionaalseid,
esteetilisi,
liiklustehnilisi,
peadirektori
kavandatavate tegevuste negatiivne looduslikke, õiguslikke jms aspekte ja tegureid ning
ülesannetes),
mõju ei tohi ulatuda väljapoole käsitleda neid tasakaalustatud alustel. Sealjuures
kontaktisikud on kinnistu piiri ega halvendada elanike peab kohalik omavalitsus lähtuma lähipiirkonna
Kadi Naar ja elukeskkonda”.
Selgitame,
et planeerimisvajadusest laiemalt. Eriti puudutab see
Reet Roosalu
kaevandamisega kaasnevale kesk- detailplaneeringu koostamise kohustusega alade
konnamõjule on võimalik leida määramist
ning
ka
reformimata
riigimaale
leevendusmeetmeid, mille tulemu- eesmärgistatud kasutusotstarbe leidmist, mis oleks
sena
elanike
elukeskkond
ei vajalik ja kasulik lähtudes nii valla kui ka riigi
halvene. Väljendi “mäetööstusmaal huvidest.
Perspektiivselt
munitsipaalomandisse
kavandatavate tegevuste negatiivne taotletavate maa-alade maakasutuse juhtotstarbed
mõju ei tohi ulatuda väljapoole planeeritakse pigem detailsemalt, et kiirendada ja
kinnistu
piiri”
sõnastus
on lihtsustada hilisemat maa munitsipaalomandisse
absoluutne ega võimalda olukorra andmise menetlust.
hindamist
ega
arvestada
leevendusmeetmetega
ning
on Üldplaneeringu
ja
KSH
jaoks
küsitakse
seetõttu vastuolus maapõueseaduse keskkonnaregistri maardlate nimistust ajakohane
§ 62 nõudega tagada juurdepääs väljavõte. Arvestatakse maapõueseaduse § 62:
keskkonnaregistris arvel olevale maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse
maavarale. Palume muuta ruumilise korraldamisel tuleb tagada keskkonnaregistris arvele
arengu põhimõtte “mäetööstusmaal võetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja
kavandatavate tegevuste negatiivne juurdepääs maavaravarule.
mõju ei tohi ulatuda väljapoole
kinnistu piiri” sõnastust selliselt, et Üldplaneeringus ja KSH aruandes käsitletakse kõiki
olemasolev olukord maavaravaru Koonga valla territooriumil asuvaid keskkonnaregistri
kaevandamisväärsena säilimise või maardlate nimistusse kantud maardlaid.
maavaravarule juurdepääsu osas ei Mäetööstusmaa juhtotstarbe määramisel lähtutakse
halveneks. KSH programmi eelnõus mäeeraldiste teenindusmaade piiridest.
on
viidatud
Koonga
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Vastus

Käsitletakse
üldplaneeringus
KSH aruandes.

ja

KSH
programmis
muudeti
ruumilise
arengu
põhimõtte
sõnastust:
“Tootmismaal
ja
mäetööstusmaal
kavandatavate
tegevuste negatiivne
mõju peab olema
väljapoole
kinnistu
piiri minimeeritud ja
häiringutele
leitud
leevendusmeetmed.
KSH
programmis
täpsustati
viidet
Koonga
vallas
olevatele maardlatele
ja
menetluses
kaevandamisloa
taotlustele.
KSH
aruandes käsitletakse
kõiki Koonga vallas
asuvaid keskkonnaregistri
maardlate
nimistusse
kantud
maardlaid.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

9.

Põllumajandusameti
Pärnu
keskus,
09.09.2014

Guido
Selberg
(Pärnu keskuse
juhataja),
kontaktisik
on
Jaak Isand

Tehnilise
Järelevalve
Amet,
09.09.2014

Anvar Salomets
(transporditeenistuse juhataja –
peadirektori
asetäitja),
kontaktisik
on
Kristina
FuksKuus

10.

Kobras AS töö nr 2014-130

Seisukohad, mida on vaja KSH Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
programmis muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
dolokivimaardlale ja Lavassaare
turbamaardlale.
Lisaks
KSH
programmis nimetatud maardlatele
jäävad osaliselt või täielikult Koonga
valla territooriumile Lihula, Kaseraba, Kesu ja Võlla turbamaardlad,
Mustu-Nõmme ja Sooba liivamaardlad ning Tamme, Mihkli ja
Tarva dolokivimaardlad ning nendel
maardlatel menetluses olevad loa
taotlused. Palume KSH programmi
täpsustada viidet Koonga vallas
olevatele
maardlatele
ja
kaevandamisloa taotlustele.
Valla üldplaneeringuga tuleks määratleda väärtuslike
põllumajandusmaade üldised kasutustingimused.
Peamiseks
põllumajandusmaade
väärtuslikkuse
kriteeriumiks on mulla boniteet, lisaks sellele tuleks
arvestada ka maaparandussüsteemide toimivusega.
Valla üldplaneeringus tuleks määratleda üldised ja
tasakaalustavad meetmed väärtuslike põllumajandusmaade säilimiseks ja kasutamiseks, mis
üldplaneeringu kaudu tagaksid põllumajandusmaa kui
hindamatu ja piiratud ressursi säilimise ja nende
maade kasutamise üksnes põllumajanduslikul
otstarbel.
Raudteetranspordi valdkonda silmas
pidades Tehnilise Järelevalve Ametil
täiendavaid ettepanekuid ei ole.

Vastus

Käsitletakse
üldplaneeringus
KSH aruandes.

ja
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

11.

Varbla
Vallavalitsus,
10.09.2014

12.

Pärnu
Maavalitsus,
10.09.2014

13.

Keskkonnaministeerium,
12.09.2014

14.

Kultuuriministeerium,
12.09.2014

Isik

Seisukohad, mida on vaja KSH Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
programmis muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Sivar Tõnisson Ettepanekud ja vastuväited KSH
programmi sisu osas puudusid.
(vallavanem),
kontaktisik
on
Marie Selberg
Andres Metsoja Lisada
peatükki
“Avalikkuse
(maavanem),
kaasamine,
huvigrupid”
riigi
kontaktisik
on osalusega äriühingute ja ettevõtete
Raine Viiats
alla Elering AS.
Maris Saarsalu Täiendada KSH programmi peatükki Võimalike mõjude veekeskkonnale osas hinnatakse
(osakonnajuha2 alapunktiga “Võimalik mõju vee- üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste mõju
taja asekantsleri keskkonnale”. Täiendada KSH pro- veekeskkonnale, konkreetsemalt pinna- ja põhjavee
ülesannetes),
grammi nii, et maapõue valdkonnas seisundile. Kavandatavad tegevused ei tohi seada
5
7
kontaktisik
on hinnatakse üldplaneeringu elluviimi- ohtu veeseaduse §-des 3 - 3 nimetatud ning
Maris Malva
sega eeldatavalt kaasnevat mõju veemajanduskavades esitatud keskkonnaeesmärkide
keskkonnaregistri maardlate nimis- saavutamist.
Pinnaja
põhjavee
seisundi
tus arvelevõetud maavaravarule, ajakohastatud andmed on kättesaadavad Keskselle kaevandamisväärsusele, juur- konnaagentuuri veebilehel. Juhul kui kavandatavate
depääsetavusele ja varu optimaal- tegevustega võib kaasneda oht nimetatud kesksele kasutamisele, arvestades maa- konnaeesmärkide
mitte
saavutamiseks,
siis
vara säästliku kasutamise põhi- esitatakse sellekohased põhjendused ning tegevused
12
mõtteid. Samuti tuleb KSH käigus veeseaduse § 3
esitatud tingimuste täitmise
hinnata, kas planeeringus kavandatu tagamiseks.
teostamiseks on tagatud varustatus
maavaraga või tuleb selleks avada
lähipiirkonnas uusi karjääre.
Urve
Tiidus
Planeeringu
keskkonnamõjude
strateegilisel
(minister),
hindamisel lähtutakse riikliku kaitse all olevatest
kontaktisik
on
kultuurimälestistest, muinsuskaitsealadest ja nende
Nele Rent
kaitsevöönditest. Järgmiste teemade käsitlemisel
hinnatakse ja kirjeldatakse kavandatava tegevuse
eeldatavat mõju kultuuripärandile, sh mitte ainult
kultuurimälestiste ja nende kaitsevööndite kontekstis,
vaid laiemalt maa- ja kogukonna identiteetiloovast ja
eripäradega arvestavast pärandist lähtuvalt (ajaloo-,
arheoloogia- ja miljööväärtuslikud üksikobjektid,
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Vastus

KSH programmi peatükki 3 “Avalikkuse
kaasamine, huvigrupid” lisati Elering AS.
Käsitletakse
üldplaneeringus
ja
KSH aruandes.
Täiendati
KSH
programmi peatükki 2
alapunktiga “Võimalik
mõju
veekeskkonnale” ja maapõue
valdkonnas hinnatakse
üldplaneeringu
elluviimisega eeldatavalt kaasnevat mõju
keskkonnaregistris
maardlate
nimistus
arvelevõetud
maavaravarule.
Käsitletakse
üldplaneeringus
ja
KSH aruandes.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik
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Seisukohad, mida on vaja KSH Seisukohad teemade kohta, mis vajavad Vastus
programmis muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
kompleksid, maastikud jms). Analüüsitaks mõjude
vältimise või leevendamise võimalusi ning tehakse
ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks.
1. Asustuse arengu suunamine – oluline on tagada
mälestiste ja väärtuslike objektide (taas)kasutus ja
kättesaadavus. Väärtustamata, kasutuseta ja hooldamata pärand on aldis hävima, mis toob disharmoonia
säästva
ja
tasakaalustatud
kultuurikeskkonna
ruumilise arengu põhimõtetesse ja valdkondadevahelisse lõimumisse.
2. Väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist ning rohelise võrgustiku toimimist
tagavate meetmete kavandamine – oluline on tagada
mälestiste ja väärtuslike objektide (taas)kasutus ja
kättesaadavus.
3. Maardlate ja maavaravaru kaevandamisest
mõjutatud alade kasutustingimuste määratlemine –
oluline on tagada mälestiste ja väärtuslike objektide
(taas)kasutus ja kättesaadavus.
4. Teede, raudteede, veeteede ja tehnovõrkude
koridoride, lennuväljade, sadamate ja jäätmete
ladestamise kohtade ning muude tehnorajatiste
paigutuse määramine – oluline on tagada mälestiste
ja
väärtuslike
objektide
(taas)kasutus
ja
kättesaadavus.
5. Kaitsealade ja nende kasutamistingimuste
arvestamine planeeringus, vajaduse korral ettepanekute tegemine kasutamistingimuste täpsustamiseks,
uute
kaitsealade
loomiseks
või
kaitserežiimi lõpetamiseks – oluline on tagada mälestiste ja väärtuslike objektide (taas)kasutus ja
kättesaadavus.
6. Puhkealade määramine ja nende kasutamistingimuste määratlemine – oluline on tagada mälestiste ja väärtuslike objektide (taas)kasutus ja
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

15.

Päästeamet
Lääne
päästekeskus
kriisireguleerimise
büroo,
12.09.2014

Isik

Seisukohad, mida on vaja KSH Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
programmis muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
kättesaadavus.
Samuti hinnatakse kultuurikeskkonna säilitamist
tagavate tingimuste piisavust ja vajadusel tehakse
keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus
täiendavaid ettepanekuid. Näiteks mälestiseks
tunnistamise ja kaugvaadete tagamise kohta,
väärtuslike
ja/või
oluliste
struktuurielementide
säilimiseks ruumilises kontekstis vms.
Meelis
Viks
Keskkonnamõju
hindamise
raames
kajastada
(kriisireguleeriolemasolevad riskiallikad, sh planeeringualal asuvad
mise
büroo
või seda suurõnnetuse korral mõjutavad ohtlikke
peaspetsialist
kemikaale käitlevad ettevõtted, üleujutusohtlikud
juhataja
alad, kiirgustegevusluba omavad objektid, ohtlike
ülesannetes)
kemikaalide
transporditeed
ja
kaubajaamad,
gaasitorujuhtmed jms;
tuua välja, kas on kavas planeerida olulise ruumilise
mõju ja suure riskiohuga objekte;
hinnata ohtlike veoste piirangute määramise vajadust
vallasiseselt;
hinnata planeeritava vastavust tuleohutusnõuetega;
hinnata koostöös päästekeskusega avalike tuletõrje
veevõtukohtade piisavust ja vajadusel planeerida
täiendavad avalikud tuletõrje veevõtukohad;
hinnata
planeeritava
mõju
päästetöö
toimepidevusele;
planeeringu
koostamise
ja
keskkonnamõjude
hindamise käigus arvestamist vajavad hädaolukorra
riskid on suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas
ettevõttes või muus tööstus- või laohoones, üleujutus
tiheasustusalal, raskete tagajärgedega õnnetus
maanteel, riigisisese tekkepõhjusega kiirgusõnnetus.
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Vastus

Käsitletakse
üldplaneeringus
KSH aruandes.

ja
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

16.

Siseministeerium,
15.09.2014

Isik

Seisukohad, mida on vaja KSH Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
programmis muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Kaia
Sarnet KSH
programmi
peatükki Programmi peatükis 2.4 “Hindamismetoodika” on
(regionaalvald“Hindamismetoodika”
lisada välja toodud, et KSH läbiviimisel tuginetakse juba
konna
arvestatavate strateegiliste arengu- kehtivatele
ja
koostatavatele
planeeringutele,
asekantsler),
dokumentide
hulka
üleriigiline teemaplaneeringutele ning arengukavadele. Palume
hindamisel teadvustada, et kehtiva maakonnakontaktisik
on planeering “Eesti 2030+”.
Tiit Oidjärv
planeeringu
ning
maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringute sisuline lahendus võib olla
oluliselt
muutunud
hiljem
kehtestatud
üldplaneeringute ja/või detailplaneeringutega. Samuti
võib
planeeringulahendus
olla
ka
sisuliselt
vananenud tulenevalt
asustuse ja
teenuste
paiknemises aset leidnud muutustele. Eelkõige tuleks
üldplaneeringu koostamisel ning KSH läbiviimisel
silmas pidada koostatavat maakonnaplaneeringut,
pidades meeles planeeringuliikide planeerimisseaduse kohaseid ülesandeid ning vältides korduvat
hindamist erinevatel tasnditel.
Ühtlasi palume üldplaneeringu edasisel koostamisel
ning KSH teostamisel tähelepanu pöörata KSH
programmi peatükis 1 “KSH ulatus” esitatud ruumilise
arengu põhimõtte, mille kohaselt tuuleparke ja
tuulegeneraatoreid kõrgusega üle 28 m Koonga valda
ei planeerita, seostele üleriigilise planeeringu
peatükis 5. “Varustus energiataristuga” püstitatud
eesmärkidega. Nimetatud eesmärkide kohaselt tuleb
uued energiatootmisüksused paigutada ruumis
ratsionaalselt ja kestlikult, saavutada taastuvenergia
suurem osakaal energiavarustuses ja energiatootmise keskkonnamõju vähendamine. Juhime
tähelepanu, et üldplaneeringu ruumilise arengu
põhimõtetes esitatud piirangu kajastamisel tuleb
kaalutlusotsust põhjendada erinevate keskkonnavaldkondade
arenguvajadusest
tulenevalt
(planeerimisseadus § 8 lõige 3 punkt 2).
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Vastus
KSH
programmi
peatükki “Hindamismetoodika”
lisati
üleriigiline planeering
“Eesti 2030+”.
Käsitletakse
üldplaneeringus
KSH aruandes.

ja

Objekti aadress: Pärnumaa, Koonga vald

24

145

Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

17.

MajandusKommunikatsiooniministeerium,
18.09.2014

Isik

Seisukohad, mida on vaja KSH Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
programmis muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
ja Merike
Saks
Kooskõlastame KSH programmi eelnõu järgmiste
(kantsler),
märkuste arvestamisel:
kontaktisik
on
1. Tööstusalade planeerimise juures peame
Keiu Käära
otstarbekaks nende loomist elamupiirkondade
lähedusse,
mis
arvestaks
piirkondade
tasakaalustatud arengu ja säästva ning kokkuhoidliku
elutegevusega;
2. Palume üldplaneeringus lähtuda ka “Transpordi
arengukavas 2014-2020” kirjeldatud sundliikumiste
vähendamise põhimõttest;
3. Riigimaanteede käsitlemisel ning nende osas
eesmärkide
seadmisel
nii
planeeringus
kui
keskkonnamõju strateegilisel hindamisel tuleb
lähtuda Vabariigi Valitsuse korraldusega 16.10.2013.
a nr 448 vastu võetud “Riigimaanteede teehoiukava
aastateks 2014-2020”, kus on selgitatud konkreetsed
tegevused ja vahendid;
4. Liiklusest põhjustatud keskkonnamüra ja tekkiva
tolmu vähendamise käsitluses viidata muuhulgas
Maanteeameti tegevuskavale “Välisõhus leviva müra
vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida
kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas, 2014-2018”,
sest seal on määratud konkreetsed tegevused ja
vahendid;
5. Hinnata maakasutuse ja teedevõrgu kavandamisel
avalduvat mõju liiklusohutusele, vastavalt EL direktiivi
2008/96 artiklile 3.
Üldplaneeringu koostamisel ja selle KSH läbiviimisel
on vajalik koostöö tegemine planeeringu koostaja,
KSH eksperdi ja Maanteeameti lääne regiooni vahel.
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Vastus
Käsitletakse
ja
arvestatakse
üldplaneeringu
ja
KSH
aruande
koostamisel.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

18.

Elering AS

Isik

Seisukohad, mida on vaja KSH Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
programmis muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Palume täpsustada üldplaneeringu kaarti selliselt, et
Mart Landsberg
keskpinge võrk (elektriliinid pingega 10…35 kV) ja
(Elektrivõrgu
kõrgepinge võrk (elektriliinid pingega 110 kV ja 330
planeerimise
osakond,
kV)
oleksid
üksteisest
selgelt
eristatavad.
osakonnaKeskpingevõrk on üldiselt valla piires tihedamalt kui
regionaalse või üleriigilise tähtsusega kõrgepingeliin,
juhataja),
seetõttu
oleks
hea
mõlemad
liiniklassid
kontaktisik
on
Imre Drovtar
üldplaneeringu kaardil üksteisest selgelt eristada.
Samuti on oluline perspektiivne/eelistatav trassikoridor tähistada kaardil eraldi märgistusega.
Kindlasti palume lõplik versioon üldplaneeringust
Elering AS-ga kooskõlastada.
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Vastus
Käsitletakse
ja
arvestatakse
üldplaneeringu
ja
KSH
aruande
koostamisel.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

7

PROGRAMMI AVALIKUSTAMINE

Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu eskiisi ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi avalikustamine viidi läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 37-le.
Koonga Vallavalitsus teatas üldplaneeringu eskiisi ja üldplaneeringu KSH programmi avalikust
väljapanekust ning avaliku arutelu toimumisest Pärnu ja Pärnu maakonna lehes Pärnu Postimees
13.09.2014, Koonga valla lehes Junnumaa kuukiri nr 8 (217) september 2014 (vt Lisa 5), ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded 12.09.2014 (vt Lisa 6) ja Koonga valla veebilehel www.koongavald.ee
ning huvigruppidele elektrooniliselt e-posti teel. Üldplaneeringu KSH programmi avalik väljapanek kestis
15.09.2014 – 29.09.2014 ning KSH programmiga oli võimalik tutvuda Koonga valla veebilehel
http://www.koongavald.ee/doc/YPKSH.pdf. Üldplaneeringu eskiisiga oli võimalik tutvuda 22.09.2014 29.09.2014 ning Koonga valla veebilehel www.koongavald.ee planeeringute jaotuse alt.
Avalik arutelu toimus 30. septembril 2014 kell 16.00 Koonga vallamajas volikogu saalis. Avaliku arutelu
protokoll koos kohalolijate nimekirjaga on esitatud lisas 7.
Avaliku arutelu käigus ei tehtud ühtegi ettepanekut KSH programmi muutmiseks.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

8
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Lisa 1. Koonga Vallavolikogu otsus 25. märts 2010 nr 33 Koonga valla üldplaneeringu ja
üldplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
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Lisa 2. Koonga valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise teade ajalehes Pärnu Postimees, 31.03.2010 ja Koonga valla lehes Junnumaa kuukiri
nr 4 (169) aprill 2010
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Lisa 3. Koonga valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise teade ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 12.08.2014
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Ametlikud teadaanded
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AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK
12.08.2014

Kinnistusraamat

Äriregistri teabesüsteem

Äriregistri ettevõtjaportaal

Keskkonnamõju hindamise teated

Koonga Vallavalitsus teatab, et Koonga Vallavolikogu 25.03.2010 otsusega nr 33 "Üldplaneeringu
algatamine” on algatatud Koonga valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on Koonga Vallavolikogu.
Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Koonga Vallavalitsus (aadress Koonga
vallamaja, Koonga küla, Koonga vald, 88401 Pärnumaa, telefon 447 3740, e-post
info@koongavald.ee).
Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostab AS Kobras (aadess Riia 35, 50410 Tartu, telefon
730 0310, e-post kobras@kobras.ee).
Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on
võimalik tutvuda Koonga Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri
vahendusel.

Registrite ja Infosüsteemide Keskus - Lõkke 4, 19081 Tallinn.

Tel. 6 636 322

Faks 646 0165

rik.info@just.ee

Kasutustingimused
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Lisa 4. Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu kohta esitatud seisukohad

Kobras AS töö nr 2014-130

Objekti aadress: Pärnumaa, Koonga vald

37 158

Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie: 14.08.2014 nr 7-1.2/352
Meie: kuupäev vastavalt digitaalallkirja
kuupäevale nr 3-1.20/1296

Vastus taotlusele
Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse, milles palute
Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu osas
seisukohta.
Annate oma kirjas teada, et Koonga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostamine algatati Koonga Vallavolikogu 25. Märtsi 2010 otsusega nr 33. RMK
on tutvunud esitatud materjalidega ning hetkel täiendavaid ettepanekuid Koonga valla
üldplaneeringu KSH programmi eelnõu kohta esitada ei ole. Palume RMK-d hoida kursis
kõnealuse planeeringu KSH programmi edasise menetlusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Timberg
Juhatuse liige

Ere Kaaristu
676 7345
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KESKKONNAINSPEKTSIOON
PÄRNUMAA BÜROO

Teie 14.08.2014 nr 7-1.2/352
Koonga vald
Meie 21.08.2014 nr -Pä-6-17/179 - 2

Seisukoha küsimine Koonga valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
eelnõule
Keskkonnainspektsioon on tutvunud Teie poolt edastatud Koonga valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõuga.
Keskkonnainspektsioonil ei ole ülalnimetatud programmi eelnõu sisu kohta ettepanekuid ega
vastuväiteid, kõik olulised valdkonnad on programmiga kaetud. Keskkonnainspektsiooni jaoks on
olulise tähtsusega, et säiliksid kaitstavad väärtused ning puhas elukeskkond ja, et uute asumite ja
infrastruktuuri tekkimisel arvestataks võimaliku keskkonnamõjuga loodusele. Uute
tootmispiirkondade kavandamisel tuleks arvestada, et see jääks mõistlikku kaugusesse
olemasolevatest elurajoonidest.
Lugupidamisega

/digitaalselt allkirjastatud/
Alvar Vallau
büroojuhataja

Reet Heldja 449 9116
Reet.Heldja@kki.ee

Roheline 64
80035 PÄRNU

Telefon 449 9101
Faks
449 9100
E-post: valve@kki.ee

Registrikood 70003106
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AU D R U VALLAVALI T S U S

Pr Kirke Keert
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

MEIE 27.08.2014 nr 7-1.2/2038-1

Seisukoha edastamine Koonga valla
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõule
Koonga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati
Koonga Vallavolikogu 25. märtsi 2010 otsusega nr 33. Palute oma kirjaga Audru Vallavalitsuse
seisukohta Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu
sisu osas.
Audru Vallavalitsus on tutvunud Koonga üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõuga. Audru Vallavalitsuse seisukoht on: kiita heaks Koonga valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Siim Suursild
vallavanem

Koostas:
Merle Mõttus
372 44 72 788
merle.m@audru.ee

PÄRNA ALLEE 7
AUDRU 88301
PÄRNUMAA

TEL: + 372 44 72 783
FAX: + 372 44 51 141
info@audru.ee

A/A EE303300334706620007
DANSKE BANK
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Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658
Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamet.ee

Pr Kirke Keert
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 14.08.2014 nr 7-1.2/352
Meie 28.08.2014 nr PV 6-8/14/17924-2

Seisukoht Koonga valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu kohta

Austatud proua Keert
Olete esitanud Keskkonnaametile seisukoha andmiseks Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud KSH) programmi eelnõu.
Esitame alljärgnevalt Keskkonnaameti poolsed ettepanekud, millega palume arvestada KSH
programmi täiendamisel ja planeeringu koostamisel:
1. Palume arvestada kaitstavate loodusobjektidega üldplaneeringu ja selle KSH koostamisel (info on
kättesaadav Eesti Looduse Infosüsteemist (EELIS) ja Keskkonnaagentuurist). Planeeringu koostamisel
ja mõjude hindamisel arvestada kõikide kaitstavate loodusobjektidega sh ka objektid, mille kaitse alla
võtmise menetlus on algatatud looduskaitseseaduse § 9 alusel. Asustuse ning muude objektide
planeerimisel, mis mõjutavad kaitstavaid loodusobjekte, peab lähtuma looduskaitseseaduses ja
kaitsealade kaitse-eeskirjades toodust. Kaitsekorralduskavades on toodud kaitsealadel kavandatavad
tegevused, mistõttu on oluline ka neid mõjude hindamisel arvestada. Kaitsekorralduskavad on
kättesaadavad Keskkonnaametis.
2. Vabariigi Valitsuse 01.04.2010 korraldusega nr 118 kinnitati Lääne-Eesti vesikonna, Ida Eesti
vesikonna
ja
Koiva
vesikonna
veemajanduskavad
Veemajanduskavad
on
koostatud
(http://vesikonnad.keskkonnaamet.ee/?op=body&id=1).
saavutamaks veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärki – veekogude hea seisund. Samuti on
veemajanduskavades määratletud teatud veekogude osas tegevusi, mida tuleb kas piirata ja/või vältida.
Palume Pärnu maakonda puudutavas Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas toodud eesmärkidega
arvestada ka üldplaneeringu ja selle KSH koostamisel. Kuna veemajanduskavad on koostatud aastani
2015, tuleks teha koostööd Keskkonnaministeeriumiga, et arvestada uutes koostamisel olevates
veemajanduskavades käsitletuga http://www.envir.ee/vmk/2015-2021 .
3. KSH programmi ptk-s 2 on nimetatud teemad, mis vajavad KSH raames käsitlemist. Lisaks Koonga
dolokivimaardla ja teiste uute karjääride avamisega seotud probleemidele soovitame keskenduda ka
loomakasvatusega
(eriti seakasvatusega) seotud probleemidele ning erinevate tegevuste
kumulatiivsetele mõjudele.
4. KSH programmis ptk-s 4 on kirjeldatud planeeringu ja KSH koostamise ning menetlemise ajakava.
Tabelis 2 tegevuste veerus on nimetatud planeeringu kooskõlastamisel KSH seisukohtade andmise
võimalus. Rõhutame, et KSH aruandele seisukohtade esitamise võimalus tuleks selgelt ära märkida ka
planeeringu kooskõlastuskirjas. Keskkonnaameti soov on, et kõik pädevad asutused vaataksid
kooskõlastamisel lisaks maakonnaplaneeringule üle ka KSH aruande ning esitaks vajadusel
omapoolsed seisukohad (vastavalt pädevusele) nii planeeringu kui ka KSH aruande kohta. Sellisel

Pärnumaa

Viljandimaa

Roheline 64, 80010 Pärnu
Tel 447 7388, faks 447 7399
parnu@keskkonnaamet.ee

Paala tee 4, 71014 Viljandi
Tel 435 5610, faks 435 5611
viljandi@keskkonnaamet.ee
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juhul täidaks KSH protsess maksimaalselt oma eesmärki - arvestada keskkonnakaalutlusi (sotsiaalsed,
majanduslikud ja looduslikud) strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ning kehtestamisel.
Palume KSH programmi täiendamisel arvestada Keskkonnaameti ettepanekutega. Lähtuvalt senisest
praktikast palume materjalides näidata, kuidas on laekunud ettepanekutega arvestatud. See annab
olulist teavet nii avalikkusele kui ka järelevalvajale ja hoiab ära arusaamatusi.
KeHJS § 38 lg 2 p 2 järgi on KSH järelevalvaja ülesanne ka KSH menetluse õigusaktide nõuetele
vastavuse kontrollimine. KSH menetluse lahutamatuks osaks on KSH algatamisest ja programmi
avalikustamisest teavitamine. Seetõttu palume detailplaneeringu KSH programmi heakskiitmiseks
esitamisel lisada materjalide hulka ka avalikustamise teated jmt, mis kiirendab Keskkonnaametil KSH
programmi heakskiitmise menetlust.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Toomas Padjus
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist

Toomas Kalda 447 7383
Toomas.Kalda@keskkonnaamet.ee
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Kirke Keert
Koonga Vallavalitsus

Teie: 14.08.2014 nr 7-1.2/352
Meie: 02.09.2014 nr 9.4-4/7271-1

Põllumajandusministeeriumi seisukoht
Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu kohta

Austatud proua Keert

Põllumajandusministeerium, analüüsinud Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõus toodud põhimõtteid ning sellega
seonduvalt ka teisi Koonga valla arengut käsitlevaid dokumente nagu Koonga valla
arengukava ja arengustrateegia aastani 2013 (vallavolikogu 20.02.2014 määrusega nr 2
pikendatud aastani 2019) ja Koonga valla arengukava projektid ja tegevused aastani 2019,
nõustub KSH programmi eelnõus tooduga, märkides järgmist:
- KSH programmi eelnõus ei ole kavandatud maaparandussüsteemide maa-alade
küsimuse käsitlemist, kuigi Koonga valla arengukava projektide ja tegevuste aastani
2019 loetelu osas “Infrastruktuur” real 5 märgitud tegevus “Omal ajal kuivendatud
maade seisukorra ja kuivendussüsteemide analüüs; veeühistute loomise uurimine;
veeühistute asutamine” selle küsimuse käsitlemist eeldaks. Siinjuures lisame, et
maaparandusseaduse 8. peatükis sätestatu kohaselt on õiguslikus mõttes kohasem
kasutada
veeühistu
mõiste
asemel
maaparandusühistu
mõistet.
Põllumajandusministeeriumi andmetel on Koonga vallas moodustatud kolm
maaparandusühistut (Tarva, Jänistvere ja Hansu maaparandusühistu).
Oleme
seisukohal,
et
üldplaneeringus
tuleks
käsitleda/analüüsida
maaparandussüsteemide ja nendega seotud maa-alade seisundit ja kavandada tegevusi
nende töövõime tagamiseks ja korrashoiuks. Lisaks sellele leiame, et parimal viisil
saab maaparandussüsteemide toimivuse tagada maaomanike/-kasutajate ühistegevuse
ehk maaparandusühistute kaudu. Seetõttu soovitame üldplaneeringu koostamisel
arvesse võtta ka maaparandusühistutega seotud arenguid.
- planeerimisseaduse § 8 lõike 3 punkti 6 kohaselt on üldplaneeringu ülesandeks muu
hulgas väärtuslike põllumaade määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste
seadmine. Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika mõjutab ruumilist planeerimist
eelkõige maaelu arendamise kaudu, tagades muu hulgas põllumajanduslikus kasutuses
oleva maa säilimise kaudu julgeoleku toidu tootmisel. Nimetatud põhimõte on
märgitud ka üleriigilise planeeringu “Eesti 2030+” tulevikusuundumusena ning selle
elluviimise eelduseks on põllumajandusmaa jätkusuutlikuna ja heas korras hoidmine.
Seega on riigi poolseks olulisimaks huviks, et maakonnaplaneeringute koostamisel
määratletaks väärtuslike põllumajandusmaade üldised kasutustingimused, mis
omakorda on baasiks üldplaneeringute koostamisel nende maade määramisel ning
Lai tn 39 // Lai tn 41 / 15056 Tallinn / 625 6101/ pm@agri.ee / www.agri.ee
Registrikood 70000734
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nendele maadele kaitse- ja kasutustingimuste seadmisel. Kehtivas planeerimisseaduses
on nõue, et nii maakonnaplaneeringu kui ka üldplaneeringu ülesandeks on väärtuslike
põllumaade säilimist tagavate meetmete kavandamine. Siinjuures selgitame, et
kehtivas planeerimisseaduses kasutatav termin “põllumaa” ei ole üheselt sisustatud.
Põllumajandusmaa ja põllumaa on defineeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määruse (EL) nr 1307/2013, 17. detsember 2013, artikliga 4. Selle järgi on
põllumajandusmaa põllumaa, püsirohumaa ja püsikarjamaa või püsikultuuride all
olev maa-ala ning põllumaa põllumajanduskultuuride tootmiseks haritav maa või
kesa, mida saab kasutada põllumajanduskultuuride tootmiseks. Siit järelduvalt saab
kinnitada, et põllumajandusmaa mõiste on laiem ehk selles mõistes sisalduvad kõik
põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatavad või –sobivad maad. Oleme seisukohal, et
üldplaneeringuga tuleks määrata väärtuslikud põllumajandusmaad, seades nende
kaitseja
kasutustingimused.
Sellesisuline
sisend
on
tehtud
Põllumajandusministeeriumi poolt ka uude planeerimisseaduse eelnõusse.
Lisaks eelnevale märgime, et Põllumajandusministeeriumi tegevuse käesoleva aasta üheks
prioriteediks on väärtusliku põllumajandusmaa õiguslike aluste (sealhulgas selle kaitse ja
üldiste
kasutustingimuste)
väljatöötamine.
Oleme
seisukohal,
et
peamiseks
põllumajandusmaade
väärtuslikkuse
kriteeriumiks
on
mulla
boniteet.
Põllumajandusministeerium koostöös Põllumajandusuuringute Keskusega on töötamas välja
analüüse ja mudeleid, et tagada boniteediandmete ja boniteedikaardi, mida saaks erinevate
planeeringute koostamisel kasutada, kättesaadavus.
Kokkuvõtvalt ja eeltoodust lähtuvalt märgime, et kui maakonnaplaneeringutes tuleks
määratleda üldised ja tasakaalustavad meetmed väärtuslike põllumajandusmaade säilimiseks
ja kasutamiseks, siis üldplaneering peaks tagama põllumajandusmaa kui hindamatu ressursi
säilitamise ja nende maade kasutamise üksnes põllumajanduslikul otstarbel.
Lisaks väärtuslike põllumajandusmaade määratlemisega seonduvale peame oluliseks juhtida
tähelepanu maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste määramisega seotud keskkonnamõjude
hindamise olulisusele. Selle raames teeme ettepaneku arvestada veekogude kättesaadavuse ja
kasutusvõimaluste (sh väikesadamate kasutusvõimalused) mõju hindamisel maismaa taristule
arvestada ka mõjuga kalade kudealadele ja rändeteedele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ivari Padar
Minister

Helve Hunt
+372 625 6511
helve.hunt@agri.ee
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LIHULA VALLAVALITSUS

Koonga Vallavalitsus
Koonga
88401 PÄRNUMAA
info@koongavald.ee

Teie 14.08.2014 nr 7-1.2/352
Meie 05.09.2014 nr 7-1.5/301

Seisukohad Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindmise programmi eelnõu osas

Vastuseks Teie järelpärimisele seisukoha osas Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindmise programmi eelnõu suhtes teatame, et Lihula Vallavalitsusel ei ole
eelnimetatud eelnõule märkusi, muudatus- ja täiendusettepanekuid.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Varje Ojala-Toos
Vallavanem
Margus Källe 47 24637
margus.kalle@lihula.ee

Jaama 1

Registrikood: 75013575

A/a 10602005099006

90302 Lihula

Telefon/Fax: 4724630

AS SEB Pank

Läänemaa EESTI

E-post: vallavalitsus@lihula.ee

kood 401
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Pr Kirke Keert
Vallavanem
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 14.08.2014

nr 7-1.2/352

Meie 09.09.2014

nr 6.2-3/12074

Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu
Olete edastanud Maa-ametile 14.08.2014 kirja nr 7-1.2/352, millega soovite seisukohta
Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH)
programmi eelnõu osas. Koonga valla üldplaneering ja selle KSH on algatatud Koonga
Vallavolikogu 25.03.2010 otsusega nr 33.
Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 16 lõikes 1 sätestatu kohaselt kaasatakse
üldplaneeringu koostamisse planeeritava maa-ala elanikud ning teised huvitatud isikud.
PlanS § 16 lõige 9 sätestab, et maareformi seaduse (edaspidi MaaRS) § 31 lõike 2
tähenduses jätkuvalt riigi omandis oleva maa puhul on PlanS tähenduses kinnisasja
omanikuks
Keskkonnaministeerium
või
keskkonnaministri
volitatud
isik.
Keskkonnaminister on oma 01.02.2013 käskkirjaga nr 84 andnud Maa-ametile volituse
esindada Keskkonnaministeeriumi kui kinnisasja omanikku planeerimismenetluses, kus
planeeringu mõju ulatub MaaRS § 31 lõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi omandis olevale
maale või Eesti Vabariigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatele
maaüksustele, mille volitatud asutuseks on Maa-amet.
Arvestades eeltoodut, on Maa-amet mitmete Koonga vallas asuvate maaüksuste omanik.
Peame siinkohal vajalikuks rõhutada, et planeeringulahendust koostades ei tohi ühegi teise
maaomaniku huve ilma põhjendatud ja kaalutletud vajaduseta eelistada riigi huvidele.
Juhul, kui kitsendusi ja piiranguid põhjustavate ja maakasutust piiravate objektide asukoht
kavandatakse riigimaale, siis tuleb esitada vastavad põhjendused ning pakkuda välja
riigimaad kõige vähem kitsendavad lahendused. Märgime, et Maa-amet riigivara valitsema
volitatud asutusena ei pea võimalikuks aktsepteerida Maa-ametile volitatud maaüksuste
ümberplaneerimist vähemväärtuslikeks maa-aladeks.
Iga konkreetse maa-ala planeerimisel tuleb kaaluda majanduslikke, sotsiaalseid,
funktsionaalseid, esteetilisi, liiklustehnilisi, looduslikke, õiguslikke jms aspekte ja tegureid
ning käsitleda neid tasakaalustatud alustel. Sealjuures peab kohalik omavalitsus lähtuma
lähipiirkonna planeerimisvajadustest laiemalt. Eriti puudutab see detailplaneeringu
koostamise kohustusega alade määramist ning ka reformimata riigimaale eesmärgistatud
kasutusotstarbe leidmist, mis oleks vajalik ja kasulik lähtudes nii valla kui ka riigi
huvidest. Perspektiivselt munitsipaalomandisse taotletavate maa-alade maakasutuse

Mustamäe tee 51
10621 Tallinn
ESTONIA

Tel/Phone (+372) 665 0600
Faks/Fax (+372) 665 0604
E-post/e-mail maaamet@maaamet.ee

Registrikood/Reg code 70003098
www.maaamet.ee

168

juhtotstarbed soovitame planeerida pigem detailsemalt, et kiirendada ja lihtsustada
hilisemat maa munitsipaalomandisse andmise menetlust.
PlanS § 17 lõike 2 punkti 3 kohaselt kooskõlastab enne planeeringu PlanS § 18 kohast
vastuvõtmist planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus üldplaneeringu
asjaomase riigiasutusega kui planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate
nimistus olev maardla või selle osa. Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 63 lõike 4
kohaselt, kui planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev
maardla või selle osa, kooskõlastatakse üldplaneering 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.
MaaPS § 62 kohaselt tuleb maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse
korraldamisel tagada keskkonnaregistris arvele võetud maavara kaevandamisväärsena
säilimine ja juurdepääs maavaravarule. Nimetatud seaduse § 62 lõike 3 järgi võib
Keskkonnaministeerium maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat püsiva iseloomuga
tegevust lubada üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru
kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu osas olemasolevat
olukorda.
KSH programmi eelnõus on ruumilise arengu põhimõttena kirjeldatud, et (tsiteerin):
„Tootmismaal ja mäetööstusmaal kavandatavate tegevuste negatiivne mõju ei tohi ulatuda
väljapoole kinnistu piiri ega halvendada elanike elukeskkonda“. Selgitame, et
kaevandamisega kaasnevale keskkonnamõjule on võimalik leida leevendusmeetmeid,
mille tulemusena elanike elukeskkond ei halvene. Näiteks veealanduse mõju võib ulatuda
mäetööstusmaana kasutatava kinnistu piirist väljapoole, samas on võimalik elanike
veevarustus ümber korraldada, nii et elanike veega varustatus ei halvene. Väljendi
„mäetööstusmaal kavandatavate tegevuste negatiivne mõju ei tohi ulatuda väljapoole
kinnistu piiri“ sõnastus on absoluutne ega võimalda olukorra hindamist ega arvestada
leevendusmeetmetega ning on seetõttu vastuolus MaaPS § 62 nõudega tagada juurdepääs
keskkonnaregistris arvel olevale maavarale. Palume muuta ruumilise arengu põhimõtte
„mäetööstusmaal kavandatavate tegevuste negatiivne mõju ei tohi ulatuda väljapoole
kinnistu
piiri“
sõnastust
selliselt,
et
olemasolev
olukord
maavaravaru
kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu osas ei halveneks.
KSH programmi eelnõus on viidatud Koonga dolokivimaardlale ja Lavassaare
turbamaardlale ning nende maardlate aladel menetluses olevale neljale kaevandamisloa
taotlusele. Lisaks KSH programmi eelnõus nimetatud maardlatele jäävad osaliselt või
täielikult Koonga valla territooriumile Lihula, Kaseraba, Kesu ja Võlla turbamaardlad,
Mustu-Nõmme ja Sooba liivamaardlad ning Tamme, Mihkli ja Tarva dolokivimaardlad.
Nende maardlate aladel on menetluses Tamme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus,
Tarva dolokivikarjääri laiendamise taotlus ning Mustu-Nõmme liivakarjääri pikendamise
taotlus. Palume KSH programmi eelnõus täpsustada viidet Koonga vallas olevatele
maardlatele ja kaevandamisloa taotlustele.
Keskkonnaregistri seaduse § 6 kohaselt peab planeeringute koostamisel kasutama üksnes
keskkonnaregistrisse kantud keskkonnaandmeid. Üldplaneeringu ja selle KSH koostamisel
palume küsida keskkonnaregistri maardlate nimistust ajakohane väljavõte ning kanda
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joonistele korrektselt arvelolevate maardlate piirid. Mäetööstusmaa
määramisel palume lähtuda mäeeraldiste teenindusmaade piiridest.

juhtotstarbe

Palume täiendada Koonga valla üldplaneeringu KSH programmi eeltoodud märkustest
lähtuvalt.
Täname Teid Maa-ameti planeeringumenetlusse kaasamise eest ning palume hoida Maaametit kursis Koonga valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu KSH menetlemise edasise
käiguga. Soovitame edastada üldplaneeringu lahendus Maa-ametile seisukoha võtmiseks
juba eskiisi staadiumis, et jõuda võimalikult kiiresti kõiki osapooli rahuldava lahendini.
Maa-amet aktsepteerib planeeringutoimikute ja juurde kuuluvate menetlusdokumentide
edastamist ka digitaalselt aadressile maaamet@maaamet.ee. Kui planeeringumaterjalid on
saadaval interneti kaudu, siis ei pea dokumentide faile esitama ja piisab kaaskirjas
märgitud dokumentide veebi- või serveriaadressist.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Raivo Vallner
Peadirektori esimene asetäitja
peadirektori ülesannetes

Teadmiseks: Keskkonnaministeerium

Kadi Naar 665 0772 Kadi.Naar@maaamet.ee
Reet Roosalu 665 0670 Reet.Roosalu@maaamet.ee
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PÄRNU KESKUS
Lp Kirke Keert
Koonga küla
Koonga vald
88401
Pärnumaa

Teie: 14.08.2014 nr7-1.2/352

info@koongavald.ee

Meie: 09.09.2014 nr 14-18/2987-1

Seisukoht Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõu kohta.

Vastuseks Teie kirjale, milles palute avaldada seisukohta Koonga valla üldplaneeringu
keskonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu kohta, märgime järgmist.
Põllumajandusmaa mõiste on laiem ja selles mõistes sisalduvad kõik põllumajanduslikuks
tegevuseks kasutatavad ja sobivad maad. Valla üldplaneeringuga tuleks määratleda väärtuslike
põllumajandusmaade üldised kasutustingimused.
Peamiseks põllumajandusmaade väärtuslikkuse kriteeriumiks on mulla boniteet, lisaks sellele
tuleks arvestada ka maaparandussüsteemide toimivusega.
Valla üldplaneeringus tuleks määratleda üldised ja tasakaalustavad meetmed väärtuslike
põllumajandusmaade säilimiseks ja kasutamiseks, mis üldplaneeringu kaudu tagaksid
põllumajandusmaa kui hindamatu ja piiratud ressursi säilimise ja nende maade kasutamise
üksnes põllumajanduslikul otstarbel.

Lugupidamisega
/digitaalselt allkirjastatud/
Guido Selberg
Pärnu keskuse juhataja

Jaak Isand Tel. 4431 305 , e-post: jaak.isand@pma.agri.ee

P. Kerese 4, 80010 Pärnu
Tel 4431474, faks 4471082, www.pma.agri.ee, parnu@pma.agri.ee
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Koonga Vallavalitsus
Koonga küla
88401

Teie 14.08.2014 nr 7-1.2/352
Meie 09.09.14 nr 1-12/14-1216-002

Seisukoha andmine Koonga valla üldplaneeringu
KSH hindamise eelnõule
Austatud Kirke Keert,
Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) on läbi vaadanud Koonga Vallavalitsuse kirja nr 14.08.2014
nr 7-1.2/352 „Seisukoha küsimine Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõule“ ning selle lisa. Märgime, et raudteetranspordi valdkonda silmas
pidades TJA-l täiendavaid ettepanekuid ei ole.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Anvar Salomets
Transporditeenistuse juhataja - peadirektori asetäitja

Kristina Fuks-Kuus 667 2063
Kristina.Fuks-Kuus@tja.ee
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Koonga Vallavalitsus
Valla Koonga küla
Koonga vald
Pärnumaa 88401
info@koongavald.ee
10.09.2014 nr 7-1.2/186-3

Seisukoht
Varbla Vallavalitsus tutvus Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõuga ja ei oma vastuväiteid nimetatud dokumendi osas.

/allkirjastatud digitaalselt/
Sivar Tõnisson
Vallavanem

Koostas: Marie Selberg, 449 6496, marie@varbla.ee

Varbla küla
Varbla vald
88201 Pärnumaa

Telefon: 449 6680
Faks: 449 6691
E-post: vallavalitsus@varbla.ee

Registrikood 75000526
Koduleht: www.varbla.ee
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Kirke Keert
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 14.08.2014 nr 7-1.2/352
Meie 10.09.2014 nr 12-2/2014/1885-2

Seisukoht Koonga valla üldplaneeringu
KSH programmi eelnõu kohta
Pärnu Maavalitsus on tutvunud Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõuga. Käesolevaga teeme ettepaneku lisada peatükki „Avalikkuse
kaasamine, huvigrupid“ riigi osalusega äriühingute ja ettevõtete alla ka AS Elering.
Meeldivat koostööd soovides
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Metsoja
Maavanem

Raine Viitas 4479762
raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee

Akadeemia 2 / 80088 Pärnu / tel: 447 9733, faks: 447 9735 / info@parnu.maavalitsus.ee/
www.parnu.maavalitsus.ee/ Registrikood 70000603
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Pr Kirke Keert
Vallavanem
Koonga Vallavalitsus

Teie 14.08.2014 nr 7-1.2/352
Meie 12.09.2014 nr 11-2/14/6863-3

Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmist

Austatud proua Keert

Olete küsinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS)
§ 36 lõike 3 alusel Keskkonnaministeeriumi seisukohta Koonga valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi osas.
KeHJS § 36 lõige 3 sätestab, et KSH programmi sisu osas tuleb küsida seisukohta KeHJS
§ 33 lõikes 6 sätestatud asutustelt. KeHJS § 33 lõige 6 kohaselt on nendeks asutusteks
Keskkonnaamet ja teised asutused, keda planeeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev
keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab. Olenevalt planeeringu sisust võivad nendeks
asutusteks olla ministeeriumid, nende allasutused, maavalitsused, kohalikud omavalitsused ja
teised asjaomased asutused.
Arvestades eeltoodut ei oleks antud juhul vajalik küsida eraldi Keskkonnaministeeriumi
arvamust, vaid piisaks Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kui KSH järelevalvaja ja
kohalike olude tundja seisukohast. Sellegipoolest oleme kõnealuse KSH programmiga
tutvunud ning alljärgnevalt esitame oma märkused selle osas.
Teeme ettepaneku täiendada KSH programmi peatükki 2 alapunktiga „Võimalik mõju
veekeskkonnale“. Võimalike mõjude osas tuleks hinnata üldplaneeringuga kavandatavate
tegevuste mõju veekeskkonnale, konkreetsemalt pinna- ja põhjavee seisundile. Kavandatavad
tegevused ei tohi seada ohtu veeseaduse §-des 35-37 nimetatud ning veemajanduskavades
esitatud keskkonnaeesmärkide saavutamist. Pinna- ja põhjavee seisundi ajakohastatud andmed
on kättesaadavad Keskkonnaagentuuri veebilehel. Juhul kui kavandatavate tegevustega võib
kaasneda oht nimetatud keskkonnaeesmärkide mitte saavutamiseks, siis tuleks esitada
sellekohased põhjendused ning tegevused veeseaduse § 312 esitatud tingimuste täitmise
tagamiseks.
Palume KSH programmi täiendada nii, et maapõue valdkonnas hinnataks üldplaneeringu
elluviimisega eeldatavalt kaasnevat mõju keskkonnaregistri maardlate nimistus arvelevõetud
maavaravarule, selle kaevandamisväärsusele, juurdepääsetavusele ja varu optimaalsele
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kasutamisele, arvestades maavara säästliku kasutamise põhimõtteid. Samuti tuleb KSH käigus
hinnata, kas planeeringus kavandatu teostamiseks on tagatud varustatus maavaraga või tuleb
selleks avada lähipiirkonnas uusi karjääre.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Maris Saarsalu
Osakonnajuhataja
asekantsleri ülesannetes

Teadmiseks:
Keskkonnaameti
Urmas Uri urmas@kobras.ee

Pärnu-Viljandi

regioon

parnu@keskkonnaamet.ee,

Maris Malva 626 0742; maris.malva@envir.ee
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Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie: 14.08.2014 nr 7-1.2/352
Meie:
2014 nr 7.17/1192

Seisukoht Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõule

Planeeringu keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel tuleb lähtuda riikliku kaitse all
olevatest kultuurimälestistest, muinsuskaitsealadest ja nende kaitsevöönditest. Mälestiste
nimekiri on kätte saadav kultuurimälestiste riiklikus registris, millel on olemas ristkasutus ka
Maa-ameti põhikaardiga (vt http://register.muinas.ee). Kinnismälestiste kaitsevöönd on
muinsuskaitseseaduse § 25 lg 1 kohaselt 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või
piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole määratud teisiti.
Palume järgmiste teemade käsitlemisel hinnata ja kirjeldada kavandatava tegevuse eeldatavat
mõju kultuuripärandile, sh mitte ainult kultuurimälestiste ja nende kaitsevööndite kontekstis,
vaid laiemalt maa- ja kogukonna identiteetiloovast ja eripäradega arvestavast pärandist
lähtuvalt (ajaloo-, arheoloogia- ja miljööväärtuslikud üksikobjektid, kompleksid, maastikud
jms). Analüüsida tuleks mõjude vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek
sobivaima lahendusvariandi valikuks.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Asustuse arengu suunamine – oluline on tagada mälestiste ja väärtuslike objektide
(taas)kasutus ja kättesaadavus. Väärtustamata, kasutuseta ja hooldamata pärand on aldis
hävima, mis toob disharmoonia säästva ja tasakaalustatud kultuurikeskkonna ruumilise
arengu põhimõtetesse ja valdkondadevahelisse lõimumisse.
Väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist ning rohelise võrgustiku
toimimist tagavate meetmete kavandamine – oluline on tagada mälestiste ja väärtuslike
objektide (taas)kasutus ja kättesaadavus.
Maardlate ja maavaravaru kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste
määratlemine – oluline on tagada mälestiste ja väärtuslike objektide (taas)kasutus ja
kättesaadavus.
Teede, raudteede, veeteede ja tehnovõrkude koridoride, lennuväljade, sadamate ja
jäätmete ladestamise kohtade ning muude tehnorajatiste paigutuse määramine – oluline
on tagada mälestiste ja väärtuslike objektide (taas)kasutus ja kättesaadavus.
Kaitsealade ja nende kasutamistingimuste arvestamine planeeringus, vajaduse korral
ettepanekute tegemine kasutamistingimuste täpsustamiseks, uute kaitsealade loomiseks
või kaitserežiimi lõpetamiseks – oluline on tagada mälestiste ja väärtuslike objektide
(taas)kasutus ja kättesaadavus.
Puhkealade määramine ja nende kasutamistingimuste määratlemine – oluline on tagada
mälestiste ja väärtuslike objektide (taas) kasutus ja kättesaadavus.

Samuti tuleb hinnata kultuurikeskkonna säilitamist tagavate tingimuste piisavust ja vajadusel
teha keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus täiendavaid ettepanekuid. Näiteks
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mälestiseks tunnistamise ja kaugvaadete tagamise kohta, väärtuslike ja/või oluliste
struktuurielementide säilimiseks ruumilises kontekstis vms.
Abimaterjalina on võimalik kasutada Muinsuskaitseameti tellitud erinevaid valdkondade
inventeerimisi ja analüüse, mis on kättesaadavad Muinsuskaitseameti arhiivis Pikk tn 2
Tallinnas või elektroonselt näiteks 20. saj väärtuslike hoonete inventeerimise andmestik:
http://register.muinas.ee/?menuID=architecture,
maaehituspärandi
andmekogu:
http://register.muinas.ee/?menuID=rehemaja. Täiendavate küsimuste puhul palume pöörduda
Muinsuskaitseameti maakonnainspektori poole.

Lugupidamisega

Allkirjastatud digitaalselt
Urve Tiidus
minister

Koostaja: Nele Rent, Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor
tel: 443 1046
e-post: nele.rent@muinas.ee
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PÄÄSTEAMET
LÄÄNE PÄÄSTEKESKUS
KRIISIREGULEERIMISE BÜROO

Kirke Keert
Vallavanem
info@koongavald.ee

Teie 14.08.2014 nr 7-1.2/352
Meie 12.09.2014 nr 7.3-2.4/8582

Seisukoha küsimine Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõule

Päästeameti Lääne päästekeskus palub Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi täiendamisel arvestada järgmiste põhimõtetega:
-

-

keskkonnamõjude hindamise raames kajastada olemasolevad riskiallikad, sh
planeeringualal asuvad või seda suurõnnetuse korral mõjutavad ohtlikke kemikaale
käitlevad ettevõtted, üleujutusohtlikud alad, kiirgustegevusluba omavad objektid, ohtlike
kemikaalide transporditeed ja kaubajaamad, gaasitorujuhtmed jms;
tuua välja, kas on kavas planeerida olulise ruumilise mõju ja suure riskiohuga objekte;
hinnata ohtlike veoste piirangute määramise vajadust vallasiseselt;
hinnata planeeritava vastavust tuleohutusnõuetega;
hinnata koostöös päästekeskusega avalike tuletõrje veevõtukohtade piisavust ja vajadusel
planeerida täiendavad avalikud tuletõrje veevõtukohad;
hinnata planeeritava mõju päästetöö toimepidevusele;
planeeringu koostamise ja keskkonnamõjude hindamise käigus arvestamist vajavad
hädaolukorra riskid on suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus
tööstus- või laohoones, üleujutus tiheasustusalal, raskete tagajärgedega õnnetus maanteel,
riigisisese tekkepõhjusega kiirgusõnnetus.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Meelis Viks
Kriisireguleerimise büroo peaspetsialist juhataja ülesannetes

Pikk 20a
80010 PÄRNU

Telefon 444 7800
Faks 444 7839
e-post laane@rescue.ee
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Pr Kirke Keert
Koonga Vallavalitsus

Teie: 14.08.2014 nr 7-1.2/352
Meie: 15.09.2014 nr 13-4/98-3

Seisukohad Koonga valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmile
Lugupeetud proua Keert
Täname, et esitasite Siseministeeriumile seisukohtade küsimiseks Koonga valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi. Käesolevaga esitame omapoolsed
ettepanekud KSH programmi osas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 36 lg 3 täienduses.
1. Programmi peatükis 2.4 „Hindamismetoodika“ on välja toodud, et KSH läbiviimisel
tuginetakse juba kehtivatele ja koostatavatele planeeringutele, teemaplaneeringutele ning
arengukavadele. Palume hindamisel teadvustada, et kehtiva maakonnaplaneeringu ning
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringute („Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015“,
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“) sisuline lahendus võib olla
oluliselt muutunud hiljem kehtestatud üldplaneeringute ja/või detailplaneeringutega. Samuti
võib planeeringulahendus olla ka sisuliselt vananenud tulenevalt asustuses ja teenuste
paiknemises aset leidnud muutustele. Eelkõige tuleks üldplaneeringu koostamisel ning KSH
läbiviimisel
silmas
pidada
koostatavat
maakonnaplaneeringut,
pidades
meeles
planeeringuliikide planeerimisseaduse (PlanS) kohaseid ülesandeid ning vältides korduvat
hindamist erinevatel tasanditel.
2. Palume nimetatud peatükis 2.4 lisada arvestatavate strateegiliste arengudokumentide hulka ka
üleriigiline planeering „Eesti 2030+“.
3. Ühtlasi palume üldplaneeringu edasisel koostamisel ning KSH teostamisel tähelepanu pöörata
KSH programmi peatükis 1 „Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ulatus“ esitatud
ruumilise arengu põhimõtte, mille kohaselt tuuleparke ja tuulegeneraatoreid kõrgusega üle 28
m Koonga valda ei planeerita, seostele üleriigilise planeeringu peatükis 5. „Varustus
energiataristuga“ püstitatud eesmärkidega. Nimetatud eesmärkide kohaselt tuleb uued
energiatootmisüksused paigutada ruumis ratsionaalselt ja kestlikult, saavutada taastuvenergia
suurem osakaal energiavarustuses ja energiatootmise keskkonnamõju vähendamine. Juhime

ÜHTSUS  KOOSTÖÖVALMIDUS  LAHENDUSEKESKSUS  EESMÄRGIPÄRASUS
Pikk 61, 15065 Tallinn
Reg kood 70000562

Telefon 612 5008, faks 612 5087
e-post info@siseministeerium.ee

www.siseministeerium.ee
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2(2)
tähelepanu, et üldplaneeringu ruumilise arengu põhimõtetes esitatud piirangu kajastamisel
üldplaneeringus
tuleb
kaalutlusotsust
põhjendada
erinevate
keskkonnavaldkondade
arenguvajadustest tulenevalt (PlanS § 8 lg 3 p 2).

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kaia Sarnet
regionaalvaldkonna asekantsler

Tiit Oidjärv 6125181
tiit.oidjarv@siseministeerium.ee

181

Kirke Keert
Koonga Vallavalitsus
Koogna küla
88401 Pärnumaa

Teie: 14.08.2014
nr 7-1.2/352
Meie: 18.09.14
nr 1.10-17/14-00555/080

Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi eelnõu
kooskõlastamine
Austatud proua Keert
Olete küsinud seisukohta Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõu kohta. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi
MKM) valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine
ning elluviimine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse, ehituse, transpordi,
liikluskorralduse, liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse
vähendamise, informaatika, telekommunikatsiooni, postside ja turismi valdkonnas.
Ministeerium tegutseb põhimääruse alusel ja täidab seadusest tulenevaid ja seaduse alusel
Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid oma valitsemisalas. Peamisteks strateegilisteks alusteks
MKMi arengukaval
on Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ (kättesaadav
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_estonia_et.pdf)
konkurentsivõimelise
ettevõtluskeskkonna ning keskkonnasõbraliku majanduse ja energeetika valdkonnas
püstitatud eesmärgid. Peame oluliseks strateegilistes dokumentides püstitatud eesmärkide
kajastumist valdkondlikult ka Koonga valla üldplaneeringus.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kooskõlastab Koonga valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu (Kobras AS töö nr 2014130) järgmiste märkustega arvestamisel.
1. Tööstusalade planeerimise juures peame otstarbekaks nende loomist elamupiirkondade
lähedusse, mis arvestaks piirkondade tasakaalustatud arengu ja säästva ning
keskkonnahoidliku elutegevusega;
2. Palume üldplaneeringu koostamisel lähtuda ka „Transpordi arengukavas 2014–2020“
(kättesaadav
https://www.mkm.ee/sites/default/files/transpordi_arengukava.pdf)
kirjeldatud sundliikumiste vähendamise põhimõttest;
3. Riigimaanteede käsitlemisel ning nende osas eesmärkide seadmisel nii planeeringus
kui keskkonnamõju strateegilisel hindamisel tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse
16.10.2013. a korraldusega nr 448 vastu võetud „Riigimaanteede teehoiukava
aastateks
2014-2020“
(https://www.mkm.ee/sites/default/files/2_riigimaanteede_teehoiukava_aastateks_201
4-2020.pdf), kus on selgitatud konkreetsed tegevused ja vahendid;
Harju 11 / 15072 Tallinn / 625 6342 / info@mkm.ee / www.mkm.ee
Registrikood 70003158
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4. Liiklusest põhjustatud keskkonnamüra ja tekkiva tolmu vähendamise käsitluses viidata
muuhulgas Maanteeameti tegevuskavale „Välisõhus leviva müra vähendamise
tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas, 20142018“ (http://mnt.ee/index.php?id=24371), sest seal on määratud konkreetsed
tegevused ja vahendid;
5. Hinnata maakasutuse ja teedevõrgu kavandamisel avalduvat mõju liiklusohutusele,
vastavalt EL direktiivi 2008/96 artiklile 3.
Üldplaneeringu koostamisel ja selle KSH läbiviimisel peame vajalikuks koostöö tegemist
planeeringu koostaja, KSH eksperdi ja Maanteeameti lääne regiooniga.
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Merike Saks
Kantsler

Keiu Käära
6397627 keiu.kaara@mkm.ee

2 (2)
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Lp Kirke Keert
Koonga vallavalitsus
Koonga küla
88401 Pärnumaa

Teie 12.09.2014 nr 7-1.2/419
Meie 29. september 2014 nr 11-4/2014/656-2

Üldplaneeringu eskiisi ja üldplaneeringu KSH programmi avalikustamine
Lugupeetud Kirke Keert
Olete pöördunud Elring AS poole seoses sooviga saada Koonga valla üldplaneeringu eskiisi ja
üldplaneeringu KSH programmi kohta kirjalikke ettepanekuid.
Eleringi huvid on uues üldplaneeringu eskiisis ja KSH programmis esialgsel hinnangul vajalikus
mahus kajastatud. Palume siiski omalt poolt täpsustada üldplaneeringu kaarti selliselt, et keskpinge
võrk (elektriliinid pingega 10...35 kV) ja kõrgepinge võrk (elektriliinid pingega 110 kV ja 330 kV)
oleksid üksteisest selgelt eristatavad. Keskpingevõrk on üldiselt valla piires tihedamalt kui regionaalse
või üleriigilise tähtsusega kõrgepingeliin, seetõttu oleks hea mõlemad liiniklassid üldplaneeringu
kaardil üksteisest selgelt eristada. Samuti on oluline perspektiivne/eelistatav trassikoridor tähistada
kaardil eraldi märgistusega.
Kindlasti palume lõplik versioon üldplaneeringust meiega kooskõlastada.

Lugupidamisega,
/allkirjastatud digitaalselt/
Mart Landsberg
Elektrivõrgu planeerimise osakond
osakonnajuhataja
Imre Drovtar, 71 51 240
imre.drovtar@elering.ee

Elering AS | Registrikood/Reg. code 11022625 | Kadaka tee 42, 12915 Tallinn, Estonia | Tel/Ph + 372 715 1222 | Faks/Fax + 372 715 1200 | www.elering.ee
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Lisa 5. Koonga valla üldplaneeringu eskiisi ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi avalikustamise teade ajalehes Pärnu Postimees, 13.09.2014 ja Koonga valla
lehes Junnumaa kuukiri nr 8 (217) september 2014

Kobras AS töö nr 2014-130

Objekti aadress: Pärnumaa, Koonga vald
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Lisa 6. Koonga valla üldplaneeringu eskiisi ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi avalikustamise teade ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded
12.09.2014
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AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK
12.09.2014

Kinnistusraamat

Äriregistri teabesüsteem

Äriregistri ettevõtjaportaal

Keskkonnamõju hindamise teated

Koonga Vallavalitsus teatab Koonga valla üldplaneeringu eskiisi ja üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest.
Koonga valla üldplaneeringu eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine,
maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine. Koonga valla üldplaneeringu ja
KSH programmi koostamine algatati Koonga Vallavolikogu 25.03.2010 otsusega nr 33.
KSH programmiga on võimalik tutvuda 15.09.2014-29.09.2014 Koonga valla veebilehel
http://www.koongavald.ee/doc/YPKSH.pdf ja tööajal Koonga vallamajas (Koonga küla,
Pärnumaa).
Üldplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda 22.09.2014-29.09.2014 tööajal Koonga vallamajas
(Koonga küla, Pärnumaa) ja Koonga valla veebilehel www.koongavald.ee planeeringute jaotuse
alt.
Koonga valla üldplaneeringu eskiisi ning KSH programmi avalik arutelu toimub 30.09.2014
algusega kell 16.00 Koonga vallamajas vallavolikogu saalis.
Planeeringu koostaja ning KSH läbiviimise korraldaja on Koonga Vallavalitsus (kontaktisik Mihkel
Kalmaru, tel 447 3745, e-post mihkel.kalmaru@koongavald.ee). KSH koostaja on Kobras AS (Riia
35, Tartu. Kontaktisik Anne Rooma, tel 730 0310, e-post anne@kobras.ee).
Üldplaneeringu kehtestaja on Koonga Vallavalitsus.
Üldplaneeringu eskiisi ja KSH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid
ja küsimusi kuni 29. septembrini 2014 Koonga Vallavalitsuse aadressil Koonga küla, 88401
Pärnumaa või e-postil info@koongavald.ee.
Registrite ja Infosüsteemide Keskus - Lõkke 4, 19081 Tallinn.

Tel. 6 636 322

Faks 646 0165

rik.info@just.ee

Kasutustingimused
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programm

Lisa 7. Koonga valla üldplaneeringu eskiisi ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri, 30.09.2014
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PÄRNUMAA KOONGA VALLA ÜLDPLANEERINGU ESKIISI JA ÜLDPLANEERINGU
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL
Koonga valla volikogu saal
(Koonga küla, Pärnumaa)

30. september 2014

Avalik arutelu algas: 16.00
lõppes: 17.15
Juhatas: Kirke Keert (Koonga Vallavalitsus)
Protokollis: Anne Rooma (Kobras AS)
Osa võtsid: osavõtjate nimekiri on protokollile lisatud
Päevakord:
1. Koonga valla üldplaneeringu eskiisi tutvustamine.
2. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi tutvustamine.
1. Koonga valla üldplaneeringu eskiisi tutvustas Koonga valla keskkonna- ja maanõunik Mihkel Kalmaru.
Valmis on üldplaneeringu eskiisi seletuskiri ja kaks üldplaneeringu eskiisi kaarti mõõtkavas 1:20 000 ning
neli väiksemat kaarti Koonga, Lõpe, Oidrema ja Irta külade keskuste põhilised tehnovõrgud ja teed,
mõõtkavas 1:5 000. Üldplaneeringu koostamisel on lähtutud Koonga valla arengukavast, mida on
pikendatud aastani 2019.
Parandused ja täiendused üldplaneeringus
Elektriliinid. Elering AS on teinud märkuse elektriliinide üldplaneeringu kaardile kandmise kohta. Kaardil
tuleb selgelt pinge (keskpinge ja kõrgpinge) järgi liine eristada. Samuti on oluline Harku-Lihula-Sindi
330/110 kV elektriliini perspektiivne/eelistatav trassikoridor tähistada kaardil eraldi märgistusega.
Üldplaneeringu lõplik versioon kooskõlastada Elering AS-ga.
Maanteed. Koonga valla avalikud munitsipaalteed ning riigimaanteed, tuleb tähistada erineva värviga
üldplaneeringu kaardil. Paljudes üldplaneeringutes on ka erateed teist värvi, seda võiks samuti kaaluda.
Üldplaneeringus on toodud uued planeeritud kergliiklusteed: Lageda tee, Koonga-Kalli tee, Lõpe-Oidrema
tee. Perspektiivsed mustkattega valla teed on Veltsa tee, Pikavere tee ja Oidrema külatee (osaliselt
eratee kuid avalikus kasutuses). Riigimaanteid ei ole planeeritud mustkatte alla. Vallavalitsus võiks teha
üldplaneeringus ettepaneku, et milliseid riigimaanteid oleks vaja katta mustkattega, kooskõlastaja ja
otsustaja on Maanteeamet.
Paljud valla erateed on avalikus kasutuses, omanikega on sõlmitud leping teede kasutamiseks.
Üldplaneeringuga teha ettepanek erateede avalikku kasutusse andmiseks.
Maavarade kaevandamine. Rohelise võrgustiku aladele jäävates maardlates kaevandamist ei planeerita.
Maavarade kaevandamist planeeritakse üldplaneeringu kaardile märgitud mäetööstusmaa juhtotstarbega
aladel, olemasoleva mäetööstusmaa piiride laienemist ei loeta üldplaneeringu muutmiseks.
Detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine on kohustuslik, kui ehitiste püstitamisel,
maaparandusel või põllumajandustöödel väljatava kaevise maht ulatub dolokivi ja lubjakivi korral üle 3000
3
m , et takistada kaevise ebaseaduslikku kasutamist. Liiva ja kruusa ei leidu valla territooriumil nii palju, et
sellist piirangut seada.
Kaitstavad loodusobjektid. Keskkonnaamet nõuab, et üldplaneeringu koostamisel tuleb arvestada kõikide
kaitstavate loodusobjektidega, ka nende objektidega, mille kaitse all võtmise menetlus on alles algatatud.
Üldplaneeringu kaardile kantakse kõik kaitstavad loodusobjektid, ka projekteeritavad.
Üldplaneeringu väärtuslike maastike kaardile kantakse: väärtuslikud alad, väärtuslikud põllumaad,
pärandkultuuri objektid ja ürglooduse objektid. Põllumaade väärtuslikkuse kriteeriumiks on mulla boniteet.
Selgitada välja keskmise ja kõrgema mulla boniteediga maad. Põllumajandusamet koostab
maakonnaplaneeringute jaoks vastavat tööd. Väärtuslik põllumaa tuleb hoida põllumajanduslikus
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Lisa 8. Keskkonnaameti kiri 07.11.2014 nr PV 6-8/14/17924-5 Koonga valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmise kohta
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Kirke Keert
Vallavanem
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 21.10.2014 nr 9-4.3/501
Meie 07.11.2014 nr PV 6-8/14/17924-5

Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi heakskiitmine
Austatud Kirke Keert

Olete esitanud Keskkonnaametile heakskiitmiseks Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) programmi.
I. FAKTILISED ASJAOLUD
Koonga valla üldplaneeringu eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine,
maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine. Koonga valla üldplaneeringu ja KSH
programmi koostamine algatati Koonga Vallavolikogu 25.03.2010 otsusega nr 33.
Keskkonnaamet on antud teemaplaneeringu KSH järelevalvaja KeHJS § 38 lõike 1 alusel. KeHJS § 38
lõike 2 punktide 1, 2 ja 5 järgi on järelevalvaja ülesanne KSH programmi õigusaktide nõuetele
vastavuse kontrollimine ja programmi heakskiitmine, KSH menetluse õigusaktide nõuetele vastavuse
kontrollimine ja eksperdi õigusaktide nõuetele vastavuse hindamine.
II. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED
KeHJS § 38 lõike 2 kohaselt on KSH järelevalvaja ülesanne kontrollida KSH menetluse õigusaktide
nõuetele vastavust, hinnata eksperdi vastavust KeHJS § 34 lõikes 3 toodud nõuetele, kontrollida
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi õigusaktide nõuetele vastavust ja programm heaks
kiita.
2.1. KSH programmi menetluse vastavus kehtestatud nõuetele
Vastavalt KeHJS § 36 lõikele 3 tuleb KSH programmi koostamisel strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise korraldaja küsima programmi sisu osas seisukohta KeHJS § 33
lõikes 6 sätestatud asutuselt ehk siis Keskkonnaametilt ja kõigilt teistelt asutustelt, keda strateegilise
planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab.
KSH programmi eelnõu sisu osas küsiti seisukohti ministeeriumidelt, ametitelt ja teistelt
riigiasutustelt, ettevõtetelt ja organisatsioonidelt (huvitatud isikute-asutuste nimekiri on esitatud KSH
programmi ptk-s 3, tabelis 1).
Oma seisukohad või ettepanekud KSH programmi eelnõu kohta saatsid 18 huvitatud isikut-asutust.
KSH ekspertgrupp on KSH programmi esitatud ettepanekute ja märkuste alusel täiendatud.
Koonga üldplaneeringu KSH programmi avalik väljapanek toimus 16.09.2014 kuni 29.09.2014. KSH
programmiga oli võimalik tutvuda Koonga Vallavalitsuse kodulehel. KSH programmi avalikustamisest
teavitati maakonnalehes Pärnu Postimees (13.09.2014), Koonga vallalehes Junnumaa (september
Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658
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2014), ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (12.09.2014), Koonga valla veebilehel ning
huvigruppidele elektrooniliselt e-posti teel.
Koonga valla üldplaneeringu KSH programmi avalik arutelu toimus 30. septembril 2014 kell 16.00
Koonga vallamajas volikogu saalis. Arutelul registreeris end 7 inimest. Avaliku arutelu käigus ei
tehtud ühtegi ettepanekut KSH programmi muutmiseks.
Keskkonnaameti hinnangul vastab KSH programmi menetlus KeHJS sätestatud nõuetele.
2.2. KSH programmi kvaliteedi kontroll ja KSH eksperdi vastavus nõuetele
KSH programmi sisu määrab KeHJS § 36. KSH programm on koostatud vastavalt KeHJS §-le 36,
kuid Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH programmi punkt
vastab millisele KeHJS § 36 punktile. KSH programmis on esitatud KSH eesmärk, planeeritav
tegevus, teave KSH sisu kohta, hindamismetoodika kirjeldus, läbiviidavate uuringute kirjeldus, KSH
protsessi ja selle tulemuste avalikustamise ajakava koos TP ajakavaga ning KSH hindamise osapooled.
Keskkonnaameti hinnangul vastab KSH programm KeHJS nõuetele ja on sisult piisav Koonga valla
üldplaneeringu KSH läbiviimiseks.
KSH programmi on koostanud Kobras AS. Juhtekspert Urmas Uri juhib KSH protsessi ja KSH
ekspertrühma (Anne Rooma, Gerli Kull, Teele Nigola, Ene Kõnd) tööd. KSH ekspertrühma juht vastab
Keskkonnaameti hinnangul KeHJS § 34 lõikes 3 toodud nõuetele.
III. OTSUSTUS
KeHJS § 39 lõige 1 kohaselt esitatakse pärast keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
avalikku arutelu programm koos selle kohta esitatud ettepanekute, vastuväidete ja küsimustega, nende
arvestamise selgituste, arvestamata jätmise põhjenduste ning programmi avaliku arutelu protokolliga
keskkonnamõju strateegilise hindamise järelevalvajale heakskiitmiseks.
Keskkonnaamet on kontrollinud KSH programmi, programmi menetluse ja KSH eksperdi vastavust
nõuetele ja tuvastanud, et programmi menetlus, sh avalikustamine, KSH juhtekspert ja KSH
programmi sisu vastavad KeHJS sätestatud nõuetele.
Tulenevalt eeltoodust, lähtudes KeHJS § 36, § 38 lõigetest 1 ja 2, § 39 lõikest 2 ning
Keskkonnaameti peadirektori 08.05.2014 käskkirja nr 1-4.1/14/242 „Regioonide põhimääruste
kinnitamine“ lisa 5 „Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni põhimäärus“ p 2.1 ja p 3.5.8
kiidab Keskkonnaamet heaks Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi.
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Sulev Vare
juhataja
Harju-Järva-Rapla regioon
Pärnu-Viljandi regiooni juhataja ülesannetes

Toomas Kalda +372 447 7383
toomas.kalda@keskkonnaamet.ee
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

LISA 2
1

PÄDEVATE ASUTUSTE SEISUKOHAD

Vastavalt KeHJS-e § 40

1

(1) Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta küsitakse

asjaomaste asutuste seisukohta KeHJS-e §-s 361 sätestatud korras.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja Koonga Vallavalitsus küsis KSH aruande
kohta seisukohti 20.11.2015:
1. Audru Vallavalitsus
2. Halinga Vallavalitsus
3. Varbla Vallavalitsus
4. Tõstamaa Vallavalitsus
5. Hanila Vallavalitsus
6. Lihula Vallavalitsus
7. Vigala Vallavalitsus
8. Pärnu Maavalitsus
9. Haridus- ja Teadusministeerium
10. Keskkonnaministeerium
11. Maaeluministeerium
12. Rahandusministeerium
13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
14. Kaitseministeerium
15. Kultuuriministeerium
16. Siseministeerium
17. Sotsiaalministeerium
18. Maa-amet
19. Keskkonnaamet
20. Maanteeamet
21. Muinsuskaitseamet
22. Põllumajandusamet
23. Päästeamet
24. Tehnilise Järelevalve Amet
25. Terviseamet
26. Keskkonnainspektsioon
27. Eesti Keskkonnaühenduste Koda
28. Riigimetsa Majandamise Keskus
29. Elering AS
30. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasustus
31. Elektrilevi OÜ
32. Koonga Looduse Sihtasutus
33. Pärnumaa Loodusmälestiste Sihtasutus
34. Oidremaa Naisselts
35. Pikavere Küla Selts
36. Salevere Küla Selts
37. Ura Küla Selts
38. MTÜ VokaalMuusik
39. Mittetulundusühing Oidrema Külaselts
40. MTÜ Kaljusoo Maaparandusühistu
41. Korteriühistu Koonga 7
42. Mittetulundusühing Oidremaa Maaparandusühistu
43. Lõpe Noored MTÜ
44. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mihkli Miikaeli Kogudus
45. Mittetulundusühing Lõpe Vili
46. Lõpe Jahiselts
47. Mihkli Kihelkonna Kultuuriselts
48. Jänistvere Maaparandusühistu
49. Hansu Maaparandusühistus
50. OÜ Leheris
51. Kaido Mihklepp
Kobras AS töö nr 2014-130
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52. Helle Vambola
53. Eve Lember
54. Kristel Rohumägi
Tagasiside laekus 20 asutuselt. Seisukohad ja nende arvestamine on kajastatud tabelis 1.
Seisukohad laekusid järgmistelt asutustelt:
1. Terviseameti Lääne talitus
2. Rahandusministeerium
3. Pärnu Maavalitsus ja Raine Viitas
4. Muinsuskaitseamet
5. Maaeluministeerium
6. Elektrilevi OÜ
7. Hanila Vallavalitsus
8. Riigimetsa Majandamise Keskus
9. Põllumajandusamet
10. Päästeamet
11. Keskkonnaministeerium
12. Halinga Vallavalitsus
13. Maa-amet
14. Elering AS
15. Lihula Vallavalitsus
16. Maanteeamet
17. Kaitseministeerium
18. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
19. Vigala Vallavalitsus
20. Keskkonnaamet
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Tabel 1. Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule esitatud seisukohad ja nendega
arvestamine
Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

1.

Terviseameti
Lääne talitus,
27.11.2015

2.

Rahandusministeerium,
10.12.2015

3.

Pärnu
Maavalitsus,
10.12.2015

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad Vastus
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Peeter
Piik Märkused, vastuväited
ja
(direktor),
ettepanekud KSH aruande
kontaktisik on sisu osas puudusid.
Kristel Kallaste
Andres Levald KSH aruandes on arvestatud KSH aruande põhjal on ÜP koostamisel arvestatud Üldplaneeringus on arvestatud
(Planeeringute Siseministeeriumi 15.09.2014 üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ põhimõtete üleriigilise planeeringuga Eesti
osakonna
kirjas nr 13-4/98-3 „Seisu- ning koostatava Pärnu MP-ga. Üldplaneeringu 2030+ ja koostatava Pärnu
nõunik)
kohad Koonga valla ÜP KSH tekstis nimetatud seoseid ei ole nimetatud.
maakonnaplaneeringuga.
programmile“ tehtud ettepane- Kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse §17
kutega KSH programmi täien- lõige 2 ning ÜP lahendusest ei tulene vajadust
damiseks.
üldplaneeringut Rahandusministeeriumiga koosEttepanekud KSH aruande kõlastada. Planeerimisseaduse § 17 lõige 3 punkt
sisu osas puudusid.
2 alusel määrab teiste kohalike omavalitsuste või
riigiasutustega kooskõlastamise vajaduse maavanem.
Rahandusministeeriumi planeeringute osakond ei
kujunda arvamust ÜP sisulise lahenduse kohta.
Kalev Kaljuste
Üldplaneeringule märkused Raine Viitas
Üldplaneeringut ja KSH aruannet
(maavanem),
1. Kas veevõtukohtadele tingimusi ei ole vaja sea- on parandatud ja täiendatud.
kontaktisik on
da, juurdepääsudele (lk 13)?
Tuletõrje veevõtukohtade aastaRaine Viitas
2. Kavandatav uus tee, ei saa aru, kus ja miks (lk ringse juurdepääsu ja kasutusval16)?
miduse peavad tagama nende
3. Koonga-Kalli maanteele kergliiklustee nõuab valdajad.
detailplaneeringut? Kas on vajalik (lk 19 ja 37)?
Kavandatav uus tee on kerg4. Jäätmekäitlus – maakondliku jäätmekava ei ole. liiklustee.
5. Ptk 3 Üleujutusala. Kas meetmeid või -tingimusi Koonga-Kalli kergliiklustee rajapole vaja seada?
misel on nõutav detailplaneering,
6. RV koridore ette nähtud pole? Üldplaneering millega määratakse tee lõplik
peab maakonnaplaneeringut täpsustama aga et asukoht.
üldse ei näita (lk 21)?!
Pärnu maakonna jäätmekava ei
7. RV maardlates kaevandamist ei planeerita? Kas ole.
on õige (lk 22)?
Üleujutusalale meetmeid ei seata.
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Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

Kobras AS töö nr 2014-130

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
8. RV tugialad ja tuumalad. Me paneme maakonnaplaneeringusse vaid tugialad ja koridorid (lk
22).
9. Kes võib anda eksperthinnangu. Kas see on üldplaneeringu asi seda öelda (lk 29 ptk 4.4 ja 4.5)?
10. Ptk 4.6 viimane lõik on puhtalt seadus!!
11. Lk 34 ehituskeeluvööndi vähendamine on lubatud...Ehituskeeluvööndi vähendamist saab lubada
vaid Keskkonnaamet, see pole üldplaneeringu
pädevus.
12. Lk 37 Detailplaneering on kohustuslik, kui
raadatakse rohelise võrgustiku alal. Liialt karm
tingimus, mida üldplaneeringusse ei paneks. Kuskil
serva peal võib-olla vaja maja ehitada?!

Vastus
Rohelise võrgustiku koridorid on
kantud üldplaneeringu joonisele 1.
Rohelise võrgustiku koridoride
asukohtade määramisel on kasutatud koostatava Pärnu maakonna
planeeringu andmeid ja informatsiooni kohalikelt jahimeestelt.
Rohelise võrgustiku alal olevates
maardlates kaevandamist ei planeerita on asendatud - vältida uute
karjääride rajamist (sh olemasolevate laiendamist) rohelise võrgustiku aladele. Juhul kui karjääri
rajamine on möödapääsmatu, tuleb enne kaevandama asumist
kavandada rohelise võrgustiku
asenduskoridor või –ala, et rohelise võrgustiku sidusus säiliks.
Kaevandamisega rikutud maa-ala
korrastada ja taastada rohelise
võrgustiku osana. Loa andjal on
õigus rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks seada vajalikke
leevendusmeetmeid.
Üldplaneeringus
on
näidatud
rohelise võrgustiku tugialad ja
koridorid. Tuumala mõistet ei kasutada.
Eksperthinnangu
andja
on
arhitektuuri või maastikuarhitektuuri eriala magistritasemele vastava kõrgharidusega või vastutava
spetsialisti taseme kutsetunnistusega isik.
ÜP ptk 4.6 on täiendatud. Erine-
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Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik
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Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad Vastus
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
vate tegevuste planeerimisel kaitstavatel loodusobjektidel tuleb lähtuda kaitstava objekti kaitse-eeskirjast, kaitse eesmärgist ja kaitsekorralduskavast. Täiendavaid piiranguid üldplaneeringuga ei seata.
Natura 2000 võrgustiku alad
asuvad Koonga vallas olemasolevatel kaitstavatel aladel (vt tabel
6). Tegevuse kavandamisel, mis
eeldatavalt võib avaldada mõju
Natura 2000 võrgustiku alale tuleb
anda kavandatavale tegevusele
eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju hindamist.
Ehituskeeluvööndit üldjuhul ei
vähendata. Ehituskeeluvööndi vähendamine toimub Keskkonnaameti nõusolekul vastavalt looduskaitseseaduse § 40 lõikele 3.
Raadamine koos katastriüksuse
sihtotstarbe muutmisega rohelise
võrgustiku tugialadel üldjuhul lubatud ei ole v.a endiste talukohtade
maal, üksikelamu või talukompleksi rajamisel, tuletõrje veevõtukohtade ja nendele juurdepääsude
rajamisel, metsaparanduseks tehtavatel töödel ning metsamajanduslike püsilaoplatside rajamisel,
maavara kaevandamise loa andmisel mäeeraldisel ja selle teenindusmaal, pärandkultuuri- ja ürglooduse objektidel lähtuvalt
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Jrk
nr

4.

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad Vastus
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
vajadusest neid kaitsta või eksponeerida, kultuurimälestiste kaitsevööndis lähtuvalt vajadusest mälestist kaitsta või eksponeeerida.
Üldplaneeringus on täpsustatud
detailplaneeringu
kohustusega
alad.
Muinsuskaitse- Nele
Rent KSH aruandes punkt 3.4 on ÜP kooskõlastatakse kui on sisse viidud järgmised Üldplaneeringus on parandatud:
amet,
(maakonna
miljööväärtused jäetud käsitle- parandused:
10.12.2015
vanemmata. Juhul kui miljöö- 1. 15.1 korrigeerida lk 21 ptk 4: kultuurimälestise ja 1. kultuurimälestiste kaitsevöönd
inspektor)
väärtuslikke alasid ei määrata, nende kaitsevööndid (tekstis piiranguvööndid).
Muinsustuleb see aruandes selgelt 2. 15.2 korrigeerida lk 25 Kõima mõisaansambel I 2. korrigeeriti lauset
kaitseamet
välja tuua. Kui miljööväärtus- lõigu viimased 1,5 lauset. Arvestades, et üldplakooskõlastas
like
aladena
käsitletakse neeringut koostatakse ja see kehtib kauem kui
ÜP ja KSH
väärtuslikke maastikke, tuleb järgmised 5 aastat, siis on tegemist hetkeolukorra
aruande
seda märkida.
kirjeldusega, mitte üldistusega.
28.03.2016 nr
3. 15.3 lisada lk 25 kirjeldustesse teave Pikavere 3. lisatud on teave Pikavere palve27011
palvela ja Koonga vallamaja kohta.
la ja Koonga vallamaja kohta.
4. 15.4 täiendada lk 29: mälestiste ja nende kaitse- 4. täiendati
vööndite kohta kasutada muinsuskaitseseaduse
regulatsiooni (§§ 24; 25; 35; 40).
5. 15.5 täpsustada lk 37 ptk 6.3: kuivõrd detail- 5. lisati, et mälestiste komplekside
planeeringu kohustusega alasid ei määrata, siis puhul on kohustuslik detailplaneetuleb üldplaneeringus määrata, et mälestiste ringu koostamine.
komplekside puhul on kohustuslik detailplaneeringu koostamine.
6. 15.6 täpsustada miljööväärtuslike alade käsit- 6. täpsustati miljööväärtuslike alalust. KSH aruandes punkt 3.4 on miljööväärtused de käsitlust. KSH aruandes täienjäetud käsitlemata. Juhul kui miljööväärtuslikke dati punkt 3.4 miljööväärtused.
alasid ei määrata, tuleb see seletuskirjas selgelt
välja tuua. Kui miljööväärtuslike aladena käsitletakse väärtuslikke maastikke, tuleb seda märkida.
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Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik
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Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
7. 15.7 täpsustada joonisel 1 tingmärk „ala“ tähendust, selle tingmärgiga on tähistatud
osad
mälestiste kogumid (nt Kõima mõis) ning samuti
pärandkultuuri objektid, mälestistele anda eraldi
tingmärk. Muinsuskaitseseaduse kohaselt kasutada mõistet „kultuurimälestis“.
8. 15.8 kanda ÜP joonisele 1 mälestiste ühised
kaitsevööndid, mis on kehtestatud kultuuriministri
määrusega, samuti puuduvad kultuurimälestised
(nt reg nr 11758, 11783; 11788). Samuti korrigeerida mälestiste reg nr 11778-11780 mälestiste
kaitsevööndeid.
9. 15.9 XX sajandi väärtuslikud üksikobjektid
kanda joonisele eristatavatena. Hetkel on neile
seletuskirjas omistatud (üle kantud) pärandkultuuriobjekti registri kood ja joonisel 1 ühtib
tingmärk mälestise tingmärgiga.
10. 15.10 Muinsuskaitseametile teadaolevalt on
leitud kultuuriväärtusega arheoloogilisi leide ning
muinas- ja keskaegsetele elu- ja matmis- ja töötegemispaikadele viitavat arheoloogilist kultuurkihti
Kurese külas, samuti Võitra, Emmu, Tarva,
Karinõmme, Kibura, Õepa, Nedremaa, Pikavere ja
Keblaste külas. Täpsemad andmed leitud objektide
asukohtade kohta edastavad planeerijale Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor ja
kartograafia nõunik.
11. 15.11 lisada ptk 4.4 selgitus ja nõue: piirkondades, kus arheoloogiamälestiste kontsentratsioon on suur, tuleb arvestada mälestistele
sobiliku keskkonna säilitamisega ning asjaoluga, et
muinas- ja keskaegsete asustuskeskuste läheduses võib olla veel leidmata kultuuriväärtusi (asulakohti, kalmeid, rauasulatuskohti jms). Mälestiste
rühmale sobilik keskkond on traditsiooniline aja-

Vastus
7. Mälestistele anti eraldi tingmärk
ja kasutati mõistet kultuurimälestis.

8. kanti ÜP joonisele 1 mälestiste
ühised kaitsevööndid ja puuduvad
kultuurimälestised

9. XX sajandi väärtuslikud üksikobjektid kanti joonisele eristatavana.
10.Muinsuskaitseametilt
saadud
andmed on lisatud üldplaneeringusse ja KSH aruandesse.

11. lisati selgitus ja nõue, et piirkondades,
kus
arheoloogiamälestiste kontsentratsioon on
suur, tuleb arvestada mälestistele
sobiliku keskkonna säilitamisega.
Mälestiste rühmale sobilik keskkond on traditsiooniline ajaloolise
asustusstruktuuriga maastik. Enne
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Jrk
nr

5.

Asutus,
kuupäev

Maaeluministeerium,
11.12.2015

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
loolise asustusstruktuuriga maastik. Enne uute
suurte taristuobjektide ja maardlate kasutusse
võtmist on kohane läbi viia arheoloogilised
uuringud.
Urmas Kruuse KSH aruande eelnõus on ÜP seletuskirjas kui ka KSH aruande eelnõus on
(Maaelukasutatud mõisteid põllumaa kasutatud mõisteid põllumaa ja põllumajandusmaa.
minister),
ja põllumajandusmaa. Teema Teema üheselt mõistetavuse tagamiseks ettekontaktisik on üheselt mõistetavuse tagami- paneku kasutada läbivalt kõikides planeeringut
Helve Hunt
seks ettepaneku kasutada käsitlevates dokumentides põllumajandusmaa, s.h
läbivalt kõikides planeeringut ka väärtusliku põllumajandusmaa, mõistet.
käsitlevates
dokumentides
põllumajandusmaa, s.h ka ÜP seletuskirja ptk 2.9.6 „Maaparandussüsteemid“
väärtusliku
põllumajandus- on kasutatud mõistet „salakraavitus“, mis ei vasta
maa, mõistet.
maaparandusseadusest tulenevale mõistele. Palume joonisele 3 viitamisel kasutada salakraavituse
ja lahtise kraavituse asemel maaparandussüsteemi
mõistet, mis hõlmab nii drenaaž- kui ka kraavkuivendust.
ÜP seletuskirja samas peatükis, samuti ka KSH
aruande eelnõu ptk-s 4.3.1.4, on märgitud, et ÜPga tehakse ettepanek võtta riigihoolduses olevate
eesvoolude hulka osa Kurese ja Vastaba küladesse jäävast Allika jõest ning Võitra, Karuba ja
Koonga küladesse jäävast Võitra kraavist (tuntud
ka Võitre kraavina).
Maaparandusseaduse § 46 lõike 4 kohaselt kehtestab riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude
loetelu Vabariigi Valitsus, kusjuures nimetatud
loetellu võib kanda ühiseesvoolu, mille valgala
suurus on vähemalt 10 km2. Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude hoiutöid rahastatakse nii
Euroopa Liidu kui ka riigieelarvest eraldatud
vahenditest. Kui ülalnimetatud ühiseesvoolud
vastavad maaparandusseaduse § 46 lõikes 4
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Vastus
uute suurte taristuobjektide ja
maardlate kasutusse võtmist on
kohane läbi viia arheoloogilised
uuringud.
KSH aruandes ja ÜP seletuskirjas
kasutati mõistet põllumajandusmaa (väärtuslik põllumajandusmaa).

ÜP seletuskirjas kasutati maaparandussüsteemi mõistet.

Kaaluti kas ÜP-ga teha ettepanek
võtta riigihoolduses olevate eesvoolude hulka osa Kurese ja
Vastaba küladesse jäävast Allika
jõest ning Võitra, Karuba ja
Koonga küladesse jäävast Võitra
kraavist.
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Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad Vastus
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
sätestatud nõudele ning nende seisund on selline,
mis eeldab nende riigi poolt korrashoitavate eesvoolude nimistusse kandmist, saab sellekohase
ettepaneku Maaeluministeeriumile teha Põllumajandusameti Pärnu keskus. Palume kaaluda,
kas ühiseesvoolude riigi hooldusesse võtmise
ettepanek üldplaneeringut käsitletavates dokumentides on õiguslik, asjakohane ning põhjendatud.
ÜP seletuskirja ptk 4.3 ja KSH aruande eelnõu ptk
3.3.6, kus on käsitletud väärtusliku põllumajandusmaa temaatikat, kohta selgitame järgmist. Maaeluministeeriumi poolt ette valmistatavas väärtuslikku põllumajandusmaad käsitlevas eelnõus on
põhimõte, et väärtuslikuks põllumajandusmaaks
loetakse see põllumajandusmaa massiiv, mille
boniteet on võrdne või suurem Eesti kaalutud
keskmisest boniteedist. Maakonnas, mille kaalutud
keskmine boniteet on Eesti kaalutud keskmisest
boniteedist madalam, on väärtuslik see põllumajandusmaa massiiv, mille boniteet on võrdne või
suurem selle maakonna kaalutud keskmisest boniteedist. Põllumajandusuuringute Keskuse poolt
ette valmistatud väärtuslikku põllumajandusmaad
kajastava kaardikihi, mis on edastatud ka kõikidele
maavalitsustele, alusel on Pärnu maakonna puhul
väärtuslikud põllumajandusmaad need massiivid,
mille boniteet on 35 hindepunkti või enam. Väärtuslikku põllumajandusmaad käsitleva eelnõu
kohaselt seatakse väärtuslikele põllumajandusmaa
massiividele ehitiste ehitamise ning nende
sihtotstarbe muutmise piirangud. Palume kaaluda
kirjeldatud põhimõtete kajastamist ka Koonga valla
üldplaneeringus.
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Üldplaneeringus on väärtuslike
põllumajandusmaade määramise
aluseks eelkõige mullaviljakus ja
põldude massiivsus. Koonga valla
põllumassiivide keskmine mullaviljakuse boniteet on 39,1 hindepunkti ja põllumassiivi pindala
peab olema üle 0,5 ha.
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Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

6.

Elektrilevi OÜ,
14.12.2015 ja
27.01.2016

7.

Hanila
Vallavalitsus,
17.12.2015
Riigimetsa
Majandamise
Keskus (RMK),
17.12.2015.

8.

RMK kooskõlastas ÜP ja
KSH aruande
01.04.2016 nr
3-1.20/1296

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Enn Truuts
Ettepanekud KSH aruande 14.12.2015 Elektrilevi OÜ esitas Koonga vallas
sisu osas puudusid.
asuvate elektrivõrkude andmed.
27.01.2016 Elektrilevi OÜ kooskõlastas Koonga
valla üldplaneeringu tingimustel: arvestada perspektiivsete Elektrilevi OÜ kaablite paigaldamisega
ja detailplaneeringud kooskõlastada täiendavalt.
Mardo Leiumaa Ettepanekud KSH aruande Kooskõlastati Koonga valla ÜP ja KSH aruande
(volikogu
sisu osas puudusid.
eelnõu.
esimees)
Tiit
Timberg Ettepanekud KSH aruande RMK on tutvunud planeeringu dokumentidega ning
(juhatuse liige), sisu osas puudusid.
märgib järgmist. Planeeringu seletuskirjas p 4.1.
kontaktisik on
„Roheline võrgustik“ on märgitud, et raadamine
Ere Kaaristu
rohelise võrgustiku alal üldjuhul lubatud ei ole,
raadamise vajadusel tuleb maa sihtotstarbe muutmiseks koostada detailplaneering v.a endiste talukohtade maa. Planeeringu seletuskirjas p 6.3
„Detailplaneeringu koostamise kohustuste tekkimine“ on samuti kirjas, et detailplaneering on
kohustuslik, kui rohelise võrgustiku alal on
erandkorras kavandatud raadamine. Selgitame, et
püsilaoplatside rajamine metsateede serva eeldab
raadamist, samuti on vaja korraldada raadamine
metsaparanduse rekonstrueerimiseks. Kuna enamus RMK kasutuses olevat riigimetsamaad asub
Koonga vallas rohevõrgustiku aladel palub RMK
kaaluda võimalust, et metsaparanduse teostamisel
ja püsilaoplatside rajamisel metsateede serva ei
ole detailplaneeringu koostamine nõutav ning
raadamine rohevõrgustiku alal nimetatud juhtudel
oleks lubatud ilma detailplaneeringuta.
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Vastus
KSH aruannet täiendati Eletrilevi
OÜ esitatud andmetega.

Kooskõlastati Koonga valla ÜP ja
KSH aruande eelnõu.
ÜP seletuskirja ja KSH aruannet
on täiendatud.
Raadamine koos katastriüksuse
sihtotstarbe muutmisega rohelise
võrgustiku tugialadel üldjuhul lubatud ei ole v.a endiste talukohtade
maal, üksikelamu või talukompleksi rajamisel, tuletõrje veevõtukohtade ja nendele juurdepääsude
rajamisel, metsaparanduseks tehtavatel töödel ning metsamajanduslike püsilaoplatside rajamisel,
maavara kaevandamise loa andmisel mäeeraldisel ja selle teenindusmaal, pärandkultuuri- ja ürglooduse objektidel lähtuvalt vajadusest neid kaitsta või eksponeerida, kultuurimälestiste kaitsevööndis lähtuvalt vajadusest mälestist kaitsta või eksponeerida.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

9.

Põllumajandusamet,
18.12.2015

Guido Selberg
(Pärnu keskuse
juhataja),
kontaktisik on
Marge Siimer

10.

Päästeamet,
18.12.2015

Ivar Kaldasaun
(Lääne päästekeskuse juht),
kontaktisik on
Meelis Viks
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Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Ettepanekud KSH aruande Soovitame ÜP seletuskirjas p 2.9.6 sõna „salasisu osas puudusid.
kraavitus“ asemel kasutada tänapäevasemat mõistet „drenaaž“. Juhime tähelepanu sellele, et maaparandusseaduse § 45 lõike 2 kohaselt peab
maaparandussüsteemi omanik või isik, kes õigussuhte alusel kasutab maaparandussüsteemi oma
valduses oleval kinnisasjal maaparandussüsteemi
ja selle maa-ala kasutamisel tegema vajalikke
maaparandushoiutöid, et maaparandussüsteem
selle kasutamise kestel vastaks seaduse § 4 lõigetes 1 ja 2 esitatud nõuetele.
Vastavalt maaparandusseaduse § 47 lõige 1 ja §
48 lõige 1, tuleb maaparandusehitise maa-alal
asuvate maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste sihtotstarbe muutmine, maakorraldustoimingud ja igasugune ehitustegevuse planeerimine kooskõlastada eelnevalt Põllumajandusameti
Pärnu keskusega.
Ettepanekud KSH aruande Lääne päästekeskus kooskõlastab Koonga valla
sisu osas puudusid.
üldplaneeringu ja KSH märkusega.
Teedevõrgu arendamisel (ja korrastamisel) tuleb
arvestada päästeautode juurdepääsu tagamisega
(EVS 812-7). Antud nõue kehtiks ka juba olemasolevatele teedele, mis väikese kasutustiheduse
(või mingil muu põhjuse) tõttu ei ole enam päästeautodega läbitavad, kuid viivad eluhoonete juurde.
Hüdrantide ja muude tuletõrje vesivarustuse tagamise objektide arendamisel-ehitamisel lähtuda
tuletõrje vesivarustuse tagamise nõuetega (EVS
812-6).
Lisada (nt 2.4 alla) põhimõte - ohtlikke ettevõtteid
ei ole lubatud planeerida elamualadele lähemale
kui 300 meetrit (kus antud number on keskmine
ohtlike ettevõtete ohuala).

Vastus
ÜP seletuskirjas kasutati sõna
„salakraavitus“ asemel „drenaaž“.

ÜP seletuskirja ja KSH aruannet
täiendati.
Juurdepääsuteed
elamumaale
peavad olema läbitavad päästeautodele.
Ohtlikke ettevõtteid ei ole lubatud
planeerida elamualadele lähemale
kui 300 meetrit.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr
11.

12.

13.

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad Vastus
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Ado
Lõhmus Ettepanekud KSH aruande Kui planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri
Keskkonna(asekantsler),
sisu osas puudusid.
maardlate nimistus olev maardla või selle osa, siis
ministeerium
kontaktisik on
maapõueseaduse § 63 lõike 4 kohaselt kooskõlas(teadmiseks
KeskkonnaAnna-Liisa
tatakse üldplaneering planeerimisseaduses sätesameti PärnuKuslap
tatud korras Keskkonnaministeeriumi või valdkonna eest vastutava ministri volitatud isikuga.
Viljandi
Keskkonnaministri 12.11.2010 käskkirja nr 1622
regioon
ja
Maa-amet),
kohaselt on eelpool nimetatud volitus antud Maa21.12.2015
ametile. Eeltoodust lähtuvalt annab kooskõlastuse
Koonga valla üldplaneeringule Maa-amet.
Halinga
Ülle
Vapper Ettepanekud KSH aruande Halinga Vallavalitsus kiidab Koonga valla ÜP ja
Vallavalitsus,
(vallavanem),
sisu osas puudusid.
KSH aruande heaks.
22.12.2015
kontaktisik on
Sirje Allmaa
Maa-amet
Tambet
Tiits
ÜP-s on välja toodud teemana munitsipaaloman- ÜP seletuskirjas on muudetud
(teadmiseks
(peadirektor),
disse taotletavad maa-alad. Seletuskirja peatüki tabelit 7.
6.2. Ettepanekud maa munitsipaalomandisse taot- Munitsipaalomandisse ei taotleta
Keskkonnakontaktisikud
ministeerium ja on Janelle Luik
lemiseks tabelis 7 on märgitud munitsipaaloman- ala pindalaga 3,905 ha, nimetus
Maaeluja
Karmen
disse taotletavana ala tähistusega M-13. Nimeta- Metsa
park.
Maa-amet
on
ministeerium), Juhkam
tud ala suuruseks on toodud 3,905 ha, nimetuseks alustanud selle maaüksuse riigi
22.12.2015.
Metsa park ning ala juhtotstarbeks üldkasutatav omandisse jätmist ning sellel asub
maa. Kõnealuse maa-ala osas on Maa-amet alus- riigi
reservmaa
piiriettepanek
Maa-amet
tanud selle maaüksuse riigi omandisse jätmist AT0611220018.
kooskõlastas
maatulundusmaana ning sellel asub riigi reservÜP ja KSH
maa piiriettepanek AT0611220018. Palume kohaliaruande
kul omavalitsusel selgitada, miks on antud maa19.04.2016 nr
üksus omavalitsusele oluline ning milliste üles6.2-3/5624
annete täitmiseks vajalik, kuna vaadeldavas piirkonnas (Koonga külas) paiknevad mitmed munitsipaalmaad. Samuti asub riigi reservmaa piiriettepanekuga AT0611220018 hõlmatud maaüksus
PRIA põllumassiivil. Maa-ametile teadaolevalt töötab Maaeluministeerium välja väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimusi, mille
eesmärk on tagada väärtusliku põllumajandusmaa
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik
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Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad Vastus
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
kasutamine üksnes põllumajanduslikul eesmärgil ja
tõkestada viljakate muldade hävimist. Märgime, et
ei esita vastuväiteid ala munitsipaalomandisse
taotletavana näitamise osas üldplaneeringus, juhul
kui selle vastu pole Maaeluministeerium. Palume
planeeringu menetlusse kaasata Maaeluministeerium kui pädev asutus, kes annab hinnangu, kas
kõnealune maaüksus on põllumajanduslikult nii
väärtuslik, et on vajalik tagada selle põllumajandusmaana kasutamise jätkamine ning seetõttu ka
riigi omandisse jätmine.
Planeerimisseaduse § 17 lõike 2 punkti 3 kohaselt
kooskõlastab enne üldplaneeringu vastuvõtmist
planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus üldplaneeringu asjaomase riigiasutusega
kui planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri
maardlate nimistus olev maardla või selle osa.
Maapõueseaduse § 63 lõike 4 kohaselt, kui planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa, kooskõlastatakse üldplaneering Keskkonnaministeeriumi või keskkonnaministri volitatud isikuga.
Keskkonnaminister on oma 12.11.2010 käskkirjaga
nr 1622 andnud Maa-ametile volituse kooskõlastada üldplaneeringuid, kui planeeritav maa-ala
asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval
maardlal või selle osal. Maapõueseaduse § 62
kohaselt tuleb maapõue seisundit ja kasutamist
mõjutava tegevuse korraldamisel tagada keskkonnaregistris arvele võetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs maavaravarule. Maapõueseaduse § 62 lõike 3 järgi võib Keskkonnaministeerium maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat püsiva iseloomuga tegevust lubada
üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei halvenda
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik
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Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad Vastus
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise või
maavaravarule juurdepääsu osas olemasolevat
olukorda.
Koonga valla territooriumile jäävad osaliselt või
täielikult 11 maardlat.
ÜP joonistele Põhijoonis ja Maardlad ja tehno- ÜP joonistel parandati Tarva ja
rajatised kantud Tarva maardla piir ja Koonga Koonga maardla piirid.
maardla piir ei vasta keskkonnaregistri arvel olevale maardla piirile, seejuures selgitame, et prognoosvaruga plokk ei ole maardla koosseisus ja seda ei ole vajalik kajastada maardlana.
Keskkonnaregistri seaduse § 6 kohaselt peab
planeeringute koostamisel kasutama üksnes
keskkonnaregistrisse kantud keskkonnaandmeid.
Palume täpsustada planeeringujoonistel Tarva ja
Koonga maardla piir lähtuvalt ajakohastest registriandmetest.
Palume üldplaneeringus anda mäetööstusmaa
juhtotstarve kehtivate kaevandamislubadega piiritletud mäeeraldiste ja nende teenindusmaade
aladele. Taotletavate kaevandamislubadega piiritletud mäeeraldiste ja nende teenindusmaade
aladele palume anda mäetööstusmaa või vajadusel perspektiivse mäetööstusmaa juhtotstarbe.

Üldplaneeringus anti mäetööstusmaa juhtotstarve kehtivate kaevandamislubadega piiritletud mäeeraldiste ja nende teenindusmaadele.

Joonistele Põhijoonis ja Maardlad ja tehnorajatised
on Sooba liivamaardlale ja Kaseraba turbamaardlale määratud mäetööstusmaa juhtotstarve
ning seletuskirjas on kirjeldatud (tsiteerin):
„Mäetööstusmaa – tähistab kaevandatavaid alasid,
karjääride ja turbatootmise alla jäävaid alasid. Siia
võivad kuuluda ka kaevandamisega seotud ja seda
teenindavad spetsiifilised maapealsed hooned,
rajatised, ladustamisplatsid jms“. Märgime, et

Sooba liivamaardlale on antud
osaliselt mäetööstusmaa sihtotstarve (Sooba kinnistu, kü tunnus
33402:002:0258) kuna vald on
nõus maavara kaevandamisega
antud alal kui leidub firma, kes on
huvitatud maavara kaevandamise
loa taotlemisest.
Keskkonnaministri käskkirjaga
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Sooba liivamaardlas ja Kaseraba turbamaardlas ei
ole kehtivaid maavara kaevandamise lube ega
menetluses olevaid kaevandamisloa taotlusi,
mistõttu palume nendel aladel mäetööstusmaa
juhtotstarbe määramist seletuskirjas põhjendada.
Mihkli, Tamme, Koonga, Lavassaare ja Lihula
maardlatel on kattumine rohevõrgustiku tuumaladega. Seletuskirja peatükis 4.1. Roheline võrgustik
on rohelise võrgustiku alal üldiste maakasutuse- ja
ehitustingimustena kirjeldatud, et (tsiteerin): „Rohelise võrgustiku alal olevates maardlates kaevandamist ei planeerita“. Nõustume, et rohevõrgustiku
tuumala planeerimine maardlale ei halvenda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimist. Rohevõrgustiku tuumala olemasoluga arvestab maavara
kaevandamise loa andja taotluse menetlemisel
ning vajadusel algatab keskkonnamõju hindamise,
mille käigus selgitatakse välja keskkonnahäiringu
leevendamise võimalus. Tagamaks juurdepääsu
maavaravarule palume üldplaneeringu seletuskirjas kaevandamise mitteplaneerimise asemel
kirjeldada, et: „Rohelise võrgustiku ala ei ole
takistuseks kaevandamislubade taotlemisel ja
andmisel õigusaktides sätestatud korras ja
tingimustel“.
Samuti on peatükis 4.1. Roheline võrgustik
märgitud (tsiteerin): „Raadamine rohelise võrgustiku alal üldjuhul lubatud ei ole, raadamise vajadusel tuleb maa sihtotstarbe muutmiseks koostada
detailplaneering v.a endiste talukohtade maal“ ning
peatükis 6.3. Detailplaneeringu koostamise kohustuse tekkimine on toodud (tsiteerin): „Detailplaneering on kohustuslik, kui rohelise võrgustiku
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Vastus
27.05.2011 nr 761 on algatatud
Lavassaare looduskaitseala moodustamine, mis hõlmab ka Kaseraba. Maavara kaevandamisloa
taotlemine Kaserabas on lõpetatud
seoses kaitseala moodustamisega. Kaitseala moodustamisel määratakse maa sihtotstarbeks kaitsealune maa.
ÜP seletuskirjas on kaevandamise mitteplaneerimise asemel kirjutatud: vältida uute karjääride
rajamist (sh olemasolevate laiendamist) rohelise võrgustiku aladele. Juhul, kui karjääri rajamine on
möödapääsmatu, tuleb enne kaevandama
asumist
kavandada
rohelise võrgustiku asenduskoridor
või –ala, et rohelise võrgustiku
sidusus säiliks. Kaevandamise lõppedes tuleb kaevandustegevusest
rikutud maa-ala rekultiveerida ja
taastada rohelise võrgustiku osana. Loa andjal on õigus rohelise
võrgustiku
tagamiseks
seada
vajalikke leevendus- ja kompensatsioonimeetmeid.
ÜP seletuskirja on lisatud raadamine koos katastriüksuse sihtotstarbe muutmisega rohelise võrgustiku tugialadel üldjuhul lubatud ei
ole v.a endiste talukohtade maal,
üksikelamu
või
talukompleksi
rajamisel, tuletõrje veevõtukohtade
ja nendele juurdepääsude rajami-
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
alal on erandkorras kavandatud raadamine, v.a
endiste talukohtade maal“. Palume raadamise
lubamisega seotud mõtet täiendada seletuskirja
eelnimetatud peatükkides selliselt, et raadamise
vajadusel tuleb maa sihtotstarbe muutmiseks
koostada detailplaneering v.a endiste talukohtade
maal ja maavara kaevandamise loa andmise korral
mäeeraldisel ja selle teenindusmaal.
Lavassaare, Koonga ja Kaseraba maardlal on kattumine väärtusliku põllumajandusmaaga. Seletuskirja peatükis 4.3. Väärtuslik põllumajandusmaa on
toodud ühe punktina, et (tsiteerin): „väärtuslik
põllumajandusmaa tuleb hoida põllumajanduslikus
kasutuses“. Märgime, et üldplaneeringuga võimaliku kaevandamise piiramine on vastuolus maapõueseaduse § 62, kuna halvendab olemasolevat
olukorda maavarale juurdepääsu osas. Mihkli
maardlal on kattumine pärandkultuuri ala ja joonobjektiga, Kesu maardlal ürglooduse objekti maaga. Võlla, Mihkli, Lihula, Lavassaare ja Koonga
maardlatel on kattumine väärtusliku maastiku
alaga. Nõustume, et väärtuslike maastikukomponentide planeerimine maardlale ei halvenda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimist. Keskkonnaregistris arvelolevale maavaravarule juurdepääsu säilimise tagamiseks palume seletuskirjas
märkida, et üldplaneeringus kirjeldatud väärtuslik
põllumajandusmaa, väärtuslik maastik, pärandkultuuri ega ürglooduse objekt ei ole takistuseks
maavara kaevandamise lubade taotlemisel ja
väljaandmisel õigusaktides sätestatud korras ja
tingimustel. Maardlate kasutuselevõtul vältida
võimalusel alasid, mis asuvad väärtuslikul põllumajandusmaal, väärtuslikel maastikel, pärand-
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Vastus
sel, metsaparanduseks tehtavatel
töödel ning metsamajanduslike
püsilaoplatside rajamisel, maavara
kaevandamise loa andmisel mäeeraldisel ja selle teenindusmaal,
pärandkultuurija
ürglooduse
objektidel ning kultuurimälestiste
kaitsevööndis lähtuvalt vajadusest
neid kaitsta või eksponeerida.
Keskkonnaregistris
arvelolevale
maavaravarule juurdepääsu säilimise tagamiseks on ÜP seletuskirjas märgitud, et maardlate
kasutuselevõtul vältida võimalusel
alasid, mis asuvad väärtuslikul
põllumajandusmaal,
väärtuslikel
maastikel,
pärandkultuuri
või
ürglooduse objektil. Juhul, kui
nimetatud aladel on kaevandamine
möödapääsmatu ja majanduslikult
otstarbekas, tuleb eelnevalt kaaluda
kaasnevaid
mõjusid
ja
arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja nende
alusel korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel tuleb lisada
kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete rakendamiseks.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad Vastus
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
kultuuri või ürglooduse objektil. Juhul, kui nimetatud aladel on kaevandamine majanduslikult otstarbekas, tuleb eelnevalt kaaluda kaasnevaid
mõjusid väärtuslikele maastikukomponentidele.
Väärtusliku põllumajandusmaa, väärtusliku maastiku, pärandkultuuri ja ürglooduse objektiga tuleb
arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel,
korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel
korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel tuleb
lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate
meetmete rakendamiseks.
Soovitame üldplaneeringus mõiste „dolomiit“ Üldplaneeringus on mõiste „doloasemel läbivalt kasutada mõistet „dolokivi“.
miit“ asemel kasutatud „dolokivi“.
Tutvunud Maa-ametile 20.11.2015 kirjaga nr 71.2/510 kooskõlastamiseks esitatud Koonga valla
üldplaneeringu dokumentidega teatame, et ei
kooskõlasta Koonga valla üldplaneeringut, kuna
esitatud
planeeringulahendus
on
vastuolus
maapõueseaduse § 62.
Planeeringulahendus halvendab maavaravarule
juurdepääsu osas olemasolevat olukorda.
Palume arvestada eelpool kirjeldatud märkustega,
täiendada üldplaneeringu dokumente ning hoida
Maa-ametit kursis planeeringu edasise menetlemisega, sh edastada Maa-ametile kooskõlastamiseks muudetud planeeringudokumendid.

14.

ÜP seletuskirjas ja ÜP KSH aruandes on arvestatud Maa-ameti
märkustega.
Koonga valla üldplaneeringut ja
KSH aruannet on täiendatud.

Elering
AS, Oleg
Ettepanekud, vastuväited ja
29.12.2015
Tšernobrovkin märkused KSH aruande sisu
(Elektrisüstee- osas puudusid.
mi analüüsi talituse juhataja),
kontaktisik on
Ilja Matajas
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr
15.

16.

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad Vastus
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Lihula
Margus
Källe Ettepanekud ja märkused Kooskõlastati Koonga valla ÜP ja KSH aruande
Vallavalitsus,
(vallavanema
KSH aruande sisu osas eelnõu.
29.12.2015
asetäitja),
puudusid.
Cariina
Pähk
(vallasekretär)
Maanteeamet, Marten Leiten
ÜP-s käsitleda riigiteede kaitsevööndite laiuseid ÜP seletuskirjas (ka tabelis 3) on
30.12.2015
(planeeringute
ehitusseadustiku § 71 alusel ja tee kaitsevööndis käsitletud riigiteede kaitsevöönmenetlemise
kehtivad piiranguid § 70 ja § 72 alusel. Sellest dite laiuseid ehitusseadustiku aluMaanteeamet talituse
tulenevalt teeme ettepaneku ÜP seletuskirja tabelis sel. Riigiteede kaitsevööndi ulatus
kooskõlastas juhataja),
3 kajastada riigiteede kaitsevööndi ulatuseks 30 on 30 m.
ÜP ja KSH kontaktisikud
meetrit äärmise sõiduraja välimisest servast.
aruande
on
Kristjan
20.04.2016 nr Reimets ja Tiit
ÜP seletuskirjas märkida, et riigiteede kaitsevöön- ÜP seletuskirja ja ÜP KSH
15-2/15Harjak
disse üldjuhul hooneid mitte kavandada. Vastavalt aruandesse lisati, et riigiteede
00700/463
ehitusseadustiku § 70 lõikele 3 võib ehitiste kavan- kaitsevööndisse üldjuhul hooneid
damisel kaitsevööndis kehtivatest piirangutest mitte kavandada.
kõrvale kalduda ainult Maanteeameti nõusolekul
eeldusega, et kavandatu ei ohusta ehitist (riigiteed)
või selle korrakohast kasutamist.
Lähtudes planeerimisseaduse § 75 lõikest 1 (ÜP
ülesandeks on muuhulgas transpordivõrgustiku ja
muu infrastruktuuri, sealhulgas kohalike teede,
raudteede, sadamate ning väikesadamate üldise
asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine) palume arvestada riigiteede võimaliku laiendamise ja rekonstrueerimise vajadusega seoses
ehitusseadustiku § 97 lõikes 1 sätestatuga. Eeltoodust tulenevalt palume määrata kõikidele riigiteedele 20 m laiused koridorid mõlemale poole
olemasoleva tee teljest, mis on ette nähtud riigitee
laiendamise ja ümberehitamisega seotud tegevusteks. Eeltoodud koridoris seada maakasutustingimuseks, et koridori alas võib ehitada hooneid
või rajatisi ning rajada istandikke üksnes Maantee-
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ÜP seletuskirja lisati, et tee
kaitsevööndisse võib uusi ehitusloa kohustuslikke ehitisi ehitada
vaid tee omaniku nõusolekul.
Piirangust võib kõrvale kalduda tee
omaniku nõusolekul, kui see ei
vähenda ohutust. Tee omanik ei
või nõusoleku andmisest keelduda. Tugi- ja kõrvalmaanteede
teljest mõlemale poole kuni 20 m
kaugusele võib uusi üle 0,9 m
kõrguseid
ehitisi
ehitada
ja
istandikke rajada vaid tee omaniku
nõusolekul, kui uusi ehitisi ja
istandikke kavandatakse olemas-
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
ameti nõusolekul ning kohalikul omavalitsusel tuleb
Maanteeametilt küsida nõuded enne planeeringu
algatamist või projekteerimistingimuste andmist.

Vastus

olevatest üle 0,9 m kõrgustest
hoonetest tee poole. Piirangust
võib kõrvale kalduda tee omaniku
nõusolekul, kui see ei vähenda tee
ÜP seletuskirja punktis 4.3. Väärtuslik põllumajan- ohutust. Tee omanik ei või
dusmaa osas teeme ettepaneku, mitte käsitleda nõusoleku andmisest põhjendamaväärtusliku põllumajandusmaana riigiteede korido- tult keelduda.
ride maa-alasid.

ÜP seletuskirja punktis 2.9.3 Teed tehtud ettepaneku osas rajada tolmuvabad katted riigiteedele nr
16176, nr 19204 ja nr 19205 mainime järgmist.
Kruuskattega riigiteedele katete ehitamine toimub
vastavalt riigimaanteede teehoiukavale ning objektide valikul lähtutakse „Kruusateedele katete ehitamise objektide valikumetoodika“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjaga nr
0250.
Teedevõrgu ja selle liikluskorralduse planeerimisel
ning ÜP seletuskirjas edasiste planeerimise põhimõtete määramisel (sh uute ristumiskohtade ning
jalgratta- ja jalgteede kavandamisel) lähtuda
majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määrusega
nr 106 vastu võetud „Tee projekteerimise normide“
lisast „Maanteede projekteerimisnormid“. Märgime,
et eeltooduga arvestamine loob võimaluse kohalikul omavalitsustel täita kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1 toodud põhimõtet ning
tagada juurdepääs avalikult kasutatavatele teedele
sh riigiteedele. Planeerida juurdepääsud kinnistutele, millel juurdepääs avalikele teedele puudub, kuid
on perspektiivselt vajalik (elamumaad, tootmismaad jms).
Arendustegevusega seotud juurdepääsude planeerimisel arvestada arendusest avalduva mõjuga
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ÜP seletuskirja lisati, et kruusakattega kõrvalmaanteedele katete
ehitamine toimub vastavalt teehoiukavadele ning tee valdaja
poolt kinnitatud valikumetoodikale.

Üldplaneeringus on planeeritud
juurdepääsud kinnistutele, millel
juurdepääs
avalikele
teedele
puudub, kuid on perspektiivselt
vajalik.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
olemasolevale riigiteede võrgule, sh liiklusohutusele alltoodud üldpõhimõtetel:
a. Lahendada ühel pool riigiteed lähestikku asuvate arendusalade juurdepääsud riigiteelt ühe ühise ristumiskohana, so juurdepääsud koondada planeeringuala siseseks kogujateeks. Planeeringujoonistel näidata tingmärgiga perspektiivne juurdepääs avalikult kasutatavatele teedele. Juurdepääsude kavandamisel lähtuda tee funktsiooniga
seotud põhimõttest, et kohalikku liiklust teenindab
eelkõige kohalik tee, so madalama klassi tee. Vältida tuleb planeerimisel kohaliku liikluse suunamist
transiitliiklusega teele.
b. Liiklusele olulist mõju avaldavate arenduste (nt
kaubanduskeskused jne) kavandamisel tuleb vältida nende planeerimist keskuse tegevusalast väljapoole, mis toob kaasa pendelliikluse.
c. Väljaspool tiheasustusala tuleb vältida asustuse
planeerimist kitsa ribana piki riigiteed ja riigitee
erinevatele pooltele, mis toob kaasa vajaduse
pidevaks riigitee ületamiseks.
d. Uute arendus- ja elamualade määratlemisel
analüüsida, kas olemasolev teedevõrk seda toetab
ning lähtuda asjaolust, et Maanteeamet ei võta
enda kohustuseks riigiteede ümberehitamist arendustegevuse võimaldamiseks.
ÜP seletuskirjas kajastada, et kinnistute maakorralduslikul jagamisel tuleb juurdepääs riigiteele tagada seni kinnistut teenindanud juurdepääsu kaudu
ühiselt ning uutel moodustuvatel katastriüksustel
puudub õigus igaühel eraldi juurdepääsu saami-
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Vastus
ÜP seletuskirja on lisatud:
Uute teede ehitamisel ning olemasoleva teedevõrgu arendamisel ja korrastamisel tuleb arvestada päästeautodele juurdepääsu
tagamisega.
Tee kaitsevööndisse võib uusi
ehitusloa kohustuslikke ehitisi
ehitada vaid tee omaniku nõusolekul. Piirangust võib kõrvale
kalduda tee omaniku nõusolekul,
kui see ei vähenda tee ohutust.
Tee omanik ei või nõusoleku andmisest põhjendamatult keelduda.
Tugi- ja kõrvalmaanteede teljest
mõlemale poole kuni 20 m kaugusele võib uusi üle 0,9 m kõrguseid
ehitisi ehitada ja istandikke rajada
vaid tee omaniku nõusolekul, kui
uusi ehitisi ja istandikke kavandatakse olemasolevatest üle 0,9 m
kõrgustest hoonetest tee poole.
Piirangust võib kõrvale kalduda tee
omaniku nõusolekul, kui see ei
vähenda tee ohutust. Tee omanik
ei või nõusoleku andmisest põhjendamatult keelduda.
Katastriüksuste maakorralduslikul
jagamisel tuleb vältida selliste uute
katastriüksuste moodustamist, millele juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt halveneb. Juurdepääs
avalikult kasutatavalt teelt üle
võõra
kinnisasja
määratakse
kokkuleppel. Uute juurdepääsude
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
seks riigiteelt. Hajaasustusalade (detailplaneeringu
kohustuseta alade) ehitustingimuste määratlemisel
sätestada, et ehitustegevuse kavandamisel riigiteega külgneval alal tuleb juurdepääsuks kasutada
kohalikke teid ja olemasolevaid ristumisi riigiteega.
Palume üldplaneeringus sätestada vajadus mitut
aktiivses kasutuses olevat kinnistut teenindavate
erateede avalikult kasutatavaks määramiseks,
vajadusel transpordimaa kavandamiseks ja
vastavalt ehitusseadustikule teeregistrisse kandmiseks, et tagada juurdepääs planeeringualal asuvatele kinnistutele.
Palume üldplaneeringus sätestada vajadus mitut
aktiivses kasutuses olevat kinnistut teenindavate
erateede avalikult kasutatavaks määramiseks,
vajadusel transpordimaa kavandamiseks ja
vastavalt ehitusseadustikule teeregistrisse kandmiseks, et tagada juurdepääs planeeringualal asuvatele kinnistutele.
Üldplaneeringu seletuskirjas käsitleda parkimise
korraldamise põhimõtteid. Arendusalade, sh avaliku kasutusega alade planeerimisel (puhkealad,
supluskohad jm) tuleb lahendada parkimine väljaspool riigiteed, liiklejate ohutuse tagamiseks soovitavalt kavandatuga samale poole teed. Parkimiskohtade arvu määramisel võtta aluseks EVS
843:2003 Linna-tänavad.
Üldplaneeringus vältida müra- ja saastetundliku
arenduse kavandamist riigitee kaitsevööndis.
Juhul, kui riigitee kaitsevööndis siiski kavandatakse
müra- ja saastetundlikke arendustegevusi, peab
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Vastus
rajamine avalikult kasutatavale
teele toimub avalikult kasutatava
tee omaniku nõusolekul.
Olemasoleva tee kaitsevööndis
tuleb vältida tegevust, mille tulemusel võib teelt lähtuv õhu saaste,
müra, vibratsioon ja kiirgus avaldada kahjulikku mõju inimese
tervisele ja heaolule. Kui sellise
tegevuse kavandamine olemasoleva tee kaitsevööndis on möödapääsmatu, peab tegevuse kavandaja oma vahenditega võtma
tarvitusele leevendavad meetmed.
Tee kaitsevööndisse teise kaitsevööndiga ehitise ehitamisel tuleb
eelistada kaitsevööndite ruumilist
kattumist võimalikult suures ulatuses, võimalusel vältides ehitamist
tee teenindamiseks määratud
katastriüksusele.
Uute maardlate kasutusele võtmisel ja liikluskoormuse suurenemisel kaevise väljaveo tõttu
tuleb kaevandamisloa omanikul ja
tee omanikul tagada uute liikluskoormusele vastavate juurdepääsuteede ja ümbersõitude rajamine ning olemasolevate teede
kandevõime tugevdamine.
Ehitisi, mille kõrgus on suurem
kaugusest avalikult kasutatava tee
äärmise sõiduraja välimise servani, võib ehitada vaid avalikult kasutatava tee omaniku nõusolekul.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
arendaja arvestama liiklusest tuleneva müra jm
kahjuliku mõjuga ja tagama normidele vastavuse
leeven-davate meetmete tarvitusele võtmise ning
finant-seerimise läbi. Nimetatud kohustus peab
olema fikseeritud ÜP seletuskirjas.
Teeme ettepaneku üldplaneeringus käsitleda
maardlate üldisi kasutustingimusi. Kavandatavatele
maardlate
kasutustingimuste
juurde
lisada
tingimusena liikluskoormusele vastavate juurdepääsuteede tagamine, sh vajadusel tuleb planeerida olemasolevate teede, kaasa arvatud riigiteede
kandevõime tugevdamine.

Vastus
ÜP seletuskirjas kajastati, et kinnistute maakorralduslikul jagamisel
tuleb juurdepääs riigiteele tagada
seni kinnistut teenindanud juurdepääsu kaudu ühiselt ning uutel
moodustuvatel
katastriüksustel
puudub õigus igaühel eraldi juurdepääsu
saamiseks
riigiteelt.
Hajaasustusalade ehitustingimuste
määratlemisel sätestati, et ehitustegevuse kavandamisel riigiteega
külgneval alal tuleb juurdepääsuks
kasutada kohalikke teid ja olemasolevaid ristumisi riigiteega.

Tehnovõrkude koridoride planeerimisel tuleb vältida nende kavandamist riigitee transpordimaale,
mis on vajalik eelkõige tee ja selle koosseisu kuuluvate rajatiste paigutamiseks. Lisaks tuleb arvestada riigiteede alusel maal ja kaitsevööndis „Maanteede projekteerimisnormid“ ptk 8 „Tehnovõrgud“
esitatud nõuetega ning tehnovõrkude ja -rajatiste
paigaldamist käsitlevad planeeringud, projekteerimistingimused ja projektid kooskõlastada Maanteeametiga.
Palume arvestada, et Normide p 8.2. „Õhuliinide
paigutamine“ lõige 2 alusel peab maanteega lõikumisel planeerima side- või elektriliini posti või
maantee läheduses ükskõik mis otstarbega masti
(sh tuulik, sidemast) tee muldkeha servast vähemalt võrdsele kaugusele posti või masti kõrgusega.
Tuuliku puhul tuleb masti kõrgusele lisada tiiviku
laba pikkus. Eeltoodust tulenevalt palume planeeringu seletuskirja lisada tingimus, et riigiteega külgneval alal (sh väljaspool tee kaitsevööndit) koos-
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

17.

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
kõlastatakse Maanteeametiga planeeringud, projekteerimistingimused ja ehitusprojektid, millega
kavandatakse üle 30 m kõrgusi rajatisi.
Palume kõik eeltoodud punktid üldplaneeringus kajastada ja valminud planeerimislahendus esitada Maanteeametile kooskõlastamiseks.
KaitseIngvar
Kaitseministeerium kooskõlastab Koonga valla ÜP
ministeerium, Pärnamäe
üksnes tingimusega, et üldplaneeringus täpsusta30.12.2015
(Kaitsetakse tuulegeneraatoritega seotud punkte, lõike ja
investeejooniseid. Nimelt on nt seletuskirja lk 12 punktis 2.9
Kaitseringute
kirjas, et planeeritavale alale tuuleparke planeeministeerium asekantsler),
ritud ei ole. Samas on järgmises lõigus kirjas, et
kooskõlastas kontaktisik on
planeeringualale on lubatud ehitada kuni 28 m
ÜP ja KSH Sirje Tomiste
kõrguseid üksiktuulikuid ja märgitud, et ÜP joonisel
aruande
3 on alad, kus üksiktuulikute kõrguspiirangut ei ole.
15.04.2016 nr
Seetõttu on Kaitsevägi analüüsinud joonisel 3
12.3toodud kõrguspiiranguta tuulikute alasid ja leidnud,
2/16/1212
et kahjuks ei ole võimalik Koonga valda rajada mistahes kõrgusega tuulikuid.
Oleme Koonga valla ÜP joonist 3 täiendanud nii, et
praeguses üldplaneeringus tuulikute kõrguspiiranguta alad on nummerdatud („Koonga valla ÜP
tuulikute alad 1–31“). Iga ala kohta on oleme tabelis märkinud tuuliku võimaliku maksimumkõrgus,
mis ei vähenda õhuseireradari töövõimet.
Eeltoodu alusel palume ÜP seletuskirjast ja jooniselt 3 eemaldada, et Koonga valla ÜP joonise 3
aladel ei ole tuulikutel kõrguspiiranguid. Peale selle
palume üldplaneeringus täpsustada, et Koonga
valla ÜP joonisel 3 märgitud aladel on tabelis
märgitud
maksimumkõrgustest
madalamad
tuulikud võimalikud vaid juhul, kui igale alale
rajatakse üks tuulik, kusjuures kahes eri alas
asuva tuuliku kaugus teineteisest on üle 1
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Vastus

ÜP seletuskirjas ja KSH aruandes
täpsustati
tuulegeneraatoritega
seotud punkte.
Koonga valda tuuleparke planeeritud ei ole.
ÜP seletuskirjast ja jooniselt 3 on
eemaldatud, et Koonga valla ÜP
joonise 3 aladel ei ole tuulikutel
kõrguspiiranguid. ÜP joonisele 3
on märgitud igale alale maksimaalne lubatud tuuliku kõrgus
meetrites. ÜP seletuskirjas on
täpsustatud, et Koonga valla ÜP
joonisel 3 märgitud aladel on
maksimumkõrgusest madalamad
tuulikud võimalikud vaid juhul, kui
igale alale rajatakse üks tuulik ja
kahes eri alas asuva tuuliku kaugus teineteisest on üle 1 kilomeetri.
Eelnevad seisukohad tulenevad
kaitseministri määrusest 26.06.
2015 nr 16 "Riigikaitselise ehitise
töövõime kriteeriumid, piirangute
ruumiline ulatus ja andmed
riigikaitselise ehitise töövõimet
mõjutavate ehitiste kohta".
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

18.

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
(teadmiseks
Maanteeamet),
07.01.2016

Merike
Saks
(kantsler),
kontaktisik on
Eda Paju

19.

Vigala
Vallavalitsus,
18.01.2016
Keskkonnaameti PärnuViljandi
regioon,
25.01.2016 ja
11.04.2016

Helja
Kaarits
(vallasekretär)

20.

Sulev
Vare
(juhataja HarjuJärva-Rapla
regioon PärnuViljandi regiooni
juhataja ülesannetes),
KKA kooskõ- kontaktisikud
lastas ÜP ja on
Toomas
KSH aruande Kalda ja Liis
11.04.2016 nr Sinijärv
6-5/16/121-2
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Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
kilomeetri. Kaitseministeeriumi seisukoht tugineb
kaitseministri 26.06.2015 määrusel nr 16
"Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid,
piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta".
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi
haldusala asutus Maanteeamet saatis 30.12.2015
kirjaga nr 15-2/15-00700/326 ettepanekud Koonga
valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu täiendamiseks.
Palume arvestada Maanteeameti ettepanekutega
ja esitada pärast täienduste sisseviimist eelnõu
uuesti kooskõlastamiseks Maanteeametile ning
teadmiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.
Ettepanekud ja vastuväited
KSH aruande sisu osas
puudusid.
1. Keskkonnamõju hindamise 1. ÜP ptk-s 2.2 on öeldud, et detailplaneeringu
ja keskkonnajuhtimissüsteemi algatamisel tuleb kaalutleda KSH vajalikkust ja
seaduse § 40 lõige 4 punkt 1 KSH algatamisel ja koostamisel tuleb hinnata ka
kohaselt peab KSH aruanne sotsiaalseid aspekte. Juhime tähelepanu, et KSH
sisaldama strateegilise pla- algatamise kohustuslikkus ja KSH algatamise kaaneerimisdokumendi sisu ja lumise kohustus on juba sätestatud keskkonnapeamiste eesmärkide iseloo- mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
mustust. KSH aruandest (sh seaduses ja Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a
ÜP seletuskirjast) ei saa ter- mää-ruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille
viklikku ülevaadet, milliseid korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise
tegevusi ÜP-ga kavandata- vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“.
kse. Ebaselgeks jääb, mis on Üldplaneeringus on otstarbekas ära täpsustada
nn 0-alternatiiviks ja milline on täiendavad tegevused Koonga vallas, mille puhul
reaalne kavandatav tegevus KSH on kohustuslik või KSH algatamise kaalumine
ehk mille osas strateegiline vajalik. Sotsiaalsete aspektide hindamine on
hindamine teostatakse.
kohustuslik tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja
2. PTk-s 4 on kirjeldatud nn keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses § 4-st. ÜP-s

Vastus

Koonga valla üldplaneeringut ja
KSH aruannet täiendati vastavalt
Maanteeameti ettepanekutele.

Üldplaneering ja KSH aruanne
moodustavad
tervikdokumentatsiooni. Seetõttu on märkusi üldplaneeringule käsitletud kui märkusi KSH aruandele ja vastupidi.
Koonga valla üldplaneeringut ja
KSH aruannet täiendati vastavalt
Keskkonnaameti ettepanekutele.
Üldplaneeringus parandati Naissoo tammiku kaitseala nimi Naissoo looduskaitsealaks.
ÜP-s ei ole Kaseraba määratud
mäetööstusmaana. Kaseraba kuulub Lavassaare looduskaitseala
koosseisu.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik
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Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
arenguvariante, mida ÜP ja on otstarbekas täpsustada, milliseid sotsiaalseid
KSH aruande koostamisel aspekte lisaks keskkonnamõju hindamise ja
kaaluti. Puuduvad selgitused, keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 4-le peekuidas arenguvariandid leiti, takse vajalikuks arvestada.
milline on arenguvariantide 2. ÜP ptk-s 2.7 tabelis 1 on kirjeldatud maardlaid ja
sisu ning millistest kaalutlus- nende geoökoloogilisi tingimusi. Keskkonnaregistri
test lähtuvalt leiti parim aren- järgi on Naissoo tammiku kaitseala ametlik nimi
gustsenaarium. Milline on Naissoo looduskaitseala, Kaseraba on reserarenguvariantide seos KSH- veeritud perspektiivseks Lavasaare looduskaitsega, st kas arenguvariante alaks. Lähtudes teistest ÜP juhtotstarvetest tuleb
mõju erinevatele keskkonna- ka maavarade osas määrata maakasutus ja
elementidele on hinnatud ja ehitustingimused.
variante omavahel võrreldud?
3. ÜP ptk-s 2.7 on öeldud, et rohelise võrgustiku
3. Ptk-s 3.6.4., ptk-s 4, ptk-s aladele jäävates maardlates kaevandamist ei
4.2.2., ptk-s 4.3.2 ja ptk-s 7 on planeerita. Tingimusega on vastuolus ÜP jooniskirjeldatud üksiktuulikute raja- tele rohelise võrgustiku alale kavandatud mäetöösmist Koonga valda. Keskkon- tusmaa Kaserabas. Kaseraba on ühtlasi perspeknaamet on seisukohal, et tiivne Lavassaare looduskaitseala laiendus, kus
üldplaneeringus käsitletud ku- menetlus ala kaitse alla võtmiseks on käimas.
jul üksiktuulikute planeerimine Kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava Lavassaare
ja tuulikualade reserveerimine looduskaitsealale (sh laiendusele) kinnitatakse
ÜP joonisel võib olla olulise eeldatavalt 2016. aastal. Seega mäetööstusmaa
keskkonnamõjuga (limiteeri- kavandamine Kaserabasse ei ole võimalik.
vate ja leevendavate keskkonnatingimuste puudumine, tuu- 4. ÜP ptk-s 2.9.1 järgi on planeeringualale lubatud
likualade suur pindala, kumu- ehitada kuni 28 m kõrguseid üksiktuulikuid. Pealatiivsed mõjud, selgitamata tükist ei selgu, kas tuulikuid on lubatud püstitada
keskkonnamõju sh Natura ka kaitsealadele, väärtuslikele maastikele ja rohe2000 võrgustiku aladele jne), lise võrgustiku aladele? Peatükis ei ole üksiktuulimida
aruandes
ei
ole kutele kehtestatud maakasutus ja ehitustingimusi
strateegiliselt hinnatud.
(sh maksimaalne võimsus, minimaalne kaugus
4. Ptk 4.1.6 – Lisaks looma- üksteisest ja elamutest, ehitamiseks vajalikud
pidamisele on kaevandamis- tingimused, välistatavad alad jne).
tegevus Kooga vallas kõige

Vastus
Tuuleparke Koonga valda ei ole
planeeritud. Planeeringualale on
lubatud ehitada kuni 28 m kõrguseid üksiktuulikuid. Kuni 28 m kõrguseid üksiktuulikuid käsitletakse
tavaliste tootmisüksustena. Kõigi
mistahes kõrgusega tuulegeneraatorite ehitamisel tuleb ehitusloa
eelnõu ja ehitamise teatis Kaitseministeeriumiga eelnevalt kooskõlastada. Erandina on üldplaneeringu joonisel 3 „Maardlad ja tehnorajatised“ märgitud alad, kus
tohib ehitada 28 m kõrgemaid
üksiktuulikuid järgmistel tingimustel: igale alale on lubatud ehitada
üks
tuulik;
tuulikud
peavad
üksteisest paiknema vähemalt 1
km kaugusel; ÜP joonisel 3
„Maardlad ja tehnorajatised“ on
märgitud igal alal tinglik maksimaalne lubatud tuuliku kõrgus
meetrites. Lõplik kooskõlastus ning
tuuliku lõplik võimalik kõrgus
sõltub
konkreetse
tuuliku
asukohast; tuuliku ehitusõiguse
saamiseks on nõutav detailplaneering; nõutav detailplaneering
tuleb võimalikult varases planeerimisetapis kooskõlastada Kaitseministeeriumiga lennundusseadu1
se § 35 lõike 6 alusel; maardlate
alale võib tuulikuid püstitada peale
maavaravaru ammendumist;
tuuliku ehitamiseks on soovitav
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik
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Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
tähtsam olulise mõju avaldu- 5. ÜP ptk 2.9.1 - ÜP joonisel 3 on märgitud ka
mise koht. Peatükis tuleb an- alad, kus üksiktuulikutele kõrgusega üle 28 m, kauda hinnang vallas toimuvale gusega üksteisest vähemalt 1 km, kõrgusetegevusele
(olemasolevad piirangut ei seata. Planeeringu seletuskirjast ei
karjäärid, nende laiendused, selgu, millistest kaalutlustest lähtuvalt on valda
perspektiivsed karjäärid) sh reserveeritud ulatuslikud alad tuulikute püstitaarvestades kaasnevaid kumu- miseks. Milles seisneb sisuline erinevus üksiklatiivseid mõjusid.
tuulikute ja tuulikuparkide vahel? Peatükis puuduvad maakasutus- ja ehitustingimused. Tuulikualade
5. Keskkonnamõju hindamise ruumiline kujutamine üldplaneeringu joonisel eelja keskkonnajuhtimissüsteemi dab kõikide reserveeritud alade puhul mõjude
seaduse § 43 p 1 järgi tuleb strateegiliste hindamist.
strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel arvesse 6. ÜP ptk-s 4.1 on öeldud, et rohelise võrgustiku
võtta keskkonnamõju stratee- koridore planeeringu joonistel üldiselt märgitud ei
gilise hindamise tulemusi ja ole, välja arvatud Pärnu-Lihula maantee osas.
kinnitatud seiremeetmeid. Sei- Palume siiski koridoride asukohad koos laiustega
remeetmete kinnitamise ees- planeeringujoonisele märkida, sest ilma koridoride
märk on teha varakult kind- asukohti näitamata ei ole võimalik tagada rohelise
laks strateegilise planeerimis- võrgustiku ala maakasutuse ja ehitustingimuste
dokumendi
elluviimisega täitmist. Peatükki tuleb lisada maakonna teemakaasnev oluline negatiivne planeeringus „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnamõju ja rakendada keskkonnatingimused“ sätestatud nõuded rohelise
seda mõju ennetavaid ja lee- võrgustiku toimimiseks, samuti uues koostatavas
vendavaid meetmeid. Palume maakonnaplaneeringus täpsustatud tingimused.
täpsemalt kirjeldada, millised Oleme seisukohal, et tuulikute püstitamine rohelise
leevendavad meetmed KSH võrgustiku aladele (ÜP-s käsitletud kujul) on
käigus leiti, millised tuleb eeldatavalt vastuolus rohelise võrgustiku kavanstrateegilise planeerimisdoku- damise eesmärkidega.
mendi koostamisel arvesse
võtta. Esitatud leevendavate 7. ÜP ptk 4.6 – kirjeldatakse kaitsealasid Koonga
meetmete loend ei ole piisav. vallas. Palume üle kontrollida peatükis esitatud
andmed (nt Koonga tammiku uus nimi on Lauaru
looduskaitseala, pindalad ebatäpsed jms). Vana
kaitsekorraga aladeks on Kesu raba ja Pärdi mägi.

Vastus
eelistada lagedat maastikku.
Planeerigu koostamise ja avalikustamise
protsessis
vaadati
alasid, kuhu on lubatud püstitada
üksiktuulikuid kriitiliselt ja jõuti
järeldusele, et nende alade pindala
tuleb vähendada, kuna paljud alad
asuvad (piirnevad) rohevõrgustiku
aladel,
väärtuslikul
maastikul,
kaitsealadel ja samuti esineb
nendel
aladel
II
ja
III
kaitsekategooria liikide leiukohti.
ÜP joonistele on kantud rohelise
võrgustiku tugialad ja ka koridorid.
ÜP seletuskirjas on Koonga valla
kaitsealade kohta esitatud andmeid täiendatud. Käsitletud on ka
Koonga valla Natura 2000 linnu- ja
loodusalasid.
Vastavalt looduskaitseseaduse §
40 lõikele 3 toimub kalda ehituskeeluvööndi vähendamine Keskkonnaameti nõusolekul. Ehituskeeluvööndi vähendamiseks esitab
kohalik omavalitsus Keskkonnaametile taotluse ja planeerimisseaduse (vastu võetud 28.01.2015,
RT I, 26.02.2015, 3) kohaselt, kas
vastuvõetud üldplaneeringu või
kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu. Ehituskeeluvööndi laiuse vähendamine
jõustub kehtestatud üldplaneeringu
või detailplaneeringu jõustumisel.
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
Perspektiivseteks kaitsealadeks (kus on tehtud
kaitse alla võtmise ettepanek) on lisaks Nätsi-Võlla
looduskaitseala. Peatükis ei ole kirjeldatud Natura
2000 võrgustikku kuuluvaid linnu- ja loodusalasid.
Puuduvad olulisemad maakasutus ja ehitustingimused, mida peab arvestama kaitstavate
loodusobjektide puhul.
8. ÜP ptk-s 5 on öeldud, et ehituskeeluvööndi
vähendamine on ÜP-ga lubatud Nupu katastriüksusel ja Koonga järve kaldal. Looduskaitseseaduse § 40 lõige 1 kohaselt võib ranna ja kalda
ehituskeeluvööndit suurendada või vähendada,
arvestades ranna või kalda kaitse eesmärke ning
lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust
ning
väljakujunenud
asustusest.
Looduskaitseseaduse § 40 lõige 4 sätestab, et
ehituskeeluvööndit on võimalik vähendada vastuvõetud üldplaneeringu või kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu alusel. Juhul kui ehituskeeluvööndit ei soovita vähendada üldplaneeringu
alusel, palume ehituskeeluvööndi peatükk planeeringust välja jätta.
9. ÜP ptk-s 6.3 on nimetatud detailplaneeringu
koostamise kohustusega juhud. Planeeringu koostamise vajadusi ei ole selgitatud ja põhjendatud
seletuskiri ega KSH aruande vastavates peatükkides. Detailplaneeringu koostamise kohustuse
toob kaasa ka ehituskeeluvööndi vähendamise
soov.
10. Planeerimisseaduse § 8 lõige 9 kohaselt võetakse ÜP koostamisel arvesse KSH ning

Kobras AS töö nr 2014-130

Vastus
Ehituskeeluvööndit üldjuhul ei
vähendata. Erandina on lubatud
Vanamõisa jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamine Nupu katastriüksusel (kü 33403:001:0021) ja
munitsipaalomandisse taotletaval
maatükil M-13 ning Koonga järve
kalda ehituskeeluvööndi vähendamine munitsipaalomandisse taotletaval maatükil M-17. Ehituskeeluvööndi vähendamise ulatus määratakse detailplaneeringuga. Kalda
ehituskeeluvööndi osa, mille ulatust on lubatud vähendada on
kantud ÜP joonisele 1.
Täiendatud on detailplaneeringu
koostamise vajadust. Detailplaneeringute koostamise vajadus sõltub
kavandatavast tegevusest, selle
mõjust väljapoole kinnistu piiri ja
avalikust huvist. Avaliku huvi
määratlemisel lähtutakse eelkõige
vallaelanike õigustatud vajadustest
ja huvidest.
KSH aruandes on täiendatud
alternatiivide käsitlemist. Alternatiividena
käsitletakse
kahte
erinevat
arengustsenaariumit
(alternatiivi), millest üks näeb ette
ÜP kehtestamist ja teine olemasoleva olukorra jätkumist, kus vallal
kehtivat üldplaneeringut ei ole (0alternatiiv). 0-alternatiiv ehk olukord, kus Koonga vallale ÜPt ei
koostata ning valla ruumilist aren-
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr

Asutus,
kuupäev

Isik

Seisukohad, mida on vaja Seisukohad teemade kohta, mis vajavad
KSH aruandes muuta
käsitlemist
või
mida
tuleks
arvestada
üldplaneeringus ja selle KSH-s
hädaolukorra riskianalüüsi tulemusi. Planeerimisseaduse § 8 lõige 3 punkt 2 kohaselt on ÜP ülesandeks ka säästva ja tasakaalustatud ruumilise
arengu tingimuste seadmine. Koonga valla ÜP-s
nimetatud peatükid puuduvad.
Planeerimisseadus § 8 lõige 9 ja § 17 lõige 2,
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2 lõige 2 punkt 1; § 40
lõige 1-4 ja § 43 punkt 1 alusel ning arvestades
käesolevas kirjas esitatud märkusi jätab Keskkonnaamet Koonga valla üldplaneeringu kooskõlastamata. Palume pärast puuduste likvideerimist esitada Koonga valla üldplaneering
koos täiendatud KSH aruandega uuesti Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

Kobras AS töö nr 2014-130

Vastus
gut on võimalik suunata MKP, DP,
ning arengukavade kaudu, reaalselt rakendatav ei ole, kuna
planeerimisseaduse (vastu võetud
13.11.2002, RT I 2002, 99, 579),
mille alusel algatati Koonga valla
üldplaneeringu koostamine, § 45
kohaselt
on
kõik
kohalikud
omavalitsused kohustatud koostama ja kehtestama oma territooriumi üldplaneeringu. Seetõttu
käesolevas KSHs 0-alternatiivi ei
käsitleta.
Koonga vallale koostatakse ÜP,
millega võetakse suund suhte
looduskeskkond-majandustegevus
tasakaalustamisele.
Säilitatakse
kõik olemasolevad looduslikult ja
ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslikud
alad ning nähakse seal majanduse
arendamist arvestades võimalike
looduskaitseliste ja maastikuliste
piirangutega. ÜPga on määratud
maa-alade valdav juhtotstarve, mis
annab arengusuuna kogu määratletud piirkonnale.
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Fwd: Arvamus Koonga valla ü ldplaneeringu ja ü ldplaneeringu ü ldp...

Teema: Fwd: Arvamus Koonga valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande kohta
Saatja: Koonga Vallavalitsus <info@koongavald.ee>
Kuupäev: 10.12.2015 13:11
Saaja: Mikk Pikkmets <mikk.pikkmets@koongavald.ee>, Mihkel Kalmaru
<mihkel.kalmaru@koongavald.ee>

-------- Edastatud kiri -------Teema:Arvamus Koonga valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande kohta
Kuupäev:Thu, 10 Dec 2015 10:52:46 +0000
Saatja:Andres Levald <Andres.Levald@ﬁn.ee>
Saaja:info@koongavald.ee <info@koongavald.ee>
Koopia:info@parnu.maavalitsus.ee <info@parnu.maavalitsus.ee>

Lugupeetud vallavanem
Rahandusministeeriumile on Koonga Vallavalitsuse 20.11.2015 kirjaga nr 7-1.2/510 esitatud Koonga valla
üldplaneeringu (ÜP) ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõud
kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Kuni 30.06.2015 keh;nud Planeerimisseaduse § 17 lg 2 ning
üldplaneeringu lahendusest ei tulene vajadust üldplaneeringut Rahandusministeeriumiga kooskõlastada. PlanS § 17 lg
3 p 2 alusel määrab teiste kohalike omavalitsuste või riigiasutustega kooskõlastamise vajaduse maavanem.
Koonga valla ÜP KSH aruandes on arvestatud Siseministeeriumi 15.09.2014 kirjas nr 13-4/98-3 "Seisukohad Koonga
valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmile" tehtud eBepanekutega KSH programmi
täiendamiseks.
KSH aruande põhjal on ÜP koostamisel arvestatud üleriigilise planeeringu Ees; 2030+ põhimõtete ning koostatava
Pärnu MP-ga. Üldplaneeringu teks;s nimetatud seoseid ei ole nimetatud ning Pärnu MV kodulehele pole
maakonnaplaneeringu eskiislahendust veel üles pandud. Samas on nii Koonga valla ÜP ja KSH koostaja kui ka Pärnu
maakonnaplaneeringu KSH koostaja AS Kobras. SeetõBu võib eeldada, et konsultandi kaudu on sisuline teave
koostatavast maakonnaplaneeringust olnud üldplaneeringu koostajale käBesaadav.
Pärnu MP koostamist korraldab ja koostab Pärnu maavalitsus. Lähtudes eeldusest, et Koonga valla ÜP koostajad on
teinud planeeringute koostamise käigus Pärnu maavalitsusega ;hedat sisulist koostööd, Rahandusministeeriumi
planeeringute osakond ei kujunda arvamust üldplaneeringu sisulise lahenduse kohta.
Lugupidamisega
Andres Levald | Planeeringute osakond | Nõunik
Tel: +372 611 3125 | andres.levald@rahandusministeerium.ee
Rahandusministeerium | Endla 13, 10122 Tallinn

P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!
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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Mikk Pikkmets
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 20.11.2015 nr 7-1.2/510
Meie 10.12.2015 nr 12-3/15/2418-2

Täiendavate kooskõlastuste määramine
Koonga valla üldplaneeringule
Lähtudes ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (RT I, 23.03.2015, 3)
§ 1 lg-st 1 ja planeerimisseaduse (RT I, 13.03.2014, 97) § 17 lg 3 p-st 2 leian, et Koonga valla
üldplaneering ei vaja täiendavaid kooskõlastusi lisaks planeerimisseadusega nõutud ning Teie
kirjas nimetatud asutuste (Audru Vallavalitsus, Halinga Vallavalitsus, Varbla Vallavalitsus,
Tõstamaa Vallavalitsus, Hanila Vallavalitsus, Lihula Vallavalitsus, Vigala Vallavalitsus,
Muinsuskaitseamet, Maa-amet, Põllumajandusameti Pärnu keskus, Keskkonnaameti PärnuViljandi regioon, Päästeameti Lääne päästekeskus, Maanteeameti, Terviseameti Lääne
talituse, Keskkonnaministeeriumi, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Elektrilevi OÜ ja
Elering AS) kooskõlastustele.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kalev Kaljuste
maavanem

Raine Viitas 4479762
raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee

Akadeemia 2 / 80088 Pärnu / tel: 447 9733, faks: 447 9735 / info@parnu.maavalitsus.ee/
www.parnu.maavalitsus.ee/ Registrikood 70000603
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Hr Mikk Pikkmets
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie

20.11.2015 nr 7-1.2/510

Meie 10.12.2015 nr 1.1-7/2760-1

Seisukoha edastamine
Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjon tutvus Teie poolt esitatud materjalidega
01.12.2015 toimunud koosolekul. Väljavõte koosoleku protokollist:
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 1. detsembri 2015 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR
314
/Kinnitatud ja allkirjastatud digitaalselt 09.12.2015/
Siim Raie
Ilme Mäesalu
Karin Merilo
Tallinn
01.12.2015.a
Algus kell 10.00-12.25
Lõpp kell 13.00-17.45
Juhataja: ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu
Liikmed: ehitismälestiste peainspektor Triin Talk, restaureerimis- ja arendusosakonna
peaspetsialist Merle Kinks, arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas, Põhja- Eesti
järelevalveosakonna ehitismälestiste nõunik Thea Laidvere, Lõuna- Eesti järelevalveosakonna
nõunik Ilona Merzin, restaureerimis- ja arendusosakonna nõunik Jaan Vali, restaureerimis- ja
arendusosakonna koordinaator Sille Sombri, vaneminspektor Silja Konsa ja vaneminspektor
Nele Rent.
Protokollija: restaureerimis- ja arendusosakonna nõunik Karin Merilo
/…/
15. Koonga valla üldplaneering. Koostaja Koonga Vallavalitsus, konsultant AS Kobras.
Nele Rent tutvustas üldplaneeringut. Komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele,
planeerimisseadusele, kultuuriministri 04.07.2011 määrusele nr 13 ja Muinsuskaitseameti
põhimäärusele, otsustas: volitada vaneminspektor Nele Renti kooskõlastama üldplaneeringut
kui on sisse viidud järgmised parandused:
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15.1 korrigeerida lk 21 ptk 4: kultuurimälestised ja nende kaitsevööndid (tekstis
piiranguvööndid);
15.2 korrigeerida lk 25 Kõima mõisaansambel - I lõigu viimased 1,5 lauset. Arvestades, et
üldplaneeringut koostatakse ja see kehtib kauem kui järgmised 5 aastat, siis on tegemist
hetkeolukorra kirjeldusega, mitte üldistusega;
15.3 lisada lk 25 kirjeldustesse teave Pikavere palvela ja Koonga vallamaja kohta;
15.4 täiendada lk 29: mälestiste ja nende kaitsevööndite kohta kasutada MuKS regulatsiooni
(§§ 24; 25; 35; 40);
15.5 täpsustada lk 37 p 6.3: kuivõrd detailplaneeringu kohustusega alasid ei määrata, siis tuleb
üldplaneeringus määrata, et mälestiste komplekside puhul on kohustuslik detailplaneeringu
koostamine;
15.6 täpsustada miljööväärtuslike alade käsitlust. KSH aruandes punkt 3.4 on miljööväärtused
jäetud käsitlemata. Juhul kui miljööväärtuslikke alasid ei määrata, tuleb see seletuskirjas
selgelt välja tuua. Kui miljööväärtuslike aladena käsitletakse väärtuslikke maastikke, tuleb
seda märkida;
15.7 täpsustada joonisel 1 tingmärk „ala“ tähendust, selle tingmärgiga on tähistatud osad
mälestiste kogumid (nt Kõima mõis) ning samuti pärandkultuuri objektid, mälestistele anda
eraldi tingmärk. Muinsuskaitseseaduse kohaselt kasutada mõistet „kultuurimälestis“;
15.8 kanda Joonisele 1 mälestiste ühised kaitsevööndid, mis on kehtestatud kultuuriministri
määrusega, samuti puuduvad kultuurimälestised (nt reg-nr-d 11758, 11783; 11788). Samuti
korrigeerida mälestiste reg-nr 11778-11780 mälestiste kaitsevööndeid;
15.9 XX sajandi väärtuslikud üksikobjektid kanda joonisele eristatavatena. Hetkel on neile
seletuskirjas omistatud (üle kantud) pärandkultuuriobjekti registri kood ja joonisel 1 ühtib
tingmärk mälestise tingmärgiga;
15.10 Muinsuskaitseametile teadaolevalt on leitud kultuuriväärtusega arheoloogilisi leide ning
muinas- ja keskaegsetele elu- ja matmis- ja töötegemispaikadele viitavat arheoloogilist
kultuurkihti Kurese külas, samuti Võitra, Emmu, Tarva, Karinõmme, Kibura, Õepa,
Nedremaa, Pikavere ja Keblaste külas. Täpsemad andmed leitud objektide asukohtade kohta
edastavad planeerijale Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor ja kartograafia
nõunik;
15.11 lisada p 4.4 selgitus ja nõue: Piirkondades, kus arheoloogiamälestiste kontsentratsioon
on suur, tuleb arvestada mälestistele sobiliku keskkonna säilitamisega ning asjaoluga, et
muinas-ja keskaegsete asustuskeskuste läheduses võib olla veel leidmata kultuuriväärtusi
(asulakohti, kalmeid, rauasulatuskohti jms). Mälestiste rühmale sobilik keskkond on
traditsiooniline ajaloolise asustusstruktuuriga maastik. Enne uute suurte taristuobjektide ja
maardlate kasutusse võtmist on kohane läbi viia arheoloogilised uuringud.
/…/
Otsusega mittenõustumisel on Teil haldusmenetluse seaduse § 75 kohaselt õigus otsuse
kättesaamisest 30 päeva jooksul esitada vaie Muinsuskaitseametile või Halduskohtumenetluse
seadustiku § 46 kohaselt pöörduda otsuse kättesaamisest 30 päeva jooksul halduskohtusse.
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Kontaktid: arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas (640 3010; 516 4022;
ulla.kadakas@muinas.ee) ja kartograafia nõunik Kalle Lange (733 7634; 512 4256;
kalle.lange@muinas.ee).
Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/
Nele Rent
maakonna vaneminspektor

Akadeemia 2-103, 80088 Pärnu
443 1046; nele.rent@muinas.ee
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Mikk Pikkmets
Koonga Vallavalitsus

Teie: 20.11.2015 nr 7-1.2/510
Meie: Kuupäev digiallkirjas
nr 4.1-5/4330-1

Maaeluministeeriumi arvamus Koonga valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta

Austatud härra Pikkmets

Maaeluministeerium, tutvunud Koonga valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõudega, nõustub eelnimetatud dokumentides
toodud üldiste põhimõtetega ja kiidab need heaks.
Lisaks teeme järgmised märkused:
- nii üldplaneeringu seletuskirjas kui ka KSH aruande eelnõus on kasutatud mõisteid
põllumaa ja põllumajandusmaa. Teema üheselt mõistetavuse tagamiseks teeme
ettepaneku kasutada läbivalt kõikides planeeringut käsitlevates dokumentides
põllumajandusmaa, s.h ka väärtusliku põllumajandusmaa, mõistet.
- üldplaneeringu seletuskirja ptk-s 2.9.6 „Maaparandussüsteemid“ on kasutatud mõistet
„salakraavitus“, mis ei vasta maaparandusseadusest tulenevale mõistele. Palume joonisele
3 viitamisel kasutada salakraavituse ja lahtise kraavituse mõiste asemel
maaparandussüsteemi mõistet, mis hõlmab nii drenaaž- kui ka kraavkuivendust.
- seletuskirja samas peatükis, samuti ka KSH aruande eelnõu ptk-s 4.3.1.4, on märgitud, et
üldplaneeringuga tehakse ettepanek võtta riigihoolduses olevate eesvoolude hulka osa
Kurese ja Vastaba küladesse jäävast Allika jõest ning Võitra, Karuba ja Koonga küladesse
jäävast Võitra kraavist (tuntud ka Võitre kraavina). Maaparandusseaduse § 46 lõike 4
kohaselt kehtestab riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu Vabariigi Valitsus,
kusjuures nimetatud loetellu võib kanda ühiseesvoolu, mille valgala suurus on vähemalt
10 km2. Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude hoiutöid rahastatakse nii Euroopa
Liidu kui ka riigieelarvest eraldatud vahenditest. Kui ülalnimetatud ühiseesvoolud
vastavad maaparandusseaduse § 46 lõikes 4 sätestatud nõudele ning nende seisund on
selline, mis eeldab nende riigi poolt korrashoitavate eesvoolude nimistusse kandmist,
saab sellekohase ettepaneku Maaeluministeeriumile teha Põllumajandusameti Pärnu
keskus.
Palume kaaluda, kas ühiseesvoolude riigi hooldusesse võtmise ettepanek üldplaneeringut
käsitletavates dokumentides on õiguslik, asjakohane ning põhjendatud.
- üldplaneeringu seletuskirja ptk 4.3 ja KSH aruande eelnõu ptk 3.3.6, kus on käsitletud
väärtusliku
põllumajandusmaa
temaatikat,
kohta
selgitame
järgmist.
Maaeluministeeriumi poolt ette valmistatavas väärtuslikku põllumajandusmaad käsitlevas
eelnõus on põhimõte, et väärtuslikuks põllumajandusmaaks loetakse see
Lai tn 39 // Lai tn 41 / 15056 Tallinn / 625 6101/ info@agri.ee / www.agri.ee
Registrikood 70000734
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põllumajandusmaa massiiv, mille boniteet on võrdne või suurem Eesti kaalutud
keskmisest boniteedist. Maakonnas, mille kaalutud keskmine boniteet on Eesti kaalutud
keskmisest boniteedist madalam, on väärtuslik see põllumajandusmaa massiiv, mille
boniteet on võrdne või suurem selle maakonna kaalutud keskmisest boniteedist.
Põllumajandusuuringute Keskuse poolt ette valmistatud väärtuslikku põllumajandusmaad
kajastava kaardikihi, mis on edastatud ka kõikidele maavalitsustele, alusel on Pärnu
maakonna puhul väärtuslikud põllumajandusmaad need massiivid, mille boniteet on 35
hindepunkti või enam. Väärtuslikku põllumajandusmaad käsitleva eelnõu kohaselt
seatakse väärtuslikele põllumajandusmaa massiividele ehitiste ehitamise ning nende
sihtotstarbe muutmise piirangud. Palume kaaluda kirjeldatud põhimõtete kajastamist ka
Koonga valla üldplaneeringus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Kruuse
Maaeluminister

Helve Hunt
625 6511 helve.hunt@agri.ee
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Elektrilevi OÜ
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Hr Mikk Pikkmets
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie: 20.11.2015 nr 7-1.2/510
Meie: kuupäev vastavalt digitaalallkirja
kuupäevale nr 3-1.20/1296

Vastus taotlusele
Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse Koonga valla
üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu
kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Planeeringu dokumentidega on võimaik
tutvuda aadressil: http://www.koongavald.ee/plan.html.
Planeeringu algdokumendiks on Koonga Vallavolikogu 25.03.2010. a otsus nr 33.
Üldplaneeringu eesmärk on valla üldise ruumilise arengu kujundamine, detailplaneerimise
kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel
maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. Planeering hõlmab kogu Koonga valla
territooriumi.
RMK on tutvunud planeeringu dokumentidega ning märgib järgmist. Planeeringu
seletuskirjas p 4.1. „Roheline võrgustik“ on märgitud, et raadamine rohelise võrgustiku alal
üldjuhul lubatud ei ole, raadamise vajadusel tuleb maa sihtotstarbe muutmiseks koostada
detailplaneering v.a endiste talukohtade maa. Planeeringu seletuskirjas p. 6.3
„Detailplaneeringu koostamise kohustuste tekkimine“ on samuti kirjas, et detailplaneering on
kohustuslik, kui rohelise võrgustiku alal on erandkorras kavandatud raadamine. Selgitame, et
püsilaoplatside rajamine metsateede serva eeldab raadamist, samuti on vaja korraldada
raadamine metsaparanduse rekonstrueerimiseks. Kuna enamus RMK kasutuses olevat
riigimetsamaad asub Koonga vallas rohevõrgustiku aladel palub RMK kaaluda võimalust, et
metsaparanduse teostamisel ja püsilaoplatside rajamisel metsateede serva ei ole
detailplaneeringu koostamine nõutav ning raadamine rohevõrgustiku alal nimetatud juhtudel
oleks lubatud ilma detailplaneeringuta.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Timberg
Juhatuse liige
Ere Kaaristu
676 7345
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Hr. Mikk Pikkmets
info@koongavald.ee

Teie: 20.11.2015 nr 7-1.2/510
Meie: 18.12.2015 nr 14-18/4292-1

Koonga valla üldplaneeringu kooskõlastamine ja seisukoha andmine keskkonnamõjude
strateegilise hindamise aruande eelnõule
Austatud härra Mikk Pikkmets
Põllumajandusameti Pärnu keskus on tutvunud Koonga valla üldplaneeringuga ja üldplaneeringu
keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõuga Koonga valla kodulehel
(http://www.koongavald.ee/plan.html).
Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu on
maaparanduse valdkonnast lähtudes asjakohane ja piisav.
Planeerimisseaduse § 17 lõige 2 punkt 3 alusel ning lähtudes Koonga Vallavalitsuse taotlusest
(reg nr 14-18/4292) kooskõlastame Koonga valla üldplaneeringu.
Selguse mõttes soovitame üldplaneeringu seletuskirjas p 2.9.6. sõna „salakraavitus“ asemel
kasutada tänapäevasemat mõistet „drenaaž“.
Juhime Teie tähelepanu sellele, et maaparandusseaduse § 45 lõike 2 kohaselt peab
maaparandussüsteemi omanik või isik, kes õigussuhte alusel kasutab maaparandussüsteemi oma
valduses oleval kinnisasjal maaparandussüsteemi ja selle maa-ala kasutamisel tegema vajalikke
maaparandushoiutöid, et maaparandussüsteem selle kasutamise kestel vastaks seaduse § 4 lõigetes
1 ja 2 esitatud nõuetele.
Vastavalt Maaparandusseaduse § 47 lg 1 ja § 48 lg 1, tuleb maaparandusehitise maa-alal asuvate
maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste sihtotstarbe muutmine, maakorraldustoimingud ja
igasugune ehitustegevuse planeerimine kooskõlastada eelnevalt Põllumajandusameti Pärnu
keskusega.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Guido Selberg
Pärnu keskuse juhataja

Marge Siimer +372 443 1481 marge.siimer@pma.agri.ee
P.Kerese 4/ 80010 Pärnu/+372 443 1474 / parnu@pma.agri.ee/ www.pma.agri.ee
Registrikood 70000071
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Mikk Pikkmets
Koonga vallavanem
Koonga küla, Koonga vald
88401 Pärnumaa

Teie: 20.11.2015 nr 7-1.2/510
Meie: 18.12.2015 nr 7.3-2.4/21220-2

Koonga valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamine

Lääne päästekeskus kooskõlastab Koonga valla üldplaneeringu ja KSH märkusega.
Teedevõrgu arendamisel (ja korrastamisel) tuleb arvestada päästeautode juurdepääsu
tagamisega (EVS 812-7). Antud nõue kehtiks ka juba olemasolevatele teedele, mis väikese
kasutustiheduse (või mingil muu põhjuse) tõttu ei ole enam päästeautodega läbitavad, kuid
viivad eluhoonete juurde.

Hüdrantide ja muude tuletõrje vesivarustuse tagamise objektide arendamisel-ehitamisel
lähtuda tuletõrje vesivarustuse tagamisega nõuetega (EVS 812-6).

Lisada (näiteks 2.4 alla) põhimõte - ohtlikke ettevõtteid ei ole lubatud planeerida
elamualadele lähemale kui 300 meetrit (kus antud number on keskmine ohtlike ettevõtete
ohuala).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ivar Kaldasaun
juht
Lääne päästekeskus

Lääne päästekeskus / Pikk 20a / 80010 Pärnu / 444 7800 / laane@rescue.ee / www.päästeamet.ee /
Registrikood 70000585
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Meelis Viks
+372 53267411
meelis.viks@rescue.ee
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Hr Mikk Pikkmets
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 20.11.2015 nr 7-1.2/510
Meie 21.12.2015 nr 11-17/15/10287-2

Koonga valla üldplaneeringu kooskõlastamisest

Austatud härra Pikkmets

Esitasite Keskkonnaministeeriumile kooskõlastamiseks Koonga valla üldplaneeringu. Kui
planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa,
siis maapõueseaduse § 63 lõike 4 kohaselt kooskõlastatakse maakonnaplaneering,
üldplaneering või detailplaneering või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneering
planeerimisseaduses sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või valdkonna eest vastutava
ministri volitatud isikuga. Keskkonnaministri 12.11.2010 käskkirja nr 1622 kohaselt on
eelpool nimetatud volitus antud Maa-ametile.
Eeltoodust lähtuvalt annab kooskõlastuse Koonga valla üldplaneeringule Maa-amet.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ado Lõhmus
Asekantsler

Teadmiseks: Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon parnu@keskkonnaamet.ee,
Maa-amet maaamet@maaamet.ee

Anna-Liisa Kuslap 626 2868; anna-liisa.kuslap@envir.ee
Rainer Persidski 626 2973; rainer.persidski@envir.ee
Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / 626 2802 / keskkonnaministeerium@envir.ee / www.envir.ee
Registrikood 70001231
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HALINGA VALLAVALITSUS
Koonga Vallavalitsus
mihkel.kalmaru@koongavald.ee

Teie 20.11.2015 nr 7-1.2/510
Meie 22.12.2015 nr 7-1.4/1351-1

Koonga valla üldplaneeringu kooskõlastamine
Halinga Vallavalitsus arutas 22.12.2015.a toimunud vallavalitsuse istungil Koonga valla
üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõud
ning nõustub eelnimetatud dokumentides toodud üldiste põhimõtetega ja kiidab need heaks.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ülle Vapper
vallavanem

Sirje Allmaa 447 3708 sirje.a@halingavald.ee

Uus 53
Pärnu-Jaagupi
87201 PÄRNU MAAKOND

Telefon
Faks
E-post

+372 447 3700
+372 447 3701
halinga@halingavald.ee

A/a SEB EE441010902014162006
Swedbank EE622200221051203004
Registrikood 75001767
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Mikk Pikkmets
Vallavanem
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 20.11.2015 nr 7-1.2/510
Meie 22.12.2015 nr 6.2-3/17599

Üldplaneering ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruanne
Austatud härra Pikkmets
Olete esitanud Maa-ametile 20.11.2015 kirjaga nr 7-1.2/510 kooskõlastamiseks Koonga valla
üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande.
Koonga valla üldplaneering ja selle KSH on algatatud Koonga Vallavolikogu 25.03.2010 otsusega nr
33. Üldplaneeringu eesmärk on valla üldise ruumilise arengu kujundamine, detailplaneerimise
kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja
ehitustingimuste seadmine. Üldplaneering hõlmab Koonga valla territooriumi. Planeeringumaterjalid
olid kättesaadavad elektroonselt aadressil http://www.koongavald.ee/plan/yld.html. Maa-amet,
tutvunud seisuga 01.12.2015 Koonga valla kodulehel kättesaadaval olnud planeeringudokumentidega,
märgib järgmist.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (edaspidi EhSRS) § 1 lõike 1 kohaselt
menetletakse enne EhSRS jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes kuni 30.06.2015
kehtinud planeerimisseaduses (edaspidi PlanS) sätestatud nõuetest. Koonga valla üldplaneeringu alale
jäävad mitmed reformimata maad, riigi reservmaa piiriettepanekutega hõlmatud maaüksused ja
kinnistud, mille volitatud asutuseks on Maa-amet.
Üldplaneeringus on välja toodud teemana munitsipaalomandisse taotletavad maa-alad. Seletuskirja
peatüki 6.2. Ettepanekud maa munitsipaalomandisse taotlemiseks tabelis 7 on märgitud
munitsipaalomandisse taotletavana ala tähistusega M-13. Nimetatud ala suuruseks on toodud 3,905 ha,
nimetuseks Metsa park ning ala juhtotstarbeks üldkasutatav maa. Kõnealuse maa-ala osas on Maaamet alustanud selle maaüksuse riigi omandisse jätmist maatulundusmaana ning sellel asub riigi
reservmaa piiriettepanek AT0611220018. Palume kohalikul omavalitsusel selgitada, miks on antud
maaüksus omavalitsusele oluline ning milliste ülesannete täitmiseks vajalik, kuna vaadeldavas
piirkonnas (Koonga külas) paiknevad mitmed munitsipaalmaad. Samuti asub riigi reservmaa
piiriettepanekuga AT0611220018 hõlmatud maaüksus PRIA põllumassiivil. Maa-ametile teadaolevalt
töötab Maaeluministeerium välja väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimusi, mille
eesmärk on tagada väärtusliku põllumaa kasutamine üksnes põllumajanduslikul eesmärgil ja tõkestada
viljakate muldade hävimist. Märgime, et ei esita vastuväiteid ala munitsipaalomandisse taotletavana
näitamise osas üldplaneeringus, juhul kui selle vastu pole Maaeluministeerium. Palume planeeringu
menetlusse kaasata Maaeluministeerium kui pädev asutus, kes annab hinnangu, kas kõnealune
maaüksus on põllumajanduslikult nii väärtuslik, et on vajalik tagada selle põllumajandusmaana
kasutamise jätkamine ning seetõttu ka riigi omandisse jätmine.
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PlanS § 17 lõike 2 punkti 3 kohaselt kooskõlastab enne planeeringu PlanS § 18 kohast vastuvõtmist
planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus üldplaneeringu asjaomase riigiasutusega kui
planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa.
Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 63 lõike 4 kohaselt, kui planeeritaval maa-alal asub
keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa, kooskõlastatakse üldplaneering 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 maaala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal.
MaaPS § 62 kohaselt tuleb maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tagada
keskkonnaregistris arvele võetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs
maavaravarule. Nimetatud seaduse § 62 lõike 3 järgi võib Keskkonnaministeerium maapõue seisundit
ja kasutamist mõjutavat püsiva iseloomuga tegevust lubada üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei
halvenda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu osas
olemasolevat olukorda.
Järgnevalt anname on seisukoha lähtuvalt asjaolust, et Koonga valla territooriumile jäävad osaliselt või
täielikult 11 maardlat: Lavassaare, Lihula, Kaseraba, Kesu ja Võlla turbamaardlad, Mustu-Nõmme ja
Sooba liivamaardlad ning Koonga, Tamme, Mihkli ja Tarva dolokivimaardlad. Koonga valla maardlate
aladel on neli kehtivat maavara kaevandamise luba: Mustu-Nõmme liivakarjäär, Põhara
turbatootmisala, Tarva dolokivikarjäär ja Tarva II dolokivikarjäär. Menetluses on Tamme
dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus, Tarva dolokivikarjääri laiendamise taotlus, Põhara
turbatootmisala ja Põhara II turbatootmisala taotlused ning Koonga dolokivikarjääri ja Koonga II
dolokivikarjääri taotlused. Vabariigi Valitsus on 19.11.2015 vastu võtnud korraldused nr 492 ja nr 493,
millega antakse nõusolek maavara kavandamise lubade andmiseks taotletavatel Koonga ja Koonga II
dolokivikarjääri mäeeraldistel.
Üldplaneeringu seletuskirjas on korrektne viide keskkonnaregistris arvel olevatele maardlatele.
Üldplaneeringu KSH aruandes on korrektne viide kehtivatele ning taotletavatele maavara
kaevandamise lubadele. Joonistele Põhijoonis ja Maardlad ja tehnorajatised kantud Tarva maardla piir
ja Koonga maardla piir ei vasta keskkonnaregistri arvel olevale maardla piirile, seejuures selgitame, et
prognoosvaruga plokk ei ole maardla koosseisus ja seda ei ole vajalik kajastada maardlana.
Keskkonnaregistri seaduse § 6 kohaselt peab planeeringute koostamisel kasutama üksnes
keskkonnaregistrisse kantud keskkonnaandmeid. Palume täpsustada planeeringujoonistel Tarva ja
Koonga maardla piir lähtuvalt ajakohastest registriandmetest.
Palume üldplaneeringus anda mäetööstusmaa juhtotstarve kehtivate kaevandamislubadega piiritletud
mäeeraldiste ja nende teenindusmaade aladele. Taotletavate kaevandamislubadega piiritletud
mäeeraldiste ja nende teenindusmaade aladele palume anda mäetööstusmaa või vajadusel
perspektiivse mäetööstusmaa juhtotstarbe. Joonistele Põhijoonis ja Maardlad ja tehnorajatised on
Sooba liivamaardlale ja Kaseraba turbamaardlale määratud mäetööstusmaa juhtotstarve ning
seletuskirjas on kirjeldatud (tsiteerin): „Mäetööstusmaa – tähistab kaevandatavaid alasid, karjääride ja
turbatootmise alla jäävaid alasid. Siia võivad kuuluda ka kaevandamisega seotud ja seda teenindavad
spetsiifilised maapealsed hooned, rajatised, ladustamisplatsid jms“. Märgime, et Sooba liivamaardlas
ja Kaseraba turbamaardlas ei ole kehtivaid maavara kaevandamise lube ega menetluses olevaid
kaevandamisloa taotlusi, mistõttu palume nendel aladel mäetööstusmaa juhtotstarbe määramist
seletuskirjas põhjendada.
Mihkli, Tamme, Koonga, Lavassaare ja Lihula maardlatel on kattumine rohevõrgustiku tuumaladega.
Seletuskirja peatükis 4.1. Roheline võrgustik on rohelise võrgustiku alal üldiste maakasutuse- ja
ehitustingimustena kirjeldatud, et (tsiteerin): „Rohelise võrgustiku alal olevates maardlates
kaevandamist ei planeerita“. Nõustume, et rohevõrgustiku tuumala planeerimine maardlale ei halvenda
maavaravaru kaevandamisväärsena säilimist. Rohevõrgustiku tuumala olemasoluga arvestab maavara
kaevandamise loa andja taotluse menetlemisel ning vajadusel algatab keskkonnamõju hindamise, mille
käigus selgitatakse välja keskkonnahäiringu leevendamise võimalus. Tagamaks juurdepääsu
maavaravarule palume üldplaneeringu seletuskirjas kaevandamise mitteplaneerimise asemel
kirjeldada, et: „Rohelise võrgustiku ala ei ole takistuseks kaevandamislubade taotlemisel ja andmisel
õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel“.
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Samuti on peatükis 4.1. Roheline võrgustik märgitud (tsiteerin): „Raadamine rohelise võrgustiku alal
üldjuhul lubatud ei ole, raadamise vajadusel tuleb maa sihtotstarbe muutmiseks koostada
detailplaneering v.a endiste talukohtade maal“ ning peatükis 6.3. Detailplaneeringu koostamise
kohustuse tekkimine on toodud (tsiteerin): „Detailplaneering on kohustuslik, kui rohelise võrgustiku
alal on erandkorras kavandatud raadamine, v.a endiste talukohtade maal“. Palume raadamise
lubamisega seotud mõtet täiendada seletuskirja eelnimetatud peatükkides selliselt, et raadamise
vajadusel tuleb maa sihtotstarbe muutmiseks koostada detailplaneering v.a endiste talukohtade maal ja
maavara kaevandamise loa andmise korral mäeeraldisel ja selle teenindusmaal.
Lavassaare, Koonga ja Kaseraba maardlal on kattumine väärtusliku põllumaa alaga. Seletuskirja
peatükis 4.3. Väärtuslik põllumaa on toodud ühe punktina, et (tsiteerin): „väärtuslik põllumaa tuleb
hoida põllumajanduslikus kasutuses“. Märgime, et üldplaneeringuga võimaliku kaevandamise
piiramine on vastuolus MaaPS § 62, kuna halvendab olemasolevat olukorda maavarale juurdepääsu
osas. Mihkli maardlal on kattumine pärandkultuuri ala ja joonobjektiga, Kesu maardlal ürglooduse
objekti maaga. Võlla, Mihkli, Lihula, Lavassaare ja Koonga maardlatel on kattumine väärtusliku
maastiku alaga. Nõustume, et väärtuslike maastikukomponentide planeerimine maardlale ei halvenda
maavaravaru kaevandamisväärsena säilimist. Keskkonnaregistris arvelolevale maavaravarule
juurdepääsu säilimise tagamiseks palume seletuskirjas märkida, et üldplaneeringus kirjeldatud
väärtuslik põllumaa, väärtuslik maastik, pärandkultuuri ega ürglooduse objekt ei ole takistuseks
maavara kaevandamise lubade taotlemisel ja väljaandmisel õigusaktides sätestatud korras ja
tingimustel. Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis asuvad väärtuslikul põllumaal,
väärtuslikel maastikel, pärandkultuuri või ürglooduse objektil. Juhul, kui nimetatud aladel on
kaevandamine majanduslikult otstarbekas, tuleb eelnevalt kaaluda kaasnevaid mõjusid väärtuslikele
maastikukomponentidele. Väärtusliku põllumaa, väärtusliku maastiku, pärandkultuuri ja ürglooduse
objektiga tuleb arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja
nende alusel korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel tuleb lisada kaevandamisloale tingimused
leevendavate meetmete rakendamiseks.
Soovitame üldplaneeringus mõiste „dolomiit“ asemel läbivalt kasutada mõistet „dolokivi“.
Tutvunud Maa-ametile 20.11.2015 kirjaga nr 7-1.2/510 kooskõlastamiseks esitatud Koonga valla
üldplaneeringu dokumentidega teatame, et ei kooskõlasta Koonga valla üldplaneeringut, kuna esitatud
planeeringulahendus on vastuolus MaaPS § 62. Planeeringulahendus halvendab maavaravarule
juurdepääsu osas olemasolevat olukorda. Palume arvestada eelpool kirjeldatud märkustega, täiendada
üldplaneeringu dokumente ning hoida Maa-ametit kursis planeeringu edasise menetlemisega, sh
edastada Maa-ametile kooskõlastamiseks muudetud planeeringudokumendid.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tambet Tiits
Peadirektor

Teadmiseks: Keskkonnaministeerium
Maaeluministeerium

Janelle Luik
675 0194 Janelle.Luik@maaamet.ee
Karmen Juhkam
665 0695 Karmen.Juhkam@maaamet.ee
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Mikk Pikkmets
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 20.11.2015 nr 7-1.2/510
Meie 23.12.2015 nr PV 6-8/15/26100-2

Koonga valla üldplaneering
Austatud Mikk Pikkmets
Olete esitanud Keskkonnaametile kooskõlastamiseks Koonga valla üldplaneeringu ning selle
keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu (registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 23.11.2015 nr PV 6-8/15/26100-1 all).
Tuginedes haldusmenetluse seaduse §-le 41 ning seoses vajadusega täiendavalt analüüsida
läbivaatamiseks esitatud materjale, pikendab Keskkonnaamet Koonga valla üldplaneeringu ja
selle KSH aruande läbivaatamise tähtaega 22. jaanuarini 2016. a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Toomas Kalda
keskkonnakorralduse spetsialist
keskkonnakasutuse juhtivspetsialisti ülesannetes
Pärnu-Viljandi regioon

447 7383; toomas.kalda@keskkonnaamet.ee
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Mikk Pikkmets
Vallavanem
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 20.11.2015 nr 7-1.2/
Meie 25.01.2016 nr 6-5/16/40

Koonga valla üldplaneering
Austatud Mikk Pikkmets

Olete esitanud Keskkonnaametile kooskõlastamiseks Koonga valla üldplaneeringu
(edaspidi ÜP) ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande
eelnõu (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 23.11.2015 nr PV 68/15/26100-1 all).
Koonga valla ÜP ja selle KSH on algatatud Koonga Vallavolikogu 25.03.2010 otsusega nr
33. Koonga valla ÜP koostamise peamine eesmärk on valla üldise ruumilise arengu
kujundamine, detailplaneeringu kohustusega alade ja juhtude määramine ning
detailplaneeringu kohustuseta aladele maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. ÜP
koostamisel on aluseks võetud Koonga valla arengukava, kehtiv Pärnu maakonnaplaneering
ja teemaplaneeringud, koostatav Pärnu maakonnaplaneering ja 330/110 kV elektriliini
teemaplaneering.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 40
lg 1 kohaselt on keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi 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 planeeringu 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
üldplaneeringule käsitleda kui märkusi KSH aruandele ja vastupidi.
Vaadanud läbi Keskkonnaametile kooskõlastamiseks esitatud materjalid, esitame
alljärgnevad märkused Koonga valla ÜP ja selle KSH aruande kohta:
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Koonga valla ÜP
1. Ptk-s 2.2 on öeldud, et detailplaneeringu algatamisel tuleb kaalutleda KSH vajalikkust
ja KSH algatamisel ja koostamisel tuleb hinnata ka sotsiaalseid aspekte. Juhime
tähelepanu, et KSH algatamise kohustuslikkus ja KSH algatamise kaalumise kohustus
on juba sätestatud KeHJS-s ja Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 224
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu“. Üldplaneeringus on otstarbekas ära täpsustada
täiendavad tegevused Koonga vallas, mille puhul KSH on kohustuslik või KSH
algatamise kaalumine vajalik. Sotsiaalsete aspektide hindamine on kohustuslik
tulenevalt KeHJS § 4-st. ÜP-s on otstarbekas täpsustada, milliseid sotsiaalseid aspekte
lisaks KeHJS § 4-le peetakse vajalikuks arvestada.
2. Ptk-s 2.7 tabelis 1 on kirjeldatud maardlaid ja nende geoökoloogilisi tingimusi.
Keskkonnaregistri järgi on Naissoo tammiku kaitseala ametlik nimi Naissoo
looduskaitseala,
Kaseraba
on
reserveeritud
perspektiivseks
Lavasaare
looduskaitsealaks. Lähtudes teistest ÜP juhtotstarvetest tuleb ka maavarade osas
määrata maakasutus ja ehitustingimused.
3. Ptk-s 2.7 on öeldud, et rohelise võrgustiku aladele jäävates maardlates kaevandamist ei
planeerita. Tingimusega on vastuolus ÜP joonistele rohelise võrgustiku alale
kavandatud mäetööstusmaa Kaserabas. Kaseraba on ühtlasi perspektiivne Lavassaare
looduskaitseala laiendus, kus menetlus ala kaitse alla võtmiseks on käimas. Kaitseeeskiri ja kaitsekorralduskava Lavassaare looduskaitsealale (sh laiendusele)
kinnitatakse eeldatavalt 2016. aastal. Seega mäetööstusmaa kavandamine Kaserabasse
ei ole võimalik.
4. Ptk-s 2.9.1 järgi on planeeringualale lubatud ehitada kuni 28 m kõrguseid
üksiktuulikuid. Peatükist ei selgu, kas tuulikuid on lubatud püstitada ka kaitsealadele,
väärtuslikele maastikele ja rohelise võrgustiku aladele? Peatükis ei ole üksiktuulikutele
kehtestatud maakasutus ja ehitustingimusi (sh maksimaalne võimsus, minimaalne
kaugus üksteisest ja elamutest, ehitamiseks vajalikud tingimused, välistatavad alad jne).
5. Ptk 2.9.1 - ÜP joonisel 3 on märgitud ka alad, kus üksiktuulikutele kõrgusega üle 28 m,
kaugusega üksteisest vähemalt 1 km, kõrgusepiirangut ei seata. Planeeringu
seletuskirjast ei selgu, millistest kaalutlustest lähtuvalt on valda reserveeritud
ulatuslikud alad tuulikute püstitamiseks. Milles seisneb sisuline erinevus üksiktuulikute
ja tuulikuparkide vahel? Peatükis puuduvad maakasutus- ja ehitustingimused.
Tuulikualade ruumiline kujutamine üldplaneeringu joonisel eeldab kõikide
reserveeritud alade puhul mõjude strateegiliste hindamist.
6. Ptk-s 4.1 on öeldud, et rohelise võrgustiku koridore planeeringu joonistel üldiselt
märgitud ei ole, välja arvatud Pärnu-Lihula maantee osas. Palume siiski koridoride
asukohad koos laiustega planeeringujoonisele märkida, sest ilma koridoride asukohti
näitamata ei ole võimalik tagada rohelise võrgustiku ala maakasutuse ja
ehitustingimuste täitmist. Peatükki tuleb lisada maakonna teemaplaneeringus „Asustust
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ sätestatud nõuded rohelise võrgustiku
toimimiseks, samuti uues koostatavas maakonnaplaneeringus täpsustatud tingimused.
Oleme seisukohal, et tuulikute püstitamine rohelise võrgustiku aladele (ÜP-s käsitletud
kujul) on eeldatavalt vastuolus rohelise võrgustiku kavandamise eesmärkidega.
7. Ptk 4.6 – kirjeldatakse kaitsealasid Koonga vallas. Palume üle kontrollida peatükis
esitatud andmed (nt Koonga tammiku uus nimi on Lauaru looduskaitseala, pindalad
ebatäpsed jms). Vana kaitsekorraga aladeks on Kesu raba ja Pärdi mägi.
Perspektiivseteks kaitsealadeks (kus on tehtud kaitse alla võtmise ettepanek) on lisaks
Nätsi-Võlla looduskaitseala. Peatükis ei ole kirjeldatud Natura 2000 võrgustikku
kuuluvaid linnu- ja loodusalasid. Puuduvad olulisemad maakasutus ja ehitustingimused,
mida peab arvestama kaitstavate loodusobjektide puhul.
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8. Ptk-s 5 on öeldud, et ehituskeeluvööndi vähendamine on ÜP-ga lubatud Nupu
katastriüksusel ja Koonga järve kaldal. Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 40 lg 1
kohaselt võib ranna ja kalda ehituskeeluvööndit suurendada või vähendada, arvestades
ranna või kalda kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja
kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud
asustusest. LKS § 40 lg 4 sätestab, et ehituskeeluvööndit on võimalik vähendada
vastuvõetud üldplaneeringu või kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut
sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu alusel. Juhul kui ehituskeeluvööndit ei soovita
vähendada üldplaneeringu alusel, palume ehituskeeluvööndi peatükk planeeringust
välja jätta.
9. Ptk-s 6.3 on nimetatud detailplaneeringu koostamise kohustusega juhud. Planeeringu
koostamise vajadusi ei ole selgitatud ja põhjendatud seletuskiri ega KSH aruande
vastavates peatükkides. Detailplaneeringu koostamise kohustuse toob kaasa ka
ehituskeeluvööndi vähendamise soov.
10. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 8 lg 9 kohaselt võetakse ÜP koostamisel arvesse
KSH ning hädaolukorra riskianalüüsi tulemusi. PlanS § 8 lg 3 p 2 kohaselt on ÜP
ülesandeks ka säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine. Koonga
valla ÜP-s nimetatud peatükid puuduvad.
Koonga valla ÜP KSH aruanne
1. KeHJS § 40 lg 4 p 1 kohaselt peab KSH aruanne sisaldama strateegilise
planeerimisdokumendi sisu ja peamiste eesmärkide iseloomustust. KSH aruandest (sh
ÜP seletuskirjast) ei saa terviklikku ülevaadet, milliseid tegevusi üldplaneeringuga
kavandatakse. Ebaselgeks jääb, mis on nn 0-alternatiiviks ja milline on reaalne
kavandatav tegevus ehk mille osas strateegiline hindamine teostatakse.
2. Ptk-s 4 on kirjeldatud nn arenguvariante, mida ÜP ja KSH aruande koostamisel kaaluti.
Puuduvad selgitused, kuidas arenguvariandid leiti, milline on arenguvariantide sisu
ning millistest kaalutlustest lähtuvalt leiti parim arengustsenaarium. Milline on
arenguvariantide seos KSH-ga, st kas arenguvariante mõju erinevatele
keskkonnaelementidele on hinnatud ja variante omavahel võrreldud?
3. Ptk-s 3.6.4., ptk-s 4, ptk-s 4.2.2., ptk-s 4.3.2 ja ptk-s 7 on kirjeldatud üksiktuulikute
rajamist Koonga valda. Keskkonnaamet on seisukohal, et ÜP-s käsitletud kujul
üksiktuulikute planeerimine ja tuulikualade reserveerimine ÜP joonisel võib olla olulise
keskkonnamõjuga (limiteerivate ja leevendavate keskkonnatingimuste puudumine,
tuulikualade suur pindala, kumulatiivsed mõjud, selgitamata keskkonnamõju sh Natura
2000 võrgustiku aladele jne), mida aruandes ei ole strateegiliselt hinnatud.
4. Ptk 4.1.6 – Lisaks loomapidamisele on kaevandamistegevus Kooga vallas kõige
tähtsam olulise mõju avaldumise koht. Peatükis tuleb anda hinnang vallas toimuvale
tegevusele (olemasolevad karjäärid, nende laiendused, perspektiivsed karjäärid) sh
arvestades kaasnevaid kumulatiivseid mõjusid.
5. KeHJS § 43 p 1 järgi tuleb strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel arvesse
võtta keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi ja kinnitatud seiremeetmeid.
Seiremeetmete kinnitamise eesmärk on teha varakult kindlaks strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnev oluline negatiivne keskkonnamõju ja
rakendada seda mõju ennetavaid ja leevendavaid meetmeid. Palume täpsemalt
kirjeldada, millised leevendavad meetmed KSH käigus leiti, millised tuleb strateegilise
planeerimisdokumendi koostamisel arvesse võtta. Esitatud leevendavate meetmete
loend ei ole piisav.
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PlanS § 8 lg 9 ja § 17 lg 2, KeHJS § 2 lg 2 p 1; § 40 lg 1-4 ja § 43 p 1 alusel ning
arvestades käesolevas kirjas esitatud märkusi jätab Keskkonnaamet Koonga valla
üldplaneeringu kooskõlastamata. Palume pärast puuduste likvideerimist esitada
Koonga valla üldplaneering koos täiendatud KSH aruandega uuesti
Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Sulev Vare
Juhataja
Harju-Järva-Rapla regioon
Pärnu-Viljandi regiooni juhataja ülesannetes

Toomas Kalda 447 7383
toomas.kalda@keskkonnaamet.ee
Liis Sinijärv 447 7376
liis.sinijarv@keskkonnaamet.ee
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Lp Mikk Pikkmets
Koonga vallavalitsus
Koonga küla, Valla
88401 Pärnu maakond

Teie 20.11.2015 nr 7-1.2/510

Meie 29.12.2015 nr 11-4/2015/755-2

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu esitamine
kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks
Lugupeetud Mikk Pikkmets
Oleme tutvunud Teie poolt saadetud e-kirjaga nr 7-1.2/510 ning kodulehel oleva üldplaneeringu
seletuskirja, põhijoonise ning KSH programmiga. Eleringil puuduvad vastuväited, ettepanekud ning
küsimused üldplaneeringu seletuskirja, põhijoonise ning KSH programmi kohta.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Oleg Tšernobrovkin
Elektrisüsteemi analüüsi talituse juhataja

Ilja Matjas, 71 51 240
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Koonga Vallavalitsus
Koonga küla
88401 Pärnumaa
info@koongavald.ee

Teie 20.11.2015 nr 7-1.2/510
Meie 30.12.15 nr 15-2/15-00700/326

Lähteseisukohad ja ettepanekud Koonga valla
üldplaneeringule
Olete esitanud Maanteeametile Koonga valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõud kooskõlastamiseks ja arvamuse
avaldamiseks. Koonga valla üldplaneeringu koostamise aluseks on Koonga Vallavolikogu
25.03.2010. otsus nr 33.
Võttes aluseks planeerimisseaduse, ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ja Maanteeameti
põhimääruse, esitab Maanteeamet ettepanekud Koonga valla üldplaneeringu (edaspidi
planeeringu) teedevõrgu kujundamiseks, liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramiseks ja
KSH programmi eelnõu täpsustamiseks:
1. Planeeringus käsitleda riigiteede kaitsevööndite laiuseid EhS § 71 alusel ja tee
kaitsevööndis kehtivad piirangud EhS § 70 ja § 72 alusel. Sellest tulenevalt teeme
ettepaneku seletuskirja tabelis 3 kajastada riigimaantee kaitsevööndi ulatuseks 30 meetrit
äärmise sõiduraja välimisest servast.
2. Planeeringu seletavas osas märkida, et riigiteede kaitsevööndisse üldjuhul hooneid mitte
kavandada. Vastavalt EhS § 70 lg 3 võib ehitiste kavandamisel kaitsevööndis kehtivatest
piirangutest kõrvale kalduda ainult Maanteeameti nõusolekul eeldusega, et kavandatu ei
ohusta ehitist (riigiteed) või selle korrakohast kasutamist.
3. Lähtudes planeerimisseaduse § 75 lõikest 1 (üldplaneeringu ülesandeks on muuhulgas
transpordivõrgustiku ja muu infrastruktuuri, sealhulgas kohalike teede, raudteede,
sadamate ning väikesadamate üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine)
palume arvestada riigiteede võimaliku laiendamise ja rekonstrueerimise vajadusega seoses
EhS § 97 lg 1 sätestatuga. Eeltoodust tulenevalt palume määrata kõikidele riigiteedele 20
m laiused koridorid mõlemale poole olemasoleva tee teljest, mis on ette nähtud riigitee
laiendamise ja ümberehitamisega seotud tegevusteks (ristmike ümberehitus, kraavide
rajamine, lisaradade ehitus, tee plaanilahenduse vähene muutmine, jalgratta- ja jalgteede
rajamine riigitee kõrvale jne). Eeltoodud koridoris seada maakasutustingimuseks, et
koridori alas võib ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke üksnes Maanteeameti
nõusolekul ning kohalikul omavalitsusel tuleb Maanteeametilt küsida nõuded enne
planeeringu algatamist või projekteerimistingimuste väljastamist. Seletuskirjas p 4.3.
Väärtuslik põllumaa osas teeme ettepaneku, mitte käsitleda väärtusliku põllumaana
riigiteede koridoride maa-alasid.
4. Planeeringu seletuskirja punktis 2.9.3 Teed tehtud ettepaneku osas rajada tolmuvabad
katted riigiteedele nr 16176, nr 19204 ja nr 19205 mainime järgmist. Kruuskattetega
riigimaanteedele katete ehitamine toimub vastavalt riigimaanteede teehoiukavale ning
Pärnu mnt 463a / 10916 Tallinn / 611 9300 / info@mnt.ee / www.mnt.ee
Registrikood 70001490
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objektide valikul lähtutakse „Kruusateedele katete ehitamise objektide valikumetoodika“
kinnitatud Maanteemaeti peadirektori 02.07.2013 käskkirjaga nr 0250.
5. Teedevõrgu ja selle liikluskorralduse planeerimisel ning planeeringu seletuskirjas edasiste
planeerimise põhimõtete määramisel (sh uute ristumiskohtade ning jalgratta- ja jalgteede
kavandamisel) lähtuda majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määrusega nr 106 vastu
võetud „Tee projekteerimise normide“ lisast „Maanteede projekteerimisnormid“ (edaspidi
Normid). Märgime, et eeltooduga arvestamine loob võimaluse kohalikul omavalitsustel
täita kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1 toodud põhimõtet ning tagada
juurdepääs avalikult kasutatavatele teedele sh riigiteedele. Planeerida juurdepääsud
kinnistutele, millel juurdepääs avalikele teedele puudub, kuid on perspektiivselt vajalik
(elamumaad, tootmismaad jms).
6. Arendustegevusega seotud juurdepääsude planeerimisel arvestada arendusest avalduva
mõjuga olemasolevale riigiteede võrgule, sh liiklusohutusele alltoodud üldpõhimõtetel:
a. Lahendada ühel pool riigiteed lähestikku asuvate arendusalade juurdepääsud
riigiteelt ühe ühise ristumiskohana, so juurdepääsud koondada planeeringuala
siseseks kogujateeks. Planeeringujoonistel näidata tingmärgiga perspektiivne
juurdepääs avalikult kasutatavatele teedele. Juurdepääsude kavandamisel lähtuda
tee funktsiooniga seotud põhimõttest, et kohalikku liiklust teenindab eelkõige
kohalik tee, so madalama klassi tee. Vältida tuleb planeerimisel kohaliku liikluse
suunamist transiitliiklusega teele.
b. Liiklusele olulist mõju avaldavate arenduste (nt kaubanduskeskused jne)
kavandamisel tuleb vältida nende planeerimist keskuse tegevusalast väljapoole, mis
toob kaasa pendelliikluse.
c. Väljaspool tiheasustusala tuleb vältida asustuse planeerimist kitsa ribana piki
riigiteed ja riigitee erinevatele pooltele, mis toob kaasa vajaduse pidevaks riigitee
ületamiseks.
d. Uute arendus- ja elamualade määratlemisel analüüsida, kas olemasolev teedevõrk
seda toetab ning lähtuda asjaolust, et Maanteeamet ei võta enda kohustuseks
riigiteede ümberehitamist arendustegevuse võimaldamiseks.
7. Planeeringu seletuskirjas kajastada, et kinnistute maakorralduslikul jagamisel tuleb
juurdepääs riigiteele tagada seni kinnistut teenindanud juurdepääsu kaudu ühiselt ning
uutel moodustuvatel katastriüksustel puudub õigus igaühel eraldi juurdepääsu saamiseks
riigiteelt. Hajaasustusalade (detailplaneeringu kohustuseta alade) ehitustingimuste
määratlemisel sätestada, et ehitustegevuse kavandamisel riigiteega külgneval alal tuleb
juurdepääsuks kasutada kohalikke teid ja olemasolevaid ristumisi riigiteega.
8. Palume planeeringus sätestada vajadus mitut aktiivses kasutuses olevat kinnistut
teenindavate erateede avalikult kasutatavaks määramiseks, vajadusel transpordimaa
kavandamiseks ja vastavalt ehitusseadustikule teeregistrisse kandmiseks, et tagada
juurdepääs planeeringualal asuvatele kinnistutele.
9. Planeeringu seletuskirjas käsitleda parkimise korraldamise põhimõtteid. Arendusalade, sh
avaliku kasutusega alade planeerimisel (puhkealad, supluskohad jm) tuleb lahendada
parkimine väljaspool riigiteed, liiklejate ohutuse tagamiseks soovitavalt kavandatuga
samale poole teed. Parkimiskohtade arvu määramisel võtta aluseks EVS 843:2003
Linnatänavad.
10. Planeerimisel vältida müra- ja saastetundliku arenduse kavandamist riigitee kaitsevööndis.
Juhul, kui riigitee kaitsevööndis siiski kavandatakse müra- ja saastetundlikke
arendustegevusi, peab arendaja arvestama liiklusest tuleneva müra jm kahjuliku mõjuga ja
tagama normidele vastavuse leevendavate meetmete tarvitusele võtmise ning
finantseerimise läbi. Nimetatud kohustus peab olema fikseeritud üldplaneeringu
seletuskirjas.
11. Teeme ettepaneku üldplaneeringus käsitleda maardlate üldisi kasutustingimusi.
Kavandatavatele maardlate kasutustingimuste juurde lisada tingimusena liikluskoormusele
vastavate juurdepääsuteede tagamine, sh vajadusel tuleb planeerida olemasolevate teede,
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kaasa arvatud riigiteede kandevõime tugevdamine.
12. Tehnovõrkude koridoride planeerimisel tuleb vältida nende kavandamist riigitee
transpordimaale, mis on vajalik eelkõige tee ja selle koosseisu kuuluvate rajatiste
paigutamiseks. Lisaks tuleb arvestada riigiteede alusel maal ja kaitsevööndis „Maanteede
projekteerimisnormid“ ptk 8 „Tehnovõrgud“ esitatud nõuetega ning tehnovõrkude ja rajatiste paigaldamist käsitlevad planeeringud, projekteerimistingimused ja projektid
kooskõlastada Maanteeametiga.
13. Palume arvestada, et Normide p 8.2. „Õhuliinide paigutamine“ lg 2 alusel peab maanteega
lõikumisel planeerima side- või elektriliini posti või maantee läheduses ükskõik mis
otstarbega masti (sh tuulik, sidemast) tee muldkeha servast vähemalt võrdsele kaugusele
posti või masti kõrgusega. Tuuliku puhul tuleb masti kõrgusele lisada tiiviku laba pikkus.
Eeltoodust tulenevalt palume planeeringu seletuskirja lisada tingimus, et riigiteega
külgneval alal (sh väljaspool tee kaitsevööndit) kooskõlastatakse Maanteeametiga
planeeringud, projekteerimistingimused ja ehitusprojektid, millega kavandatakse üle 30 m
kõrgusi rajatisi.
Palume kõik eeltoodud punktid planeeringus kajastada ja valminud planeerimislahendus
esitada Maanteeametile kooskõlastamiseks info@mnt.ee.
Märgime, et soovime olla kaasatud planeeringu koostamise protsessi ning oleme valmis
selgitama ja täpsustama käesoleva kirjaga esitatud lähteseisukohti ning ettepanekuid.
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marten Leiten
planeeringute menetlemise talituse juhataja
Lisa: Üldplaneeringu seletuskiri
Kristjan Reimets
Kristjan.Reimets@mnt.ee
Tiit Harjak
Tiit.harjak@mnt.ee
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Koonga Vallavalitsus
Koonga küla
88401 Pärnumaa
mihkel.kalmaru@koongavald.ee

Teie 29.01.2016
Meie 10.02.16 nr 15-2/15-00700/386

Koonga valla üldplaneeringust
Olete pöördunud e-kirjaga Maanteeameti poole ning soovinud täiendavaid selgitusi Koonga
valla üldplaneeringu mittekooskõlastamise osas.
Alljärgnevalt anname vastused koos selgitusega Teie küsimustele punktide kaupa.
Punkt 2
Maanteeamet jääb seisukohale, et riigiteede kaitsevööndisse üldjuhul hooneid mitte
kavandada.
See ei tähenda, et igasugune ehitustegevus on kaitsevööndis keelatud. Plaanitavateks
tegevusteks, mis eeeldavad ehitusluba, tuleb taotleda Maanteeameti kooskõlastus.
Otsuse tegemisel lähtub Maanteeamet tee kasutaja ja tee konstruktsioonide ohutusest
ning majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määrusest nr 106 „Tee projekteerimise
normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ ja kehtivatest seadustest.
Punkt 3
Maanteeamet jääb seisukohale, et planeeringus kajastada riigiteede koridorid, 20 m
mõlemale poole olemasoleva tee teljest. Eeltoodud koridoris seada
maakasutustingimuseks, et koridori alas võib ehitada hooneid või rajatisi ning rajada
istandikke üksnes Maanteeameti nõusolekul ning kohalikul omavalitsusel tuleb
Maanteeametilt
küsida
nõuded
enne
planeeringu
algatamist
või
projekteerimistingimuste väljastamist. Selline koridor on äärmiselt vajalik, et säiliks
võimalus riigiteede võrgu kaasajastamiseks (ristmike ümberehitus, kraavide rajamine,
lisaradade ehitus jne).
Punkt 13
Kooskõlastada
Maanteeametiga planeeringud, projekteerimistingimused ja
ehitusprojektid, millega kavandatakse üle 30 m kõrgusi rajatisi. Kooskõlastust pole
tarvis kui rajatis jääb väljapoole riigitee kaitsevööndit ning rajatise kõrgus on väiksem
võrreldes rajatise kaugusega riigiteest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marten Leiten
planeeringute menetlemise talituse juhataja

Kristjan Reimets
Kristjan.Reimets@mnt.ee
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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud 29.12.2015
Kehtib kuni 29.12.2020
Alus: AvTS § 35 lg 1 p 10
KAITSEMINISTEERIUM

Koonga Vallavalitsus
Koonga küla
88401 PÄRNUMAA
info@koongavald.ee

Teie 20.11.2015 nr 7-1.2/510
Meie 30.12.2015 nr 12.3-2/15/4966

Üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne

Kaitseministeerium kooskõlastab Koonga valla üldplaneeringu üksnes tingimusega, et
üldplaneeringus täpsustatakse tuulegeneraatoritega seotud punkte, lõike ja jooniseid. Nimelt on
näiteks seletuskirja lk 12 punktis 2.9 on kirjas, et planeeritavale alale tuuleparke planeeritud ei
ole. Samas on järgmises lõigus kirjas, et planeeringualale on lubatud ehitada kuni 28 m kõrguseid
üksiktuulikuid ja märgitud, et üldplaneeringu joonisel 3 on alad, kus üksiktuulikute
kõrguspiirangut ei ole. Seetõttu on Kaitsevägi analüüsinud joonisel 3 toodud kõrguspiiranguta
tuulikute alasid ja leidnud, et kahjuks ei ole võimalik Koonga valda rajada mistahes kõrgusega
tuulikuid.
Käesoleva kirja lisas 1 „Koonga valla üldplaneeringu tuulikute alad 1–31“ oleme Koonga valla
joonist 3 täiendanud nii, et praeguses üldplaneeringus tuulikute kõrguspiiranguta alad on
nummerdatud. Iga ala kohta on järgmises tabelis märgitud tuuliku võimalik maksimumkõrgus,
mis ei vähenda õhuseireradari töövõimet.
Ala
Tuuliku kõrgus
number
(m)
1
35
2
35
3
35
4
120
5
120
6
120
7
90
8
70
9
50
10
70
11
75
12
60
13
60
14
75
Sakala 1 / 15094 Tallinn / 717 0022 / kantselei@kaitseministeerium.ee / www.kaitseministeerium.ee
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

70
70
90
90
125
125
125
80
105
130
115
115
100
120
50
70
70

Eeltoodu alusel palume Teil üldplaneeringu seletuskirjast ja jooniselt 3 eemaldada, et Koonga
valla üldplaneeringu joonise 3 aladel ei ole tuulikutel kõrguspiiranguid. Peale selle palume
üldplaneeringus täpsustada, et Koonga valla üldplaneeringu joonisel 3 märgitud aladel on tabelis
märgitud maksimumkõrgustest madalamad tuulikud võimalikud vaid juhul, kui igale alale
rajatakse üks tuulik, kusjuures kahes eri alas asuva tuuliku kaugus teineteisest on üle 1
kilomeetri.
Kaitseministeeriumi seisukoht tugineb kaitseministri 26.06.2015 määrusel nr 16 "Riigikaitselise
ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise
töövõimet mõjutavate ehitiste kohta" (https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015014).
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ingvar Pärnamäe
Kaitseinvesteeringute asekantsler

Lisa 1. Koonga valla üldplaneeringu tuulikute alad 1-31.

Sirje Tomiste 717 0243, 5304 7714
sirje.tomiste@kaitseministeerium.ee
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Koonga Vallavalitsus
Koonga küla
88401 Pärnumaa

Teie: 20.11.2015
nr 7-1.2/510
Meie: 07.01.16
nr 1.10-17/15-00643/129

Koonga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu
kooskõlastamisest
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala asutus Maanteeamet saatis 30.12.2015
kirjaga nr 15-2/15-00700/326 ettepanekud Koonga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu täiendamiseks. Palume arvestada Maanteeameti
ettepanekutega ja esitada pärast täienduste sisseviimist eelnõu uuesti kooskõlastamiseks
Maanteeametile ning teadmiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Merike Saks
kantsler

Teadmiseks: Maanteeamet

Eda Paju
639 7610 Eda.Paju@mkm.ee
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VIGALA VALLAVOLIKOGU
VÄLJAVÕTE ISTUNGI PROTOKOLL ist
Vigala vald

30.12.2015 a. nr 11

Algus kell 15.00
Lõpp kell 16.20
Istungit juhatas Martin Andreller
Istungit protokollis Heli Lints
Istungist võtsid osa: Heli Lints, Toivo Averin, Martin Andreller, Ants Ojavee, Maret
Järv, Kristine Niit, Jaan Viska, Neeme Noppel, Enn Roosi, Olavi Allipere.
Puudusid Aivar Jõgiste, Taivo Kuusik, Jüri Nisumaa
Läbirääkimised päevakorra asjus.
OTSUSTATI: avalikul hääletusel 8 poolthäälega kinnitada järgmine PÄEVAKORD:
1. Vängla küla külavanema ametisse kinnitamine
2. Vigala Vallavalitsuse ja valla allasutuste finantseerimine 2016.aastal
3. Vigala Vallavolikogu otsuse 24.09.2015 nr 45 “Vigala valla omandis olevale
kinnisasjale ja kinnistusse kandmata katastriüksustele isikliku kasutusõiguse
seadmine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks” p 1.5 tühistamine
4. Vigala valla jäätmekava kinnitamine
5. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
6. Vigala valla Vana-Vigala külas asuva Sulo tee L1 katastriüksuse nr
88401:001:0459 omandamine
7. Vigala Hooldekodu hoolekogusse esindaja määramine
8. Rapla maakonnaplaneeringu koostamine ja omavalitsuste huvide
väljaselgitamine
9. Koonga valla üldplaneeringu kooskõlastamine
10. Märjamaa valla ettepanek õpilastranspordi teenuste kaasrahastamiseks
11. Avaldused
12. Informatsioonid
9. Koonga valla üldplaneeringu kooskõlastamine
KUULATI: Priit Kärsna tegi ettekande Koonga valla üldplaneeringu kooskõlastamise
kohta. Toimus arutelu.
OTSUSTATI: avalikul hääletusel 9 poolthäälega anda kooskõlastus Koonga valla
üldplaneeringule. 1 volikogu liige jäi erapooletuks.
/allkiri/
Martin Andreller
Volikogu esimees
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Mina, allakirjutanud Vigala vallasekretär HELJA KAARITS, kelle ametiruumid asuvad Rapla
maakonna Vigala valla Kivi-Vigala külas, kinnitan käesoleva väljavõtte, mis on valmistatud
dokumendi originaalist ning vastab sellele, õigsust.
/allkirjastatud digitaalselt/
Helja Kaarits
Vallasekretär
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Teie:7-1.2/510/-25
Regnr: 1.1-7/2760-3
Tere
Muinsuskaitseamet kooskõlastas Koonga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
eelnõud.
Kooskõlastus 28.03.2016 nr 27011.
Lugupidamisega

Nele Rent
Pärnumaa vaneminspektor
nele. rent@muinas. ee
443 1046
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Hr Mikk Pikkmets
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie: 24.03.2016 nr 7-1.2/510-25
Meie: kuupäev vastavalt digitaalallkirja
kuupäevale nr 3-1.20/1296

Vastus taotlusele
Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse Koonga valla
üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamiseks.
Annate oma taotluses teada, et olete vastavalt planeeringuga puudutatud isikute poolt esitatud
arvamustele ja ettepanekutele täiendanud Koonga valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõusid. Juurdepääs planeeringu
dokumentidele asub aadressil: http://www.koongavald.ee/plan.html.
Anname teada, et RMK on tutvunud eelpool toodud aadressil olevat materjalidega ning
kooskõlastab Koonga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
eelnõu täiendavate ettepanekute ja tingimusteta.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Timberg
Juhatuse liige
Ere Kaaristu
676 7345

263

Mikk Pikkmets
vallavanem
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 24.03.2016 nr 7-1.2/510-25
Meie 11.04.2016 nr 6-5/16/121-2

Koonga valla üldplaneeringu ja KSH
aruande kooskõlastamine
Austatud Mikk Pikkmets
Olete esitanud Keskkonnaametile kooskõlastamiseks Koonga valla üldplaneeringu (edaspidi
ÜP) ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu
(registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 24.03.2016 nr 6-5/16/121 all).
Koonga valla ÜP ja selle KSH on algatatud Koonga Vallavolikogu 25.03.2010 otsusega nr 33.
Koonga valla ÜP koostamise peamine eesmärk on valla üldise ruumilise arengu kujundamine,
detailplaneeringu kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta
aladele maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. ÜP koostamisel on aluseks võetud Koonga
valla arengukava, kehtiv Pärnu maakonnaplaneering ja teemaplaneeringud, koostatav Pärnu
maakonnaplaneering ja 330/110 kV elektriliini teemaplaneering.
Vaadanud läbi Keskkonnaameti 25.01.2016 kirjas nr 6-5/16/40 esitatud märkuste alusel
täiendatud ja kooskõlastamiseks esitatud materjalid ning lähtudes planeerimisseaduse § 17 lgst 2 kooskõlastab Keskkonnaamet Koonga valla üldplaneeringu.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Sulev Vare
juhataja
Harju-Järva-Rapla regioon
Pärnu-Viljandi regiooni juhataja ülesannetes

Toomas Kalda 4477383
toomas.kalda@keskkonnaamet.ee
Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658
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Lp Mikk Pikkmets
Koonga Vallavalitsus
Koonga küla
88401 PÄRNUMAA
info@koongavald.ee

Teie 24.03.2016 nr 7-1.2/510-25
Meie 15.04.2016 nr 12.3-2/16/1212

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu kooskõlastamine

Täname Teid Koonga valla üldplaneeringus riigikaitseliste huvidega arvestamise eest.
Kaitseministeerium kooskõlastab Koonga valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu järgmiste lisaettepanekutega.
Palume seletuskirja punktis 2.9.1. tuulikute rajamise tingimuste hulka lisada tingimus, mis
kohustab Kaitseministeeriumiga kooskõlastama kõigi tuulegeneraatorite ja tuuleparkide
detailplaneeringud ning ehitusprojektid (lennundusseadus § 35 lg 61) ja projekteerimistingimused
või nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitamise teatis (ehitusseadustik §
120 lg 1). Palume ka märkida, et Kaitseministeeriumiga tuleb teha koostööd võimalikult varases
etapis. Kooskõlastamise tingimuse ja koostöö vajaduse rõhutamine on oluline, sest nagu eelmises
Kaitseministeeriumi kirjas kirjutatud, siis võivad Koonga valda rajatavad tuulikud mõjuda
negatiivselt riigikaitseliste ehitiste töövõimet. Seetõttu ei ole võimalik ka planeeringus määratud
üksiktuulikute aladesse ehitada mistahes kõrguse või asukohaga tuulegeneraatoreid. Sarnaselt
palume täiendada ka seletuskirja muid punkte ja lõike (nt 4.1 lk 24, p 4.2 lk 29, p 6.3 lk 40), kus
on käsitletud üle 28 m üksiktuulikuid või raadiosidemaste, ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande eelnõu.
Kaitseministeeriumi 30.12.2015 kirjas nr 12.3-2/15/4966 toodud tuulikute võimalikud kõrgused
on tinglikud lubatud kõrgused ja lõplik kooskõlastus sõltub konkreetse tuuliku asukohast.
Seetõttu palume üldplaneeringu joonisel 3 lisada üksiktuulikute rajamiseks sobilike alade
tingmärgi juurde, et aladele on märgitud hinnanguline lubatud kõrgus. Sarnaselt palume
täiendada ka üldplaneeringu seletuskirja ja KSH aruande eelnõu.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ingvar Pärnamäe
Kaitseinvesteeringute asekantsler
Sakala 1 / 15094 Tallinn / 717 0022 / kantselei@kaitseministeerium.ee / www.kaitseministeerium.ee
Registrikood 70004502
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Sirje Tomiste 717 0243, 5304 7714
sirje.tomiste@kaitseministeerium.ee
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Mikk Pikkmets
vallavanem
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 20.11.2015 nr 7-1.2/510
24.03.2016 nr 7-1.2/510-25
Meie 22.12.2015 nr 6.2-3/17599
19.04.2016 nr 6.2-3/5624

Üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu kooskõlastamine
Austatud härra vallavanem
Olete esitanud Maa-ametile 24.03.2016 kirjaga nr 7-1.2/510-25 kooskõlastamiseks Koonga
valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi
KSH) aruande eelnõu. Koonga valla üldplaneering ja selle KSH on algatatud Koonga
Vallavolikogu 25.03.2010 otsusega nr 33. Üldplaneeringu eesmärk on valla üldise ruumilise
arengu kujundamine, detailplaneerimise kohustusega alade ja juhtude ning detailplaneeringu
kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste määramine. Üldplaneering hõlmab
Koonga valla territooriumi. Planeeringumaterjalid olid kättesaadavad elektroonselt aadressil
http://www.koongavald.ee/plan.html. Maa-amet, tutvunud seisuga 06.04.2016 Koonga valla
kodulehel kättesaadaval olnud planeeringudokumentidega, märgib järgmist.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (edaspidi EhSRS) § 1 lõike 1
kohaselt menetletakse enne EhSRS jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes kuni
30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduses (edaspidi PlanS) sätestatud nõuetest.
Märgime, et Maa-ameti 22.12.2015 kirjas nr 6.2-3/17599 toodud ettepanekuga riigi reservmaa
piiriettepanekuga nr AT0611220018 hõlmatud maa planeerimiseks on muudetud
planeeringulahenduses
arvestatud
ning
nimetatud
maaüksus
on
eemaldatud
munitsipaalomandisse taotletavate maade loetelust.
PlanS § 17 lõike 2 punkti 3 kohaselt kooskõlastab enne planeeringu PlanS § 18 kohast
vastuvõtmist planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus üldplaneeringu asjaomase
riigiasutusega kui planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev
maardla või selle osa. Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 63 lõike 4 kohaselt, kui
planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa,
kooskõlastatakse üldplaneering 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.

Mustamäe tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 / maaamet@maaamet.ee / www.maaamet.ee
Registrikood 70003098
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MaaPS § 62 kohaselt tuleb maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel
tagada keskkonnaregistris arvele võetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja
juurdepääs maavaravarule. Nimetatud seaduse § 62 lõike 3 järgi võib Keskkonnaministeerium
maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat püsiva iseloomuga tegevust lubada üksnes juhul,
kui kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise või
maavaravarule juurdepääsu osas olemasolevat olukorda.
Järgnevalt anname on seisukoha lähtuvalt asjaolust, et Koonga valla territooriumile jäävad
osaliselt või täielikult 11 maardlat: Lavassaare, Lihula, Kaseraba, Kesu ja Võlla
turbamaardlad, Mustu-Nõmme ja Sooba liivamaardlad ning Koonga, Tamme, Mihkli ja Tarva
dolokivimaardlad. Koonga vallas asuvatel maardlatel on seitse kehtivat maavara
kaevandamise luba: Tarva dolokivikarjäär, Tarva II dolokivikarjäär, Koonga dolokivikarjäär,
Koonga II dolokivikarjäär, Põhara turbatootmisala, Põhara II turbatootmisala ja MustuNõmme liivakarjäär. Menetluses on Tamme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus, Tarva
dolokivikarjääri laiendamise taotlus.
Oma eelmises kirjas 22.12.2015 nr 6.2-3/17599 palusime üldplaneeringus anda
mäetööstusmaa juhtotstarve kehtivate kaevandamislubadega piiritletud mäeeraldiste ja nende
teenindusmaade aladele. Taotletavate kaevandamislubadega piiritletud mäeeraldiste ja nende
teenindusmaade aladele palusime anda mäetööstusmaa või vajadusel perspektiivse
mäetööstusmaa juhtotstarbe. Joonistele Põhijoonis ja Maardlad ja tehnorajatised on Sooba
liivamaardlale (registrikaart nr 186) määratud mäetööstusmaa juhtotstarve ning seletuskirjas
on kirjeldatud (tsiteerin): „Mäetööstusmaa – tähistab kaevandatavaid alasid, karjääride ja
turbatootmise alla jäävaid alasid. Siia võivad kuuluda ka kaevandamisega seotud ja seda
teenindavad spetsiifilised maapealsed hooned, rajatised, ladustamisplatsid jms“. Märgime, et
Sooba liivamaardlas ei ole kehtivaid maavara kaevandamise lube ega menetluses olevaid
kaevandamisloa taotlusi, mistõttu palume jätkuvalt antud alal mäetööstusmaa juhtotstarbe
määramist seletuskirjas põhjendada. Samuti palume kanda planeeringujoonistele Koonga
dolokivimaardla (registrikaart nr 77) ja Tamme dolokivimaardla (registrikaart nr 858) aladele
jäävad mäetööstusmaade piirid lähtuvalt ajakohastest registriandmetest ehk vastavalt
kehtivatele ja taotletavatele kaevandamislubadele. Keskkonnaregistri seaduse § 6 kohaselt
peab planeeringute koostamisel kasutama üksnes keskkonnaregistrisse kantud
keskkonnaandmeid.
Jooniselt Põhijoonis nähtub, et maardlad kattuvad rohevõrgustiku aladega. KSH aruande
peatüki 4.1.6 Mäetööstusmaa all on leevendavate meetmetena maardlate kasutusele võtmisel
kirjeldatud (tsiteerin): „Vältida uute karjääride rajamist (sh olemasolevate laiendamist)
rohelise võrgustiku aladele. Juhul, kui karjääri rajamine on möödapääsmatu, tuleb enne
kaevandama asumist kavandada rohelise võrgustiku asenduskoridor või -ala, et rohelise
võrgustiku sidusus säiliks. Kaevandamise lõppedes tuleb kaevandustegevusest rikutud maaala rekultiveerida ja taastada rohelise võrgustiku osana. Loa andjal on õigus rohelise
võrgustiku toimimise tagamiseks seada vajalikke leevendus- ja kompensatsioonimeetmeid“.
Seletuskirja peatükis 4.1. Roheline võrgustik on rohelise võrgustiku alal üldiste maakasutuseja ehitustingimustena kirjeldatud (tsiteerin): „Raadamine koos katastriüksuse sihtotstarbe
muutmisega rohelise võrgustiku tugialadel üldjuhul lubatud ei ole v.a endiste talukohtade
maal, üksikelamu või talukompleksi rajamisel, tuletõrje veevõtukohtade ja nendele
juurdepääsude rajamisel, metsaparanduseks tehtavatel töödel ning metsamajanduslike
püsilaoplatside rajamisel, maavara kaevandamise loa andmisel mäeeraldisel ja selle
teenindusmaal, pärandkultuuri- ja ürglooduse objektidel lähtuvalt vajadusest neid kaitsta või
eksponeerida, kultuurimälestiste kaitsevööndis lähtuvalt vajadusest mälestist kaitsta või
eksponeerida“. Nõustume eelpool kirjeldatuga.
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Joonistel Põhijoonis ning Pärandkultuur ja loodus on näha maardlate kattumine väärtusliku
põllumajandusmaa aladega. Seletuskirja peatükis 4.3. Väärtuslik põllumajandusmaa on
toodud ühe punktina, et (tsiteerin): „väärtuslik põllumajandusmaa tuleb hoida
põllumajanduslikus kasutuses“. Samuti nähtub planeeringujoonistelt, et Mihkli maardlal on
kattumine pärandkultuuri ala ja joonobjektiga, Kesu maardlal ürglooduse objekti maaga.
Võlla, Mihkli, Lihula, Lavassaare ja Koonga maardlatel on kattumine väärtusliku maastiku
alaga. Samas on seletuskirja peatükis 2.7. Maavarad ning KSH aruande peatüki 4.1.6
Mäetööstusmaa all leevendavate meetmetena maardlate kasutusele võtmisel kirjeldatud
(tsiteerin): „Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis asuvad väärtuslikul
põllumajandusmaal, väärtuslikel maastikel, pärandkultuuri või ürglooduse objektil. Juhul, kui
nimetatud aladel on kaevandamine möödapääsmatu ja majanduslikult otstarbekas, tuleb
eelnevalt kaaluda kaasnevaid mõjusid ja arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel,
korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel
tuleb lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete rakendamiseks“. Nõustume
eelpool kirjeldatuga.
Tutvunud Maa-ametile 24.03.2016 kirjaga nr 7-1.2/510-25 kooskõlastamiseks esitatud
Koonga valla üldplaneeringu dokumentidega teatame, et Maa-amet nõustub üldplaneeringu
lahendusega tingimusel, et planeeringudokumente täiendatakse vastavalt eelpool toodud
märkustele.
Palume hoida Maa-ametit kursis planeeringu edasise menetlemisega, sh edastada Maa-ametile
teadmiseks muudetud planeeringumaterjalid. Palume võimalusel edastada üldplaneeringu
vastuvõtmise ja kehtestamise otsused digitaalsel kujul ning kehtestatud üldplaneeringu
joonised ja seletuskiri .pdf, .cad või .jpg vormingus järgnevale e-kirja aadressile:
maaamet@maaamet.ee.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tambet Tiits
Peadirektor

Janelle Luik
675 0194, Janelle.Luik@maaamet.ee
Mare Laan
665 0639, Mare.Laan@maaamet.ee
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Mikk Pikkmets
Koonga Vallavalitsus
Koonga küla
88401 Pärnumaa
mihkel.kalmaru@koongavald.ee

Teie 24.03.2016 nr 7-1.2/510-25
Meie 20.04.16 nr 15-2/15-00700/463

Koonga valla üldplaneeringu kooskõlastus
Olete esitanud Maanteeametile kooskõlastamiseks Koonga valla üldplaneeringu.
Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud Maanteeameti 30.12.2015 kirjaga nr 15-2/1500700/326 esitatud lähteseisukohtadega.
Võttes aluseks Planeerimisseaduse § 57 lg 1 ja § 65 ning Maanteeameti põhimääruse,
kooskõlastame AS Kobras koostatud töö „Koonga valla üldplaneering“.
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Urm
planeeringute osakonna juhataja
Lisa: Seletuskiri
Kristjan Reimets
Kristjan.Reimets@mnt.ee

Pärnu mnt 463a / 10916 Tallinn / 611 9300 / info@mnt.ee / www.mnt.ee
Registrikood 70001490
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LISA 3
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LISA 4
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu teade
Avaldamise algus: 29.04.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Koonga
Vallavalitsus
avaldab
teadaande keskkonnamõju
hindamise
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 ja § 37 lõike 1 alusel.

ja

Koonga Vallavalitsus teatab Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.
Koonga Vallavolikogu algatas üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise 25.03.2010
otsusega nr 33.
Üldplaneeringu eesmärk on valla (440 km2) ruumilise arengu põhimõtete
kujundamine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine.
Piiriülest keskkonnamõju ei esine.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Koonga Vallavolikogu
Koostamise korraldaja on Koonga Vallavalitsus
Koostaja on aktsiaselts KOBRAS (registrikood: 10171636); Koonga Vallavalitsus
(registrikood: 75003482) kontaktisikud Teele Nigola (ÜP), e-post teele@kobras.ee, tel
7300310, Anne Rooma (KSH), e-post anne.rooma@kobras.ee, tel 7300310, Mihkel
Kalmaru, mihkel.kalmaru@koongavald.ee, tel 4473745
Kehtestaja on Koonga Vallavolikogu
Strateegilise planeerimisdokumendi eelnõuga ja KSH aruandega on võimalik eelnevalt
tutvuda 9. maist 2016 kuni 5. juunini 2016 tööajal Koonga vallamajas (Koonga küla,
Koonga vald, Pärnumaa) ja valla koduleheküljel http://www.koongavald.ee/plan.html.
KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 6. juunini
2016 Koonga Vallavalitsuse ja aktsiaselts Kobras aadressidel.
KSH aruande avalik arutelu toimub 07. juunil 2016 algusega kell 17.00 aadressil Lõpe
klubi, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa.
Koonga Vallavalitsus
Koonga, PÄRNUMAA
Telefon: 4473740
E-post: INFO@KOONGAVALD.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Asevallavanem Silver Seegar
Telefon: +3725258769
E-post: silver.seegar@koongavald.ee
Teadaande number 943898
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

LISA 5
Avalikustamise ajal Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringule ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele esitatud ettepanekud ja
seisukohad ning nendega arvestamine
Jrk
nr
1.

Asutus,
kuupäev
Maaeluministeerium,
05.05.2016

Isik

Ettepaneku sisu

Ettepanekuga arvestamine

Urmas
Kruuse
(Maaeluminister),
kontaktisik
on
Helve Hunt

Maaeluministeeriumis ette valmistava väärtusliku põllumajandusmaa õiguslikke aluseid käsitleva seaduse eelnõu
kohaselt on Eesti põllumajandusmaa keskmiseks boniteediks on 40 hindepunkti ning Pärnumaa põllumajandusmaa
keskmiseks boniteediks 35 hindepunkti. Lähtuvalt eelnõus
kavandatust oleks Pärnumaal, seal hulgas Koonga vallas,
väärtuslik see põllumajandusmaa massiiv, mille boniteet
on 35 või rohkem hindepunkti ning mille suurus on vähemalt üks hektar. Lähtuvalt eeltoodust soovitame Koonga
valla ÜP koostamisel lähtuda väärtuslike põllumajandusmaade määratlemisel seaduse eelnõus käsitletud
põhimõttest, mille kohaselt oleksid väärtuslikud need
maatulundusmaa sihtotstarbega põllumajandusmaa massiivid, mille boniteet on 35 hindepunkti ja rohkem.
Siinjuures lisame, et kuna väärtuslikku põllumajandusmaad
kajastavad üksikasjad saavad õigusjõu peale vastava
seaduse kehtima hakkamist, soovitame ÜPs väärtusliku
põllumajandusmaa massiivi täpse minimaalsuuruse
kajastamist vältida.

Koonga Vallavalitsus kaalus Maaeluministeeriumi
ettepanekuid ÜP osas. Vastavalt esitatud soovitusele
jätsime üldplaneeringus väärtusliku põllumajandusmaa
massiivi täpse minimaalsuuruse kajastamata.
Soovitust, et väärtusliku põllumajandusmaa hulka
arvatakse massiivid, mille boniteet on kõrgem 35
hindepunktist me ei arvestanud järgmistel
põhjustel:

vastuolu
seadusega
või
kehtestatud
planeeringuga puudub;

ei ole teada, milliseks kujuneb peale haldusreformi maakonnapiir ja maakonna keskmine
põllumajandusmaa boniteet;

Koonga valla inimasustus on väga hõre ning
arendajate soov ehitada põllumajandusmaale
puudub;

põllumajandusmaa hind on Koonga vallas üldjuhul kallim, kui ehitisteta elamumaal ja endiste
talukohtade maal, millele ehitamist Koonga vald
üldplaneeringus soosib;

vastupidiselt linnalähedastele valdadele ilmneb
Koonga vallas suund tühermaade ja kasutusest
välja langenud ehitiste aluse maa põllumajandusmaana kasutusele võtmiseks.

Kobras AS töö nr 2014-130
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Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne

Jrk
nr
2.

Asutus,
kuupäev
Kaitseministeerium,
07.06.2016

Isik

Ettepaneku sisu

Ettepanekuga arvestamine

Ingvar Pärnamäe
(Kaitseinvesteeringute asekantsler),
kontaktisik on Sirje
Tomiste

Kaitseministeerium kooskõlastab Teie 29.04.2016 kirjaga
esitatud Koonga valla ÜP ja selle KSH aruande järgmiste
lisaettepanekutega.
Palume seletuskirja tuulikute rajamise käsitletavatesse ÜP
seletuskirja punktidesse lisada tingimus, mis kohustab
Kaitseministeeriumiga kooskõlastama kõigi mistahes kõrgusega tuulegeneraatorite ja tuuleparkide detailplaneeringud ning ehitusprojektid (lennundusseadus § 35 lg 61) ja
projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse
puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitamise teatis (ehitusseadustik § 120 lg 1). ÜP seletuskirjas on praegu (p 2.9.1
lk 12, p 4.1 lk 24, p 4.2 lk 29 ja p 6.3 lk 40) märgitud, et
Kaitseministeeriumiga tuleb kooskõlastada üksnes detailplaneering vaid üle 28 m kõrguste üksiktuulikute, raadiosidemastide püstitamise korral. Täpsustame, et üle 28 m
tingimus kehtib kõigi ehitiste puhul, kuid tuulegeneraatorite
ja tuuleparkide puhul ei sõltu Kaitseministeeriumiga kooskõlastamise nõue tuulegeneraatori kõrgusest, vaid kõigi
mistahes kõrgusega tuulegeneraatorite püstitamine tuleb
kooskõlastada Kaitseministeeriumiga. Samuti on Kaitseministeeriumiga tarvis kooskõlastada peale detailplaneeringu ka ehitusprojektid, projekteerimistingimused või
ehitusloa eelnõu või ehitamise teatis. Seega on korrektne
märkida, et Kaitseministeeriumiga tuleb kooskõlastada
kõigi tuulegeneraatorite ja tuuleparkide planeeringud ja
ehitusprojektid (lennundusseadus § 35 lg 61) ning kõigi
üle 28 m kõrgete ehitiste planeeringud ja projekteerimistingimused või nende puudumise korral ehitusloa eelnõu
või ehitamise teatis (ehitusseadustik § 120 lg 1 p 1). Samu
täiendusi palume ka KSH aruandesse (lk 63, 73, 85, 88,
95, 109).
Samuti täiendame, et Kaitseministeeriumi varem teatatud
tuulikute võimalikud kõrgused on esialgsed hinnangulised
võimalikud kõrgused. Lõplik kooskõlastus ning tuuliku
lõplik võimalik kõrgus sõltub konkreetse tuuliku asukohast.

Koonga Vallavalitsus arvestas Kaitseministeeriumi
ettepanekuid ning täiendas ÜP peatükki 2.9.1.
Elektrivarustus lisatingimusega - kõigi tuulegeneraatorite
ehitamisel
tuleb
ehitusloa
eelnõud
ja
ehitusteatised
Kaitseministeeriumiga
eelnevalt
kooskõlastada”.
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Vastavad muudatused on viidud sisse samuti KSH
aruandesse.
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Mikk Pikkmets
Koonga Vallavalitsus

Teie: 29.04.2016 nr 7-1.2/206
Meie: Kuupäev digiallkirjas
nr 4.1-5/4011-1

Koonga valla üldplaneeringu eelnõu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande avalikustamine

Austatud härra Pikkmets

Maaeluministeerium, olles analüüsinud Koonga valla üldplaneeringu eelnõu seletuskirja ja
teisi sellega seonduvaid dokumente, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes (KSH)
toodud põhimõtteid ning Maaeluministeeriumi ja Koonga Vallavalitsuse vahel peetud
asjassepuutuvat kirjavahetust, annab järgmised seisukohad.
1. Maaeluministeeriumis ette valmistatava väärtusliku põllumajandusmaa õiguslikke aluseid
käsitleva seaduse eelnõu kohaselt on väärtuslikuks põllumajandusmaaks defineeritud küla või
aleviku territooriumil paiknev maatulundusmaa sihtotstarbega haritava maa, püsirohumaa ja
püsikultuuride all oleva maa massiiv, mille suurus on vähemalt üks hektar ja mille boniteet on
võrdne või suurem Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist. Maakonnas,
mille kaalutud keskmine boniteet on Eesti keskmisest madalam, on väärtuslik see
põllumajandusmaa massiiv, mille boniteet on võrdne või suurem selle maakonna keskmisest
boniteedist.
Eelnõu väljatöötamisega kaasnes ka põllumajandusmaa massiive, sh väärtusliku
põllumajandusmaa massiive, kajastava kaardikihi koostamine. Lähtuvalt kaardikihi
väljatöötamisega kaasnevatest algandmetest kujunes Eesti põllumajandusmaa keskmiseks
boniteediks 40 hindepunkti ning Pärnumaa põllumajandusmaa keskmiseks boniteediks 35
hindepunkti. Lähtuvalt eelnõus kavandatust oleks Pärnumaal, seal hulgas Koonga vallas,
väärtuslik see põllumajandusmaa massiiv, mille boniteet on 35 või rohkem hindepunkti ning
mille suurus on vähemalt üks hektar.
Lähtuvalt eeltoodust soovitame Koonga valla üldplaneeringu koostamisel lähtuda väärtuslike
põllumajandusmaade määratlemisel seaduse eelnõus käsitletud põhimõttest, mille kohaselt
oleksid väärtuslikud need maatulundusmaa sihtotstarbega põllumajandusmaa massiivid, mille
boniteet on 35 hindepunkti ja rohkem. Siinjuures lisame, et kuna väärtuslikku
põllumajandusmaad kajastavad üksikasjad saavad õigusjõu peale vastava seaduse kehtima
hakkamist, soovitame üldplaneeringus väärtusliku põllumajandusmaa massiivi täpse
minimaalsuuruse kajastamist vältida.

Lai tn 39 // Lai tn 41 / 15056 Tallinn / 625 6101/ info@agri.ee / www.agri.ee
Registrikood 70000734
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Üldplaneeringu seletuskirja peatükis nr 4.3 „Väärtuslikud põllumajandusmaad“ käsitletud
väärtusliku põllumajandusmaa säilitamiseks kavandatud üldiste tingimustega oleme nõus.
2. Koonga valla kodulehel toodud andmetest lähtuvalt oli 2016. aasta 1. jaanuari seisuga valla
elanike arv 1096 elanikku. Sellest tulenevalt tuleb üldplaneeringu puhul silmas pidada
võimalikke haldusreformist tulenevaid muudatusi. Lisaks on koostamisel kõikide
maakondade, seal hulgas Pärnu maakonna, puhul uued maakonnaplaneeringud. Seetõttu on
Koonga valla üldplaneeringu koostamisel mõistlik arvestada riigi ja maakonna tasandil
toimuvate muutuste ning kavandatavate arengutega, vältides seejuures võimalike vastuolude
tekkimist.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Kruuse
Maaeluminister

Helve Hunt
625 6511 helve.hunt@agri.ee

2 (2)

278

Koonga Vallavalitsus
Koonga küla
88401 Pärnumaa
info@koongavald.ee

Teie 29.04.2016 nr 7-1.2/206
Meie 07.06.2016 nr 12.1-1/16/1817

Koonga valla üldplaneeringu ja KSH aruande kooskõlastamine
Kaitseministeerium kooskõlastab Teie 29.04.2016 kirjaga esitatud Koonga valla üldplaneeringu ja selle
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande järgmiste lisaettepanekutega.
Palume seletuskirja tuulikute rajamise käsitletavatesse seletuskirja punktidesse lisada tingimus, mis
kohustab Kaitseministeeriumiga kooskõlastama kõigi mistahes kõrgusega tuulegeneraatorite ja
tuuleparkide detailplaneeringud ning ehitusprojektid (lennundusseadus § 35 lg 61) ja
projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitamise teatis
(ehitusseadustik § 120 lg 1). Seletuskirjas on praegu (p 2.9.1 lk 12, p 4.1 lk 24, p 4.2 lk 29 ja p 6.3 lk 40)
märgitud, et Kaitseministeeriumiga tuleb kooskõlastada üksnes detailplaneering vaid üle 28 m kõrguste
üksiktuulikute, raadiosidemastide püstitamise korral. Täpsustame, et üle 28 m tingimus kehtib kõigi
ehitiste puhul, kuid tuulegeneraatorite ja tuuleparkide puhul ei sõltu Kaitseministeeriumiga
kooskõlastamise nõue tuulegeneraatori kõrgusest, vaid kõigi mistahes kõrgusega tuulegeneraatorite
püstitamine tuleb kooskõlastada Kaitseministeeriumiga. Samuti on Kaitseministeeriumiga tarvis
kooskõlastada peale detailplaneeringu ka ehitusprojektid, projekteerimistingimused või ehitusloa eelnõu
või ehitamise teatis. Seega on korrektne märkida, et Kaitseministeeriumiga tuleb kooskõlastada kõigi
1
tuulegeneraatorite ja tuuleparkide planeeringud ja ehitusprojektid (lennundusseadus § 35 lg 6 ) ning kõigi
üle 28 m kõrgete ehitiste planeeringud ja projekteerimistingimused või nende puudumise korral ehitusloa
eelnõu või ehitamise teatis (ehitusseadustik § 120 lg 1 p 1). Samu täiendusi palume ka keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruandesse (lk 63, 73, 85, 88, 95, 109).
Samuti täiendame, et Kaitseministeeriumi varem teatatud tuulikute võimalikud kõrgused on esialgsed
hinnangulised võimalikud kõrgused. Lõplik kooskõlastus ning tuuliku lõplik võimalik kõrgus sõltub
konkreetse tuuliku asukohast.
Täname Teid, et olete Koonga valla üldplaneeringus riigikaitseliste huvidega arvestanud.
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ingvar Pärnamäe
Kaitseinvesteeringute asekantsler

Sirje Tomiste 717 0243, 5304 7714
sirje.tomiste@kaitseministeerium.ee
Sakala 1 / 15094 Tallinn / 717 0022 / kantselei@kaitseministeerium.ee / www.kaitseministeerium.ee
Registrikood 70004502
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KOONGA VALD
Maaeluministeerium
info@agri.ee

Teie 05.05.2016 4.1-5/4011-1
Meie 09.06.2016 7-1.2/206-3

Üldplaneeringu ja KSH aruandele antud soovitustega arvestamine
Austatud härra Urmas Kruuse
Koonga Vallavalitsus kaalus Maaeluministeeriumi ettepanekuid üldplaneeringu osas.
Vastavalt esitatud soovitusele jätsime üldplaneeringus väärtusliku põllumajandusmaa massiivi
täpse minimaalsuuruse kajastamata.
Soovitust, et väärtusliku põllumajandusmaa hulka arvatakse massiivid, mille boniteet on
kõrgem 35 hindepunktist me ei arvestanud järgmistel põhjustel:
• vastuolu seadusega või kehtestatud planeeringuga puudub;
• ei ole teada, milliseks kujuneb peale haldusreformi maakonnapiir ja maakonna
keskmine põllumajandusmaa boniteet;
• Koonga valla inimasustus on väga hõre ning arendajate soov ehitada
põllumajandusmaale puudub;
• põllumajandusmaa hind on Koonga vallas üldjuhul kallim, kui ehitisteta elamumaal ja
endiste talukohtade maal, millele ehitamist Koonga vald üldplaneeringus soosib;
• vastupidiselt linnalähedastele valdadele ilmneb Koonga vallas suund tühermaade ja
kasutusest välja langenud ehitiste aluse maa põllumajandusmaana kasutusele
võtmiseks.

Lugupidamisega

Mikk Pikkmets
vallavanem

Mihkel Kalmaru
4473745
mihkel.kalmaru@koongavald.ee

Koonga küla
88401 PÄRNUMAA
Registrikood 75003482

Telefon 447 3740
Faks
447 3741
E-post: info@koongavald.ee
Internet: www.koongavald.ee

Arvelduskonto
EE091010902001670006
AS SEB Pank
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KOONGA VALD
Kaitseministeerium
kantselei@kaitseministeerium.ee

Teie 05.05.2016 4.1-5/4011-1
Meie 09.06.2016 7-1.2/206-4

Üldplaneeringule ja KSH aruandele tehtud ettepanekutega arvestamine
Austatud härra Ingvar Pärnamäe
Koonga Vallavalitsus kaalus Kaitseministeeriumi ettepanekuid Koonga valla üldplaneeringu
asjus ning täiendas üldplaneeringu peatükki 2.9.1. Elektrivarustus lisatingimusega järgmises
sõnastuses: “Kõigi tuulegeneraatorite ehitamisel tuleb ehitusloa eelnõud ja ehitusteatised
Kaitseministeeriumiga eelnevalt kooskõlastada”.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandesse viib vastavad muudatused sisse
keskkonnamõju hindaja AS Kobras.

Lugupidamisega
digitaalselt allkirjastatud
Mikk Pikkmets
vallavanem

Mihkel Kalmaru
4473745
mihkel.kalmaru@koongavald.ee

Koonga küla
88401 PÄRNUMAA
Registrikood 75003482

Telefon 447 3740
Faks
447 3741
E-post: info@koongavald.ee
Internet: www.koongavald.ee

Arvelduskonto
EE091010902001670006
AS SEB Pank
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LISA 7

Mikk Pikkmets
vallavanem
Koonga Vallavalitsus
info@koongavald.ee

Teie 13.06.2016 nr 7-1.2/305
Meie 16.06.2016 nr 6-5/16/121-5

Koonga valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande heakskiitmine
Austatud Mikk Pikkmets
Esitasite Keskkonnaametile heakskiitmiseks Koonga valla üldplaneeringu (edaspidi nimetatud
üldplaneering või planeering) keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud
KSH) aruande, mille koostas Kobras AS (töö nr 2014-130, Tartu 2016).
I. FAKTILISED ASJAOLUD
Koonga valla üldplaneering ja KSH algatati üheaegselt Koonga Vallavolikogu 25.03.2010
otsusega nr 33. Koonga valla üldplaneering on koostatud valla haldusterritooriumi kohta ning
selle koostamise aluseks on Koonga valla arengukava, kehtiv Pärnu maakonna planeering ja
koostatav Pärnu maakonna planeering ning üleriigiline planeering „Eesti 2030+”.
Üldplaneeringu eesmärk on valla üldise ruumilise arengu põhimõtete kujundamine,
detailplaneerimise kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta
aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.
Keskkonnaamet kiitis üldplaneeringu KSH programmi heaks 07.11.2014 kirjaga nr PV 68/14/17924-5.
Keskkonnaamet on Koonga üldplaneeringu KSH järelevalvaja KeHJS § 38 lg 1 alusel.
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 üldplaneeringu elluviimisega
kaasneva keskkonnamõju seire meetmed.
2.1. KSH menetluse vastavus kehtestatud nõuetele
KSH aruanne avalikustatakse ning KSH aruande avalikustamise tulemusi arvestatakse KeHJS
§-s 37 sätestatud korras, arvestades KeHJS § 41 erisusi. Strateegilise planeerimisdokumendi
koostaja teatab KSH aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes ja oma veebilehel ning elektrooniliselt või liht- või
Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658
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tähtkirjaga KeHJS § 36 lg 2 p 3 nimetatud asutustele ja isikutele, valitsusväliseid
keskkonnaorganisatsioone ühendavale organisatsioonile ning KeHJS § 36 lg 3 nimetatud
asutustele ja isikutele. KeHJS § 41 p 1 ja 2 kohaselt korraldab strateegilise
planeerimisdokumendi koostaja KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu, avalik
väljapanek kestab sama kaua kui strateegilise planeerimisdokumendi eelnõu avalik väljapanek,
kuid mitte vähem kui 21 päeva.
KeHJS § 37 lg 2 nõuetele vastav KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
avaldati ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (29.04.2016), ajalehes Pärnu Postimees
(30.04.2016) ja Koonga valla lehes Junnumaa kuukiri (nr 5, mai 2016). Teade ilmus ka Koonga
Vallavalitsuse veebilehel. Koonga Vallavalitsus teavitas KSH aruande ja üldplaneeringu
avalikustamisest 29.04.2016 kirjaga nr 7-1.2/206 KeHJS § 37 lg-s 1 nimetatud isikuid, pädevaid
asutusi ning muid strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisest eeldatavalt huvitatud
isikuid ja asutusi. Kõik avalikustamist puudutavad teated ning kirjad on leitavad KSH aruande
lisas 4.
Üldplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimus 09.05.2016 kuni 05.06.2016
Koonga Vallamajas ja valla kodulehel. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande
kohta sai esitada kirjalikult avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu ajal kirja või e-posti teel.
Üldplaneeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimus 07.06.2016 algusega kell 17.00
Koonga vallas, Lõpe klubis. Arutelust võttis osa 6 inimest. Protokolli kohaselt tutvustati
avalikul arutelul planeeringulahendust ja KSH tulemusi ning avalikul väljapanekul laekunud
seisukohti.
KeHJS § 37 lg 4 ja lg 5 ning § 41 kohaselt on igaühel õigus tutvuda kõigi KSH materjalidega
ning esitada aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ning saada neile vastuseid.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja teeb koostöös eksperdiga avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete alusel KSH aruandes vajadusel
vajalikud parandused ja täiendused.
KSH aruande avaliku väljapaneku ajal laekus 2 kirja – Maaeluministeeriumilt (05.05.2016) ja
Kaitseministeeriumilt (07.06.2016), mis on koos Koonga Vallavalitsuse poolsete vastustega
leitavad KSH aruande lisas 4.
Analüüsides KSH aruande sisu ja KSH aruande avalikustamist puudutavaid materjale, on
selgitatud ja põhjendatud aruande kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamist või
arvestamata jätmist ja vastatud küsimustele. KSH aruande täiendamiseks esitatud ettepankute
alusel vajadus puudus.
Lähtudes eelnevast vastab KSH menetlus KeHJS sätetele ning selles ei esine rikkumisi, mis
võiksid mõjutada KSH tulemusi.
2.2. KSH aruande kvaliteedi kontroll ja seiremeetmete kinnitamine
Koonga valla üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju hindas ja KSH aruande
koostas Kobras AS (juhtekspert Urmas Uri). KSH eksperdirühm on andnud üldplaneeringu
KSH aruandes ülevaate üldplaneeringu sisust ja peamistest eesmärkidest. Aruandes on hinnatud
üldplaneeringu seost asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning üldplaneeringu
elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud
strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi
alternatiivseid arengustsenaariume, tegevusi ja ülesandeid, arvestades strateegilise
planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH aruandes on kajastatud
KSH aruande avalikustamise protsess ning on sisuliselt põhjendatud isikute ettepanekute,
vastuväidete ja küsimustega arvestamist või arvestamata jätmist.
2 (3)
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KSH aruanne vastab heakskiidetud KSH programmile ning sisaldab KeHJS § 40 lg 4 nimetatud
teavet. Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH aruande
peatükk vastab millisele KSH programmi ja KeHJS § 40 lg 4 punktile. Samuti on KSH aruanne
sisult piisav üldplaneeringu kehtestamise üle otsustamiseks.
KeHJS § 42 lg 2 kohaselt kinnitab KSH järelevalvaja 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. KeHJS § 42 lg 5 järgi on kinnitatud seiremeetmed strateegilise
planeerimisdokumendi elluviijale järgimiseks kohustuslikud. Keskkonnaamet kinnitab KSH
aruande peatükis 6
„Keskkonnamõju seireks kavandavad meetmed ja mõõdetavate
indikaatorite kirjeldus“ esitatud seiremeetmed.
KeHJS § 43 p 1 ja planeerimisseaduse § 8 lg 9 kohaselt tuleb üldplaneeringu koostamisel
arvestada KSH tulemustega.
III. OTSUSTUS
KeHJS § 38 lg 1 ja 2, § 40-41 ning § 42 lg 2-5 alusel ning lähtudes eelnevast:
1. Keskkonnaamet kiidab heaks Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande;
2. Keskkonnaamet kinnitab KSH aruande peatükis 6 „Keskkonnamõju seireks kavandavad
meetmed ja mõõdetavate indikaatorite kirjeldus“ toodud seiremeetmed.
Juhime tähelepanu, et KeHJS § 44 kohaselt tuleb strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise korraldajal teatada üldplaneeringu kehtestamisest 14 päeva jooksul kehtestamise
otsuse tegemisest arvates elektrooniliselt, liht- või tähtkirjaga KeHJS § 44 lg 1 nimetatud
asutustele ja isikutele (üldplaneering KSH protsessi kaasatud isikud) ning tagada KeHJS § 44
lg 2 nimetatud info kättesaadavus.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Sulev Vare
juhataja
Harju-Järva-Rapla regioon
Pärnu-Viljandi regiooni juhataja ülesannetes
Teadmiseks: Pärnu Maavalitsus (info@parnu.maavalitsus.ee)

Toomas Kalda 447 7383
toomas.kalda@keskkonnaamet.ee
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