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Sissejuhatus 

Üldplaneering on oluline arengudokument, mis võimaldab kohalikul omavalitsusel paika 

panna arengueelistused ja määrab ära omavalitsuse territooriumiks olevate alade 

kasutuse tulevikus. Üldplaneering koostatakse lähtudes planeerimisseadusest. Tulenevalt 

keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest on üldplaneeringu 

koostamisel vajalik läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.  

Lohusuu, Tudulinna, Iisaku ja Alajõe valdade Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringu 

puhul on tegemist mitme omavalitsuse territooriumi osasid hõlmava üldplaneeringuga, 

mis koostatakse huvitatud omavalitsuste omavahelisel kokkuleppel (vastavalt 

planeerimisseaduse § 8 lg 2). Otsused üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamise kohta võeti vastu iga planeeringus osaleva valla volikogus, 

vastavalt Lohusuu Vallavolikogu otsus nr 8 14.05.2009, Tudulinna Vallavolikogu otsus nr 

11 05.05.2009, Iisaku Vallavolikogu otsus nr 11 23.04.2009, Alajõe Vallavolikogu otsus 

nr 17 28.04.2009. Planeeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks 

hindamiseks sõlmisid omavalitsused konsultatsioonilepingu OÜ`ga Hendrikson&Ko.  

Üldplaneeringu kasutamise lihtsustamiseks on planeering jaotatud erinevateks köideteks. 

Üldplaneeringu seletuskirja köide koos juurdekuuluva kaardiga on koostatud iga valla 

kohta eraldi, kuivõrd see on osa üldplaneeringust, mida iga omavalitsus hiljem kasutab 

oma territooriumi arendamise alusena. Lähteandmestik kogu planeeringuala kohta ning 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne on koondatud ühte, käesolevasse 

köitesse. Selles antakse ühtlasi ülevaade kõrgematest arengudokumentidest ning 

üldplaneeringu ja sellega paralleelselt läbi viidud KSH protsessist.    

Üldplaneeringu koostamise protsessi ja KSH läbiviimine paralleelse protsessina võimaldab 

läbi viia mõjude hindamist planeeringu erinevates etappides. Võrdselt käsitletakse 

looduskeskkonna komponentidega ka inimkeskkonna erinevad mõjutegureid. Seeläbi 

jõutakse valda edendavate ja keskkonnaväärtusi kõige enam arvestava ja edasiarendava 

planeeringulahenduseni. 
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1. Ülevaade üldplaneeringust ja keskkonnamõju 
strateegilisest hindamisest 

 

1.1 Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine 

Üldplaneering on strateegiline arengudokument, mille koostamisel on vastavalt 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 31 ja § 33 lõikele 1 

kohustus korraldada keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH eesmärk on 

vastavalt seadusele arvestada keskkonnakaalutlusi strateegilise planeerimisdokumendi 

koostamisel ja kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning edendada 

säästvat arengut. KSH aitab põhjendada planeeringu koostamise käigus langetatavaid 

maakasutusotsuseid. 

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise nõue lähtub Euroopa Liidu direktiivist 

2001/42/EC (Directive on the assessment of the effects of certain plans and programmes 

on the environment), et tagada keskkonnakaitse kõrge tase eesmärgiga edendada 

säästvat arengut. 

KSH käigus hinnatakse, kas üldplaneeringuga kavandatu toob kaasa eeldatava olulise 

keskkonnamõju. Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha 

keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu 

inimese tervise või heaolu, kultuuripärandi või vara.  

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel peab selgitama, kirjeldama ja hindama 

strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja 

peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades strateegilise 

planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH sisuliseks eesmärgiks 

on kajastada planeerimisprotsessi otsuste langetamise läbipaistvust ning näidata, milliste 

argumentide ja kaalutluste alusel toimus kaalutlusprotsessi jooksul valikute tegemine ja 

otsusteni jõudmine. 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise metoodika 

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilisel hindamisel kasutati erinevaid meetodeid: 

vastavusanalüüsi, võtmetegurite hindamist, viidi läbi töögruppide seminare ja 

koosolekuid, arutelusid kohalike elanikega, maaomanikega, ettevõtjatega ning 

vallavalitsuse esindajatega. Toimus piirkonnaga tutvumine looduses. Olemasolev 

lähteinformatsioon (sealhulgas õigusaktid ja juhendmaterjalid) koguti kokku ning 

analüüsiti. Hinnati erinevate arengualternatiivide elluviimisega kaasnevaid võimalikke 

keskkonnamõjusid ning planeeritavaid leevendusmeetmeid näidates, millistel kaalutlustel 

toimus planeeringuprotsessis valiku tegemine. Alternatiivide võrdlemisel kasutati 

mõjuvaldkondade maatriksit. Hinnati alternatiivide rakendumisega kaasnevaid võimalikke 

mõjusid valdkondade kaupa. Hindamisel arvestati ka mõjude kumuleerimisega. 

Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel lähtuti nn väärtuste-põhisest lähenemisest – 

töögruppide seminaride käigus selgitati välja piirkonnale omased loodus- ja 

inimkeskkonna väärtused ning üldplaneeringu lahenduse väljatöötamine keskendus 

väärtuste säilitamisele ja edasiarendamisele. 
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1.2 Üldplaneeringu ja KSH algatamine, lähteseisukohtade küsimine 

Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering algatati Lohusuu, Tudulinna, Iisaku ja Alajõe 

vallavolikogude otsustega, vastavalt Lohusuu Vallavolikogu otsus nr 8 14.05.2009, 

Tudulinna Vallavolikogu otsus nr 11 05.05.2009, Iisaku Vallavolikogu otsus nr 11 

23.04.2009, Alajõe Vallavolikogu otsus nr 17 28.04.2009. Planeeringu koostamine 

algatati eesmärgiga luua planeerimisseaduse kohane alusdokument Peipsi järve äärse 

ranna-ala arengu kavandamiseks, maakasutuse suunamiseks ja infrastruktuuride 

arendamiseks kogu Peipsi põhjaranniku regioonis, mis hõlmab eelnimetatud nelja 

omavalitsuse territooriumi osasid. Samade otsustega algatasid Lohusuu, Tudulinna, 

Iisaku ja Alajõe vallavolikogud ka üldplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise 

hindamise (KSH). KSH aluseks on niiöelda laiendatud keskkonnakäsitlus, kus võrdselt 

looduskeskkonna komponentidega leiavad käsitlust ka inimkeskkonna erinevad 

mõjutegurid. Üldplaneeringu koostamiseks ja KSH läbiviimiseks sõlmisid osalevad 

omavalitsused konsultatsioonilepingu OÜ Hendrikson&Ko´ga.  

KSH algatamisest teavitati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele kirjalikult menetlusosalisi: Ida-Viru Maavalitsust, 

Keskkonnaameti Viru regiooni, Muinsuskaitseametit, Virumaa Tervisekaitsetalitust, Eesti 

Rohelist Liikumist. KSH algatamise teated avaldasid omavalitsused Ametlikes 

Teadaannetes ning ajalehes Põhjarannik, mis ilmusid järgmiselt: 

   Ametlik Teadaanne  Põhjarannik 

Tudulinna vald  18.05.2009   19.05.2009 

Alajõe vald  04.05.2009   07.05.2009 

Lohusuu vald  29.05.2009   23.05.2009 

Iisaku vald  05.05.2009   07.05.2009 

 

Planeeringuprotsess algas lähteandmete kogumise ja analüüsiga ning tugiplaani 

koostamisega, mille käigus selgusid Peipsi põhjaranniku piirkonna arengueeldused ja 

kitsaskohad. Nimetatud etapis töötati läbi kõrgemalseisvad arengudokumendid, valdade 

arengukavad jne. Lähteandmed on koondatud üldplaneeringu käesolevasse köitesse (ptk 

2 „Üldplaneeringu koostamise alused ja ülevaade seotud arengudokumentidest―). 

Tugiplaan kajastas erinevatest allikatest pärinevat informatsiooni valla hetkeolukorra 

kohta ruumiliselt:  

- looduskaitseline informatsioon – Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS) 

- rohevõrgustik – Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused‖ 

- muinsuskaitsealused objektid – Muinsuskaitseamet 

- maakasutuse juhtotstarbed – katastriandmed vallavalitsustest 

 

Planeeringu lähtetingimusi paluvad kirjad saatsid omavalitsused järgmistele asutustele ja 

ettevõtjatele ning lähtetingimusi paluvatele kirjadele vastati järgmiselt: 

Tudulinna vald  

Saatis kirjad: Avinurme, Mäetaguse, Maidla, Laekvere ja Vinni Vallavalitsused ning  Viru 

Maaparandusbüroo, Muinsuskaitseamet, Keskkonnaameti Viru regioon, Viru 
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Teedevalitsus, Päästeameti Ida-Eesti Päästekeskus, Eesti Energia AS, Maa-amet, 

Piirivalveamet. 

Vastasid: Vinni Vallavalitsus, Viru Maaparandusbüroo, Muinsuskaitseamet, Maanteeameti 

Ida Teedekeskus, Päästeameti Ida-Eesti Päästekeskus, Maa-amet, Piirivalveamet 

 

Alajõe vald 

Saatis kirjad: Illuka vallavalitsus, kohalikud ettevõtted: AS Peipsi Trade, Peipus OÜ, 

Katarina Külalistemaja, Villa Marika, Tasandik, AS N&V, Keskkonnaameti Viru regioon, 

Maanteeamet, Maanteeamet Ida Teedekeskus, Eesti Energia AS, Muinsuskaitseamet 

Vastasid: Maa-amet, Keskkonnaamet Viru regioon, Maanteeamet Ida Teedekeskus,  

 

Lohusuu vald 

Saatis kirjad: Avinurme, Torma Vallavalitsus ja Mustvee Linnavalitsus ning Maanteeamet, 

Ida Teedekeskus, Ida-Eesti Päästekeskus, Päästeamet, Muinsuskaitseamet, 

Piirivalveamet, Maa-amet, Viru Maaparandusbüroo, Eesti Energia AS, Keskkonnaameti 

Viru regioon 

 

Vastasid: Torma Vallavalitsus ja Mustvee Linnavalitsus, Maanteeamet, Ida Teedekeskus, 

Muinsuskaitseamet, Piirivalveamet, Maa-amet, Viru Maaparandusbüroo, Eesti Energia 

Jaotusvõrk OÜ, Keskkonnaamet  

 

Iisaku vald 

Saatis kirjad: Illuka ja Mäetaguse Vallavalitsus, Muinsuskaitseamet, Maanteeamet Ida 

Teedekeskus, Maa-amet, Päästeamet Ida-Eesti Päästekeskus, Eesti Energia AS, 

Keskkonnaamet Viru regioon, Ida-Eesti Päästekeskus, Viru Maaparandusbüroo, Kauksi 

Rand OÜ, Tisler OÜ ja Paemetsa OÜ  

 

Vastasid: Keskkonnaamet Viru regioon, Ida-Eesti Päästekeskus, Viru maaparandusbüroo, 

Maa-amet, Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ 

Vallavalitsuste poolt väljastatud lähtetingimusi küsivad kirjad ja ametkondade 

vastuskirjad on lisatud iga valla üldplaneeringu lisade köitesse, nt „Tudulinna valla Peipsi 

järve äärse ranna-ala üldplaneering. Lisad‖. 

 

 

1.3 KSH programmi koostamine 

Programmi koostamine ja eelnõu seisukohad 

Lähteandmete analüüsi ja esitatud lähteseisukohtade põhjal selgitati välja olulised 

keskkonnakomponendid ja teemad, mis vajavad kogu protsessi käigus erilist tähelepanu 

ning selle põhjal koostati KSH programmi eelnõu.  

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 36 lõikele 

3 küsiti keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel sisu osas 

seisukohti järgmistelt asutustelt: Keskkonnaameti Viru regioon, Virumaa 

Tervisekaitsetalitus, Muinsuskaitseamet.  

Vastused laekusid kõigilt asutustelt: Keskkonnaameti Viru regioonilt, 

Muinsuskaitseametilt ja Virumaa Tervisekaitsetalituselt. Keskkonnaamet tõi välja 

vajaduse käsitleda mõjude hindamise käigus Natura 2000 väärtuste säilimist ning 

kallasrajale avalike juurdepääsude tagamist. Muinsuskaitseamet juhtis muuhulgas 
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tähelepanu vajadusele käsitleda erinevatest ajaperioodidest pärinevaid väärtusi. 

Tervisekaitsetalitusel täiendavaid ettepanekuid ei olnud. Esitatud ettepanekud võeti KSH 

programmi koostamisel arvesse.  

 

KSH programmi avalik väljapanek, programmi ja planeeringu eskiislahendust 

tutvustav avalik arutelu 

KSH programmi avalik väljapanek toimus 10.-23.08.2009.a. Avaliku väljapaneku jooksul 

kirjalikke ettepanekuid ja märkusi ei esitatud. KSH programmi ja üldplaneeringu esialgse 

eskiisi avalikud arutelud toimusid 25.08.2009 kell 11 Iisakus RMK Alutaguse metskonna 

hoones ja kell 14.00 Alajõe vallamajas ning 26.08.2009 kell 13.00 Tudulinna vallamajas 

ja kell 16.00 Lohusuu kooli saalis. Arutelust võttis osa kuni 9 inimest. Arutelul tehti 

mitmeid ettepanekuid üldplaneeringu täiendamiseks, KSH programmi osas 

täiendusettepanekuid ei esitatud. 

KSH programm esitati 31.08.2009.a heakskiitmiseks Keskkonnaameti Viru regioonile. 

KSH programm kiideti heaks 25.09.2009 kirjaga nr V6-8/16087-5. KSH programm on 

esitatud käesoleva köite lisades (Lisa 3).  

 

 

1.4 Planeeringulahenduse kujunemine ja KSH aruande koostamine 

Valla ruumiliste arengusuundade ja maakasutuspõhimõtete väljaselgitamine toimus 

seminaride vormis, kus vastavalt eelmise seminari tulemustele liiguti üldiselt tasemelt 

spetsiifilisemate teemade juurde. 

Planeeringu koostamise käigus toimusid järgmised arutelud ja koosolekud: 

- 11. märts 2009 avakoosolek Tudulinna Vallamajas  

- 15. mai 2009 Tugiplaani täpsustamine Iisaku ja Alajõe vallas  

- 20. mai 2009 Planeeringualaga tutvumine, ringsõit  

- 25. mai 2009 Tugiplaani täpsustamine Lohusuu ja Tudulinna vallas  

- 16.06.2009 kohtumine RMK esindajaga: metsaalade liigendamine 

- 17.11.2009 kohtumine Keskkonnaameti esindaja Janar Aleksandrovi ja maavalitsuse 

esindaja Tiit Toosiga Ida-Viru Maavalitsuses 

- 20.11.2009 Juhtrühma arutelu: Maakasutustingimuste ja planeeringulahenduse 

täpsustamine teemade lõikes Tudulinna vallas koos Lohusuu valla juhtrühmaga  

- 03.12.2009 Tudulinna vallas maakasutustingimuste ja planeeringulahenduse 

täpsustamine 

- 08.12.2009 Iisaku ja Lohusuu vallas maakasutustingimuste ja planeeringulahenduse 

täpsustamine 

- 07.01.2010 Lohusuu ja Alajõe vallas maakasutustingimuste ja planeeringulahenduse 

täpsustamine 

Paralleelselt üldplaneeringu protsessiga toimus ka mõjude hindamine ja käesoleva KSH 

aruande koostamine.  
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1.5 Avalikkuse kaasamine 

Avalikkuse kaasamine üldplaneeringu väljatöötamiseks hõlmas huvitatud isikute ja 

osalevate valdade kaasamist planeeringu juhtrühmas, seminarides ja avalikel aruteludel.  

Planeeringu koostamise juhiks määrati: 

Andrus Toss – Tudulinna vald; 

Avo Kiir – Iisaku vald; 

Aivar Rahe – Alajõe vald; 

Urmas Soosalu – Lohusuu vald. 

Planeeringu koostamise koordinaatoriks määrati:  

Tiiu Puu – Tudulinna vald;  

Piret Anvelt – Iisaku vald;  

Lii Liisveld – Alajõe vald;  

Pille Lapin – Lohusuu vald;  

Heinar Juuse – Riigimetsa Majandamise Keskus.  

Piirkonna elanike kaasamiseks, üldplaneeringu ja KSH protsessi etappide ja nende 

tulemuste tutvustamiseks ja arutamiseks korraldati (korraldatakse edaspidi) 

üldplaneeringu ja KSH integreeritud protsessi jooksul järgmised avalikud arutelud: 

 Üldplaneeringu lähteseisukohtade avalikud arutelud 01.06.2009 kell 13.00 

Lohusuu kooli saalis ja kell 15.00 Tudulinna vallamajas ning 02.06.2009 kell 11.00 

RMK Kauksi looduskeskuses ja kell 13.30 Alajõe vallamajas 

 Üldplaneeringu esialgse eskiislahenduse ja KSH programmi avalikud arutelud 

25.08.2009 kell 11 Iisakus RMK Alutaguse metskonna hoones ja kell 14.00 Alajõe 

vallamajas ning 26.08.2009 kell 14.00Tudulinna vallamajas ja 16.00 Lohusuu 

kooli saalis; 

 KSH aruande ja planeeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud 

16.09.2010 kl 11:00 Iisakus volikogu saalis ja kl 14:00 Alajõel kultuurimaja saalis 

ning 17.09.2010 kl 12:00 Tudulinnas vallamaja saalis ja kl 15:00 Lohusuu kooli 

saalis. 

Piirkonna elanike paremaks kaasamiseks planeeringuprotsessi edastati avalikkusele 

protsessi käigus informatsiooni ka maakondliku ajalehe „Põhjarannik― kaudu. Ülevaade 

kavandatavast tegevusest ilmus ajalehes 22.05.2009.  

Ajalehes „Põhjarannik― teavitati ka avalike arutelude ning avalike väljapanekute 

toimumisest; ilmunud teadetes kutsuti avalikkust üles protsessis aktiivselt osalema. 

Planeeringu ja KSH osapooled tulenevad planeerimisseaduse ja keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega sätestatud osapooltest: 

1. Tudulinna Vallavalitsus, Lohusuu Vallavalitsus, Iisaku Vallavalitsus, Alajõe 

Vallavalitsus – kohaliku arengu edendaja ja tasakaalustatud avalike huvide kaitsja 

2. Ida-Viru Maavalitsus – maakonna tasandil avalike huvide kaitsja 

3. Riigimetsa Majandamise Keskus – Metsalooduse säilitamine ja loodussõbraliku 

turismiteenuse arendamine 

4. Muinsuskaitseamet – Arengu edendaja ja tasakaalustatud avalike huvide kaitsja 

5. Virumaa Tervisekaitsetalitus – Arengu edendaja ja tasakaalustatud avalike huvide 

kaitsja 

6. Keskkonnaameti Viru regioon - KSH järelvalvaja huvi ja funktsioon on tagada 

protsessi vastavus seaduse nõuetele 

7. Eesti Roheline Liikumine - Keskkonnakaitse edendamine 
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OÜ Hendrikson&Ko poolt osalesid protsessis: 

Üldplaneeringu osakonna juhataja, projektijuht   Pille Metspalu 

Planeerimisspetsialist       Marika Pärn 

Looduskeskkonna spetsialist      Triin Vall 

Sotsiaal-majandusliku keskkonna spetsialist    Laura Uibopuu 

Kartograaf        Kätlin Veber 

 

 

1.6 Asutuste ja isikute ettepanekute ja märkustega arvestamine 

Asutuste ja isikute ettepanekute ja märkustega arvestamist KSH programmi koostamise 

etapis on kirjeldatud peatükis 1.3. 

KSH aruande avalikustamise käigus ettepanekuid ei esitatud. 

 

1.7 Raskuste ilmnemine KSH aruande koostamisel 

KSH aruande koostamisel kuni eelnõu valmimiseni erilisi raskusi ei ilmnenud. 

 

http://www.hendrikson.ee/?m1=28&tid=3&prod=31
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2. Üldplaneeringu koostamise alused ja ülevaade 
seotud arengudokumentidest 
 

 

2.1 Õiguslik taust 

 

Eesti Vabariigis on omavalitsuse territooriumi üldplaneeringu teostamise kohustus 

sätestatud planeerimisseadusega. Üldplaneeringut koostatakse kogu valla ja linna 

territooriumi või selle osade kaupa.  

 

Üldplaneeringu seadusejärgseteks põhilisteks eesmärkideks on: 

1) valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine; 

2) kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja 

kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle 

alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine; 

3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse 

juhtotstarbe ning vajaduse korral hoonestuse kõrguspiirangu ja muude tingimuste 

määramine; 

4) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine väljaspool 

linnu ja aleveid; 

5) maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine; 

6) miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade, 

maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja 

kasutamistingimuste seadmine; 

7) rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine; 

8) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning liikluskorralduse 

üldiste põhimõtete määramine; 

9) vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks 

määramine teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 

2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) sätestatud korras; 

10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste ning olemasolevate 

maaparandussüsteemide toimimist tagavate meetmete määramine; 

11) puhke- ja virgestusalade määramine; 

12) ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine 

looduskaitseseaduses (RT I 2004, 38, 258) sätestatud korras; 

13) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja 

üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks; 

14) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse alla 

võtmiseks; 

15) üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral riigikaitselise 

otstarbega maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud riigikaitselise 

otstarbega maa-alade piiride täpsustamine; 

16) ettepanekute tegemine linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks 

planeerimise kaudu; 

17) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja 

ehitustingimuste arvestamine planeeringus. 

 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=745306&replstring=33
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Planeerimisseaduse kõrval tuleb üldplaneeringu koostamisel lähtuda ka teistest 

seadusandlikest aktidest. Ruumilist planeerimist mõjutavad erinevad õigusaktid, nagu 

looduskaitseseadus, veeseadus, asjaõigusseadus, aga ka määrused, nt „Avalikult 

kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine―. Muuhulgas tuleb planeeringute 

koostamisel lähtuda ka keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seadusest, mille järgi on strateegilistel arengudokumentidel – sealhulgas 

üldplaneeringul - keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus. Seadus sätestab, et 

keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldatakse strateegilise planeerimisdokumendi 

koostamise käigus enne strateegilise planeerimisdokumendi kehtestamist õigusaktiga. 

 

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise nõue lähtub Euroopa Liidu direktiivist 

2001/42/EC (Directive on the assessment of the effects of certain plans and programmes 

on the environment), et kindlustada teatud plaanide ja programmide elluviimisel 

keskkonnakaitse ja keskkonnaga arvestamine ning propageerida säästlikku arengut. 

Ruumilise planeerimise juures mõistetakse selliste keskkondadena üksteisega tihedalt 

seotud ja koos toimivat majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonda, kus ühe 

valdkonna arengul on mõju teistele valdkondadele. Ruumilise planeerimise sellisest 

komplekssusest tulenevalt ei ole siin, erinevalt projekti või sektorarengukava 

keskkonnamõjude hindamisest, võimalik hinnata planeerimisotsustega kaasnevaid 

konkreetseid keskkonnamõjusid, vaid võimalikke keskkonnamõjusid: planeeringu 

koostamise ajal ei ole võimalik ette näha antud keskkondades tulevikus toimuvaid 

konkreetseid üksteist mõjutavaid protsesse, vaid pigem tõenäolisi ja võimalikke 

protsesse, mistõttu hinnatakse ka võimalikke tagajärgesid/tulemusi ning mõjusid.   

 

Strateegilise planeerimise interdistsiplinaarsusest tulenevalt toimub võimalike 

keskkonnamõjude hindamine planeerimisprotsessi tihedalt integreeritud osana, kus 

pidevalt kaalutakse/hinnatakse planeeritavate tegevuste mõju erinevatele valdkondadele. 

Käesoleva planeeringu puhul on seepärast lähtutud põhimõttest, et keskkonnamõju 

strateegiline hindamine peab olema üldplaneeringu koostamise protsessiga paralleelne ja 

võimalikult integreeritud. Strateegilist mõjude hindamist ei nähta siinkohal kui 

kontrollmehhanismi, vaid abisüsteemi ja töövahendit, et analüüsida ja hinnata 

planeeritavate tegevustega kaasneda võivaid mõjusid ning langetada üldisest huvist 

lähtuvaid põhjendatud kaalutlusotsuseid.  

 

 

2.2 Euroopa Liidu ruumilist arengut suunavad baasdokumendid 

 

Euroopa ruumilise Arengu Perspektiiv ehk ESDP - European Spatial 

Development Perspective 

ESDP võeti vastu 1995 aastal. ESDP 1999. aastal täiendatud versioon sätestab Euroopa 

Liidu ruumipoliitika peamised arengusuunad, kus olulist tähelepanu pälvivad ka 

maapiirkondade ja linnade vahelised suhted. Ühe eesmärgina käsitletakse linn-maa 

suhete tasakaalustatud süsteemi arendamist. Rõhutatakse maapiirkondade 

maakasutusstrateegiate väljatöötamise vajadust ja linnaliste alade mitmekesistamist 

koostöös lähedalasuvate linnaliste asulatega ning olemasoleva arengupotentsiaali 

toetamist maapiirkondades. 

 

Euroopa ruumilise planeerimise vaatluse võrgustik ehk ESPON - European 

Spatial Planning Observation Network 

Espon programm võeti vastu peale ESDP ettevalmistust Euroopa Liidu ruumilise 

planeerimise eest vastutavate ministrite poolt,  1999 aastal Potsdamis (Saksamaal) – 
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programmi eesmärgiks on tagada tasakaalukas ja polütsentriline areng Euroopa 

territooriumil. ESPONi programmide eesmärgiks on Euroopa ruumilise arengu 

perspektiivide elluviimine läbi konkreetsete sammude, samuti teadmiste, uuringute ja 

informatsiooni kättesaadavuse parandamine territoriaalse arengu kui ka laiendatud 

Euroopa Liidu territooriumi kohta.  

 

 

Läänemeremaade visioon ja strateegiad aastani 2010 ehk VASAB 2010 -  

Visions And Strategies Around the Baltic 2010 

Selle dokumendi eesmärgiks on võetud Läänemere piirkonna identiteedi tugevdamine 

ning ruumilise struktuuri väljatöötamine, konkureerimaks globaalses majanduses  teiste 

regioonidega. Samuti pööratakse tähelepanu ühtsete koostööstruktuuride leidmisele ning 

koostöövõimalustele, vältimaks stiihilist tegutsemist ja ressursside raiskamist. Visioonis 

kirjeldatakse ruumilisi struktuure läbi kolme põhielemendi: linnade ja linnaliste asulate 

süsteem (pärlid/pearls), linnu ja asulaid omavahel ühendavad infrastruktuuri võrgustikud 

(nöörid/strings) ning teatud maakasutusega alad (lapid/patches). 

 

 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla seisukohalt on kõige olulisem nn 

lappide ja nööride temaatika – maalised alad, mida iseloomustavad kindlad 

jooned, nagu looduslik atraktiivsus ja võimalus pakkuda meeldivat elu- ja 

puhkekeskkonda. Oluline on tagada nende alade säilimine ning välja arendada 

ühtne puhkealade võrgustik 

 

2001. aastal Saksamaal Wismari konverentsil heakskiidetud programmdokument kannab 

nimetust VASAB 2010+ - Spatial Development Action Programme. Nimetatud programm 

peegeldab 8 aasta jooksul koostöö kogemusi. See programm võtab arvesse muutunud 

tingimused peale esimesi muutuse dekaadi, uusi teadmisi ruumilise arengu trendides 

Balti mere regioonides ning üleriiklike ruumilise arengu koostööprojektide mitmekesisust. 

Nende andmete põhjal töötatakse välja edasised soovitused üleriigiliste tegevuste jaoks.  

 

 

Ljubljana deklaratsioon 

Euroopa planeeringute eest vastutavate ministrite kogu (CEMAT) viimane konverents 

toimus Ljubljanas 16.-17. septembril 2003. Konverentsi põhidokument ―Ljubljana 

Deklaratsioon‖ (Ljubljana Declaration on the Territorial Dimension of Sustainable 

Development) rõhutas, et säästev areng ei tähenda ainult looduskeskkonna säästmist, 

see on kompleksne mõiste, mis peab tagama ka majandusliku ja sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse ning kus ruumilise planeerimise kontekstis on eriline tähtsus kultuurilise 

keskkonna säästlikul käsitlusel (cultural sustainability). 

 

Et toime tulla adekvaatselt Euroopa säästva ruumilise arengu väljakutsetega, on vaja 

parandada otsuselangetamist eesmärgiga: 

 vähendada erinevusi läbi tasakaalukama ja efektiivsema territoriaalse tegevuse; 

 toetada Euroopas tasakaalustatud polütsentrilist arengut ja funktsionaalsete 

linnaregioonide väljakujundamist, arvestades nii väikeste ja keskmiste linnade kui 

ka maakohtade asustuse võrgustikku; 

 tagada vahendid kahanevate asustuste uuendusteks, et alles hoida maakasutust, 

vähendada sotsiaalset mahajäämust ja tööpuudust ning parandada linnaelu 

kvaliteeti; 

 suurendada transpordi efektiivsust ja tugevdada energia võrgustikku ning 

minimiseerida nende vastupidiseid mõjusid, põhiliselt tugevdades avalikku 

transporti ja leides mitmekesisemaid lahendusi kaupade transportimiseks; 
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 ära hoida ning vähendada potentsiaalsete loodusõnnetuse kahjustusi, seda 

põhiliselt läbi asustuse mustrite ja struktuuride vähem haavatavamateks 

planeerimise; 

 kaitsta ja parandada looduslikku ja ehituslikku keskkonda, eriti seal, kus on juba 

reostunud või väärtust kaotanud keskkond või eksisteerib oht 

keskkonnareostusteks; 

 vähendada keemiatööstuse intensiivistumist ja sõltuvust sellest 

põllumajanduslikus praktikas; 

 läbi ruumilise arengu lubada mitmekesisemat majandustegevust ja luua uusi 

turuvõimalusi maal elavate inimeste jaoks. 

 saavutada tasakaal olemasoleva kultuurilise pärandi hoidmise, uute 

investeeringute kaasamise ning olemasolevate elu- ja töökeskkondade vajaduste 

arvestamise vahel nii linnas kui maal; 

 suurendada avalikku osavõttu ruumilise arengu kavandamisest ning kavandada ja 

rakendada konkreetseid ruumilise arengu poliitikaid. 

 

2.3 Ülevaade Eesti, Ida-Viru maakonna ning Tudulinna, Lohusuu, Iisaku 

ja Alajõe valdade kehtivatest arengudokumentidest 

 

Üleriigiline planeering Eesti 2010 

 

Eesti Vabariigi arengusuunad sätestab ja seob maakasutusega Üleriigiline Planeering 

Eesti 2010. 2011. aasta alguses on kavas algatada uue üleriigilise planeeringu 

koostamine, kuid eelmise planeeringuga seatud sihid on tõenäoliselt aktuaalsed ka 

lähitulevikus. Üleriigilise planeeringu koostamisel on lähtutud arusaamast, et ajalooliselt 

väljakujunenud asustussüsteem ja maastikustruktuur on Eesti kultuuri ja ajaloolise 

järjepidevuse üks olulisi väljendusi ning looduskeskkonna hea seisundi säilitamine on 

ühiskondliku elu arengu üks oluline baastingimus. 

 

Planeeringu üldiste sihtidena on määratletud järgmised aspektid: 

 Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine; 

 Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja 

edasiarendamine; 

 Asustuse ruumiline tasakaalustamine; 

 Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga; 

 Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine. 

Nimetatud sihtidest lähtuvalt käsitletakse ruumilist arengut viie peamise komponendi – 

asustus, transpordiühendused, energeetika ning roheline võrgustik - kaupa. 

 

Asustuse arengul lähtutakse suures osas maakonnakeskuste tugevdamist rõhutavast 

strateegiast, mille läbi on võimalik luua kogu riigi territooriumil hästi ligipääsetavate 

tugevate keskuste võrk. Keskusi täiendavad läbi kaug- ja kodustöötamise ning 

heatasemelise transpordi elujõulised maapiirkonnad. Eestis tervikuna on seatud 

eesmärgiks, et iga maakonnakeskus ja ka väiksemad linnad leiaksid oma 

spetsialiseerumisala, millega võiks rahvusvaheliselt konkureerida. Lisaks üksikute 

keskuste tugevdamisele viidatakse vajadusele keskuste koostööks vastastikuse 

täiendamise alusel ehk võrgustumisele.  
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Joonis 2.3.1. Eesti 2010 asustus 

 

 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valdade arengueeldus siinkohal on 

arenemine elujõulise maapiirkonnana, mis pakub häid elamis-, puhkamis- ja 

töötamisvõimalusi maakonnakeskuse Jõhvi ning ühe tõmbekeskuse Mustvee 

tagamaal. Valdade arengut soosib rahulik, turvaline ja looduslähedane 

elukeskkond ning paiknemine maanteede lähedal.  

 

Riigi asustussüsteemi mõjutab ka üleriigilise innovatsioonisüsteemi väljaarendamine. 

Süsteem hõlmab järgmisi sõlmpunkte: 

 haridus ja koolitus; 

 teadus ja tootearendus; 

 ettevõtluse tugisüsteem; 

 välispartnerite kaasamine ja eksporditoetussüsteem. 

 

Innovatsioonisüsteemi kuuluvate asutuste võrk moodustab intellektuaalse infrastruktuuri.  

 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla kontekstis on eelkõige oluline 

kvaliteetse hariduse tagamine ning väikekeskustes kodulähedaste lasteaed-

algkoolide ja raamatukogude säilitamine. Lisaks tuleks luua täieskasvanute 

arenguks, eneseteostuseks ja uuendusteks soodne sotsiaalne keskkond ning 

korraldada/soodustada nende täiend/ümberõpet. 

 

Üleriigilise planeeringu transpordistrateegia lähtub Eesti "aeg-ruumilise 

kokkusurumise" (reisiliikluse kiirendamine peamistel ühendussuundadel) 

kontseptsioonist. Lisaks rahvusvaheliste teede väljaehitamisele on esiplaanil kogu 

territooriumi kättesaadavuse parandamine, märgitakse säästliku arengu ühe 

komponendina üleriigilise ja kohaliku ühistranspordi eelisarendamise vajadust.  
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Joonis 2.3.2. Eesti 2010 transport 

 

 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valdade puhul on eelkõige oluline 

hästikorraldatud ühistransport, mis võimaldab parandada maakonna 

äärealade elanike ligipääsu keskuse(te) töökohtadele ja teenustele ning soodustab 

keskkonnasäästlikku liikumist.  

 

Nagu näha jooniselt (vt. joonis 2.3.1.2) sisaldab Eesti 2010 visiooni arendada välja Via 

Hanseatica transpordisuund: Peterburi-Narva-Jõhvi-Tartu-Valga-Riia-Kaliningrad-Gdansk- 

Berliin-Hamburg. Mööda Jõhvi-Tartu-Valga maanteed kulgev trass võiks elavdada 

valdade majanduselu ja soodustada investeeringute võimalusi.  

 

Energeetika ruumstruktuuri osas on ümberkujundamise eesmärkidena välja toodud 

ökonoomsus, kooskõla säästva arengu põhimõtetega ja ühekülgse energeetilise 

välissõltuvuse vältimine. Praegusest enam hajutatud energiavarustuse ruumistruktuuri 

peab tekitama energeetika järk-järguline ümberorienteerimine loodusliku gaasi ning 

taastuvate energiaallikate suuremale kasutamisele, soojuse ja elektri koostootmisele ning 

Eesti ühinemine Läänemere piirkonna elektrivarustuse- ja gaasiringidega. 

 

Üleriigilise planeeringu rohelise võrgustiku kontseptsioon rõhutab eluslooduse ja 

maastiku kaitse orgaanilist sulatamist keskkonnakujundusse ning vajadust esile tõsta, 

väärtustada ja sihipäraselt kasutusele võtta kaitsealuste ning looduslikus või 

looduslähedases seisundis alade laias mõttes keskkonda kujundavat mõju.  

Rohelise võrgustiku planeerimisega taotletakse järgmisi eesmärke: 

 keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine; 

 väärtuslike looduskoosluste kaitse ja loomade liikumisteede säilitamine; 

 looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning 

looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine; 

 väärtuslike maastike säilitamine; 

 asustuse ning maakasutuse suunamine.  
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Joonis 2.3.3. Eesti 2010 roheline võrgustik 

 

Üleriigilise planeeringuga on määratletud peamised tuumalad ja koridorid. Tuumalaks on 

arvatud kompaktsed, vähemalt 15 km2 pindalaga loodusalad.  

Üleriigilise planeeringuga määratletud tuumaladest jääb planeeringualale rahvusvahelise 

tähtsusega Alutaguse tuumala. 

 

 

 

Ida-Viru maakonnaplaneering  

 

Ida-Viru maakonnaplaneering (1998) jagab maakonna territooriumi tinglikult kaheks: 

põhjapiirkonnaks - mere rannikuala, - linnastute vöönd, - põlevkivi tootmise alad ja 

lõunapiirkonnaks - metsade vöönd, - Peipsi järve rannikuala. Põhjapiirkonnas on välja 

arendatud tööstus koos põllumajanduse ja kalandusega, lõunapiirkonnas on välja 

kujunenud suunad: metsatöötlemine ja puhkemajandus, vähemal määral kalandus ja 

põllumajandus.  

Maakonnaplaneeringus on määratletud tiheasutusalad (külad/alevikud), kus elanike arv 

on üle 100 ja mis siuliselt täidavad piirkondliku teeninduskeskuse funktsiooni. 

Planeeringualal asuvad nendest Alajõe vallas Alajõe küla ja Lohusuu vallas Lohusuu 

alevik.  

Arvestades maakonna puhkemajanduse potentsiaali, on määratletud arengueeldustega 

turismipuhkeasulad. Planeeringualal asuvad nendest Alajõe vallas Vasknarva, 

Katase, Uusküla ja Remniku külad, Iisaku vallas Kauksi küla ja Tudulinna vallas 

Rannapungerja küla. 

Valdasid läbivate magistraaltrasside lähipiirkonnas on võimalus välja arendada 

turismikeskused koos vajaliku teenindusega. See loob eeldused väikeettevõtluse tekkeks, 

et säiliksid maakonna sise- ja  äärealadel olevad külad. 

 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valdade seisukohalt on oluline kvaliteetse ja 

mitmekülgse elu– ja töökeskkonna tagamine ning puhkemajanduse arendamine, 

samuti väärtuslike maastike eripära ja vaatelisuse säilitamine. Peipsi järve ranna 

äärseid asulaid ja külasid tuleb arendada vastavalt piirkonna eripärale ja 

eeldustele.  
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Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud ja Via Hanseatica 
arengustrateegia 

 

Ida-Viru maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering (2008) 

Planeeringu ülesandeks on anda soovitusi kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele ja 

teenuste osutajatele, et tagada sotsiaalse infrastruktuuri (SI) teenuste kättesaadavus 

elanikele.  

Sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering on osa üleriigilises planeeringus „Eesti 2010― 

seatud eesmärkide elluviimisest, mille üheks täitmise eelduseks on elanike igapäevaste 

vajaduste rahuldamine teenustega võimalikult elukoha lähedal.  

Sotsiaalse infrastruktuuri kättesaadavuse selgitamisel on oluline keskenduda sotsiaalse 

infrastruktuuri objektide ruumilisele paigutusele, mis planeerimislikult tähendab parimate 

lahenduste leidmist tarbija ja teenuse osutaja vahelises ruumisuhetes. Olulist aspekti 

teenuste kättesaadavuse tagamisel omab asustussüsteemi arendamine ja ühistranspordi 

liiklusvõimaluste korrastamine, et tagada sotsiaalse infrastruktuuri teenuste 

kättesaadavus sellisel viisil, mis arvestab kõige enam elanikke paiknemist. 

Teemaplaneeringu rakendamise eesmärgiks seatakse soovituste esitamine sotsiaalse 

infrastruktuuri teenuste kättesaadavuse parendamiseks, esitades vastavasisulised 

põhjendused Ida-Viru maakonnas, sh pakkuda lahendusi eri piirkondade elanikele 

sotsiaalse infrastruktuuri teenustega kindlustamiseks. Planeeringulahenduste soovituslik 

elluviimise aeg on ,,Eesti regionaalarengu strateegia 2005-2015" kehtivuse periood, mis 

küünib aastasse 2015. Planeeringus toodud ettepanekud viiakse ellu ministeeriumite, 

maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ja asjaomaste teenuste pakkujate koostöös. 

Teemaplaneering on alus Ida-Viru sotsiaalse infrastruktuuri soovituslikule arendamisele. 

Ida-Viru sotsiaalse infrastruktuuri (SI) teemaplaneeringu territoriaalseks üksuseks on 

kant. Kandina mõistetakse Eestis kogukondlikule sidususele tuginevaid 

sotsiaalmajanduslikke territoriaalseid algkooslusi, mida iseloomustab ühine meie 

identiteet ja mis haarab suhteliselt väikese pindalaga maa-ala. Kandid koosnevad 

enamasti mitmest asulast. Nad moodustuvad kas keskusest ning selle ümber koondunud 

asulatest või asulate rühmast ilma olulise keskuseta. Iga kanti asustab oma kogukond, 

mille piires on välja kujunenud tavaõiguslikud seosed ja seda hoiavad koos ajalugu, 

sugulussidemed, sarnased huvid, väärtushinnangud, elulaad jms. Kuna ligi neli viiendikku 

rahvastikust räägib peamiselt vene keelt ja tunneb raskusi eesti keeles suhtlemises, on 

nende inimeste seosed Eesti sotsiaalse ja kultuurikeskkonnaga nõrgad, mistõttu kantide 

eristamine maakonnas on teatud piirkondades, eelkõige linnade läheduses, ainult 

identiteedi põhjal problemaatiline. Mõningates kantides omab põlisus kui identiteedi väga 

oluline näitaja suhteliselt tagasihoidlikku tähendust. 

SI teenuste kättesaadavuse hindamisel peetakse planeeringus silmas eelkõige teenuste 

ruumilis-territoriaalset kättesaadavust – teenuse kaugust elanikest aja- ja 

kaugusühikutes suhtes vastava teenuse kättesaadavuse vajaduse iseloomuga. 

Üksikute teenuste puhul on planeeringus määratletud konkreetne kriitiline tase (alla 5 

hindepunkti), mille puhul avaliku võimu sekkumine teenuste kättesaadavuse 

kindlustamiseks oleks soovitatav. Samas ilmnevad SI teenuste kättesaadavuse 

erinevused kantides ka üldisemal tasandil ning on selge, et kõikide SI teenuste 

samaväärset valikut ja kättesaadavust ei ole kõigis kantides efektiivselt võimalik välja 

arendada. Küll aga on vajalik tagada esmatasandi teenuste kättesaamine, kuna inimeste 

heaolu igas kandis kaalub üles võimaliku finantspuudujäägi kohaliku omavalitsuse 

eelarves. Käesolevas teemaplaneeringus esitatud planeeringulahenduste realiseerimine 

võtab arvesse ka elanike paiknemist ja võimalikku rahvastikuprognoosi kantides, 
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mistõttu sotsiaalse infrastruktuuri teenuste kättesaadavus ei saa põhineda üksnes 

tänasel tarbijate arvul ja vajadustel vaid investeeringute kavandamisel on oluline võtta 

arvesse rahvastikupotentsiaali ka pikemas perspektiivis. 

 

Esmatasandi teenuste kättesaadavuse parendamine peaks toimuma üldjuhul läbi teenuse 

pakkumise võimaluse loomise vastavas kandis, või äärmisel juhul keskuses, mille 

vahetusse mõjualasse kant kuulub. Praktilisel tasandil seab SI infrastruktuuri arendamise 

otstarbekusele piiri teenuse tarbijate sihtrühma suurus kandis, mõnikord ka vajadus 

vältida üleliigset konkurentsi naaberkandis teenuse osutajaga, mis võib viia kohapeal 

teenuse kättesaadavuse nõrgenemiseni või kadumiseni. 

 

SI teemaplaneering annab planeeringulahendid, mille korral tõuseks sotsiaalse 

infrastruktuuri kättesaadavuse tase, omavalitsuse üksuste lõikes järgmiselt: 

 

Alajõe vallas ja Iisaku valla Kauksi-Kuru piirkonnas tõuseks SI infrastruktuuri 

kättesaadavuse tase Alajõe, Kauksi-Kuru ja Vasknarva kandis rahuldava tasemeni ja 

teistes kantides vähemalt ühe astme võrra kui realiseeritakse alljärgnevad ettepanekud: 

1. Jõhvi Vasknarva maantee remont ning kruusakattega maantee viimine täies 

ulatuses mustkatte alla. Teede remondi tulemusena paraneb ühistranspordi liiklus, 

mis omakorda parendab teenuste kättesaamise võimalusi Vasknarva-Jõhvi 

teeäärsetes kantides. 

2. Alajõe-Vasknarva maantee remont ja Vasknarvast põhja suunas Narva viiva tee 

renoveerimine. 

3. Alajõe-Jõhvi ja Alajõe-Iisaku suunal ühistranspordi liikumissageduse tihendamine. 

4. Lastehoiuteenuse loomine Alajõel ja Vasknarvas. 

5. Alajõele vanurite päevakeskuse rajamine. 

6. Kauksist Vasknarvani kergliiklustee ehitamine, sest olemasolev kitsas ja käänuline 

maantee on jalakäijatele ja rattaga sõitjatele eluohtlik. 

7. Remniku, Vasknarva ja Uusküla kantides AIP teenuse tagamine. 

8. Vasknarvas seltsimaja taastamine kogukonna sidususe edendamiseks. 

9. Vasknarvas teenusekeskuse kujundamine elukeskkonna atraktiivsemaks 

muutmiseks. 

10. Vasknarva-Narva maanteeühenduse võimaldamine Narva jõega paralleelsel 

olemasoleval teel kui see ei ole vastuolus Eesti riigi julgeoleku tagamisega. 

11. Reisiliikluse soodustamine Peipsi järvel ja Narva jõel. Alternatiivse liikluse 

võimaldamine mööda veeteed parandab SI teenuste kättesaamist selles Peipsi 

rannikualal ja Narva jõe perimeetris. 

12. Vasknarvas avaliku internetipunkti loomine. 

Lohusuu vallas tõuseks SI infrastruktuuri kättesaadavuse tase Kalma-Vilusi ja Piilsi 

kandis rahuldavaks, Lohusuu kandis tase säiliks kui realiseeritakse alljärgnevad 

ettepanekud: 

1. Avinurme-Vilusi ja Avinurme-Kalmaküla tee mustkatte alla viimine. 

2. Avinurme-Vilusi suunal ühistranspordi liikumissageduse suurendamine võimaldaks 

Piilsi ja Vilusi kandi inimestel saada SI teenuseid senisest paremini kas Avinurmest 

või Mustveest. 

3. Kalma-Vilusi kandis seltsimaja või seltsitoa ehitamine ja AIP teenuse tagamine. 

 

 

Tudulinna vallas kõigis kantides tõuseks SI infrastruktuuri teenuste kättesaadavuse 

tase ühe astme võrra kui realiseeritakse alljärgnevad ettepanekud: 

1. Tudulinna ja Rannapungerja kantides avariiohtlike sildade remontimine. 

2. Peressaare ja Oonurme kantides ühistranspordi liikluse parendamine. 
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3. Oonurme kandis päevakeskuse teenuse loomine. 

4. Rannapungerja kandis seltsitoa rajamine. 

5. Tudulinna kandis spordisaali renoveerimine, ühistranspordi liikluse parendamine 

Iisaku ja Rakvere suunal. 

6. Oonurme kandis lastehoiuteenuse kättesaadavuse võimaldamine. 

 

 

 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused― (2003) 
Teemaplaneeringu eesmärgiks on keskkonnateema põhjalikum läbitöötamine väärtuslike 

maastike määratlemise ja rohelise võrgustiku käsitluse kaudu, et tagada loodus- ja 

keskkonnakaitseliselt põhjendatum maakonna ruumistruktuur. 

 

Teemaplaneering määrab asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused ning 

loob eeldused loodushoiulist ja kultuurilis-ajaloolisest aspekti arvestava ruumistruktuuri 

kujunemiseks Ida-Virumaal. Teemaplaneering jaotub kaheks osaks: väärtuslikud 

maastikud ja roheline võrgustik. Teemaplaneeringu tulemused on alusmaterjaliks linnade 

ja valdade üldplaneeringute koostamisel ja täiendamisel, valgalade veemajanduskavade 

koostamisel, kaitsekorraldus-, maakorraldus- ja metsamajanduskavade koostamisel jne.  

 

Roheline võrgustik 

Teemaplaneering määrab ära üldised kasutustingimused rohelise võrgustiku tuumalade 

ja koridoride toimimiseks. Välja toodud kasutustingimused on aluseks majandus- ja 

arendustegevuse planeerimisel rohelise võrgustiku aladel. Täpsemad kasutustingimused 

määratakse metsakorralduskavades ning omavalitsuste planeeringutes, mille koostamisel 

tuleb lähtuda teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused‖ esitatud nõuetest.  

 

Nõuded rohelise võrgustiku toimimise säilitamiseks: 

 Võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike alade osatähtsus 

tuumalas ei langeks alla 90%. 

 Tuumalade ja koridoride maakasutamise sihtotstarvet pole soovitatav muuta. Maa 

sihtotstarbe muutmise vajadusel tuleb koostada vastav detailplaneering ning 

kooskõlastada see keskkonnateenistusega. 

 Tuumaladel ja koridoridel on metsakategooriaks üldjuhul tulundusmets ja seal 

võib vastavalt metsakorralduskavadele arendada majandustegevust. 

 Tugialadel ehk rohelisse võrgustikku kuuluvatel looduskaitselistel aladel 

(kaitsealad, I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaigad, jne) on  

majandustegevus seadustega kas keelatud või piiratud. 

 Tuumaladele ja koridoridele pole soovitatav teatud infrastruktuuride (kiirteed, 

prügilad, sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad, mäetööstus ja teised kõrge 

keskkonnariskiga objektid) rajamine. Juhul kui nende rajamine on vajalik või 

vältimatu, tuleb üldplaneeringute ja/või detailplaneeringute koostamise käigus 

hoolikalt valida rajatiste asukohta ning koostada keskkonnamõjude hindamine. 

 Kõrge keskkonnariskiga objektide planeerimisel tuleb ette näha meetmeid nende 

negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks ning kompenseerimiseks. 

 Rohelise võrgustiku koridoridel tuleb vältida lageraiet. Metsade majandamisel on 

soovitatav kasutada valikraiet. 

 Rohelise võrgustiku alade maa sihtotstarvet muutvate tegevuste või kavandavate 

joonehitiste (teed, kõrgepingeliinid jne), samuti vooluveekogude sängide 
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õgvendamise plaanid tuleb kooskõlastada omavalitsuse, maavalitsuse ja 

keskkonnaametiga. 

 Uute ehitusalade planeerimisel tuleb silmas pidada, et ei häiritaks rohelise  

võrgustiku toimimist. Asustuse kavandamisel ei tohi läbi lõigata rohelise 

võrgustiku koridore ega häirida tuumala terviklikkust. 

 Omavalitsuste üldplaneeringutes tuleb linnadega piirnevates metsades 

kaitsemetsana reserveerida u. 1 km laiune nn. roheline vöönd. Erandjuhul on 

linna rohelise vööndi suunal lubatud arendada elamuehitust, kui see ei häiri 

rohelise võrgustiku funktsioneerimist. 

 Omavalitsustel, mille territooriumil on põhjavee reostusohtlikud alad, tuleb ette 

näha meetmeid põhjavee reostusohu vähendamiseks. 

 Puisniitudel ja struuga aladel on koosluse säilitamise huvides vajalik taastada 

põllumajandustegevus (karjatamine ja regulaarne niitmine). 

 

Rohevõrgustiku konfliktalad on alad, kus roheline võrgustik lõikub inimtekkeliste 

infrastruktuuridega (maanteed) või rohelist võrgustikku välistavate aladega (asulad, 

tööstuspiirkonnad, karjäärid jne). Planeeringualal on selliseks suuremaks konfliktalaks 

Jõhvi-Tartu-Valga maantee lõikumine rohelise võrgustiku tuumalaga ja koridoridega 

Peipsi põhja- ja looderannikul. 

 

 

Väärtuslikud maastikud 

Planeeringualal asuvad maakondliku tähtsusega väärtuslikud maastikud Kauksi-

Remniku ja Vasknarva-Smolnitsa ning kohaliku tähtsusega väärtuslikud maastikud 

Lohusuu-Separa ja Rannapungerja-Tudulinna. Maakonnaplaneering näeb ette 

maastikuhoolduskavade koostamise väärtuslike maastike säilitamiseks ja täpsemate 

hooldustingimuste seadmiseks, mis oleksid ka üldplaneeringute täiendamise aluseks. 

Käesoleva töö tegemise ajaks ei ole nimetatud väärtmaastikele maastikuhoolduskavasid 

koostatud. 

 

Järgnevad asustust ja maakasutust suunavad kasutustingimused määravad väärtuslike 

maastike säilitamiseks ja väärtuste suurendamiseks vajalikud üldised meetmed ning on 

üldiseks aluseks majandus- ja arendustegevuse korraldamisel teemaplaneeringus 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused‖ eristatud aladel. 

 

 Säilitada väärtuslike maastike omapära. 

o Väärtuslike maastike maa sihtotstarbe muutmine pole soovitatav juhul, kui 

sellega muutub oluliselt maastikumuster. 

o Uute hoonete rajamisel või vanade ümberehitamisel tuleb jälgida, et 

uuendused ei rikuks maastiku üldilmet ning ühtiks piirkonnale iseloomuliku 

ehitusstiiliga. 

 Säilitada ja avada silmapaistvalt ilusad vaatekohad. 

o Reserveerida ilusate vaatekohtade maad puhkekohtadeks ja avaliku 

kasutusega aladeks. 

o Väärtusliku maastiku hoolduskava koostamisel tuleb pöörata erilist tähelepanu 

vaatekohtade lähipiirkonna arendustöödele (vaadete avamine ja säilitamine, 

ehituspiirangud vaadetele jne). 

o Arendamist vajavad vaatekohtade infrastruktuur (tualetid, prügimajandus, 

puhkepingid jne). 

 Igale väärtuslikule maastikule tuleb koostada maastikuhoolduskava. 

o Vastavad kavad tuleb kohalike omavalitsustel koostöös naaberomavalitsuste, 

maavalitsuse ja Keskkonnaministeeriumiga valmis teha (soovitatavalt sätestati 
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tähtajaks 2005. aasta lõpp). Kavas tuleb täpsustada väärtuslike maastike 

ulatust ja piire, aga ka täpselt ette näha väärtuslike maastike säilitamiseks, 

hooldamiseks ning arendamiseks vajalikud tegevused. Hoolduskavade alusel 

täiendatakse kehtivaid üldplaneeringuid. 

 Uute rajatiste ja joonehitiste projekteerimisel tuleb tagada olemasolevate väärtuste 

säilimine ning maastikuarhitektuuriline sobivus väärtusliku maastiku taustaga. 

o Eriti väärtuslikes maastiku osades tuleb maastikuhoolduskavasid aluseks 

võttes üldplaneeringuga kehtestada vastavaid maakasutus- ja ehitustingimusi. 

o Maastike eriti väärtuslike osiste ning võimalike konfliktalade (uute 

hoonestusalade, maakasutuse muutmise kavade jne) arendamise suunamiseks 

tuleb koostada vastavad detailplaneeringud. 

o Tuuleturbiinide, mobiilsidemastide ja teiste maastikul domineerima jäävate 

objektide asukoha valiku aluseks on soovitav igal konkreetsel juhul lähtuda 

ekspertide maastikuanalüüsist. 

 Põllumajandusmaad tuleb säilitada avatuna ning soovitatavalt kasutusel olevatena. 

o Koostöös maaomanike, taluliitude ja külaliikumise organisatsioonidega ning 

omavalitsustega tuleb leida võimalusi väärtuslike põllumajandusmaade 

kasutuses hoidmiseks. Põllumaade kasutuses hoidmine ning võsastumise 

vältimine on hoolduslepingute objektiks. 

o Likvideerida maastike üldilmet kahjustavad peremeheta varemed jms 

heakorrastamata objektid. 

o Erilist tähelepanu tuleb pöörata väärtuslikele maastikele jäävate asulate 

heakorra suurendamisele. 

o Leida lahendusi endiste suurmajandite tootmishoonete (karjalaudad töökojad 

jms) heakorrastamiseks või lammutamiseks. 

o Suurt tähelepanu tuleb pöörata prügimajanduse korrastamisele nii 

väärtuslikele maastikele jäävates asulates, kui ka nende lähiümbruses. 

 

Teemaplaneering sätestab suunised maastike arendamiseks. Oluline käesoleva 

planeeringu kontekstis on: 

 Puhkealad 

o teeninduse ja infrastruktuuri arendamine 

o majutusvõimaluste parandamine 

o puhkajate voogude kontrollimine, massiturismi võimalike negatiivsete 

mõjude vältimine 

o eramute ja teiste eraomanduslike ehitiste rannikutsooni rajamise vältimine 

 Loodusmaastikud 

o maakasutuse säilitamine metsamaana 

o suurte lageraiealade tekkimisest hoidumine 

o telkimisplatside, lõkkekohtade ja matkaradade rajamine 

o viitade, parkimisplatside jms infrastruktuuri rajamine 

 Väärtuslikud teelõigud 

o teelõikude asfalteerimine või tolmuvabaks tegemine 

o vaadete avamine 

o peatus- ja puhkekohtade rajamine ilusate vaatekohtade juurde 

o peatus- ja puhkekohtade varustamine prügikastide, tualettide, istepinkide 

jms 

o teeviitade süsteemi loomine/korrastamine 

 Veekogud 

o turismi ja puhkemajanduse infrastruktuuri arendamine Peipsi järve 

randadel 

o vooluhulga reguleerimine Rannapungerja jõel 
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 Muinsus- ja looduskaitse üksikobjektid 

o objektide korrastamine ja tähistamine 

o ümbruskonna korrastamine ja regulaarne hooldamine, vaadete avamine 

o vajalike juurdepääsude tagamine 

o objektide lülitamine matkaradade marsruutidesse 

o objekte tutvustavate viitade süsteemi loomine 

o kaitsetsoonide ulatuse täpsustamine üldplaneeringutes 

 Arhitektuuri objektid 

o Paljude arhitektuuriobjektide omandiküsimuste võimalikult kiire 

lahendamine, tegusate valdajate leidmine 

o Objektide tähistamine ja eksponeerimine 

o Juurdepääsude korrastamine ja tähistamine, maa reserveerimine 

peatuspaikadeks ja parklateks 

 

Kauksi-Remniku väärtuslik maastik võtab enda alla peaaegu kogu Alajõe valla Peipsi 

põhjarannikule jääva osa. Tegemist on kõrge rekreatiivse väärtusega maastikuga - alal 

asuvad Peipsi kõige kaunimad plaažid, unikaalsed "laulvad liivad", väga head 

supluskohad. Rekreatiivset väärtust lisab siin veel ka rajatud matkarada ning 

lõkkekohad. Maastikku ilmestavad rannaastangud, kuni 20 m kõrgused liivaluited ning 

neid kattev männik. Loodusobjektidest on märkimisväärseks veel kaitsealune Katase 

kadakas. Ajalooliseks objektiks on Katasel asuv mälestusmärk I Eesti partisanibrigaadile. 

Nõukogude perioodil on liivaluidetele ning nende taha ehitatud hulgaliselt suvilaid ja 

suurettevõtete suvituskomplekse. 

Segavad ja ohufaktorid: Vanad ja lagunevad suvilate kompleksid rikuvad piirkonna 

välimust. Ohufaktoriks on võimalik massiturism, mis võib kahjustada luidetel kasvavat 

taimestikku ning "laulvaid liivasid". Ohufaktoriks võib kujuneda eramute või teiste 

eraomanduslike ehituste rajamine rannikutsooni. 

Soovitused: Olulisi investeeringuid vajavad valla teed. Piirkonnas tuleb igati soodustada 

teeninduse arengut. Oluline on korrastada (või likvideerida) endiste suurettevõtete 

lagunevaid suvilakomplekse, mis vähendavad oluliselt piirkonna välist atraktiivsust. 

Koostöös Iisaku ja Lohusuu vallavalitsusega tuleks läbimõeldult arendada piirkonna 

turismi- ja puhkemajandust. Arendada võiks talvist turismi, mis annaks kohalikele 

elanikele aastaringset tegevust. Hoiduda tuleks massiturismist, mis pikemas perspektiivis 

võib kahjustada piirkonna turismipotentsiaali. Samuti tuleb välja töötada ühiseid 

meetmeid eramute rajamise reguleerimiseks ranniku lähedastel aladel. 

 

Vasknarva-Smolnitsa väärtuslik maastik hõlmab Alajõe valla idaosa, Narva jõe lähte 

ala. Tegemist on Kauksist Vasknarvani ulatuva kauni liivaranna idapoolse osaga. 

Smolnitsa küla kohal on järve ja maantee vahele jääv Eestis ainulaadne paraboolluitestik 

koos lodu ja madalsooga võetud looduskaitse alla. Vasknarvas asuvad 15. saj. pärineva 

ordulinnuse varemed ning suur, kõrge ringmüüriga ümbritsetud õigeusukirik. Vasknarva 

juurest algab Peipsist Eesti veerikkaim jõgi - Narva jõgi. 

Segavad ja ohufaktorid: Ohufaktoriks on põldude ja heinamaade võsastumine 

Vasknarvas. Peamiseks segavaks faktoriks võib nimetada prahi ja olmejäätmete 

vedamist metsa alla või kraavidesse. 

Soovitused: Kohalikud teed vajavad investeeringuid. Olulist arendamist vajab siinne 

prügimajandus. Kuna piirkond omab head turismipotentsiaali, siis tuleks koostöös Illuka 

vallaga (Jaama-Karoli piirkonnaga) arendada mõõdukalt turismi. 

 

Lohusuu-Separa väärtuslik maastik hõlmab Lohusuu valla keskosa, Avijõe suudmeala 

Separa küla ja Lohusuu vahel. Tegemist on omapärase ajalooliskultuurilise ja 

loodusmaastikuga. Lohusuu alev on huvitav näide vene ja eesti kogukonna pikaajalisest 



25 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-

ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

kooseksisteerimisest. Avijõe läänekaldal, eestlastega asustatud alevi osas, asub 19. saj. 

teisel poolel rajatud pseudogooti stiilis luteri kirik ning kabel. Koolimaja lähedal paikneb 

Vabadussõja mälestusmärk. Lohusuu on O. W. Masingu sünnikohaks. Avijõe idakaldal, 

väikesel maalapil Peipsi ranna lähedal asub peamiselt venelastega asustatud Lohusuu osa 

(Veneküla). Siinsed majad on tüüpilised peipsiäärse vene külaarhitektuuri näited. 

Venekülas on õigeusu kirik ning eraldi kalmistu. Avijõgi on Lohusuu lähedal lai, looklev ja 

tasase vooluga. Kevadise suurvee ajal tõuseb jõe suudmealal veetase kuni kaks meetrit. 

Avijõe suue on populaarseks õngitsemiskohaks. 

Soovitused: Lohusuu alev vajab enam heakorrastamist. Remonti vajab kirik, samuti 

surnuaia kabel. Säilitada tuleks Veneküla arhitektuurilist omanäolisust. Peipsile ja 

Avijõele tuleks maanteelt avada vaateid. Koostöös Alajõe ja Lohusuu vallaga tuleks välja 

töötada ühiseid meetmeid eramute rajamise reguleerimiseks ranniku lähedastel aladel. 
 

Rannapungerja-Tudulinna väärtuslikust maastikust hõlmab Lohusuu valla idaosa. 

Peamiselt on tegu kauni loodusmaastikuga, mida väärtustavad kultuurilis-ajaloolised 

objektid. Lohusuu vallas haarab antud väärtuslik maastik Järvevälja luitestiku. 

Soovitused: Koostöös Tudulinna, Iisaku ja Alajõe vallaga tuleks koostada kava kogu 

Peipsi põhjaranniku turismi- ja puhkemajanduse arendamiseks. 

  

 

„Via Hanseatica arengustrateegia‖ (2002) 
Vastavalt üleriigilisele planeeringule ―Eesti 2010‖, on Eesti ruumilises arengus võetud 

üheks prioriteediks arenguvööndite kontseptsiooni rakendamine. See tähendab 

tähtsamate, peamiselt rahvusvahelist liiklust kandvate, teede ärakasutamist 

regionaalarengut tasakaalustava ja koostööd ajendava tegurina, kuna piki peamisi 

liiklusteid paikneval ettevõtlusel, kohalikel omavalitsustel ja elanikkonnal on tänu piki 

teid toimuvale intensiivsele liiklusele täiendavad arengu- ja koostöövõimalused. Ligipääs 

peamistele kohalikele turgudele on seetõttu kergem, võimalikud on ühtsed teenindus- ja 

turismiketid, töö- ja teenuste saamise võimalused. Üheks üleriigilise planeeringu 

eesmärgiks on Eesti kõikide transiitkaubandust võimaldavate transpordisuundade 

infrastruktuuri ja neil toimiva sujuva liikluskorralduse väljaarendamine. 

 

Ühe rahvusvahelist liiklust kandva transpordisuunana peetakse Eestis vajalikuks Valga-

Tartu-Jõhvi-Narva suuna arendamist. Riiklikul ja regionaalsel tasemel nähakse Jõhvi-

Tartu-Valga maanteed regionaalarengu huvidest lähtuvalt nii ühendava kui ka 

tasakaalustava lülina kolmele Eesti olulisemale transpordisuunale, so Tallinn-Pärnu, 

Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva suunale.  

 

Mitmete Eesti arengudokumentide alusel käsitletakse Jõhvi-Tartu-Valga maateed Via 

Hanseatica nimetuse all. Rahvusvahelisel tasandil on nimetus Via Hanseatica tuntud kui 

Ida-Euroopa ühe olulise transpordikoridori nr 1 (Via Baltica — Helsinki-Tallinn-Riia-

Kaunas-Varssavi) kõrvalharu (nr 1A) ametlik tiitel, mis tulevikus peaks paiknema ida-

lääne suunas ja ühendama omavahel Põhja-Saksamaa alad Loode-Venemaa aladega. 

Eesti näeb Riia-Valga-Tartu-Jõhvi-Narva trassi tulevikus Via Hanseatica koosseisus. 

 

Ida-Virumaa osas on Via Hanseatica eeldatavaks mõjualaks Alajõe, Avinurme, 

Iisaku, Illuka, Jõhvi, Kohtla, Lohusuu, Mäetaguse, Toila ja Vaivara valla ning Jõhvi, 

Kohtla-Järve, Sillamäe, Narva-Jõesuu ja Narva linna territoorium. 

 

Ida-Viru maakonnas moodustava Via Hanseatica mõjutsooni võib jagada järgmisteks 

funktsionaalseteks aladeks: 
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o Peipsi põhjaranniku piirkond — Alajõe, Tudulinna, Avinurme ja Lohusuu vald. 

Alternatiivseks liikumistrassiks on Iisaku-Kauksi-Mustvee või Iisaku-Alajõe- 

Kauksi-Tudulinna-Avinurme-Mustvee.  

o Iisaku-Illuka-Alutaguse piirkond — Iisaku ja Illuka vald. Alternatiivseks 

liikumistrassiks on Jõhvi-Kuremäe-Iisaku tee.  

o Jõhvi põlevkivitööstuse piirkond — Kohtla-Järve ja Jõhvi linn ning Jõhvi, Kohtla ja 

Mäetaguse vald. Alternatiivseks liikumistrassiks on Narva mnt.-Toila-Ontika- 

Kohtla-Järve-Jõhvi/Kohtla-Järve-Kohtla-Nõmme (Kohtla kaevandus)-Jõhvi või 

Mäetaguse.  

o Ontika-Toila pankrannik — Kohtla ja Toila vald, Sillamäe linn. Alternatiivseks 

liikumistrassiks on Jõhvi-Kohtla-Järve-Ontika-Toila-Narva mnt.  

o Narva piirkond — Narva ja Narva-Jõesuu linn ning Vaivara vald. Alternatiivseks 

trassiks Narva-Narva-Jõesuu-Sinimäe tee. 

 

Peipsi põhjaranniku piirkond hõlmab Peipsi järvega seotud puhkepiirkonda 

Kalmakülast Remnikuni. Piirkonda jäävad ka Tudulinna ja Avinurme. 

Peipsi rannik on ajalooliselt tuntud suvituspiirkonnana, mille peamiseks väärtuseks on ligi 

30 km pikkune liivarand ja rannaga rööbiti kulgevad metsaga kaetud luiteahelikud. 

Rannapiirkonnas leidub mitmeid majutus- ja puhkepaiku. Olulisemaks keskuseks on 

Kauksi, mis on populaarne koht ka suuremate kokkutulekute ja ürituste korraldamiseks. 

Mitmes kohas on olemas ka väikesed paadisadamad (Lohusuu, Rannapungerja). 

Olulisemateks kultuuri- ja ajalooobjektideks on Lohusuu kirik (1878–1882) ja Lohusuu 

õigeusu kirik väravaehitisega (1897–1898). 

 

Via Hanseatica Eesti arendustegevuse üldiseks eesmärgiks on Valga-, Tartu, Jõgeva- 

ja Ida-Virumaa jätkusuutlik sotsiaal-majanduslik areng ja regioonide 

konkurentsivõime kasv. Selle tagamise ühe eeldusena nähakse Jõhvi-Tartu-Valga 

maantee väljaarendamist atraktiivseks transpordi- ja arengukoridoriks (otsene eesmärk), 

osana rahvusvahelisest Läänemere ida- ja lõunaregioone ühendavast perspektiivsest 

transpordi- ja arengukoridorist. 

 

Via Hanseatica transpordi- ja arengukoridori soodsat mõju Valga-, Tartu-, Jõgeva- 

ja Ida-Virumaa arengule eeldatakse järgmiste teguritena: 

o Valga-Tartu-Narva suunalise transpordiinfrastruktuuri arendamisega kaasnev 

liikumistingimuste ja -võimaluste paranemine suurendab mobiilsust, mistõttu 

tekivad eeldused kohalike ja regionaalsete keskuste tagamaade ning tööjõu 

pendelrändeareaalide laienemiseks, mis soodustab uute ettevõtlusalade tekkimist 

ja arengut ning uute asustuspiirkondade loomist transpordikoridoriga külgnevatel 

aladel. Lisaks suurenevad eeldused Valga-Tartu-Narva maantee kasutamiseks 

Eestit läbiva Peterburi ja Kesk-euroopa vaheliseks transiitliikluse poolt, mis aitab 

kaasa teenindussfääri väljakujundamisele transpordikoridori alas ja mõjutab 

kaudselt ka teiste majandusharude arengut ning üldist sotsiaal-majanduslikku 

arengut;  

o Jõhvi-Tartu-Valga maantee mõjualas paiknevate turismivõimaluste esiletoomine, 

arendamine ja kaasamine Via Hanseatica rahvusvahelise turismitootega(-

võrgustikuga) ühtsesse ―paketti‖, loob eeldused nii sise- kui välisreisijate 

(turistide) hulga kasvuks, kui ka maantee atraktiivsuse kasvuks rahvusvahelise 

transpordi- ja arengukoridori osana, mis omakorda avaldab soodsat mõju 

trassiäärse ja trassi mõjualas paikneva, turismiga seotud teenindussfääri arengule 

(seda eriti seni nõrgalt arenenud teenindussfääriga piirkondades), mis omakorda 

mõjub positiivselt teiste majandusharude arengule ja regiooni arengule üldiselt.  
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Seega on Via Hanseatica Eesti arendustegevuse soovitavaks tulemuseks asustuse, 

ettevõtluse, eriti turismi arenguks atraktiivsete tingimustega ulatuslikuma arenguvööndi 

väljakujunemine Valga, Tartu, Jõgeva ja Ida-Viru maakonnas. 

 

 

Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valdade arengukavad 

 

„Tudulinna valla arengukava 2004-2015―  
Tudulinna valla arengukava on dokument, mis on koostatud eesmärgiga tagada valla 

tasakaalustatud areng. Arengukava annab ühelt poolt hinnangu omavalitsuse sotsiaal-

majanduslikule olukorrale ja teiselt poolt määratleb üldised prioriteedid tagamaks valla 

edukas ja stabiilne areng.  

Tudulinna valla tulevikuvisioon on olla kaunis elu- ja puhkekeskkonnaga paik Ida-

Virumaal, kus on hoolitsetud looduskeskkond, aktiivne kultuurielu ja laialdased sportimis- 

ja vaba aja veetmise võimalused ning põhihariduse omandamise võimalus kohapeal koos 

mitmekülgse täiend- ja ümberõppega, kus on arenenud väikeettevõtlus ja metsatööstus, 

mis tagab stabiilse tulubaasi ja võimaluse tasakaalustatud arenguks ning paik, kus 

tegeletakse traditsiooniliste kultuurialadega olles samas avatud uutele ideedele. 

Rannapungerja on taastanud kauni ja puhta supelranna maine ja kogu vallas on 

arenenud loodusturism.  

 

 

„Lohusuu valla arengukava 2007-2013― 
Lohusuu valla arengukava on dokument, mis on koostatud eesmärgiga tagada valla 

tasakaalustatud areng. Arengukava annab ühelt poolt hinnangu omavalitsuse 

sotsiaalmajanduslikule olukorrale ja teiselt poolt määratleb üldised arengusuunad, oluline 

osa seejuures on arengueesmärkide formuleerimisel. Arengukavas on fikseeritud 

olulisemad tegevussuunad aastani 2010 ja visioon aastani 2013. 

 

Lohusuu valla tulevikuvisioon on olla hinnatud elamis- ja puhkepiirkond, mille 

tugevusteks on pikaajalised haridus- ja kultuuritraditsioonid, looduslähedus, koostöö ning 

turvalisus. 

 

Lohusuu valla missiooniks on luua avatud ja koostöövõrgustikel põhineva vallajuhtimise 

kaudu elanikele mugav ja vajadusi rahuldav elukeskkond, turistidele atraktiivne 

puhkepiirkond koos vabaaja veetmise võimalustega ning ettevõtjatele soodne 

ettevõtluskeskkond. 

 

Missiooni elluviimise aluseks on järgmised põhiväärtused: 

o inimeste kaasamine ja väärtustamine 

o avatud ja läbipaistev juhtimine ja infovahetus 

o koostöövõrgustike edendamine 

 

Peamisteks arengusuundadeks Lohusuu valla puhul on seega: 

o elanikkonna arvu stabiliseerimine 

o kultuuride väärtustamine ja kasutamine 

o ettevõtluse ja turismi arendamine 

 

Nimetatud kolme suuna arendamise tulemusena saavutatakse valla visioon aastaks 

2013. 
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Tulenevalt ressurssidest, nõrkustest, võimalustest ja ohtudest on Lohusuu turismi 

arendamise arengueesmärgid aastatel 2007- 2013 järgmised: 

o koostöövõrgustike baasil on valmis Lohusuu valla turismipaketid 

turismiinfo Lohusuu võimaluste osas on levitatud sihtgruppide poolt kasutatavate 

kanalite kaudu 
o vallas on 1 suurem turismiobjekt, mis toimib ―turismimagnetina‖ 

 

Eesmärkide täitmisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

o kõik vallas asuvad turismiga tegelevad organisatsioonid ja ettevõtted peavad 

olema avatud koostööle 

o vald võtab enda peale koordineeriva rolli, kuid sisu peab tulema ettevõtetelt 

o vald teeb võimalikult palju koostööd maakonna ja naaberomavalitsuste tasandil; 

o võimalikult palju arendust rahastatakse (valla abil) projektipõhiselt toetusfondides 

 

 

„Iisaku valla arengukava 2009-2012― 
Iisaku valla arengukava peamisteks eesmärkideks on määrata ära valla peamised 

arengusuunad ning töötada välja konkreetsed tegevuskavad püstitatud eesmärkide 

saavutamiseks. 

 

Iisaku valla tulevikuvisioon on olla meeldiva elukeskkonnaga hästiarenenud ning üle 

vabariigi tuntud turismi- ja spordipiirkond. Piirkonda iseloomustavad turvalisus ning 

kaasaegne infrastruktuur. Arenenud on nii hajaasustusega piirkonnad kui ka vallakeskus. 

Valla elanikud on tugeva kodukanditunnetusega ning osalevad aktiivselt valla elu 

kujundamisel. 

Piirkonna suurimaks rikkuseks on puhas loodus. Valla väärtuslike maastike kaitse on 

tagatud ning jätkub nende väärtustamine. Majandusstruktuuris muutuvad olulisemaks 

turismiga seotud valdkonnad: toitlustus, majutus ja muu teenindus. Välja on kujunenud 

tugev turismipiirkond, kus lisaks puhkealade külastamisele on turistidele välja pakutud 

mitmed kohalikud marsruudid. Vaatamisväärsused on korrastatud ja varustatud 

viitadega. Välja on ehitatud valla vajadusi rahuldav sotsiaalne ja tehniline infrastruktuur. 

 

Turismi- ja puhkemajanduse arengueesmärgid on:  

o Iisaku vald on populaarne puhkuse veetmise koht nii suvel kui talvel 

o kõigis teenindussfäärides on loodus turismisõbralik keskkond 

o Iisaku valla turismiinfo on hästi kättesaadav. 

 

Elamumajanduse arengueesmärgid on: 

o elamuehituseks sobivate maade küllaldane olemasolu loob eeldused valla 

elanikkonna kasvuks 

o korteriühistute nõustamine ning ühistute asutamisele igakülgse kaasabi osutamine 

o kaugküttevõrguga ühendatud korterelamute soojussõlmede rekonstrueerimine 

koos soojamõõturite paigaldamisega. 

 

Ettevõtluskeskkonna arengueesmärgid on: 

o ettevõtetes on maksimaalselt rakendatud kohalik tööjõud 

o väikeettevõtlus on mitmekesine ja toimib vaba konkurentsi tingimustes 

o ettevõtlus on konkurentsivõimeline ja keskkonnasõbralik. 

 

Tehnilise infrastruktuuri arengueesmärgid on: 

o tiheasutuse kinnistu omanikel on võimalik kommunikatsioonidega liituda 
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o kohalikud teed, elamurajoonid ning aleviku tänavad on remonditud ja muudetud 

tolmuvabaks 

o ühisveevärgisüsteemidest on tagatud euronormatiividele vastav joogivesi 

o kvaliteetse elektroonilise side kasutamise võimalused on kättesaadavad kogu valla 

territooriumil 

o Iisaku alevik on kaetud piisava tänavavalgustusega 

o toimib vallasisene ühistransport. 

 

Hariduse arengueesmärgid on: 

o koolide juhtimine ja õppetöö kvaliteet on konkurentsivõimeline maakonna 

haridusturul 

o toimib tihe koostöö teiste haridusasutustega, nii lasteaia, kutseharidus- kui ka 

kõrgkoolidega 

o Iisaku alevikus tegutseb noortekeskus. 

 

Kultuuri ja spordi arengueesmärgid on: 

o välja on kujunenud aastaringne kultuuri- ja spordiürituste kalender 

o elanikud osalevad aktiivselt isetegevuses 

o olemas on võimalused kohalikel elanikel spordiga tegelemiseks. 

 

Tervishoiu- ja sotsiaalteenuse arengueesmärgid on: 

o toimib perearstikeskus 

o kohalikele elanikele ja piirkonda läbivatele inimestele on tagatud arstiabi 

kättesaadavus 

o vallal on oma sotsiaalhooldekeskus ja eakate päevakeskus. 

 

Turvalisus- arengueesmärgid on: 

o toimib efektiivne turvalisuse tagamise süsteem, sealhulgas naabrivalve 

o elanikud on teadlikud turvalisuse riskidest ning oskavad kriisisituatsioonides 

käituda. 

 

Säästev looduskeskkond – arengueesmärgid on: 

o elanikud on keskkonnateadlikud ja keskkonnahoidlikud 

o elukeskkond on heakorrastatud ja puhas 

o toimib jäätmemajandus. 

 

Atraktiivne elukeskkond – arengueesmärgid on: 

o valla elanike identiteedi tugevdamine. 

 

 

„Alajõe valla arengukava aastani 2015― 
Alajõe valla arengukava eesmärgiks on Alajõe vallavalitsuse tegevussuundade 

kindlaksmääramine kohaliku elu juhtimisfunktsioonide efektiivsemaks täitmiseks.  

 

Kohaliku omavalitsuse missioon seisneb püüdluses tagada Alajõe valla territooriumil 

maksimaalselt võimalikud tingimused elanike mugavaks elamiseks, külaliste ja turistide 

viibimiseks, samuti kalamajanduse ala ettevõtete arendamiseks. 

 

Strateegilised eesmärgid kuni 2015 a., mille saavutamine lubab täita kohaliku 

omavalitsuse missiooni ning maksimaalselt läheneda arengu nägemuse saavutamiseni 

on: 
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o tingimuste loomine valla elanike mugavaks elamiseks ning võimaluste loomine 

nende arvu suurendamiseks. 

o soodsate tingimuste loomine turismi arendamiseks ning turistide köitmiseks. 

o soodsate tingimuste loomine kalapüügi toetamiseks ja arendamiseks 

 

 

 

Kauksi ranna-ala turismitoote väljaarendamise teostatavus- ja tasuvusanalüüs 

 

„Kauksi rannaala turismitoote väljaarendamise teostatavus- ja tasuvusanalüüsi‖ (2008) 

eesmärgiks on töötada rannaalale välja atraktiivne toode, mis suurendaks valla 

tulubaasi ning aitaks pikemas perspektiivis saada raha lisainvesteeringuteks 

kohapealsesse turismiinfrastruktuuri. 

 

Kauksi rand on üks Eesti hinnatumaid puhkealasid, mida külastab aastas hinnanguliselt 

ligikaudu 120 000 külastajat. Kuid hoolimata väga headest eeldustest turismimajanduse 

arendamiseks on valla tulud turismist tagasihoidlikud. 

„Kauksi rannaala turismitoote väljaarendamise teostatavus- ja tasuvusanalüüsi (TTA)‖ 

annab põhjaliku ülevaate Peipsi piirkonna Lohusuu, Tudulinna, Alajõe valdade ressursist 

ja Iisaku valla rannikule jäävast ressursist omavalitsuste territooriumide lõikes. 

Käsitlemist leiavad loodus, ajaloo-ja kultuuripärand ning turismiettevõtlus koos avalike 

rajatistega (RMK rajatised).  

 

TTAs antud ülevaade valdade looduspärandi ning ajaloo ja kultuuripärandi eristuvast 

ressursist on toodud peatükis 3.3.2 „Tööhõive, ettevõtlus ja turism― turismiteemat 

käsitlevas lõigus.  

 

Samuti annab TTA ülevaate Kauksi ranna-ala arendusideedest, turismitootest, 

tegevuskavast ning turunduseesmärkidest. 
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Valdade üldplaneeringud 

 

Lohusuu vald 
Lohusuu vallas puudub kehtiv üldplaneering. 

 

Tudulinna vald 
Tudulinna valla üldplaneering kehtestati 2000. aastal. Peipsi ranna-ala nähakse arenemas 

looduslähedasena. Peipsi järve rannikul Rannapungerja jõe suudmealal on planeeringuga 

määratletud Rannapungerja puhkeala ning selle üldised kasutamistingimused ja 

arengusuunad ning nähtud ette puhkeala planeeringu koostamine täpsemate 

maakasutustingimuste kokku leppimiseks.  

Planeeringuga on kokku lepitud, et mootorpaatidega ei tohi liigelda ülalpool maanteesilda 

ning skuutritega ujumistsoonis. Ette nähakse väikelaevade, paatide ja teiste väiksemate 

veesõidukite teenindamiseks sadama rajamine Rannapungerja jõe suudmealale, avaliku 

ranna ning puhkajaid teenindava infrastruktuuri rajamine.  

 

Iisaku vald 
Iisaku valla üldplaneering kehtestati 24.02.2008 vallavolikogu määrusega nr 8. 

Üldplaneeringu kohaselt koondub valla areng Iisaku aleviku ümbrusse ning Peipsi ranna-

alale Kauksi ja Kuru külas. Ranniku piirkonda on üldplaneeringuga kavandatud uusi 

elamumaid ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maid, valla areng on suunatud 

eelkõige siseturismile.  

 

Alajõe vald 
Alajõe valla üldplaneering on koostamisel, planeering on algatatud 21.12.2006 

vallavolikogu otsusega nr 99. 
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3. Olemasolev olukord 
 

3.1 Funktsionaalsed seosed 

Peamisteks planeeringuala läbivateks ning keskustega ja tõmbekeskustega ühendavateks 

maanteedeks on planeeringuala põhja-lõunasuunaliselt läbiv  Jõhvi-Tartu-Valga 

põhimaantee (3) ja lõunaservas kulgev Kauksi-Vasknarva kõrvalmaantee (13111). 

Jõhvi-Tartu-Valga ja Kauksi-Vasknarva maanteest lähtuvad peamised planeeringuala eri 

osi ühendavad vähema tähtsusega kohalikud teed ning Jõhvi-Tartu-Valga maanteest 

Rannapungerjat valla halduskeskusega ühendav Rakvere-Rannapungerja 

tugimaantee (88). Planeeringuala geograafilisest paiknemisest tulenevalt on vallad 

funktsionaalselt tihedaimalt seotud maakonnakeskusega Jõhvi ning Mustvee linnaga, 

vähem Lõuna-Eesti regionaalse keskusega Tartu (seotus asukohast tulenevalt eelkõige 

Lohusuu vallal). Sellised seosed tulenevad antud linnade lähedusest ning heast 

transpordiühendusest.  

Planeeringuala jaguneb Jõhvi ja Mustvee mõjualade vahel. Jõhvi ja Mustvee linna on 

koondunud tootmis- ja teenindussfäär, mis on vallakeskuse kõrval planeeringuala 

elanikele olulisteks era- ja avalike teenuste pakkujaks. Koostööd naaberomavalitsustega 

on rõhutatud ka Mustvee linna arengukavas, kus on märgitud, et üks arengu eeldustest 

on koostöö Lohusuu vallaga.  

Planeeringuala läheduse tõttu Jõhvi linnale on valla elanikkonnal suhteliselt hea ligipääs 

kõrgemat liiki teenustele (nt kultuur) ning samuti spetsiifilisemat kvalifikatsiooni 

nõudvatele töökohtadele. Lohusuu valla asukoht soosib teenuste kasutamist ka Tartu 

linna tasandil, mille kaudu on samuti tagatud hea ligipääsu  kõrgemat liiki teenustele (nt 

meditsiin, kultuur, õppeasutused).  

Kuna Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee läbib planeeringuala põhja-lõunasuunaliselt, on 

ühendus põhiliste keskustega parim transpordikoridori vahetus läheduses ning 

planeeringuala idaosa (Alajõe valla) seostatus keskustega on nõrgem. 

 

 

3.2 Planeeringuala asend ja põhistruktuur 

Planeeringuala asub Ida-Virumaal Peipsi järve põhjarannikul Tudulinna, Lohusuu, Iisaku 

ja Alajõe vallas, hõlmates Lohusuu valla Kalmaküla, Ninasi küla ja Lohusuu aleviku, 

Tudulinna valla Rannapungerja küla ning Alajõe valla Uusküla territooriumi ning osa 

Lohusuu valla Vilusi, Piilsi, Tammispää, Kärasi, Separa ja Raadna külade, Tudulinna valla 

Lemmaku küla, Iisaku valla Kauksi ja Kuru külade ning Alajõe valla  Katase, Alajõe, 

Karjamaa, Remniku, Smolnitsa ja Vasknarva külade territooriumist. Ala koosneb 

ligikaudu 50 km pikkusest Peipsi järve äärsest maa-alast ulatudes 300 m laiusena järve 

suunas ja 3 km laiusena maismaa suunas.  

Planeeringuala piirneb lõunast Mustvee linna ja Torma vallaga, idapiir kulgeb mööda 

Narva jõge, mis on Eesti-Vene riigipiiriks. Pindalalt on Tudulinna vald 270 km², Lohusuu 

vald 103,28 km², Iisaku vald 258 km² ja Alajõe vald 104 km². Kogu planeeringuala 

suurus on ligikaudu 176,5 km², hõlmates Tudulinna vallast 13,6 km², Lohusuu vallast 

52,6 km², Iisaku vallast 20,7 km² ja Alajõe vallast 73,9 km².    

 



33 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-

ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

 

 
Joonis 3.2.1. Planeeringuala paiknemine 

 

 

Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla halduskeskused 

Tudulinna valla halduskeskus on Tudulinna alevik (asub väljapool planeeringuala). Valla 

koosseisu kuulub 1 alevik ja 9 küla. Valla peamine keskus on Tudulinna alevik, kuhu on 

koondunud teenindussfäär, haridusasutused (põhikool, lasteaed) ning 

tervishoiuasutusena Iisaku Perearstikeskuse alluvuses olev Tudulinna ambulatoorium.  

 

Lohusuu valla halduskeskus on Lohusuu alevik. Valla koosseisu kuulub 1 alevik ja 9 

küla. Valla peamine keskus on Lohusuu alevik, kus asuvad hariduse (põhikool ning 

Lohusuu Kooli juures toimiv lasteaed), kultuuri, teeninduse, kaubanduse ja meditsiini 

asutused. 

 

Iisaku valla halduskeskus on Iisaku alevik (asub väljapool planeeringuala). Valla 

koosseisu kuulub 1 alevik ja 17 küla. Valla peamine keskus on Iisaku alevik, kus 

asuvad hariduse (lasteaed, gümnaasium ja huvikool), teeninduse, kultuuri, kaubanduse 

ning meditsiini ja hoolekande (perearstikeskus, hooldekodu) asutused. 

 

Alajõe valla halduskeskus on Alajõe küla. Valla koosseisu kuulub 7 küla. Valla peamine 

keskus on Alajõe küla, kus asuvad kultuuri, teeninduse ja meditsiini asutused 
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(velskripunkt). Lasteasutused vallas puuduvad, kooli ja lasteaiateenust pakuvad 

naabervallad.  

 

 

Arengueeldused: 

- paiknemine maakonnakeskuse Jõhvi ning Mustvee linna läheduses (kõrgemat liiki 

teenused, spetsiifilisemat kvalifikatsiooni nõudvad töökohad); 

- planeeringuala läbiv Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee võimaldab kiiret ja mugavat 

ühendust keskustega, sh maakonnakeskusega Jõhvi ja Lõuna-Eesti 

regionaalkeskusega Tartu 

 

Kitsaskohad:  

- ühendus suuremate keskustega ja olulisemate tõmbekeskustega on hea 

transpordikoridori vahetus läheduses, kuid planeeringuala idaosa - Alajõe vald - 

seostatus keskustega on nõrgem; 

-  ebaühtlane teenuste kättesaadavuse tase planeeringualal. 

 

 

Alapeatükis kasutatud materjalid: 

Valdadest üldandmed 

Tudulinna valla arengukava 2004-2015 

Lohusuu valla arengukava 2007-2013 

Iisaku valla arengukava 2009-2012 

Alajõe valla arengukava aastani 2015 

 

 

3.3 Sotsiaalne ja majanduslik keskkond 

Elanikkond 

 

Tudulinna vald 

Tudulinna valla rahvaarv 01.01.2008 seisuga oli 621 inimest (andmed Statistikaametist), 

kellest 295 olid mehed ja 326 naised. Vanusgruppide 25-29, 30-34 ja 35-39 väiksem 

osatähtsus viitab tõenäoliselt tõsiasjale, et noored ei pöördu peale õpingute lõppu tagasi 

valda, vaid lahkuvad maapiirkonnast parema asukoha ja suuremate 

teenimisvõimalustega keskustesse. Eeldused tööealiste vanusegrupi juurdekasvuks on 

lähiaastatel head, juhul, kui noored valda jäävad, sest 15-19 ja 20-24 aastaste 

vanusegrupi osakaal on märkimisväärne. Laste osatähtsus on väiksem võrreldes 

pensioniealiste osatähtsusega, vastavalt 18 % (109 vanuses 0-14) ja 26 % (171 vanuses 

60+) kogurahvastikust. Laste ja pensioniealiste osatähtsuse jagunemine on sarnane Eesti 

maavaldade keskmisega, mis on vastavalt 16 % ja 19 %.  
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Joonis 3.3.1. Tudulinna valla rahvastikupüramiid 2008 (andmed Statistikaametist) 

Tudulinna valla rahvastik väheneb aasta aastalt sarnaselt teiste Eesti maavaldadega. Kui 

aastal 2000 oli rahvastiku arv vallas 660, siis aastal 2008 elas vallas 621 inimest 

(andmed Statistikaametist), seega võrreldes 2000. aastaga on rahvaarv vähenenud 5,9 

% ehk 39 inimese võrra. 

Rahvastiku paiknemine valla territooriumil on ebaühtlane. Väga suure osa valla 

territooriumist hõlmavad sood ja metsad, kus asutus puudub. Valla halduskeskusesse on 

koondunud ligikaudu 50% valla elanikkonnast, osaliselt planeeringualal asuvas 

Rannapungerja külas elab ligikaudu 6% elanikkonnast. 

 

 

Lohusuu vald 

Lohusuu valla rahvaarv 01.01.2008 seisuga oli 812 inimest (andmed Statistikaametist), 

kellest 391 olid mehed ja 421 naised. Vanusgruppide 25-29 ja 30-34 väiksem osatähtsus 

viitab tõenäoliselt tõsiasjale, et noored ei pöördu kõik peale õpingute lõppu tagasi valda, 

kuid vanusegruppide 35-39 ja 40-44 osatähtsuse suurenemine viitab tõsiasjale, et 

keskeas pöörduvad pered koduvalda tagasi. Erinevus kooliealiste ja tööealiste 

vanusegrupil ei ole siiski märkimisväärne. Eeldused tööealiste vanusegrupi juurdekasvuks 

on lähiaastatel head, juhul, kui noored valda jäävad. Alates 45-49 vanusgrupist suureneb 

naiste osakaal, mis on seletatav naiste kõrgema elueaga. Laste osatähtsus on 

märgatavalt väiksem võrreldes pensioniealiste osatähtsusega, vastavalt 13 % (107 

vanuses 0-14) ja 32 % (258 vanuses 60+) kogurahavastikust, ehk ligikaudu kolmandik 

valla elanikkonnast on pensioniealised.  

 

Tudulinna valla rahvastikupüramiid
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Joonis 3.3.2. Lohusuu valla rahvastikupüramiid 2008 (andmed Statistikaametist) 

 

Lohusuu valla rahvastik väheneb aasta aastalt sarnaselt teiste Eesti maavaldadega. Kui 

aastal 2000 oli rahvastiku arv vallas 883, siis aastal 2008 elas vallas 812 inimest 

(andmed Statistikaametist), seega võrreldes 2000. aastaga on rahvaarv vähenenud 8,1 

% ehk 71 inimese võrra. 

Valla asutustihedus on 11,4 in/km², mis on tunduvalt kõrgem Ida-Virumaa maavaldade 

keskmisest (6,9 in/km²). Ligikaudu 50% valla elanikkonnast on koondunud valla 

halduskeskusesse, lisaks alevikule on planeeringualal suurema elanikkonnaga külad 

Tammispää ja Kalmaküla külad, kus elab vastavalt 12% ja 7% valla elanikkonnast. 

 

Rahvaarvu vähenemine on tingitud negatiivsest iibest. Juba enam kui viiel viimasel aastal 

on surmad ületanud sünde, sündide arv on püsinud 6-7 sündi aastas. Analoogselt 

loomulikule iibele väheneb valla rahvaarv ka negatiivse mehaanilise iibe tõttu. Üldine 

tendents viitab elanike hulga vähenemisele. 

 

 

Iisaku vald 

Iisaku valla rahvaarv 01.01.2008 seisuga oli 1397 inimest (andmed Statistikaametist), 

kellest 679 olid mehed ja 718 naised. Vanusgruppide 25-29, 30-34 ja  35-39 väiksem 

osatähtsus viitab tõenäoliselt tõsiasjale, et peale gümnaasiumihariduse omandamist 

kõrgkooli õppimaasunud noored ei pöördu peale õpingute lõppu tagasi valda, vaid 

lahkuvad maapiirkonnast parema asukoha ja suurema tulukusega keskustesse. Eeldused 

tööealiste vanusegrupi juurdekasvuks on lähiaastatel siiski head juhul, kui noored valda 

jäävad. Vanusegruppide 40-44 ja 45-49 suurenev osatähtsus viitab aga tõenäoliste 

tõsiasjale, et Iisaku vald on meeldiv elupaik tööealisele elanikkonnale. Laste osatähtsus 

on väiksem võrreldes pensioniealiste osatähtsusega, vastavalt 16 % (221 vanuses 0-14) 

ja 25 % (354 vanuses 60+) kogurahavastikust. Laste ja pensioniealiste osatähtsuse 

jagunemine on sarnane Eesti maavaldade keskmisega, mis on vastavalt 16 % ja 19 %.  

 

Lohusuu valla rahvastikupüramiid
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Joonis 3.3.3. Iisaku valla rahvastikupüramiid 2008 (andmed Statistikaametist) 

 

Iisaku valla rahvastik väheneb aasta aastalt sarnaselt teiste Eesti maavaldadega. Kui 

aastal 2000 oli rahvastiku arv vallas 1524, siis aastal 2008 elas vallas 1397 inimest 

(andmed Statistikaametist), seega võrreldes 2000. aastaga on rahvaarv vähenenud 8,4 

% ehk 127 inimese võrra. Samuti sarnaselt naabervaldadega teeb muret pidev loomulik 

negatiivne iive viimastel aastatel. Sündide arv on püsinud keskmiselt 10 sündi aastas. 

 

Rahvastiku paiknemine valla territooriumil on suhteliselt ebaühtlane. Valla 

halduskeskusesse on koondunud ligikaudu 62% valla elanikkonnast. Planeeringualal 

asuvates Kauksi ja Kuru külades elab kokku ligikaudu 8% valla elanikkonnast. 

 

 

Alajõe vald 

Alajõe valla rahvaarv 01.01.2009 seisuga oli 555 inimest (andmed vallast). 

31.12.2007.a. seisuga elas vallas 526 elanikku, neist tööealisi 353 (67%), lapsi 28 (5%) 

ning vanureid 145 (28 %). Laste ja kooliealiste vanusegruppide osatähtsus on suhteliselt 

väike, mis võib olla tingitud tõsiasjast, et vallas puuduvad lasteasutused (lasteaed, kool) 

ning seetõttu eelistavad lastega pered elamaasumist piirkonda, kus pakutakse 

haridusteenust elukoha lähedal. Laste ja pensioniealiste osatähtsuse jagunemine erineb 

märkimisväärselt ka Eesti maavaldade keskmisega, mis on vastavalt 16 % ja 19 %.  

 

Alajõe valla rahvastiku arv on erinevalt naabervaldadest aastate lõikes suurenenud. Kui 

aastal 2000 oli rahvastiku arv vallas 417, siis aastal 2008 elas vallas 555 inimest 

(andmed vallast), seega võrreldes 2000. aastaga on rahvaarv suurenenud 138 inimese 

võrra, mis on ligikaudu 25 %.  

 

Rahvastiku paiknemine valla territooriumil on suhteliselt ebaühtlane. Ligikaudu 72% 

territooriumist on kaetud metsamassiividega ning asutus on koondunud enam valla 

lõunaossa, Peipsi järve äärsesse piirkonda. Valla halduskeskusesse on koondunud 

ligikaudu kolmandik valla elanikkonnast. Suurema elanikkonna arvuga külad on veel 

Vasknarva ja Katase.  

 

Iisaku valla rahvastikupüramiid
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Arvestades Alajõe valda tehtud detailplaneeringuid, on prognoositavad elanike arvud 

aastaks 2010 ja 2035 on järgmised: 

 

Tabel 3.3.1. Prognoositav elanike arv Alajõe vallas 

Küla Aastaks 2010 Aastaks 2035 
Uusküla 513 870 
Katase 620 1 050 
Alajõe 497 843 
Karjamaa 315 534 
Remniku 336 570 
Vasknarva 319 540 

(andmed „Alajõe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-

2020“) 

 

 

Üldine analüüs 

Tudulinna, Lohusuu ja Iisaku vallas on tendents elanike arvu vähenemisele (6-8%) ning 

rahvastiku vananemisele (surmad ületavad sündi). Positiivne on olnud üksnes Alajõe 

valla rahvaarvu muutus – erinevalt naabervaldadest on toimunud viimase kaheksa aasta 

vältel rahvaarvu suurenemine 25% võrra. Vanusegruppide jagunemise osatähtsus 

rahvastikupüramiidis on valdades sarnane ja viitab tõsiasjale, et peale koolihariduse 

omandamist ja õpingute lõppemist ei pöördu noored tagasi koduvalda, vaid lahkuvad, 

otsides paremaid võimalusi ja tingimusi. Kuna koolinoorte osakaal kõigis valdades on 

märkimisväärne, on oluline luua kohapeal kvaliteetne elukeskkond – atraktiivne elukoht, 

laste- ja haridusasutuste olemasolu, head puhke- ja sportimisvõimalused, huvitegevus, 

heal tasemel teenindus jne - kuhu noored pered tahavad elama asuda. Nii tagatakse 

alevike ja külade jätkusuutlikus.  

 

Arengueeldused: 

- eeldused tööealiste vanusegrupi juurdekasvuks on lähiaastatel suhteliselt head 

kõigis valdades 

-  elanikkonna suurenemine Alajõe vallas 

 

Kitsaskohad:  

- rahvastiku vananemine (suremus ületab sündimuse) ja pensioniealiste suhteliselt 

suur osakaal ületab kõigis vallas Eesti maavaldade keskmise näitaja  

- noorte lahkumine kodukohast 

-  piirkonniti ebapiisav teenuste kättesaadavus kodukohas. Nt puuduv lasteasutused 

- lasteaiateenus või kool elukoha lähedal 

 

Alapeatükis kasutatud materjalid: 
Valdadest üldandmed  
Statistikaameti andmed 
Tudulinna valla arengukava 2004-2015 
Lohusuu valla arengukava 2007-2013 

Iisaku valla arengukava 2009-2012 
Alajõe valla arengukava aastani 2015 
Alajõe valla 2007.a. majandusaasta aruanne 
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Tööhõive, ettevõtlus ja turism 

 

Tudulinna vald 

Statistikaameti andmete põhjal oli 2008. aastal valla elanikkonnast tööealisi 310 (49,9 

%) inimest ja mittetööealisi 311 (50,1 %) kelle hulka kuuluvad lapsed, õpilased ja 

vanurid. Ida-Viru maakonna maavaldade keskmised  näitajad on vastavalt 57,1 % ja 

42,9 %, seega on Tudulinna vallas tööealiste osakaal väiksem kui Ida-Viru maakonna 

maavaldade keskmine.  

 

Ettevõtluses on esindatud valdkonnad: metsandus ja puidutöötlemine, teenindus, 

teedeehitus jne. Suured tööstusettevõtted vallas puuduvad ning puuduvad ka eeldused 

nende tekkeks. Suurimad tööandjad on puidutöötlemisega tegelev ettevõte Tudulinna 

Süsi OÜ ja majutus- ja toitlustusteenust osutav OÜ TOP Kinnisvara (Sahargu küla). 

Puidutootmise ja –töötlemisega seotud tegevust soosib ka valla looduslik eripära – valla 

territooriumist ligikaudu 70% on metsamaa. Põllumajandusliku suurtootmisega 

ettevõtted vallas puuduvad, tegutsevad üksnes üksikud talud. 

 

Üheks oluliseks tööandjaks vallas on Tudulinna Vallavalitsus oma allasutustega – 

vallavalitsus, põhikool, raamatukogud, kultuurimaja, lasteaed ja valla majandusteenistus.  

 

Valdav osa ettevõtetest ning teenindavast sektorist on koondunud Tudulinna alevikku.  

 

Turismi arendamine omab suurt arengueeldust eelkõige atraktiivses piirkonnas 

Rannapungerja, seda soodustavaks teguriks on paiknemine Peipsi järve ääres ja Via 

Hanseatica arenguvööndis. Käesoleval ajal on küll Rannapungerja jõe suue ja järve rand 

kasutusel ujumiskohana, kuid maaomanikel on seni puudunud huvi turismiteenuste 

arendamiseks ja piirkonna puhke- ja turismivõimaluste ärakasutamiseks, mistõttu 

piirkonna arenguvõimalused on kasutamata. Vajalik on turismikeskuse väljaarendamine 

aastaringse tegevuse võimaldamiseks piirkonnas – suvine (loodusturismi, rannapuhkus, 

vee- ja kalasport) ja talvine (kala-, jahi-, vee- ja suusasport), mis ühtlasi parandab ka 

kohalikel elanikel teenuste kättesaadavust.  

 

Rannapungerjal on küll toimiv ujuvvahendite hoidmiskoht, mis on soodustavaks teguriks 

paadi- ja süstamatkade korraldamisel jõel, samuti purjespordi, vee- ja liulaua ja 

skuutrisõidu harrastamisel järvel, kuid sadama rajamine annaks siiski enam võimalusi 

kogu Peipsi põhjaranniku turismipiirkonna väljaarendamisel ja turismipotentsiaali 

ärakasutamisel – turistide teenindamine ja transport erinevatesse puhkekohtadesse.  

 

Turismi edaspidisele arengule aitab kaasa valla looduspärandi ning ajaloo- ja 

kultuuripärandi eristuv ressurss: 

o Järvevälja maastikukaitseala 

o Rannapungerja jõgi 

o Rannapungerja majakas 

o II maailmasõja aegsed kaevikud 
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Lohusuu vald 

Statistikaameti andmete põhjal oli 2008. aastal valla elanikkonnast tööealisi 438 (53,9 

%) inimest ja mittetööealisi 374 (46,1%), kelle hulka kuuluvad lapsed, õpilased ja 

vanurid. Valla tööealiste ja mittetööealiste inimeste hulk jaguneb sarnaselt Ida-Viru 

maakonna maavaldade keskmisega, mis on vastavalt 57,1 % ja 42,9 %.  

 

Suuremad tööandjad vallas on Lohusuu vallavalitsus koos allasutustega ning kalapüügi ja 

-tööstusega tegelev ettevõte Peipsi Grupp OÜ. Vallas tegutsevad ka mitmed kaubandus- 

ja teenindusettevõtted, sh majutusasutused. Vallas kohapeal töötab ligikaudu veerand 

valla tööealisest elanikkonnast. 

 

Valla geograafiline asend ja looduslikud tingimused loovad head võimalused turismi 

arenguks, mis loob lisatöökohti ning annab sissetuleku (lisa- või põhisissetulek) 

kohalikule elanikule. Vallas asuvad mitmed kultuuri- ja loodusobjektid, 

vaatamisväärsused, õppe- ja matkarajad, mis loovad mitmekesised võimalused 

puhkuseks ja vaba aja veetmiseks. Majutus- ja teenindusasutuste olemasolu ja nende 

poolt pakutav lisateenus annab turistidele võimaluse peatuda piirkonnas pikemalt kui üks 

päev, kuid puuduseks on võimalus teenindada suuremaarvulisi turismigruppe. 

Turismipotentsiaali ärakasutamiseks ning sise- ja välisturisti piirkonda meelitamiseks on 

oluline rajada täiendavalt toitlustuskohti, laiendada majutusettevõtteid suuremate 

gruppide teenindamise võimaldamiseks, rajada turismiatraktsioone ning luua tingimused 

aktiivseks puhkuseks. See tagab parema teeninduse turistidele ja kohalikele elanikele 

ning loob täiendavaid töökohti.       

 

Turismi edaspidisele arengule aitab kaasa valla looduspärandi ning ajaloo- ja 

kultuuripärandi eristuv ressurss: 

o Lohusuu-Separa väärtuslik maastik 

o Avijõgi 

o Piilsi jõgi 

o vanausuliste kogukond Lohusuu külas 

o Ninasi hobupostijaama hoone (al 1824), mis on taastatud muudetud kujul 

o kohalikku kultuuripärandit väärtustatakse läbi Lohusuu kalalaatade (alates 2006) 

 

 

Iisaku vald 

Statistikaameti andmete põhjal oli 2008. aastal valla elanikkonnast tööealisi 749 (53,6 

%) inimest ja mittetööealisi 648 (46,4 %), kelle hulka kuuluvad lapsed, õpilased ja 

vanurid. Valla tööealise ja mittetööealise elanikkonna jagunemine on üsna sarnane Ida-

Viru maakonna maavaldade keskmisega, mis on vastavalt 57,1 % ja 42,9 %.   

 

Ettevõtluses on esindatud valdkonnad: metsandus ja puidutöötlemine, teenindus, 

masinate remont ja tehniline teenindamine, turism ja majutusteenus, transporditeenus, 

põllumajandus ja piimakarjakasvatus.  

 

Iisaku vald omab väga häid eeldusi turismimajanduse arendamiseks, eelkõige valla 

Kauksi-Kuru piirkond. Siin on loodud mitmekülgsed tingimused puhkuseks ja vaba aja 

veetmiseks. Kauksis asub supelrand (varem vetelpäästega), rannavolle- ja 

korvpalliväljak, laste ronimisväljak ning mitmed teenindavad ettevõtted. Kauksi oja 

läänekaldal asub Eesti suurim väljaehitatud ning mitmekülgse infrastruktuuriga 

varustatud RMK puhkeala – telkimis-, lõkke- ja istumiskohad, palliplatsid, veekraanid, 

käimlad, tantsulava jne. Kauksist algab Vasknarvani ulatuv Eesti pikim liivarand 

(liivaranna pikkus Iisaku ja Alajõe vallas kokku ligikaudu 30 km). Kauksi loodusmaja 



41 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-

ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

juurest algab matkarada, mis teeb ringi Rannapungerja jõesuu poolsaarel ja pöördub 

tagasi supelranda. Vaid 2 km kaugusel Kauksist asub põline kaluri- ja suvitusküla Kuru, 

kus on samuti loodud  head tingimused puhkuseks, piknikuks ja ujumiseks. Kurus asub 

ka väidetavalt Eesti vanim okaspuu, 370 aasta vanune mänd. Kogu Peipsi järve 

põhjarannik pakub suurepäraseid elamusi ja võimalusi nii jalgsi matkajale kui 

jalgratturile.  

 

Turismi edaspidisele arengule aitab kaasa valla (Kauksi-Kuru piirkonna) 

looduspärandi ning ajaloo- ja kultuuripärandi eristuv ressurss: 

o Kauksi – Remniku väärtuslik maastik, kuhu kuuluvad laulvate liivadega luited ja 

luitemännik 

o 10 ja 11 m kõrgused mandriluited Kauksis ja Kurul 

o Liivarand kogu Iisaku valla territooriumile jääval kallasalal 

o Kauksi oja - kogupikkusega 15 km, suubub Peipsi järve. Oja ja sealse kallasala 

koosluste tutvustamiseks on rajatud Riigi Metsamajandamise Keskuse poolt Oja 

õpperada. Õpperada hooldab ja külastust koordineerib RMK Kauksi looduskeskus 

o Kuru oja kogupikkusega 5 km, suubub Peipsi järve 

o Kuru mänd - Peipsi järvest 200 meetri kaugusel, Kuru külas, vana koolimaja, 

looduskaitse all. 1997. aastal mõõdeti tüve ümbermõõduks 3 meetrit ja kõrguseks 

8meetrit. Juurdekasvupuuriga määrati puu vanuseks ligi 370 aastat 

o Kauksi ja Kuru on Eesti-Vene kalurikülad 

o Kauksi rüütlimõis (alles on tiik ja mõned pargipuud). Kauksi mõisa maad eraldati 

Kiiklast, Maidlast ja Liigvallast 1780. a. Kauksi mõisa viimane omanik oli Georg 

Nikolai von Stiernhielm. Mõisahooned on tänaseks hävinenud 

o Kuru koolimaja (majutusettevõte). Kuru algkool asutati 1856. a. Õppetöö oli eesti 

keelne ja klasse oli kuus 

 

Alajõe vald  

Valla andmetel oli 2007. aastal valla elanikkonnast tööealisi 353 (67 %) inimest ja 

mittetööealisi 173 (33 %) kelle hulka kuuluvad lapsed, õpilased ja vanurid. Valla 

tööealiste arv on märkimisväärselt kõrgem Ida-Viru maakonna maavaldade keskmisega, 

mis on vastavalt 57,1 % ja 42,9 %.  

 

Peamised tegevusalad vallas, mis loovad töökohti, on kalandus ja puhkemajandus, 

vähesel määral ka teenindus (Vt. Tabel 2). 

 

Tabel 3.3.2. Suuremad tööandjad Alajõe vallas 

Ettevõtte nimi Asukoht  Tegevusvaldkond 

OÜ PEIPUS 
Vasknarva Kalandus, vähikasvatus 

OÜ PEIPSI GRUPP 
Alajõe 

Kalandus  

HOTELL SUVI 
Karjamaa 

Puhkemajandus 

KÜLALISTEMAJA HOLIDAY HOUSE 
Karjamaa 

Puhkemajandus 

KÜLALISTEMAJA KATARINA 
Alajõe 

Puhkemajandus 



42 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-

ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

HOSTEL VILLA MARIKA 
Alajõe 

Puhkemajandus 

KÜLALISTEMAJA P/B UUSKÜLA 
Uusküla  

Puhkemajandus 

REMNIKU NOORTE- JA 

LASTELAAGER 

Remniku 
Puhkemajandus 

OÜ DISTLING 
Alajõe 

Kaubandus  

OÜ NOVAL AMK 
Alajõe 

Kaubandus  

OÜ PETRO-BALTIJA 
Vasknarva 

Kaubandus  

AS EESTI POST 
Alajõe 

Sideteenused 

TANA EV OÜ 
Katase 

Kaubandus  

(andmed vallast seisuga aprill 2009)  

 

 

Peipsi järve äärsed liivarannad vallas loovad head tingimused turismi arenguks. Peipsi 

järve kaldal asuvad mitmed puhkemajad, kuid turistide valda meelitamiseks on oluline 

parandada teenuste kvaliteeti ning täiendada infrastruktuuri. Turismipotentsiaali 

ärakasutamiseks ning sise- ja välisturisti piirkonda meelitamiseks on oluline 

olemasolevate turismiettevõtete täiendav edasiarendamine ning tingimuste loomine uute 

ettevõtete tegevuse alustamiseks, turismitoote mitmekesistamine ning sadamate 

infrastruktuuri arendamine.  

 

Turismi edaspidisele arengule aitab kaasa valla looduspärandi ning ajaloo ja 

kultuuripärandi eristuv ressurss: 

o Vasknarva-Smolnitsa väärtuslik maastik 

o Kauksi-Remniku väärtuslik maastik 

o Smolnitsa maastikukaitseala 

o Narva jõgi 

o Buunid Narva jõe lähtes – väldivad jõesuudme ummistumist ja üleujutusi 

o Vasknarva ordulinnuse varemed (1349) 

o Prohvet Eelia õigeusu klooster Vasknarvas, kuulub Kuremäe nunnakloostrile 

(19.saj) ja on praeguseni kasutuses 

o Alajõe Jumalaemasünni kirik 19. saj 

 

 

Üldine analüüs 

Põllumajandusmaastiku osakaal valdades (sh planeeringualal) on madal ning põldude 

vähene viljakus ei soodusta põllumajanduse arengut ja töökohtade teket 

põllumajandusharus ning perspektiivis ei oma põllumajandus piirkonnas suurt 

arengupotentsiaali. Erandiks on Iisaku vald, kus keskmise mullaviljakusega 

põllumajandusmaa osakaal on ligikaudu 15% ning viimastel aastatel on hoogustunud 

põldude harimine. Põllumaad Iisaku vallas asuvad valdavalt valla keskosas, väljapool 

planeeringuala. Metsamaa moodustab kõigi valdade territooriumist suure osakaalu (60-

70%), mistõttu piirkonnas tegutsevad mitmed metsamajanduse ja puidutöötlemisega 

tegelevad ettevõtted, mis annavad ka märkimisväärse osa töökohtadest. Planeeringuala 
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geograafiline asend ja looduslikud tingimused soodustavad eelkõige turismimajanduse 

arengut. Lisaks headele looduslikele tingimustele on kogu Peipsi järve põhjarannik rikas 

ajalooliselt ja kultuuriliselt väärtuslike paikade poolest. Turistide piirkonda meelitamise ja 

nende siinhoidmise üheks võimaluseks on piirkonna kultuuri ja ajaloo tutvustamine ning 

ajalooliselt ja kultuuriliselt väärtuslike paikade sidumine matka- ja jalgrattaradadega.  

Ida-Virumaa turismi arengukava aastateks 2007-2013 andmetel on Ida-Viru maakonnas 

kõige olulisem külastaja siseturist, moodustades ligikaudu ¾ külastajate arvust. Seega 

on välisturist potentsiaalne sihtgrupp, kelle piirkonda meelitamine ja piirkonnas hoidmine 

on oluline. Seni on välisturisti teenindamisel pidurdavaks teguriks osutunud vähene 

keeleoskus või väike voodikohtade arv majutusasutustes. 

 

 

Arengueeldused: 

- mitmekülgne loodus - asumine Peipsi järve ranna-alal, sealsed liivarannad ja 

männimetsad, supelrand ja ujumiskohad, matka- ja loodusrajad jne - ja 

planeeringuala paiknemine Via Hanseatica arenguvööndis loovad head eeldused 

turismimajanduse arenguks, sh lisatöökohtade tekkeks; 

- piirkonna looduspärandi ning ajaloo ja kultuuripärandi ressurss, ainulaadsed 

piirkonnale omased turismiobjektid; 

-  traditsioonilised sündmused – nt kalalaat; 

-  tegutsevate turismiettevõtete olemasolu, sh laenutusteenuse olemasolu; 

 

Kitsaskohad:  

- ühtse kogu planeeringuala hõlmava turismivõrgustiku puudumine; 

-  ebaühtlane teenindustase, pakutava teenuse madal kvaliteet (kohati); 

- majutus- ja toitlustuskohtade nappus ning võimetus teenindada suurt 

turismigruppi; 

-  ebapiisavad võimalused aktiivseks puhkuseks; 

-  meelelahutusürituste ja –ettevõtete vähesus; 

-  atraktsioonide nappus; 

-  piirkonna puhkevõimaluste ja –tingimuste ebapiisav tutvustamine ja info 

levitamine (nõrk turundustegevus); 

-  Via Hanseatica aeglane käivitumine; 

-  vähene arvestamine erivajadustega inimestega. 

  

 

 

 

Sotsiaalne infrastruktuur 

 

Tudulinna vald 

Vallas töötab eelkoolihariduse andmiseks Tudulinna lasteaed, mille tarbeks on ruumid 

kohandatud korrusmajas. Lasteaiakohtade arv on ebapiisav ning ei rahulda nõudlust. 

 

Vallas tegutseb põhikool, kus 2007/2008 aasta septembri seisuga õppis kokku 50 

õpilast. Seoses sündivuse langevusega on õpilaste arv aasta aastalt vähenenud (vt. Tabel 

3). Teiseks suureks probleemiks on õpilaste ränne. Logistilisest asukohast tulenevalt 

õppis 2007. aastal teiste valdade koolides kokku 27 last, sellest põhikooli osas 20.    
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Tabel 3.3.3. Kooli minevate õpilaste arv 

Aasta 
I klassi 

läks/läheb 

2007/08 6 

2008/09 5 

2009/10 5 

2010/11 7 

2011/12 2 

(andmed Tudulinna vallast) 

 

 

Põhikooli hoone on renoveeritud ning õpitingimused head. Koolis tegutsevad mitmed 

laste huvialaringid. Sportimiseks on olemas staadion, vajalik on staadionil asuvate 

spordirajatiste korrastamine. 

 

Vallas osutab arstiabi Iisaku Perearstikeskuse alluvuses töötav Tudulinna 

ambulatoorium. Apteek vallas puudub, lähimad apteegid asuvad Iisakus ja Avinurmes. 

Tudulinna valda teenindab Iisakus asuv kiirabi brigaad.  

 

Vallas töötab üks sotsiaaltöötajat, koduhooldust vajavate isikute hooldamine toimub 

koduhooldusena. Vallas töötab lastekodu ja päevakeskuse funktsiooni täidab 

teenindustuba, kus on tagatud pesemisvõimalused. 

 

 

Lohusuu vald 

Eelkoolihariduse andmiseks töötab Lohusuu lasteaed-põhikooli juures lasteaiarühm, mis 

ei rahulda nõudlust lasteaiakohtade järele. Nõudluse rahuldamiseks on vajalik lasteaia 

laiendamine.  

 

Kooliharidust annab Lohusuu põhikool, mis asub valla halduskeskuses 1997. aastal 

valminud koolimajas, kus 2006/2007 aastal õppis 48 õpilast. Õpilaste arv koolis on 

järsult vähenenud - kui aastal 2002/2003 õppis põhikoolis veel 86 õpilast, siis aastaks 

2007 on õpilaste arv vähenenud ligikaudu kaks korda. Õppetöö koolis toimub eesti (2/3 

õpilaste arvust) ja vene keeles, õpilaste vähesuse tõttu on moodustatud liitklassid. Lisaks 

Lohusuu valla lastele õpib koolis lapsi Alajõe vallast.  

 

Tabel 3.3.4. Kooli minevate õpilaste arv 

Aasta 
I klassi 

läks/läheb 

2007/08 5 

2008/09 8 

2009/10 6 

2010/11 3 

2011/12 5 

(andmed Lohusuu vallast) 

 

 

Koolis tegutsevad mitmed laste huvialaringid – tantsuringid, lauluring, arvutiring, 

loodussõprade ring, olemas on jõusaal. Koolil puudub spordisaal ja staadion.  
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Vallas osutab arstiabi Medicraft OÜ Lohusuu perearst, kes võtab vastu kaks korda 

nädalas valla poolt eraldatud ruumides. Lisaks perearstile võtab patsiente vastu ka 

meditsiiniõde ning osutatakse hambaraviteenust. Samas toimub ka ravimite müük. 

Lohusuu valda teenindab Mustvees asuv kiirabi brigaad.  

 

Vallas töötavad sotsiaalnõunik ja –spetsialist, kes koordineerivad ka sotsiaalhoolekande 

tegevust. 

 

 

Iisaku vald 

Eelkoolihariduse andmisega tegeleb vallas lasteaed Karukell, milles tegutseb neli 

rühma 59 lapsega. Lasteaia teeninduspiirkond on küll Iisaku vald, kui vabade kohtade 

olemasolul osutatakse lasteaiateenust ka teistele valdadele (2008. aastal 8 last). 

 

Vallas tegutseb üldhariduslik kool Iisaku Gümnaasium, kus õppis 2008. aastal 185 

õpilast, nendes 39 omandasid gümnaasiumiharidust. Valdav osa gümnaasiumis 

õppivatest lastest on koduvalla lapsed (161), teistest valdadest ning linnadest õppis 

Iisaku koolis 24 last. Õpilaste arv koolis on aastate lõikes vähenenud.  

 

Tabel 3.3.5. Kooli minevate õpilaste arv 

Aasta 
I klassi 

läks/läheb 

2007/08 16 

2008/09 16 

2009/10 16 

2010/11        15 

2011/12        16 

(andmed Iisaku vallast) 

 

 

Huviharidust saab omandada Iisaku Kunstide Koolis, lisaks tegutsevad gümnaasiumi 

juures mitmed huvialaringid. Kunstide Koolis omandab 2008/2009 aastal huviharidust 76 

last, erialadeks on klaver, akordion, kannel, plokkflööt, tants ja kunst. 

 

Arstiabi valla elanikkonnale osutab Iisaku ambulatoorium, kus tegutseb kaks pere- ja 

hambaarsti, laborant ning protesist-ortodont. Iisaku alevikus töötab apteek ning asub 

maakonna kiirabi filiaal. 

 

Iisaku alevikus töötab hooldekodu, kuhu on võimalik mahutada kuni 16 elanikku. 

Hooldekodu ei vasta enam kaasaja tingimuste, vajalik on rajada uus kaasaegne 

mitmefunktsionaalne hooldekodu. 2008. aastal avati valla halduskeskuses ka 

päevakeskus. Iisaku Gümnaasiumi juurde on loodud ka õpilaskodu 

toimetulekuprobleemidega perede toetamiseks, mis võimaldab kodu kuni 26-le õpilasele. 

 

Planeeringuala Kauksi ja Kuru küla elanikkond kasutab valdavalt Iisaku alevikus asuvate 

kaubandus-, teenindus- ja haridusasutuste teenuseid või teiste valdades ja linnades 

asuvate teenindusettevõtete ja haridusasutuste teenuseid. 

 

  



46 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-

ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

 

Alajõe vald 

Vallas puuduvad eelkooli- ja üldharidusasutused. Valla poolt on organiseeritud 

õpilastransport Iisaku ja Lohusuu koolidesse, kus on õpilastele antud võimalus osaleda 

koolis tegutsevates huviringides või omandada huviharidust Iisaku Kunstide Koolis. 

Alajõe Rahvamajas tegutseb laste loominguring.  

 

Arstiabi valla elanikkonnale osutav arst võtab patsiente vastu üks kord nädalas Alajõe 

külas asuvas velskripunktis.  

 

Tabel 3.3.6. Kooli minevate õpilaste arv 

Aasta 
I klassi 

läks/läheb 

2007/08 0 

2008/09 0 

2009/10 0 

2010/11         2 

2011/12 1 

(andmed Alajõe vallast) 

 

 

Üldine analüüs 

Koolihariduse võimaldamiseks tegutsevad Lohusuu ja Tudulinna valla halduskeskustes 

põhikoolid ja Iisaku valla halduskeskuses gümnaasium. Laste madala sündivuse tõttu on 

kõigis koolides hetkel vabu õpilaskohti, mis rahuldab nõudluse õpilaskohtade järele ka 

elanikkonna lisandumisel. Tõsisem probleem on eelkoolieelsete lasteasutustega – nii 

Tudulinna kui Lohusuu valla lasteaiad ei rahulda nõudlust ning Alajõe vallas lasteaed 

puudub. Sarnaselt teiste Eesti maapiirkondadega, on ka Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja 

Alajõe vallas asuvad hariduse (lasteaed, kool, huvikool või kooli juures tegutsevad 

huviringid), kultuuri (rahva- või kultuurimaja, raamatukogu), teeninduse, kaubanduse ja 

meditsiini asutused koondunud valla halduskeskusesse, mis raskendab teenuste 

kättesaadavust valla äärealade elanikele. Käesolev planeeringuala hõlmab nimetatud 

valdasid osaliselt, üksnes Peipsi järve äärset maa-ala teatud ulatuses ning 

planeeringualal asuvad Rannapungerja ja Lemmaku ning Kauksi ja Kuru külad asuvad 

valla halduskeskuse suhtes äärealal, mis raskendab teenuste kättesaadavust. Samas 

asuvad nimetatud külad Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres või vahetus läheduses, mis 

tagab kiire ja mugava ühenduse kas valla halduskeskusega või naabervaldade 

halduskeskustega. 
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Arengueeldused: 

- toimivad huviringid ja Iisaku Kunstide Kool, mis võimaldavad mitmekesiseid 

harrastustegevusi noortele; 

-  toimiv sotsiaalhoolekanne valdades; 

 

Kitsaskohad:  

- ebaühtlane teenuste kättesaadavus planeeringualal; 

-  eelkoolieelsete lasteasutuste ruumipuudus; 

-  eelkoolieelse lasteasutuse puudumine Alajõe vallas, mis võib olla üheks 

takistavaks teguriks lastega noorte perede elama asumisel valda. 

 

Alapeatükis kasutatud materjalid: 
Vallast üldandmed 
Statistikaameti andmed 
Tudulinna valla arengukava 2004-2015 
Lohusuu valla arengukava 2007-2013 

Iisaku valla arengukava 2009-2012 
Alajõe valla arengukava aastani 2015 
Alajõe valla 2007.a. majandusaasta aruanne 
Kauksi ranna-ala turismitoote väljaarendamise teostatavus- ja tasuvusanalüüs 
Ida-Virumaa turismi arengukava aastateks 2007-2013 

 

 

 

3.4 Ajaloolis- kultuuriline keskkond 

Rahvakultuur, sport, kolmas sektor 

 

Tudulinna vald 

Valla halduskeskuses asub Tudulinna Kultuurimaja, kus tegutsevad ringid, klubid, 

seltsid ja erinevad MTÜ-d. Vallas on kaks raamatukogu – Tudulinna raamatukogu asub 

vallamaja ruumides ning Oonurme raamatukogu, mis lisaks elanikkonna teenindamisele 

täidavad ka kaasaegse infopunkti funktsiooni (internet).  

 

Suviste kultuuriürituste korraldamise kohad on Tudulinna Linnamägi, kus asub ka 

laululava ning Oonurme külamaja kiigeplats, kuhu on samuti rajatud laululava. Oonurme 

külamajas tegutseb ka loodustuba.  

 

Sportimisvõimalusi pakub vana koolimaja baasil rajatud võimla, kus on kohandatud 

ruumid ka noortekeskuse tarbeks.  

 

Vallas tegutsevad seltsid ja seltsingud:  

 MTÜ „Tudulinna Laulu-Mängu Selts― 

 Haridusühendus „Tudulinlane― 

 MTÜ „Oonurme Külaselts― 

 Tudulinna Jahimeeste Selts 

 Tudulinna Taluselts 

 Pensionäride klubi „Kanarbik― 

 Seltsing „Noor tudulinlane― 
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 Seltsing „Külavanemate kogu― 

 EELK Tudulinna Rahu Kogudus 

 MTÜ „Maria lapsed―   

 

Planeeringuala Rannapungerja küla elanikkond saab osaleda Tudulinna alevikus või 

Oonurme külas tegutsevate ringide, klubide, seltside ja seltsingute tegevuses.  

 

 

Lohusuu vald 

Lohusuu valla rahvastik koosneb kahest suuremast rahvusgrupist – eestlastest ja 

venelastest, kusjuures viimased on sajandeid kohapeal elanud peipsiääre venelased. 

Seega on vallas esindatud kaks tugevapõhjalist ja teineteist toetavat kultuuri, mille 

koostöö omab otsustavat tähtsust valla edasisel arengul. Eesti ja vene rahvusest 

inimeste koostöö suurendamiseks ja erinevate kultuuride näitamiseks tähistatakse 

kakskeelses koolis koos nii Eesti kui Vene rahvakalendri tähtpäevi, viiakse läbi ühiseid 

tunde nii eesti kui vene õpetajaga klassis. Valmistatakse eesti ja vene rahvariideid, 

tantsitakse rahvatantse, lauldakse ja näideldakse, vallas tegutsevad ansamblid, 

käsitööringid. Valla suurüritus on iga-aastane kalalaat. 

 

Valla kultuuriasutused on Lohusuu Kultuurimaja, Lohusuu Huvikeskus, ning kaks 

rahvaraamatukogu – Lohusuu ja Piilsi. Lohusuu kultuurimaja on hoone halva 

seisukorra tõttu ohutuse tagamiseks tegevus peatatud ning kultuuritööks kasutatakse 

vana koolihoone ruume, kus tegutsevad huvikeskus, rahva- ja kooli raamatukogud ja 

erinevad toad. Nii Lohusuu kui Piilsi raamatukogu täidavad ka kaasaegse infopunkti 

funktsiooni (internet), kuid probleemiks on sagedased sidekatkestused.  

 

Lohusuu alevik on pikaajaline näide vene ja eesti kogukonna pikaajalisest 

kooseksisteerimisest. Avijõe läänekaldal, eestlastega asustatud alevi osas, asub 19. saj. 

teisel poolel rajatud pseudogooti stiilis Lohusuu Eesti luteri kirik ning kabel. Avijõe 

idakaldal, väikesel maalapil Peipsi ranna lähedal asub peamiselt venelastega asustatud 

Lohusuu osa (Veneküla). Siinsed majad on tüüpilised peipsiäärse vene külaarhitektuuri 

näited. Venekülas on Eesti õigeusukirik ning eraldi kalmistu. 

 

Sportimisvõimalusi pakuvad vallas asuvad spordiplatsid ja –väljakud – Torioja 

spordiplats, Piilsi võrkpalliväljak, Raadna spordiplats, Vilusi spordiplats – ning jõusaal. 

Koolil puuduvad staadion ja võimla. Matka-, jalgratta- ja suusarajad küll vallas 

puuduvad, kuid kasutada on Kopraonu seiklusrada ja Tarzani rada Lohusuu kooli juures. 

 

Vallas tegutsevad seltsid ja seltsingud:  

 MTÜ Rannakultuuri Selts 

 MTÜ Piilsi külaselts 

 Seltsing Tammispää Vaim 

 Lohusuu Kultuuriselts Logovest 

 Veneküla kultuurikool 

 Seltsing „Ajast aega― 

 MTÜ Avatud Ruum 

 MTÜ Eesti Koolimetsade Ühendus 

 Niinase külaselts 

 Seltsing „Ülejõe Jõud― 

 Lohusuu Tervise- ja Spordiselts 
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Lohusuu valla planeeringuala elanikele on tagatud mitmekesised võimalused 

kultuuritegevuseks ning vaba aja sisustamiseks. Vajalik on olemasolevate hoonete 

remontimine või ühe uues keskuse rajamine, kuhu on otstarbekas koondada erinevad 

teenused ja asutused ning sportimistingimuste parandamine.   

 

 

Iisaku vald 

Valla kultuuriasutused on Iisaku Rahvamaja ja kaks raamatukogu – 

Kooliraamatukogu ja Iisaku Raamatukogu. 

 

Iisaku Rahvamaja tegutseb hetkel 14 ringi – rahvatantsurühmad, tantsu- ja laulurühmad, 

näiteringi ja ansamblid. Rahvamajas toimuvad traditsioonilised kultuuriüritused ja 

teatrietendused ning keldrikorrusele kavandatakse rajada noortekeskus. Mitmekesised 

võimalused huvialaseks tegevuseks on loodud nii noortel kui täiskasvanutel.  

 

Vallas on olemas kaasaegsed sportimisvõimalused. Täismõõtmeline staadion, 

kaasaegne spordisaal, heal tasemel suusarajad, mitmed matkarajad tegevad head 

tingimused sportimiseks ja aktiivseks puhkuseks. Vallas tegutsevad mitmed spordiklubid 

– suusa-, korvpalli-, tervise- ja ratsaspordiklubi. Vald kavandab lähiaastatel lisaks 

rulluisutamise raja, tenniseväljaku ja jõusaali rajamist (gümnaasiumihoone ruumidesse), 

mis mitmekesistavad sportimisvõimalusi veelgi.  

 

Iisaku Raamatukogu täidavad ka kaasaegse infopunkti funktsiooni (internet). Külastajate 

paremaks teenindamiseks on vajalik olemasolevad vananenud arvutid välja vahetada 

uute arvutitega.  

 

Valla halduskeskuses tegutseb piirkonna loodust, elu-olu ja rahvastiku kujunemist 

tutvustav muuseum, mille külastatavus ulatub aastas ligikaudu 6000 külastajani. 

Vallavalitsus kavandab muuseumi kõrvalhoones korraldada erinevaid tegevusi (laadad, 

kontserdid jne), mille kaudu kasvab nii muuseumi külastajate arv kui Iisaku populaarsus 

kultuurikeskusena. 

 

Iisakus tegutseb EELK Iisaku Kogudus. Iisaku kirik on kaasatud „Teeliste kiriku― 

projekti ja on suvekuudel avatud turistidele. 

 

Vallas tegutsevad seltsid ja seltsingud:  

 Iisaku Kirjandus- ja Muusika Selts 

 Iisaku Noorteklubi 

 Vanaemade ja vanaisade klubi 

 Tuletõrjeühing 

 Kandleklubi 

 Mälumängijate Selts 

 Muuseumi Sõprade Selts 

 Kunstiklubi 

 Iisaku Külavanemate Kogu 

 Seltsing Elurõõm 

 Seltsing Kungla rahvas 

 Looduskaitse Selts 

 

Iisaku valla kultuuriasutused, tegutsevad huviringid ja spordiklubid asuvad valla 

halduskeskuses Iisaku alevikus. Planeeringuala Kauksi ja Kuru küla elanikkonnal on 
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võimalus osaleda valla halduskeskuses tegutsevate kultuuriasutuste ja –ürituste 

tegevuses.   

 

Alajõe vald 

Valla kultuuriasutuseks on Alajõe rahvamaja, kus asub ka valla raamatukogu.  

 

 

 

Muinsuskaitse, ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslikud objektid ja alad 

 

Tabel 3.4.1. Planeeringualal asuvad kinnismälestised  

Reg 
nr 

Mälestise nimi Mälestise liik Asukoht 

9170 Kääbas arheoloogiamälestis 

Tudulinna vald 

Lemmaku küla 

9172 Kääbas arheoloogiamälestis 

Tudulinna vald 

Lemmaku küla 

9177 Kalmistu arheoloogiamälestis 

Tudulinna vald 

Rannapungerja 

küla 

9175 Kääbas arheoloogiamälestis 

Tudulinna vald 

Lemmaku küla 

9169 Kääbas arheoloogiamälestis 

Tudulinna vald 

Lemmaku küla 

9171 Kääbas arheoloogiamälestis 

Tudulinna vald 

Lemmaku küla 

9173 Kääbas arheoloogiamälestis 

Tudulinna vald 

Lemmaku küla 

9174 Kääbas arheoloogiamälestis 

Tudulinna vald 

Lemmaku küla 

13912 Lohusuu kirik, 1878-1882 arhitektuurimälestis 

Lohusuu vald 

Lohusuu alevik 

13913 

Lohusuu õigeusu kirik 

väravaehitisega, 1897-1898 arhitektuurimälestis 

Lohusuu vald 

Lohusuu alevik 

13914 

Lohusuu kalmistu kabel, 

19.saj. arhitektuurimälestis 

Lohusuu vald 

Lohusuu alevik 

13915 

Lohusuu (Veneküla) kalmistu 

kabel, 1863-1864 arhitektuurimälestis 

Lohusuu vald 

Lohusuu alevik 

28786 Raadna keraamika leiukoht arheoloogiamälestis 

Lohusuu vald 

Lohusuu alevik 

27097 

Vabadussõja Lohusuu lahingu 

mälestussammas ajaloomälestis 

Lohusuu vald 

Lohusuu alevik 

8968 
Kääbas "Soldatskaja mogila― arheoloogiamälestis 

Iisaku vald 
Kuru küla 

13827 
Vasknarva linnuse varemed, 

1349-1442 
arhitektuurimälestis 

Alajõe vald 
Vasknarva küla  

(andmed Muinsuskaitse Amet seisuga 07.04.2009) 
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Üldine analüüs 

Sarnaselt haridus- ja teenindusasutustega asuvad ka kultuuriasutused (rahva- või 

maakultuurimajad, raamatukogud), spordivõimlad ja –klubid ning staadionid valdavalt 

valla halduskeskustes. Tingimused ja võimalused kultuuriga tegelemiseks ning 

sportimiseks halduskeskustes on head, kitsaskohaks on teenuste ebaühtlane 

kättesaadavus valla, sh planeeringuala elanikkonnale. Samas on rajatud toimivad 

külaplatsid, külamajad, kiigeplatsid ja väiksemad palliväljakud ka küladesse 

võimaldamaks ühistegevust ja spordiga tegelemist väljapool halduskeskusi. Sellised 

palliplatsid- ja väljakud asuvad ka planeeringuala erinevates piirkondades. 

Valdade halduskeskustes tegutsevates raamatukogudes on lugejatel ja külastajatel 

võimalus kasutada interneti, välja arvatud Alajõe, kus avalik internetipunkt puudub. 

 

 

Arengueeldused: 

- asumine rahvusvahelise turismimarsruudi Via Hanseatica arenguvööndis; 

-  traditsioonilised kultuuri- ja spordiüritused, toimivad huvialaringid, aktiivne 

kolmanda sektori tegevus; 

-  elanikkonna aktiivsus; 

-  rikkalik kultuuri- ja ajaloopärand. 

 

Kitsaskohad:  

- kultuuriasutuste, samuti traditsiooniliste kultuuriürituste toimumine ja huviringide 

tegevuse koondumine halduskeskustesse, mistõttu kogu planeeringuala 

elanikkonnal puuduvad võrdsed võimalused osaleda  kultuuri- ja huvitegevuses. 

 

 

Alapeatükis kasutatud materjalid: 
Vallast üldandmed 
Muinsuskaitseamet Kultuurmälestiste riiklik register 
Tudulinna valla arengukava 2004-2015 
Lohusuu valla arengukava 2007-2013 
Iisaku valla arengukava 2009-2012 

Alajõe valla arengukava aastani 2015 

 

 

 

3.5 Ehitatud keskkond ja üldine maakasutus 

Maakasutus ja ehitustegevus 

 

Tudulinna vald  

Tudulinna valla kogupind on 26938,1 ha, sellest katastrisse on kantud 01.01.2009. 

aasta seisuga 25159,1 ha: 

 haritav maa -  1351,3 ha; 

 looduslik rohumaa -  1060,4 ha; 

 metsamaa –   18049,1 ha; 

 õuemaa –   674 ha; 

 muu maa –   1994,9 ha. 
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01.10.2009. aasta seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 

300,6 ha, so 12% kogu maakatastris registreeritud maast. 

 

Riigi metsamaa pindala 11464 ha: 

 Iisaku MK –   5668 ha 

 Tudu MK –   4649,3 ha 

 Paasvere MK –  1146,7 ha 

Käesolevaga on moodustatud Alutaguse MK. 

 

Põllumajandusmaa osakaal on väike (ligikaudu 6%) ning selle kasutamise intensiivsus 

väheviljakate muldade tõttu suhteliselt madal. Valla territooriumist 67% on kaetud 

metsaga. 

 

Kehtivad ja algatatud detailplaneeringud planeeringualal:  

 

Tabel 3.5.1. Detailplaneeringud Tudulinna valla planeeringualal 

Detailplaneeringu 

nimi ja eesmärk 

Algatatud 

(otsuse kuupäev ja 

nr) 

Kehtestatud 

(otsuse kuupäev ja 

nr) 

Asustusüksus 

KESKUSE maaüksus 
21.05.2003 nr.15 Menetluses  RANNAPUNGERJA 

RANNA II 

PAADIÜHISTU 

maaüksus, 

puhastusseadmete 

asukoha määramiseks 

18.05.2005 nr.22 

14.06.2006 nr.16 

RANNAPUNGERJA 

POOLSAARE, 

KÕNNUMAA, 

JÕEKÄÄRU 

maaüksused, 

kruntideks jagamine  

18.10.2006 nr.25 

Menetluses  

RANNAPUNGERJA 

KELU maaüksus, 

eesmärk 

ehituskeeluvööndi 

vähendamine 

24.09.2003 nr.22 

Menetluses  

RANNAPUNGERJA 

KRITTI maaüksus, 

kruntideks jagamine  

20.12.2006 nr.28 
Menetluses  

RANNAPUNGERJA 

SÜ RANNAPUNGERJA 

9 maaüksus, 

suvilakrundiks 

jagamine 

20.12.2006 nr.29 

31.05.2007 nr.76 

RANNAPUNGERJA 

MUDAJÄRVE 

maaüksus, kruntideks 

jagamine 

25.04.2007 nr.10 

Menetluses  

RANNAPUNGERJA 

(andmed vallast 03.04.2009 seisuga) 

 

Uue hoonestuse planeerimisel ja ehitustegevuse kavandamisel Rannapungerja külas 

tuleb arvestada Peipsi järve ranna ehituskeeluvööndi ulatusega (100 m), samuti 

Rannapungerja jõe ehituskeeluvööndi ulatusega (50 m) ja Jõhvi-Tartu-Valga maantee 

teekaitsevööndiga laiusega (50m). 
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Rannapungerjal on järve ehituskeeluvööndit laiendatud Jõhvi-Tartu-Valga maanteeni 

Järvevälja maastikukaitseala piires. 

 

 

Lohusuu vald 

Lohusuu valla kogupind on 10328 ha sellest katastrisse on kantud 01.01.2009. aasta 

seisuga 8799 ha: 

 haritav maa -   780 ha; 

 looduslik rohumaa -  509 ha; 

 metsamaa –   6681 ha; 

 õuemaa –   44 ha; 

 muu maa –   785 ha. 

 

01.01.2009. aasta seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 

koos riigimetsaga 4163 ha, so 47,3 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

 

Riigi metsamaa pindala 4053 ha. Valla territooriumist on 70% kaetud metsaga.  

 

Maareformi käigus on kruntimisel tekkinud olukord, kus Lohusuu alevikus ja Vilusi külas 

on raskendatud juurdepääs rannale. Viimastel aastatel on veelgi hoogustunud nõudlus 

elamukruntide järele, eelkõige Peipsi järve ranna-alal. Lisaks atraktiivsele elukeskkonnale 

omab piirkond potentsiaali majutus- ja toitlustusettevõtete arendamiseks.  

 

Kehtivad ja algatatud detailplaneeringud planeeringualal: 

 

Tabel 3.5.2. Detailplaneeringud Lohusuu valla planeeringualal 

Detailplaneeringu 

nimi 

Algatatud (otsuse 

kuupäev ja nr) 

Kehtestatud 

(otsuse kuupäev ja 

nr) 

Asustusüksus 

TORIOJA turismitalu 

detailplaneering 
25.08.2000 nr 161-k 08.05.2001 nr 54 LOHUSUU ALEVIK 

TOOMA maaüksuse ja 

külgneva ala 

detailplaneering 

14.02.2001 nr 37-k 25.06.2001 nr 61 VILUSI KÜLA 

ELULÕNGA kinnistu 

osa detailplaneering 
25.08.2004 nr 151 09.01.2006 nr 2 LOHUSUU ALEVIK 

JÄRVEKÜLA 

katastriüksuse 

detailplaneering 

16.06.2005 nr 74 09.01.2006 nr 1 NINASI KÜLA 

PIHLA kinnistu osaline 

detailplaneering 
14.11.2006 nr 18 20.12.2007 nr 34 KALMAKÜLA KÜLA 

PÄEVATALU kinnistu 

detailplaneering 
28.03.2007 nr 6 19.06.2008 nr 14 VILUSI KÜLA 

PÕLLUOTSA IV 

kinnistu 

detailplaneering 

27.06.2007 nr 13 15.12.2008 nr 31 TAMMISPÄÄ KÜLA 

UUEOTSARA kinnistu 

detailplaneering 
19.12.2006 nr 20  TAMMISPÄÄ KÜLA 

PARIKAENNU kinnistu 

detailplaneering 
23.04.2007 nr 7  TAMMISPÄÄ KÜLA 
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LIIVAAUGU kinnistu 

detailplaneering 
23.04.2007 nr 8  KALMAKÜLA KÜLA 

SILLA kinnistu 

detailplaneering 
28.05.2007 nr 10  KALMAKÜLA KÜLA 

TUULE kinnistu 

detailplaneering 
27.06.2007 nr 14  SEPARA KÜLA 

KOLLO kinnistu 

detailplaneering 
16.10.2008 nr 27  KALMAKÜLA KÜLA 

LOHUSUU ALEVIKU 

PUHKEALA 

detailplaneering 

29.01.2009 nr 1  LOHUSUU ALEVIK 

KOTE kinnist 

detailplaneering 
30.06.2009 nr 11  TAMMISPÄÄ KÜLA 

(andmed vallast 01.01.2010 seisuga) 

 

 

Iisaku vald 

Valla kogupind on 25762 ha, sellest katastrisse on kantud 01.01.2009. aasta  seisuga 

22134 ha: 

 haritav maa –  1915 ha; 

 looduslik rohumaa – 756 ha; 

 metsamaa –  14785 ha; 

 õuemaa –   143 ha; 

 muu maa –   4535 ha. 

 

Valla põllumajanduslik potentsiaal on suhteliselt suur. Keskmise mullaviljakusega 

põllumaa osakaal on 15 % valla territooriumist. Põllumajanduse areng viimastel aastatel 

on hoogustunud ning üha enam on kasutusele võetud varem kasutusest väljas olnud 

põllumaid. Metsamajanduse osakaal on enam kui 60% valla territooriumist, suuremad 

metsamassiivid asuvad valla lääne ja idaosas.  

 

Vastavalt kehtivale Iisaku valla üldplaneeringule on Kauksi ja Kuru küla kompaktsed 

hoonestusalad detailplaneeringu koostamise kohustusega alad, kus ehitustegevuse 

aluseks on kehtestatud detailplaneering.  

 

Tabel 3.5.3. Detailplaneeringud Iisaku valla planeeringualal 

Detailplaneeringu 

nimi 

Algatatud 

(korralduse kuupäev 

ja nr) 

Kehtestatud (otsuse 

kuupäev ja nr) 

KAUKSI kinnistu dp 
 

09.01.2008 nr 8 

 

HUNDI kinnistu dp 
  

17.12.2008 nr 247 
 

KANDLE kinnistu dp 
 

10.01.2007 nr 8 
 

20.12.2007 nr 47 

TAMME kinnistu dp 
 

24.01.2007 nr 26 
 

21.02.2008 nr 12 

METSAVAHI II 

kinnistu dp 

 

24.01.2007 nr 27 
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JAANIKU ja VAARIKA 

kinnistu dp 

 

 04.06.2007 nr 136 
 

18.09.2008 nr 32 

RANNAMETSA 

kinnistu dp 

 

13.06.2007 nr 142 
 

21.02.2008 nr 11 

JOOSEPI kinnistu dp 
 

10.07.2007 nr 159 
 

MAASIKA kinnistu dp 
 

06.08.2007 nr 168 
 

JUUSE kinnistu dp 
 

29.08.2007 nr 181 
 

18.09.2008 nr 31 

TRELLINA kinnistu dp 
 

25.01.2006 nr 16 
 

15.02.2007 nr 8 

HANE kinnistu dp 30.08.2006 nr 183 21.06.2007 nr 30 

MARJA kinnistu dp 
 

13.09.2006 nr 190  

PUKATSI kinnistu dp 
 

26.09.2006 nr 198 
 

SÕTKA kinnistu dp 
 

23.12.2005 nr 267 
 

19.10.2006 nr 30 

MIKIDINA kinistu dp 
 

19.04.2005 nr 53 
 

19.10.2006 nr 31 

VÄLJA kinnistu dp 
 

04.11.2003 nr 224 
 

23.09.2004 nr 20 

VILVE kinnistu dp 
 

18.11.2003 nr 235 
 

10.06.2004 nr 14 

PLOOMI kinnistu dp 
 

04.11.2003 nr 223 
 

17.03.2005 nr 7 

KESKKÜLA ja 

KIVISTIKU kinnistute 

dp 

 

Iisaku Vallavolikogu  

23.10.2003 nr 42 

 

05.08.2004 nr 16 

(andmed vallast 01.08.2009 seisuga) 

 

 

Alajõe vald 

Alajõe valla kogupind on 10960,9 ha, sellest katastrisse on kantud 01.01.2009. aasta 

seisuga 8570,6 ha: 

 

 haritav maa -  63,4 ha; 

 looduslik rohumaa -  274,28 ha; 

 metsamaa –   6264,88 ha; 

 õuemaa –   56,65 ha; 

 muu maa –   1895,20 ha. 

 

01.01.2009. aasta seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 

5038,6 ha, so 58,8 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

 

Riigi metsamaa pindala 5033,64 ha: 

 Rahandusministeerium -  0,9;  

 Keskkonnaministeerium  61,58 ha; 
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 Piirivalve    1,01 ha; 

 Siseministeerium   3,05 ha; 

 RMK     4972,06  ha. 

 

Põllumajanduse arendamise võimalused vallas on piiratud, kuna metsamaa moodustab 

ligikaudu 70% valla territooriumist. Looduslikud niidud moodustavad kuni 8%. 

 

Kehtivad ja algatatud detailplaneeringud planeeringualal:  

 

Tabel 3.5.4. Detailplaneeringud Alajõe valla planeeringualal 

Detailplaneeringu 

nimi 

Algatatud (otsuse 

kuupäev ja nr) 

Kehtestatud 

(otsuse kuupäev 

ja nr) 

Asustusüksus 

1.VALLA 24 
17.05.2006           45 06.02.2007        6 ALAJÕE 

2.ALLIKA 
17.05.2006           46 10.06.2008       

37  

REMNIKU 

3.MÄNNIMETSA 
17.05.2006           48 

 
VASKNARVA 

4.SIPELGA 
17.05.2006           49 01.11.2007       

93 

ALAJÕE 

5. KATASE 23B 
17.05.2006           50 

 
KATASE 

6.METSAKANNIKESE 
13.01.2006            5 

29.01.2009        2 
ALAJÕE 

7.SILLA-29 
24.03.2009           11 

 
REMNIKU 

8.KOTKA 
22.03.2006           26 

 
UUSKÜLA 

9.P/B VILLA MARIKA 
29.06.2006           52 

01.11.2007      97 
ALAJÕE 

10.AS VIRU 

KAEVANDUSE P/MAJA 

29.06.2006           53 
24.01.2008       5 

ALAJÕE 

 

11.PÄIKESE 
29.06.2006           54 

01.11.2007      98 
ALAJÕE 

12.SMOLNITSA 20 
29.06.2006           55 

21.06.2007      52 
SMOLNITSA 

13.LILLE 
05.09.2006           75 

 
SMOLNITSA 

14.P/B UUSKÜLA 
05.09.2006           74 

29.01.2009        1 
UUSKÜLA 

15.SILLA-31 
05.09.2006           72 24.04.2007       

32 

REMNIKU 

16.PILVE mt 1. 
05.09.2006           71 

 
KARJAMAA 

17.DVIGATEL mt 1 
05.09.2006           70 

 
KARJAMAA 
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18.KALDA 
22.11.2006           96 24.07.2007       

67 

KATASE 

19.LAAGRI 
21.12.2006           99 10.06.2008       

36 

KARJAMAA 

20.LEHISTE 
21.12.2006          

100 
 

SMOLNITSA 

21.ÜLETEE;  

    TEEÄÄRE 2 

21.12.2006          

101 
01.11.2007       

94 

KATASE 

22.VALLA 2A 
21.12.2006          

102  
ALAJÕE 

23.RANDALU 
06.02.2007            2 

 
KARJAMAA 

24.DÜÜSI 
06.02.2007            3 

01.11.2007      95 
VASKNARVA 

25.UUSKÜLA 46 
22.09.2005           54 

21.06.2007      53 
UUSKÜLA 

26.TOOMASE 
24.04.2007           26 

28.11.2008      78 
ALAJÕE 

27.KADAKA 
24.04.2007           27 

30.09.2008      63 
ALAJÕE 

28.VIIRA 
24.04.2007           28 

 
ALAJÕE 

29.SUDAKOVI 
24.04.2007           29 

 
KARJAMAA 

30.PIHLAKA(Hasborgi) 
01.11.2007           88 

 
REMNIKU 

31.PIHLAKA 
29.04.2008           31 

 
REMNIKU 

32.VINKLI 
29.04.2008           32 

 
UUSKÜLA 

33.KATASE 23C 
26.06.2008           46 

 
KATASE 

34.JÕETAGUSE 6C 
21.06.2007           49 

 
ALAJÕE 

35.SIRBI 
21.06.2007           50 

 
KARJAMAA 

36.KÄO 
21.06.2007           51 

 
KARJAMAA 

37.MÄNNIMETSA 
24.07.2007           58 10.06.2008       

35 

KATASE 

38.VÕGANA PLUSS 
24.07.2007           59 

 
KARJAMAA 

39.ÜLEJÕE I 
24.07.2007           60 

 
REMNIKU 

40.SIRGALA SUVILA 
24.07.2007           61 

 
ALAJÕE 
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41.NÕMME 
04.09.2007           77 16.12.2008       

81 

KATASE 

42.PÄRNA 
04.09.2007           76 16.12.2008       

82 

REMNIKU 

43.AIA I II mt. 
23.11.2005           12 01.11.2007       

96 

REMNIKU 

44.KARJAMAA 3 
29.10.2004           92 

10.01.2008       1 
KARJAMAA 

45.ALAJÕE SÖÖKLA 
01.11.2007           90 

 
ALAJÕE 

46.JELENA 
01.11.2007           90 

 
ALAJÕE 

47.VALDURI 
01.11.2007           89 

 
ALAJÕE 

48.KANARBIKU 10 
23.08.2005           47 

17.05.2006      30 
ALAJÕE 

49.SILLA 
30.05.2002           23 

23.10.2003      60 
REMNIKU 

50.KUUSIKU, 

     KUUSIKU 16 

29.10.2004           55 
17.05.2006      31 

KATASE 

51.SILLA 
16.05.2005           20 

17.05.2006      28 
REMNIKU 

52.JÄRVE 
18.12.2002           17     

23.10.2003      62 
KARJAMAA 

53.KATASE 27A 
23.08.2005           46  

05.09.2006      77 
KATASE 

54.KISELŠTEINI 
18.09.2002           43 

17.05.2006      32 
ALAJÕE 

55.KATASE 18A 
16.12.2003           69 

29.10.2004      57 
KATASE 

56.MAADLEX 
26.03.2001           32 03.10.2001       

69 

KATASE 

57.LIIVAKU 
03.10.2001           70 

23.10.2003      61 
REMNIKU 

58.RAJA I 
22.09.2005           56  05.09.2006       

78 

UUSKÜLA 

59.VALGE 
23.11.2005           10  30.11.2007     

109  

ALAJÕE 

60.SILLA-32 
23.11.2005           13 20.12.2007     

122 

REMNIKU 

61.MONACHO 
25.03.2008           15 

 
UUSKÜLA 

62.SILLA 
25.03.2008           16 

 
REMNIKU 

63.VALLA 
25.03.2008           17 

 
ALAJÕE 
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64.HUNDISAARE 
25.03.2008           18 

 
REMNIKU 

65.SILLA-31 
09.03.2005           12 

16.05.2005      28 
REMNIKU 

66.KRUNDID (ribad) 

     34-42 

22.01.2004            2 
28.01.2005       3 

KATASE 

67.MOTSONOVI  
 

01.02.2002       1 
KARJAMAA 

68.ÜLEJÕE I 
16.05.2005           19 

17.05.2006      29 
REMNIKU 

69.TSÕGANOVI-2 
09.03.2005           10 

24.04.2007      31 
KARJAMAA 

70.MÄE 
30.09.2008           64 

 
SMOLNITSA 

71.KADAKA 
30.09.2008           65 

 
SMOLNITSA 

72.TARMO 
28.11.2008           75  

 
ALAJÕE 

73.TUULEKODA 9 
16.12.2008           83 

 
KATASE 

74.VIRMALISE 
29.01.2009            3 

 
ALAJÕE 

75.LIIVAKU 28 
24.03.2009           12 

 
REMNIKU 

(andmed vallast 03.04.2009 seisuga) 

 

Alapeatükis kasutatud materjalid: 
Vallast üldandmed 

Tudulinna valla arengukava 2004-2015 
Lohusuu valla arengukava 2007-2013 
Iisaku valla arengukava 2009-2012 
Alajõe valla arengukava aastani 2015 
Iisaku valla üldplaneering 

 

 

 

Teed, transport planeeringualal 

 
Peamisteks planeeringuala läbivateks maanteedeks on planeeringuala põhja-

lõunasuunaliselt läbiv Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee (3) ja lõunaservas kulgev 

Kauksi-Vasknarva kõrvalmaantee (13111).  

 

Lohusuu valda läbib idaservast Jõhvi-Tartu-Valga maantee, millest lähtuvad valla eri osa 

ühendavad Kalma-Avinurme kõrvalmaantee (13162) ja Lohusuu-Maetsma 

kõrvalmaantee (13161), mis omavad valla arengu jaoks olulist tähtsust nii ühenduse 

loomisel naabervalla halduskeskusega kui suuremate tõmbekeskuste ja linnadega 

(Tallinn, Rakvere).  
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Rannapungerja ja Lemmaku küla ühendab valla halduskeskusega Jõhvi-Tartu-Valga 

maanteest lähtuv Rakvere-Rannapungerja tugimaantee (88).  

 

Iisaku valla Kauksi külas ristub Jõhvi-Tartu-Valga maanteega Kauksi-Vasknarva 

kõrvalmaantee, millest lähtub Sälliku-Kuru kõrvalmaantee (13152), mis võimaldab 

Kuru külal kiiret ja mugavat ühendust Iisaku alevikuga.   

 

Alajõe valda läbivad suuremad maanteed lisaks Kauksi-Vasknarva kõrvalmaanteele on 

valla halduskeskust Iisaku alevikuga ühendav Iisaku-Alajõe kõrvalmaantee (13112) 

ja valla idaserva läbiv Jõhvi-Vasknarva tugimaantee (32).   

 

Bussiliiklus 

Lohusuu vald, Rannapungerja ja Kauksi küla territooriumid paiknevad linnadevahelise 

ühistranspordi teeninduspiirkonnas, mistõttu ühendus suuremate keskustega on hea. 

Kuigi nimetatud asumeid läbivaid bussiliine on palju, ei peatu kõik kaugbussiliinid 

kohapeal. Rannapungerja ja Lemmaku ühendus halduskeskusega on ebapiisav – 

võimalus halduskeskusesse sõitmiseks on üksnes hommikusel ajal ja tagasi hilisõhtul. 

Õppetöö toimumise ajal sõidavad koolide teeninduspiirkonnas õpilasliini bussid, mida 

saavad kasutada lisaks kooliõpilastele ka teised elanikud. Ühistranspordi kasutamise 

võimalus on puudulik Alajõe vallas. Kuna vallal lasteasutused puuduvad, korraldab vald 

õpilaste transporti Iisaku ja Lohusuu koolidesse, tagades sõiduvõimaluse ka teistele valla 

elanikel.  

 

 

Arengueeldused:  

- hea transpordiühendus suuremate keskustega mööda Jõhvi-Tartu-Valga maanteed 

  

Kitsaskohad:  

- ühistarnspordi ühendus planeeringualal asuvate külade ja halduskeskuste vahel 

on ebapiisav; 

- juurdepääs rannale raskendatud. 

 

 

 

Tehniline infrastruktuur 

 

Tudulinna vald 

Elektriga varustavad valda Avinurme 35 kV ja Mustvee 110 kV alajaamad. Liinide 

läbilaskevõime ja alajaamade trafovõimsus on piisav. Elektrivarustuses on probleemiks 

voolukõikumised ja alapinged osade jaotusalajaamade tehnilise seisukorra tõttu.  

 

Telefoniside kvaliteet valla keskuses on rahuldav, äärealadel halb, mistõttu on 

raskendatud ka interneti püsiühenduse loomine. Mobiilside on tagatud valla territooriumil 

asuva EMT mobiilimasti ja Kauksis asuva Elisa mobiilimasti kaudu. Interneti püsiühendus 

on olemas vallamajas ja koolimajas.  

 

Ühisveevarustus- ja kanalisatsioon 

Järgnev ülevaade on koostatud „Tudulinna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arengukava‖ (ÜVK) alusel.  
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Ühisveevõrgu ja –kanalisatsiooniga on varustatud osaliselt Tudulinna alevik, kus on 

kanaliseeritud ühiskondlikud hooned ja korruselamud. Tekkiv reovesi pumbatakse 

reoveepuhastisse. Vee- ja kanalisatsioonivõrk on üldiselt halvas seisukorras. Tulenevalt 

veetorude halvast tehnilisest seisukorrast on probleemiks veekaod, mis ulatuvad kuni 

60% toodetud vee hulgast.  

Vastavalt kehtivale Tudulinna valla üldplaneeringule, on reoveekogumisalaks määratud 

Tudulinna alevik ja perspektiivis Rannapungerja ja Oonurme külad. Rannapungerja on 

üldplaneeringus planeeritud puhkealaks - Rannapungerja puhkeala on teabe-, öko-, 

jalgrattamatka-, veeturismipiirkond ning traditsiooniline aastaringselt kasutatav 

kalastuspiirkond. Rannapungerja puhkealaks on planeeritud Peipsi järve äärne ala 

Rannapungerja külast koos Rannapungerja jõe äärse maa-alaga kuni Tudulinna 

paisjärveni. Ala väljaarendamisel on ettenähtud ala varustamine vee- ja 

kanalisatsioonivõrguga. 

 

ÜVK sätestab alljärgnevad üldised nõuded Rannapungerja küla detailplaneeringu ÜVK 

osale: 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekteerimisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

 Ühisveevärk-ja kanalisatsioon nähakse ette tiheasustusega arenduspiirkonda 

elanike arvuga alates 50 inimest 

 Kanalisatsioon ehitatakse lahkvoolsena s.o. eraldi sademetevee kanalisatsioon ja 

reoveekanalisatsioon 

 Ühisveevärk- ja kanalisatsioon, sademetevee kanalisatsiooni rajatakse 

arenduspiirkonna avalikele teedele ja tänavatele. Elamukinnistuid läbivate 

võrkude ehitamine on keelatud  

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni, sademetevee kanalisatsiooni  arendatakse nii, et 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal oleks võimalik tagada kõigi 

kinnistute veega varustamine ja heitvee ärajuhtimine vastavuses arendamise 

kavale. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise eest  arenduspiirkonnas 

vastutab selle omanik (arendaja) 

 Arenduspiirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning üksiku kinnistu veevärgi ja 

kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt 

 Liitumispunkt paigaldatakse kuni üks meetrit kinnistu piirist väljapoole 

 Liitumispunktiks on veevärgil peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka; 

 Liitumispunktiks kanalisatsioonitorustikul on vaatluskaev enne kinnistu piiri, kaev 

kuulub ühiskanalisatsiooni hulka  

 Veetorustik  peab olema varustatud veemõõdusõlmega , mis paigaldatakse 

sisendustorule kohe pärast selle sisendit hoonesse, hoone kuiva köetavasse 

valgustatud ruumi, või erandina veemõõtekaevu 

 Arenduspiirkonda ehitatakse lokaalne reoveepuhasti, mille puhastusvõimsuse osas 

arvestatakse võimalike naaberkinnistute arendusi. Septikute kasutamine on 

keelatud  

 Peipsi põhjaranniku puhkepiirkonnas paiknevad puhkeasutused ja muud elamud 

tuleb tulevikus kanaliseerida eesvoolu, mis paikneb väljaspool avalikku randa. 

Selliseks eesvooluks on Rannapungerja jõgi 

 Võimalusel ühisveevärk ringistatakse. See tagab parema veekvaliteedi ning 

suurendab töökindlust tarbjate veega varustamisel 

 Reovee kanalisatsioon, sademetevee kanalisatsiooni ning veetorustike ehitus 

teostatakse komplekselt.  
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 Tuletõrjevesi tagatakse olemasolevate pumplate ümberehitamisega 

kaheastmeliseks (järgida tuleb üldist elanikkonna veekasutamise taset, sest 

tuletõrjeveetorustik eeldab torustiku piisavat läbimõõtu ja võib tekkida oht 

joogivee torudes viibeaja suurenemiseks) või arenduspiirkondadesse tuletõrje 

veevõtukoha ehitamise tingimusel. 

 

Tuletõrjeveevarustus ei ole Tudulinna alevikus lahendatud. Tuletõrjeveevarustust ei 

ole mõttekas lahendada hüdrantide baasil, see nõuab vähemalt DN 100 veetorustikku, 

millega Tudulinna alevikus kaasneb joogivee kvaliteedi halvenemine ja oht torustiku 

ummistumisele. Tuletõrje veevarustus tuleks Tudulinnas, sh planeeringualal, lahendada 

tuletõrjevee mahutite ja/või looduslike veekogude baasil.  

 

Tuleohutuse tagamiseks tuleb koostatavas üldplaneeringu kaardil kajastada 

olemasolevad ning planeeritavad tuletõrje-veevõtukohad. Vallavalitsus peab hoidma 

korras ning märgistama olemasolevad ametlikud veevõtukohad.  

 

Jäätmemajandus 

Jäätmemajanduse korraldamine Tudulinna valla haldusterritooriumil toimub vastavalt 

jäätmehoolduseeskirjale.  

Jäätmete ladestamine toimub Torma prügilasse.  

 

 

Lohusuu vald 

Telefoniside vallas ei ole piisav. Kasutusel on ka raadiotelefon. Mobiilside on tagatud 

Eestis tegutsevate mobiilside operaatorite kaudu.  

Interneti püsiühendus on vallavalitsuses, põhikoolis, huvikeskuses ning 

raamatukogudes, samuti Tammispää ja Vilusi külades. Wifi toimib Kärasi, Jõemetsa, Piilsi 

piirkonnas. Kaabeltelevisiooni võrke valla külades väljaarendatud ei ole. Sat-TV 

vastuvõtjate paigaldamist tellivad elanikud individuaalselt. 

 

Kvaliteetse elektrienergia tagamiseks planeerib Eesti Energia Jaotusvõrk ÜO 2014: 

1. pingekvaliteedi parandamine: planeeritud uued 10/0,4 kV alajaamad ja liinid: 

1.1. Lohusuu M/K alajaama 0,4 kV F-3 

1.2. Raadna alajaam F-1 

2. töökindluse parandamine: planeeritud uued mastid ja juhtmed: 

2.1. Vilusi-Avinurme 10 kV õhuliini rekonstrueerimine 

 

 

Ühisveevarustus ja –kanalisatsioon 

Alljärgnev esialgne ülevaade on Lohusuu valla arengukava 2007-2013 sisalduva materjali 

põhjal. 

 

Kokku on vallas 3 veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi: Lohusuu kool; AS 

Peipsi Trade ning AS Talter, ridaelamud ja kaupus Valge. 

Valdav osa valla eramutest saavad tarbevee salvkaevudest. Veekasutuse peamiseks 

probleemiks on puhas vesi, sest kasutatava vee rauasisaldus on normist 10 korda 

suurem. Olukorra parandamiseks on Lohusuu pumplasse paigaldatud rauaeemaldusfilter, 

mis on joogivee kvaliteeti parandanud. Kaasaegsed puhastusseadmed on Lohusuu koolil 

ja Ninasi piirivalvekordonil. Eramute heitveed kogutakse kogumiskaevudesse ja selle 

äraveo korraldavad elanikud ise. Esineb juhuseid, kus reoveed satuvad pinnasesse ja 

veekogudesse. 
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Suurimal vett tarbival ettevõttel Peipsi Grupp OÜ-l puhastusseadmed puuduvad, heitveed 

kogutakse ja veetakse regulaarselt Mustvee linna puhastusseadmetesse. Veemajanduse 

arendamisel on peamiseks takistuseks rahaliste vahendite puudumine. 

Väiksema probleemina tõstatub vallale kuuluvate hoonete majadevahelised trasside 

väljavahetamise vajadus. 

 

Valla arengu seisukohalt on strateegilise tähtsusega asustuspiirkondade vee- ja 

kanalisatsiooni süsteemide rajamine koos reoveepuhastitega.  

 

Jäätmemajandus 

Jäätmemajanduse korraldamine Lohusuu valla haldusterritooriumil toimub vastavalt 

jäätmehoolduseeskirjale.  

Jäätmete ladestamine toimub Torma prügilasse.  

 

 

Iisaku vald 

Telefoniside kvaliteet valla keskuses on hea, alevikus asub telefonijaam. Mobiilside on 

tagatud valla territooriumil asuva viie mobiilsidemasti kaudu. 

 

Kvaliteetse elektrienergia tagamiseks planeerib Eesti Energia Jaotusvõrk ÜO 2014: 

Töökindluse parandamine:  

1. Sääliku-Uusküla liin  - planeeritud õhuliini asemel 10 kV kaabelliini 

2. Planeeritud uus alajaam ja kaabelliin: 

2.1. kauksi ja Kuru küla DP 

2.2. Mikidina mü Kuru DP 

2.3. Trellina II Kuru DP 

 

Ühisveevarustus- ja kanalisatsioon 

Järgnev ülevaade on koostatud „Iisaku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 

2007-2019‖ (ÜVK) alusel. 

Ühisvee- ja kanalisatsioonitrassid on välja ehitatud Iisaku alevikus, Kauksi külla on 

rajatud 2006. aastal veetrass pikkusega 1,4 km. Kauksi külla on sinna kavandatud 

elamukruntide teenindamiseks 2006. aastal rajatud ka üks puurkaev. Piirkonna 

teenindamiseks on vajalik veel kahe puurkaevu ja täiendavate trasside rajamine. Kauksi 

ja Kuru külla on planeeritud kanalisatsioonipumplad ja ühine reoveepuhasti, mille täpne 

asukoht on määramata. 

 

Vastavalt ÜVK-le ja kehtivale Iisaku valla üldplaneeringule on reoveekogumisaladeks 

määratud Iisaku alevik ja Kauksi-Kuru piirkond.  

 

Tuletõrjeveevarustus alevikus on tagatud hüdrantidega, samuti on Kauksi külla 

paigaldatud 2 maapealset teleskoopilist hüdranti. Kuid kuna Kauksi küla veevärgil 

puudub veemahuti, siis vajalik veekogus (vastavalt standardile EVS 812-6:2005: Ehitiste 

tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus) 10 l/s 3h jooksul pole tagatud. 

 

Jäätmemajandus 

Iisaku alevikus ning Kauksi ja Kuru külades toimib korraldatud jäätmevedu.  

 

 

Alajõe vald 

Kvaliteetse elektrienergia tagamiseks planeerib Eesti Energia Jaotusvõrk ÜO 2014: 
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Detailplaneeringutega seotud tööd: 

1. Alajõe valla mü DP: planeeritud alajaam ja 0,4 kV liinide ringitõstmine 

2. Aia I mü Remnikus 

3. Uusküla mü 

4. Monacho mü Uuskülas – planeeritud alajaam ja kaabelliin 

5. Võgana plus mü ja Pilve mü Karjamaal – planeeritud alajaam ja kaabelliinid 

6. Kurvi mü Alajõel – planeeritud alajaam ja kaabelliinid 

 

Ühisveevarustus- ja kanalisatsioon 

Järgnev ülevaade on koostatud „Alajõe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 

aastateks 2008-2020‖ (ÜVK) alusel. 

Alajõe vallas puudub ühtne veevarustus ning kanalisatsioon. Vett võetakse 

erapuurkaevudest, reovesi kogutakse kas kogumispaakidesse või lastakse lihtsalt 

loodusesse. On olemas mõned kohalikud reoveepuhastid, nt OÜ Maadlexil, Vasknarva 

kordonil, puhkekeskusel Suvi jne, kuid need on väikesed ning teenindavad ainult 

konkreetset asutust. Eesmärk on Uusküla, Katase, Alajõe, Karjamaa, Remniku ning 

Vasknarva külade varustamine kvaliteetse joogiveega ning reovee kogumine ja selle 

puhastamine tasemeni, mis võimaldaks selle ohutu keskkonda juhtimise ega põhjustaks 

negatiivseid keskkonnamõjusid.  

 

 

 

Kitsaskohad:  

- amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitrassid;; 

- puudub kontroll reovee vedamise ja purgimise üle; 

- ebapiisav tänavavalgustus. 

 

Alapeatükis kasutatud materjalid: 
Tudulinna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 

Tudulinna valla arengukava 2004-2015 
Iisaku valla arengukava 2009-2012 
Iisaku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2007-2019 
Lohusuu valla arengukava 2007-2013 
Alajõe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2020 

 

 

 

3.6 Looduskeskkond 

Geoloogia, looduslikud tingimused 

 

Planeeringuala jääb geoloogiliselt Peipsi nõo piirkonda. Antud piirkonnas on maakoor ca 

45km paksune. Aluspõhjaks on valdavalt Ordoviitsiumi paekivid, mis kuuluvad Rakvere, 

Nabala, Vormsi, Pirgu ja Porkuni lademesse. Need looduslikult ei paljandu.  

 

Pinnakattes domineerivad liivad ja aleuriidid, mis nõgudes on tavaliselt soostunud. 

Pinnakatte paksus on Peipsi järve valgalal väga muutlik, ulatudes vaevalt meetri 

paksusest Ahtme kõrgendil kuni 45 meetrini Iisaku-Illuka oosis. Piirkondades, kus 
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aluspõhja pealispind paikneb madalamal või kus leidub aluspõhja lõikunud orge, on 

pinnakatte paksus märgatavalt suurem. Peale aluspõhja reljeefist tingitud muutuse 

muutub settekihi paksus oluliselt ka kuhjeliste liustikutekkeliste pinnavormide piires. 

Liustikujõe setete kuhjumisest on tingitud pinnakatte paksus ka Iisaku-Illuka oosis. 

Pinnakatte keskmine paksus Peipsi põhjarannikul ulatub 18 meetrist Vasknarvas kuni 22 

meetrini Rannapungerjal.1  

 

Maastikuliselt jääb planeeringuala piirkond Alutaguse madalikule. Maastiku eripäraks 

on pinnamoes märgade alade – jääjärve- ja järvetasandike ning väheste teedega 

sootasandike domineerimine. Maakattes on väga suur peaaegu asustamata metsaalade 

osatähtsus (78%). Maastikule on iseloomulikud Peipsi järve ranniku ning jõekalda 

tänavkülad. Põllumajandusalasid on kõigest 8%. Maastikustruktuuri ja –mustrit 

muudavad oluliselt vaheldusrikkamaks soode sees esinevad paari-kolme meetri kõrgused 

luitestunud rannavallid ning enamasti 6-8(12) m kõrgused ja 2-3(5) km pikkused kirde-

edelasuunalised luitevallid – kriivad.2  

 

Iisaku ümbrus on geomorfoloogiliselt väga mitmekesine. Ala läbib liustikuserva 

pikemaajalisel peatumisel tekkinud vallseljak. Piirkonnas kerkib ka Kirde-Eesti kõrgeim 

punkt Tärivere mägi (94m üle merepinna), millelt avaneb suurepärane vaade 

ümbruskonna metsarikkale maastikule.  

 

Alajõe piirkonnas on Peipsi rannik Vasknarvast Rannapungerjani kogu ulatuses luiteline. 

Luidetel kasvab enamasti männimets, kohati leidub ka liikuvaid luiteid üksikute 

tuulemändidega. Otse järve ääres kasvavad tihedad pajustikud. Kitsa liivarannariba taga 

algavad metsad ja sood. Rand ise on looduslikult kaitstud põhjatuulte eest. Rand, järv ja 

metsad loovad soodsad tingimused puhkepiirkonna arendamiseks.  

 

Lohusuu piirkonnas on Peipsi rannik madal ja liivane. Järve ääres paiknevad hajakülad. 

Mööda rannikut kulgeb ka Jõhvi-Tartu maantee. Ninasi ja Kalma küla vahel on Peipsis nn 

Kalevipoja sild – Preverniku oja suudme kohal järves paiknev kivikülv, mis ulatub kuni 1 

km kauguseni järve. Rannikust sisemaa poole ulatub põliste metsade ja laialdaste soode 

ala.  

 

Tudulinna alevikust lääne pool kerkib kõrgendik – Linnamägi, mille lõunakülg on järsk, 

teised küljed võrdlemisi lamedad. Mäelt avaneb mitmekesine vaade ümbrusele: haritud 

põllud ja aiad, looklev jõgi, asutus ning seda kõike piirav mets.3  

 

 

 

Muld- ja taimkate4 

 

Kurtna mõhnastiku liivadel on kujunenud valdavalt leedemullad ja leetunud mullad, mida 

katavad hõredad palu- ja nõmmemännikud. Kurtna mõhnastikust lõuna pool on oluliselt 

kõrgem põllustatud Kuremäe ümbrus. Veelgi lõuna pool on mitmes kohas kõrgendikulise 

reljeefiga alasid (nt liivakünklik Kivinõmme mõhnastik; Tudulinna ja Avinurme liustikujõe 

deltakuhikud jt) ning jääjärvelisi lavasid (Iisaku-Varesmetsa ümbruses).  

                                           
1 „Peipsi―, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, Tartu 2008 
2 Arold, I. „Eesti maastikud―, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005 
3 „Kas tunned maad?―, Kirjastus „Eesti Raamat―, Tallinn 1965 
4 Arold, I. „Eesti maastikud―, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005 
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Alutaguse madaliku kesk- ja idaosas vahelduvad märgadel peeneteralistel liivadel 

kujunenud leede-turvastunud ja leede-gleimuldadel kasvavad madala tootlikkusega 

sinika- ja karusambla- ning siirdesoomännikud rabadega. Tudulinna ja Iisaku vahelisel 

alal on pinnakatteks valdavalt saviliivad ja liivsavid, mistõttu on ülekaalus leostunud 

gleimuldadel ja leetjatel gleimuldadel kasvavad soostunud metsad (angervaksa-, 

sinihelmika- ja sõnajala kasvukohatüüpi kaasikud ning männikud) ja rabad. Ojade 

läheduses kasvab paljudes kohtades lodusanglepikuid.  

Peipsi põhjarannikut palistab 32 km ulatuses vaevalt kilomeetri laiune männimetsane 

luitevöönd, mis kõrgub üle Peipsi veepinna enamasti 5-8 m (Smolnitsas 12 m). 

Järvevälja luiteväli Rannapungerja jõest lõuna pool 2-4(8) m kõrguste liivakuhjatistega 

(kuni 14 paralleelses ahelikus) ja Smolnitsa luitestik Remniku ja Vasknarva vahel on 

looduskaitse all.  

Luidete ja järve vahel jääv kitsas maariba on valdavalt roostunud. Roostikku piirab 

maa poolt peamiselt pajudest koosnev põõsastik, milles leidub ka üksikuid puid, 

mis on sageli kas mustad lepad või sookased.  

Rohumaad on levinud peamiselt Peipsisse suubuvate jõgede kallastel. Siin asuvad 

pool-looduslikud, inimeste poolt sajandite jooksul mõjutatud taimekooslused – 

lamminiidud ja -karjamaad. Kui majandustegevus neil lakkab, taastub ka siin 

metsakooslus.  

 

 

 

Maavarad  

 

Planeeringuala aluspõhja moodustavad Ordoviitsiumi ladestu kivimid, mistõttu leidub siin 

aluspõhja maavaradest põlevkivi, mis on kogu Peipsi nõo tähtsaim maavara. Järve 

lähikonda jäävad kolm suure potentsiaalse energiakogusega uuringuvälja, mille 

kasutuselevõtmist raskendavad looduskaitselised piirangud. Planeeringualale jääb 

osaliselt üleriigilise tähtsusega Eesti põlevkivimaardla uuringuväljad. Tudulinna ja Iisaku 

valda jääb osaliselt Peipsi uuringuväli, Alajõe valda jääb väike osa Permisküla 

uuringuväljast ning Iisaku valda osa Puhatu uuringuväljast. Suur osa uuringuvälja 

plokkidest jääb looduskaitsealade piirkonda. Kõige perspektiivsem kaevandamiseks on 

Puhatu uuringuväli, kus suur osa varudest on juba aktiivse tarbevaru kategoorias. 

Takistavaks teguriks siiski osaliselt Puhatu looduskaitseala. Looduskaitseliste piirangute 

tõhususe tõttu lähikümnenditel põlevkivi kaevandamine Peipsini ilmselt ei ulatu. 

 

Peipsi järve põhjaosas leidub liivavarusid, kuid keskkonnakaitselistel kaalutlustel neid ei 

kaevandata. Planeeringualale liiva ja kruusa maardlaid ei jää. Madalate ja soiste alade 

laialdase leviku tõttu leidub piirkonnas mitmeid turbamaardlaid. Planeeringualale jääb 

neist osaliselt Võhmajärve (Valgesoo), Agusalu ja Tudulinna turbamaardla. 

Turbamaardlad on kohaliku tähtsusega.  
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Põhjavesi ja veekogud 

 

Põhjavesi on maakoores sisalduv vaba vesi, mis liigub gravitatsioonijõu ja rõhu 

vähenemise suunas läbi kivimipooride ja -lõhede ning võib koguneda kaevudesse ja 

imbuda pinnaveekogudesse. Suhteliselt paremini lasevad vett läbi karstunud ja lõhelised 

lubjakivid, poorsed liivakivid ja liivakas-kruusakad setted. Need moodustavad maapõues 

vettandvaid kihte. Savikad kivimid on suure filtratsioonitakistusega ning moodustavad 

seetõttu vettpidavaid eralduskihte, mis isoleerivad veejuhte üksteisest. 

 

Planeeringuala põhjaveekihtide kivimid on lõhelised ja karstunud ning lasevad suhteliselt 

hästi vett läbi. Põhjavee kaitstus sõltub lisaks põhjaveekihti katva pinnasekihi 

litoloogilisele koostisele ka selle paksusest ja filtratsiooniomadustest. Planeeringualal on 

põhjavesi valdavalt keskmiselt kaitstud, st reostusohtlikkus on keskmine. Moreenikihi 

paksus on suurel osal alast 10-20 meetrit ning savi ja liivsavi paksus kuni 2-5 meetrit. 

Mida rohkem Peipsi rannikust sisemaa poole, seda õhem on pinnakate ning põhjavesi 

rohkem kaitsmata. Alajõe vallas Remniku ja Smolnitsa piirkonnas on põhjavesi nõrgalt 

kaitstud ka järve läheduses.  

Viru-Peipsi veemajanduskava5 alusel kasutatakse piirkonnas hajaasustuses 

veevarustusallikana Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumit. Kogumi vettkandvad 

kivimid (lubjakivid ja dolomiidid) on 30 m paksuses ülaosas kohati tugevasti karstunud ja 

lõhelised. Filtratsioonimoodul on põhjaveekogumi ülemises kuni 20 m paksuses osas 5-

30 m/d, 20-50 m sügavuses 3-5 m/d ja sügavamal kui 50 m 1-2 m/d. Põhjaveekogumi 

keemiline seisund on hea, kuid kogum kuulub nn riskigruppi, mis tähendab, et on olemas 

mõjutavad tegurid, mis võivad põhjaveekogumi head seisundit kahjustada. NH4 sisaldus 

põhjavees on kõrge, pH sisaldus madal ja PHT väärtus suur. Tõenäoliselt on see tingitud 

looduslikest teguritest (ulatuslike soomassiivide levik), mitte reostusest. Suuremates 

asulates kasutatakse veevarustuseks Kvaternaari Vasavere põhjaveekogumit. Kogumi 

vettkandvateks kihtideks on fluvioglatsiaalsed liivad-kruusad, filtratsioonimoodul 1-20 

m/d. Põhjaveekogumit ohustab kaevandustegevus, kuna on võimalik kaevandusvee 

infiltreerumine põhjaveekogumisse. Fe ja NH4 sisaldus põhjavees on kõrge. Madal pH ja 

kõrge PHT tase viitavad ümbritsevate soode mõjule.  

 

Põhjavee seisund planeeringualal on hea, kuid olles maapinnalt tuleneva reostuse eest 

keskmiselt kaitstud ning ohustatud piirkonna kaevandustegevusest, on oluline põhjavee 

kvaliteedi säilimisele olulist rõhku pöörata. 

  

                                           
5 „Viru-Peipsi veemajanduskava. Veekeskkonna seisundi hinnang―, Keskkonnaministeeriumi Info- ja 

Tehnokeskus, Tallinn 2004 
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Joonis 3.6.1. Põhjavee kaitstus planeeringualal. Allikas: Eesti põhjaveekaitstuse kaart, 

Eesti Geoloogiakeskus 2001 

 

 

Planeeringuala olulisim veekogu on Peipsi järv, mis on Euroopa suuruselt neljas järv 

(pindala 3555 km2, sellest Eesti territooriumil 1570 km2). Järvede tüpoloogia alusel 

kuulub Peipsi järv mineraalmaal paiknevate heledaveeliste keskmise karedusega 

madalate järvede hulka. Peipsi järv on suhteliselt madal, kuid oma suuruse ja kalarikkuse 

tõttu on tal oluline kalamajanduslik tähtsus. Järve põhjakallas on tähtis 

puhkemajanduslik piirkond.  
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Inimmõju Peipsile avaldub eelkõige suurenenud toiteainetekoormusena, mis pärineb 

peamiselt põllumajandusest ja asulate heitveest. Alates 1990ndatest on koormus oluliselt 

langenud, mis on tingitud põllumajandusliku tootmise ja väetiste kasutamise langusest 

ning uute reoveepuhastite käikuandmisest ja vanade rekonstrueerimisest.  

Peipsi järves on eristatav kevadine ja sügisene suurveeperiood ning suvine ja talvine 

veetaseme langus. Kevadine veetõus kestab umbes poolteist kuud ning sel ajal tõuseb 

vesi tavaliselt 1 meetri piires, veerohketel aastatel üle 1,5 meetri. Suvel ületab aurumine 

üldjuhul sademeid ning veetase langeb. Sügisel aurumine väheneb ning sademed 

suurenevad ja veetase tõuseb. Sügisene veetõus jääb oluliselt alla kevadisele suurveele. 

Talvel sissevool järve väheneb ning veetase langeb. Kuna Peipsi kaldad on enamjaolt 

lauged, võib veepiir nii ühe aasta jooksul kui ka eri aastatel nihkuda peaaegu sadakonna 

meetri ulatuses.  

 

Peipsi järve voolavad mitmed jõed ja ojad. Suurimad neist on Narva jõgi, Rannapungerja 

jõgi, Alajõgi, Avijõgi, Kauksi oja ja Karjamaa oja.  

 

Narva jõgi on piirijõeks Eesti ja Venemaa vahel ning on ka planeeringuala idapiiriks. Jõgi 

saab alguse Peipsi järvest Vasknarva ordulinnuse juurest ning suubub Narva lahte Narva-

Jõesuu juures. Jõe pikkus on 77 km ning keskmine laius 300 meetrit ja sügavus 5 

meetrit. Narva jõgi on Eesti veerohkeim jõgi, keskmine vooluhulk umbes 400 m3/s, mis 

suurvee ajal kasvab kuni viis korda. Jõe valgala pindala on 56 200 km2, millest 2/3 asub 

Venemaa territooriumil.  

 

Rannapungerja jõgi saab alguse Mäetaguse vallast Atsalama küla lähedalt ja suubub 

Peipsi järve. Jõe pikkuseks on 52 km ja valgala pindala 601 km2. Tähtsamad lisajõed on 

Mäetaguse jõgi, Tagajõgi, Tudulinna oja ja Iisaku oja. Rannapungerja jõgi on 

potentsiaalne reostusallikas veekareduse ja mineraalainete-, eeskätt sulfaatidesisalduse 

tõttu, kuna Rannapungerja jõkke suunatakse põlevkivikaevandustest väljapumbatavad 

ülisuured veekogused. Võrreldes teiste valgala jõgedega on selle jõe vees 10-20 korda 

rohkem sulfaate ning kõrgem orgaanilise aine sisaldus.   

 

Alajõgi saab alguse Illuka vallast Kõnnu Pikkjärvest Ongassaare küla lähedal ja suubub 

Peipsi järve. Jõe pikkus on 29 km ja valgala suurus 150 km2. Võrreldes nõukogude aja 

lõpuga on jõe vees oluliselt vähenenud üldlämmastiku kontsentratsioon, mis üheltpoolt 

on tingitud põllumajandusliku tootmise vähenemisest viimastel aastakümnetel, kuid kuna 

Alajõgi voolab suures osas metsa- ja soomaastikel, iseloomustab see näitaja veekogu 

kõrget isepuhastusvõimet tänu pikale vee viibeajale süsteemis, ammooniumlämmastiku 

lendumisele õhku ja denitrifikatsioonile. Samas fosforisisaldus näitab Alajões selget 

kasvutrendi, mis viitab eelkõige puudujääkidele reoveepuhastuses.  

 

Avijõgi saab alguse Lääne-Virumaalt Laekvere vallast Muuga küla lähedalt, läbib 

Avinurme ja Lohusuu aleviku ning suubub Peipsi järve. Jõe pikkus on 48 km ja valgala 

suurus 393 km2. Keskmine vooluhulk 3,2 m3/s. Ka Avijões on viimastel aastakümnetel 

täheldatud üldlämmastiku kontsentratsiooni langust, kuid see näitaja 2,58 mg/l on siiski 

kõrgem kui jõevee väga head seisundit näitav piir 2 mg/l. Avijões on üldlämmastiku 

sisaldus suurem, kui piirkonna teistes jõgedes.6  

 

Ida-Eesti jõgesid iseloomustab võrreldes teiste piirkondade jõgedega lühem suvine 

madalveeperiood ning veerohkus kevadisel suurvee perioodil. Kuna Pandivere kõrgustikul 

ja Alutagusel on lumikatte periood pikem, kui mujal Eestis, on siinsete jõgede veehulk 

                                           
6 Andmed jõgede seisundi ja vee kvaliteedi kohta pärinevad kogumikust „Peipsi―, EMU, Tartu 2008 
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suurvee ajal suurem ning kestab pikemat aega. Seetõttu jääb lühemaks ka suvine 

madalveeperiood, mis mõjub soodsalt jõgede sanitaarsele seisundile.7     

 

 

Üleujutusohuga alad 

Keskkonnaministeeriumi eestvõttel on üldisel tasemel määratud üleujutusohuga 

piirkonnad Eestis. Vastavalt Keskkonnaministeeriumile esitatud teabenõudele (vt lisa…) 

on määramise aluseks olnud inimeste mälu, faktid toimunud üleujutuste kohta, 

teadaolevate probleemsete objektide asukohad jms.  

Planeeringualal on Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud üldistatud skeemi järgi 

üleujutusohuga aladeks Narva jõe lähe Vasknarvast Jaama külani, Peipsi järve kaldaalad 

Lohusuust Omedu jõe suudmeni ning Tudulinna pais8.  

Peipsi rannikualade üleujutused on seotud pigem järve perioodiliste veetasemete 

muutumise tsüklilisusega, kui tuulte ja tormidega. Tuultel ja tormidel võib olla teatud 

kumulatiivne mõju ajujää rannikule kuhjamisel ning ka vee ajutisel ümberpaigutamisel 

järve piires. Juba 5-6 m/s puhuv tuul võib põhjustada järvevee horisontaalset muutust 

umbes 10 cm piires, mis üldjuhul jääb elanike jaoks märkamatuks. Üle 10 cm veepinna 

muutusi tekib sügisel septembris-oktoobris isegi mitu korda kuus. Mustvee kandis on 

kõige suurema amplituudiga veepinna kõikumised mais ja augustis (üle 30 cm) ja 

septembris (üle 40 cm). Tuule poolt põhjustatud veekalded on lühiajalised ja kaovad 

peale tuule katkemist. Tormide ajal võivad veepinna muutused kesta 1-3 ööpäeva. 

Peipsi järve veetaseme paljuaastases käigus avaldub selge tsüklilisus – veetasemete 

aegreas saab eristada pikemaajalisi tsükleid, mille kestus on 19 või 33 aastat. Tsükleid 

arvestatakse veetaseme miinimumist miinimumini. Tsüklid on leitud andmete rea 

silumise operatsiooniga, naturaalne andmerida näitab 2-3 aastast tsüklilisust, kus 

veerohkem aasta vaheldub 1-2 veevaesema aastaga või vastupidi. Erinevate teadlaste 

poolt koostatud prognoosarvutuste järgi on järgnevatel aastatel kuni 2017.aastani oodata 

veetaseme tõusu ning mitu aastat järgmise kümnendi keskpaigas võivad tulla väga 

veerohked (üle 25 meetri, viimaste aastakümnete keskmine veetase alla 20 meetri).  

Käesoleva üldplaneeringu ja KSH käigus analüüsiti üleujutusohuga alasid 

täiendavalt. Analüüsi läbiviimise algetapis esitati teabenõuded Keskkonnaministeeriumi 

veeosakonnale, täpsustamaks seni läbiviidud üleujutusohuga alade määramise aluseid. 

Keskkonnaministeeriumi andmetel on seni täpsemalt analüüsitud ainult üksikuid piirkondi 

(Pärnu, Saaremaa). Järgmise kahe aasta jooksul on põhjalikum  üleujutusohu esialgne 

hindamine Eestis siiski kavas (vt lisa 1). Teabenõuetest selgus, et täpset üleujutusohuga 

alade määramise metoodikat ei ole hetkel Eestis välja töötatud. Seetõttu lähtuti 

üleujutusohu hindamisel eelkõige üleujutuse tunnustega mullastiku ja taimestiku 

olemasolust. Planeeringuala ulatuslikkuse tõttu oli esmaseks kriteeriumiks mullastik, 

kaardile kanti lammimullad (vt järgnev skeem 3.6.2). Lammimuldade 

paiknemisareaalidel viidi seejärel läbi pistelised välitööd9, analüüsimaks üleujutamise 

tunnustega taimestiku olemasolu. 

                                           
7 Mugra, M., Sults, Ü. „Juhise ning tegevuskava koostamine üleujutusriskide haldamiseks―. Projekteerimisbüroo 

MAA ja VESI AS    http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=203305/JUHIS30012006_1.doc 
(30.04.2009) 
8 
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=327382/%FCleujutusalad_paisud+%28Parandatud03
.2007%29.pdf (20.10.2009) 
9
Välitööd toimusid 27.11.2009, osalesid Hendrikson&Ko botaanik Ülle Jõgar, Tudulinna vallavanem Andrus 

Toss, Tudulinna vallavalitsuse arendusnõunik Tiiu Puu. Ajapuudusel ei saanud osaleda Keskkonnaameti 
esindaja.  

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=203305/JUHIS30012006_1.doc
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=327382/%FCleujutusalad_paisud+%28Parandatud03.2007%29.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=327382/%FCleujutusalad_paisud+%28Parandatud03.2007%29.pdf
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Skeem 3.6.2. Üleujutusohu võimalusele viitavate lammimuldade paiknemine planeeringualal. 



72 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-

ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

Välitööde käigus selgus, et ulatuslikke korduva üleujutusega alasid planeeringualal 

praktiliselt ei esine. Nii Rannapungerja jõel kui ka Avijõel on valdavalt nii kõrged kaldad, 

et isegi tavapärasest kõrgema veeseisu korral ei välju jõevesi sängist. Vähesel määral oli 

välitööde läbiviimise hetkel vesi tõusnud üle kallaste vaid Rannapungerja jõe alamjooksul 

jõesaare põhjakaldal (paadisadama vastas) ja Piilsi jõe alamjooksul jõesaare lõunakaldal. 

Kohati on liigniiskus nimetatud piirkonnas tingitud maaparandussüsteemide 

amortiseerumisest.  

 

 
Foto 1. Värskelt küntud põllulapp 

Rannapungerja jõe lammil.  
 
Rannapungerja jõe lamm on valdavalt 

põllumajanduslikus kasutuses olev maa. 

Enamasti on lamminiitusid kasutatud 

heinamaadena aga tuleb ette ka kartuli 

ja teraviljakasvatust. Neid kultuure ei 

saaks antud alal kasvatada, kui aset 

leiaksid sagedased üleujutused. 

 

 
Foto 2. Rannapungerja  jõe alamjooksul 

asuv lammiala on võsastumas 

 

Vana jõesängi ja uue jõe vahele jääv 

saar on ka kõrge veeseisu korral kuiv. 

Autodega on sõidetud kuni saare 

järvepoolse otsani - rattarööbastes ei ole 

vett. Seda rohumaad ei ole niidetud 

vähemalt viiel viimasel aastal. Peale 

lehtpuude (hall- ja must lepp, pihlakas, 

sookask) on seal end sisse seadnud ka 

männid ja üksikud kadakad. Tarnade osa 

rohustus on väga väike, ülekaalus on 

kõrrelised. Sellest võib järeldada, et 

tegemist on parasniiske lamminiiduga. 

Üleujutuse toimumist siin ei saa täielikult 

välistada, aga sel juhul oleks tegemist 

erakordselt äärmuslike ilmastikuoludega.  
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Planeerimisettepaneku ja KSH läbiviimise hetkel ei olnud kättesaadavad detailsed 

kõrgusandmed kogu planeeringuala kohta. Planeeringuala ulatuslikkuse ning 

planeeringu üldistusastmest tulenevalt ei olnud võimalik läbi viia ka katvaid 

välitöid. Seetõttu otsustas KSH ekspertgrupp lammimuldade esinemisareaalid 

määratleda planeerimisettepanekul võimaliku üleujutusohuga aladena. Nimetatud 

aladel tuleb detailplaneeringute lähteülesannete koostamisel ning 

projekteerimistingimuste väljastamisel kaaluda eksperthinnangu/mõjude 

hindamise koostamist reaalse üleujutusohu väljaselgitamiseks. Kaalumisel tuleb 

lähtuda ala suhtelisest kõrgusest võrreldes veeseisuga, faktidest varasemate 

üleujutuste kohta ning taimestiku eripäradest. Ühtlasi annab nimetatud alade 

kandmine maakasutuskaardile võimaluse üleujutuseohu võimaluse alaseks 

teavitustööks ning aitab ära hoida teadmatusest tulenevaid arendusi ning nõudeid 

omavalitsuse vastu. 

 

Võimaliku üleujutusohuga alasid ei saa käsitleda korduva üleujutusega aladena, 

mille puhul vastavalt Looduskaitseseadusele koosneb veekogu piiranguvöönd, 

veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd üleujutatavast alast ning vööndi laiusest.  

 

Planeeringualale jääb üks suure üleujutusalaga siseveekogu. Vastavalt 

Keskkonnaministri 28.mai 2004. a määrusele nr 58 Suurte üleujutusaladega 

siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord on 

Narva jõgi koos vanajõgedega Vasknarvast Karoli vanajõe suudmeni suurte 

üleujutusaladega siseveekogu, kus on kõrgveepiiriks alaliselt liigniiskete 

alluviaalsete soomuldade leviala piir veekogu veepiirist arvates. Planeeringualale 

ei jää piirkondi, kus piiranguvöönd, veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd 

koosneksid üleujutatavast alas ja vööndi laiusest (vt alljärgnev skeem 3.6.3). 
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Skeem 3.6.3. Alluviaalsete soomuldade leviala piirid Narva jõel koos 

vanajõgedega 
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Looduskiirgus  

 

Looduskiirgus avaldab olulisemat mõju läbi pinnases leiduva raadiumi lagunemisel 

eralduva radioaktiivse radooni kogunemise siseruumide tingimustes. Radoon on 

värvitu ja lõhnata looduslik radioaktiivne gaas, mis tekib uraani radioaktiivsel 

lagunemisel. Looduslikku uraani leidub mineraalides, kivimites, setetes, mullas ja 

mineraalse koostisega ehitusmaterjalides. Radoon liigub aine pooridest edasi 

difusiooni teel või transpordituna õhu ja veega. Maapinnast välisõhku eraldunud 

radoon hajub atmosfääris ja inimese tervisele ohtlik ei ole, kuid pinnasest või 

ehitusmaterjalidest hoonetesse sattunud radoon võib sisse hingates põhjustada 

kasvajaid hingamisteedes ja kopsus. Radioaktiivsed metalliioonid kinnituvad õhus 

leiduvatele tolmu- jm osakestele, mis satuvad sisse hingamisel inimese 

organismi. Uuringutega on tõestatud, et suitsetamise ja radooni sünergism 

suurendab oluliselt kopsuvähki haigestumise riski. Peale hingamisteede kasvajate 

muid radooni põhjustatud tervisekahjustusi (nt allergiat) tuvastatud ei ole. 

 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud radooniriski levilate kaardile10 

asub planeeringuala valdavalt madala radooniriskiga alal, kus pinnas koosneb 

peamiselt liivadest ja aleuriitidest. Majade siseõhus esineb kõrget radoonisisaldust 

harva. Tudulinna ja Lohusuu vallas esineb kohati alasid, kus lokaalselt võib 

esineda kõrge ja madala radoonisisaldusega pinnaseid. Iisaku ümbruses võib 

radoonisisaldus pinnases olla kohati kõrge ning levida ka hoonete siseõhku. 

  

                                           
10 OÜ Eesti Geoloogiakeskus „Esialgne Eesti radooniriski levilate kaart‖, 2004 
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Joonis 3.6.4. Radooniriski levik planeeringualal. Allikas: Eesti Geoloogiakeskus, 

2004 

 

 

 

Rohevõrk ja väärtuslik maastik 

 
Rohevõrgustiku ja väärtusliku maastiku piirid on määratletud Ida-Viru 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused―. Valdav enamus planeeringualast jääb rohevõrgustiku 

tuumalale, rohevõrku ei kuulu üksikud suuremad asustatud alad.  
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Planeeringualal asuvad maakondliku tähtsusega väärtuslikud maastikud Kauksi-

Remniku (Peipsi rand ja luited) ja Vasknarva-Smolnitsa (Peipsi rand ja 

luitestik) ning kohaliku tähtsusega väärtuslikud maastikud Lohusuu-Separa 

(Avijõe alamjooks) ja Rannapungerja-Tudulinna (Rannapungerja jõe 

lammiorg) ning Jaama Karoli (struugad - Jaama vanajõe harud ja lamm). 

 

Peipsi ranna-ala üldplaneeringuga täpsustatakse rohevõrgustiku piire ning 

rohevõrgustiku alade ja väärtuslike maastike kasutustingimusi. Täpsustatud 

rohevõrgustiku ja väärtuslike maastike piirid on kantud üldplaneeringu kaardile. 

Maakondliku teemaplaneeringuga määratud rohevõrgustiku ja väärtuslike 

maastike kasutustingimused on ära toodud käesoleva köite peatükis 1.3.3 Ida-

Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering ja Via Hanseatica arengustrateegia.  

 

 

 

Looduskaitsealused objektid ja alad 

 

Vastavalt looduskaitseseaduse § 4 on kaitstavateks loodusobjektideks: 

1) kaitsealad; 

2) hoiualad; 

3) kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid; 

4) püsielupaigad; 

5) kaitstavad looduse üksikobjektid; 

6) kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. 

 

Kaitsealad 

Planeeringualale jääb Järvevälja maastikukaitseala, mis asub Tudulinna vallas 

Rannapungerja külas ning Lohusuu vallas Tammispää ja Piilsi külades. Kaitseala 

koosneb kolmest lahustükist kogupindalaga 570 ha. Maastikukaitseala moodustati 

Vabariigi Valitsuse 12.novembri 1996.a määrusega nr 281. Kaitseala 

moodustamise aluseks oli nõukogude ajal moodustatud Järvevälja luitestiku 

kaitseala. Kaitseala kaitse-eesmärkideks on Peipsi põhjaranniku luitestiku kaitse 

ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Kaitsealal on lubatud inimestel viibida 

ning korjata marju ja seeni (va Kärasi sihtkaitsevööndis, kus on liikumine 

keelatud 1.veebruarist kuni 30.juunini ning Karusoo sihtkaitsevööndis 1.aprillist 

31.augustini). Lubatud on telkida selleks ettenähtud ja tähistatud paikades ning 

liikuda jalgrataste ja mootorsõidukitega selleks ettenähtud teedel ja radadel. 

Lubatud on alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine, üle 50 osaleja puhul 

tuleb taotleda kaitseala valitseja nõusolekut. Kaitsealal on keelatud puhtpuistute 

kujundamine ja energiapuistute rajamine. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärk 

on metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina. 

Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja 

maastikuilme säilitamine. 

Agusalu looduskaitseala jääb planeeringualale osaliselt, hõlmates Alajõe valla 

põhjaosa ja Iisaku valla kaguosa. Kaitseala kogupindala on ca 11 000 ha. 

Kaitseala on loodud juba 1981.a piirkonnale iseloomulike inimtegevusest 

vähemõjustatud soomassiivide ja nendega seotud metsakoosluste ning haruldaste 

liikide kaitseks. Agusalu soo omapäraks on ida-läänesuunaliste palumännikutega 

kõrgete, kitsaste liivaseljandike (kriivade) vaheldumine väikeste rabadega. Siin 

on hästi jälgitavad soo kõik arengustaadiumid madalsoost rabani. Soostik on 

põline meri- ja kaljukotka, metsise ning rabapüü eluala. Ala kaitsekord on 
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kehtestatud Vabariigi Valitsuse 18.mai 2007.a määrusega nr 152. Ala kaitse-

eesmärk on säilitada, uurida ja tutvustada Alutagusele iseloomulikke soomassiive, 

nendega seotud metsakooslusi ning tagada kaitsealuste liikide ja nende 

elupaikade kaitse. Agusalu looduskaitseala on ka rahvusvahelise tähtsusega 

märgala (Ramsari ala). Kaitsealal on lubatud inimestel viibida (va Järvekalda oja 

sihtkaitsevööndis 1.veebruarist 31.juulini)  ning korjata marju ja seeni, teha lõket 

ja telkida õuemaal ja selleks ette valmistatud paikades, sõita teedel sõidukite ja 

vetel mootorita ujuvvahendiga. Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud vaid 

kaitseala valitseja nõusolekul. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja 

loodusvarade kasutamine, piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, 

jahipidamine ulukite arvukuse reguleerimiseks 1.septembrist 31.jaanuarini, 

väetiste kasutamine ning kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine. 

Piiranguvööndis on keelatud uue maaparandussüsteemi rajamine, maavarade 

kaevandamine, uuendusraie, biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine 

metsamaal ja looduslikul rohumaal ning puhtpuistute kujundamine ja 

energiapuistute rajamine. Kaitseala valitseja nõusolekul on piiranguvööndis 

lubatud veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute ehitiste, sh tee 

ja tehnovõrgu rajatise püstitamine, v.a ujuvehitiste püstitamine.   

 

Alajõe vallas Vasknarva ja Smolnitsa külas paikneb Smolnitsa maastikukaitseala 

kogupindalaga 239 ha. Ala kaitse-eesmärk on Peipsi põhjaranna luitestikku ja 

sealseid mitmekesiseid taimekooslusi. Luitevälja laius on 100-150m, luidete 

suhteline kõrgus 12m. Luited on enamasti kaetud hõreda rohu ja põõsastega 

(vareskaera-liiv-aruheina kooslus), kuid palju on ka lahtist liiva. Smolnitsa 

luitestik on kaitse all juba 1967.aastast, praegune kaitsekord on kehtestatud 

Vabariigi Valitsuse 11.oktoobri 1996.a määrusega nr 248. Kaitse-eeskirja järgi on 

inimestel lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitsealal, 

telkimine ja lõkke tegemine on lubatud üksnes selleks ettenähtud ja tähistatud 

paikades, jalgrataste ja mootorsõidukitega võib liikuda selleks ettenähtud teedel 

ja radadel, keelatud on puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine. 

Selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud alla 40 osalejaga rahvaürituste 

korraldamine, üle 40 osaleja puhul on vajalik kaitseala valitseja nõusolek.  

 

Alajõe valda Vasknarva külla jääb osaliselt Struuga maastikukaitseala, mille 

kaitse eesmärk on kaitsta Narva jõe lähteala vanajõgede (struugade) ja luhtade 

elustikku ja rändlinnuliikide elupaiku, elupaigatüüpe jõed ja ojad ja lamminiidud 

ning kaitsealuste liikide elupaiku. Ala on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 

9.mai 2007.a määrusega nr 139. Kaitsealal on lubatud inimestel viibida ning 

korjata seeni ja marju, teostada harrastuskalapüüki, pidada jahti 1.novembrist 

kuni 28.veebruarini ulukite arvukuse reguleerimise eesmärgil, sõita sõidukiga 

selleks ettenähtud teedel, sõita ujuvvahendiga (Jaama ja Karoli jõe struugadel on 

kehtestatud piirkiirus kuni 15 km/h), korraldada kuni 50 osalejaga rahvaüritusi 

selleks ettevalmistatud kohtades ning telkida ja teha lõket selleks ettevalmistatud 

kohas. Kaitsealal on keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine ning 

uute ehitiste püstitamine, v.a kaitseala tarbeks. Kaitsealal on kaitse-eesmärkide 

saavutamiseks vajalik vanajõgede suudmete ummistumise korral nende 

süvendamine ning poollooduslike koosluste esinemisaladel nende ilme ja elustiku 

liigikoosseisu säilimise tagamiseks niitmine, loomade karjatamine, puu- ja 

põõsarinde harvendamine ning kujundamine. 
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Natura 2000 alad 

Natura ala on määratud Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a. korraldusega nr 

615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri―. 

Natura alade staatust täpsustati Vabariigi Valitsuse 5. mai 2005.a. määrusega nr 

93 ‖Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas.‖ 

 

Nimi Asukoht 

Agusalu loodusala 

Agusalu linnuala  

 

Alajõe loodusala 

 

 

Järvevälja loodusala 

 

Kauksi loodusala 

 

Loode-Peipsi hoiuala 

(samanimeline linnuala) 

 

Sahmeni hoiuala 

(samanimeline loodusala) 

 

 

Smolnitsa loodusala 

 

Struuga loodusala 

Struuga linnuala 

Kuru külas Iisaku vallas ja Katase ning Smolnitsa 

külas Alajõe vallas 

 

Alajõe külas Alajõe vallas  

 

Rannapungerja külas Tudulinna vallas  

 

Kauksi külas Iisaku vallas  

 

Vilusi, Kalmaküla ja Ninasi külas Lohusuu vallas  

 

 

külgneb Raadna küla, Tammispää küla ja Lohusuu 

alevikuga Lohusuu vallas  

 

 

Smolnitsa ja Vasknarva külas Alajõe vallas  

 

Vasknarva külas Alajõe vallas 

 

 

Planeeringualale jäävate Natura 2000 võrgustiku alade kaitse-eesmärgid on 

järgmised: 

 

Agusalu loodusala - Ida-Viru maakonnas I lisas nimetatud kaitstavad 

elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), 

siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad 

(*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) 

ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). 

 

Agusalu linnuala - liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila 

chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), musträhn (Dryocopus martius), sookurg 

(Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), 

hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja 

(Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), 

teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), 

heletilder (Tringa nebularia) ja kiivitaja (Vanellus vanellus). 

 

Alajõe loodusala - Ida-Viru maakonnas I lisas nimetatud kaitstavad 

elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010) ning 

siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). 
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Järvevälja loodusala - Ida-Viru maakonnas I lisas nimetatud kaitstavad 

elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), rabad (*7110), siirde- ja 

õõtsiksood (7140) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). 

 

Kauksi loodusala -  Ida-Viru maakonnas I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp 

on vanad loodusmetsad (*9010); II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika 

kaitstakse, on ebasüsik (Boros schneideri). 

 

Loode-Peipsi hoiuala (samanimeline Natura linnuala) -  kaitse-eesmärk on 

EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas 

nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. 

Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: viupart (Anas penelope), suur-laukhani 

(Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik 

(Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallpõsk-pütt 

(Podiceps grisegena). 

 

Sahmeni hoiuala (samanimeline Natura loodusala) - kaitse-eesmärk on EÜ 

nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni 

kesktoitelise mõõdukalt kareda veega järvede (3130) kaitse ning II lisas 

nimetatud liigi – hariliku tõugja (Aspius aspius) elupaiga kaitse; 

 

Smolnitsa loodusala - Ida-Viru maakonnas I lisas nimetatud kaitstavad 

elupaigatüübid on eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), 

hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (*2130), metsastunud luited (2180), 

luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (*9010) ning 

soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). 

 

Struuga loodusala - Ida-Viru maakonnas I lisas nimetatud kaitstavad 

elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning lamminiidud (6450); 

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra 

lutra), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), tõmmuujur (Graphoderus 

bilineatus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), harilik tõugjas (Aspius 

aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik 

vingerjas (Misgurnus fossilis), jõesilm (Lametra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar). 

 

Struuga linnuala - liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sooräts (Asio 

flammeus) ja rohunepp (Gallinago media). 

 

Juhul, kui hoiualale ei ole moodustatud rangema režiimiga kaitseala, kehtivad 

hoiualal Looduskaitseseaduse § 32-ga kehtestatud piirangud: 

o Hoiualal on keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja 

kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide 

oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab ohtu elupaikade, 

kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi.  

o Hoiualal on keelatud metsaraie, kui see võib rikkuda kaitstava elupaiga 

struktuuri ja funktsioone ning ohustada elupaigale tüüpiliste liikide 

säilimist.  

o Metsaseaduse kohase metsateatise menetlemisel tuleb arvestada hoiuala 

kehtestamise eesmärki. Hoiuala valitseja võib kohustada: 

1) tegema kavandatavat metsaraiet kindlaks määratud ajal; 

2) kasutama kavandatava raie korral kindlaks määratud tehnoloogiat.  
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o Hoiualal on lubatud lageraie langi suurus kuni kaks hektarit ja laius kuni 

30 meetrit ning turberaie langi suurus kuni viis hektarit.  

o Hoiualal kavandatava tegevuse mõju elupaikade ja liikide seisundile 

hinnatakse keskkonnamõju hindamise käigus või käesoleva seaduse §-s 

33 sätestatud korras. 

 

 

Kaitsealused liigid 

Taimed 

III kaitsekategooria liigid: villane katkujuur, kahelehine käokeel, karukold, 

vööthuul-sõrmkäpp, kuradi-sõrmkäpp, kahkjaspunane sõrmkäpp, suur käopõll 

 

Loomad  

III kaitsekategooriasse kuuluvad liigid harjus ja vingerjas.  

 

 

Püsielupaigad 

Alajõe, Kuru ja Tudulinna raba metsise püsielupaik, männisinelase püsielupaik 

Iisaku vallas Kauksi külas ning kalakotka püsielupaik Piilsi külas Lohusuu vallas. 

Lõheliste elupaigana on kaitstavate veekogude nimekirja kantud Avijõgi, kuid 

planeeringualale jääv jõeosa kaitse all ei ole.  

 

Püsielupaigad on moodustatud kaitsealuse looma sigimisalal või 

koondumispaigas, kaitsealuse taime või seeneliigi looduslikus kasvukohas või lõhe 

ja jõesilmu kudemispaigas. Lõhe ja jõesilm on seaduses eraldi välja toodud 

seetõttu, et need liigid ei ole Eestis kaitse alla võetud kuid on kantud EÜ 

Loodusdirektiivi lisadesse, mistõttu tuleb nende liikide olulised kudemispaigad 

kaitse alla võtta, kuid samal ajal võib väljaspool nende liikide kaitseks piiritletud 

alasid lõhe ja jõesilmu kutselist kalapüüki jätkata. Püsielupaigad võtab kaitse alla 

keskkonnaminister määrusega (kalakotka püsielupaigad 29.märtsi 2007.a määrus 

nr 26; metsise püsielupaigad 13.jaanuari 2005.a määrus nr 1; männisinelase 

püsielupaigad 6.mai 2005.a määrus nr 34).  

 

 

Vääriselupaigad 

Vääriselupaik on metsaseaduse tähenduses kuni seitsme hektari suuruse 

pindalaga kaitset vajav ala väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt 

kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on 

suur. Vääriselupaikades tuleb hoiduda metsade majandamisest.  

Planeeringualal on registreeritud järgmised vääriselupaigad: 

1 Alajõe külas Alajõe vallas 

2 Smolnitsa külas Alajõe vallas 

3 Remniku külas Alajõe vallas 

1 Alajõe ja Katase küla piiril Alajõe vallas 

2 Katase külas Alajõe vallas 

3 Kuru külas Iisaku vallas 

3 Rannapungerja külas Tudulinna vallas 

1 Lemmaku külas Tudulinna vallas 

7 Raadna külas Lohusuu vallas 

3 Separa küla piiril Lohusuu vallas 

1 Tammispää külas Lohusuu vallas 

6 Piilsi külas Lohusuu vallas 
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Üksikobjektid 

Planeeringualal asuvad järgmised kaitsealused üksikobjektid: Katase kadakas 

Katase külas Alajõe vallas ja Kuru mänd Kuru külas Iisaku vallas. Üksikobjektide 

kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2.aprilli 2003.a määrusega nr 27. 

Üksikobjekti ümber määratakse 50 meetri ulatuses piiranguvöönd, kui 

keskkonnaminister pole määranud väiksemat piiranguvööndi ulatust. Üksikobjekti 

ümbritsevas piiranguvööndis on keelatud maavarade ja maa-ainese 

kaevandamine, veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine, 

uute maaparandussüsteemide rajamine, jäätmete ladustamine ning sõiduki, 

maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine kohas, mis ei ole selleks määratud ja 

tähistatud. Üksikobjekti valitseja igakordsel nõusolekul on piiranguvööndis 

lubatud uute ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine, teede ja 

liinirajatiste rajamine, uuendusraie tegemine, puhtpuistute kujundamine, 

üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine ning üksikobjekti 

seisundit või ilmet mõjutava töö tegemine. Üksikobjekti juurde viivad erateed ja –

rajad on päikese tõusust loojanguni avalikuks kasutamiseks.   
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4. Planeeringulahendusega kaasnevad mõjud 
 

4.1 Mõju põhjaveele  

 

Põhjavee puhul on peamised mõjutegurid, mis üldplaneeringuga kavandatud 

tegevuste elluviimisel kaasneda võivad - põhjaveetaseme alanemine ning 

põhjavee reostumine. Põhjaveetaseme alanemine võib kaasa tuua ka 

pinnaveerežiimi muutused. Madal põhjaveetase soodustab reostunud pinnavee 

levikut alumistesse pinnasekihtidesse. Veetaseme alanemine võib olla tingitud 

suurenenud põhjavee tarbimisest, mis kaasneb uute elamualade ja ärimaade 

väljaarendamisega. Elanikkonna ja uute ettevõtete lisandumine toob kaasa ka 

veevajaduse suurenemise. 

 

Põhjaveevarud Ida-Viru maakonnas on kinnitatud keskkonnaministri 06. aprilli 

2006. a. käskkirjaga nr 409. Põhjaveevaru on vee kogus põhjaveeressursist, mida 

lubatakse veehaarete abil kasutusele võtta nii, et oleks tagatud põhjavee hea 

seisundi säilimine. Eelnimetatud käskkirjaga ei ole põhjaveevarusid konkreetselt 

planeeringuala piirkonna kohta määratud. Üldise hinnangu põhjaveeressursi ja 

tarbimise mahu kohta saab anda Viru-Peipsi veemajanduskavas toodud andmete 

põhjal, kust selgub, et Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumit kasutatakse 

veevarustuseks hajaasustuses ning hetkel tarbitakse ca 10% põhjaveeressursist. 

Tänu sademete rohkusele on suhteliselt hästi tagatud ka ülemiste põhjaveekihtide 

toitumine. Seega ei too elanikkonna suurenemine ja põhjavee täiendav tarbimine 

kaasa ohtu põhjaveeressursi ammendumiseks. Küll aga võib osutuda vajalikuks 

põhjaveevarude täiendav hindamine ning tarbimise hajutamine erinevate 

põhjaveekihtide vahel.  

 

Põhjaveevaru ammendumisest ja veetaseme alanemisest suurem risk on 

põhjaveekihtide reostumine maapinnalt tulenevate saasteainetega. 

Eelkõige võib reostus olla tingitud reovee mittenõuetekohasest käitlemisest või 

ehitus- ja tootmistegevusest tingitud pinnase saastumisest. Käesoleva 

üldplaneeringuga ulatuslikke tootmismaid piirkonda ei kavandata ning tulenevalt 

planeeringuala iseloomust (eelkõige puhke- ja turismipiirkond) ei ole lubatud 

olulise mõjuga tootmistegevuse arendamine. Seega on olulisemaks ohuks 

põhjavee kvaliteedile elamute ja ärihoonete reovee käitlemine. Tekkiva 

reovee mittenõuetekohasel käitlemisel võivad saasteained reoveest sattuda 

pinnasesse ja sealt edasi põhjavette ning põhjustada ülemiste põhjaveekihtide 

reostumist. Selle ära hoidmiseks tuleb võimalikult suur osa planeeringuala 

hoonetest varustada ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemiga või tagada muul 

viisil reoveekäitlus selliselt, et saasteained pinnasesse ei satuks (lekkekindlad 

kogumismahutid ja nende regulaarne tühjendamine). Juba enne käesoleva 

üldplaneeringu koostamist on Peipsi järve põhjarannik (eelkõige Alajõe ja Iisaku 

vald) olnud atraktiivne arenduspiirkond, kuhu on koostatud ja kehtestatud 

mitmeid uusi detailplaneeringuid ulatuslike elamualade rajamiseks. Varasemalt on 

piirkonnas olnud peamiselt suvilad, mida kasutatakse vaid puhkeperioodidel, kuid 

järjest enam on hakanud levima suvilate ümberehitamine aastaringseks elamuks 

ning uute elamute rajamine. Mida rohkem ja pikemaajaliselt inimesi piirkonnas 

elab, seda suurem on tarbitava põhjavee kogus ning tekkiv reovee kogus ja 

koormus pinnasele. Teadaolevalt on enamikes detailplaneeringutes reoveekäitlus 
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lahendatud kogumiskaevudega. Uute kogumiskaevude rajamisel võib nende 

lekkekindluses üldjuhul kindel olla, oluline on vaid neid täitumise korral kindlasti 

tühjendada. Peipsi ranna-ala üldplaneeringuga kavandatakse elamumaad 

järgnevas mahus: Lohusuu vallas 168,91 ha, Tudulinna vallas 61,93 ha, 

Iisaku vallas 117,4 ha ja Alajõe vallas 285, 37 ha ulatuses11. 

Suurem probleem on juba olemasolevate majapidamistega, kuhu on 

kanalisatsioon rajatud aastaid tagasi ning mille torud ja kaevud ei pruugi olla 

enam lekkekindlad. Seetõttu tuleb looduskeskkonna hea seisundi kaitseks 

majanduslike võimaluste olemasolul rajada ühisveevärk ja –kanalisatsioon nii 

uutele kui ka olemasolevatele hoonestusaladele. Reovee pinnasesse immutamine 

ei ole planeeringualal üldjuhul soovitatav, kuid on paiguti võimalik olenevalt 

hüdrogeoloogilistest tingimustest konkreetsel ala (vt ptk 4.2). 

 

Valdade ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavade alusel on ühisveevärgiga 

kaetud suhteliselt väike osa planeeringualast (vt ptk 3.5.3 Tehniline 

infrastruktuur). Üldplaneeringuga määratakse ära reoveekogumisalad ning 

perspektiivsed ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad, võimaldamaks uute hoonete 

rajamisel liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Reoveekogumisalal peab 

kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks tagama ühiskanalisatsiooni olemasolu 

reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse. 

Ühiskanalisatsiooni olemasolu ei pea tagama reoveekogumisalal 

reostuskoormusega alla 2000 inimekvivalendi ning juhul, kui ühiskanalisatsiooni 

rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi (Veeseadus §24). Põhja- ja 

ka pinnavee (paljud hoonestusalad asuvad Peipsi järve piiranguvööndis) 

kaitseks tuleb võimalusel siiski nii olemasolevad kui ka kavandatavad 

kompaktsed hoonestusalad ühiskanalisatsiooniga ühendada. 

Reoveekogumisalade ja  perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavate alade 

määramine üldplaneeringus näitab ära piirkonna üldised arengusuunad, kuid 

reaalne ehitustegevus sõltub siiski omavalitsuste ja arendajate majanduslikest 

võimalustest. Üldplaneeringu kehtestamisele ei järgne automaatselt vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamine.  

 

 

4.2 Mõju veekogudele  

 

Planeeringuala paikneb Peipsi järve ääres ning on liigendatud mitmete jõgede 

(Narva jõgi, Rannapungerja jõgi, Alajõgi ja Avijõgi) ja väiksemate 

vooluveekogude poolt. Veekogude kaldad on traditsiooniliselt olnud populaarsed 

elu- ja puhkepaigad. Ootuspäraselt koondub ka käsitletaval planeeringualal suur 

osa arendustegevusest veekogude kallastele. Planeeringuala suuruse tõttu on 

planeeritava tegevusega kaasnevaid mõjusid veekogudele käsitletud üldisel ning 

ülevaatlikul tasemel, vajadusel on olulisemad teemad pikemalt lahti kirjutatud. 

Peamine oht veekogude äärse maakasutuse intensiivistamisel on reostuse 

sattumine vette, sh pinnase kaudu, kallaste erosioon taimkatte hävitamise või 

liiga intensiivse tallamise tulemusena ning elupaikade kadumine veekogudes ja 

kallastel.  

Veekogude ranna ja kallaste kaitse tagamiseks on looduskaitseseaduse ja 

veeseadusega määratud ranna ja kalda kaitsevööndid: ranna ja kalda 

                                           
11 Kavandatava elamumaa kogupindala arvutamisel on välja jäetud ehituskeeluvööndi alale jääv osa, 
kuna reaalsuses ei ole sinna võimalik elamuid rajada. 
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ehituskeeluvöönd, ranna ja kalda piiranguvöönd ning veekaitsevöönd. Vastavalt 

looduskaitseseadusele on ranna ja kalda kaitse eesmärgiks rannal või kaldal 

asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku 

mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine 

ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Veekaitsevööndi 

määramise eesmärgiks on vastavalt veeseadusele vee kaitsmine hajureostuse 

eest ning veekogu kallaste uhtumise vältimine. 

 

Olulisteks keskkonnakaitselisteks eesmärkideks planeeringualal on Peipsi järve 

äärsete luitestike säilitamine, veekvaliteedi säilitamine ning kaladele sobilike 

elutingimuste säilimine veekogudes. Peipsi järv on Läänemere kõrval teine oluline 

kalavarude allikas. Luitestikke ohustab eelkõige ehitustegevus ning taimkatte 

hävitamine, sh liiga intensiivse tallamise tulemusena. Seda teemat on täpsemalt 

käsitletud taimkatte peatükis (ptk 4.3).  

 

Arendustegevus veekogude ääres avaldab otsest mõju veekvaliteedile, peamiseks 

ohuks on täiendava kohtreostuse teke puhke-, äri- ja elamualadel, samuti 

supelrandades, (väike)sadamates ja paatide vettelaskmise kohtades. 

Veekvaliteedile avaldab mõju ka pinnase reostumine veekogude valgaladel. 

Veekogudes elunevate kalade elutingimuste säilimise huvides on veekvaliteedi 

puhul oluline eelkõige orgaanilise reostuse hulk12, mille allikateks on 

põllumajandus ning heitvesi. Metsa- ja põllumajandusmaadena käsitletakse maid, 

millele ei kavandata muud juhtotstarvet. Piirkonnas ei ole põllumajanduslikku 

suurtootmist (kuivatid, aiandid, suurfarmid jmt), põllumajanduslik tegevus toimub 

väikemajapidamistes. Suurtootmist ei kavandata ka käsitletava üldplaneeringuga. 

Eelnevast tulenevalt võib põllumajandusest tulenevat mõju veekvaliteedile pidada 

ebaoluliseks. Heitveereostusega kaasnevat potentsiaalset mõju veekogude 

veekvaliteedile on võimalik vältida leevendavate meetmete kasutamisega. 

Leevendavate meetmete eiramisel ning reostuse tekkimisel avaldub 

kaasnev negatiivne mõju riiklikul tasandil, kuna Peipsi järve ja Narva jõe 

näol on tegemist Eesti piiriveekogudega, samuti on Peipsi järv ning piirkonna jõed 

olulised riiklike kalavarude seisukohast. Peipsi rannikul teostatakse regulaarset 

veekvaliteedi seiret (planeeringualale jääb 5 vaatlusjaama), mistõttu võib 

eeldada, et veekvaliteedi muutused on võrdlemisi kiiresti tuvastatavad ning 

järelvalvesüsteem toimiv. 

Üldplaneering näeb ette käimlate ja prügikogumissüsteemi rajamise 

supelrandadesse, supluskohtadesse, puhkealadele jmt sageda inimkasutusega 

aladele. Kõrge põhjaveetasemega aladel, kus nõutav immutussügavus ei ole 

saavutatav, tuleb nii reovee kogumine väljaspool ühiskanalisatsiooni ala kui 

välikäimlad puhkealadel ja mujal lahendada lekkekindlate kogumismahutitega. 

Immutussüsteemide kasutamisel aladel, kus see on geoloogiliste tingimuste 

poolest võimalik (st kus on piisavalt paks pinnakate ning madal põhjavee tase), 

tuleb järgida veeseadusega kehtestatud tingimusi. Immutussüsteemide 

kasutamine on võimalik juhul, kui immutussügavus jääb vähemalt 1,2 m 

ülespoole põhjavee kõrgeimat taset13. Nõuetekohaselt puhastatud reovee 

juhtimisel veekogusse tuleb jälgida, et suublad jääksid supluskohtadest ja 

supelrandadest vähemalt 200 m kaugusele, tagamaks suplusvee kvaliteeti. 

Kompaktse asustusega aladel on võimalusel soovitav rajada ühiskanalisatsioon. 

Vt lisaks ka ptk 4.1. 

                                           
12 „Lõhe Eesti jõgedes―, T. Nuum ja M. Kangur, ERL 2006 
13 Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord―, jõustunud 
01.01.2002 
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Üldplaneeringuga kavandatakse reoveepuhasti rajamist Lohusuu alevikku ning 

Alajõe vallas Uusküla, Alajõe ja Vasknarva külas. Reovee puhasti täpsema 

asukoha määramisel tuleb silmas pidada, et selles asukohas ei esineks 

üleujutusohtu. Vastava ala detailplaneeringu ning selle keskkonnamõjude 

hindamise raames tuleb läbi viia täpsemad geoloogilised ning veetaseme muutuse 

uuringud, selgitamaks välja reoveepuhasti rajamiseks sobivaim koht selleks 

kavandatud alal ning võimalikud reoveepuhasti rajamist välistavad tegurid 

(üleujutusoht, reostuse põhjavette sattumise oht). Veetaseme muutuse uuringute 

läbiviimisel on mõistlik kasutada võimalikult pikka kogutud andmete aegrida, 

kuna erandlikud üleujutused, millega reoveepuhasti puhul kaasneks oluline 

reostusoht, võivad toimuda harva. 

Puhkealadele ja supelrandadele ligipääsu tagamiseks kavandatakse 

planeeringualale täiendavate parklate ja kogujateede rajamist. Parklate ja 

kogujateede rajamisel tuleb silmas pidada, et oleks tagatud teedelt ja 

parklatest vahetult pinnasesse ja veekogudesse juhitava vee 

nõuetekohane kvaliteet. Vastavad nõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 

määruses nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord―, jõustunud 

01.01.2002. Asfalteeritud teede ja parklate puhul on vajalik sademevee kogumine 

ja puhastamine liiva- ja õlipüüduri või filtrisüsteemiga enne selle pinnasesse või 

veekogusse juhtimist. 

 

Tanklad Peipsi järve ranna-ala üldplaneeringuga kavandatakse nii vee- kui 

maismaasõidukeid teenindavate tanklate rajamist jõesaarele Rannapungerja 

külas Tudulinna vallas, Alajõe külas Alajõe vallas ning Vasknarva külas Alajõe 

vallas. Lisaks kavandatakse ainult maismaasõidukitele mõeldud tankla rajamist 

Alajõe külas Alajõe vallas. Tankla rajamisega Rannapungerja külas kaasneb 

kütusereostuse oht Rannapungerja jões, vanajões ning Peipsi järves jõesuudme 

piirkonnas; Alajõe külas kaasneb reostusoht Alajões ja Peipsi järves jõesuudme 

piirkonnas; Vasknarva külas kaasneb reostusoht Narva jões ning Vasknarva küla 

külje all asuvas struugas. Kütusereostuse ohu vältimiseks tuleb tanklate rajamisel 

ning kasutamisel lähtuda kehtivast seadusandlusest, sh  keskkonnaministri 

määrusest nr 4 „Bensiini veo ja bensiini terminalides ning tanklates hoidmise 

nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil―, 

31.01.2005. Soovitav on järgida Vabariigi Valitsuse määrusega nr 172 

„Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded― 16.05.2001 kehtestatud 

tingimusi ka autotanklates. Oluline on tagada kütusemahutite ja seadmete 

lekkekindlus, samuti koguda ja nõuetekohaselt puhastada tanklate maa-ala ning 

hoidmisehitiste sademeveed (kasutada õli- ja liivapüüdureid). Nõuetekohaselt 

tuleb koguda ning käidelda tanklate kasutamise käigus tekkivad ohtlikud ja 

olmejäätmed. 

Alajõe ning Vasknarva küladesse kavandatavad veesõidukite teenindamiseks 

mõeldud tanklad on paigutatud lammimuldade levikualale, mille alusel 

üldplaneeringus on määratletud võimaliku üleujutusega alad. Võimalikku 

üleujutusohtu ei saa lugeda tankla rajamist välistavaks asjaoluks, kuid arenduse 

kavandamisel tuleb üleujutusohule täiendavalt tähelepanu pöörata14: 

- detailplaneeringu koostamisel tuleb kaaluda keskkonnamõju 

hindamise läbi viimise vajadust, vastavalt keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele; 

- tankla pind peab asuma kõrgemal 1 % üleujutustõenäosusega 

maksimumveetasemest; 

- soovitav on kaaluda maapealsete kütusemahutite kasutamist; 

                                           
14 Vt ka peatükk 3.6.4. 
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- koostada tuleb lekkeolukorras tegutsemise kava ning tagada 

absorbentide jm lekke likvideerimiseks vajalike vahendite 

olemasolu tanklas. 

Tankla rajamine Rannapungerja külas saab toimuda Rannapungerja 

jõesaarele kavandatud maade väljaarendamiseks koostatava 

detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringu koostamisel tuleb kaaluda 

keskkonnamõju hindamise läbi viimise vajadust, vastavalt keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele. 

 

Sadamad, paadisillad ja paatide vettelaskmise ja väljatõmbamise kohad  

Peipsi järve ranna-ala üldplaneeringuga kavandatakse: 

 - väikesadama rajamist Alajõe valda Alajõe külasse Alajõele ning Vasknarva 

külasse Narva jõele; 

 - väikesadama rajamist Tudulinna valda Rannapungerja jõele ning Lohusuu valda 

Lohusuu alevikku Avijõele; 

 - paadisildade või paadisadamate rajamist Peipsi järve rannale (7 Lohusuu vallas, 

2 Tudulinna vallas, 4 Iisaku vallas, 2 Alajõe vallas), Piilsi jõele (1 tk, Kalmaküla 

külas), Avijõele (1 tk, Lohusuu alevikus), Rannapungerja jõele (7 tk, 

Rannapungerja ja Lemmaku külas), Alajõele (3 tk, Alajõe külas), Narva jõele (1 

tk, Vasknarva külas). Paadisildadele on planeeringuga tagatud avalik juurdepääs 

nii veelt kui maismaalt; maismaalt ligipääsud on eristatud, vastavalt: ligipääs 

kergliiklusele ning ligipääs mootorsõidukiga (erinev tähistus planeeringu kaardil). 

 - paatide vettelaskmise ja väljatõmbamise kohad Peipsi järve rannal ning 

vooluveekogude kallastel. Paatide vettelaskmise ja väljatõmbamise kohad on 

enamasti kavandatud paadisildade juurde, millele tagatakse avalik ligipääs 

maismaalt mootorsõidukiga. 

Paadisildade ning lisainfrastruktuurita paatide vettelaskmise ja väljatõmbamise 

kohtade rajamisega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning vastavalt 

looduskaitseseaduse § 38 lg 6 on see kooskõlas ranna ja kalda kaitse-

eesmärkidega. Pontoonide ja paadisildade rajamisel on oluline lähtuda 

veetaseme kõikumisest antud asukohas ning vastavalt leida sobilikud 

tehnilised lahendused, mis võimaldaksid paatide randumist erineva 

veeseisu korral ning et samas ei kahjustataks kasutuse käigus veekogu 

kallast. Veetaseme kõikumisega tuleb arvestada ka paadislippide 

paigaldamisel ning tagada nende reaalne kasutatavus. Paadislippide, 

paadisildade ja pontoonide rajamise kava ja võimalik projekt või joonis 

tuleb vastavalt ehitusseaduse § 12 lg 21 kooskõlastada kohaliku 

omavalitsusega. 

Suurima keskkonnamõjuga tegevuseks sadamate rajamisel on süvendustööd ning 

pinnase ümbertõstmine (kaadamine), kuna tegevustega kaasneb heljumi hulga 

kasv vees. Mõju suurus ja ulatus sõltub ümberpaigutatava materjali iseloomust, 

kasutatavast tehnoloogiast, veetasemest, ilmastikutingimustest. Süvendustööde 

järgne seire on näidanud, et süvendamisel suureneb heljumi sisaldus vees 4–5 

korda, kuid pärast tööde lõppu langeb heljumi sisaldus kiiresti15. Heljumis esinev 

raskem fraktsioon – liiva osakesed – settivad praktiliselt tööde piirkonnas. 

Peenfraktsioonilised aleuriidi ja peliidi osakesed kanduvad sõltuvalt vee voolust 

kaugemale ja settivad seal. Pinnase ümberpaigutamisega seotud tööde 

mõju veekogu elustikule on oluliselt väiksem, kui töid teostada madala 

veeseisu ajal.  

                                           
15 Järvet, A., Pajula, R., Piir, A. „Emajõe-Peipsi-Velikaja veetee ettevalmistavad tööd. Keskkonnamõju 
hindamise aruanne―, Tartu, 2008 
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Sadamate rajamisega kaasnevate mõjude olulisust vähendab asjaolu, et need 

rajatakse reeglina juba niigi sildumiseks/randumiseks kasutatavatele või 

varasemalt kasutatud aladele, enamikul juhtudest on tegemist toimiva sadama 

edasiarendamise ning seadusega sätestatud nõuetega vastavusse viimisega. 

Peipsi järve ja sinna suubuvate vooluveekogude lähialadel on traditsioonilise 

elulaadi hulka alati kuulunud kalandus, veekogud on olnud laevatatavad ning 

sobilikes kohtades on paiknenud sadamad. Peipsi järve ranna-ala 

üldplaneeringuga kavandatavate sadamate renoveerimise, võimaliku 

laiendamise ja uute randumiskohtade rajamisega ei ole ette näha Peipsi 

järve ja sinna suubuvate jõgede traditsioonilisest märkimisväärselt 

suuremat kasutust.  

Veesõidukite randumist võimaldavate ehitiste rajamisel või 

renoveerimisel tuleb kaaluda keskkonnamõjude hindamise (KMH) läbi 

viimise vajalikkust vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele ning veeseadusele.  

Lohusuu vallas Lohusuu alevikku Avijõele kavandatava sadama rajamisel 

ja/või olemasoleva sadama laiendamisel tuleb kaaluda Natura hindamise 

läbi viimise vajalikkust, kuna Avijõe suudmeala paikneb Sahmeni 

hoiualal.  

Planeeringuga kavandatakse paadisilla või paadisadama rajamist Kalmaküla külla 

Lohusuu vallas. Tegemist on toimiva sadamakohaga, mida kasutatakse 

kutseliseks kalapüügiks, kuid mis ei ole kantud sadamaregistrisse. Sadamas on 

olemas lossimisvõimalus. Aastaks 2015 peavad lossimiskohad vastama 

väikesadama nõuetele16, seetõttu tuleks lähiperspektiivis kaaluda 

Kalmaküla sadamakoha välja arendamist väikesadamana, vastavalt 

seadusandlusega sätestatud nõuetele.  

Veesõidukite randumist võimaldavate ehitiste rajamisel Kalmakülas tuleb 

kaaluda Natura hindamise läbiviimise vajalikkust keskkonnamõjude 

hindamise raames, kuna sadam jääb Loode-Peipsi hoiualale (Natura 2000 

linnuala). 

Vasknarva külasse kavandatava sadama akvatoorium kattub III kategooria 

kaitsealuse liigi Thymallus thymallus (harjus) elupaigaga. Sadama rajamisega 

kaasneb veekogu füüsilise kvaliteedi langemise oht. Teemat on käsitletud ning 

vajalikud tingimused seatud allpool antud peatükis. 

 

Muulid Peipsi järve ranna-ala üldplaneeringuga kavandatakse muuli(de) rajamist 

Tudulinna vallas Rannapungerja jõe suudmealal, et võimaldada paatide ning 

väikelaevade ligipääsu paadisildadele ning väikelaevade sadamale, mille rajamist 

kavandatakse sama planeeringuga. Muuli(de) rajamine Rannapungerja jõe 

suudmealale on vajalik, kuna piirkonnas esinevad rannikul uhtliivad, mis 

ummistavad jõesuudme; muulide rajamisele oleksid alternatiiviks regulaarsed 

süvendustööd jõesuudmes. Regulaarsete süvendustööde läbiviimine on pikas 

perspektiivis kulukam muuli(de) rajamisest ning omab ka märkimisväärset mõju 

keskkonnale – tehnika ligipääsu tagamine ning süvendamisega kaasnev heljumi 

hulga muutus vees. 

Muuli(de) rajamisega kaasnevaks ohuks on erosiooni teke jõesuudme 

lähipiirkonna ranna-alal (olenevalt muuli(de) paigutusest, kas ida või lääne pool), 

samuti on piiratud supluskoha või supelranna rajamise ja kasutamise võimalused 

rannaerosiooni piirkonnas, samuti muulide vahetus läheduses ja laevaliikluse 

piirkonnas. Muulide paigutus Rannapungerja jõe suudmes tuleb valida 

selliselt, et oleks tagatud ranniku säilimine lääne pool jõesuuet, kus asub 

                                           
16 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu „Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2009 – 2013― 
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Järvevälja maastikukaitseala ning rannaluited. Rannaerosiooni vältimine 

lääne pool jõesuuet toob tõenäoliselt kaasa rannaerosiooni ida pool17, mistõttu 

võib osutuda võimatuks sinna kavandatava supluskoha kasutamine. 

Muuli(de) rajamisega kaasnevate ehitusaegsete keskkonnamõjude 

kindlaks tegemiseks ning maksimaalseks vältimiseks tuleb 

projekteerimise käigus läbi viia keskkonnamõju hindamine (KMH). 

Muuli(de) rajamisega kaasnevaid võimalikke mõjusid Järvevälja Natura 

loodusalale on käsitletud ning vajalikud nõuded seatud ptk 4.5 „Kaitstavad 

loodusobjektid―. 

 

Peipsi järv, Narva jõgi ning Avijõgi on kaitstavad oluliste kalaliikide 

elupaikadena18. Rannaalade üldplaneeringuga kavandatavatest tegevustest 

võivad kalade elutingimusi mõjutada sadamate rajamiseks ja toimimiseks 

vajalikud süvendustööd ning arendustegevusega kaasnevad maaparandus- ja 

kuivendustööd niiske pinnasega kalda-aladel. Kõige väärtuslikumateks 

elupaigatüüpideks kalade jaoks on kärestikud, kivise-kruusase põhjaga 

kiirevoolulised jõelõigud, vanajõed ja üleujutatavad jõeluhad19. Veekogude 

füüsiline kvaliteet on kalade jaoks peamiseks probleemiks Eesti jõgedes. 

Veekogude valgalade kuivendamisega kaasneb suurem settekoormus jõgedes 

ning põhjamuda teke, mis vähendab kalade jaoks sobivaid elupaiku. Jõgedest 

kanduvad setted ka Peipsi järve. Kalastiku elutingimuste säilimise huvides 

tuleb vältida jõgede ja vanajõgede liigset süvendamist, jõekallaste 

kuivendamist. Samuti on oluline vältida tegevusi, mis kunstlikult 

vähendavad (sh ajutiselt) vooluhulka jõgedes. Süvendus- ja 

kuivendustööde kavandamisel jõgedes ja kallastel tuleb tegevus 

kooskõlastada Keskkonnaametiga, et oleks võimalikult paremini tagatud 

väärtuslike ja veekogule iseloomulike kalaliikide elu- ja kudemispaikade säilimine. 

 
Looduskaitseseaduse kohaselt tuleb tagada vaba liikumine kallasrajal ja ligipääs 

rannale või kaldale. Veeseaduse kohaselt on kallasrada kaldariba avaliku veekogu 

ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis. 

Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja 

kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka 

vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba. Kallasraja laius on: 

laevatatavatel veekogudel 10 meetrit; teistel veekogudel 4 meetrit; suurvee ajal, 

kui kallasrada on üle ujutatud, 2 meetri laiune kaldariba, mida mööda võib vabalt 

ja takistamatult veekogu ääres liikuda. Avalikeks veekogudeks on veekogud, mis 

on avalik-õigusliku isiku omandis; avalikuks kasutamiseks määratud veekogude 

nimekiri on vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrusega20. Vastavalt 

eelnimetatud tingimustele tuleb tagada inimeste ja loomade vaba 

liikumine järgmiste planeeringualale jäävate suuremate veekogude 

ääres: Peipsi järv, Narva jõgi, Rannapungerja jõgi, Alajõgi, Avijõgi. 

                                           
17 „Rannapungerja muulide esialgne ehitusmaksumuse hinnang―, A. Raig, Aavo ja Riina Raig Projekt 
OÜ, 2009 
18 Keskkonnaministri määrus nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude 
nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku 
keskkonnaseire jaamad―, 09.10.2002 
19 „Lõhe Eesti jõgedes―, T. Nuum ja M. Kangur, ERL 2006 

20 Vabariigi Valitsuse määrus nr 191 ―Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine―, 
18.07.1996 
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Väiksemate veekogude puhul tuleb lähtuda avalikult kasutatavate 

veekogude nimekirjast. 

Avijõgi ei ole kantud kehtivasse avalikult kasutatavate veekogude nimekirja. 

Keskkonnaministeeriumilt saadud info kohaselt (vt lisa 2) on menetluses 

uuendatud avalikult kasutatavate veekogude nimekirja eelnõu, kuhu on arvatud 

ka Avijõgi. Sellest lähtuvalt on käesolevas KSHs käsitletud Avijõge avalikult 

kasutatava veekoguna. 

Üldplaneeringuga on määratletud ja kaardil tähistatud avalikud 

juurdepääsuvõimalused Peipsi järvele; veealade kasutamistingimustega on 

sätestatud (kergliiklejatele mõeldud) avalike juurdepääsuvõimaluste tagamise 

nõue kallasrajale iga 200 m järel. Lisaks on avalikud juurdepääsud veekogudele 

tagatud vastavalt üldplaneeringuga kokkulepitule paadisildade/paadisadamate 

juures, mida on kavandatud kõikide mainitud veekogude äärde, ning 

supelrandades ja supluskohtades. Paadisildadele/paadisadamatele ja 

supluskohtadele juurdepääsu tagamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel vastavalt 

teeseadusele eratee omanikuga sõlmida leping eratee avalikuks kasutamiseks. 

Üldplaneeringuga seatud tingimused on piisavad, tagamaks avalikku 

juurdepääsu avalike veekogude kallasrajale. 

 

 

Ehituskeeluvööndi vähendamise mõju veekogudele Peipsi järve ranna-ala 

üldplaneeringuga tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks Lohusuu, 

Tudulinna ja Iisaku vallas: 

- Lohusuu vallas Tammispää külas Tammispää peakraavi Peipsi järve 

suubumisel peakraavi kaldal 25 meetrist 10 meetrini ja Peipsi rannal 100 

meetrilt 50 meetrini puhkemajanduslikul eesmärgil;  

- Lohusuu vallas Lohusuu alevikus Avijõe vasakkaldal Järve tee 2 

katastriüksusel kavandataval elamumaal 50 meetrilt 25 meetrini, 

põhjenduseks olemasolev ehitusjoon;  

- Lohusuu vallas Separa külas Avijõe vasakkaldal Vidrikuvälja 

katastriüksusel kavandataval elamumaal 50 meetrilt 25 meetrini ajaloolise 

eluasemekoha taastamiseks; 

- Lohusuu vallas Vilusi külas Pilliroo katastriüksusel 100 meetrilt 70-90 

meetrini eesmärgiga seadustada ebaseaduslik hoone;  

- Tudulinna vallas Rannapungerja külas Rannapungerja jõe mõlemal kaldal 

jõesaarest vahetult ülesvoolu jääval kavandataval elamumaal 50 meetrilt 

25 meetrini, jõe paremkaldal kavandataval puhke- ja virgestusmaal 50 

meetrilt 25 meetrini ning jõesaare põhjatipu juures jõkke suubuva oja 

paremkaldal kavandataval elamumaal 50 meetrilt 25 meetrini, 

põhjenduseks olemasolev ehitusjoon;  

- Tudulinna vallas Rannapungerja külas Rannapungerja jõe jõesaarel 50 

meetrilt 25 meetrini, sh paatide teenindamiseks kavandatava tankla alal 0 

meetrini 40 meetri ulatuses veesõidukeid teenindava tankla rajamiseks 

ning puhkevõimaluste mitmekesistamiseks;  

- Tudulinna vallas Rannapungerja külas Rannapungerja jõe paremkaldal 

jõesaarest allavoolu 50 meetrilt 25 meetrini kavandataval elamumaal 

arendustegevuse võimaldamiseks;  

- Tudulinna vallas Lemmaku külas Rannapungerja jõe paremkaldal 

kavandataval elamumaal 50 meetrilt 25 meetrini olemasoleva ehitusjoone 

järgimiseks; 

- Iisaku vallas Kuru külas Toominga ja Sideri katastriüksusel metsamaal 200 

meetrilt 100 meetrini, põhjenduseks olemasolev ehitusjoon. 



91 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 

Ehituskeeluvööndi seadmise vajadus tuleneb looduskaitseseadusega sätestatud 

ranna ja kalda kaitse eesmärkidest: ranna ja kalda kaitse eesmärgiks rannal 

või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva 

kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse 

suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine21. 

Ehituskeeluvööndi vähendamisega kaasneb intensiivse inimmõjuga ala laienemine 

ning seetõttu eeldatavasti negatiivne mõju veekogude äärsetele 

looduskooslustele, mis on leevendatav olemasoleva (kõrg)haljastuse maksimaalse 

säilitamise ning suve jooksul regulaarselt niidetava (muru)ala ulatuse 

piiramisega. Samuti kaasneb ehituskeeluvööndi vähendamisega suhteliselt 

suurem oht reostuse kandumiseks hoonestatud alalt veekogusse. Reostuse oht on 

välditav nõuetekohase reovee- ja prügikäitlusega ning praktiliselt puudub 

ühiskanalisatsiooniga kaetavates piirkondades. Teemat on täpsemalt käsitletud 

ptk 4.1, ptk 4.7 ning käesolev ptk eespool. 

Ehituskeeluvööndi vähendamise võib Peipsi järve ranna-alal 

põhjendatuks lugeda järgmistel juhtudel: 

+ piirkondades, kus see võimaldab järgida selget väljakujunenud 

asustusmustrit (sh taastada vana eluasemekohta) – Lohusuu vallas Separa 

külas Vidrikuvälja katastriüksusel, Iisaku vallas Kuru külas Toominga ja 

Sideri katastriüksusel; 

+ tervenisti või suuremas osas ehituskeeluvööndisse jääval elamumaal asuval 

katastriüksusel, kui selle hoonestamine ilma ehituskeeluvööndit 

vähendamata ei ole võimalik ning kui ei esine ehituskeeluvööndi vähendamist 

välistavaid asjaolusid (nt kaitstava elupaiga või muu loodusväärtuse hävimise 

oht, otsene reostusoht vmt) - Lohusuu alevikus Järve tee 2 katastriüksusel;  

+ Paatide jt veesõidukite teenindamiseks kavandatava tankla maa-alal 

Tudulinna vallas Rannapungerja külas. Kavandatavas asukohas on tanklale 

hea ligipääs nii jõelt kui ka riigi põhimaanteelt (oluline nii klientidele kui ka 

tankla teenindamiseks, nt kütuse transportimiseks); 

+ Puhke-ja virgestusmaale teenindava ehitise rajamise võimaldamiseks alal, 

kuhu on tagatud avalik juurdepääs – Lohusuu vallas Tammispää küla ja 

Lohusuu aleviku piiril asuval puhke- ja virgestusmaal;  

 

Lähtuvalt looduskaitseseadusega sätestatud ranna ja kalda kaitse 

eesmärkidest ei ole ehituskeeluvööndi vähendamine põhjendatud 

järgmistel juhtudel: 

- ala arendamine on lähtuvalt seadusandlusest ja üldplaneeringuga 

sätestatud tingimustest võimalik ka vähendamata ehituskeeluvööndi korral 

– Lohusuu vallas Tammispää külas Tammispää peakraavi suudmealal; 

- ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga alal või sellega vahetult 

külgneval alal puudub ehituskeeluvööndisse jääv väljakujunenud 

asustusmuster ja ehitusjoon - Tudulinna vallas Rannapungerja ja 

Lemmaku külas kavandatavatel elamumaadel ning kavandataval puhke- ja 

virgestusmaal, mis jäävad jõesaarest ülesvoolu; 

- ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga alal paiknevad 

ebaseaduslikult püstitatud hooned – Lohusuu vallas Vilusi külas Pilliroo 

katastriüksusel. Ehituskeeluvööndi vähendamine ebaseaduslikult 

püstitatud hoonete seadustamise eesmärgil ei ole õigustatud, kuna see 

süvendab laiemat arusaama, mille kohaselt ei ole ehituskeeluvööndist 

tulenevate piirangute järgimine praktikas vajalik. 

                                           
21 Looduskaitseseadus § 34, jõustunud 10.05.2004 
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Tudulinna vallas Rannapungerja külas Rannapungerja jões asuval saarel on 

kavandatava maakasutuse realiseerumisel täies mahus sisuliselt tegemist uue 

tiheasustusala (looduskaitseseaduse mõistes) loomisega, kuna saarel puudub 

olemasolev hoonestus. Lisaks on saar maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga 

arvatud rohelise võrgustiku hulka. Tiheasustusala kujunemisele viitab 

planeeringuga kavandatav ühiskanalisatsiooni välja arendamine saarel, mis 

eeldab piisavat tarbijaskonda (vt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus); 

jõesaar arvatakse koostatava planeeringuga välja rohevõrgustiku alade hulgast. 

Saart läbib Jõhvi-Tartu-Valga maantee, mille läheduses moodustub 

rohevõrgustiku konfliktala, lisaks on saare põhjaosa kõrged kaldad maantee 

lähedal kasutuses kalastuskohtadena. Jõesaare looduslik ilme on võsane, 

võsastuva heinamaaga maantee läheduses; kaitsealuseid liike teadaolevalt ei 

esine. Tegemist on äritegevuse arendamiseks atraktiivse alaga, mis asub 

looduslikult kaunis kohas ning on hea ligipääsetavusega (seda läbib riigi 

põhimaantee). Eelnevat informatsiooni arvestades leiavad KSH koostajad, 

et ehituskeeluvööndi vähendamine saarel (välja arvatud veesõidukeid 

teenindava tankla maa-alal) ei ole kogu saare ulatuses õigustatud, 

pidades silmas ranna ja kalda kaitse eesmärke ning saare maakonnaplaneeringu 

järgset kuulumist rohevõrgustiku hulka. Ärimaa välja arendamine on mõistlik 

väljaspool ehituskeeluvööndit ning eelkõige jõesaare põhimaanteega 

külgnevas osas ning põhjaosas, kuhu on kavandatud ka tankla rajamine ning mis 

on kasutuses kalastajate poolt ja seega juba inimtegevusest mingil määral 

mõjutatud. Hoonestuse rajamine on õigustatud mahus, mis ei too kaasa uue 

tiheasustusala kujunemist. Jõesaarele kavandatud maade välja arendamine 

saab toimuda kogu saart hõlmava detailplaneeringu alusel, millega 

määratakse infrastruktuuride paiknemine. 

Rannapungerja jões asuvast saarest allavoolu jäävatel aladel jõe 

paremkaldal on ehituskeeluvööndi vähendamine õigustatud Kõnnumaa 

katastriüksuse lõunapiirist põhja poole jäävatel aladel, tingimusel, et 

üldplaneeringuga sätestatakse täpsemad ehitustingimused vähendatud 

ehituskeeluvööndi alal – nt hoonestuse rajamine olemasoleva hoonestuse 

ehitusjoont järgides. Ranna katastriüksuse lõunapiirist lõuna poole jäävatel aladel 

ei saa ehituskeeluvööndi vähendamist põhjendatuks lubada, kuna alade 

arendamine on võimalik ka seadusest tuleneva ehituskeeluvööndi ulatuse puhul. 

 

Peipsi järve ranna-ala üldplaneeringuga tehtavate ehituskeeluvööndi 

vähendamise ettepanekute realiseerumisel on ehituskeeluvööndi ulatus reeglina 

suurem veekaitsevööndi ulatusest, seega ei kaasne ehituskeeluvööndi 

vähendamisega tõenäoliselt otsest kalda hävimise ohtu. Siiski tasub 

ehituskeeluvööndi vähendamise kaalumisel ning hilisemal hoonestuse 

paigutamisel jõgede äärsetel aladel silmas pidada jõe arengu loogikat 

ning võimalikku iseeneslikku kaldajoone taandumise võimalust pehme 

pinnasega aladel, samuti üleujutuste (sh erakorraliste) ohtu ja 

võimalikku ulatust madalatel kallastel. 

Leevendava meetmena tuleb ehituskeeluvööndi alal hilisema 

planeerimis- ja ehitustegevuse käigus tagada olemasoleva elujõulise 

kõrghaljastuse säilimine maksimaalses mahus ning pidevalt niidetava ala 

piiramine elamualadel õuemaa22 suurusega. Õuemaa ei tohi ulatuda avaliku 

või avalikult kasutatava veekogu veepiirini, vaid võib maksimaalselt ulatuda kuni 

kallasrajani. Väljaspool õuemaad on niitmine lubatud kuni paar korda aastas, 

                                           
22 Õuemaa ehk õuealana käsitletakse hoonestusala, mida on lubatud eraldada piirdega. 
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soovitavalt suve teises pooles, et tagada loodusliku mitmekesisuse säilimine 

veekogude rannal ja kallastel. 

 

 

Kokkuvõte 

Enamik Peipsi ranna-ala üldplaneeringu elluviimisega kaasnevatest 

potentsiaalsetest veekogudele avalduvatest keskkonnamõjudest on 

leevendatavad, vastavad meetmed on toodud ptk 4.11. Olulist negatiivset 

keskkonnamõju planeeringu elluviimisega veekogudele ei kaasne, kui 

maade ja veealade arendamisel peetakse kinni üldplaneeringuga 

sätestatud tingimustest ning võetakse kasutusele vajalikud leevendavad 

meetmed. Tegevused ja arengud, mille elluviimisega võib kaasneda oluline 

keskkonnamõju, mida tuleb edaspidi täpsemalt hinnata, on: 

- sadamaehitiste jt veekogude süvendamist, kaldajoone muutmist ning 

pinnase ümberpaigutamist nõudvate ehitiste rajamine; 

- sadamate rajamine Natura 2000 alale 

- reoveepuhasti vm potentsiaalse reostusallika rajamine veekogu äärde (nt 

Lohusuu vallas). 

Lähtuvalt ranna ja kalda kaitse eesmärkidest kaasneb ehituskeeluvööndi 

vähendamisega negatiivne mõju veekogudele ning nende rannale või kaldale 

Rannapungerja jões asuval saarel Tudulinna vallas, Tammispää peakraavi 

suudmealal ja Pilliroo katastriüksusel Lohusuu vallas, jõesaarest ülesvoolu 

jäävatel kavandatavatel elamu- ning puhke- ja virgestusmaadel Rannapungerja ja 

Lemmaku külas Tudulinna vallas. Neil aladel ei ole ehituskeeluvööndi 

vähendamine õigustatud. Jõesaarest allavoolu jäävatel Rannapungerja jõe 

paremkalda aladel Rannapungerja külas Tudulinna vallas on ehituskeeluvööndi 

vähendamine õigustatud osaliselt ning soovitusega järgida KSH aruandes välja 

pakutud ehitustingimusi.  

KSH aruande avalikustamise ajal tutvus aruandega Keskkonnaameti Viru Regioon 

ning edastas peale KSH aruande avaliku väljapaneku lõppu omapoolse seisukoha 

(vt Lisa 6) üldplaneeringuga tehtavate ehituskeeluvööndi vähendamise 

ettepanekute osas. Keskkonnaameti seisukoht tehti teatavaks üldplaneeringu 

koostajatele koos soovitusega loobuda ehituskeeluvööndi vähendamise 

taotlemisest kohtades, kus see ei ole otseselt põhjendatud. 

KSH aruande lõpliku valmimise ajaks on üldplaneeringus osaliselt arvestatud 

soovitustega ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute osas ning loobutud 

ehituskeeluvööndi vähendamisest: 

- Tudulinna vallas Rannapungerja külas Rannapungerja jõe mõlemal kaldal 

jõesaarest vahetult ülesvoolu jääval kavandataval elamumaal 50 meetrilt 

25 meetrini, jõe paremkaldal kavandataval puhke- ja virgestusmaal 50 

meetrilt 25 meetrini ning jõesaare põhjatipu juures jõkke suubuva oja 

paremkaldal kavandataval elamumaal 50 meetrilt 25 meetrini, 

põhjenduseks olemasolev ehitusjoon;  

- Tudulinna vallas Lemmaku külas Rannapungerja jõe paremkaldal 

kavandataval elamumaal 50 meetrilt 25 meetrini olemasoleva ehitusjoone 

järgimiseks. 
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4.3 Mõju taimkattele ja rohevõrgustikule 

 

Ehitustegevus toob endaga kaasa otsese mõju taimkattele. Ajalooliselt on 

inimasustus paiknenud järve ja jõgede kallastel, kus on olnud paremad 

tingimused maaharimiseks. Koos traditsioonilise loomapidamise vähenemisega on 

paljude rohumaade majandamine viimasel poolel sajandil lakanud. Uute elamute 

rajamisega ei kaasne enam põllumajanduslikku tegevust ja seega on uued 

kinnistud endistest oluliselt väiksemad – neid saab paigutada samale alale 

rohkem.  

Ühelt poolt mõjutab ehitustegevus taimkatet otseselt destruktiivselt – taimedega 

kaetud ala pindala väheneb (nii hooned, kui ka teedevõrgu laienemine).  Teiselt 

poolt aitab asustustiheduse säilimine kaasa aastasadade jooksul inimmõjuga 

harjunud taimeliikide (milleks on paljud  niidutaimed) säilimisele piirkonnas. 

Oluline on, et lamminiidud saaksid vähemalt kord aastas niidetud ja soovitatavalt 

ka hein sealt koristatud. See hoiab ära võsastumise ja sellega kaasneva 

liigirikkuse vähenemise. Ka liiga sage niitmine pole hea – see ei võimalda 

rohttaimede õitsemist ja seemnelist paljunemist ning viib samuti niidukoosluse 

vaesumiseni. Hajaasustusalal on soovitav piirata muruks niidetava ala suurust 

majade ümber – mis piirduks ainult elamute õuealaga. Kui elamud asuvad 

metsamaal, tuleks maastiku ilme säilimise nimel loobuda kultuurmuru rajamisest. 

  

Planeeringuga ettenähtud vaadete avamine ranna-alal suurendab 

kasvukohatüüpide mitmekesisust. Ilma inimesepoolse sekkumiseta vohab järve 

rannavööndis jõulise kasvu ja kiire paljunemisega taimeliik – pilliroog, 

moodustades liigivaese koosluse – roostiku. Roostiku ja pajuvõsa osaline 

eemaldamine loob võimalused ka teiste väiksema konkurentsivõimega  

taimeliikide kasvuks ja arenguks, suurendades seega liigilist mitmekesisust alal. 

 

Uute teede rajamisel tuleks täpselt uurida ala veerežiimi, et mitte tekitada juurde 

uusi liigniiskeid alasid. Teede muldkehad peavad olema vajadusel varustatud 

truupidega, üleliigne vesi võiks vabalt läbi pääseda. Puhastamist vajaksid ka 

olemasolevad kraavid, mille kaldad on aja jooksul madalamaks vajunud ja vee 

äravoolu takistavad kraavi voolusängi kasvanud taimed. Selliseid 

maaparandussüsteemide amortiseerumise tagajärjel tekkinud liigniiskeid alasid 

leidub paiguti Lohusuu ja Tudulinna valdades. 

 

Alal kasvavatest metsadest on kõige haavatavamad luidetel kasvavad 

samblikumännikud (Alajõe ja Iisaku vallas), mille piirkülastusnormiks on 1 

inimene päevas hektari kohta. Keskmise tallamiskindlusega metsadeks loetakse 

kanarbikumännikuid, mida samuti luidetel esineb – seal on piirkülastusnormiks 6 

inimest/ha (Eesti Metsainstituudi Majandusliku Uurimise Laboratooriumi Infoleht 

nr 8 1978.). Kohtadesse, kus prognoositav külastuskoormus seda normi 

ületab, tuleks metsa alustaimestiku säilimise, samuti puude parema 

tervise huvides rajada multšiga kaetud jalgrajad. Jalgteede multšimine 

vähendab pinnase erosiooni ja hoiab ära puude juurte paljastumise käidavamates 

kohtades. Metsa läbivatel matka- ja õpperadadel tuleks pöörata 

tähelepanu ka liigniisketele lõikudele, mis on liigse koormuse suhtes 

suhteliselt haavatavad – sinna võiks  koormustaluvuse suurendamiseks 

ja parema läbitavuse huvides rajada laudtee. 

 

Planeeringuga täpsustatakse maakonnaplaneeringus seatud rohevõrgustiku piire 

asustatud aladel ning kavandatava elamumaa piirkonnas. Üldjuhul on tegemist 
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olemasolevate asustusalade laiendamisega või uute elamualade kavandamisega 

maantee äärde – piirkonda, kus rohevõrgustiku toimimine on juba häiritud. 

Suuremaid metsaalasid kavandatava maakasutusega ei killustata. Kõige 

olulisemat mõju rohevõrgustikule avaldavad planeeringuga kavandatavad 

maanteed – Valga-Tartu-Jõhvi maantee õgvendus Tudulinna ja Iisaku vallas ning 

Kauksi-Vasknarva tee ümbersõit Alajõe vallas. Mõlemad kavandatavad teed 

läbivad metsaseid alasid, nende rajamisega tekiksid uued ulatuslikud 

rohevõrgustiku konfliktalad ning osa ühtsest metsamassiivist jääks teega 

eraldatuks. KSH ekspertgrupp leiab, et olemasolevat liiklusolukorda ning 

kaasnevaid mõjusid arvestades ei ole kavandatava õgvenduse ja ümbersõidu 

rajamine otstarbekas (vt täpsemalt ptk 4.9). Olemasolevad rohevõrgustiku 

konfliktalad on tähistatud planeeringu kaardil. Kaardile kantud konfliktalade 

piirkondades on soovitav kaaluda tunnelite või ökoduktide rajamist, 

loomade liikumisteede piirkonda tuleb paigaldada maanteel sõitvaid 

juhte hoiatavad liiklusmärgid. Kavandatavate elamualade välja 

arendamisel tuleb tagada võimalike tekkivate väiksemate metsa-alade 

omavaheline seotus ja seotus lähema suurema metsamassiiviga. 

 

 

 

4.4 Mõju maastikule  

 

Käesolevas peatükis on valdavalt käsitletud Peipsi järve rannaalade 

üldplaneeringu elluviimise mõju visuaalset ja mentaalset, tunnetuslikku aspekti. 

Mõju hindamiseks on analüüsitud avanevate vaadete ja domineerivate visuaalsete 

maastike iseloomu ning üldplaneeringus kavandatava tegevuse elluviimisega 

kaasnevaid võimalikke muutusi selles osas. Eraldi on käsitletud 

planeeringulahenduse elluviimise mõju väärtuslikele maastikele. 

 

Maastiku ja vaadete iseloomustus 

Planeeringuala maastikupildi võib jagada kaheks – loodusmaastikeks ja 

külamaastikeks. Suuremad asustusüksused ja põllumajanduslikud alad 

planeeringualal puuduvad.  

Loodusmaastikud on valdavalt metsased. Vaated avanevad piki teid või 

vooluveekogusid, sh ka vaated Peipsi järvele. Järvevaated avanevad üldiselt 

harva ja lühikestel lõikudel, kohati luidetel kasvavate puude vahelt. Avarad 

järvevaated avanevad Jõhvi-Tartu-Valga maanteel liikudes peamiselt Lohusuu 

vallas, mujal tuleb nende nautimiseks minna luiteharjale või rannale. 

Põllumajandusliku iseloomuga avarad vaated puuduvad. 

Asustus paikneb valdavalt Peipsi rannaga paralleelselt kulgevate suuremate 

teede: Jõhvi -Tartu-Valga maantee ja Kauksi-Vasknarva maantee, ääres. Kohati 

(Lohusuu vallas) moodustub ridaküla, sagedamini on külad koondunud peatänava 

äärde, mis lähtub põhimaanteelt. Külad on sageli väga tihedad ja kompaktsed, 

nende peatänavad kitsad ja/või käänulised, luues isikupärase miljööväärtusliku 

üldmulje.  

Omapäraseid maastikke, milles segunevad loodus- ja külamaastik, moodustavad 

Iisaku ja Alajõe vallas suvilakooperatiivide alad, kus maantee- ja Peipsi ranna 

äärsesse metsa on puid ja alustaimestikku säilitades tihedalt paigutatud 

tüüpsuvilaid. 

Planeeringualal on mitmeid ilusa vaatega kohti, mis jäävad reeglina maanteest 

eemale, pakuvad vaateid Peipsi järvele ning kus on välja arendatud vastav 
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infrastruktuur (Kauksi vaateplatvorm, Rannapungerja majaka ja küla kagunurgas 

(puhkealal vahetult Iisaku valla piiril) asuv vaateplatvorm jt). Maamärkidena 

toimivad peamiselt sakraalehitised – mõlemad Lohusuu kirikud, Vasknarva 

klooster ja Alajõe kirik.  

Piirkonna maastike visuaalseteks väärtusteks on järve- ja jõevaated, ilusad 

metsased teelõigud ning asustuse ja loodusvaadete vaheldumine maanteel 

liikudes. Külamaastikes tuleb väärtustada piirkonnale omast tihedust, 

hoonestustüüpe, peatänavaga külastruktuuri. Loodusmaastikus on suurimaks 

väärtuseks Peipsi järve äärsed luitestikud. 

 

Üldplaneeringu elluviimisega kaasnevad muutused 

Peipsi ranna-ala üldplaneeringuga määratletakse vaatekoridorid, 

miljööväärtuslikud hoonestusalad, miljööväärtuslikud puhkemaastikud, 

planeeringukaardil on ära märgitud ilusa vaatega kohad („ilus vaade―). 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga määratletud väärtuslike maastike piire 

üldplaneeringus ei täpsustata. 

Üldplaneeringu elluviimisega kaasneb valdavalt positiivne mõju piirkonna 

maastikele - iseloomulikud ja säilitamist väärivad külamaastikud on esile 

tõstetud miljööväärtuslike hoonestusaladena, neile on seatud muude aladega 

võrreldes rangemad arendus- ja hoonestustingimused; loodusvaadete säilimine ja 

väärtustamine on tagatud miljööväärtuslike puhkemaastike määratlemise ning 

hajaasustusse eluaseme rajamise tingimuste seadmisega, mille kohaselt metsa- 

ja põllumaid üldjuhul ei hoonestata. Järve- ja jõevaated tõstetakse planeeringu 

elluviimise tulemusena paremini esile vaatekoridoride avamise ja puhastamisega, 

samuti tagatakse selle käigus olulisemate maamärkide (kirikute ja kloostri) 

staatuse ja vaadeldavuse säilimine. Vaatekoridoride puhastamisele ja avamisele 

seatud tingimused on kooskõlas vajadusega säilitada maastike looduslik ilme ja 

olemus – ette nähakse suuremate puude või puudegruppide säilimine. 

Üldplaneeringuga kavandatakse ka täiendavate vaateplatvormide rajamist. 

Olemasolevate vaateplatvormide hooldamisel ja uute rajamisel tuleb 

silmas pidada, et liigse tallamisega ei hävitataks ümbritsevat loodust. 

Vajadusel tuleb rajada platvormile viiv laudtee või multšitud jalgrada.  

Veel üheks positiivseks aspektiks, mis üldplaneeringu elluviimisega kaasneb, on 

järve- ja jõevaadete säilitamine hoonestatud piirkondades. Vaadete säilimine on 

tagatud läbipaistmatute piirete rajamise keelamisega veekogude äärde ning 

vaatekoridoridesse jäävatel elamualadel. Läbipaistmatute piirete rajamise keeluga 

kaasneb küll positiivne visuaalne mõju, kuid seda tuleb lugeda liialt rangeks 

piiranguks elanike privaatsuse aspektist. Piisav oleks, kui vaade läbi hoovi 

veekogule või vaatekoridori jätkuvus on tagatud kindlal, nt 6 m pikkusel lõigul 

(nn raamistatud vaade).  

Negatiivse aspektina võib välja tuua looduslike maastike ja vaadete 

vähenemise võrreldes külamaastikega kavandatavate elamumaade 

täiemahulisel väljaarendamisel. Ühtlasi on oht küla- ja loodusmaastike 

vahelduvuse kadumiseks põhimaanteelt vaadates, kuna kavandatavad 

elamumaad paiknevad peamiselt põhimaanteede ääres, olemasolevate 

(rida)külade täienduse ja pikendusena. Ohtu leevendavad vahetult Peipsi järve 

äärde jäävad puhkemaastikud, kus säilib olemasolev haljastus.  

Elamualade arendamiseks on valdavalt seatud tingimused, mis arvestavad 

väljakujunenud struktuuridega ning vajadusega säilitada loodusmaastikke. 

Hoonemahtude piiritlemisel on tehtud kompromiss traditsiooni ja kaasaegsete 

ruumivajaduste vahel. Seda tuleb lugeda positiivseks, sest piirangute seadmine 

on üldjuhul vajalik, et vältida sobimatuid ehitisi ja võimalikku negatiivset mõju 
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naabritele; samas ei ole mõistlik peale suruda nõukogude ajal kehtinud norme 

(suvilapiirkonnad) või kalurite traditsioonilist elulaadi (väikesed madalad 

elumajad). Piirkonna miljööväärtuslikel aladel puudub reeglina range vormi- ja 

mahuühtsus, mistõttu ainult traditsioonilise ehituslaadi järgimise nõue ei oleks 

õigustatud. Uushoonestuse rajamisel miljööväärtuslikul alal tuleb järgida 

naaberhoone katusekallet; lamekatuseid ei tohiks üldjuhul lubada. 

Eraldi kaitset vajavad nõukogude ajast pärinevad suvilapiirkonnad – nende 

miljööväärtuslikkuse säilimise huvides tuleb piirata juurdeehitusvõimalusi ning 

elamualade kavandamisel lähikonda määrata puhverala, mille ulatuses lageraie ei 

ole lubatud. Katase külas Alajõe vallas näeb üldplaneering ette puhverala 

suvilapiirkonna ja kavandatava elamupiirkonna vahel; suvilapiirkonna miljöö 

säilimise huvides peaks puhverala ulatuseks olema vähemalt 50 m, soovitavalt 

100 m. Nõukogude ajal rajatud suvilapiirkonnad ei soosi kaasaegset 

omanikutunde rakendamist, näiteks rikuks olemasolevat miljööd oluliselt suvilate 

vahele piirdeaedade püstitamine. Piirdeaedade rajamise keeld on üldplaneeringus 

sätestatud. Vajadusel võib kaaluda kogu suvilategrupi piiramist läbipaistva 

taraga. 

 

VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD 

Planeeringualale jäävad järgmised maakondliku teemaplaneeringuga määratletud 

väärtmaastikud: 

- Kauksi-Remniku, maakondliku tähtsusega, 

- Vasknarva-Smolnitsa, maakondliku tähtsusega, 

- Lohusuu-Separa, kohaliku tähtsusega, 

- Rannapungerja-Tudulinna, kohaliku tähtsusega. 

Maakondliku planeeringuga seatud väärtuslike maastike arendamise tingimused 

on välja toodud käesoleva dokumendi olemasoleva olukorra ülevaates (ptk 3.6.6). 

Peipsi järve ranna-ala üldplaneeringuga seatud tingimuste vastavust 

maakonnaplaneeringus määratletule on analüüsitud üldisel tasemel, tulenevalt 

planeeringuala ulatusest ning töö täpsusastmest. 

Peipsi ranna-ala üldplaneeringu lahendus vastab üldjoontes maakondliku 

teemaplaneeringuga seatud väärtuslike maastike arendamise tingimustele ja 

eesmärkidele. Väärtuslike maastike väärtuse teadvustamisele, hoidmisele ja ka 

tõstmisele aitab kaasa miljööväärtuslike alade täpsem määratlemine ning 

vastavate kitsendavate tingimuste seadmine, samuti vaatekoridoride 

määratlemine. Väärtuslike maastike arendamise tingimustele vastab ka puhke- ja 

virgestusmaade ning haljasala ja parkmetsa maade määratlemine Peipsi ranna-

alal ning nende arendamiseks täpsemate tingimuste seadmine, sh puhke-

infrastruktuuri väljaarendamise kavandamine. Väärtuslike maastike aladele 

kavandatakse ka uusi elamu-, äri- ja segakasutusega maid. Enamasti on tegemist 

olemasoleva asustuse laiendamisega ning kohaliku kogukonna teenindamiseks 

vajalike ärimaade reserveerimisega. Ühtlasi nähakse kohalikke keskusi ka turiste 

teenindavana. Lisaks seatakse Peipsi järve ranna-ala üldplaneeringuga täpsemad 

maade arendus- ja kasutamistingimused iga väärtusliku maastiku lõikes, 

suunates elamumaade arendamist, alade hooldust ning määratledes vajalikud 

avalikud juurdepääsud. Elamumaade arendamisel seatakse üldplaneeringuga 

tingimuseks ranna-ala vältimine.  

Peipsi järve ranna-ala üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid 

väärtuslikele maastikele võib lugeda positiivseks. Positiivse mõju 

avaldumiseks on eelkõige oluline, et peetaks kinni planeeringuga seatud 

elamuehituse tingimustest. 
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Mõju maastikule avaldub nii kohalikul kui regionaalsel ja riiklikul 

tasandil, kuna Peipsi järve põhjakalda näol on tegemist riikliku tähtsusega 

puhkepiirkonnaga, samuti läbib planeeringuala riikliku tähtsusega Jõhvi-Tartu-

Valga maantee. 

 

 

 

4.5 Mõju kaitstavatele loodusobjektidele 

 

Kaitsealustele loodusobjektidele ja –aladele ning nende lähialadele 

üldplaneeringuga märkimisväärset arendustegevust ette ei nähta.  

 

Arendustegevust maastikukaitsealadele (sh samanimelistele Natura aladele) on 

ette nähtud Tudulinna vallas Rannapungerja külas ning Alajõe vallas Smolnitsa 

külas, kus planeeringu nähakse ette Peipsi järve rannaalal puhkealade 

väljaarendamist. Kavandatud on telkimisalad ja lõkkeplatsid ning matkaradade 

rajamine, kus võimaliku väikesemahulise puhkeotstarbelise arendustegevuse 

kavandamisel tuleb lähtuda olemasolevate maastikukaitseala kaitse-eeskirjast 

(Järvevälja MKA kaitse-eeskiri ja Smolnitsa MKA kaitse-eeskiri). Kavandatava 

tegevusega ei vähendata Natura väärtuste esinduslikkust 

maastikukaitsealadel ning seega puudub ka mõju nimetatud alade 

terviklikkusele ja sellest tulenevalt Natura 2000 väärtustele.  
 

Üldplaneering näeb ette, et juhul, kui puhkeala väljaarendamisel soovitakse 

rajada majutus-, teenindus- ja/või toitlustushooneid, tuleb koostada 

detailplaneering, millega lahendatakse puhkeala seesmine struktuur ja liigendus. 

Peamine mõju elupaigatüüpidele tuleneb võimalike hoonete ja 

kommunikatsioonide rajamisest, seega tuleb Natura aladele jäävate suuremate 

puhkealade väljaarendamisel koos hoonetega kaaluda lisaks detailplaneeringu 

kohutuslikkusele Natura hindamise läbiviimise vajalikkust.  

 

Tudulinna valda Järvevälja Natura alale on ette nähtud perspektiivse muuli 

asukoht, mille rajamisel  on oluline tagada looduskeskkonna ja selle väärtuste 

säilimine. Üldplaneeringu raames on raske hinnata võimalikke 

perspektiivse muuli ehitusega kaasnevaid mõjusid, seega tuleb täpsemalt 

Natura alale avalduvaid mõjusid hinnata muuli detailplaneeringu projekti 

raames.  

 

Sadamate rajamisega kaasnevaid mõjusid on käsitletud ning vajalikud tingimused 

seatud peatükis 4.2 „Mõju veekogudele―.  

 

Arendustegevusel üldplaneeringuga sätestatud tingimuste järgimisel ei 

kaasne üldplaneeringu elluviimisega olulisi mõjusid kaitsealustele 

loodusobjektidele ja –aladele.  

 

 

4.6 Mõju kaitstavatele kultuuriobjektidele  

 

Käesolevas peatükis on käsitletud planeeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid 

mälestistele, st riiklikult kaitstavatele kultuuriobjektidele. Kohalikul tasandil 
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kaitstavaid kultuuriobjekte on käsitletud miljööväärtuslike alade kontekstis ptk 

4.4.  

Planeeringualale jääb 16 riiklikku kultuurimälestiste registrisse kantud mälestist, 

neist 8 Tudulinna valda, 6 Lohusuu valda ning Iisaku ja Alajõe valda kummassegi 

1 mälestis (vt mälestiste loendit ptk 3.4.2). Planeeringu seletuskirjas viidatakse 

muinsuskaitseseadusele ja selles sätestatud mälestiste kaitsetingimustele ning 

vajadusele kooskõlastada mälestise kaitsevööndis toimuvad tegevused 

Muinsuskaitseametiga, täiendavaid kaitsetingimusi ei seata.  

Planeeringuga tehakse ettepanek kahe Alajõe vallas asuva kultuuriväärtusliku 

objekti muinsuskaitse alla võtmiseks: Jumalaema sündimise kirik Alajõe külas 

ning Prohvet Eelia õigeusu klooster Vasknarva külas. 2008. aastal viis L. Hansar 

läbi Ida-Virumaa 20. sajandi arhitektuuri inventeerimise23, määratledes riiklikku 

kaitset vajavad alad ja objektid. Muuhulgas on mälestiste nimekirja kandmist 

väärivana ära märgitud ka Alajõe külas asuv kirik ning pastoraadihoone. L. 

Hansar teeb oma töös ettepaneku kogu Vasknarva küla, sh Prohvet Eelia õigeusu 

kloostri, muinsuskaitse alla võtmiseks. Lisaks on L. Hansar oma töös kaitsmist 

väärivana ära märkinud mitmeid muid planeeringualale jäävaid objekte. L. 

Hansari töös tehtud ettepanekutega arvestatakse planeeringus osaliselt, mõnesid 

ära märgitud objekte on planeeringus käsitletud miljööväärtuslikena (nt Uusküla 

puhkekeskus Alajõe vallas). Kuna üldplaneering ei ole otseselt riikliku 

kultuurimälestiste registri täiendamise aluseks, ei näe KSH töögrupp vajadust 

planeeringu täiendamiseks L. Hansari töö alusel. 

Kaitse all olevate mälestiste vahetusse lähedusse kavandatakse maakasutuse 

muutusi järgmiselt (mälestisi, mille lähikonnas ja kaitsevööndis muutusi ei 

kavandata, ei ole järgnevas loetelus mainitud): 

Lohusuu vallas mälestis nr 28786 – kergliiklustee kavandamine mälestise 

kaitsevööndisse 

mälestis nr 13915 – olemasoleva kalmistumaa laiendus 

mälestis nr 13912 – olemasoleva puhke- ja virgestusmaa 

laiendus 

Tudulinna vallas mälestis nr 9177 - kavandatav elamumaa 

Iisaku vallas mälestis nr 8968 – kavandatav elamumaa. 

 

Arendustegevusel mälestiste läheduses tuleb lähtuda muinsuskaitseseaduses 

sätestatud tingimustest. 

Negatiivset mõju mälestistele planeeringu elluviimisega ei kaasne, 

eeldusel et järgitakse planeeringuga sätestatud tingimusi ning tegevused 

kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga. Eelkõige on oluline tagada mälestise 

säilimine, tähistamine ja juurdepääs sellele. Positiivseks aspektiks tuleb lugeda 

planeeringu elluviimisega kaasnevat mälestiste ümbruse korrastamist.  

Positiivse mõju toob planeeringulahenduse elluviimine kaasa neile 

kultuuriväärtuslikele objektidele, mille riikliku kaitse alla võtmiseks 

tehakse planeeringuga ettepanek. Oluline on leida vahendid kaitset väärivate 

objektide korrastamiseks ning neile sobilik kasutus. 

 

 

 

                                           
23 „Ida-Virumaa 20. sajandi arhitektuuri inventeerimine―, L. Hansar, 2008 
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4.7 Mõju inimese tervisele ja heaolule 

 

Käesolevas peatükis käsitletakse mürataseme muutust, õhusaastetaseme 

muutust, radoonisaaste ohtu hoonetes, jäätmetekke ja –kogumise muutust 

planeeringu elluviimisel ning planeeringu elluviimise mõju inimese heaolule. 

Inimese heaolu all on silmas peetud puhkealade suhtelist rohkust ja 

kättesaadavust, juurdepääsu teenustele ning üldkasutatavatele hoonetele. 

 

Müra 

Inimest häiriv ning tervist kahjustav müra on peamiselt põhjustatud liiklusest (nii 

teedel kui raudteedel) ning tööstustegevusest. Müra normtasemed on sätestatud 

sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja 

puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise 

meetodid“. Käsitletava planeeringuga ei kavandata suuremate teede ega 

raudteede rajamist, samuti ei kavandata ulatuslikke tööstusalasid. Liikluskoormus 

olemasolevatel, eelkõige kohalikel teedel tõuseb planeeringulahenduse 

elluviimisel suhtelisel skaalal oluliselt seoses kavandatavate elamumaade välja 

arendamisega. Liikluskoormuse tõus on tõenäoliselt peamiselt hooajalise 

iseloomuga – eeldatavalt on lisanduva elanikkonna seas suhtelises enamuses 

suvitajad. Lisanduv liikluskoormus ei ole tõenäoliselt siiski nii suur, et 

põhjustaks müra normtasemete ületamist tee läheduses. Leevendava 

meetmena on soovitav suurema liikluskoormusega teed katta kõvakattega – 

siledamal pinnal on mootorsõidukite liikumine sujuvam ja müratase madalam. 

Mürataseme jälgimine ja vajadusel leevendavate meetmete rakendamine on 

tarvilik Jõhvi-Tartu-Valga maantee äärsetel aladel, sh elamumaade välja 

arendamisel ja eluhoonete paigutamisel tee suhtes. Vajadusel on müratõkkena 

planeeringualal iseloomust tulenevalt sobilik kasutada haljastust, samuti tuleb 

vajadusel lõiguti vähendada lubatavat  liikumiskiirust maanteel 70 km/h-ni. 

Kiirusepiirangute seadmist ei ole riikliku tähtsusega maanteel siiski mõistlik 

kasutada igal pool ja esmajärjekorras. 

Planeeringu elluviimisega kaasnev mõju müratasemele on nõrgalt 

negatiivne ning avaldub lokaalsel tasandil, peamiseks mõjutatavaks 

elanikkonna grupiks on vahetult teede äärsete elamualade elanikud. 

Negatiivne mõju on tingitud uute elamualade väljaarendamisest ning on 

leevendatav, sobilikeks meetmeteks on hoonestuse läbimõeldud 

paigutamine tee suhtes ning kaitsehaljastuse rajamine/kõrghaljastuse 

säilitamine teede ääres. 
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Õhusaaste 

Õhusaaste allikateks on peamiselt fossiilkütuste põletamine, tööstusprotsessid, 

põllumajandus ning jäätmekäitlus. Käsitletava planeeringuga ei kavandata uusi 

põllumajandusmaid ega ulatuslikke tööstuspiirkondi, samuti mitte prügilate vmt 

rajamist. Kavandatavate jäätmejaamade rajamisega kaasnevaid mõjusid on 

analüüsitud sama alapeatüki punktis „Jäätmeteke ja jäätmete kogumine―. 

Võimalik õhusaaste lisandumine planeeringualal on seotud liikluskoormuse 

kasvuga, mis kaasneb kavandatavate elamumaade välja arendamisega. 

Õhusaaste taseme piirmäärad on sätestatud keskkonnaministri määrusega24. 

Planeeringu elluviimisega seoses ei ole ette näha õhusaaste taseme 

tõusu määral, mis võiks seada ohtu elanike tervise. Oluline on tagada 

liikluse sujuvus teedel; vajadusel tuleb elu- ja teised intensiivse inimkasutusega 

alad teede ääres eraldada teest kaitsehaljastusega. Lokaalse saastetaseme 

tõusu oht esineb Tudulinna vallas Rannapungerja külas, kuhu 

kavandatakse raskeveokite parkla rajamist. Soovitav on parkla 

detailsemal lahendamisel rõhutada kõrghaljastust; haljastuse 

paigutamisel lähtuda valitsevatest tuulesuundadest, vältimaks õhusaaste 

kandumist elamualale. Samas on soovitav säilitada nn tuulekoridorid, 

võimaldamaks saaste hajumist. 

Lokaalset häiringut võib esineda ka Lohusuu alevikus, kuhu kavandatakse 

jäätmejaama rajamist kavandatava elamumaa naabrusesse. Täpsemalt on teemat 

käsitletud samas alapeatükis edaspidi, punkti all „Jäätmeteke ja jäätmete 

kogumine―. 

 

Radoon 

Planeeringuala asub valdavalt madala radooniriskiga alal, kus pinnas koosneb 

peamiselt liivadest ja aleuriitidest (vt radooni leviala kaarti ptk 3.6.5). Tudulinna 

ja Lohusuu vallas esineb kohati alasid, kus lokaalselt võib esineda kõrge ja 

madala radoonisisaldusega pinnaseid. Planeeringu elluviimisega ei kaasne 

otsest ohtu elanike tervisele seoses radooniohtlike alade 

hoonestamisega, kuna valdavalt on tegemist madala radooniohuga 

piirkonnaga. Siiski tuleb ehitustegevusel järgida Eestis kehtivat 

standardit EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“.  

 

Jäätmeteke ja jäätmete kogumine 

Jäätmekäitluse maad kavandatakse Lohusuu alevikus Lohusuu vallas ning 

Karjamaa külas Alajõe vallas eesmärgiga rajada neile aladele jäätmejaam. Peipsi 

järve ranna-ala üldplaneeringuga seatakse tingimused jäätmekäitluse maa 

arendamiseks. Muuhulgas on tingimusteks elanike kaasamine protsessi, 

võimaluste loomine jäätmete liigiti kogumiseks ning nõrgvee seadusekohane 

käitlemine.  

Vastavalt riiklikule jäätmekavale25 on jäätmejaam on spetsiaalselt rajatud 

tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht (detailplaneeringu ja projekti alusel), 

                                           
24 Keskkonnaministri määrus nr 115 „Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja 
saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning 
saasteainete sisaldusest teavitamise tase―, 07.09.2004 
25 Riigi jäätmekava 2008-2013. Heakskiidetud Vabariigi Valitsuse 29.mai 2008.a korraldusega nr 234 
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kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks 

töötlemiseks kogumiskonteinerid, sh ohtlike jäätmete kogumiskonteiner. 

Jäätmejaamas on ka olmehoone ning toimub kasutuskõlblike ja suuregabariidiliste 

jäätmete (mööbli, kodumasinate, majatarvete, riietusesemete jms) kogumine ja 

jaotamine. Samuti on jäätmejaam rajatud perspektiiviga kompostida orgaanilisi 

jäätmeid (asfaltplats jne). Jäätmejaama on võimalik ehitada ka ümberlaadimis- 

ja/või sorteerimisjaamana. Olmejäätmete ladestamist jäätmejaamas ei toimu.  

Ida-Virumaal on Keskkonnaministeeriumi kodulehe andmetel olemas kaks 

toimivat jäätmejaama: Sillamäe ning Narva linnas. Maakonna jäätmekava26 

kohaselt on uute täiemahuliste jäätmejaamade (st jäätmejaamade, kus toimub nii 

jäätmete ümberlaadimine, sortimine, töötlemine kui ka kogumine) rajamine 

vajalik eelkõige tihedalt asustatud, linnastunud piirkondades maakonna 

põhjaosas. Kinnitatud jäätmekava Alajõe ja Lohusuu vallas puudub. 

Jäätmejaamade kavandamine Peipsi rannikupiirkonda vastab valdkonna 

arengukavades sätestatule, arvestades vajadust suurendada jäätmete 

liigiti kogumise ning taaskasutatavuse osakaalu ning paremini 

korraldada jäätmekogumine turismipiirkondades. Kahe jäätmejaama 

sobivust ja mõttekust planeeringualal ei ole olemasolevate andmete põhjal 

võimalik hinnata, kuna ei ole täpsemalt teada, milliseid jäätmejaamu on plaanis 

rajada. Tulenevalt riikliku jäätmekava mõistekäsitlusest ning erinevate 

huvigruppide, sh kohalike elanike kaasamise vajadusest saab Peipsi järve 

ranna-ala üldplaneeringuga kavandatavatele jäätmekäitlusmaadele 

jäätmejaamade rajamine toimuda ainult detailplaneeringu kui avalikkust 

kaasava kokkuleppe alusel. Kaasnevate keskkonnamõjude hindamine 

toimub vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatule. Alternatiivseks 

võimaluseks jäätmejaama rajamisele on jäätmemaja või jäätmepunkti rajamine, 

mille teeninduspiirkond on väiksem ning kus toimub ainult jäätmete liigiti 

kogumine, jäätmete sortimist, töötlemist ega ümberlaadimist ei toimu. 

Jäätmemaja ja jäätmepunkt ei ole jäätmeseaduse mõistes jäätmekäitluskoht; 

jäätmemaja või jäätmepunkti rajamisega ei kaasne detailplaneeringu koostamise 

kohustust. Siiski tuleb ka jäätmemaja või jäätmekäitluskoha rajamisse 

kaasata kohalik elanikkond, seda eelkõige teadlikkuse tõstmise ning 

võimalike hilisemate konfliktide ja vastuseisu leevendamise huvides. 

Lohusuu alevikku kavandatava jäätmejaama (või ka jäätmepunkti) rajamine võib 

kaasa tuua lokaalse õhusaaste häiringu naabrusesse kavandatud elamualal. 

Elamumaa välja arendamisel on oht, et jäätmejaamast kanduvad elamualale 

ebameeldivad lõhnad. Ohuga on otstarbekas arvestada juba 

jäätmejaama/jäätmepunkti rajamisel ning võtta kasutusele lõhnade 

levikut takistavad meetmed: kaitsehaljastuse rajamine, 

kogumiskonteinerite paigutamine varjualustesse või kinnistesse 

ehitistesse. Samuti on oluline tagada jäätmejaama territooriumi pidev 

hooldamine, et vältida pudenenud prügi laiali lendumist.  

Karjamaa külasse Alajõe vallas kavandatakse jäätmekäitluse maad ulatuslikul alal 

inimasustusest eemal metsases piirkonnas. Olemas on juurdepääsutee alale, 

otsest konflikti ümbritsevate alade maakasutusega ei teki. Jäätmejaama 

rajamisega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude esinemist ning 

keskkonnamõju hindamise läbiviimise vajadust antud alal saab täpsemalt hinnata 

                                           
26 „Ida-Virumaa jäätmekava―, kinnitatud keskkonnaministri käskkirjaga nr 212 „Maakondade 
jäätmekavade kinnitamine―  22.02.2006 
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edasise planeerimistegevuse käigus, kui on selgunud, millise teenindusmahuga 

jäätmejaama rajamist kavandatakse.  

Nõuetele vastava jäätmejaama rajamisega ei kaasne eeldatavalt 

negatiivseid keskkonnamõjusid, kui jäätmejaama rajamisel rakendatakse 

leevendavaid meetmeid ning teavitatakse elanikkonda. Jäätmete liigiti 

kogumine ning koha peal sorteerimine on laiemas plaanis positiivse 

keskkonnamõjuga, sest seeläbi vähenevad prügilatesse ladestatavad 

jäätmekogused. Positiivne mõju avaldub ka kohalikul tasandil – jäätmete 

kogumise parema korraldamisega ning elanike teadlikkuse tõstmisega seoses 

väheneb prügi loodusesse viimine ja paraneb heakord piirkonnas. 

 

Inimese heaolu 

Planeeringu elluviimise mõju inimese heaolule on üldiselt positiivne ja 

avaldub nii kohalikul kui regionaalsel tasemel. Peamiseks positiivse mõju 

põhjuseks on kergliiklusteede võrgustiku kavandamine, mis ühendab kogu Peipsi 

põhjaranniku sihtpunkte ning muudab kättesaadavamaks olemasolevad ja 

kavandatavate ärimaade välja arendamisel lisanduvad esmatarbeteenused. 

Samuti kavandatakse planeeringuga matkaradade, puhkealade, lõkkeplatside, 

telkimiskohtade ning supluskohtade rajamist, millega kaasneb juurdepääsude 

tagamine ning seeläbi avaramad võimalused looduses viibimiseks. Positiivne mõju 

avaldub lisaks lokaalsele ka regionaalsel tasandil, kuna tegemist on laialt tuntud 

ja atraktiivse puhkepiirkonnaga.  

Lokaalsel tasandil võib puhkealade arvu kasv ja vastava infrastruktuuri 

täienemine kaasa tuua ka elanikkonna häirituse, eelkõige suvehooajal. Ohu 

realiseerumise tõenäosus on siiski väike, kuna piirkonnale tüüpiline 

asustusmuster on tihe ja privaatsust üldjuhul vähe.  

 

 

 

4.8 Mõju piirkonna majandusele  

 

Käsitletava piirkonna majanduses annavad tooni metsandus ja kalandus, samuti 

turism. Viimase osas on arenguruumi – olemasolevad ettevõtted on väikesed, 

suuremate gruppide teenindamisega tekib probleeme. Turismisektor on hetkel 

suunatud väikeste gruppide ja üksikklientide hooajalisele teenindamisele, tugev 

rõhk on looduslähedasel turismil (RMK välja arendatud telkimisalade 

infrastruktuur ja matkarajad).  

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne mõju piirkonna 

majandusele, eelkõige turismisektorile ning sellega seotud 

teenindussektorile. Mõju avaldub eelkõige lokaalsel tasandil. 

Planeeringuga kavandatakse väikesadamad Avijõele Lohusuu alevikus, 

Rannapungerja jõele Rannapungerja külas ning Alajõele ja Peipsi järvele Alajõe 

külas ja Vasknarva külas. Samuti kavandatakse paadisildade/paadisadamate ning 

minimaalse juurdekuuluva infrastruktuuri rajamist (prügikastid, välikäimla jmt) 

selleks looduslikult sobivates kohtades. Kõikidele paadisildadele/paadisadamatele 

tagatakse juurdepääs veelt ning maa poolt jalgsi (kergliiklusega); osadele 

paadisildadele/paadisadamatele tagatakse lisaks juurdepääs maalt ka 

mootorsõidukiga (tähistatud planeeringukaardil eraldi leppemärgiga). Sadamate 

ja paadisildade/paadisadamate välja arendamine loob senisest paremad 

võimalused nii kutseliseks kui harrastuskalapüügiks, samuti avardab 
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puhkevõimalusi (veesõidukitega liikumine ja randumine, maismaal paiknevatele 

teenustele ligipääs). 

Lisaks kavandatakse planeeringuga täiendavaid kaubandus-, teenindus-, 

toitlustus- ja majutushoone maid, millele Lohusuu valla üldplaneeringuga on 

antud tootmismaa ja laohoone maa kõrvalfunktsioon. Vastava funktsiooniga maid 

kavandatakse valdavalt Jõhvi-Tartu-Valga mnt ääres ja Kauksi-Vasknarva tee 

ääres ning kohalikes tõmbekeskustes (Lohusuu alevik, Rannapungerja küla, 

Remniku küla), aga ka kavandatava elamumaa teenindamiseks. Nende maade 

väljaarendamine võimaldab senisest edukamalt teenindada nii kohalikku 

elanikkonda kui ka puhkajaid, samuti läbi sõitjaid (maanteede äärde kavandatud 

teenindusmaad) ning loob juurde töökohti. Lisaks antakse planeeringuga 

võimalus kodumajutuse arendamiseks elamualadel, mis aitab edendada kohalikku 

väikeettevõtlust ning võimaldab elanikele iseendale töökoha loomist omas kodus. 

Kavandatavate puhke- ja virgestusmaade, supelranna maade ning haljasala ja 

parkmetsa maade välja arendamine on samuti seotud nii kohalike elanike 

puhkamisvõimaluste avardumise kui senisest parema puhkajate teenindamisega.  

Planeeringu elluviimisega kaasneb otsene positiivne mõju ka kalandussektorile, 

peamiselt seoses väikesadamate kavandamise ja välja arendamisega. Kaudselt 

ning vähemal määral mõjub kalandusega seotud majandustegevusele soodsalt ka 

turismisektori areng – suuremad võimalused värsket kalasaaki või toodangut 

koha peal turustada. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivseid 

mõjusid metsandussektorile, kuna suuremad metsamassiivid jäävad 

planeeringualalt välja ning peamine arendustegevus koondub veekogude ranna- 

ja kalda-aladele, kus metsa majandamist ei toimu. 

Planeeringu elluviimisega kaasnevaks ohuks on turismisektori arenguga 

kaasas käiv hooajalisus. Probleemideks võivad osutuda nii hooajalise 

elanikkonnaga seotud sissetulekute/kulutuste ebaproportsionaalne iseloom 

kohaliku omavalitsuse jaoks kui ka kohaliku elanikkonna hooajaline tööpuudus 

ning sissetulekute vähenemine. Püsielanikkonna arvu tõusu võimalikkus on 

samuti seotud aastaringsete töö- ja tegevusvõimalustega piirkonnas.  Seega on 

turismi arendamisel oluline silmas pidada aastaringse tegevuse 

võimalusi: nt talvine korraldatud harrastuskalapüük, suusa- ja 

uisuturism, linnu- jmt loodusvaatlused. Suuremates majutusasutustes on 

võimalik talvisel hooajal orienteeruda konverentsi- ja 

seminarikorraldusele. Oluline on kohalike omavalitsuste toetus eelkõige 

aastaringset tegevust kavandavatele ettevõtjatele. 

 

 

 

4.9 Mõju liikluskorraldusele  

 

Piirkonnasisene liiklustihedus on võrdlemisi madal, suurem liiklus on koondunud 

Jõhvi-Tartu-Valga maanteele. Tegemist on IV (planeeringuala lõunaosas, kuni 

Rannapungerja jõeni) ja III (planeeringuala põhjaosas, alates  Rannapungerja 

jõest) klassi maanteega. Liiklusohutuse seisukohalt on suurimaks probleemiks 

maanteed ületavad ühendused (nt asula paiknemine mõlemal pool maanteed) 

ning maantee ääres paiknev asustus, mis tingib ka kergliiklejate liikumise 

maanteel. Lõiguti on sõidukiirus maanteel piiratud 50 ja 70 km/h. Suuremate 

liiklussõlmede ning eritasandiliste ristmike rajamise vajadust siiski ette näha ei 

ole. 
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Suuremate muudatustena kavandatakse Valga-Tartu-Jõhvi maantee õgvendamist 

Rannapungerja külas Tudulinna vallas (skeem 4.9.1) ning Kauksi-Vasknarva 

maantee möödasõidu rajamist Iisaku ja Alajõe vallas (skeem 4.9.2). Järgnevalt 

on hinnatud kummagi tee rajamisega kaasnevaid võimalikke keskkonnamõjusid, 

planeeringuga kavandatavate muude liiklust puudutavate arengute 

keskkonnamõju on analüüsitud eraldi allpool samas peatükis. 

 

Valga-Tartu-Jõhvi maantee (tee nr 3) õgvendus 

Valga-Tartu-Jõhvi maantee õgvenduse kavandamise ettepanek on algselt tehtud 

Ida-Viru maakonnaplaneeringuga. Õgvenduse eesmärgiks on sirgendada ja 

lühendada Valga-Tartu-Jõhvi maanteed Lohusuu ja Iisaku alevike vahelisel lõigul, 

vältides Rannapungerja ja Kauksi külade asustusalade läbimist. Ettepaneku 

kohaselt algaks uus maanteelõik Tudulinna valla lõunapiirilt ning kulgeks sirgena 

ligikaudu Kauksi küla põhjapiirini. Õgvendatud trass läbib valdavalt 

maaparandussüsteemidega kuivendatud soiseid metsa-alasid, kus asustus 

puudub. Tudulinna vallas lõikab trass läbi Järvevälja maastikukaitseala ning ristub 

Rannapungerja jõega. 

Peipsi ranna-ala üldplaneeringu koostamise raames on Tudulinna vallavalitsuse 

ettepanekul täpsustatud õgvenduse trassi asukohta. Ettepaneku kohaselt algab 

trass põhja pool Rannapungerja jõge, ristudes kavandatava kohaliku teega ning 

kulgedes maaparandussüsteemidega kuivendatud soisel, asustuseta metsa-alal. 

Üldplaneeringu käigus tehtud trassi asukoha täpsustuse ettepanek on 

keskkonna säästmise seisukohast positiivne, kuna sellega välditakse 

Järvevälja maastikukaitseala läbimist ning uue silla rajamist Rannapungerja jõele. 

Silla rajamisega kaasneb oht veekogu reostumiseks, eriti ehitustööde ajal, ning 

kalastiku elupaikade vähenemiseks seoses kalda kindlustamisega. Järvevälja 

kaitseala kaitse-eesmärkideks on Peipsi põhjaranniku luitestiku kaitse ning 

kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Luitestikel kasvavad taimekooslused on 

tundlikud (vt täpsemalt ptk 4.3); maantee rajamine mõjuks negatiivselt laiemal 

alal kui vaid asfalteeritav teepind, kuna maanteelt satub loodusesse paratamatult 

reostust, lisaks kasvab teeäärsete alade tallamiskoormus (marjulised, seenelised 

jmt).  

Kogu õgvenduse rajamine lähtub transiitliiklusest – vajadusest lühendada 

teekonda ning vältida kiirusepiiranguga teelõike. Liiklustihedus käsitletaval 

maanteel on Maanteeameti loendusandmete kohaselt keskmiselt 1686 sõidukit 

ööpäevas Mustvee ja Rannapungerja vahelisel lõigul, mis on ligikaudu 70 sõidukit 

tunnis ehk veidi enam kui 1 auto minutis. Rannapungerja ja Iisaku vahelisel lõigul 

on liiklussagedus veelgi madalam, keskmiselt 1301 sõidukit ööpäevas. 

Tõenäoliselt moodustab enamuse liiklusest Lohusuu ja Iisaku vahelisel teelõigul 

transiitliiklus, kuna olulised sihtpunktid piirkonnas puuduvad. Lisaks Jõhvi ja Tartu 

suunalisele liiklusele omab tähtsust ka Rannapungerja ja Rakvere vaheline suund. 

Tartu-Jõhvi teelt Rakvere poole keerajate ja vastassuunas liikujate jaoks 

täpsustatud trassivariandi korral teekond ei lühene, maakonnaplaneeringuga 

kokku lepitud trassi kasutamisel ei ole teekonna lühenemine märkimisväärne. 

Suvisel hooajal võib eeldada Peipsi põhjaranniku suvituspiirkondadesse 

suundujate võrdlemisi suurt hulka, kes sihtpunkti jõudmiseks kasutaksid ka 

edaspidi olemasolevat teed. Rannapungerja-Kauksi teelõigule ei jää suuremaid 

asustusüksusi, mille elanikke praegune liiklus võiks häirida; samas on 

Rannapungerja küla maanteeäärsed alad valla peamiseks arenguvõimaluseks – 

ligipääs Peipsile ja Rannapungerja jõele, sadamate ja kalastusvõimaluste 

arendamine, liiklejate teenindus. Uurimistulemuste kohaselt mõjub liiklust 
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rahustavalt pigem mitmekesine ümbrus – maastiku vaheldumine27. Uue teelõigu 

rajamisel metsasele alale kaasnevad paratamatult negatiivsed mõjud loodusele – 

pinnase muutmine tihendamisega, raskemetallide kandumine teelt pinnasesse, 

elupaikade vähenemine, mürast tingitud häiringud jmt. Kaitstavaid elupaiku ega 

objekte Rannapungerja jõest põhja pool trassi alale ei jää. 

Transiitliikluse seisukohast oleks otstarbekaim rajada õgvendus Ida-Viru 

maakonnaplaneeringus kokku lepitud trassile, kuna sel juhul välditakse 

kiirusepiirangutega teelõiku Rannapungerja külas, kus kiirus on piiratud kuni 50 

km/h. See lahendus toob kaasa negatiivse mõju Järveselja maastikukaitsealale, 

Tudulinna valla arengule ning trassi alla jäävate metsa-alade looduskeskkonnale. 

Õgvenduse rajamine Peipsi ranna-ala üldplaneeringuga täpsustatud trassile omab 

väiksemat, kuid siiski negatiivset mõju, peamiselt inimasustuseta metsa-alade 

looduskeskkonnale. Arvestades liiklussageduse andmeid antud teelõigul 

ning kaasnevat negatiivset keskkonnamõju, ei pea KSH töögrupp Valga-

Tartu-Jõhvi maantee õgvenduse rajamist Rannapungerja-Kauksi lõigul 

otstarbekaks. Suurimad liiklussagedused on teel suvisel hooajal, kuid 

suvitajatest suur osa kasutaks ka õgvenduse rajamise järel endist teed, kuna 

nende sihtpunktid jäävad valdavalt Peipsi põhjarannikule. Õgvenduse rajamist 

Peipsi ranna-ala üldplaneeringuga täpsustatud trassile võib lugeda 

õigustatuks, juhul kui liiklussagedus teel märgatavalt kasvab, eelkõige 

transiitliikluse arvel. 

 

                                           
27 Antonson, H., et al „Effect of surrounding landscape on driving behaviour: A driving simulator 
study―, Journal of Environmental Psychology 29 (2009) 493–502 
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Skeem 4.9.1: Valga-Tartu-Jõhvi maantee kavandatav õgvendus Tudulinna ja 

Iisaku vallas 
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Kauksi-Vasknarva maantee (tee nr 13111) ümbersõit 

Kauksi-Vasknarva maantee ümbersõidu rajamine on algselt kavandatud Alajõe 

valla koostamisel oleva üldplaneeringuga (algatatud 21.12.2006, käesoleva töö 

koostamise ajal kehtestamata). Ümbersõidu eesmärgiks on viia transiitliiklus 

eemale Peipsi järve äärsest asustusest. Ümbersõidu trass on kavandatud kulgema 

paralleelselt olemasoleva Kauksi-Vasknarva teega, alates Kauksi ristist kuni 

Karjamaa külani. Trass ühtib olemasoleva teega Alajõe ümbersõidul. Trass kulgeb 

valdavalt metsasel alal, mis kohati on soine, kohati maaparandussüsteemidega 

kuivendatud. 

Iisaku valla ettepanekul täpsustati Peipsi ranna-ala üldplaneeringu koostamise 

käigus trassi paiknemist Iisaku valla territooriumil. Trassi täpsustamise 

eesmärgiks on vältida Iisaku vallas kavandatava segafunktsiooniga maa 

poolitamist. Trassi täpsustatud asukoht järgib Iisaku ja Alajõe valla piiri. 

Kauksi-Vasknarva tee näol on tegemist kõrvalmaanteega, mille liiklussagedust 

Maanteeamet loendanud ei ole. Antud juhul on võrdluseks kasutatud Jõhvi-

Vasknarva maantee liiklussageduse andmeid Vasknarva ja Kuremäe vahelisel 

lõigul ning oletatud, et liiklussagedus Kauksi-Vasknarva teel ei ole oluliselt 

suurem kui Jõhvi-Vasknarva teel vastaval lõigul. Jõhvi-Vasknarva teel liigub 

loendusandmete kohaselt keskmiselt 300 sõidukit ööpäevas ehk 12-13 sõidukit 

tunnis, mis teeb umbes 1 sõiduki iga 5 minuti tagant. Seega on liiklussagedus 

käsitletaval teel väga madal. Suvisel puhkusehooajal võib see tõusta 

mitmekordseks, kuid isegi siis on tegemist madala sagedusega liiklusega, mis ei 

peaks oluliselt häirima teeäärsete alade elanikke. Vajadusel on võimalik kasutada 

olemasoleval teel liiklust rahustavaid võtteid (nt kiirusepiirangud piirkonnas, kus 

elamud on teele väga lähedal). Lisaks jäävad suure osa teel liiklejate sihtpunktid 

Kauksi ja Karjamaa küla vahelise teelõigu äärde, mis tähendab, et suurem osa 

praegusest liiklusest kasutaks endiselt vana maanteed ning asustusest eemale 

juhitava liikluse osatähtsus ning koguhulk oleks väga väike. Ka autojuhi 

seisukohast on otstarbekam ümbersõitu mitte rajada – uurimistulemuste kohaselt 

mõjub liiklust rahustavalt pigem mitmekesine ümbrus, st maastiku ja vaadete 

vaheldumine28.  

Kavandatava ümbersõidu trass jääb metsasele alale, mis on 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused― määratud rohevõrgustiku alaks. Uue teelõigu rajamisel 

metsasele alale kaasnevad paratamatult negatiivsed mõjud loodusele – pinnase 

muutmine tihendamisega, raskemetallide kandumine teelt pinnasesse, elupaikade 

vähenemine, mürast tingitud häiringud jmt.  

Kokkuvõttes leiab käesoleva KSH ekspertgrupp, et ümbersõidutee 

kavandamine ei ole olemasolevas olukorras otstarbekas. Liiklussagedus 

olemasoleval teel on madal, paljud sihtpunktid jäävad just olemasoleva 

tee äärde, lisaks kaasneksid uue tee rajamisega negatiivsed mõjud 

looduskeskkonnale. Ümbersõidu rajamist võib kaaluda liiklussageduse 

märgatava tõusu korral. 

 

                                           
28 Antonson, H., et al „Effect of surrounding landscape on driving behaviour: A driving simulator 
study―, Journal of Environmental Psychology 29 (2009) 493–502 
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Skeem 4.9.2: Kauksi-Vasknarva maantee kavandatav ümbersõit Iisaku ja Alajõe 

vallas 
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Lisaks eelpool analüüsitud õgvendusele ja ümbersõidule kavandatakse 

planeeringuga kohalike teede rajamist (valdavalt kavandatavatel elamualadel), 

kergliiklusteede rajamist, parklate rajamist ning määratakse avalikud 

juurdepääsud veekogudele. Planeeringuga kavandatud vastavate arengute 

elluviimisel on positiivne mõju piirkonna liikluskorraldusele, kuna 

paranevad kergliiklejate liikumisvõimalused; samuti lahendatakse parklate 

rajamisega juurdepääs puhkealadele, supluskohtadele ja teistele olulistele 

objektidele, mis vähendab parkimist teede ja tänavate ääres ning muudab seeläbi 

liiklemise ohutumaks. Kergliiklusteed kulgevad muuhulgas läbivalt paralleelselt 

suuremate maanteedega, vähendades jalakäijate ja ratturite sõiduteel liiklemisest 

tulenevat õnnetuste riski olulisel määral. Kuna tegemist on atraktiivse puhke- ja 

suvituspiirkonnaga, on oluline ja positiivse mõjuga avalike juurdepääsude 

tagamine veekogudele, mis aitab vältida konflikte kohaliku elanikkonna ja 

puhkajate vahel, samuti vähendab looduse hävitamise ohtu. Olemasolevate teede 

ja radade sulgemisel avalikkusele on tõenäoline, et puhkajad üritavad veekogude 

äärde pääseda teedeta, looduslikes piirkondades, mis tooks kaasa lisasurve 

keskkonnale.  

Planeeringu elluviimisega kaasnev positiivne mõju liikluskorraldusele 

avaldub nii kohalikul kui regionaalsel tasandil. Kohaliku elanikkonna jaoks 

on olulisim kergliiklusteede võrgustiku rajamine, mis laiendab ohutu liiklemise 

võimalusi. Puhkajate jaoks, kes suvehooajal tulevad piirkonda kokku üle Eesti, on 

oluline avalike juurdepääsude tagamine ning piisavate parkimisvõimaluste 

loomine. 

Piirkonda läbiva Jõhvi-Tartu-Valga maanteega ristuvate kergliiklusteede 

maanteega ristumise kohad piirkondades, kus sõidukite liikumiskiirus on 

üle 50 km/h ning sõidukiirust ei ole võimalik vähendada, on soovitav 

lahendada eritasandilisena (kergliiklustunnel). 

 

 

 

4.10 Mõjude kumuleerumine ja avaldumise iseloom 

 

Mõju hindamisel pöörati tähelepanu ka mõju erinevale avaldumisviisile – 

kumulatiivsusele, sünergilisusele ja ajalisele dimensioonile. Kuna tegemist on 

strateegilise maakasutust suunava arengudokumendi mõjude hindamisega, on 

KSH töögrupp seisukohal, et mõjude avaldumine toimub kaudselt ja pikaajaliselt. 

Üldplaneering on alusdokument, millest lähtuvalt koostatakse maakasutuses 

reaalseid muudatusi kavandavad detailplaneeringud ja arendusprojektid. Seetõttu 

ei saa öelda, et üldplaneeringus kavandatu omab otsest mõju looduslikule ja 

inimkeskkonnale. 

 

Üldplaneeringuga kavandavate tegevuste mõjudel on omavahelised seosed ning 

tegevuste mõjud on kumulatiivsed. Mõjude omavahelised seoseid on välja toodud 

kavandavate tegevuste mõjude hindamise juures, kus ühel kavandataval 

tegevusel on mõju teistele tegevustele/valdkondadele. Võtmeteguriteks, mille 

hea kvaliteedi tagamine piirkonna arendamisel on esmatähtis, on 

looduskeskkond, veekogud ja põhjavesi. Kaunis ja puhas loodus ning 

veekogude pakutavad võimalused on piirkonna peamiseks arenguvõimaluseks 

ning majandustegevuse, samuti elanikkonna juurde meelitamise aluseks. 

Veekogude kvaliteedist sõltuvad ühtlasi kalanduse kui majandusharu 

tulevikuväljavaated. Põhjavee kasutuskõlblikkus võimaldab turismi (st ka 
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majanduse) arengut, kuid ka kvaliteetse elukeskkonna loomist ja hoidmist. 

Majandustegevuse elavnemine omakorda on aluseks kogu piirkonna heaolule ning 

jätkusuutlikkusele tervikuna – kui kohalikel elanikel on tööd ning puhkajatele/läbi 

reisijatele suudetakse pakkuda vajalikke teenuseid, püsib piirkond atraktiivse ja 

elujõulisena ning väheneb üldine ääremaa-efekt (tegemist on piirkonnaga, mis 

asub eemal riigi olulisematest keskustest). 

 

 

 

 

4.11 Leevendavad meetmed ja seire vajadus 

 

Leevendavad meetmed 

Mõjude leevendamise eesmärgiks on vältida või vähendada potentsiaalset 

negatiivset mõju keskkonnale. Sobivamate leevendusmeetmete valimine toimub 

kogu arendusprotsessi vältel erinevate osapoolte (otsustaja, ekspert, arendaja, 

kohalikud elanikud) koostöös. Sobivaim leevendusmeede peab olema 

majanduslikult teostatav ning parim võimalikest meetmetest. Sobiva 

leevendusmeetme valimine ei ole piisav, et tagada soovitud tulemust - 

kindlustamaks meetmete korrektset rakendamist, on lisaks targale planeerimisele 

vajalik nii järelvalve kui ka koostöö.  

Käsitletava planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset 

keskkonnamõju, kuid kavandatava arengu positiivse mõju tagamiseks on 

siiski oluline rakendada järgmisi meetmeid: 

4.11.1 Üleujutusohuga aladel ehitustegevust kavandades tuleb 

detailplaneeringu lähteülesande koostamisel või 

projekteerimistingimuste väljastamisel kaaluda eksperthinnangu/ 

mõjude hindamise koostamist reaalse üleujutusohu välja 

selgitamiseks. Üleujutusohuga alad on määratletud ptk 3.6.4, skeem 9. 

Kaalumisel tuleb lähtuda ala suhtelisest kõrgusest võrreldes 

veeseisuga, faktidest varasemate üleujutuste kohta ning taimestiku 

eripäradest. 

4.11.2 Reovee käitlemisel ja välikäimlate kavandamisel tuleb arvestada ja 

kinni pidada seadusega sätestatud pinnase ja veekogude reostuse eest 

kaitsmise nõuetest, et vältida hajureostuse teket. Reovee immutamine 

pinnasesse on lubatud vaid kindlatel tingimustel (täpsemalt vt ptk 4.2). 

4.11.3 Põhja- ja pinnavee reostuse eest kaitstuse tagamiseks tuleb 

ühiskanalisatsiooniga ühendada võimalikult suur osa nii 

olemasolevatest kui kavandatavatest elamualadest. 

4.11.4 Reoveepuhasti täpsema asukoha määramisel tuleb silmas pidada, et 

selles asukohas ei esineks üleujutusohtu (täpsemalt vt ptk 4.2).  

4.11.5 Parklate ja kogujateede rajamisel tuleb silmas pidada, et oleks tagatud 

teedelt ja parklatest vahetult pinnasesse ja veekogudesse juhitava vee 

nõuetekohane kvaliteet (täpsemalt vt ptk 4.2).  

4.11.6 Tanklate rajamisel tuleb tagada kütusemahutite ja seadmete 

lekkekindlus, samuti koguda ja nõuetekohaselt puhastada tanklate 

maa-ala ning hoidmisehitiste sademeveed (kasutada õli- ja 



112 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

liivapüüdureid). Nõuetekohaselt tuleb koguda ning käidelda tanklate 

kasutamise käigus tekkivad ohtlikud ja olmejäätmed. 

4.11.7 Detailplaneeringu koostamisel, mille raames kavandatakse tankla 

rajamist, tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise läbi viimise 

vajadust, vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele. 

4.11.8 Tankla rajamisel võimaliku üleujutuse ohuga alale peab tankla pind 

asuma kõrgemal 1 % üleujutustõenäosusega maksimumveetasemest. 

4.11.9 Tankla rajamisel võimaliku üleujutuse ohuga alale on soovitav kaaluda 

maapealsete kütusemahutite kasutamist. 

4.11.10 Tankla rajamisel võimaliku üleujutuse ohuga alale tuleb koostada 

lekkeolukorras tegutsemise kava ning tagada absorbentide jm lekke 

likvideerimiseks vajalike vahendite olemasolu tanklas. 

4.11.11 Pontoonide ja paadisildade rajamisel on oluline lähtuda veetaseme 

kõikumisest antud asukohas ning vastavalt leida sobilikud tehnilised 

lahendused, mis võimaldaksid paatide randumist erineva veeseisu 

korral ning et samas ei kahjustataks kasutuse käigus veekogu kallast. 

Veetaseme kõikumisega tuleb arvestada ka paadislippide paigaldamisel 

ning tagada nende reaalne kasutatavus. Paadislippide, paadisildade ja 

pontoonide rajamise kava ja võimalik projekt või joonis tuleb vastavalt 

ehitusseaduse § 12 lg 21 kooskõlastada kohaliku omavalitsusega.  

4.11.12 Veesõidukite randumist võimaldavate ehitiste rajamisel või 

renoveerimisel tuleb kaaluda keskkonnamõjude hindamise (KMH) läbi 

viimise vajalikkust vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele ning veeseadusele.  

4.11.13 Lohusuu vallas Lohusuu alevikku Avijõele kavandatava sadama 

rajamisel ja/või olemasoleva sadama laiendamisel tuleb kaaluda 

Natura hindamise vajalikkust, kuna Avijõe suudmeala paikneb Sahmeni 

hoiualal.  

4.11.14 Veesõidukite randumist võimaldavate ehitiste rajamisel tuleb silmas 

pidada, et pinnase ümberpaigutamisega seotud tööde mõju veekogu 

elustikule on oluliselt väiksem, kui töid teostada madala veeseisu ajal.  

4.11.15 Veesõidukite randumist võimaldavate ehitiste rajamisel Kalmakülas 

tuleb kaaluda Natura hindamise läbiviimise vajalikkust 

keskkonnamõjude hindamise raames, kuna sadam jääb Loode-Peipsi 

hoiualale (Natura 2000 linnuala). 

4.11.16 Süvendus- ja kuivendustööde kavandamisel jõgedes ja kallastel 

tuleb tegevus kooskõlastada Keskkonnaametiga, et tagada parim 

väärtuslike ja antud veekogule iseloomulike kalaliikide elu- ja 

kudemispaikade kaitse. 

4.11.17 Muuli(de) paigutus Rannapungerja jõe suudmes tuleb valida 

selliselt, et oleks tagatud ranniku säilimine lääne pool jõesuuet, kus 

asub Järvevälja maastikukaitseala ning rannaluited. Muuli(de) 

rajamisega kaasnevate ehitusaegsete keskkonnamõjude kindlaks 

tegemiseks ning maksimaalseks vältimiseks tuleb projekteerimise 

käigus läbi viia keskkonnamõju hindamine (KMH), mille käigus hinnata 
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täpsemalt ka Järvevälja Natura alal kaitstavatele väärtustele 

avalduvaid mõjusid.  

4.11.18 Rannapungerja jõesaare arendamiseks tuleb koostada 

detailplaneering ning kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise 

koostamise vajalikkust. Detailplaneeringu nõue lähtub vajadusest 

täpsemalt kaaluda ja kokku leppida jõesaare kui atraktiivse ning samas 

keskkonnatundliku ala arendamise eesmärkides ja tingimustes. 

Detailplaneeringu raames on oluline lahendada kavandatavate 

arenduste elluviimiseks vajalike infrastruktuuride, eelkõige 

juurdepääsude paiknemine. 

4.11.19 Rannapungerja jões asuvast saarest allavoolu ning Ranna 

katastriüksuse lõunapiirist põhja poole jäävatel aladel tuleb 

üldplaneeringuga sätestada täpsemad ehitustingimused vähendatud 

ehituskeeluvööndi alal – nt hoonestuse rajamine olemasoleva 

hoonestuse ehitusjoont järgides.  

4.11.20 Jõgede äärsetel aladel tasub ehituskeeluvööndi vähendamise 

kaalumisel ning hilisemal hoonestuse paigutamisel silmas pidada jõe 

arengu loogikat ning võimalikku iseeneslikku kaldajoone taandumise 

võimalust pehme pinnasega aladel, samuti üleujutuste (sh 

erakorraliste) ohtu ja võimalikku ulatust madalatel kallastel. 

4.11.21 Ehituskeeluvööndi alal tuleb hilisema planeerimis- ja 

ehitustegevuse käigus tagada olemasoleva elujõulise kõrghaljastuse 

säilimine maksimaalses mahus ning pidevalt niidetava ala piiramine 

elamualadel õuemaa29 suurusega, et tagada veekoguäärse rohekoridori 

toimimine ning loodusliku mitmekesisuse säilimine. 

4.11.22 Peipsi järve ranna-aladel, kus inimeste liikumistihedus ületab 

taimkatte tallamiskoormuse taluvuspiiri (samblikumännikus 1 inimene 

päevas hektari kohta, kanarbikumännikus 6 inimest päevas hektari 

kohta), tuleb tallamiskoormuse vähendamiseks rajada multšiga kaetud 

jalgrajad või laudteed.  

4.11.23 Juhul, kui Natura alale jääva puhkeala väljaarendamisel soovitakse 

rajada majutus-, teenindus- ja/või toitlustushooneid, tuleb kaaluda 

Natura hindamise läbiviimise vajalikkust detailplaneeringu koostamise 

raames, et selgitada välja ehitustegevusega kaasnevad mõjud 

kaitstavatele väärtustele ning töötada välja leevendavad meetmed.  

4.11.24 Uushoonestuse rajamisel miljööväärtuslikul alal tuleb järgida 

naaberhoone katusekallet; lamekatuseid ei tohiks üldjuhul lubada. 

4.11.25 Miljööväärtuslikes suvilapiirkondades, kus on keelatud õuealade 

ümbritsemine piiretega, võib vajadusel kaaluda kogu suvilate grupi 

piiramist läbipaistva taraga. 

4.11.26 Mälestiste kaitsevööndis toimuv tegevus tuleb vastavalt 

muinsuskaitseseadusele kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Eelkõige 

on oluline tagada mälestise säilimine, tähistamine ja juurdepääs 

sellele. 

4.11.27 Müra ja õhusaaste teedelt elamu- ja teistele intensiivse 

inimkasutusega aladele kandumise vältimiseks on soovitav säilitada 

                                           
29 Õuemaa ehk õuealana käsitletakse hoonestusala, mida on lubatud eraldada piirdega. 
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teede ääres kõrghaljastus või selle puudumisel vajadusel rajada 

kaitsehaljastus. Teeäärsete kavandatavate elamumaade välja 

arendamisel tuleb läbi mõelda hoonete paigutus tee suhtes. Soovitav 

on paigutada elamud krundil teest võimalikult eemale. 

4.11.28 Ehitustegevuse kavandamisel ja ehitamisel tuleb järgida Eestis 

kehtivat standardit EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone 

projekteerimine―. 

4.11.29 Piirkonda läbiva Jõhvi-Tartu-Valga maanteega ristuvate 

kergliiklusteede maanteega ristumiskohad piirkondades, kus sõidukite 

liikumiskiirus on üle 50 km/h ning sõidukiiruse vähendamine ei ole 

võimalik, on soovitav lahendada eritasandilisena (kergliiklustunnel). 

4.11.30 Turismi arendamisel on oluline silmas pidada aastaringse tegevuse 

võimalusi: nt talvine korraldatud harrastuskalapüük, suusa- ja 

uisuturism, linnu- jmt loodusvaatlused. Suuremates majutusasutustes 

on võimalik talvisel hooajal orienteeruda konverentsi- ja 

seminarikorraldusele. Oluline on kohalike omavalitsuste toetus eelkõige 

aastaringset tegevust kavandavatele ettevõtjatele. 

4.11.31 Planeeringukaardile kantud rohevõrgustiku konfliktalade 

piirkondades on soovitav kaaluda tunnelite või ökoduktide rajamist. 

4.11.32 Loomade liikumisteede piirkonda tuleb paigaldada maanteel 

sõitvaid juhte hoiatavad liiklusmärgid.  

4.11.33 Kavandatavate elamualade välja arendamisel tuleb tagada 

võimalike tekkivate väiksemate metsa-alade omavaheline seotus ja 

seotus lähema suurema metsamassiiviga ning sel viisil kujuneva 

rohevõrgustiku toimimine. 

4.11.34 Peipsi järve ranna-ala üldplaneeringuga kavandatavatele 

jäätmekäitlusmaadele jäätmejaamade rajamine saab toimuda ainult 

detailplaneeringu kui avalikkust kaasava kokkuleppe alusel. 

Kaasnevate keskkonnamõjude hindamine toimub vastavalt 

keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses 

sätestatule. Alternatiivseks võimaluseks jäätmejaama rajamisele on 

jäätmemaja või jäätmepunkti rajamine, mille teeninduspiirkond on 

väiksem, kus toimub ainult jäätmete liigiti kogumine; sortimist, 

töötlemist ega ümberlaadimist ei toimu. Jäätmemaja ja jäätmepunkt ei 

ole jäätmeseaduse mõistes jäätmekäitluskoht; jäätmemaja või 

jäätmepunkti rajamisega ei kaasne detailplaneeringu koostamise 

kohustust. 

4.11.35 Jäätmejaama rajamisega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude 

esinemist ning keskkonnamõju hindamise vajadust Karjamaa külas 

Alajõe vallas tuleb vastavalt seadusandlusega sätestatud tingimustele 

täpsemalt hinnata edasise planeerimistegevuse käigus, kui on 

selgunud, millise teenindusmahuga jäätmejaama rajamist 

kavandatakse.  

4.11.36 Jäätmejaama või ka jäätmemaja/jäätmekogumispunkti rajamisel 

asustatud piirkonda tuleb arvestada ebameeldivate lõhnade levimise 

ohuga ümbritsevatele aladele ning võtta kasutusele lõhnade levikut 

takistavad meetmed: kaitsehaljastuse rajamine, kogumiskonteinerite 

paigutamine varjualustesse või kinnistesse ehitistesse. Samuti on 
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oluline tagada jäätmejaama territooriumi pidev hooldamine, et vältida 

pudenenud prügi laiali lendumist. 

4.11.37 Jäätmejaama või ka jäätmemaja/jäätmekogumispunkti rajamisel 

tuleb silmas pidada pinnasereostuse riski ning tagada reostuse 

vältimine: katta ala vett mitteläbilaskva materjaliga (nt asfalt) ning 

koguda kokku ja puhastada nõuetekohaselt sademevesi. 

 

 

 

Seire  

Üldplaneeringuga kavandatud tegevuste reaalse keskkonnamõju hindamiseks on 

vajalik perioodiliselt läbi viia keskkonnakomponentide kvaliteedi seire. Lähtudes 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest on KSH 

aruandega kinnitatud seiremeetmed strateegilise planeerimisdokumendi 

elluviijale, so kohalikule omavalitsusele järgimiseks kohustuslikud. 

Seiremeetmete rakendamiseks vajalike kulutuste vähendamiseks on otstarbekas 

rakendatavad seireprogrammid siduda juba 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 meetmeid 

negatiivse mõju vältimiseks või leevendamiseks. 

 

Looduskeskkonna kvaliteedi hindamiseks on soovitav keskkonnaseire 

korraldamisel hinnata järgnevaid indikaatoreid: 

 

- VÄLISÕHK 

o liiklusest tulenev õhusaaste (sh maantee-äärsete uusarenduste 

planeeringute raames välisõhu kvaliteedi hinnang) 

 

- PINNA- JA PÕHJAVESI 

o joogivee kvaliteet (regulaarsed analüüsid, radionukliidide sisaldus) 

o veekogudesse suunatava heitvee kvaliteet ning veekogude vee 

kvaliteet. Peipsi järves toimub pidev veekvaliteedi seire kokku 

kaheksal seirealal, millest planeeringualale jääb viis seireala 

(Keskkonnaministri määrus nr 70 „Keskkonnaministri 30. juuli 

2002. a määruse nr 50 «Riikliku keskkonnaseirejaamade ja -alade 

määramine» muutmine―, 21.08.2003). Täiendavaks seireks puudub 

eeldatavasti vajadus ka peale rannaala üldplaneeringu elluviimist, 

välja arvatud supelrandades ja otsese reostuskahtluse korral. 

o veekvaliteet supelrandades suplushooajal. Nõuded suplusvee 

kvaliteedile ning veekvaliteedi seirevajaduse sätestab Vabariigi 

Valitsuse määrus nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale―, 

03.04.2008. Suplushooaja jooksul tuleb võtta vähemalt 4 

suplusvee proovi, võttes arvesse ka enne suplushooaja avamist 

võetud proovi; kahe proovivõtmise vahele ei tohi jääda rohkem kui 

kuu aega. 

o mootorsõidukitega liikumine veekogudel, sh seatud reeglitest kinni 

pidamine (nt skuutrikeelualadel) 

o ühiskanalisatsiooni osatähtsus (ühiskanalisatsiooni ühendatud vs 

lokaalse puhastiga majapidamiste arv) 
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o reovee purgimissõlmede arv ja reoveepuhastitesse üleantud reovee 

kogus 

 

- JÄÄTMEMAJANDUS 

o nn isetekkeliste jäätmeladestuspaikade perioodiline kontroll 

o jäätmekogumispunktide arv ja tühjendamissagedus ning 

korraldatud jäätmeveoga liitunute arv 

 

- HALJASALAD JA LOODUSLIK MITMEKESISUS 

o Matkaradade ja puhkekohtade (lõkke- ja telkimisplatsid jmt) 

heakord 

o Veekogude äärsete avalike juurdepääsude toimimine ning 

mootorsõidukitega keelualadel (nt Peipsi rannaluited ja 

luitemetsad) liikumine 

o uued hoonestusalad rohelise võrgustiku aladel 

 

- KULTUURI- JA MILJÖÖVÄÄRTUS 

o planeeringuga määratletud vaatekoridoride avatus 

o planeeringus kokku lepitud ehitustingimuste järgimine 

miljööväärtuslikel aladel 

o piisavate puhveralade jätmine või sobiva ülemineku tekitamine 

elamualade laiendamisel/uute elamualade rajamisel 

miljööväärtuslike alade vahetus naabruses 

 

 

Sotsiaalse keskkonna osas ei ole võimalik esitada üheseid seiremeetmeid ning 

mõõdetavate indikaatorite piirmäärasid. Ometi soovib KSH töörühm välja tuua 

tähelepanu vajavad valdkonnad, mille arengule tuleb tähelepanu pöörata 

üldplaneeringu regulaarsel ülevaatamisel, tagamaks kvaliteetset elukeskkonda: 

- töötute tööealiste elanike osakaal elanikkonnas; 

- elanike rahulolu elukeskkonnaga (sh pakutavate teenuste ja nende reaalne 

kättesaadavusega; 

- külastajate/puhkajate rahulolu pakutavate teenustega, võimalikud uued 

suunad ja vajadused; 

- planeeringuala eri piirkondade omavaheline ühendatus, teede- ja 

teenindusvõrgustike moodustumine. 

 

Piirkonna üldiste ruumilise arengu suundade kaasajastamiseks on oluline 

üldplaneeringu iga-aastane ülevaatus. Juhul kui arengusuunad on oluliselt 

muutunud, on vajalik algatada üldplaneeringu muutmine. Seega on 

üldplaneeringu puhul kõige olulisemateks seiremeetmeteks 

planeeringuga seatud maakasutuspõhimõtete järgimine. 
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5. Alternatiivsete arengustsenaariumite 
hindamine ja tõenäoline arengu juhul, kui 
üldplaneeringut ellu ei viida 
 

Hindamaks väljatöötatud planeeringulahenduse põhimõttelist sobivust, tuleb 

analüüsida erinevaid võimalikke arengualternatiive käsitletavas piirkonnas. 

Üldplaneeringu spetsiifilisi eesmärke arvesse võttes, on alternatiivsete 

arengustsenaariumite loomise aluseks ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamine 

Peipsi ranna-alal. Nimetatud teema tõstatus planeeringu algusfaasis, esimeste 

konsultatiivgrupi ja töörühmade arutelude käigus. 

Võttes arvesse aruteludel tehtud ettepanekud ning nende võimaliku mõju 

keskkonnale, koostati järgmised arengustsenaariumid (vt ka skeemid 5.1 - 5.4): 

- nn miinimumstsenaarium – ehituskeeluvööndi ulatust planeeringualal ei 

vähendata 

- nn maksimumstsenaarium – ehituskeeluvööndit vähendatakse aruteludel 

tehtud ettepanekutes väljatoodud ulatuses 

- nn kompromissvariant – ehituskeeluvööndi ulatust vähendatakse 

väiksemas ulatuses 

 

Piirkonna asustus on ajalooliselt koondunud veekogude lähedusse ning teede 

äärde; käsitletava piirkonna peamiseks arenguvõimaluseks on loodus- ja 

veeturismi arendamine. Ka elanike lisandumise võimalused on seotud 

atraktiivsete veeäärsete ning kergesti ligipääsetavate (maantee lähedal) 

elamualade laiendamisega. Piirkonna arengueelduste realiseerimisega kaasneb 

surve veekoguäärsetele aladele; teisalt on tegemist hõredalt asustatud, 

ääremaalise piirkonnaga, kus traditsioonilised majandusharud (metsandus ja 

kalandus) ei suuda pakkuda teiste piirkondadega võrdset elatustaset. Järgnevalt 

on esitatud võimalike arengute kirjeldused erinevate stsenaariumite 

realiseerumise korral. Erinevate stsenaariumitega elluviimisega kaasnevate 

eeldatavate keskkonnamõjude võrdlus on loetavuse huvides esitatud tabelina. 

Võrdlustabelis on kolme arengustsenaariumi sobivust kaalutud erinevatest 

aspektidest; iga tunnuse puhul on valitud sobivaim stsenaarium, võrrelduna teiste 

stsenaariumitega (tähistatud tabelis taustavärviga).  
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Skeem 5.1: Ehituskeeluvööndi ulatus looduskaitseseadusest tulenevalt ning 

maksimumvariandi ja kompromissvariandi kohased ehituskeeluvööndi 

vähendamise ettepanekud Lohusuu vallas Lohusuu alevikus 
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Skeem 5.2: Ehituskeeluvööndi ulatus looduskaitseseadusest tulenevalt ning 

maksimumvariandi ja kompromissvariandi kohased ehituskeeluvööndi 

vähendamise ettepanekud Lohusuu vallas Tammispää külas ja Lohusuu alevikus 

 



120 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 
Skeem 5.3: Ehituskeeluvööndi ulatus looduskaitseseadusest tulenevalt ning 

maksimumvariandi ja kompromissvariandi kohased ehituskeeluvööndi 

vähendamise ettepanekud Tudulinna vallas Rannapungerja külas ja Lemmaku 

külas 
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Skeem 5.4: Ehituskeeluvööndi ulatus looduskaitseseadusest tulenevalt ning 

maksimumvariandi ja kompromissvariandi kohased ehituskeeluvööndi 

vähendamise ettepanekud Iisaku vallas Kuru külas 
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Miinimumstsenaarium – ehituskeeluvööndi ulatust planeeringualal ei vähendata 

Loodusliku keskkonna säilimine veekogude kallastel on maksimaalselt tagatud. 

Samas seatakse piirangud elamualade laiendamisele veekogude ääres ning 

vajaliku teenindava infrastruktuuri välja arendamisel veekogude ääres. Viimane 

aspekt on oluline seoses vee- ja rannaturismi arendamisega – nt paaditankla 

rajamisega Rannapungerja jõesaarele, teenindava ärihoone rajamisega 

Tammispää küla ja Lohusuu aleviku piirile kavandatavale puhkealale. Veeäärsete 

alade arendusvõimaluste piiramisega kaasneb tõenäoliselt piirkonna arengu-, 

eelkõige turismipotentsiaali ärakasutamine vaid osalises mahus. Selle 

stsenaariumi rakendumisel kannatavad kõige suuremal määral Tudulinna valla 

Rannapungerja külaga seotud arenguplaanid, kus osutub võimatuks atraktiivsete 

veeäärsete alade soovitud mahus välja arendamine. Kavandatavate arengute 

elluviimine on ehituskeeluvööndit vähendamata siiski võimalik, kuid oluliselt 

väiksemas mahus (komplitseeritud on nt paaditankla).  

 

Maksimumstsenaarium – ehituskeeluvööndit vähendatakse aruteludel tehtud 

ettepanekutes väljatoodud ulatuses 

Surve veekogude kalda-aladele on tugev, eeskätt kavandatavatel elamualadel 

jõgede ja väiksemate vooluveekogude kallastel. Loodusliku keskkonna säilimine 

kalda-aladel on ohus, samuti ei ole tagatud veekogude äärsete rohekoridoride 

toimimine, kuna need muutuvad pikkadel lõikudel liiga kitsaks või hävivad nt 

seoses pideva niitmisega. Kavandatavate arengute realiseerumisel on oht pinnase 

ja veekogude suhteliselt suuremale reostumisele, kalda ja ranna koormustaluvuse 

ületamisele, millega kaasneb looduslike koosluste hävimine. Ehituskeeluvööndi 

vähendamisega ulatuslikul alal võib kaasneda ka kalda või ranna hävimine, kallast 

või randa kujundavatesse looduslikesse protsessidesse sekkumine. Nimetatud 

arengud võivad tuua kaasa kalastiku elupaikade vähenemise ning elustiku 

mitmekesisuse vähenemise veekogudes. Oht kalastiku elupaikade hävimiseks on 

eriti suur Avijõe ääres, mis on kaitstav lõheliste kudemispaigana. Jõgede ääres 

kaasneb ehituskeeluvööndi vähendamisega oht, et maa-ala kuni veekogu piirini 

arvatakse õuemaa hulka ning elamualadel suletakse avalikud juurdepääsud 

veekogudele. 

Majanduslikult kaasnevad selle variandiga parimad arenguvõimalused – võimalik 

on rajada turismi otstarbelisi teenindavaid hooneid ja rajatisi veekogu lähedusse, 

samuti arendada atraktiivseid elamupiirkondi, kus õued ulatuvad veeni. Siiski 

kaasneb looduskeskkonna üle-ekspluateerimisega ka majanduslik oht: 

olemasoleva atraktiivse ressursi hävimisel kaotab piirkond oma väärtuse ning 

külastajate ja (hooajaliste) elanike arv väheneb. Majanduslikuks ohuks võib 

lugeda ka uusasustuse välja venimist piki veekogude kaldaid kui kõige 

atraktiivsemaid alasid. See võib kaasa tuua (hooajalised) lisaraskused kohalikule 

omavalitsusele kohustuslike teenuste tagamisel, mis oleks lihtsam ja odavam 

kompaktselt paikneva asustuse korral. 

 

Kompromissvariant – ehituskeeluvööndi ulatust vähendatakse väiksemas 

ulatuses 

Veekogude äärset ehituskeeluvööndit vähendatakse aladel, kus see võimaldab 

väljakujunenud ehitusjoone või asustusmustri jätkamist või taastamist 

elamupiirkonnas; samuti piirkondades, kus see võimaldab veekogude ja ranna 

kasutamisega seotud teenuste välja arendamist. Surve veekogude ranna- ja 

kalda-aladele on mõõdukas. Tagatud on valdade arenguplaanide täitmise 

võimalused ning piirkonna arengupotentsiaali ära kasutamise võimalus. 



123 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

Leevendavate meetmete kasutamisel on võimalik vältida kahjulikku mõju 

looduskeskkonnale. 

 

Tabel 5.1: alternatiivide võrdlemine 

Tunnus Miinimumstsenaari

um 

Maksimumstsen

aarium 

Kompromissvaria

nt 

Mõju 

ruumilisele 

arengule ja 

maakasutusele 

Mõju olemasolevale 

maakasutusele on 

ebaoluline; mõju 

kavandatavale 

maakasutusele 

negatiivne, kuna 

võimalused uute 

maade välja 

arendamiseks on 

piiratud. Eelistatud 

ruumiline areng on 

pärsitud. 

Mõju 

olemasolevale 

maakasutusele on 

ebaoluline; mõju 

kavandatavale 

maakasutusele on 

positiivne, kuna 

annab 

maksimaalse 

võimaluse 

kavandatud 

maade välja 

arendamiseks. 

Eelistatud 

ruumiline areng on 

võimalik, kuid võib 

kujuneda 

loodetust 

erinevaks – välja 

arendatakse vaid 

veekogude äärsed 

alad ridakülana. 

Mõju olemasolevale 

maakasutusele on 

ebaoluline; mõju 

kavandatavale 

maakasutusele on 

positiivne, kuna 

võimaldatakse 

olulisemate 

arenduste 

elluviimine. 

Eelistatud ruumiline 

areng on võimalik; 

ridakülade 

kujunemise 

võimalused on 

piiratud. 

Mõju 

veekogudele ja 

põhjaveele 

Mõju veekogudele on 

vähe tõenäoline ja 

minimaalne, 

võrreldes teiste 

arengustsenaariumite

ga. Võimalik 

negatiivne mõju 

põhjaveele on 

välditav 

leevendavate 

meetmete 

kasutamisega. 

Arenguplaanide 

elluviimisega võib 

kaasneda 

negatiivne mõju 

veekogudele – 

elustiku 

mitmekesisuse 

vähenemine nii 

veekogudes kui 

kallastel.  

Leevendavate 

meetmete 

rakendamine, nt 

ühiskanalisatsiooni 

rajamine on 

raskendatud 

asustuse 

võimaliku 

hajumise tõttu. 

Võimalik negatiivne 

mõju veekogudele 

ja põhjaveele on 

välditav 

leevendavate 

meetmete 

kasutamisega. 

Mõju 

maastikule ja 

kultuuri- ning 

loodusväärtust

ele 

Mõju 

loodusväärtustele on 

ebaoluline, kuna 

kaitsealadel 

ehituskeeluvööndi 

Mõju 

loodusväärtustele 

on ebaoluline, 

kuna kaitsealadel 

ehituskeeluvööndi 

Mõju 

loodusväärtustele 

on ebaoluline, kuna 

kaitsealadel 

ehituskeeluvööndi 
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vähendamist ei 

kavandata; maastiku 

ja kultuuriväärtused 

võivad hävida seoses 

elatustaseme jätkuva 

mahajäämusega, mis 

on tingitud 

arenguplaanide 

elluviimisvõimaluste 

piiratusest, mistõttu 

puuduvad ressursid 

olemasolevate 

väärtuste 

hoidmiseks/hooldami

seks. 

vähendamist ei 

kavandata; Mõju 

maastiku- ja 

kultuuriväärtustele 

on nõrgalt 

negatiivne, kuna 

iseloomulikud 

looduslikud kalda-

alad asustatakse. 

Miljööväärtuslike 

suuremate 

komplekside 

säilimine võib olla 

ohustatud, kuna 

atraktiivsem ja 

tulusam on rajada 

uued 

teenindusasutused 

veekogule 

lähemale. 

vähendamist ei 

kavandata;  mõju 

maastiku- ja 

kultuuriväärtustele 

on pigem 

positiivne, kuna 

arendusvõimaluste 

elluviimisega 

seoses on 

tõenäoline väärtusi 

hooldada/hoida 

võimaldavate 

ressursside 

tekkimine. Kalda-

alade asustamine 

toimub väiksemas 

mahus. 

Mõju 

looduskeskkon

nale 

Mõju 

looduskeskkonnale 

on positiivne, kuna 

selle kaitstus 

veekogude ääres on 

maksimaalselt 

tagatud. 

Mõju 

looduskeskkonnale 

on negatiivne, 

kuna selle kaitstus 

veekogude ääres 

on minimaalselt 

tagatud. 

Mõju 

looduskeskkonnale 

on neutraalne, selle 

kaitstus veekogude 

ääres on keskmiselt 

tagatud. Negatiivne 

mõju on välditav 

leevendavate 

meetmete 

kasutamisega. 

Mõju 

ettevõtlusele 

Mõju ettevõtlusele on 

negatiivne, kuna 

arenguvõimalused 

kõige 

atraktiivsematel 

aladel on piiratud. 

Mõju ettevõtlusele 

on positiivne. 

Kavandatavad 

arendused on 

võimalikud. 

Mõju ettevõtlusele 

on pigem 

positiivne, 

olulisemad 

kavandatavad 

arendused on 

võimalikud. 

Mõju inimese 

heaolule 

Mõju inimese 

heaolule on nõrgalt 

negatiivne seoses 

piirkonna 

majandusliku arengu 

piiratusega ning 

sellest tuleneva 

suhteliselt madala 

elatustasemega. 

Negatiivse mõju 

tugevust leevendab 

suhteliselt 

looduslikum 

elukeskkond. 

Mõju inimese 

heaolule on pigem 

negatiivne, kuna 

osaliselt hävib 

ümbritseva 

keskkonnana 

väärtustatav 

looduskeskkond. 

Mõju inimese 

heaolule on 

neutraalne, 

osaliselt hävinevast 

väärtustatavast 

looduskeskkonnast 

tulenevat 

negatiivset mõju 

kompenseerib 

majandusliku 

heaolu suhteline 

kasv.  
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Käsitletavate arengustsenaariumite võrdlemisel selgub, et looduskeskkonna 

huvidest lähtuvalt on ootuspäraselt sobivaimaks alternatiiviks 

miinimumstsenaarium, mille realiseerumisel on looduskeskkonna säilimine 

maksimaalselt tagatud. Kohalike elanike seisukohast ning kogu piirkonna 

arendamiseks on oluline ka majanduslik aspekt ning uute külastajate ja 

(hooajaliste) elanike juurdetulek, samuti majandusarenguga kaasnevad 

finantsilised võimalused määratletud kultuuri- ja maastikuliste väärtuste 

säilitamiseks ja hooldamiseks. Ka traditsioonilise elulaadi osaks olnud teeäärne 

kaubitsemine vajab ostjat – turisti või hooajaelanikku. Kuna 

maksimumstsenaariumiga kaasneb suhteliselt tugevam negatiivne mõju 

looduskeskkonnale, on otstarbekaim rakendada kompromissvarianti, 

millega kaasnevad nii paremad võimalused majanduslikuks arenguks kui 

ka looduskeskkonna paremini tagatud säilimine (võrrelduna 

maksimumstsenaariumiga). Looduskeskkonnale avalduvat negatiivset mõju on 

võimalik vähendada leevendavate meetmete kasutamisega (vt ptk 4.11). 

 

 

Tulenevalt KeHJS par 40 lg 4 analüüsiti ka tõenäolist arengut juhul, kui 

koostatavat üldplaneeringut ellu ei viida: 

 

0-alternatiiv ehk planeeringulahendusest loobumine, sisuliselt planeerimata 

areng. 

0-alternatiivi korral jätkub piirkonnas senine areng. Puuduvad omavalitsuste 

vahelised, avalikkusega läbi arutatud kokkulepped kogu piirkonna terviklikuks 

arendamiseks. Peipsi põhjaranniku näol on tegemist terviklikult tajutava 

piirkonnaga, mis hõlmab mitme omavalitsuse territooriumi, mistõttu piirkonna kui 

terviku jätkusuutlikuks arenguks ei piisa iga asjassepuutuva omavalitsuse 

üldplaneeringust või arengukavast eraldi.  

0-alternatiiv kirjeldab olukorda, mis tekib siis, kui planeeringulahendust ellu ei 

viida. Sisuliselt tähendab see, et Peipsi põhjarannikut ei käsitleta ühtse tervikuna, 

arengutegevus toimub iga omavalitsuse piires eraldi. Sellises situatsioonis võib 

tekkida olukord, kus eri omavalitsuste eesmärgid ja arengud on omavahel 

vatsukäivad või ebarealistlikud. 

KSH koostamise ajal on kõigil neljal piirkonda jääval omavalitsusel olemas 

kehtivad arengukavad, kahel on olemas kehtiv ülaplaneering, ühes vallas on 

üldplaneering koostamisel ning ühes vallas üldplaneering puudub. Seega on 

arenguvisioonid omavalitsusekesksed; maakasutuse kavandamine toimub Peipsi 

põhjarannikul kaootiliselt, detailplaneeringute kaupa. 0-alternatiivi rakendumisel 

jätkuks selline trend ka tulevikus: kogu ala hõlmavat arenguvisiooni ega 

kokkuleppeid ei sünniks, maakasutuse muutusi oleks keeruline koordineerida. 

Peipsi põhjarannik oma ilusate luidete ja rannaliivadega on olnud populaarne 

suvituspaik, selle populaarsus on taas tõusmas. Nõukogude perioodil ehitati 

piirkonda puhkekeskusi, ametisuvilaid ning rajati suvilakooperatiive. Vanade 

turismi-infrastruktuuride kaasajastamine ja edasine areng nõuab läbimõtlemist. 

Samuti on seoses elatustaseme tõusu ja võimaluste avardumisega kasvanud 

surve uute suvitus- ja elamupiirkondade rajamiseks looduskaunitesse paikadesse, 

eelkõige veekogude äärde. Samas on piirkonnas tegemist avalike veekogudega, 

mille äärde peab säilima ligipääs ning mida peab saama kasutada igaüks. 

Suunamata, juhuslike arengute jätkumisel ei ole need tingimused tagatud, samuti 

võib selline areng välja viia soovimatute tagajärgedeni – hävinud 

loodusväärtused, juurdepääsudeta maatükid, omavalitsuse raskused pakkuda 

kohustuslikke teenuseid laialipaisatud elanikkonnale. 
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0-alternatiivi rakendumise korral jääb alles ja tõenäoliselt ka realiseerub piirkonna 

arengupotentsiaal turismivaldkonnas, kuid kasutatav ressurss (ei kohapealne, 

eelkõige  loodusressurss, ega võimalike puhkajate arv) ei ole lõputu. Seetõttu on 

koordineerimata arengu puhul oht looduskeskkonna ehk potentsiaali loova 

põhiväärtuse ülekasutuseks ja hävimiseks. Samuti, kui mitu omavalitsust teevad 

korraga, omavahel kokku leppimata, suuri investeeringuid turismi arendamisse, 

võib juhtuda, et kummalgi ei jätku piisavalt kliente ja/või tööjõudu. See tooks 

kaasa raskused investeeringu teinud omavalitsustele, samuti kogu piirkonnale 

tervikuna. Juhtuda võib ka vastupidine – omavahel koostööd tegemata ei taju 

omavalitsused oma tegelikku jõudu ja potentsiaali ning piirkonna 

arenguvõimalused võivad jääda täiel määral kasutamata. 

Kogu Peipsi põhjarannikut hõlmava planeeringu koostamise eesmärgiks on 

tervikpildi loomine piirkonnast, kogu tervikut arvestavate arengute kavandamine 

ning nende elluviimiseks vajalike kokkulepete saavutamine nii kohalike 

omavalitsuste vahel kui avalikkusega. 

Peamiseks keskkonnariskiks ja negatiivseks aspektiks 0-alternatiivi 

rakendumisel on prognoosimatus – arengute iseloom sõltub peamiselt 

üksikarendajate hetkesoovidest ja –võimalustest ning teadlikkusest. See 

toob kaasa võimaluse, et maid arendatakse keskkonnaseisundit arvesse 

võtmata ning leevendavaid meetmeid kasutamata, mis võib 

potentsiaalselt kaasa tuua negatiivse keskkonnamõju. 
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Kokkuvõte 
 

Maakasutuse intensiivistumise ning inimkasutuses alade laiendamisega kaasneb 

paratamatult negatiivne mõju looduskeskkonnale. Samas on oluline ka kohaliku 

elanikkonna heaolu ning võimalused kaasaegseid elustandardeid järgida. Peipsi 

põhjaranniku näol on tegemist hõredalt asustatud piirkonnaga, kus asustus on 

koondunud valdavalt Peipsi järve äärde. Rannik on olnud ning on taas kasvavalt 

populaarne suvitus- ja puhkepiirkond, mistõttu ala ruumilise arengu suunamine ja 

arendustingimuste kokku leppimine kogu põhjarannikut hõlmavalt on oluline ja 

omab kokkuvõttes positiivset keskkonnamõju. Positiivne mõju väljendub 

võimaluses toimuvaid arenguid suunata ning säilitada seejuures olulisimad 

(loodus)väärtused. Planeeringu elluviimisega kaasneda võivad negatiivsed 

keskkonnamõjud on valdavalt välditavad leevendavate meetmete kasutamisega 

ning täpsemate arendustingimuste kokku leppimisega. Järgnevalt on välja toodud 

mõjude kokkuvõte valdkondade kaupa. 

Piirkonna põhjavesi on valdavalt keskmiselt kaitstud, põhjaveeressurss piisav. 

Peamiseks ohuteguriks on põhjaveekihtide reostumine pinnalt tuleva reostusega, 

eelkõige elamute ja ärihoonete reovee kaudu. Reostusoht on välditav reovee 

nõuetekohase käitlemisega ning kompaktse asustusega aladele 

ühiskanalisatsiooni rajamisega. Üldplaneeringus on määratletud perspektiivis 

ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad, mis hõlmavad nii olemasolevaid kui ka 

kavandatavaid kompaktse asustusega piirkondi. 

Kuna tegemist on veekogude (Peipsi järve ning sinna suubuvate jõgede) äärsete 

aladega, on olulisimaks mõjuvaldkonnaks mõju veekogudele. Peamiseks 

ohuteguriteks on vee reostumine ning veekogude füüsilise seisundi muutused, 

mis tulenevad sadamate jt veesõidukite randumist võimaldavate ehitiste 

rajamisega kaasnevatest töödest. Samuti on ohuks avalike juurdepääsude 

sulgemine eraomanike poolt. Nimetatud ohud on välditavad planeeringus seatud 

tingimuste järgimise ning KSHs välja toodud leevendavate meetmete 

rakendamisega. Üldplaneeringu kaardile on märgitud avalikud 

juurdepääsuvõimalused avalike veekogude kallasrajale, kokku on lepitud 

sadamate ja teiste randumiskohtade asukohad. Üldplaneeringuga kavandatakse 

ka ehituskeeluvööndi vähendamist mitmes piirkonnas, mis kohati on õigustatud 

kui arengut soosiv tegur. 

Taimkattele avaldab mõju eelkõige Peipsi ranna-alade puhkeotstarbelise kasutuse 

intensiivistamine. Üldplaneeringuga seatud tingimused puhkealade arendamiseks 

suunavad kasutuskoormust ning on piisavad koosluste säilimise tagamiseks. 

Rohevõrgustiku piire täpsustatakse üldplaneeringuga eelkõige olemasolevate ja 

kavandatavate kompaktse asustusega alade piirkonnas, arvates need 

võrgustikust välja. Suuremad metsamassiivid ja rohevõrgustiku toimimine 

säilivad. 

Üldplaneeringu elluviimisega kaasnev mõju maastikele on valdavalt positiivne, 

kuna selle käigus määratletakse olulised väärtused ning seatakse tingimused 

nende säilimiseks. Peipsi järve ranna-ala üldplaneeringuga on määratletud 

miljööväärtuslikud hoonestusalad ning vaatekoridoride paiknemine. 

Kaitsealustele loodusobjektidele ja –aladele ei kaasne üldplaneeringu 

elluviimisega olulisi mõjusid, kui arendustegevusel arvestatakse üldplaneeringuga 

kokku lepitud tingimusi. Konkreetsete tegevustega kaasnevaid mõjusid Natura 

aladele tuleb täpsemalt hinnata edaspidi, kui on selgunud vajalike tegevuste maht 

ja ulatus. 
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Olemasolevatele mälestistele ei kaasne planeeringu elluviimisega negatiivseid 

mõjusid, kui järgitakse planeeringuga kokku lepitud tingimusi. Positiivne mõju 

avaldub seoses uute objektide esitamisega muinsuskaitse alla võtmiseks. 

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivseid mõjusid inimese 

heaolule ja tervisele, kuna ei kavandata märkimisväärsete müra- või 

saasteallikate rajamist. Olulisimateks objektideks, mis võivad mõjutada elanike 

heaolu, eelkõige rahulolu, on jäätmejaamad, mille rajamist üldplaneeringuga 

kavandatakse. Plaanide edasisse, täpsemasse arutamisse on oluline kaasata ka 

kohalikud elanikud, mistõttu teeb KSH ettepaneku seada jäätmejaamade 

rajamisele detailplaneeringu koostamise nõue. 

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne mõju piirkonna majandusele, 

eelkõige turismisektorile ning sellega seotud teenindussektorile. Mõju avaldub 

eelkõige lokaalsel tasandil, väljendudes uute töökohtade loomises. 

Planeeringuga kavandatava Valga-Tartu-Jõhvi maantee õgvenduse ning Kauksi-

Vasknarva tee ümbersõidu rajamine ei ole olemasolevaid liiklusolusid arvestades 

otstarbekas. Mõlema tee rajamist on mõistlik uuesti kaaluda liiklussageduse 

kasvades. Planeeringuga kavandatavate kohalike teede, kergliiklusteede ja 

parklate rajamisel ning juurdepääsuvõimaluste määramisel on positiivne mõju 

piirkonna liikluskorraldusele, kuna paranevad kergliiklejate liikumisvõimalused; 

samuti lahendatakse parklate rajamisega juurdepääs puhkealadele, 

supluskohtadele ja teistele olulistele objektidele, mis vähendab parkimist teede ja 

tänavate ääres ning muudab seeläbi liiklemise ohutumaks. 

 

Üldplaneeringuga väljatöötatud maakasutuspõhimõtted ja -tingimused on 

planeeringu täpsusastmest ja eesmärgist tulenevalt peamisteks leevendavateks 

meetmeteks ruumilise arenguga kaasneda võivate negatiivsete mõjude 

ärahoidmiseks. Ühtlasi on üldplaneeringu lahenduse perioodiline ülevaatamine, 

jälgimaks tingimuste täitmist ja asjakohasust, peamiseks seiremeetmeks. 

Täiendavalt on keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes välja toodud 

seadusandlusest tulenevad ning soovituslikud seiremeetmed keskkonnaseisundi 

hindamiseks; samuti soovitavad leevendavad, mille kasutamine aitab tagada 

keskkonnaseisundi säilimist. Oluline on eelkõige võimaliku kaasneva olulise 

keskkonnamõju kaalumine edaspidises planeerimisprotsessis ning keskkonnamõju 

täpsem hindamine projektifaasis kaadamise ning veekogu põhja ehitamisega 

seoses. Antud tegevustega kaasneda võivaid mõjusid ei olnud võimalik käesoleva 

KSH raames piisava täpsusega hinnata, kuna ei ole teada vajalike tööde olemus 

ja maht. 
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LISAD 
 

 

Lisa 1. Esitatud teabenõuded üleujutusalade kohta 

 
>>> "Pille Metspalu" <pille@hendrikson.ee> 23.10.2009 11:06 >>> 
Tere, 

Sooviksin infot üleujutusalade teemal. Konsulteerime Tudulinna, Lohusuu, Iisaku 

ja Alajõe valdade Peipsi-äärse piirkonna üldplaneeringu koostamist, mille raames 

tuleks käsitleda ka üleujutusohuga alasid. 

Milliste kriteeriumite alusel on määratud üleujutusohuga alad 

keskkonnaministeeriumi kodulehelt kättesaadaval olulise üleujutusohuga alade 

kaardil 

(http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=327382/üleujutusalad

_paisud+(Parandatud03.2007).pdf)? 

Kas teoksil on mõni täiendav uuring/projekt üleujutusohu ja üleujutusriski 

kaardistamise vallas, millele saaksime toetuda?  

 

Tervitades, 

 

Pille Metspalu 

Hendrikson&Ko 

üldplaneeringute osakonna juhataja 

Eesti Planeerijate Ühing 

juhatuse esimees 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
Tere 
  

Olemasoleval kaardil on alad määratud teadaoleva info põhjal - inimeste mälu, faktid 

toimunud üleujutuste kohta, teadaolevate probleemsete objektide asukohad jms. 
  

Analüüsitud on põhjalikumalt ainult üksikuid piirkondi - Pärnu, Saaremaa. Täpsemad 
analüüsid on siiski kavas. Seda korraldab üleujutuste osas edaspidi Tiia Pedussaar. Edastan 

selle teabenõude talle, ta annab Teile lõpliku vastuse esitatud küsimustele. 

  
  

terv., 
rene reisner 

  
                                                        
RENE REISNER 
spetsialist/senior officer 
Keskkonnaministeerium/Ministry of Environment 
Veeosakond/Water Department 
Aadress/Address: Narva mnt 7a, Tallinn 15172, Eesti/Estonia 
Tel/Phone: (+372)  6262 855 
GSM:(+372)  5185 142 
Skype: renereisner 

mailto:pille@hendrikson.ee
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=327382/üleujutusalad_paisud+(Parandatud03.2007).pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=327382/üleujutusalad_paisud+(Parandatud03.2007).pdf
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Faks/Fax: (+372)  6262 869 
rene.reisner@envir.ee 
  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

 
Tere! 
Jah, nii nagu minu kolleeg ütles, on üleujutuste direktiivi ülevõtmine 
Eestis alles ees. KKM -i kodulehel olev info on väga esialgne. 
Valmiv järjekordne veeseaduse muudatus implementeerib ka üleujutuste 
direktiivi Eesti õigusaktidesse, täpsemalt siis Veeseadusesse. 
Vastavalt direktiivile on igal liikmesriigil kohustus teha järgmist 
koos järgmisteks tähtaegadeks: 
üleujutusohu esialgne hindamine 22 dets. 2011 üleujutusohu piirkonna 
kaardi koostamine 22 dets 2013 üleujutusohuga seotud riskipiirkonna 
kaardi koostamine 22.dets 2013 üleujutusohuga seotud riskide maandamise 
kava koostamine 22 dets.2015 
 
Järgmised kaks aastat on kavas tegelda üleujutusohu esialgse 
hindamisega Eestis. 
Mul on kahju aga täpsemat infot ei ole praegu anda. 
Lugupidamisega, Tiia Pedusaar 
KKM, veeosakond 

mailto:rene.reisner@envir.ee
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Lisa 2. Esitatud teabenõuded avalike ja avalikult kasutatavate 

veekogude kohta 

 
Tere, 

 

Avijõge hetkel avalikult kasutatavate veekogude nimistus ei ole. 

Keskkonnaministeeriumis on aga menetluses uus avalikult kasutatavate 

veekogude nimistu eelnõu, seal on see jõgi sees. 

 

Austusega 

 

 

Margus Korsjukov 

Keskkonnaministeerium/Ministry of the Environment Veeosakond/Water 

Department Spetsialist/Senior Officer Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, 

Eesti/Estonia Telefon/Phone +372 626 2853 Faks/Fax +372 626 2801 e-

mail margus.korsjukov@envir.ee www.envir.ee 

 

 

 

>>> "Laura" <laura@hendrikson.ee> 15.12.2009 17:34 >>> 

Tere 

Aitäh selgituse eest. Tekkis siiski veel täpsustav küsimus. Avalikuks 

kasutamiseks määratud veekogude nimekirjast ei leia Avijõge, samuti 

ei viita Avijõele veeseaduse § 5. Kas saab siiski väita, et ka 

Avijõgi on avalikult kasutatav veekogu ning selle kallastel kehtib 

läbipääsu nõue (kallasrada)?  

 

Lugupidamisega 

Laura Uibopuu 

OÜ Hendrikson&Ko 

Üldplaneeringute osakond 

Tel 7409802 

 

 

 

-----Original Message----- 

From: Margus Korsjukov [mailto:Margus.Korsjukov@envir.ee] 

Sent: Wednesday, December 16, 2009 4:45 PM 

To: laura@hendrikson.ee 

Subject: Re: Teabenõue 

 

Tere, 

 

Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis olev veekogu on avalik. 

Avalikku veekogu võib kasutada igaüks. Avaliku veekogu kasutamist 

võib seaduses või muu õigusaktiga piirata (näit kalapüügialased 

õigusaktid, vee erikasutusloa vajalikkus teatud tegevuste korral) 

 

Seaduses sätestatud juhtudel (kriteeriumid sätestatud veeseaduse § 7) 

võib füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleva 

veekogu määrata avalikuks kasutamiseks (avalikult kasutatav veekogu). 

file:///D:/Laura/Peipsiääre/www.envir.ee
mailto:Margus.Korsjukov@envir.ee
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Nimistu sellistest veekogudest on sätestatud Vabariigi Valitsuse 

18.juuli 1996.a määrusega nr 191 "Avalikult kasutatavate veekogude 

nimekirja kinnitamine" 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=692174 

 Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja 

jääl liikumine ja kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Veekogu 

avaliku kasutamisega ei tohi rikkuda võõral maatükil viibimist 

reguleerivaid seadusesätteid.  

 

Austusega 

 

 

Margus Korsjukov 

Keskkonnaministeerium/Ministry of the Environment Veeosakond/Water 

Department Spetsialist/Senior Officer Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, 

Eesti/Estonia Telefon/Phone +372 626 2853 Faks/Fax +372 626 2801 e-

mail margus.korsjukov@envir.ee www.envir.ee  

 

 

 

>>> "Laura" <laura@hendrikson.ee> 15.12.2009 15:45 >>> 

Tere 

 

Palume täiendavat selgitust veeseaduse § 10 lg 1 kasutatud mõistete 

„avalik 

veekogu“ ja „avalikuks kasutamiseks määratud veekogu“ kohta. Kas 
neid 

mõisteid tuleb käsitleda samatähenduslikena? Kui mitte, siis 

milliseid 

veekogusid mõeldakse „avalike veekogude“ all? 
 

  

 

  

 

Info eest ette tänades, 

 

  

 

Laura Uibopuu 

 

OÜ Hendrikson&Ko 

 

üldplaneeringute osakond 

 

tel 7409802 

 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=692174
file:///D:/Laura/Peipsiääre/www.envir.ee
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Lisa 3. KSH programm 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi 

järve äärse ranna-ala üldplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 

 

 
 

 

 

 

 

 
OÜ Hendrikson & Ko 

Raekoja plats 8, Tartu 

Tel: 7 409 800, Faks: 7 409 801 

 
Pärnu mnt 27, Tallinn 
Tel: 6 444 501, Faks: 6 444 504 

 
 
 
 
 

Tartu 2009 
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1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus 
 
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) teostatakse Tudulinna, Lohusuu, 

Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringule. 

Üldplaneeringu koostamine ja KSH algatati igas planeeringualale jäävas 

omavalitsuses eraldi - Iisaku Vallavolikogu 23.aprilli 2009.a otsusega nr 11, 

Alajõe Vallavolikogu 28.aprilli 2009.a otsusega nr 17, Tudulinna Vallavolikogu 

05.mai 2009.a otsusega nr 11 ja Lohusuu Vallavolikogu 14.mai 2009.a otsusega 

nr 8. Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on hinnata võimalikke mõjusid 

keskkonnale, mis võivad kaasneda koostatava üldplaneeringu rakendamisega. 

Üldplaneeringuga kavandatakse territooriumi funktsionaalne tsoneerimine, 

määratakse elamuehituse piirkonnad ja kruntimise põhimõtted, puhke- ja 

virgestusalad ning miljööväärtuslikud piirkonnad ja kavandatakse teiste, 

planeerimisseadusest tulenevate eesmärkide täitmine.   

 

Strateegilise planeerimisdokumendiga hõlmatav ala paikneb Ida-Viru maakonna 

lõunaosas Peipsi järve ääres Alajõe, Iisaku, Tudulinna ja Lohusuu valla 

territooriumil (300m ulatuses Peipsi järve ja ca 3 km rannikust sisemaa suunas).  

 
Skeem 1. Planeeringuala asukohaskeem.  
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2. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega 

eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju 
 
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel vaadeldakse üldplaneeringu ellu 

viimisega kaasnevaid mõjusid keskkonnale, et maksimaalselt tagada laiemate 

keskkonnaaspektide arvestamine üldplaneeringus ning saavutada tasakaalustatud 

ruumiline tulevikuvisioon. Hindamise käigus täpsustatakse võimaliku mõju 

iseloom ja ulatus järgmiste keskkonnakomponentide lõikes: 

 

1. Looduskeskkond  

geoloogiline ehitus; 

maastik; 

veestik; 

taimkate;  

loomastik; 

kaitstavad loodusobjektid (sh Natura 2000 alad). 

2. Tehiskeskkond 

tehniline infrastruktuur (sh veevarustus ja kanalisatsioon); 

maakasutus; 

liikluskorraldus (sh kergliiklus ja planeeringuala läbivad maanteed); 

jäätmemajandus. 

3. Sotsiaalne keskkond 

 puhke-ja virgestusalad; 

 sotsiaalne infrastruktuur; 

 ajaloo- ja kultuurimälestised; 

 inimese tervis (müra, õhusaaste, radoon). 

 

Peipsi järve äärse ranna ala üldplaneeringu koostamise käigus on selgunud 

järgmised aspektid, mis eeldatavasti vajavad eritähelepanu ka keskkonnamõju 

strateegilisel hindamisel: 

1. elamuehituse piirkondade ja kruntimise põhimõtete määramine (sh 

kruntide tarastamine rannaäärsetel aladel ning avalikud juurdepääsud 

kallasrajale); 

2. täiendavate hoonestusalade iseloom ja sobitumine maastikku; 

3. puhke- ja virgestusalad;  

4. miljööväärtuslike hoonestusalade määramine; 

5. erinevate ajaperioodide kultuuripärandi, arheoloogiliselt väärtuslike alade 

ja ajalooliselt väärtuslike objektide säilimine; 

6. vaatekoridoride määramine kultuurilooliselt olulistele objektidele; 

7. 20.saj arhitektuuriobjektide kaitse alla võtmine; 

8. rannaäärsete alade looduskeskkonna säilimine; 

9. kaitsealade looduskaitselise seisundi säilimine; 

10. ehituskeeluvööndi vähendamise vajalikkus; 

11. sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri arendamine; 

12. sadama- ja lautrikohtade kavandamine; 

13. üleujutusalade kasutustingimused; 

14. rohevõrgustiku ja kaitsealade säilimine; 

15. ühisveevärgiga kaetud/kaetavad alad, reovee kogumisalad; 

16. transpordi korraldus ning parklate jms vajadus. 
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Mõjude hindamisel lähtutakse nii keskkonnakomponendikesksest lähenemisest 

(üldplaneeringu mõju keskkonnale) kui ka hinnatakse keskkonnast enesest 

tulenevaid mõjusid. Hindamisel kasutatakse keskkonnamõju hindamise üldist 

metoodikat, valides ning täpsustades töö käigus sobivaimad hindamismeetodeid 

vastavalt kerkivale vajadusele (eeldatavalt kasutatavad hindamismaatriksid, 

võtmetegurite kaalumine jne). Hindamisel arvestatakse ka väljastpoolt 

planeeringuala tulenevate oluliste mõjudega ning mõjude kumuleerimisega.  

 

Planeeringulahenduse alternatiividena käsitletakse rannaäärsete alade 

maakasutust (sadama- ja lautrikohad, elamualad, puhkealad, looduslikult säilivad 

alad).  

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes kirjeldatakse loodus-, tehis- ja 

sotsiaal-majanduslikule keskkonnale avaldatava otsese ja kaudse, negatiivse ja 

positiivse mõju iseloomu, suurust, ulatust, esinemise tõenäosust ja kestvust. 

Hindamise tulemusena tehakse ettepanekud negatiivse mõju vältimiseks ja/või 

leevendavate meetmete kasutamiseks kavandatava tegevuse elluviimisel. Töö 

käigus täpsustatakse ka piiriülese mõju esinemise võimalikkus. Käesoleval ajal ei 

näe KSH töögrupp ette riigipiiriülese mõju esinemist.  

 

Keskkonnamõju hindamise ja üldplaneeringu koostamise käigus toimub 

piirkonnaga tutvumine looduses, kasutatakse olemasolevaid planeeringute, 

uuringute ja muude allikate materjale. Töö teostamisel võetakse arvesse 

avalikkuse ettepanekud ning tuuakse välja nendega arvestamise või 

mittearvestamise põhjendused. 

 

Keskkonnamõjude laiapõhjalise hindamise abil püütakse jõuda strateegilise 

arengudokumendini, mis arvestab ka Eestis aset leidvate sotsiaalsete 

protsessidega, samuti Ida-Viru maakonna ja Eesti Vabariigi strateegiliste 

arengudokumentidega.  

 

 
 

 

3. KSH huvigrupid 
 

Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav 

tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle 

strateegilise planeerimisdokumendi vastu on esialgsetel andmetel (KSH 

programmi koostamise ajal) esitatud alljärgnevas tabelis. 

 

Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse kirjaga 

(Vastavalt KMHKJS § 37 

lõikele 1) 

Tudulinna Vallavalitsus, 

Lohusuu Vallavalitsus, 

Iisaku Vallavalitsus ja 

Alajõe Vallavalitsus 

Kohaliku arengu edendaja ja 

tasakaalustatud avalike huvide 

kaitsja 

 

Riigimetsa Majandamise 

Keskus 

Metsalooduse säilitamine ja 

loodussõbraliku 

turismiteenuse arendamine 

 

Ida-Viru Maavalitsus Maakonna tasandil avalike Ida-Viru Maavalitsus 
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Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse kirjaga 

(Vastavalt KMHKJS § 37 

lõikele 1) 

huvide kaitsja 

Kultuuriministeerium Arengu edendaja ja 

tasakaalustatud avalike huvide 

kaitsja 

Muinsuskaitseamet  

Sotsiaalministeerium  Arengu edendaja ja 

tasakaalustatud avalike huvide 

kaitsja 

Virumaa 

Tervisekaitsetalitus  

Keskkonnaministeerium KSH järelvalvaja huvi ja 

funktsioon on tagada protsessi 

vastavus seaduse nõuetele 

Keskkonnaameti Viru 

regioon 

Eesti 

Keskkonnaühenduste 

Koda 

Keskkonnakaitse edendamine Eesti Roheline Liikumine 

(info@eko.org.ee ) 

Piirkonna ettevõtjad Piirkonna majandusliku 

potentsiaali suurendamine  

Kirjaga ei teavitata. 

Teavitatakse ajalehtedes 

ja Ametlikes 

Teadaannetes 

Piirkonna elanikud ja 

laiem avalikkus 

On huvitatud maksimaalselt 

kõrge kvaliteediga 

keskkonnast 

Kirjaga ei teavitata. 

Teavitatakse ajalehtedes 

ja Ametlikes 

Teadaannetes 

KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja 

asutuste nimekiri täieneda.  

 

 

 

4. KSH tulemuste avalikustamise ajakava 
 

Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala 

üldplaneering on koostamisel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle 

tulemuste avalikustamise prognoositav ajakava, on esitatud alljärgnevas tabelis.  

 

Strateegilise keskkonnamõju hindamise etapp Aeg 

KSH algatamine aprill - mai 2009 

KSH programmi koostamine juuni-juuli 2009 

Seisukohtade küsimine KSH programmi sisu osas 

pädevatelt asutustelt 

juuli 2009 

KSH programmi avalik arutelu ja selle eelnev avalik 

väljapanek (vähemalt 14 päeva). 

august 2009 

KSH programmi heakskiitmine Keskkonnaameti Viru 

regiooni poolt 

september 2009 

KSH aruande koostamine september-detsember 2009 

Üldplaneeringu kooskõlastamine koos KSH aruande 

eelnõuga 

jaanuar-aprill 2010 

Üldplaneeringu eelnõu ja KSH aruande avalik arutelu ja 

sellele eelnev avalik väljapanek 

juuli-august 2010 

KSH aruande heakskiitmine Keskkonnaameti Viru 

regiooni poolt 

oktoober 2010 
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5. Programmi koostanud eksperdi ja strateegilise 
planeerimisdokumendi koostaja andmed 

 
Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamise korraldajad on: 

 

Tudulinna Vallavalitsus 

Pargi 2 

Tudulinna alevik 

Tudulinna vald 

42202 Ida-Virumaa 
 
Telefon:  33 79 730  
e-mail: tudulinnavv@tudulinnavv.ee   
 

 

 

Lohusuu Vallavalitsus 

Avinurme 39 

Lohusuu vald 

42001 Ida-Virumaa  

 
Telefon: 33 23 660 
e-mail: lohusuuvv@lohusuuvv.ee  
 
 

Iisaku Vallavalitsus 

Tartu mnt 56 

Iisaku alevik 

Iisaku vald 

41101 Ida-Virumaa 

 
Telefon: 33 72 730 
e-mail: iisakuvv@iisakuvv.ee  

 

 

Alajõe Vallavalitsus 

Valla 8 

Alajõe küla 

Alajõe vald 

41001 Ida-Virumaa 

 
Telefon: 33 66 182 
e-mail: alajoevv@alajoevv.ee  

 

 

Üldplaneeringu konsultant ja KSH aruande koostaja on: 

 

Hendrikson&Ko OÜ  

Raekoja plats 8  

51004 Tartu 

 

mailto:tudulinnavv@tudulinnavv.ee
mailto:lohusuuvv@lohusuuvv.ee
mailto:iisakuvv@iisakuvv.ee
mailto:alajoevv@alajoevv.ee
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Töörühm 

Üldplaneeringu osakonna juhataja, projektijuht   Pille Metspalu 

Planeerimisspetsialist       Marika Pärn 

Looduskeskkonna spetsialist      Triin Vall 

Sotsiaal-majandusliku keskkonna spetsialist    Laura Uibopuu 

Kartograaf        Kätlin Veber 

 

Töörühma koosseisu võidakse töö käigus vajadusel täiendada. 

 

 

KSH projektijuht Pille Metspalu omab keskkonnamõju strateegilise hindamise 

õigust (vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seadus §34 lg 3), sest: 

 On omandanud kõrghariduse inimgeograafias (sh ruumiline planeerimine ja 

keskkonnakorraldus) Tartu Ülikoolis. Omab teadusmagistri kraadi 

inimgeograafias.  

 Omab planeerimis- ja arendusalast kogemust alates aastast 1999, 

planeeringute keskkonnamõju strateegilise hindamisega tegelenud alates 

aastast 2005.  

 Õpingud Tartu Ülikoolis sisaldasid planeerimisalast koolitust 40 tunni ulatuses.  

 Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, 

protseduuri ja hindamisega seotud õigusakte. 
 

 
 

 

6. Projektiga seotud olevate pädevate asutuste seisukohad 
 
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 36 

lõikele 3 peab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel 

sisu osas seisukohta küsima olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi 

iseloomust vähemalt Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, 

Keskkonnaministeeriumilt, Keskkonnaametilt või kohaliku omavalitsuse organilt.  

 

Käesoleva programmi koostamise käigus küsiti seisukohti Keskkonnaameti Viru 

regioonilt, Kultuuriministeeriumi valitsemisalas olevalt Muinsuskaitseametilt ja 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevalt Tervisekaitsetalituselt. Vastused 

laekusid Keskkonnaametilt ja Muinsuskaitseametilt (Lisa 3). Esitatud ettepanekud 

võeti arvesse ja täiendati KSH programmi.  

 

KSH programmi avalik väljapanek toimus 10.-23.august 2009.a. Samaaegselt 

KSH programmiga oli võimalik tutvuda ka esialgse planeeringulahendusega. 

Avalikust väljapanekust ja sellele järgnevatest avalikest aruteludest teavitati KSH 

huvigruppe kirjaga ning vastav teade ilmus Ametlikes Teadaannetes ja ajalehes 

„Põhjarannik―. KSH programmi ja üldplaneeringu eskiislahenduse avalikud 

arutelud toimusid 25. ja 26.augustil 2009.a kõigis neljas planeeringualale jäävas 

omavalitsuses. Arutelude protokollid ja osalejate nimekirjad on esitatud käesoleva 

programmi lisades. Sisulisi ettepanekuid KSH programmile avaliku väljapaneku ja 

arutelude jooksul ei esitatud. Arutati planeeringulahendusega seonduvaid 

küsimusi.  

 

http://www.hendrikson.ee/?m1=28&tid=3&prod=31


141 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



142 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

LISAD 
 

Lisa 1. KSH algatamise otsused 
Lisa 2. Seisukohtade küsimine KSH programmi eelnõule 

Lisa 3. KSH programmile laekunud seisukohad  
Lisa 4. KSH programmi avalikustamisest teavitamine 
Lisa 5. Avalike arutelude protokollid  
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Lisa 1. KSH algatamise otsused 
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Lisa 2. KSH programmi osas seisukoha küsimine 
 
 
 

 
 

 
 
 

Keskkonnaameti Viru regioon 
Virumaa Tervisekaitsetalitus 

Muinsuskaitseamet  
           

  09.06.2009 nr  1044/09 

 
 
 

Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 
ranna-ala üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi eelnõu 
 

 

Edastame vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse § 36 lõikele 3 seisukoha saamiseks Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe 

valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) programmi eelnõu. 

 

Üldplaneeringu koostamine ja KSH algatati igas planeeringualale jäävas 

omavalitsuses eraldi - Iisaku Vallavolikogu 23.aprilli 2009.a otsusega nr 11, 

Alajõe Vallavolikogu 28.aprilli 2009.a otsusega nr 17, Tudulinna Vallavolikogu 

05.mai 2009.a otsusega nr 11 ja Lohusuu Vallavolikogu 14.mai 2009.a otsusega 

nr 8. Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on hinnata võimalikke mõjusid 

keskkonnale, mis võivad kaasneda koostatava üldplaneeringu rakendamisega. 

Üldplaneeringuga kavandatakse territooriumi funktsionaalne tsoneerimine, 

määratakse elamuehituse piirkonnad ja kruntimise põhimõtted, puhke- ja 

virgestusalad ning miljööväärtuslikud piirkonnad ja kavandatakse teiste, 

planeerimisseadusest tulenevate eesmärkide täitmine.  

 

 

Eelnevale tuginedes palume Teie seisukohta KSH programmi osas. KSH 

programmi eelnõud täiendatakse laekunud seisukohtade ja ettepanekute alusel 

ning suunatakse seejärel avalikule väljapanekule ning korraldatakse KSH 

programmi ja üldplaneeringu esialgset eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.  

 

 

 

LISA: KSH programmi eelnõu. 

 

 

 



152 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

Lugupidamisega  

 

 

Triin Vall 

OÜ Hendrikson&Ko 

Planeerimis- ja keskkonnakorralduse spetsialist 

Tel 7 409 802 
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Lisa 3. KSH programmile laekunud seisukohad 
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Lisa 4. KSH programmi avalikustamisest teavitamine 
 

 

 

 

 

 

Ida-Viru Maavalitsus 

Keskkonnaameti Viru regioon 

Muinsuskaitseamet 

Virumaa Tervisekaitsetalitus 

Eesti Roheline Liikumine    05.08.2009 nr 1102/09 

 

 

 

 

 

Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 
ranna-ala üldplaneeringu eskiisi ja planeeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise programmi avalikustamine 
 

 

10.-23.08.2009.a toimub Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik 

väljapanek. Samaaegselt on võimalik tutvuda ka üldplaneeringu esialgse 

eskiislahendusega.  

 

Üldplaneeringu koostamine ja KSH algatati igas planeeringualale jäävas 

omavalitsuses eraldi, mistõttu on planeeringu koostamise korraldajateks 

Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe vallavalitsused ning planeeringu 

kehtestajateks nimetatud omavalitsuste volikogud. Keskkonnamõju strateegilise 

hindamise läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko.  

 

Üldplaneeringuga kavandatakse territooriumi funktsionaalne tsoneerimine, 

määratakse elamuehituse piirkonnad ja kruntimise põhimõtted, puhke- ja 

virgestusalad ning miljööväärtuslikud piirkonnad ja kavandatakse teiste, 

planeerimisseadusest tulenevate eesmärkide täitmine. Keskkonnamõju hindamise 

eesmärgiks on hinnata võimalikke mõjusid keskkonnale, mis võivad kaasneda 

koostatava üldplaneeringu rakendamisega. 

 

KSH programmi ja üldplaneeringu esialgse eskiisiga saab tutvuda tööajal 

Tudulinna vallavalitsuses (Pargi 2, Tudulinna alevik), Lohusuu vallavalitsuses 

(Avinurme 39, Lohusuu vald), Iisaku vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik), 

Alajõe vallavalitsuses (Valla 8, Alajõe küla) ning OÜ Hendrikson&Ko kontoris 

(Raekoja plats 8, Tartu). Programmi ja eskiisiga saab tutvuda ka vallavalitsuste ja 

OÜ Hendrikson&Ko veebilehtedel aadressil: http://www.tudulinnavv.ee, 

http://www.lohusuuvv.ee, http://www.iisakuvv.ee, http://www.alajoevv.ee ja 

http://www.hendrikson.ee (alajaotus Avalikud dokumendid – Ida-Virumaa).  

 

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimuvad üldplaneeringu eskiisi ja 

planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikud 

arutelud: 

http://www.tudulinnavv.ee/
http://www.lohusuuvv.ee/
http://www.iisakuvv.ee/
http://www.alajoevv.ee/
http://www.hendrikson.ee/
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ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

- 25.08 kell 11 Iisakus RMK Alutaguse metskonna hoones 

- 25.08 kell 14 Alajõe rahvamajas 

- 26.08 kell 13 Tudulinna vallamaja koosolekute ruumis 

- 26.08 kell 16 Lohusuu kooli saalis  

 

KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada 

24.augustini kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu 51004, e-

mail triin@hendrikson.ee, tel 7 409 802).  

 

Üldplaneeringu eskiisi kohta saab küsimusi ja ettepanekuid esitada 

vallavalitsustele: 

- Tudulinna vallavalitsus: Pargi 2, Tudulinna alevik, 42202 Tudulinna vald, 

tiiu.puu@tudulinnavv.ee tel 33 79 735; 

- Iisaku vallavalitsus: Tartu mnt 56, Iisaku alevik, 41101 Iisaku vald, 

piret.anvelt@iisakuvv.ee tel 33 72 735; 

- Lohusuu vallavalitsus: Avinurme 39, 42001 Lohusuu vald, 

pille.lapin@lohusuuvv.ee tel 33 23 668; 

- Alajõe vallavalitsus: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Alajõe vald, 

lii.liisveld@alajoevv.ee tel 33 66 181 

  

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Triin Vall 

OÜ Hendrikson&Ko 

Planeerimis- ja keskkonnakorralduse spetsialist 

Tel 7 409 802 

 

 

 

Kasutajatugi        

 

  

  07.08.2009 Keskkonnamõju hindamise teated Prindi  

 
Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu eskiisi ja 

planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine 
 
10.-23.08.2009. a toimub Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek. Samaaegselt on võimalik tutvuda 
ka üldplaneeringu esialgse eskiislahendusega.  
 
Üldplaneeringu koostamine ja KSH algatati igas planeeringualale jäävas omavalitsuses eraldi, 
mistõttu on planeeringu koostamise korraldajateks Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe 
vallavalitsused ning planeeringu kehtestajateks nimetatud omavalitsuste volikogud. 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko.  
 

mailto:triin@hendrikson.ee
mailto:tiiu.puu@tudulinnavv.ee
mailto:piret.anvelt@iisakuvv.ee
mailto:pille.lapin@lohusuuvv.ee
mailto:lii.liisveld@alajoevv.ee
http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=2
http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=982233
http://www.ametlikudteadaanded.ee/
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Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

Üldplaneeringuga kavandatakse territooriumi funktsionaalne tsoneerimine, määratakse 
elamuehituse piirkonnad ja kruntimise põhimõtted, puhke- ja virgestusalad ning 
miljööväärtuslikud piirkonnad ja kavandatakse teiste, planeerimisseadusest tulenevate 
eesmärkide täitmine. Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on hinnata võimalikke mõjusid 
keskkonnale, mis võivad kaasneda koostatava üldplaneeringu rakendamisega. 
 
KSH programmi ja üldplaneeringu esialgse eskiisiga saab tutvuda tööajal Tudulinna 
vallavalitsuses (Pargi 2, Tudulinna alevik), Lohusuu vallavalitsuses (Avinurme 39, Lohusuu 
vald), Iisaku vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik), Alajõe vallavalitsuses (Valla 8, 
Alajõe küla) ning OÜ Hendrikson&Ko kontoris (Raekoja plats 8, Tartu). Programmi ja eskiisiga 
saab tutvuda ka vallavalitsuste ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehtedel aadressil: 

http://www.tudulinnavv.ee, http://www.lohusuuvv.ee, http://www.iisakuvv.ee, 
http://www.alajoevv.ee ja http://www.hendrikson.ee (alajaotus Avalikud dokumendid - Ida-
Virumaa).  
 
Avalikule väljapanekule järgnevalt toimuvad üldplaneeringu eskiisi ja planeeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikud arutelud: 
- 25.08 kell 11 Iisakus RMK Alutaguse metskonna hoones 
- 25.08 kell 14 Alajõe rahvamajas 
- 26.08 kell 13 Tudulinna vallamaja koosolekute ruumis 
- 26.08 kell 16 Lohusuu kooli saalis  
 
KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada 24.augustini 

kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu 51004, e-mail triin@hendrikson.ee, tel 
740 9802).  
Üldplaneeringu eskiisi kohta saab küsimusi ja ettepanekuid esitada vallavalitsustele: 
- Tudulinna vallavalitsus: Pargi 2, Tudulinna alevik, 42202 Tudulinna vald, 
tiiu.puu@tudulinnavv.ee tel 337 9735; 
- Iisaku vallavalitsus: Tartu mnt 56, Iisaku alevik, 41101 Iisaku vald, piret.anvelt@iisakuvv.ee 
tel 337 2735; 
- Lohusuu vallavalitsus: Avinurme 39, 42001 Lohusuu vald, pille.lapin@lohusuuvv.ee tel 332 
3668; 
- Alajõe vallavalitsus: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Alajõe vald, lii.liisveld@alajoevv.ee tel 336 
6181 
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ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 
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Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

Lisa 5. Avalike arutelude protokollid 
 

 

 

 

 

Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 
ranna-ala üldplaneeringu esialgse eskiisi ja KSH programmi avalik 

arutelu  
 
25.08.2009 kell 11 Iisakus RMK Alutaguse metskonna hoones 

 

Protokoll  

 

 

Osalejate nimekiri eraldi lehel 

 

Päevakord:  

- ÜP protsessi tutvustus (Pille Metspalu, Hendrikson&Ko) 

- esialgse eskiisi tutvustus (Marika Pärn, Hendrikson&Ko) 

- KSH programmi tutvustus (Triin Vall, Hendrikson&Ko) 

- arutelu 

 

 

Arutelu: 

Keskkonnaamet: kas on kavas ehituskeeluvööndi piiri muutmine? Kui metsamaale 

kavandatud elamumaa, siis enam ehituskeeluvöönd piiranguvööndini metsamaal 

ei laiene.  

P.Anvelt: Kuru oja juures tehtud ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks 

10meetrini ja väikses osas ka Kuru piirkonnas olemasolevate elamute vahel.  

P.Metspalu: saab ÜPga vastavad piirangud peale panna, et metsaalal säiliks nt 

90% kõrghaljastus.  

Ü.Talitee: liigniiskuse probleemiga peab ka tegelema. Maaparandusbüroo ütles, et 

on mets peale kasvanud ja tuleb teha lahtine kraavitus. Mismoodi seda asja saab 

lahendada? Süsteemid olemas, kuid vesi ära ei voola.  

P.Metspalu: kui Maaparandusbüroo niimoodi öelnud on, ei saa ka 

üldplaneeringuga antud osas midagi muuta. Me näitame kaardil ära olemasolevad 

maaparandussüsteemid, kuidas kinnistuomanik nendega liituda saab, sõltub 

läbirääkimistest Maaparandusbürooga. ÜPs kehtestame üldised tingimused 

arendamiseks maaparandussüsteemiga alal. Olemasolevate süsteemide 

korrasoleku eest peab hoolitsema maaparandussüsteemi omanik. 

K.Simson: Kauksi külas ümber erakrundi puhke- ja virgestusmaa määramisega ei 

saa nõus olla, ümberringi tegemist RMK tulundusmetsaga, antud alal hakatakse 

metsa majandama juba järgmisel aastal. Virgestusalad peaks jääma järve ja tee 

vahele, vastasel juhul võib häirida muuhulgas metsamajandamist.  

H.Juuse: juurepessu leviku tõttu ei saa täiendavat koormust alale juurde lubada, 

uus puhkeala suurendaks koormust.  

M.Pärn: autokaravanide parkla valla ettepanekul olemasoleva parkla juures 

Kauksi keskuses. Teine koht Alajõe valla piiril (Kuru ristist alla). 

H.Juuse: ei saa hästi nõus olla, seda parklat laiendada ei saa, mõistlikum 

kavandada teise puhkeala juurde, seal olemas juba detailplaneering (kavandatud 

võrgud jm vajalik).  
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ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

Keskkonnaamet: paadi vettelaskmiskohtades peavad olema kindlasti juures ka 

suured parklad, et haagised ära mahuks. 

M.Pärn: slipi rajamise eeltingimus on ka parkla rajamine, selle saab vald määrata 

ja ÜPsse sisse kirjutada. Kaardil eristatakse, kuhu saab ligi autoga ja kuhu mitte 

(erineva tingmärgiga).   

Keskkonnamet: kas üleujutusalad tulevad kaardile, kuidas neid määratakse? 

P.Metspalu: üldplaneeringus tegeletakse antud teemaga. Varasemate 

planeeringute koostamisel oleme seda teinud mullastiku kaardi alusel.  

Keskkonnaamet: kas tehakse ka välitöid? 

P.Metspalu: jah tõenäoliselt on kohati vajalik välitööde tegemine. 

 

 

Triin Vall tutvustab KSH programmi. 

 

Arutati läbi laekunud ettepanekud: 

Peep Moorast: 

- mitte määrata kindlaid sihtotstarbeid vaid arengualad, kus võib olla 

erinevaid sihtotstarbeid. Muidu on iga planeering ÜP-d muutev, oluline on 

aidata arengut ja suunata seda. 

- VASTUS: üldplaneeringuga ei määrata sihtotstarbeid vaid juhtfunktsioone, 

mis ongi laiemad – st elamumaale antakse äri- ja üldkasutatavate hoonete 

maa kõrvalfunktsioon. Määrates vaid arengualad, ei ole tulemus 

strateegilise arengudokumendile sobiv, kuna ei võimalda arengut suunata. 

 

Anita Kuzmina: 

- kas on planeeritud tänavavalgustus Kauksi bussipeatusest järveni? Kuidas 

planeeritud kergliiklusteed? 

- VASTUS: täpsemad tehnovõrkude asukohad selguvad protsessi käigus, 

praegu selleni veel jõutud ei ole. Kavandatud kergliiklusteede asukohad 

märgitud planeeringu eskiiskaardile.  

 

Andres Metspalu: 

- kavandada veel üks paadisild Iisaku vallas.  

- VASTUS: nõustuda ettepanekuga 

 

 

 

Protokollis  

 

Triin Vall 

OÜ Hendrikson&Ko 

 

 



162 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 
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ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 
ranna-ala üldplaneeringu esialgse eskiisi ja KSH programmi avalik 

arutelu  
 
25.08.2009 kell 14 Alajõe vallamajas 

 

 

Protokoll  

 

 

Osalejate nimekiri eraldi lehel 

 

Päevakord:  

- ÜP protsessi tutvustus (Pille Metspalu, Hendrikson&Ko) 

- esialgse eskiisi tutvustus (Marika Pärn, Hendrikson&Ko) 

- KSH programmi tutvustus (Triin Vall, Hendrikson&Ko) 

- arutelu 

 

 

Arutelu: 

M.Pärn: kaardil peaks eristama olemasoleva ja perspektiivse maakasutuse (ÜP 

järgi praegu kaardil sama tingmärgiga).  

L.Liisveld: slipikoht on kavandatud Alajõe sadamasse. Supelrannamaa tuleb ainult 

Iisaku valla piiri äärde, mujale supluskohad. Eraldi kergliiklusteed küladest läbi 

reaalselt teha keeruline, kuna teed kitsad. Praegu kiirusepiirang enamasti 

50km/h.  

P.Metspalu: otstarbekam reguleerida liiklusmärkidega.  

M.Pärn: ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuid üldplaneeringuga ei tehta. 
A.Kiiver: Vajalik moodustada ranna äärde kaitsekett looduslike alade kaitseks. 

Võrdse kohtlemise printsiip hästi ei rakendu.  

M.Pärn: kas menetluses olevad detailplaneeringud on õigustatud kõik määrata 

elamumaaks? 

A.Kiiver: ei ole alust mitte määrata, kuna me ei tea, mis neist edasi saab ja et 

kas realiseeruvad.  

P.Metspalu: seaduse järgi saab seda praegu ka veel muuta, detaili omanikega läbi 

rääkida ja mitte nii ulatuslikult näidata.  

A.Arge: uute elamualade puhul toimub elamukruntide jagamine ilma 

detailplaneeringuta. Peaks määrama suurema minimaalse krundi suuruse, 

hajaasustuses metsas võiks olla suurem, tiheasustuses nt 1500m2. Kuidas saab 

naaber vahele sekkuda? 

P.Metspalu: võimalik kindlaks määrata projekteerimistingimustega, et vajalik 

naaberkinnistutega kooskõlastamine.  

 

 

 



164 
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ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

Arutati läbi laekunud ettepanekud: 

Peep Moorast: 

- mitte määrata kindlaid sihtotstarbeid vaid arengualad, kus võib olla 

erinevaid sihtotstarbeid. Muidu on iga planeering ÜP-d muutev, oluline on 

aidata arengut ja suunata seda. 

- VASTUS: üldplaneeringuga ei määrata sihtotstarbeid vaid juhtfunktsioone, 

mis ongi laiemad – st elamumaale antakse äri- ja üldkasutatavate hoonete 

maa kõrvalfunktsioon. Määrates vaid arengualad, ei ole tulemus 

strateegilise arengudokumendile sobiv, kuna ei võimalda arengut suunata. 

- tiheasutusaladel tagada avalikkuse juurdepääs rannaalale.  

- VASTUS: avalikud juurdepääsud rannaalale määratakse. 

Munitsipaalomandisse taotletavad teed valla ÜP määratud, kajastatakse ka 

rannaala ÜPs. 

- määrata Kurvi ja Kotka kinnistud elamumaaks 

- VASTUS: määrata kavandatavaks elamumaaks 

 

 

 

 

Protokollis  

 

Triin Vall 

OÜ Hendrikson&Ko 
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ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 
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Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 
ranna-ala üldplaneeringu esialgse eskiisi ja KSH programmi avalik 
arutelu  

 
26.08.2009 kell 13 Tudulinna vallamajas 

 

 

Protokoll  

 

 

Osalejate nimekiri eraldi lehel 

 

Päevakord:  

ÜP protsessi ja esialgse eskiisi tutvustus (Marika Pärn, Hendrikson&Ko) 

KSH programmi tutvustus (Triin Vall, Hendrikson&Ko) 

arutelu 

 

 

Arutelu: 

Elamualadele anda teatud kohtades juurde ka ärimaa kõrvalfunktsioon.  

Rannapungerja jõe nn saarele kehtestada hoonete rajamisel kõrguse piirang?  

Autokaravanide peatuspaigad vajavad edaspidi läbimõtlemist.  

Kõikidele paadisildadele, mis asuvad maanteest põhjasuunas, avalikke 

juurdepääse ei näidata (osad eramaal). 

Lohusuu valla piiril asuv metsatee võiks olla ka matkarada, et tekiks ring 

(maantee äärset kergliiklusteed pidi saaks Rannapungerjani tagasi). Tutvustada 

ettepanekut Lohusuu vallas toimuval arutelul. 

Muul Rannapungerjal perspektiivne, aga edasise arengu jaoks väga vajalik.  

  

 

Protokollis  

 

Triin Vall 

OÜ Hendrikson&Ko 
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Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 
ranna-ala üldplaneeringu esialgse eskiisi ja KSH programmi avalik 

arutelu  
 
26.08.2009 kell 16 Lohusuu kooli saalis 

 

Protokoll  

 

Osalejate nimekiri eraldi lehel 

 

Päevakord:  

ÜP protsessi ja esialgse eskiisi tutvustus (Marika Pärn, Hendrikson&Ko) 

KSH programmi tutvustus (Triin Vall, Hendrikson&Ko) 

arutelu 

 

 

Arutelu: 

Raadna, Kalmakülas ja Lohusuu alevikus kavandada juurde perspektiivset 

elamumaad.  

Lohusuu alevikku juurde kavandatava elamumaa puhul ettepanek 

ehituskeeluvööndi vähendamiseks 25 meetrile. 

Kanda kaardile Raadna külas olemasolev külaplats. 

Lohusuus näidata sadamamaana olemasolev sadam (kantakse kaardile). Kalma 

jõe suudmesse kavandatakse ka paadisild.  

Matkarada pikendada Kalmaküla ja Vilusi kandis, ühtiks kergliiklusteega. 

Asukohta täpsustada hiljem. 

Arvestada Tudulinna vallas toimunud avalikul arutelul esitatud ettepanekuga ning 

kanda kaardile matkarada (vastu Tudulinna valla piiri), mis ühendab kavandatava 

Peipsiäärse matkaraja maantee äärde kavandatud kergliiklusteega. 

Täpsustada avalikud juurdepääsud (vt varasemat töökaarti). 

Lohusuu alevikust kuni Tammispää külani kavandatav matkarada. 

Lohusuu alevikus kavandatava sadama maa juures puhke- ja virgestusmaa. 

 

 

Protokollis  

Triin Vall 

OÜ Hendrikson&Ko 
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Lisa 4. KSH programmi heakskiitmine – heakskiidu küsimine 

31.08.1009 ja vastuskiri Keskkonnaametilt 25.09.2009 

 

Heakskiidu küsimine, 31.08.2009 

 

 
 

 
 
 
Keskkonnaameti Viru regioon   

Pargi 15 

41537 JÕHVI 

  

                

 

31.08.2009 nr 1121/09 

 

 
 

Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 
ranna-ala üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programm 
 
Lähtudes Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 39 

lõikest 1 esitab OÜ Hendrikson&Ko Keskkonnaameti Viru regioonile kui 

keskkonnamõju strateegilise hindamise järelvalvajale heakskiitmiseks Tudulinna, 

Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi.  

 

Nimetatud üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 

hindamine algatati igas planeeringuala hõlmavas omavalitsuses eraldi - Iisaku 

Vallavolikogu 23.aprilli 2009.a otsusega nr 11, Alajõe Vallavolikogu 28.aprilli 

2009.a otsusega nr 17, Tudulinna Vallavolikogu 05.mai 2009.a otsusega nr 11 ja 

Lohusuu Vallavolikogu 14.mai 2009.a otsusega nr 8. Programmi avalik väljapanek 

kestis 10.-23.august 2009 ja avalikud arutelud 25. ja 26.augustil 2009.a 

planeeringualale jäävates omavalitsustes. 

 

 

Lisa: Peipsi järve äärse ranna-ala KSH programm 

 

 

Lugupidamisega 

 

Triin Vall   

OÜ Hendrikson&Ko 

 

Tel 7 409 802 

triin@hendrikson.ee  

Vastuskiri Keskkonnaametilt, 25.09.2009 

 

mailto:triin@hendrikson.ee
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Lisa 5. KSH aruande avalikustamisest teavitamine 

 

        

AMETLIKUD TEADAANDED 

eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal 
 

 Otsingu tulemused   

Periood () - ()   
Leitud kirjeid kokku: 8 

Kuvan: 1 - 8 
 

 

 

 06.07.2010 Keskkonnamõju hindamise teated Prindi  

 
Tudulinna, Iisaku, Lohusuu ja Alajõe Vallavalitsused teatavad, et 19. juulist kuni 16. augustini 2010 
toimuvad Tudulinna, Iisaku, Lohusuu ja Alajõe valdade Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringute ja 
üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek. 
 

Üldplaneeringute ja KSH aruande avalikustamise järgsed avalikud arutelud toimuvad järgmiselt: 
1. 16. september 2010 algusega kell 11.00 Iisaku vallamaja volikogu saalis 
2. 16. septembril 2010 algusega kell 14.00 Alajõe kultuurimaja 
3. 17. september 2010 algusega kell 12.00 Tudulinna vallamaja koosolekute ruumis 
4. 17. septembril 2010 algusega kell 15.00 Lohusuu kooli saal 
 
Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja 
planeeringu kehtestaja on Tudulinna Vallavalitsus/-volikogu, Pargi 2 Tudulinna alevik, 42202 Ida-
Virumaa, tel 3379 730, e-post tudulinnavv@tudulinnavv.ee.  
 
Iisaku valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja planeeringu 

kehtestaja on Iisaku Vallavalitsus/-volikogu, Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, 41101 Ida-
Virumaa, tel 3372 730, e-post iisakuvv@iisakuvv.ee. 
 
Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja 
planeeringu kehtestaja on Lohusuu Vallavalitsus/-volikogu, Avinurme tee 49; Lohusuu alevik, 42001 
Ida-Virumaa, tel 3323 660, e-post lohusuuvv@lohusuuvv.ee. 
 
Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja planeeringu 
kehtestaja on Alajõe Vallavalitsus/-volikogu, Valla 8 Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa, tel 3366182, e-
post alajoevv@alajoevv.ee. 
 
Üldplaneeringute koostaja ja keskkonnaekspert on OÜ Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 51004 Tartu, tel 

7409 800, e-post hendrikson@hendrikson.ee.  
 
Samaaegselt koostatavate Tudulinna, Iisaku, Lohusuu ja Alajõe valdade Peipsi järve äärse ranna-ala 
üldplaneeringute koostamise laiemaks eesmärgiks on arendada Tudulinna, Iisaku, Lohusuu ja Alajõe 
valdade Peipsi järve äärse rannaala ligikaudu 50 km pikkusest ja 3 km laiusest alast välja ühtne 
atraktiivne Peipsi põhjaranniku puhkeala. Koostatavate üldplaneeringutega kujundatakse Peipsi järve 
äärse piirkonna ruumilise arengu põhimõtted, määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja 
ehitustingimused, täpsustatakse detailplaneeringu koostamise kohustusega ala piire ja juhtusid, 
seatakse miljööväärtuslike hoonestusalade ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused jne.  
Peipsi põhjarannikut hõlmava puhkevõrgustiku väljaarendamise eesmärgil on neljas vallas viidud läbi 
ühine planeeringuprotsess. Valdade territooriumite osasid on planeeritud piiriüleselt ning ühtseid 

http://www.ametlikudteadaanded.ee/
http://www.rik.ee/
http://kinnistusraamat.rik.ee/
https://ariregister.rik.ee/
https://ettevotjaportaal.rik.ee/
http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=1155145
http://www.ametlikudteadaanded.ee/
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põhimõtteid järgides, tagades läbi kergliiklusteede ja matkaradade sidusus naaberomavalitsuste 
territooriumite ja planeeringualast väljajäävate piirkondade vahel. Samuti on ühiselt läbi arutatud kogu 
piirkonna ruumilise arengu strateegia, maakasutuspõhimõtted ning funktsionaalne tsoneering.  
 
Üldplaneeringute koostamisega paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), 
mille eesmärk on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, 
mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning leevendavate meetmete väljatöötamine negatiivsete mõjude 
vähendamiseks. Kuna Peipsi põhjarannikut hõlmava puhkevõrgustiku väljaarendamise eesmärgil on 
neljas vallas viidud läbi ühine planeeringuprotsess, on Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi 
järve äärse ranna-ala üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne koondatud ühte 
köitesse. Riigipiiriülest keskkonnamõju üldplaneeringute elluviimisega ei kaasne. 

 
Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja KSH aruande materjalidega on võimalik 
tutvuda alates 10. juulist kuni 17. septembrini 2010 järgmiselt: 
1. Tudulinna vallamajas tööaegadel E-R 8.00-16.30, lõuna 12.00-12.30; 
2. Tudulinna valla veebilehel: www.tudulinnavv.ee 
3. Hendrikson&Ko veebilehel: www.hendrikson.ee alajaotuses Avalikud dokumendid/Ida-Virumaa 
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kohta saab 
esitada avaliku väljapaneku jooksul 19. juulist kuni 16. augustini 2010 kirjalikult Tudulinna 
Vallavalitsusele (Pargi 2 Tudulinna alevik, 42202 Ida-Virumaa, tel 3379 730, e-post 
tudulinnavv@tudulinnavv.ee; kontaktisik: arendusnõunik Tiiu Puu, tel 3379 735; e-post 
tiiu.puu@tudulinnavv.ee). 

 
Iisaku valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja KSH aruande materjalidega on võimalik 
tutvuda alates 10. juulist kuni 16. septembrini 2010 järgmiselt:  
1. Iisaku vallamaja kantseleis tööaegadel E-R kell 8-16.00; 
2. Iisaku valla veebilehel: www.iisakuvv.ee;  
3. Hendrikson&Ko veebilehel: www.hendrikson.ee alajaotuses Avalikud dokumendid/Ida-Virumaa 
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid Iisaku valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kohta saab esitada 
avaliku väljapaneku jooksul 19. juulist kuni 16. augustini 2010 kirjalikult Iisaku Vallavalitsusele (Tartu 
mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, 41101 Ida-Virumaa, tel 3372 730, iisakuvv@iisakuvv.ee; kontaktisik: 
maanõunik Piret Anvelt, tel 3372 735; e-post piret.anvelt@iisakuvv.ee). 

 
Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja KSH aruande materjalidega on võimalik 
tutvuda alates 10. juulist kuni 17. septembrini 2010 järgmiselt: 
1. Lohusuu vallamaja kantseleis tööaegadel E-R kell 8.00-16.00 
2. Lohusuu valla veebilehel: www.lohusuuvv.ee 
3. Hendrikson&Ko veebilehel: www.hendrikson.ee alajaotuses Avalikud dokumendid/Ida-Virumaa 
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kohta saab 
esitada avaliku väljapaneku jooksul 19. juulist kuni 16. augustini 2010 kirjalikult Lohusuu 
Vallavalitsusele (Avinurme tee 49, Lohusuu alevik, Lohusuu vald, 42001 Ida-Virumaa, tel 3323 660, e-
post lohusuuvv@lohusuuvv.ee, kontaktisik: maakorraldaja Pille Lapin, tel 3323 668; e-post 
pille.lapin@lohusuuvv.ee). 

 
Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja KSH aruande materjalidega on võimalik 
tutvuda alates 10. juulist kuni 16. septembrini 2010 järgmiselt: 
4. Alajõe vallamaja kantseleis tööaegadel E-N kell 8.30-16.45, lõuna 12.30-13.00; 
5. Alajõe valla veebilehel: www.alajoevv.ee 
6. Hendrikson&Ko veebilehel: www.hendrikson.ee alajaotuses Avalikud dokumendid/Ida-Virumaa 
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kohta saab esitada 
avaliku väljapaneku jooksul 19. juulist kuni 16. augustini 2010 kirjalikult Alajõe Vallavalitsusele (Valla 8 
Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa, tel 3366 182, e-post alajoevv@alajoevv.ee, kontaktisik: vallavanem 
Aivar Rahe, tel 3366 188; e-post aivar.rahe@alajoevv.ee). 
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Ettepanekuid ja vastuväiteid Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala 
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta saab esitada KSH aruande avaliku 
väljapaneku jooksul 19. juulist kuni 16. augustini 2010 kirjalikult keskkonnaekspert OÜ`le 
Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu, tel 409800, e-post hendrikson@hendrikson.ee; 
kontaktisik: Laura Uibopuu, tel 7409 802; e-post laura@hendrikson.ee). 
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Lisa 6. Keskkonnaameti Viru Regiooni e-kiri, 15.09.2010 

 

From: "Irina Sotsova" <Irina.Sotsova@keskkonnaamet.ee> 

To: "Laura Uibopuu" <laura@hendrikson.ee> 

Date: 15.09.2010 14:41:03 

Subject: KSH aruandest 

 

Tere 

 

Teavitame, et tutvusime avalikule väljapanekule suunatud Tudulinna, 

Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala 

üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega.  

 

Palume arvestada järgmiste täiendustega: 

 

Keskkonnaamet on seisukohal, et planeeringuga määratud 

ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse esitamine on põhjendatud 

vaid Tudulinna vallas Rannapungerja külas Rannapungerja jõe jõesaarel 

paatide teenindamiseks kavandatava tankla ja vettelaskimskoha ulatuses, 

Lohusuu vallas Tammispää küla ja Lohusuu aleviku piiril asuva puhke- ja 

virgestusmaal, Lohusuu vallas Tammispää külas Vanavaade kinnistul 

(42002:002:0039), ning Iisaku vallas Kuru külas Tooma ja Sideri 

katastriüksuste metsamaal. Muus osas on tegu aladega kus on 

arendustegevus võimalik ehituskeeluvööndit vähendamata.  

 

Ehituskeeluvööndi vähendamise täpne ulatus määratakse 

Looduskaitseseaduse § 40 esitatud taotluste ja analüüsi alusel. 

 

Lugupidamisega 

 

Irina Sõtšova 

Keskkonnaamet Viru regioon 

keskkonnakorralduse spetsialist 

3572614 

 

  

mailto:Irina.Sotsova@keskkonnaamet.ee
mailto:laura@hendrikson.ee
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Lisa 7. KSH aruande avalikud arutelud, 16.09.2010 ja 17.09.2010, 

protokollid ja osalejate nimekirjad 

 

 

Iisaku vald 
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Alajõe vald 

 

 

ALAJÕE VALLAVALITSUS 

Alajõe valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneering ja KSH 

avalik arutelu 

 

 

Toimumisaeg: 16.september 2010, kell 14.00-15.00 
Toimumiskoht: AlajõeVallavalitsus, kultuurimaja saal 

Koosoleku juhataja: Marika Pärn 

Osavõtjad: Aivar Rahe, Maidu Plõks, Margus Kütt, Andrus Toss, Laura Uibopuu 

Protokollija: Tiina Luts 
Lisa 1. Avalikust arutelust osavõtnute allkirjastatud nimekiri. 

 

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:  
  Rannaala üldplaneering ja KSH aruannete tutvustamine. 

  Laekunud ettepanekute tutvustus ja arutelu. 

 

1. M.Pärn tutvustas üldplaneeringu olukorda. 

 

2. M.Pärn – vaatame konkreetset vastuväidet, mis puudutab kaardile 

märgitud teid. 

 

M.Plõks – minu kinnistu juurde planeeritakse teed, mis rajatakse ilusasse 

samblikuga männimetsa.  

 

Otsustati:.Täspsutada kaardil olevate teede asukohta ja mahavõtmise võimalust. 

 

M.Plõks – planeeritud parklad võiksid olla mujal. Samas üle tee olemas 

asfalteeritud plats. 

 

Otsustati: parklate ja juurdepääsuteede süsteemiga võiks tegeleda vallavalitsus. 

 

    Sellega loeti päevakord ammendatuks ja avalik arutelu lõppenuks. 

 

     Juhataja:    Protokollija: 

....………………………….   ..................................... 
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Tudulinna vald 

 

 

Tudulinna valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneering ja 

üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) 

 

Üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu 

 

17.09.2010 kell 12.00 Tudulinna  vallamaja 

 

PROTOKOLL 

 

Nimekiri eraldi lehel 

 

Esialgne päevakava: 

1. ÜP ja KSH aruande lühitutvustus (Marika Pärn, Laura Uibopuu 

Hendrikson&Ko) 

2. Arutelu 

 

 

Arutelu käigus esitas Tudulinna vallavanem Andrus Toss ettepaneku korrigeerida 

senist ettepanekut ehituskeeluvööndi vähendamise osas ning eemaldada 

üldplaneeringust Jõhvi-Tartu-Valga maanteest põhjasuunas asuvate maaüksuste 

osas ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek. Piirkonna väljaarendamiseks on 

oluline vähendada ehituskeeluvööndit Rannapungerja saarel ja poolsaarel. Selles 

osas jätta taotlus üldplaneeringusse. 

 

Täiendavaid ettepanekuid ei esitatud. 

 

 

Protokollis 

 

 

Marika Pärn 

H&Ko 
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ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

Lohusuu vald 

 



187 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



188 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



189 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



190 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



191 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



192 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



193 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



194 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



195 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



196 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



197 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



198 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



199 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



200 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



201 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



202 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



203 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 
  



204 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

Lisa 8. KSH aruande heakskiitmine, 30.12.2010 

 

 



205 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 



206 

Töö nr 1214/09 Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessist, lähteandmestiku koond ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruanne 

 

 


