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Sissejuhatus 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Iisaku valla üldplaneering aastani 

2015. Üldplaneering koostati eelmise üldplaneeringu täpsustamiseks ja kaasajastamiseks 

ning algatati Iisaku Vallavolikogu 16. märtsi 2006. aasta otsusega nr 11 (LISA 1). 

Üldplaneeringu lähteülesanne kinnitati Iisaku Vallavolikogu 16.03.2006 otsusega 

 nr 11 (LISA 2). Üldplaneering hõlmab Iisaku valla haldusterritooriumit. 

Üldplaneeringu eelnõu valmis koostööna Iisaku Vallavalitsuse töötajate,  Iisaku Vallavolikogu 

liikmete ja valla elanike vahel. 

Üldplaneeringu koostamise põhitöögruppi kuulusid: 

Avo Kiir – Iisaku vallavanem 

Vello Taar – Iisaku vallavolikogu esimees 

Anneli Oone- Iisaku vallavolikogu aseesimees 

Piret Anvelt – Iisaku vallavalitsuse maanõunik 

Jaak Arm- Iisaku vallavolikogu liige 

Lauri Räbin- Iisaku vallavolikogu liige 

Vello Tohver- Iisaku vallavalitsuse majandusnõunik 

Paavo Palmet- Iisaku elamumajanduse juhataja 

 

Iisaku vallavalitsuse 19. aprilli 2006. aasta otsusega nr 89 algatati Iisaku valla 

üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (LISA 3). Keskkonnamõju 

strateegilist hindamist (KSH) viib läbi Iisaku vallavalitsuse töörühm koosseisus: 

Avo Kiir Iisaku vallavanem, KSH töörühma juht, Kuido Kartao KSH juhtekspert (litsents nr KMH 

0034) Piret Anvelt Iisaku valla maanõunik, eskkonnaspetsialist 

Asjast huvitatud isikud on: 

Iisaku Vallavalitsus 

Iisaku Vallavolikogu 

Ida-Viru Maavalitsus 

Keskkonnaministeerium (Ida-Virumaa Keskkonnateenistus) 

vallaelanikud, maaomanikud, ettevõtjad 

laiem avalikkus 

valitsusvälised organisatsioonid ja keskkonnaühendused 

Riiklik Looduskaitsekeskus 
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KSH programm on heaks kiidetud Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse poolt 02.10.2006 

kirjaga nr 32-3-1/8710 (LISA 3). 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse läbi vastavalt 22. veebruaril 2005. aastal 

vastu võetud “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele”. 

 

Üldplaneeringu koostamine on pikaajaline protsess, mille käigus planeeringulahendused 

pidevalt täienevad. Keskkonnamõju strateegiline hindaja lähtus aruande koostamisel 

Iisaku valla üldplaneeringu eelnõus seisuga juuli 2007 toodud planeeringulahendustest. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel on kasutatud järgmisi materjale: 

EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): KeM Info- ja 

Tehnokeskus; 

Ida-Viru Arengukava 2004+ 

Ida-Viru Maakonnaplaneering, 1998; 

Maa-ameti kaardiserver 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneering. Ida-Virumaa asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused, 2003; 

Iisaku valla arengukava, 2004; 

Iisaku valla üldplaneering aastani 2015, eelnõu juuli 2007 seisuga; 

Iisaku valla üldplaneering, 1999; 

Viru alamvesikonna veemajanduskava eelnõu, 2005. 

 

1. Üldosa 
 

1.1 Üldplaneeringu eesmärk, vajadus ja üldiseloomustus 

Vastavalt „Planeerimisseadusele” §2 ja 8 on üldplaneeringu eesmärgiks valla 

territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine 

detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning 

detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks. 

Üldplaneering peab tagama võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid 

arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, 

ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks. 

Käesoleva KSH objektiks olev üldplaneering koostati Iisaku valla eelmise 

üldplaneeringu täpsustamiseks ja kaasajastamiseks. Iisaku valla uue üldplaneeringu 

koostamise vajadus oli tingitud eelkõige muutunud seadusandlusest, alates 01.01.2003.a 

kaotas kehtivuse Ehitus- ja planeerimisseadus, mille alusel eelmine üldplaneering oli 

koostatud. Lisaks oli uue üldplaneeringu koostamine vajalik Iisaku Vallavolikogu poolt 

21. detsembri 2006. aasta määrusega nr 26 kinnitatud “Iisaku valla arengukava muutmine 

aastateks 2004-2008” toodud eesmärkide täitmiseks vajaliku maakasutuste määramiseks 

ja õigusliku keskkonna kujundamiseks Iisaku valla ruumiliseks arenguks. 

Iisaku valla üldplaneering aastani 2015 on koostatud tuginedes valla arenguvisioonile: 

„Iisaku vald on tuntud turvalise ja kaasaegse elukeskkonnaga, 

keskkonnasõbraliku ettevõtlusega, arenenud sotsiaalse ning tehnilise 

infrastruktuuriga ja ühistranspordiga hästi hõlmatud alana. Valla lõunapoolsed, Peipsi järve 

äärsed alad moodustavad omanäolise looduskeskkonnaga, säilinud ajaloolise 

asustusstruktuuriga ning mitmekesiste turismi- ja puhkevõimalustega perspektiivse 

elamuarenduse piirkonna”. 

Üldplaneeringu eesmärgid on järgnevalt määratud valdkondade kaupa: 

Looduskeskkond: 

Säilitada looduslik keskkond vähemalt praeguses mahus; 

Tagada keskkonnasäästlik maakasutus; 

Valla lõunaosas säilitada ajalooline asustus ja maakasutus; 
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Tagada miljööväärtuslike alade säilimine. 

Elu- ja sotsiaalkeskkond: 

Suurendada elanike arvu nii läbi uute kui uuendatavate elamurajoonide 

arendamise; 

Valla lõunaosas soodustada turismi- ja puhkemajanduse arengut ning luua võimalused uusasustuste 

tekkimiseks ;. 

Kompaktse keskuse-Iisaku aleviku edasine väljaarendamine 

 

Olulist mõju omava tootmise piiramine elamu- ja puhkealade läheduses; 

Suurematele tootmis- ja ärimaadele roheliste puhvertsoonide ja kaitsehaljastuse 

kavandamine; 

Luua võimalused looduslikult atraktiivsete piirkondade avamiseks ja 

säilitamiseks; 

Säilitada ühiskondlike hoonete avalik kättesaadavus ja juurdepääs; 

Tihe koostöö naaberomavalitsustega ratsionaalsete lahenduste leidmiseks 

elanikele erinevate teenuste pakkumisel. 

Määrata jäätmete kogumispunktide asukohad. 

Majanduskeskkond: 

Valla keskuse ümbruses luua võimalused väikeettevõtluse mitmekülgseks arenguks; 

Reserveerida uued tootmis- ja ärimaad Kasevälja tööstusalal; 

Säilitada intensiivne põllumajanduslik tootmine suurematel põllumassiividel. 

Luua võimalused puhkemajandusliku ettevõtluse arendamiseks 

Infrastruktuur ja kommunikatsioonid: 

Ühisveevärgi ja –kanalisastioonivõrgu laiendamine ja arendamine 

tiheasustusaladel; 

Kergliiklusteede rajamine 

 

 

1.2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk, ulatus ja 

metoodika 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on Iisaku valla üldplaneeringu 

elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude 

olulisuse ja ulatuse hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate 

meetmete, positiivsete mõjude esiletoomiseks täiendavate leevendavate meetmete ning 

keskkonnamõju seiremeetmete väljapakkumine. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus hõlmab planeeringu elluviimisega 

kaasnevate mõjude analüüsi Iisaku valla territooriumil, kuivõrd üldplaneering hõlmab 

Iisaku valla haldusterritooriumi ning piiriülest olulist mõju pole ette näha. 

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks valiti esmalt 

vastavalt kohalikule eripärale valdkonnad, millele avalduvat keskkonnamõju käesolevas 

dokumendis käsitletakse. Igas valdkonnas püstitati KSH eesmärgid (tabel 1), mille suhtes 

üldplaneeringu meetmete mõju hinnatakse. 

 

Tabel 1. Iisaku valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgid 

KSH valdkond KSH eesmärgid 

Vesi ja pinnas Vältida pinnase, pinna- ja põhjavee reostust määral, mis 

võiks kahjustada keskkonda 

Hoida veekasutust sellisel tasemel, et ei toimuks 

ületarbimist 

Säilitada ja vajadusel taastada olulisi ökoloogilisi 

protsesse 

(nt hüdroloogia, veekvaliteet) 
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Õhk ja klimaatilised 

faktorid 

Vältida õhusaastet määral, mis võiks kahjustada 

keskkonda 

Vähendada vajadust autodega liikumiseks 

Vähendada kasvuhoonegaaside emissioone 

Bioloogiline mitmekesisus, 

taimed, loomad 

Säilitada ja taastada bioloogiline mitmekesisus 

Hoida ära negatiivseid mõjusid kaitsealadele, 

kaitsealustele 

liikidele ja kaitstavatele loodusobjektidele. 

Tagada vajalike ökoloogiliste protsesside toimimine 

looduslikel aladel 

Tagada toimiv rohevõrgustik 

Elanikkond ja inimeste 

tervis 

Tagada elanikkonnale võimalusi loodusega kokku 

puutuda, 

looduses liikuda 

Toetada tervislikke eluviise 

Tõsta elukeskkonna turvalisust 

Vähendada keskkonnasaaste, müra ja vibratsiooni mõjusid 

Sotsiaalsed mõjud Tagada avalike teenuste kättesaadavus kõigile 

Tagada puhke-, spordi-, kultuuri, ja vabaaja veetmise 

võimaluste kättesaadavus kõigile 

Sotsiaalsete võrgustike tugevdamine 

Kultuuripärand ja maastik  Säilitada muinas- ja kultuurimälestisi ja teisi kultuuriliselt 

olulisi paiku 

Ehitada uusi hooneid ja rajatisi selliselt, et nad sobiksid 

antud 

keskkonda 

Säilitada kohaliku maastike mitmekesisus ja omapära (sh 

miljööväärtuslikud alad) 

Tagada avaliku ruumi kättesaadavus 

Säilitada väärtuslikke maastikke 

Majandus Soodustada mitmekülgse ettevõtluse arendamist erinevates 

piirkondades 

Arendada infrastruktuuri 

Tagada võimalikult laialdane ja mitmekesine tööhõive 

vallas 

Jäätmeteke  Vähendada jäätmeteket, rakendada taaskasutust, 

kompostimist 

 
 

 Üldplaneeringus kirjeldatud meetmete keskkonnamõju hinnatakse KSH eesmärkide 

suhtes. Mõjusid hinnatakse eraldi lühiajalises ja pikaajalises perspektiivis. 

 

Alternatiivide võrdlemisel käsitletakse käesoleva töö käigus tekkinud alternatiive. KSH 

protsess algatati oluliselt hiljem kui üldplaneeringu koostamise protsess, sellest tulenevalt 

olid suures osas sobivad tegevuste alternatiivid planeeringu koostajate poolt juba varem 

välja valitud. Alternatiivide valimise protsessi on tagantjärgi väga raske taastada, kuna 

seda ei ole piisava täpsusega dokumenteeritud. KSH koostaja hindab planeeringu 

koostajate poolt tehtud valikuid pädevaks ja ei näe vajadust kõrvale jäänud alternatiive 

siinkohal käsitleda. 

Üldplaneeringu meetmete keskkonnamõju hindamisel ja alternatiivide võrdlemisel 

kasutatakse järgmist hindeskaalat: 

+ positiivne mõju 

++ tugev positiivne mõju 

- negatiivne mõju 

-- tugev negatiivne mõju 

0 olulist mõju pole ette näha 
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? mõju pole teada 

 

1.3 Üldplaneeringu seos teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega. 

Seosed maakonna ja valla arengudokumentidega (Ida-Viru maakonnaplaneering, s.h 

teemaplaneering Ida-Viru maakonna asustust ja maakasutustsuunavad 

keskkonnatingimused, Ida-Viru maakonna arengukava ja Iisaku valla arengukava) on 

esitatud tabelis 2 valdkondade kaupa. 

Peatüki 1.1 ja tabeli 2 põhjal võib väita, et KSH objektiks olev üldplaneering on 

kooskõlas teiste asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentide KSH valdkondi 

puudutavate eesmärkidega. 

 

Tabel 2. Teiste asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentide eesmärgid valdkondade kaupa. 

KSH valdkond  Ida-Viru 

maakonnaplaneeringu 

(valminud 

1998.a) (s.h 

teemaplaneering; 

valminud 2003.a) 

eesmärgid 

Ida-Viru maakonna 

arengukava 2004+ 

(valminud 2004a.) 

Iisaku valla arengukava 

(valminud 2006. 

a) eesmärgid 

Vesi ja pinnas  Põhjaveevarude parem 

(säästlik) kasutamine 

ja kaitse, et kindlustada 

põhjaveevarude 

püsiv kvaliteet; 

Pinnaveekogude kaitse, et 

vee ratsionaalse 

kasutamisega tagada 

siseveekogude 

ökoloogiline tasakaal ning 

kalavarude ja veeelustiku 

looduslik taastootmine. 

 Tagada veevarude ja teiste 

loodusressursside säästev 

kasutamine; 

Õhk ja 

klimaatilised 

faktorid 

Saasteainete emissiooni 

vähendamine õhku; 

Suuna seadmine parima 

võimaliku 

tehnoloogia kasutamisele ja 

parima 

keskkonnapraktika 

rakendamisele. 

  

Bioloogiline 

mitmekesisus, 

taimed, loomad 

Looduse ja ressursside 

ratsionaalne 

kasutamine ja säästmine; 

Kujunenud ökosüsteemide 

säilitamine; 

Rohelise võrgustiku 

planeerimine 

Kõrge keskkonnariskiga 

objektide 

planeerimisel tuleb ette näha 

meetmeid nende 

negatiivse keskkonnamõju 

leevendamiseks 

ning kompenseerimiseks; 

Asustuse kavandamisel ei 

tohi läbi lõigata 

rohelise võrgustiku koridore 

ega häirida 

tuumala terviklikkust. 

 Tagada kaitsealuste 

üksikobjektide 

säilimine ja kaitse; 

Tagada metsauuenemisele 

kaasaaitamine (istutuskülv, 

kultuuride 

hooldamine). 
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Elanikkond ja 

inimeste tervis 

 Rehabilitatsioonikeskuste 

rajamine ja 

narkoennetusstrateegia 

täiustamine; 

Riiklike lasteaedade, 

lastekodude 

ja vanurite hooldekodude 

renoveerimine; 

Multifunktsionaalsete 

sotsiaalhoolduskeskuste 

rajamine. 

Avahooldussüsteemi 

väljaarendamine 

ning 

rehabilitatsiooniteenuste 

kättesaadavuse 

suurendamine; 

Esmaabi ja eriarstiabi ning 

raviteenuste kättesaadavuse 

parandamine; Elanike 

hulgas 

keskkonnateadlikkuse 

tõstmine ning puhta 

elukeskkonna 

väärtustamine. 

Sotsiaalsed 

mõjud 

Inimeste vajaduste 

(teenuste, töö- ja 

puhkekohtade 

kättesaadavus; elamispind) 

rahuldamine; 

Töökohtade arvu 

suurendamine; 

Keskuskohtade süsteemi 

väljakujundamine; 

Praegune koolide võrk peab 

maakonnas 

senisel kujul säilima; 

Puhkemajanduslikel 

eesmärkidel tuleks 

arendada järgmisi turismi 

liike: ajaloolised ja 

kultuurilised 

mälestusmärgid, etnilised 

huviobjektid; 

looduskaitsealad 

(puutumatu 

loodus) ja ökoturism; vabas 

õhus toimuvad 

tegevused, ratsutamine, 

matkamine, 

jalgrattasõit, jaht 

Koolide materiaal-tehnilise 

varustatuse ajakohastamine; 

Täiskasvanute täiendõppe 

võimaluste avardamine 

kutsekoolide baasil; 

Toetatud töökohtade 

loomine 

riskigruppidele. 

Luua tingimused kaasaegse 

ja 

kvaliteetse alus- ning 

põhihariduse 

omandamiseks; 

Viia läbi looduskoolitusi 

õpilastele, 

turistidele; 

Luua mitmekesised 

huviharidusvõimalused; 

Kaasaegsete elamupiirkonna 

(piirkondade) 

väljaarendamine; 

Noortele spetsialistidele 

elamispinna 

tagamine; 

Soodustada mitmekesise, 

kohalikku 

identiteeti ja traditsioone 

väärtustava 

kultuurielu ja –

infrastruktuuri arengut; 

Luua võimalused 

mitmekesiseks 

sporditegevuseks ja 

aktiivseks vaba aja 

veetmiseks (k.a jahiturism) 

ning 

vajaliku teenindussfääri 

(toitlustus, 

majutus) arenguks; 

Arendada valla metsaaladel 

välja 

matkaradade ja 

puhkekohtade 

infrastruktuur; 

Tärivere karjääri ala 

rekultiveerimine ning 

puhke- ja 

turismipiirkonnaks välja 

arendamine. 

Kultuuripärand 

ja maastik 

Säilitada väärtuslike 

maastike omapära; 

Säilitada ja avada 

silmapaistvalt ilusad 

vaatekohad; 

Uute rajatiste 

Traditsioonilise 

kultuurmaastiku 

ja tööhõive säilitamine 

maapiirkonnas. 

Valla kultuurmaastiku ja 

ehitiste 

heakorrastamine. 
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projekteerimisel tuleb 

tagada 

olemasolevate väärtuste 

säilimine ning 

maastikuarhitektuuriline 

sobivus väärtusliku 

maastiku taustaga; 

Põllumajandusmaad tuleb 

säilitada avatuna 

ning soovitatavalt kasutusel 

olevatena; 

Likvideerida maastike 

üldilmet kahjustavad 

peremeheta varemed jms 

heakorrastamata 

objektid. 

Majandus Ettevõtete vajaduste 

(tootmismaa ja tehniliste 

infrastruktuuride olemasolu) 

rahuldamine; 

Prioriteediks on teekatete 

regulaarne 

taastusremont, hooldetööd 

ja avariiohtlike 

teelõikude ning sildade 

ümberehitused, uusi 

maanteid ei kavandata; 

Konfliktsetes piirkondades 

tuleb lahendada, kuidas 

praegust ja 

planeeritavat 

tootmistegevust ning 

keskkonnakaitset mõistlikult 

ühitada, et 

toota, aga ka säilitada 

elanikele elamisväärne 

elukeskkond. 

Väikeettevõtluse 

arendamine; 

Tihe koostöö kohalike 

omavalitsustega 

regionaalset 

arengut toetavate projektide 

väljatöötamiseks; Rajada 

linnade ja valdade vahele 

mugavad ja ohutud 

ühendusteed. 

Vallateede regulaarne 

hooldus ja 

uuendamine; 

Tagada hea teeühendus 

valda 

ümbritsevate piirkondade ja 

keskustega; 

Ühistranspordivõimaluste 

säilitamine 

ja kättesaadavuse 

laiendamine valla 

äärealadel; 

Koostöös 

naaberomavalitsusega  

Soodsate tingimuste 

loomine 

põllumajandussaadusi 

töötleva 

ettevõtte ja 

metsatöötlusettevõtte 

loomiseks valda. 

Jäätmeteke    Kaasaegse 

jäätmekäitlussüsteemi 

loomine. 

 
 

 

2. Mõjutatava keskkonna kirjeldus  

2.1. Iisaku valla arengusuunad  

 

Iisaku valla asukoht on soodne, paiknedes Ida-Virumaa lõunaosas ja valda läbib põhja-lõuna 

suunaliselt vabariikliku tähtsusega Narva-Jõhvi-Tartu- Valga maantee. Maakonnakeskus Jõhvi asub 

vallakeskusest 30 km kaugusel. Teinegi linn Kohtla-Järve asub 35 km kaugusel. Sillamäe sadama ja 

linnade areng toob piirkonda ettevõtluse elavnemist, loob eeldused uute töökohtade tekkeks. Iisaku 

valla keskused (Iisaku, Kuru-Kauksi) ning külad võivad pakkuda vaba elamumaad ning seni vähe 

kasutatud tootmisalasid. Vallal on head looduslikud tingimused (väärtuslikud maastikud, metsad 
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valla ida ja lõuna poolel) ja ajalooline-kultuuriline pärand, mis annavad võimalusi arendada turismi 

vallas. Suurt mõju valla arengule avaldab tulevikus kindlasti Peipsi kaldal asuv perspektiivne 

elamurajoon.  

Prognoositav on valla elanike stabiilne arv, mida võib samas oluliselt mõjutada rände muutumine.  

Jõhvi linna kinnisvara hindade tõus 2005.a. on tõstnud huvi Iisaku valla külades asuvate elamute 

vastu. Üldine Ida-Virumaa linnade areng kiirendab ka linnalähedaste valdade arengut.  

Tähtsaks arengusuunaks Iisaku vallas on turismi, eriti siseturismi, arendamine. Selle aluseks on 

esialgu Ida-Viru unikaalsed maastikud, eriti sood ja rabad, Natura 2000 loodushoiuala ja 

strateegiline asukoht Jõhvi-Tartu maanteel.  Iisaku vallas ja selle ümbruses on  

muinsuskaitsemälestisi, mida on võimalik paremini eksponeerida ja kättesaadavaks teha. Oluline on 

naaberomavalitsuste vaheline koostöö ning turismiteenuste ühine arendamine.  

Valla jätkusuutlikuks arenguks on vajalik majandusstruktuuri mitmekesistamine ja teiste 

majandusvaldkondade arendamine. Alternatiivsete ettevõtlusvormide arenguks saab eeldusi luua ka 

kohalik omavalitsus.  

2.2. Valla asend  

 

Iisaku vald piirneb  Illuka, Mäetaguse, Alajõe, Tudulinna vallaga. Valla pindala on 258 km² . Valla 

territooriumil paikneb 17 küla ja Iisaku alevik.  

Olulise tähtsusega transpordiinfrastruktuuri objektidest läbib Iisaku valda (15 km ulatuses) põhja-

lõuna suunaliselt vabariikliku tähtsusega Narva- Jõhvi- Tartu- Valga maantee, mis on arvatud ka 

VIA HANSEATICA projektide hulka ja kohaliku tähtsusega riigimaanteed Kauksi-Vasknarva (5 km 

ulatuses) ning Iisaku-Avinurme (3 km ulatuses).  

Üle poole valla territooriumist on kaetud metsade, soode ja rabadega. Suuremad neist on Õpetajate 

soo, Valgesoo ja Muraka raba (osaliselt vallas).  

2.3. Rahvastiku dünaamika  

 

2006. aasta alguse seisuga elab vallas 1484 elanikku. Valla asustustihedus on 6,0 inimest km
2 

kohta 

(Eesti keskmine 31,1 elanikku km
2
). Valla asustus on peamiselt koondunud kesk- ja lõunaossa, 

hõredamalt on asustatud valla  lääneosa.  

Enamikes väiksemates külades on elanike arv stabiilne, ainult valla keskuses võib täheldada 

viimase 6 aasta jooksul elanikkonna vähenemist (vt. tabel 9).  

Tabel 3. Iisaku valla elanikkonna dünaamika 2000-2006  

Küla nimi  2000 2001 2002  2003  2004  2005  2006  

Iisaku alevik 989 974 935 932 932 914 905 

Alliku 49 32 41 41 41 43 44 

Imatu 6 6 5 5 5 5 5 

Jõuga 58 56 55 55 55 57 59 

Kasevälja 48 66 51 50 50 44 47 

Kauksi  61 62 63 60 60 61 59 

Koldamäe  7 7 5 5 5 4 4 
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Kuru 64 61 66 64 64 64 63 

Lipniku 16 13 13 13 13 11 14 

Lõpe 8 8 6 6 6 6 6 

Pootsiku 34 32 30 30 30 29 22 

Sõrumäe 31 31 40 40 31 29 28 

Sälliku 37 37 31 31 40 39 37 

Taga-Roostoja 4 3 5 5 5 5 5 

Tammetaguse 25 23 18 18 18 18 18 

Tärivere 65 64 58 58 58 58 55 

Vaikla 66 65 70 69 69 64 67 

Varesmetsa 44 45 44 44 44 43 42 

Valla tasand       4 

        

Kokku 1612 1585 1536 1526 1526 1494 1484 

 

Viie aasta jooksul on valla rahvaarv vähenenud 128 inimese võrra, enamus neist alevikust. Samas ei 

ole võimalik leida vaba elamispinda. Kuigi Iisaku vald asub Jõhvi ja Kohtla-Järve linna läheduses, 

ei ole seni vallas toimunud rahvaarvu kasvu. 2005.a. on Jõhvi linna kinnisvara hinnad tõusnud teiste 

Eesti suurlinnade tasemele, mis avaldab edaspidi mõju ka ümberkaudsete valdade arengule.  

2.4. Asustusstruktuur  

 

Valla üldine asustusstruktuur säilib ning seda on planeeringulahendusega edasi arendatud.  

Iisaku valla hoonestus koosneb valdavalt väikeelamutest. Vallas on 506 talumajapidamist ja 

individuaalelamut. Korterelamud paiknevad Iisaku valla keskuses Iisaku alevikus (31).  

Asustusstruktuuri ruumilise arengu põhimõtted ei toeta monofunktsionaalsete suurte 

uusväikeelamualade teket ja soosib loodussäästvamaid ja pikaajaliselt kestvamaid lahendusi, mis ei 

määra suurt hulka maad kinnisvaraarenduste ootusel sööti. Täiendav väikeelamuehitus väiksemate 

gruppidena toimub lähitulevikus olemasolevate asustuste piires. Oluline on olemasolevat asustust 

vallale jõukohaselt toetada tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuri ning teenuste kättesaadavusega. 

Uute elamute ehitamisel võtta kasutusele võimalusel vanad talukohad.  

Sotsiaalse infrastruktuuri osas (tervishoid, haridus, sotsiaalhoolekanne, kultuur) on teenused 

tagatud, mistõttu üldplaneering selles osas erilist maakasutuse laienemist ei kavanda, välja arvatud 

spordi ja vabaaja veetmiseks mõeldud maaüksused Kuru külas ja Iisaku alevikus.  Täiendavalt on 

tervishoiu-, haridus- ja kultuuriteenust võimalik saada ka Jõhvi linnas.  

Valla arenguülesandeks on äärealadel paiknevate külade osatähtsuse taastamine ja traditsioonilise 

looduslähedase hajaasustuse toetamine.  

2.5. Funktsionaalne tsoneerimine  

 

Iisaku valla funktsionaalne tsoneerimine on esitatud planeeringukaardil ja tugineb valla 

arengukavale ning riigi ja valla huvidele.  

Valla huvi on maade funktsionaalse tsoneerimisega luua võimalused valla arenguks, kindlustada 

elanikud ehituseks vajaliku elamumaaga, säilitada olemasolevad tootmismaad, kus oleks võimalik 
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arendada ettevõtlust ja luua uusi töökohti, teenindusasutuste arendamiseks ja inimsõbraliku 

keskkonna säilitamiseks. Planeeringukaardil on toodud valla jaotus maakasutuse iseloomu ja 

juhtfunktsioonide järgi.  

Kõige üldisemalt on vald jaotatud: põllumajanduslik tsoon, metsamajanduslik tsoon, tootmisalad - 

ja objektid, elamumaa, detailplaneeringu kohustusega alad.  

2.5.1. Põllumajanduslik tsoon  

 

Iisaku valla põllumajanduslik potentsiaal on suur. Mullad on keskmiselt viljakad, 

põllumajandusmaid on 3500 ha, mis moodustab 15 % valla territooriumist,. Põllumajandusmaad 

asuvad suuremate keskuste , mis viitab ajalooliselt kujunenud põllumajandusmaastikule. 

Põllumajanduse areng on hoogustunud ja kasutusele on võetud põllud, mis olid 

põllumajandusreformi järgselt kasutamata. Peamisteks tootmisharudeks on teravilja ja heintaime 

kasvatus. Põllumajanduslik tootmine ei anna praeguse tootmise tingimustes suurt reostuskoormust, 

kuna loomakasvatuse osatähtsus on väike. Valla territooriumil on tehtud ulatuslikke 

maaparandussüsteeme, mida on vaja säilitada.  

Väiksemate ja väheviljakate põllumaade puhul on alternatiiviks alade metsastamine. 

Põllumajanduslik tootmine peab jääma üheks majandustegevuse aluseks  

2.5.2. Metsamajanduslik tsoon  

 

Metsamajandusliku tsooni moodustavad riigi- ja erametsad, mis katavad üle 60 % kogu valla 

territooriumist. Enamus riigimetsi asub valla lääne ja idaosas. Et tagada metsa, kui elukeskkonna 

kujundaja ja valla ühe tähtsama loodusvara heaperemehelik kasutamine, tuleb metsade 

majandamisel lähtuda neile määratud funktsioonidest ning täita metsa majandamiseks ette nähtud 

kavasid. Metsade olukord on rahuldav, kuid esineb liigniiskeid metsi, mis  on seotud 

kopratammidest tekkinud veetaseme tõusuga üleujutustega kraavides.  

Metsamajandusega on seotud paljud ettevõtjad, kes tegelevad vallas küttepuude tootmisega. Puidu 

hinnad on pidevalt tõusnud, mis on ettevõtjate majandustegevuse hoogustamise aluseks.  

Iisaku valla metsades on potentsiaali, et arendada neid rekreatsioonialadena ja säilitada maakonna 

rohevõrgustiku terviklikkus. Valla turismikontseptsiooni üheks eesmärgiks on loodusturismi 

arendamine. Õpetajate soo paremaks tutvustamiseks on rajatud matkarada. Planeeritud on uute 

tervise- ja matkaradade rajamine  Iisaku mäele.  

2.5.3. Tootmis- ja kaevandamisalad  

 

Peamised tootmisasustused Iisaku valla territooriumil on kujunenud aleviku lõuna serval, Kasevälja 

küla piiril ja põhjaserval, Metsküla tee alguses.  

Endised farmide asukohad on perspektiivsed tootmisrajatiste asukohad ning tähistatud 

tootmismaadena.  

Tootmisettevõtete arenguks peaks enamikul juhtudel piisama olemasolevatest territooriumitest ja 

ehitistest ning lammutatud tootmishoonete maaalast. Tootmisprofiili muutmisel tuleb silmas pidada 

keskkonnakaitselisi nõudeid. Üksikute tootmishoonete planeerimine ja ehitamine peab toimuma 

vastavalt valla ehitusmääruse nõuetele ja projekteerimistingimustele. Suuremate ehitiste ja 

keerukama tehnoloogiaga ettevõtte rajamisel tuleb koostada maa-ala detailplaneering.  

Tootmisalade mitmekülgsema arengu tagamiseks üldplaneeringuga määratakse enamusele 

olemasolevatele tootmismaadele kaasfunktsiooniks kaubandus-, teenindus- ja büroohoone jne maa: 
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T/B (vt. kaart 2 ja p. 6.2.3.2.).  

Maavarade kaevandamine toimub põhiliselt Tärivre kruusakarjääris, mille omanik on taotlenud 

karjääri laiendamiseks uuringute teostamist. 

2.5.4. Asulate tsoneerimine  

 

Iisaku valla asulad tsoneeritakse piirkonniti: detailplaneeringu kohustusega piirkonnad on 

kompaktse asustusega Iisaku alevik, Kauksi ja Kuru küla. Nende kohta on koostatud tsoneerimise 

skeemid mõõtkavas 1:10 000, kuhu on märgitud ka detailplaneeringut vajavate alade piirid. 

Tulevane ehitustegevus jääb põhiliselt detailplaneeringu aladele. 

Skeemidele on kantud uuendatud andmed põhilistest funktsionaalsetest tsoonidest koos nende 

võimalike laiendustega. Aluseks on võetud maa-alade sobivus tootmisobjektide või elamute 

ehituseks, samuti haljasalade asukohad.  

Planeeringu koostamise hetkel toimub uue  ühepereelamu rajooni rajamine Kauksi-Kuru piirkonnas.  

Soodustada endiste talukohtade kasutusele võttu elamuasukohtadena.  

Funktsionaalsel tsoneerimisel on maksimaalselt arvestatud eelnevate planeeringute seisukohtadega, 

täiendades neid muutunud vajadusi silmas pidades.  

2.5.4.1. Iisaku alevik  

 

Iisaku alevikus on eristatud:  

 aleviku keskosa parkide ja avalikus kasutuses olevate hoonetega (kool, rahvamaja, 

lasteaed  jne)  

puhkeotstarbelised alad- taastatavad endine mõisapark ja kirikumäe park.  

tootmisala aleviku lõuna- ja põhjaosas;  

 võimalikud aleviku arenguks vajalikud põhiliselt elamufunktsiooniga alad lääne- ja 

idaosas.  

           2.5.4.2. Kauksi küla  

 

Kauksiküla südamikus on eristatud:  

küla keskosa  avalikus kasutuses olevate hoonetega;  

võimalikud küla arenguks vajalikud põhiliselt elufunktsiooniga alad.  

puhke- ja virgestusala  

 

          2.5.4.3. Kuru küla  

 

Kuru küla südamikus on eristatud:  

võimalikud küla arenguks vajalikud põhiliselt elufunktsiooniga alad põhjaosas;  

puhke ja virgestusala  
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2.6. Tehniline infrastruktuur  

2.6.1. Liikluskorralduse põhimõtted  

2.6.1.1. Teed ja tänavad  

 

OLUKORD  

Valda läbivad mitmed riigiteed. Suurim nendest on põhimaantee Narva-Jõhvi-Tartu-Valga, mis on 

arvatud VIA HANSEATICA projektide hulka. Teistest  tähtsamatest maanteedest on Iisaku-

Tudulinna-Avinurme, Iisaku-Alajõe, Kauksi-Kuru-Alajõe-Vasknarva. Maantee on 

transpordiinfrastruktuuri objektidest kõige olulisema tähtsusega ning omab tugevat mõju  

edaspidisele valla sisemisele majanduslikule arengule (uute ettevõtete ja turismiarenduse näol).  

Kuigi Iisaku vallasisene teedevõrk on hästi arenenud ja maa-ala kattev, tuleb edaspidi suurendada 

vahendeid kruusakattega teede korrashoiuks ja külas tolmuvaba kattega ehitamiseks.  

Riiklikku  teeregistrisse  on  lisaks  riigimaanteedele ( milledest  ülal  nimetamata  veel  Iisaku-

Varesmetsa,  Jõuga-Koldamäe-Tammetaguse, Iisaku-Mäetaguse), kantud  Iisaku  aleviku  tänavad  

kogupikkusega  7445 m  ja  vallateed  kogupikkusega  38890 m.  Valla  tänavatel  ja  teedel  

korraldab  vallavalitsus  teekatte  remondi  ja  talvekuudel lumetõrje. 

KAVANDATAV ARENG  

Valla asendi ja asustusstruktuuri tõttu on heas korras maanteede olemasolu nii valla sise- kui ka 

välisühenduse tagamiseks äärmiselt oluline.  

Korrastatud teedevõrk annab võimaluse piisava ühistranspordiühenduse loomiseks, mis on eriti 

oluline õpilastele koolidesse ning vanematele ja äärealade majanduslikult vähemkindlustatud 

elanikele alevikes paiknevatesse teeninduskeskustesse jõudmiseks, samuti tervishoiuteenuse 

kättesaadavuse tagamiseks.  

Riigimaanteed ning kohalikud teed ja tänavad on kantud planeeringukaardile ning nende nimekiri 

on planeeringule lisatud (vt. I lisa 3).  

Teeseadusest tulenev teede ja tänavate kaitsevööndite ulatus on kirjeldatud p. 4.2.5.; tingimused 

teede planeerimisel ja projekteerimisel on kirjeldatud p. 6.3.5. Olulisi ruumilisi kitsendusi 

põhjustavate nähtuste nimekiri koos viidetega kitsenduste õiguslikule alusele on planeeringu I köite 

lisas 2.  

Planeeringukaardile on kantud olemasoleva põhimaantee Narva-Jõhvi-Tartu-Valga koridori laius 

mõlemal pool telgjoont 200 m ehitus- ja majandustegevuse piirangualana, lähtudes võimalikust 

vajadusest olemasoleva maantee trassi perspektiivis õgvendada ja maanteed laiendada. Käesoleval 

ajal puudub maantee eelprojekt olemasoleva trassi rekonstrueerimiseks koos liiklussõlmede 

põhimõttelise lahendusega. Trassiteeninduse arendamine saab toimuda koostöös Riigi 

Maanteeametiga.  

Liiklusmagistraalide läheduses on oluliseks tervisekaitseliseks mõjuriks neist lähtuv müra. Kuigi 

Iisaku valla elanikud ei ole Tervisekaitsetalitusse häiriva müra kohta kaebusi esitanud, on 

üldplaneeringus selle aspektiga arvestatud ning säilitatud müraallikate ja elamute vahel võimalikult 

laiad ribad kaitsehaljastuse või vajadusel müratõkkebarjääride rajamiseks.  

2.6.1.2. Kergliiklus  

 

OLUKORD  

2005.a. on ehitatud Tiigi  ja  Äri  tänava  vahele  asfalteeritud jalgtee, mida on võimalik kasutada ka 
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rulluisutamiseks. Iisaku mäel on suusarada maha märgitud (valgustamata, 5 km). Projekteerimisel  

on  asfaltkattega  kilomeetri  pikkune  ringrada  Iisaku  Gümnaasiumi  lähedale,  mida  saavad  

kasutada  rulluisutajad  ja  suusatajad.  

Valla matkarada – Kotka matkarada - on rajatud Kaasiku soo ja Laevasoo aladele  erinevate metsa-, 

soo- ja rabakooslustega tutvumise hõlbustamiseks. Matkaraja omanik ja haldaja on RMK 

Loodushoiu osakond Kauksi Loodusmaja.  

 

KAVANDATAV ARENG  

Valla siseühenduste osas on ette nähtud tulevikus arendada kergliiklusteid, et võimaldada soodsalt 

liikuda jalgsi ja (jalg)ratastel.  Planeeringukaardile on kantud kergliiklusteed ja matkarajad Iisaku 

vallas.  

Soovitatav on üldplaneeringu alusel koos valla suuremate asulate haljastuse teemaplaneeringuga 

käsitleda detailsemalt aleviku kergliiklusradade ja –teede temaatikat alustades Iisaku alevikust.  

Väljaarendamiskavad jäävad eelseisvatesse aastatesse: valla poolt on Iisaku oosile planeeritud 

märgistatud suusaradade korrastamine ja laiendamine.  

Iisaku vald kavandab tähistada olulisi jalgrattateid.  

Peipsi  äärne ring, Iisaku,  Sälliku , Kuru, Kauksi, Iisaku (29 km),  

Rabaring (35 km),  

Kuremäe ja järvedering (50 km) algus- ja lõpppunktiga Iisaku alevikus, rada kulgeb läbi 

Iisaku, Illuka ja Iisaku vallast mööda ning on rikkas huviväärtuste poolest, eriti Kuremäe 

klooster, Kurtna ning Jõuga järved.  

Iisaku Tärivere  on kavas korrastada suusarajad jalgrattaga sõitmiseks ja jalutamiseks.  
 

               

2.6.2. Ühisveevärk ja –kanalisatsioon  

 

Arengueesmärgid on seatud Iisaku valla veekasutuskavas (1999), mis on olnud nii arengukava kui 

üldplaneeringu koostamise aluseks. Suuremas osas on veekasutuskava täidetud, kavas on koostada 

uus veemajanduse arengustrateegia. Iisaku Vallavalitsus on ühinenud Ida-Virumaa üheteist valla 

veemajandusprojektiga, mille eesmärgiks on taotleda vahendeid joogivee ja kanalisatsiooni 

rekonstrueerimiseks Euroopa Liidu struktuurfondidest. Antud projekti raames on 2006 aastal 

koostamisel ka Iisaku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava, mis projekti rahastamisel ka 

ellu viiakse.  

Iisaku vallale on koostatud valla arengukava 2005-2007 visiooniga kuni 2010. aastani (Iisaku 

Vallavolikogu 27.01.2005.a. määrus nr 80), milles on kirjeldatud eesmärgid ja vajalikud tegevused 

nende elluviimiseks ka veemajanduse osas.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või 

valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega 

varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.  

2.6.2.1. Veevarustus  

Eestil on suured veevarud. Põhjavesi on põhiline joogivee allikas Eestis, nõnda ka Iisaku vallas 

Mingeid märke, mis viitaksid põhjavee varude vähenemisele Iisaku vallas ei ole. Väikeste 

eranditega vastab enamus joogiveest Euroopa Liidu nõuetele. Pinnavee kvaliteet on paranenud 

1990-ndast aastast alates. 
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Iisaku valla territooriumi on looduslik veerežiim tasakaalus.  Pindmised veekihid toimivad ja 

elanikel on võimalus vett võtta salvkaevudest. Kuid väga kvaliteetse joogivee saamiseks on 

kasutusel Ordoviitsiumi Kambriumi veekompleks, mille lasumissügavus on alates 100. m. 

sügavusest.  

Virumaa Tervisekaitsetalituse kontrollandmete põhjal vastab Iisaku aleviku joogivesi 

sotsiaalministri 31.juuli 2001.a määrusele nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid" kehtestatud kõigile nõuetele. Väljapoole ühisveevarustusega piirnevat ala ei oma 

Iisaku Vallavalitsus andmeid joogivee kvaliteedi kohta, kuna üksiktarbijad ei ole kohustatud 

teostama joogivee kontrolli. 
 

Vallas on tamponeeritud kõik teadaolevad kasutust mitteleidnud puurkaevud. Sulgemata puuraugud 

kujutavad endast reostusohtu alumistele veekihtidele.  

KAVANDATUD ARENG  

Planeeringukaartidele on kantud vallas paiknevad põhilised puurkaevud ning nende baasil töötavad 

veevarustussüsteemid.  

Olulisi ruumilisi kitsendusi põhjustavate nähtuste nimekiri koos viidetega kitsenduste õiguslikule 

alusele on planeeringu I köite lisas 2. Kitsendustega hõlmatud maa-alal tuleb juhinduda kitsenduste 

õigusliku aluse andvatest seadustest ning nende rakendusaktidest.  

Perspektiivses ühisveevärgis mittekasutatavad puurkaevud tuleb põhjaveekaitse eesmärgil 

tamponeerida ja hooned likvideerida. Kui mõnele kasutamata puurkaevule leitakse otstarve (näiteks 

kastmisveeks), võib puurkaevu tamponeerimata jätta. Sel juhul tuleb tagada puurkaevu korralik 

hooldus.  

Veevarustuse planeerimise aluseks on Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi põhjavee tarbevaru 

hinnang Iisaku valla territooriumil aastateks 2002-2020. Otstarbekas on rajada külades 

ühisveevarustus Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksi baasil. Koostatavas arengukavas on ette 

nähtud perspektiivse puhkerjooni Kauksi – Kuru ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitamine, mis 

on praegu oluliseks takistuseks antud piirkonna arendamisele.  

2.6.2.1.1. Tuletõrje veevarustus  

 

OLUKORD  

Tulekustutuseks vajalik vesi saadakse nii veemahutitest, kui ka veekogude äärde ehitatud 

veevõtukohtadest. Kokku on valla territooriumil 5 veevõtukohta, neist 3 veemahutid. 

Planeeringukaartidele on tuletõrje veemahutid ja veevõtukohad kantud Iisaku Vallavalitsuse 

andmetel. Iisaku aleviku põhjapoolne osa on kaetud töötavate tuletõrjehüdrantide võrguga, mis 

tagavad tiheasustusalal operatiivse kustutuse tuleõnnetuste korral.  

KAVANDATAV ARENG  

Ehituspiirkondade tuletõrjeveevarustus lahendatakse vastavuses tuleohutuse nõuetele 

detailplaneeringutes. Veevõtukohtadele tuleb tagada juurdepääs koos vajalike 

ümberpööramisplatsidega. Iisaku aleviku lõunapoolsesse osasse tuleb paigaldada kuni neli tuletõrje- 

hüdranti, mis tagaksid õnnetuse korral operatiivsema kustutustöö. 

2.6.2.2. Ühiskanalisatsioon ja heitvee puhastamine  

 

OLUKORD  

Iisaku aleviku 26 objekti (2 sotsiaalhoonet, 13 kortermaja, 6 individuaalmaja, 1 teenindushoone) 

on ühendatud üldkanalisatsiooni. Kanalisatsioon on isevoolne ning juhib aleviku reoveed üle kahte 
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pumplasse, kust survetrasside kaudu jõuab reovesi Iisaku biopuhastisse OXYD-90, mis aastatel 

2001 - 2002 rekonstrueeriti. Iisaku aleviku põhjapoolses osas ja valla teistes külades puudub 

ühiskanalisatsioon ja reoveed kogutakse kokku kogumiskaevudesse ning nende tühjendamine 

toimub paakautoga. Kuna Iisaku reoveepuhastil puudub doseerimisvõimalusega purgla, veetakse 

paakautoga reoveed vastava lepingu alusel Estonia kaevanduse biopuhastisse. 

.  

KAVANDATAV ARENG  

Planeeringukaardile on kantud reoveepuhasti asukoht ja kaitsevööndid.  

Planeeringukaardile on kantud ka üldplaneeringuga määratud reoveekogumisalade piirid 

(Veeseadus § 24 lg 5). Reoveekogumisaladel on vaja ette näha kanalisatsioon ning tagada heitvee 

nõuetekohane puhastamine, samuti keelata imbsüsteemide ehitamine. Reoveekogumisalade piiride 

korrigeerimise vajaduse võib tekkida detailplaneeringute algatamisel ja koostamisel, millega 

kaasneb kompaktse hoonestuse ja intensiivse maakasutuse kavandamine kaitsmata või nõrgalt 

kaitstud põhjaveega aladele.  

Kanalisatsiooni rajamine Iisaku aleviku põhjapoolsesse osasse ja Kuru-Kauksi puhkepiirkonda 

avaldab positiivset mõju keskkonnaseisundile, sest väheneb kuivkäimlate ja lekkivate 

kogumiskaevude kaudu pinnasese sattuva võiva reostuse oht.  

Iisaku valla külades, välja arvatud Kuru – Kauksi piirkond, on tegemist peamiselt hajaasustusega ja 

seetõttu pole käesolevaks ajaks kanalisatsioonitrasse rajatud. Reovee puhastamise vajadus on 

kõikjal eelkõige seotud hoonete ja neid ümbritseva keskkonna sanitaarse korrashoiuga. Arvestades 

valla maapinna geoloogilist ehitust on oht olemas ka põhjavee seisundi halvenemiseks. Tavapärane 

lahendus ühepereelamutele on seisnenud reovee filtreerimises, kasutades nn. septikut, millele 

järgneb jääkvee juhtimine pinnasesse. Meetod on ohutu siis, kui on kindlustatud äravool allpool 

vajalikku taset, kusjuures omatakse teavet pinnase ja põhjavee kohta. Arvestades olemasolevat infot 

ei saa pidada õigeks lahenduseks reovee pinnasesse immutamist ja tuleb kaaluda väikepuhastite 

rajamist majade gruppidele koos kanalisatsioonitrasside rajamisega ja erinevate filterpeenarde 

rajamist.  

2.6.3. Energiamajandus  

2.6.3.1. Soojavarustus  

 

OLUKORD  

Kaugküte piirkond hõlmab ainult Iisaku alevikku. Aleviku enamus kortermaju (välja arvatud 

individuaalelamud ja puiduküttel korrusmajd) saavad soojust Iisaku tsentraalkatlamajast, mis töötab 

põlevkiviõlil täisautomaatrežiimil.  

1998 - 2004.a. rekonstrueeriti kaugkütte välisvõrk ja kaugkütte sisevõrk majasisese soojussõlmeni.  

KAVANDATAV ARENG  

Soojavarustus planeeritavate väikeelamute piirkonnas lahendatakse üldjuhul individuaalkütte baasil 

(puitküte, elektriküte, õliküte jne). Hoonestusalade valdav soojavarustusliik tuleb määrata 

detailplaneeringuga, hoone soojavarustussüsteemide väljaehitamine elamu projektis.  

Volikogu otsusega on kaugküttepiirkonnaks määratud Iisaku alevik, v.a. väikeelamud.  

2006 aastal ühendatakse Iisaku – Kasevälja soojatrassid ühiseks võrguks, mis aitab kulusid kokku 

hoida. Üha kallinev põlevkiviõli hind sunnib otsima lahendusi kaugkütte omahinna langetamiseks. 

Võimalikud lahendused – minna üle mõnele muule kütteallikale (vähetõenäoline), koostöös Eesti 

Energiaga rajada elektri- ja soojuse kombijaam. 
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2.6.3.2. Elektrivarustus  

 

OLUKORD  

Valla territooriumil paiknevate objektide varustamine elektriga toimub Eesti Energia AS-i Viru 

Elektrivõrkude Jõhvi piirkonnale kuuluvate elektriliinide ja alajaamade baasil.  

Tänavavalgustus on valla keskuses- Iisaku alevikus.  

2001.a. rajati uus välisvalgustus Iisaku alevikus ja 2002.a. lõpus rekonstrueeriti Iisaku aleviku 

välisvalgustuse I järk. 2006 aastal rajatakse tänavavalgustus Hanseni, Sõpruse ja Kalda tänava 

piirkonda. Kavandatud on valgustuse ehitus Iisaku kiriku ja rahvamaja vahelisele lõigule, samuti 

rahvamaja ümbruse valgustuse ümberehitus. 

KAVANDATAV ARENG  

Olulisi ruumilisi kitsendusi põhjustavate nähtuste nimekiri koos viidetega kitsenduste õiguslikule 

alusele on planeeringu I köite lisas 2. Kitsendustega hõlmatud maa-alal tuleb juhinduda kitsenduste 

õigusliku aluse andvatest seadustest ning nende rakendusaktidest.  

Põhivõrgu trasside koridorid ja jaotusvõrgu trassid alajaamadega on kantud planeeringukaardile.  

Jaotusvõrgu liinide ja alajaamade areng lähtub tegelikust tarbimisest ja elektri kvaliteedi tagamisest 

ja kavandatakse etapiviisiliselt konkreetsete rajatiste kaupa.  

Elektrivõimsusi vallas piisab, kuid 10 kV jaotusvõrk on välja kujunenud lähtudes endistest 

põllumajandusliku suurtootmise energiavajadustest. Alajaamad ning jaotusvõrk ei paikne alati 

otstarbekalt muu asustuse suhtes. Kohati kannatab seetõttu elektrienergia kvaliteet külades (pinge 

kõikumised jms).  

Järgmistel aastatel ootavad tänavavalgustuse rekonstrueerimist Iisaku aleviku II järk. Uute puhke- 

ja vaba aja veetmise alade kasutusele võtmisega ka valgustatud suusaraja ja puhkealade 

välisvalgustuse ehitustööd.  

2.6.4. Sidevarustus  

 

OLUKORD  

Valla territooriumil on viis mobiilsidemasti. Mastide asukohad on kantud planeeringukaardile. Uute 

mastide paigutamine toimub vastavalt vajadusele.  

Traadiga telefoniside on olemas kogu Iisaku valla territooriumil. Osaliselt on kasutusel ka 

raadiosidel (RAS1000) põhinevad digitaaltelefonid.  

Interneti teenust vallas pakuvad AS Elion ja Ida.Virumaa.ee OÜ 2,4 GHz raadioside tehnoloogial. 

ADSL’i võimalus on Iisaku alevikus ja Jõhvi – Tartu maanteega piirnevatel küladel.  

Internetiteenus on praegu elanikkonnale kättesaadav peaaegu kogu Iisaku valla territooriumil.  

Plaaneeritud on raadiotehnoloogiat kasutades internetiga katta esmalt Jõuga ja Vaikla küla ning 

riikliku projekti Külatee 3 raames ka väiksemaid külasid.  

Elionil on 2006 aastal plaanis välja ehitada optiline sidekaabel Iisaku alevikku mille tagajärjel peaks 

sidevõimalused oluliselt paranema.  

Iisaku vallas on avalik tasuta internetipunk (AIP) valla keskuses Iisaku Gümnaasiumi 

raamatukogus. Internetiühendus on ka teistes valla asutustes – Iisaku Gümnaasiumis, lasteaias, 

rahvamajas, kommunaalettevõttes, päästeteenistuses ja perearstipunktis.  
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KAVANDATAV ARENG  

Olulisi ruumilisi kitsendusi põhjustavate nähtuste nimekiri koos viidetega kitsenduste õiguslikule 

alusele on planeeringu I köite lisas 2. Kitsendustega hõlmatud maa-alal tuleb juhinduda kitsenduste 

õigusliku aluse andvatest seadustest ning nende rakendusaktidest.  

Sideteenustega varustatus on elu- ja ettevõtluskeskkonna üks olulisi tugevusi. Ettevõtluse ja 

asustuse arenguks, sh kodutöö võimaluste kindlustamiseks on vajalik kogu valda katva 

andmesideühenduse edasiarendamine, milleks vajalike tehniliste vahendite kavandamine on 

avalikes huvides ja vajab riigi toetust.  

2.7. Kalmistud  

 

Iisaku kalmistu, pindalaga 5,7 ha, asub Iisaku alevikus. Lähim krematoorium on Jõhvi linnas. Uusi 

kalmistuid ega olemasoleva laiendust käesolev üldplaneering ette ei näe.  

Heale tavale vastab kalmistut ümbritseva rahuvööndi hoonestamata jätmine. Käesoleva 

üldplaneeringuga määratakse Iisaku kalmistut ümbritsevad maad pargialaks, et säilitada kalmistu 

lähinaabrust hoonestamise surve eest. Ala jääb kalmistu reservmaaks kaugemas tulevikus.  

 

2.8. Jäätmemajandus  

 

OLUKORD  

Iisaku vallas reguleerib jäätmekäitlust Iisaku Vallavolikogu 16.12.2004 määrusega nr 29 kehtestatud   

Iisaku  valla  jäätmehoolduseeskiri (muudetud  15.12.2005.a. määrusega nr 19, 16.02.2006.a. 

määrusega nr 7, 16.03.2006.a. määrusega  nr 9) ja Iisaku Vallavolikogu määrusega 25.02.2005.a.   

nr 84  kehtestatud   Iisaku valla jäätmekava.  

1989. a. rajatud Iisaku prügila suleti 2001. a. lõpus ja Iisaku valla prügi ladestamine toimub Uikala  

ja  Torma  prügilatesse. 

Alates  2005.a. detsembrist  toimib  Iisaku   vallas  korraldatud  jäätmevedu  Iisaku  aleviku,  

Kauksi  ja  Kuru  külade  territooriumil. Jäätmevedaja  valiti  koos  Tudulinna  ja  Alajõe  vallaga  

korraldatud  ühisel  konkursil. Konkursi  võitis  Ragn-Sells  AS  ja  vallavalitsus  on  sõlminud  

jäätmevedajaga  lepingu  kolmeks  aastaks. Korraldatud  jäätmeveoga  on  haaratud  olmejäätmed.  

Suuremõõtmeliste  jäätmete  kõrvaldamiseks  tellib  vallavalitsus  kevadel ja  sügisel  30 m³ mahuga  

konteineri. See  paigaldatakse  mõneks  päevaks  Iisaku  Gümnaasiumi  katlamaja  juurde  ja  

vallaelanikel  on  võimalus  sinna jäätmeid  paigutada  tasuta. Ka  ohtlike  jäätmete  vastuvõtupunkt  

asub  samas  katlamaja  juures  ja  ohtlike  jäätmete  vastuvõtt  elanikelt  on  samuti  tasuta. 

Metallijäätmete  kogumisega  tegeleb  Iisaku  Elamumajandus  OÜ,  samuti  pakuvad  oma  

teenuseid  mitmesugused  firmad.  Klaasi  ja  plastiku  kogumiseks  on  Iisaku  alevikus  kolmes  

punktis  bussijaama, ostukeskuse  ja  Kasevälja  kaupluse  juures  paigaldatud  kokku  kuus 

konteinerit.  Loomsete  jäätmete  matmispaik,  mis  paiknes  Vaikla  külas,  on  suletud  ja  jäätmed  

veetakse  ümbertöötlemistehasesse  asukohaga  Väike-Maarjas. 

Külades,  kus  jäätmevedu  pole korraldatud,  peavad  jäätmevaldajad  selle  ise  korraldama  ja  

vallavalitsuse  nõudmisel  dokumentidega  tõestama,  et  jäätmed  on  üle  antud   selleks  volitatud  
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jäätmevedajale  või  prügilasse. Selle  süsteemi  lõplik  juurutamine võtab  veel  aega. Külaelanikud  

põletavad  jäätmeid,  mida  ei  tohi  põletada ja  matavad  neid. Orgaanilised  jäätmed  suuremas  

osas  kasutatakse  komposti valmistamiseks. 

KAVANDATAV ARENG  

Iisaku valla jäätmehoolduseeskirjaga on üldplaneeringu koostamisel arvestatud. Kõik  

jäätmevaldajad on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud 

nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale jäätmekäitlejale. Kohaliku 

omavalitsuse organ korraldab jäätmete sortimist, liigiti kogumist, et võimaldada nende 

taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Orgaaniliste  jäätmete  osa  olmejäätmete  hulgas  tuleb 

oluliselt  vähendada  kooskõlas  Euroliidu  poolt  kehtestatud  nõuetele. Sellega  saavutatakse  

metaani  eraldumise  vähenemine  prügilates. Orgaanilised  jäätmed  tuleb  kasutada  komposti  

valmistamiseks, seejuures  atmosfääri  eraldub  põhiliselt  süsihappe  gaas,  mis  omastatakse  

taimede  poolt. Kõigil kinnistute valdajatel tuleb tagada nende territooriumil tekkivate jäätmete 

kogumine ning regulaarne äravedu Iisaku valla  jäätmehoolduskirja  nõuetele  vastavalt. 

Tagada  tuleb  pakendi  ringlussüsteemi  toimimine. Seejuures  tuleb  arvestada  asjasthuvitatud  

tootjate,  turustajate  ja  tarbijate  seisukohti. Laiendada  tuleb  korraldatud  jäätmeveoga  haaratud  

territooriumi  suuremate  külade  nagu  Vaikla,  Tärivere,  Sälliku  ja  Jõuga  arvel. 

Jäätmehoolduseeskirja  nõuete  täitmist  tuleb  pidevalt  kontrollida  valla  territooriumil  

paiknevates  ettevõtetes  nagu  kütusetankla  OLEREX,  Kasevälja  Agro  OÜ,  Karmis  Iisaku OÜ, 

Lipniku  OÜ, Iisaku auto-traktori  teenindus, Kauksi Rand  OÜ  ja  Mäenurga talu  OÜ. 

2.9. Keskkonnaohtlikud objektid  

 

Isaku  valla  põhjapoolsete  külade  Sõrumäe  ja  Jõuga  alla  ulatub  Estonia  kaevanduse  

kaeveväli. Mäetööd  jõuavad  sinna  lähiaastatel.  Juba  praegu  mõjutab  kaevandus  ülemisi  

veehorisonte  nendes  külades  ja  kuivadel  suvekuudel  kaevud  kuivavad. Reostusoht  tekkib  

põlevkivikihi  all  olevale  veehorisondile  kust  võtavad  oma  vee  sügavamad  kaevud.  Tulevikus  

on  nendes  külades  vajalik  veetrasside  ehitus  koos  pumbajaamade  ja  sügavate  puurkaevudega. 

Seni  on  need  tööd  tellitud  AS  Eesti Põlevkivi   poolt.Iisaku  aleviku  territooriumil vajab  

korrastamist  likvideeritud  bensiinijaama  territoorium. 

2.10. Maastikuväärtused  

2.10.1. Loodusobjektid  

2.10.1.1. Looduskaitsealad  

 

Kaitstavad loodusobjektid on vastavalt Looduskaitseseadusele:  

1) kaitsealad;  

2) hoiualad;  

3)kaitsealused liigid 

4) püsielupaigad;  

5) kaitstavad looduse üksikobjektid;  

6) kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.  
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Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus 

säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust.. Kaitsealad on: 

rahvuspargid, looduskaitsealad ja maastikukaitsealad. 

Iisaku valda jäävad järgmised looduskaitsealad: 

1.Agusalu maastikukaitseala sihtkaitsevöönd 

.1 Heinasoo sihtkaitsevöönd, pindalaga 371,1 ha  

.2 Valgesoo sihtkaitsevöönd, pindalaga 106,7 ha 

Muraka looduskaitseala sihtkaitsevöönd 

.1 Härjaoja sihtkaitsevöönd, pindalaga 23,4 ha 

.2 Leterma sihtkaitsevöönd, pindalaga 217,7 ha 

.3 Raja soo sihtkaitsevöönd, pindalaga 211,2 ha 

Agusalu maastikukaitseala sihtkaitsevööndis ja Muraka looduskaitseala  majandatavas alavööndis 

on makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast. 

Agusalu maastikukaitseala piiranguvöönd 

.1 Agusalu piiranguvöönd, pindalaga 26,4 ha 

Kivinõmme maastikukaitseala piiranguvöönd 

.1 Jõuga piiranguvöönd, pindalaga 69,4 ha 

Muraka looduskaitseala piiranguvöönd 

.1 Roostoja piiranguvöönd, pindalaga 100,0 ha 

Agusalu maastikukaitseala piiranguvööndis, Kivinõmme maastikukaitseala piiranguvööndis ja 

Muraka looduskaitseala piiranguvööndis makstakse maamaksu 50 % maamaksumäärast. 

 

Seoses Keskkonnaministri 13.jaanuari 2005.a. määrusega nr 1 “Metsise püsielupaikade kaitsealla 

võtmine” võeti Iisaku vallas kaitse alla järgmised metsise püsielupaigad: 

Kamerna püsielupaiga sihtkaitsevöönd, pindalaga 143,2 ha 

Kauksi püsielupaiga sihtkaitsevöönd, pindalaga 238,2 ha 

Kuru püsielupaiga sihtkaitsevöönd, pindalaga 73,85 ha 

Ongassaare püsielupaiga sihtkaitsevöönd, pindalaga 125,7 ha 

Arvestades metsise püsielupaikades kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju ning metsa osakaalu 

neis, makstakse kaitse allavõetud püsielupaiga sihtkaitsevööndites maamaksu 25% 

maamaksumäärast 

Kamerna püsielupaiga piiranguvöönd, pindalaga 214,5 ha 

Kauksi püsielupaiga piiranguvöönd, pindalaga 292,6 ha 

Kuru püsielupaiga piiranguvöönd, pindalaga 344,6 ha 

Ongassaare püsielupaiga piiranguvöönd, pindalaga 158, 4 ha 

Püsielupaiga piiranguvööndites maktakse maamaksu 50% maamaksumäärast 

Metsise püsielupaiga kaitsekord näeb ette järgmist: 

1) Metsise püsielupaiga maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse 

piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.  

(2) Püsielupaigas kehtib looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.  

(3) Püsielupaika jäävatel teedel ja radadel on lubatud sõidukitega liiklemine.  

(4) Püsielupaigas on lubatud jahipidamine 1. septembrist 31. jaanuarini.  

(5) Sihtkaitsevööndis on 1. juulist kuni 31. jaanuarini lubatud inimeste viibimine, marjade ja seente 

korjamine, muude metsa kõrvalsaaduste varumine.  

(6) Liigi elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga valitseja 

lubada sihtkaitsevööndis alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamist 1. septembrist 31. 

jaanuarini.  

(7) Piiranguvööndis on lubatud lage- ja turberaie 1. septembrist 31. jaanuarini, kusjuures raielangi 

suuruse ja kuju osas tuleb arvestada järgmiste piirangutega: 

1) lageraie korral ei tohi langi suurus ületada 1,0 ha ning laius 30 meetrit; 

2) turberaie korral ei tohi langi suurus ületada 2 ha.  

(8) Piiranguvööndis tuleb raiete tegemisel arvestada järgmisi piiranguid metsa vanuselisele 
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koosseisule ja raielangi kujule: 

1) üle 60 aasta vanuse metsa osakaal ei tohi jääda väiksemaks kui 50%; 

2) raielankide vahele tuleb jätta üle 60 aasta vanust puistut vähemalt 100 m laiuse ribana.  

(9) Piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel.  

Iisaku maastikukaitseala kaitse-eeskiri on koostamisel 

 

Püsielupaigad 

Männisinelase elupaik Kauksi külas Iisaku vallas on kaitse alla võetud  Keskkonnaministri 

06.05.2005.a. määrusega nr 34 

KK min 13.01.2005.a. määrus nr 1 

VV 13.11.1997.a. määrus nr 217 

VV 04.12.1998.a. määrus nr 269 

Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine: RTL, 25.01.2005, 13, 1  

Männisinelase ja eremiitpõrnika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri: RTL, 

17.05.2005, 51, 715  

 

2.10.1.1.1. Iisaku pargid  

 

 

Iisaku mõisapark - Looduskaitse all olevas pargis kasvab ligi 30 erinevat puu- ja põõsaliiki. Park 

kuulub vallale  09.02.2005.a. alates. Pargi pindala 3,0 ha.  

Tärivere mõisapark - pargis kasvavad peamiselt kodumaised puud. Park on kooskäimise kohaks 

vallarahvale. Siin toimuvad külade päevad. 

 

2.10.1.1.2. Iisaku parkmets   

 

Iisaku kirikumäe parkmets  asub Ida-Virumaal Iisaku vallas. Seal asub vaatetorn, laululava, klubi 

ja kirik. Iisaku rahvas  käib seal sportimas– seal on suusarajad ja jooksurajad  

2.10.1.1.3.  Iisaku hoiualad  

 

Raju hoiuala 2,3 ha, mis asub Taga-Roostoja külas Iisaku vallas on   

võetud kaitse alla  lamminiitude kaitseks.  

(VV määrus 05.05.2005 nr 93). 

Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas: RT I 2005, 25, 195 

 

       

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=839167
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=898100
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=898100
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=896471
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2.10.1.1.4. Muraka looduskaitseala  

 

Osaliselt jääb Iisaku valda Muraka looduskaitseala. Muraka looduskaitseala on moodustatud 

Muraka rabast ja seda ümbritsevatest väiksematest rabadest (Matka soo, Ratva raba, Letermaa soo) 

rahvusvahelise tähtsusega märgalaks ehk nn. Ramsari alaks. Kaitseala on loodud tüüpilise üks 

paremini säilinud Eestis Ida-Eesti soomaastiku kaitseks ja teda ilmestavad arvukad rabasaared, ca 

12 800 ha pindalaga raba paikneb nelja valla maadel - Maidla, Tudulinna, Mäetaguse ja Iisaku. 

Iisaku valda jääv territoorium vt. tabelis 2.  

Soostiku eesvooludeks on Tagajõgi, Roostoja, Mäetaguse ja Ojamaa jõgi. Muraka soostik koosneb 

seitsmest Ida-Eesti tüübi kumerast rabamassiivist, millest tuntumad on Muraka, Ratva, Seli ja 

Virunurme (Loodusmälestised…, 2004).  

Muraka looduskaitseala hõlmab ka Ratva raba, kus paikneb juba 1930. aastatel loodud kotkaste 

kaitseala.  

Kaitse-eeskiri ja välispiiri kirjeldus on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 43 25. 02. 1997 

(RT I 1997, 19, 308).  

Muraka looduskaitseala vöönditest jäävad Iisaku valla territooriumile: Härjaoja sihtkaitsevöönd, 

Leterma sihtkaitsevöönd, Rajasoo sihtkaitsevöönd ja Roostoja piiranguvöönd  

Muraka raba piirkonna põhjavee režiim sõltub looduslikest faktoritest (sademed, aurumine jm) ja 

kaevanduste (Estonia, Viru) vee ärajuhtimise koosmõjust. Aluspõhja veekihtide veerežiimile 

avaldab otsest mõju kaevandusvee väljapumpamine, mille tulemusena on Viru ja Estonia 

kaevanduse ümber kujunenud ulatuslikud veetaseme alanduslehtrid. Põlevkivi sisaldavas Keila–

Kukruse veekihis ja selle all lamavas Lasnamäe–Kunda veekihis on veetase alanenud rohkem kui 

25 m, maapinnalähedases Nabala–Rakvere veekihis on Muraka rabast põhja pool põhjaveerežiim 

jäänud looduslikuks, kuid raba idapiiri lähedal on ka selles veekihis veetase alanenud 1,8–1,0 m.  

Adekvaatne ülevaade Muraka-Ratva soostiku tänapäevasest ökohüdroloogilis-maastikulisest 

seisundist ja talitlusest kahjuks senini puudub. Arvatavasti omavad kvaternaari veekompleks ja 

sellega seoses olevad pinnakatte setted siiski olulist osa soostiku ökohüdroloogilises talitluses. 

Pinnavete liikumise iseloomu kirjeldamiskes on lisaks pinnavete vaatlusvõrgule vajalik koostada 

detailne pinnakatte setete, nende hüdrogeoloogiliste ja setete paksuste kaart soostiku alla jääva ala 

kohta ning täpsustada Savala ürgorus levivate setete iseloomu, levikut ja setete hüdrogeoloogilisi 

omadusi ning täpsustada Senised uuringud osutavad, et Estonia kaevanduse ja olemasolevate 

metsanduskuivendussüsteemide mõju suurus ja ulatus Muraka-Ratva soostiku ökohüdroloogilisele 

talitlusele on hoopis olulisemad võrrelduna loodava Ojamaa kaevandusega. Seega tuleks järgnevalt 

Muraka-Ratva soostiku kaitse seisukohast lähtudes läbi vaadata Estonia kaevandusele tehtud 

mäeeralduste piirikaugused soostikust ja hinnata kaevandusega ning ka metsamajandusega 

kaasnevate negatiivsete mõjude ulatus soostiku pinnavee talitlusele soostiku hüdroloogia 

riskiohtlikes piirkondades ning evitada sellekohane vähemalt kaheaastane ja aastaringne pinna- ja 

pinnasevete muutuste seireprogramm.  

Muraka raba on unikaalne märgala ja kuulub Ramsari konventsiooniga kaitstavate alade hulka. 

Senised hüdrogeoloogilised uuringud ja ekspertarvamused näitavad, et kaitsealuse ala lähiümbrus 

on mõjutatud juba Estonia ja Viru kaevandustegevuse poolt. Kuna keskkonnakaitselised probleemid 

antud piirkonnas on seotud paljuski kaevandustegevusega, mis on kestnud aastakümneid, ei ole 

põhjendatud pinnavee kvaliteedis, põhjavee tasemes ja Muraka raba koosluses aset leidnud ja 

tõenäoliselt ka edaspidi toimuvate muutuste põhjendamine ainuüksi kavandatava Ojamaa 

kaevanduse mõjuga. Tegemist on kompleksse probleemiga, mille tekkepõhjuseid on mitmeid ja 

nende lahendamisele peavad kaasa aitama nii põlevkivi tootvad ettevõtted kui ka riik. Ühiselt tuleks 

läbi viia süvauuringud Muraka raba ökoloogilise seisundi hindamiseks ja keskkonnaaspektide 
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väljaselgitamiseks ning nende prognoosimiseks ja kaitsemeetmete rakendamiseks. Kompleksne ja 

integreeritud lähenemine võimaldab probleeme lahendada ja neid ennetada (allikas: Kavandatava 

Ojamaa põlevkivikaevanduse kontrollseire, Muraka raba veerežiim ja seireandmete üldistamine. 

Lepingu 437L lõpparuanne).  

2.10.1.1.5. Agusalu looduskaitseala 

 

Agusalu looduskaitseala eesmärk on Alutagusele iseloomulike inimtegevusest vähemõjustatud 

soomassivide ja nendega seotud metsakoosluste säilitamine, uurimine ja tutvumine ning kaitsealuste 

liikide kaitse. 

Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale majandustegevuse piiramise asemele 

üheteistkümneks sihtkaitsevööndiks ja kolmeks piiranguvööndiks. 

Iisaku valla piiridesse jääb kolm kaitsevööndit: Heinasoo sihtkaitsevöönd, Valgesoo sihtkaitsevöönd 

ja Agusalu piiranguvöönd 

 

VV 13.11.1997.a. määrus nr 217 

VV 04.12.1998.a. määrus nr 269 

2.10.1.2. Kaitstavad looduse üksikobjektid  

 

Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või 

eluta loodusobjekt, mida kaitstakse Looduskaitseseaduse alusel. Kaitstavad looduse üksikobjektid 

Iisaku vallas on:  

Katmani tammed  

Kuru mänd  

Sõrumäe kivi  

 

Tähelepanuväärsed üksikobjektid EELISES (Eesti Looduse Infosüsteemi andmetel) on : 

Pootsiku põlispuud 

 Sõrumäe männid 

 Leterma künnapuu 

 Kuru mänd 2 

 

 

  2.10.1.3. Kohalik looduskaitse  

 

Kohaliku omavalitsuse tasandil on looduskaitse eesmärk piirkonna looduse eripära, kultuuri, 

asustust ja maakasutust esindavate väärtuslike maastike või nende üksikelementide kaitse ja 

kasutamise tingimuste määramine kohaliku omavalitsuse poolt.  

Looduskaitseseaduse § 4 lg 7 alusel võib kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaks 

loodusobjektiks olla maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus, maastiku 

üksikelement, park, haljasala või haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse alla võetud kaitstava 

looduse üksikobjektina ega paikne kaitsealal. Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt 

võetakse kaitse alla Planeerimisseaduse kohase üldplaneeringu või detailplaneeringu 
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kehtestamisega või volikogu määrusega, kohalik kaitse hakkab toimima nimetatud dokumentide 

kehtestamise momendist.  

Iisaku vallas on arvukalt selliseid objekte, mis vääriksid esiletõstmist ja väärtustamist just kohaliku 

omavalitsuse poolt. Üldplaneeringuga on tehtud ettepanek esile tõsta ja vajadusel kohaliku kaitse alla 

võtta järgmised tähelepanuväärsed loodusobjektid, mis on kantud planeeringukaardile:  

Iisaku oos (Iisaku mägi, Tärivere mägi) e. Põhja-lõuna suunaline seljak, paikneb ca 0,5 km 

kaugusel Iisaku aleviku keskusest. Iisaku oosil asub mõisakompleksi kuulunud kabel. Talvel 

kasutatakse oosi ja selle ümbrust suusatamiseks (1 km, 3km ja 5km pikkused valgustamata 

suusarajad). Iisaku oos on kaetud kaitseall oleva metsaga.  

.  

2.10.2. Kultuuripärand  

2.10.2.1. Väärtuslikud maastikud ja ajastumaastikud  

 

Maastikuväärtustest tulevad esile väärtuslikud maastikud ja miljööväärtuslikud ajastumaastikud 

(alad).  

Alade väärtuslikeks maastikeks ning miljööväärtuslikeks aladeks määramine aitab säilitada 

piirkonna aastatepikkuse arenguga tekkinud väärtusi, kaitsta neid uute elementidega juhusliku 

täisehitamise ja ebaotstarbeka kasutamise eest. Piirangu määramine eeldab antud ala kohta 

detailsemaid uurimistöid, hoolikamat tegevust ning ulatuslikumat kontrolli tehtava ja kavandatava 

üle.  

Antud punkt kirjeldab üldisi kasutamistingimusi, mille lõplik ja täpne kirjeldamine ei ole 

üldplaneeringu eesmärgiks. Tingimuste täpsustamiseks on vajalik koostada spetsiaalsed tööd, mis 

inventariseerimisele ja analüüsile tuginedes annaksid detailseid tingimusi maastikuhoolduseks ja 

ehitamiseks.  

2.10.2.1.1. Väärtuslikud maastikud  

 

Iisaku valla territooriumil asuvad Iisaku, Jõuga ja Kotka-Lõpe väärtuslik maastik ning osa 

Kauksi-Remniku väärtmaastikust. 

A) Iisaku väärtuslik maastik (registri nr 2) hõlmab Iisaku ning selle ümbruse. Tegemist on 

kultuurilis-ajaloolise- ja loodusmaastikuga. Tärivere mägi ehk Iisaku oos on Iisaku-Illuka 

servamoodustistevööndi kõrgeim osa, ulatudes 94 m kõrgusele üle merepinna, olles sellega 

Alutaguse kõrgeim punkt Ida-Virumaa piires. Mäe otsast avaneb kaunis vaade ümbruskonna 

metsadele ja põldudele. Iisaku üks peamisi vaatamisväärsusi on kirik (praegusel kujul 

valminud 1894), millel juugendimõjutustega torn. Siinsel kalmistul on kaitse all Peepude 

suguvõsa kiviristid (17. saj. keskpaik) ning koolmeistri ja helilooja R. T. Hanseni haud. 

Vaatamisväärsuseks on ka Iisaku rahvamaja (ehitatud 1910, renoveeritud 2001. aastal) koos 

ümbritseva parkmetsaga. Iisaku ning kogu Ida-Virumaa loodust, ajalugu ning kultuurilugu 

kajastab Iisakus asuv maakonna muuseum. 

 

B) Jõuga väärtuslik maastik (registri nr 4) haarab valla põhjaosa, Jõuga kääbaskalmistu 

ning järvede ümbruse. Tegemist on kultuurilis-ajaloolise ning loodusliku maastikuga. Jõuga 

kääbaskalmistu on 290 kääpaga Eesti suurim. Kääbaskalmistust Raudi suunas asub kolm 

Jõuga järve. Kõik need on kirde-edelasuunalised ning tekkinud oosiaheliku 

hargnemiskohtadesse kujunenud nõgudesse. 2 ha suurune ja 9,5 m sügavune Pesujärv asub 

järvedest Jõuga-Raudi teele kõige lähemal ning seeläbi ka kõige külastatavam. Kõrgete 
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kallaste, liivase järvekalda ja pargitaolise okasmetsaga on Pesujärv meeldivaks puhke- ning 

supluskohaks. Siia on rajatud matkarada, telkimis- ja lõkkekohad. Liivjärv asub Pesujärvest 

paarsada meetrit lõunas, teiselpool kõrget seljandikku, millelt avaneb kaunis vaade mõlemale 

järvele. Kahest järvest umbes kilomeetri kaugusel kirdes asub Linajärv. 

 

C) Kotka-Lõpe väärtuslik maastik (registri nr 9) hõlmab Iisaku valla lääneosa, Iisaku oosist 

edelasse jäävaid soo- ning metsaalasid. Tegemist on Alutagusele tüüpilise 

loodusmaastikuga. Siinset reljeefi rikastavad Peipsi endised rannavallid - griivad. Siia on 

loodud matkarada, mis tõstab oluliselt piirkonna rekreatsioonilist väärtust. 281. metsakvartalis 

on griiva harjale rajatud vaatetorn, millelt avaneb kaunis vaade ümbritsevatele metsadele. 

Huvitav on Rannapungerja jõe sängi muutus - ala lääne osas voolab see looduslikult 

kujunenud lookleval lammil, kirdeosas on jõe voolusäng sirgeks kaevatud. Jõe looklevatel 

kallastel Lõpe- ja Taga-Roostoja küla piiris kasvavad tammed. 

 

D) Osa Kauksi-Remniku väärtuslikust maastikust (registri nr 7) hõlmab Kauksi ja Kuru 

vahelisel Peipsi rannikul Iisaku valla lõunapiiri. Tegemist on kõrge rekreatiivse väärtusega 

maastikuga - alal asuvad Peipsi põhjaranniku kõige kaunimad plaažid, parimad supluskohad 

– Kauksis on avatud avalik rand. Rekreatiivset väärtust lisavad siin veel ka rajatud matkarada, 

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

ning neid kattev männik. Kuru külas asub looduskaitsealune 300 aasta vanune Kuru mänd. 

 

  

2.10.2.1.2. Ajastumaastikud  

 

Ajastumaastike või kompaktse hoonestusega aladel miljööväärtuslike alade mõiste vastab 

traditsioonilise kultuurmaastiku mõistele. Osaliselt on nad hõlmatud väärtuslike maastikega, mis on 

laiemad. Ajastumaastikke käesoleva üldplaneeringuga ei täpsustata, kuid võimalik on neid 

väärtustada ka planeeringu rakendamisel.  

Algupärased ajastumaastikud väärivad kohaliku eripära toetamiseks esmajärjekorras säilitamist ning 

vastavat maastikuhooldust. Maastikuhooldus algab maastikuhoolduskava koostamisest, mis on 

aluseks tööde ja vahendite kavandamisel ja hooldustoetuste taotlemisel. Sama võib soovitada 

külaelu elavdamiseks ja kodukaunistuse edendamiseks.  

Ajastumaastikele võib anda alljärgnevad üldised soovitused:  

ajaloolise planeeringu säilitamine;  

ajalooliste hoonete välisfassaadide säilitamine;  

 uute hoonete ehitamisel jälgida asukohast ja miljööst tulenevat stiili- ja 

kujundusnõudeid;  

materjalidena kasutada analoogseid ajaloolisi materjale mitte imitatsioone;  

 uute hoonete ehitamisel miljööväärtuslikku piirkonda esitada kooskõlastamiseks 

vallavalitsusele eskiislahendused;  

 ajaloolise kõrghaljastuse säilitamine (va juhul kui see on ohtlik), uue haljastuse 

kujundamisel arvestada ajastule iseloomulikke kujundusprintsiipe ja taimeliike.  

 

Säilitada tuleb avaraid maastikuvaateid ning mitte lasta teeääri võsastuda. Võimalus tulevikuks on 

kasutada vaatekohtadena maastikuliselt vastavalt kujundatud aherainemägesid.  
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2.10.2.2. Muinsuskaitseobjektid  

 

Iisaku vallas paiknevate ja vastavalt kehtivale korrale kultuurimälestisteks tunnistatud 

kinnismälestiste loetelud (ajaloo-, arheoloogia- ja arhitektuurimälestised) on toodud käesoleva töö I 

köite lisas 5. Muinsuskaitsealused kinnisobjektid on registrinumbritega tähistatult kantud 

üldplaneeringu kaardile.  

Olulisi ruumilisi kitsendusi põhjustavate nähtuste nimekiri koos viidetega kitsenduste õiguslikule 

alusele on planeeringu I köite lisas 2. Kitsendustega hõlmatud maa-alal tuleb juhinduda kitsenduste 

õigusliku aluse andvatest seadustest ning nende rakendusaktidest (vt. p. 4.2.6.).  

Projekteerimistingimuste ning detailplaneeringute koostamisel tuleb kultuurimälestiste kaitse 

kohaldamisel aluseks võtta kinnismälestiste ülalnimetatud ametlikud loetelud ning nende 

võimalikud täiendused.  
 

2.10.3. Puhke- ja virgestusalad  

 

Valla otsesteks puhkemajanduslikeks ressurssideks on omapärased maastikud, säilinud 

külamaastikud ja -miljöö, loodus- ning kultuurimälestised.  

Iisaku valla peamisteks puhkemaastikeks on Iisaku parkmets, Isaku mõisapark, Tärivere mõisapark, 

Peipsi järve põhjakallas ning rabad (Kotka matkarada)   

Tähtsaks kohalikuks puhkealaks on ka Iisaku oos, mis on puhke- ja virgestusalaks planeeritud. 

Aktiivselt on ala kasutatud talvel suusatamiseks.  

Iisaku valla peamisteks puhkemaastikeks on Tärivere mägi, ning rabad (õpetajate soo).  

Kotka matkarada kulgeb mööda laudteed. Raja pikkus: 4-5 km. Raja algus- ja lõpppunktis on 

võimalus telkida ja lõkke ääres piknikku pidada. Matkal tutvutakse metsa-, soo- ja rabakooslustega. 

Rabaretke tipphetk on soojärve kaldale jõudmine.  

Tähtsaks kohalikuks puhkealaks on ka Iisaku oos, mis on puhke- ja virgestusalaks planeeritud. 

Aktiivselt on ala kasutatud talvel suusatamiseks. vajavad ametlike puhkealade staatust ja 

kasutamise eritingimuste määramist.  

2.11. . Maavarad ja nende kaevandamine  

 

Ülevaate Iisaku valla territooriumil asuvatest maavaradest annab maavarade bilanss. Maavaradega 

seonduv teave on kantud planeeringukaardile.  

Olulisi ruumilisi kitsendusi põhjustavate nähtuste nimekiri koos viidetega kitsenduste õiguslikule 

alusele on planeeringu I köite lisas 2. Kitsendustega hõlmatud maa-alal tuleb juhinduda kitsenduste 

õigusliku aluse andvatest seadustest ning nende rakendusaktidest.  

Üleriigilise tähtsusega maardlatest paiknevad vallas Eesti Põlevkivimaardla  Peipsi uurimisväljad. 

Kõik need jäävad Iisaku valla põhja- ja keskossa.  
Eesti Põlevkivimaardlast jääb Iisaku valda Estonia kaevevälja lõunaserv, põhiliselt Peipsi, ning väike osa 

Seli ja Puhatu uuringuväljadest. Eespool nimetatud Eesti Põlevkivimaardla kaeve- ja uuringuväljad on 

kantud riiklikku registrisse. Kaevandamist valla territooriumil ei toimu. Eesti Põlevkivi andmetel jätkub 

kaevandamine olevate kaeveväljade piires, uuringuvälju kasutusele ei võeta - põlevkivi kaevandmise maht 
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oleneb edaspidisest põlevkivi vajadusest. 

 

 

 
 

EESTI  PÕLEVKIVIMAARDLA  VARUD  IISAKU  VALLA  

KAEVE -  JA  UURINGUVÄLJADEL   seisuga  01.01.1999.a. 

Kaeveväli (KV)            Aktiivsed varud (tuh.t)                Passiivsed varud (tuh. t) 

Uuringuväli  (UV)       Tarbevaru      Reservvaru           Tarbevaru         Reservvaru       

  - registrikaardi nr. 

Estonia KV - 36 282 643 116 647 50 789 14 546 

Estonia mäeeraldis 282 643 20 786 10 748 1 946 

Puhatu UV  - 5 165 686 - 282 133 28 963 

Peipsi UV - 37 - - 633 543 491 128 

Seli UV - 15 56 357 - 191 957 - 

----------------------------------------- 

Alus: Eesti Vabariigi 1998.a. maavaravarude koondbilanss (seisuga 01. 01. 1999.a.). Eesti Geoloogiakeskus. 

Tallinn 1999 

Andmed maavaravarude kohta on esitatud maardla lõikes tervikuna. Valla piiresse jäävate varude suuruse 

kohta andmed puuduvad - nende määramine vajab eraldi tööd. 

 

Kehtivad maavara kaevandamis- ja kasutusload seisuga 01. 01. 1999 valla territooriumil olevates üleriigilise 

tähtsusega maardlates on AS Eesti Põlevkivi Estonia kaevandusel (kasutusloa nr. KMIN-034). 

Joonisele 1 ( M  1 : 20 000) on kantud Eesti põlevkivimaardla valla territooriumile jäävad kaeve- ja 

uuringuväljad Eesti Geoloogiafondi materjalide alusel, mäeeraldiste piirid ja kaevandatud alade piirid Eesti 

Põlevkivi andmetel. 

 

Turbamaardlatest jääb valla territooriumile osa üleriigilise tähtsusega Agusalu (end. Puhatu maardla 

lääneosa) maardlast, kohaliku tähtsusega Muraka maardla lõunaserv ning Lipniku, Lõpe ja Võhmajärve 

maardlad. 

 

 

 

Iisaku valla turbamaardlad (seisuga 01.01.1999) 

    Pindala / sellest turbamaardla   Varu (milj. m
3
) 

    (ha)   alust. / kütteturvas 

Puhatu soo (Agusalu)    7 079  /  24 335  107,1  /  870,7 

Muraka soo    12 793  /  10 700    76,0  /  249,4 

Lõpe soo     2 161  /    1 290      1,6  /    23,3 

Lipniku         218  /      159       0,9  /      2.1 

Võhmajärve        872  /      349       0,7  /      5,8 

 

Turvast Iisaku vallas praegu ei kaevandata, endine Karlepi tootmisala (Lipniku maardlas) on rekultiveeritud. 

Lipniku soo idaossa ei ole soovitav turbavälju laiendada - see jääks elanikele seente ja marjade korjealaks. 

Lõpe soo turbavarudest on 4,21 milj. t arvel aktiivse reservvaruna, millest 0,14 milj. t on arvel alus- ja 

aiandusturbana ning 4,07 milj. t kütteturbana. Võhmajärve maardlas on aktiivse reservvaruna arvel 0,95 milj. 

t. Soo on praegu looduslikus seisundis, soovitav mitte kuivendada. 

1998.a. on alustati Eesti Geoloogiakeskuses turbavarude katastrisse kandmist. 1999.a. valmis Agusalu 

turbamaardla registrikaart - kaart nr. 0199. Agusalu maardla moodustab endisest Puhatu maardlast  Kuremäe 

- Jaama maanteest lääne poole jääva osa (joonis 1). Agusalu maardla pindala on 5 823 ha, maardla aktiivne 
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reservvaru moodustab 7 480 tuh. t, passiivne reservvaru (Agusalu maastikukaitseala 3 730 ha-l) 10 131 tuh. t 

(kinnitatud Eesti Maavarade Komisjoni protokolliga 99-18  27.04.1999.a.).  

 

Valla liiva- ja kruusamaardlad kuuluvad kohaliku tähtsusega maardlate hulka. Maardlate liiv ja kruus (maa-

aines) on kasutatav põhiliselt teedeehituseks ja täitepinnaseks, aga ka ehitusliivana. 

Iisaku valla liiva- ja kruusamaardlad ja leiukohad  (joonis 1) 

Kõnnu liivamaardla  (registrikaart nr. 0171)  -     aktiivne reservvaru     42 672 tuh. m
3 

Kõnnu maardla jääb Iisaku valda osaliselt (põhiosa Illuka vallas). Maardla pindala on kokku 447 ha, 

aktiivsete reservvarude kihi keskmine paksus on 9,3 m. Liiv on sobiv ehitusliivaks, liivlahjendajaks, 

teedeehituseks. 

 

Iisaku * (Tärivere) (9,0 ha)(kruus sobiv täitepinnaseks, teedeehituseks) - 60 tuh. m
3;
; 

Jõuga I   (12,5 ha) (liiv sobiv täitepinnaseks, teedeehituseks)  -            1518 tuh. m
3
; 

Jõuga II  (16,2 ha) (liiv sobiv täitepinnaseks) - reservvaru -                   1202 tuh. m
3
; 

Pikamäe   (17 ha) (liiv sobiv täitepinnaseks, mördiliivaks)  -                  1088 tuh. m
3
; 

Roostoja* (4,4 ha) (liiv sobiv täitepinnaseks)  -                                          49 tuh. m
3
; 

Kollase*  (6,6 ha) (liiv sobiv täitepinnaseks, dreeni- ja külmakaitseks) 329,6 tuh. m
3
; 

Sälliku   (5,0 ha) (liiv sobiv täitepinnaseks tee-ehitusel)  -                       185 tuh. m
3
; 

Lõpe*      (48 ha) (liiv sobiv täitepinnaseks, teedeehituseks)  -                875 tuh. m
3
; 

Karlepi   (16,5 ha) (sobiv täitepinnaseks)  -                                          734,3 tuh. m
3
; 

Valgesoo   (63,5ha) (sobiv täitepinnaseks)  -                                        3160 tuh. m
3
. 

*Maardlas (leiukohas) Kohtla-Järve TREV-i karjäär. 

 

Savi. Savi leiukoht paikneb Iisaku alevikust lõunas kahel pool Jõhvi - Tartu maanteed. 1500 ha suurune 

levila ulatub idas Varesmetsa kanalini. Varud (ca 30000 tuh. m3 tellisesavi) on arvel prognoossete varudena. 

Kattekihi paksus on keskmiselt 2 m, kasuliku kihi paksus ca 10 m. Maardla määramiseks on vajalik läbi viia 

geoloogiline uuring. 

 

Põlevkivi allmaakaevandamine avaldab olulist kompleksset mõju piirkonna pinnaveevoolude (sh 

jõgede) hüdroloogilisele režiimile ja maapõue hüdrogeoloogilisele keskkonnale. Juba olemasolevate 

töötavate kaevanduste kaevanduskäikude kuivendamise käigus on tekkinud ulatuslikud põhjavee 

alanduslehtrid ja on rikutud looduslik veerežiim Mäetaguse vallas. Põlevkivi kaevandamisega on 

oluliselt mõjutatud unikaalset soode kompleksi, mille kaitsmine omab nii siseriiklikku kui 

rahvusvahelist tähtsust.  

Kaitstavate loodusobjektide, sealhulgas Natura 2000 alade, kaitse puhul tuleb jälgida ennetamise ja 

ettevaatuse printsiipi. Loodus- ja linnudirektiivis lähtutakse põhimõttest, et kaitsealad moodustavad 

ühtse võrgustiku ja negatiivse mõjuga tegevuste keelamisel ei saa piirduda ainult kaitsealade 

piiridega vaid tegevused keelatakse ka ümbritseval alal. Vältimaks vastuolu keskkonnaõiguse 

põhimõtetega ei saa tegevuse lubamisel tugineda väitele, et puudub oluliste mõjude kindel 

avaldumine, vaid tuleb arvestada avaldumise tõenäosusega, kusjuures arvesse ei võeta mitte üksnes 

ala piires vaid ka väljaspool alasid teostatavate kavade või projektide mõju.  
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2.12. Olulise ruumilise mõjuga objektid  

 

Olulise ruumilise mõjuga objekte käesoleva üldplaneeringuga ei kavandata.  

2.13. Munitsipaalomandisse taotletavad maad  

 

Munitsipaalomandisse taotletakse vallale kuuluvate hoonete, rajatiste alune ning neid teenindav 

maa, sotsiaalmaa ning maa, mis on vajalik kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja 

arenguks. Munitsipaalomand on vajalik, et vald saaks omandi kaudu hallata toimuvat tegevust.  

Esmajärjekorras munitsipaliseeritavad objektid teenindusmaadega ning maa-alad tulenevad valla 

arengukavast.  

1. Iisaku Gümnaasium  

2. Iisaku lasteaed  

3. Jõuga sotsiaalmaja  

4. Kalmistu  

5. Iisaku Tärivere mäe puhkeala (detailplaneeringu alusel)  

6. Iisaku, kruusaaugu arengualad (detailplaneeringu alusel)  

7. Kuru  ( detailplaneeringu alusel) 

8. Uue elamurajooni arenguala üldplaneeringu järgi 

9. Iisaku mõisapark  

10. Üldkasutatavad haljasalad  

11. Valla munitsipaalteed üldplaneeringu järgi 

 

 

3. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus 

 

3.1 Ülevaade planeeringulahendustest 
Planeeringulahenduste kirjeldus on koostatud vastavalt Iisaku valla üldplaneeringu 

eelnõule seisuga juuli 2007. 

Looduskeskkond 

 Tegevus toimub vastavalt 

Looduskaitseseadusele, kaitsealuste objektide valitsejaks on Ida-Virumaa Keskkonnateenistus, 

kellega tuleb kooskõlastada kõik ruumilised muutused. 

 

Väärtuslikud niidud ja märgalad - nimetatud aladel arendus- või majandustegevuse 

planeerimisele peab eelnema vastava ala väärtust täpsustav uuring. Arendustegevus 

toimub läbi detailplaneeringute. 

Metsaalad - majandamine toimub vastavalt Metsaseadusele. 

Haljasala ja parkmetsa maad - kõik olemasolevad haljasalad, parkmetsad ja pargid 

säilivad, täiendavalt ei ole uusi haljasala ja parkmetsa maid reserveeritud, kuid 

detailplaneeringute koostamise käigus tuleb need väiksemas mahus ette näha 

keskusemaale. 

Veealad -  
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Tärivere kruusakarjääri rekultiveerimise käigus peale kaevandamise lõpetamist võib juurde 

tekkida uus veeala. Eelnevast tulenevalt tuleb omavalitsusel planeeringute koostamisel Tärivere 

karjääri piirkonda arvestada tulevase veealade tekkimisega. 

 

Maastikuhoolduskavad hetkel puuduvad. Täpsemad kasutustingimused on esitatud Ida- 

Viru maakonna teemaplaneeringus „Ida – Viru asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused”. 

Roheline võrgustik – Määratakse rohelise võrgustike alade kasutustingimused. 

Elu- ja sotsiaalkeskkond 

Elamumaad – elamumaa alla kuulub pere-, kaksik (kaks plokistatud üksikelamut)-, 

ridaelamute ja nende teenindamisega tihedalt seotud ehitiste maa ning hajaasustuses 

paiknevad maatulundusmaa elamute õuemaad. 

Üldplaneeringu kohaselt säilivad olemasolevad elamualad. Reserveeritavad elamumaad 

jäävad Kauksi-Kurue vahelisele alale ning Iisaku alevikusse. 

 

Maatulundusmaal, metsamaal ja määratlemata funktsiooniga maal hajaasustuse 

põhimõttel elamute kavandamisel tuleb järgida alljärgnevaid tingimusi: 

Maa-alade juhtfunktsioon muudetakse õueala ulatuses elamumaaks 

Katastriüksuse minimaalseks suuruseks kehtestada 0,7 hektarit. Ühele 

katastriüksusele on lubatud ehitada üks ühepereelamu koos abihoonetega. 

Juhul kui maatulundusmaal ehitamisõigust taotlev kinnistu kattub osaliselt või 

täielikult miljööväärtusliku alaga, säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike 

maastike ja koosluste võrgustikuga, rohevõrgustiku aladega tuleb koostada 

detailplaneering ja keskkonnamõju hindamine hoonestusele parima asukoha ning 

ehitustingimuste leidmiseks, katastriüksuse minimaalseks suuruseks kehtestada 

1,0 hektarit. 

Metsaga kaetud aladel jätta vähemalt 70 % territooriumist looduslikuks, 

üldkasutatavaks metsamaaks või planeerida parkmetsaks. 

Detailplaneeringute koostamise käigus tuleb parkimine lahendada arendataval krundil 

ning mõjude hinnangu koostamise vajaduse otsustab vallavalitsus igal üksikjuhul eraldi. 

Kasutusele tuleb võtta kaasaegsed kommunikatsioonilahendid. 

Ühiskondlike hoonete maad – Ühiskondlike hoonete maana säilivad olemasolevad 

ühiskondlikud hooned. Uusi maa-alasid ei reserveerita. Detailplaneeringus täpsustatud 

suunast lähtuvalt lahendatakse parkimine vastavalt kehtivatele parkimisnormidele. 

Elamualadesse jäävate ühiskondlike hoonete maade arendamisel tuleb suurt tähelepanu 

pöörata kergliiklusesõbraliku liiklusskeemi väljatöötamisele. Haridusasutuste 

planeeringute korral pöörata erilist tähelepanu liiklusohutusele. Elamualadesse 

kavandatavate ühiskondlike hoonete maade arendamine ei tohi halvendada kogu elamuala 

elukvaliteeti. Planeeringutega tagada ühiskondlike hoonete kruntide kasutamisvõimalused 

ka puhkeotstarbel. 

Keskusemaa - Keskuse maana on välja kujunenud Iisaku alevik. . Alal on lubatud nii 

elamuehituse arendamine, kaubandus – ja teenindusettevõtete ning avalikke teenuseid 

pakkuvate asutuste rajamine, kui ka tootmistegevus, mille mõju ei välju krundilt, 

arendamine. 

Puhke- ja virgestusmaa – nimetatud otstarbega maadena reserveeritakse alad 

puhkemajandusliku ettevõtluse arendamiseks ning looduslikult atraktiivsete piirkondade 

avamiseks, säilitamiseks üldkasutatavatena valdavalt puhkeotstarbeliselt. 

Monofunktsionaalse piirkonna tekkimise vältimiseks on soovitav suurematele puhke- ja 

virgestusmaadele planeerida ka elamuehitust, millega saavutatakse ööpäevaringne 

inimtegevus nendel aladel. 

Suuremate puhke- ja virgestusmaadena reserveeritakse Iisaku vallas maad Peipsi põhjakaldal 

Matkarajad - olemasoleva teedevõrgu baasil, kus liiklustihedus on väiksem, tähistatakse 
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jalgrattamarsruut, mis ühendab Iisaku alevikust Kauksi ja Kuru küladesse 

Kaitsehaljastuse maa – kaitsehaljastuse ülesandeks on keskkonnakaitseliselt kahjulike 

mõjude, nagu näiteks tööstuslikust tootmistest tekkivate negatiivsete mõjude (tolm, müra, 

lõhnad jms) leevendamine või vältimine. 

Üldplaneeringu koostamise ajaks ei ole kaitsehaljastuse maid määratud, kuid vajadus 

nende määramiseks võib tekkida tulevikus. Määratakse kaitsehaljastusmaa 

kasutuspõhimõtted ja detailplaneeringute koostamise tingimused. 

Muinsuskaitse – muinsuskaitsealuste objektide kaitse korraldamisel lähtutakse 

muinsuskaitseseadusest. 

 

Majanduskeskkond 

Tootmis- ja äri segafunktsiooniga maa – tootmismaade all on mõeldud tootva ja 

ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maad; 

samuti ladude ja transpordiettevõtete (eelkõige transpordikoormusest tulenevate 

keskkonnamõjude tõttu) maad. Kuna tänapäeval on tootmis- ja äritegevus tihedalt seotud, 

siis on tootmismaale lisatud ka ärimaa liitfunktsioon. 

Üldplaneeringu käigus säilitatakse olemasolevad tootmismaad. Uue alana reserveeritakse 

tootmise- ja äri segafunktsioon, võimaldamaks mitmekesisemat arengut (maa-alade 

arendamine kas tootmise või äri otstarbel või nimetatud funktsiooni kombinatsioonina) 

valla keskuse lõuna osas. 

Reserveeritavale ja ka olemasolevatele tootmis/ärimaa –aladel on lubatud arendada 

tootmist, mille kahjulik mõju ei välju krundi piiridest. Lisaks on peetud vajalikuks 

roheliste puhvertsoonide säilitamist või rajamist, leevendamaks võimalikku 

toomistegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju. Olulist mõju omava tootmisega 

maad tuleks üldplaneeringu kohaselt planeerida elamu- ja puhkealadest piisavasse 

kaugusesse kahjuliku mõju hajumiseks. Samas aga ei ole üldplaneeringuga lubatud 

olulise mõjuga tootmise arendamist, mistõttu on siin tegemist üldplaneeringusisese 

vastuoluga . 

Põllumajandusmaa - üldplaneeringuga nähakse ette aktiivses kasutuses olevate 

põllumajandusmaade säilitamise. Need on sarnaselt metsamaadega määratletud reserv- ja 

tagavaramaadeks. 

 

Puhke- ja virgestusmaa – nimetatud otstarbega maadena reserveeritakse alad 

puhkemajandusliku ettevõtluse arendamiseks ning looduslikult atraktiivsete piirkondade 

avamiseks, säilitamiseks üldkasutatavatena valdavalt puhkeotstarbeliselt. Puhke- ja 

virgestusmaale on võimalik rajada ettevõtteid, mis pakuksid puhkemajanduslikke 

teenuseid. Vajadusel on põhitegevust toetavana lubatud arendada ka toitlustus ja 

majutusalast ettevõtlust. 

Suuremate puhke- ja virgestusmaadena reserveeritakse Iisaku vallas maad 

Peipsi põhjakaldal Kauksi ja Kuru külades. 

 

Kommunikatsioonid 

Teemaa - Teemaa on maantee, puiestee, tänava või muu liikluseks kavandatud rajatise 

alune maa koos seda moodustatavate sõidu- ja kõnniteedega, teepeenarde ja haljas- või 

muude eraldusribadega. 

Olulisemateks üldplaneeringuga kavandatavaks tegevusteks on: 

Iisaku liiklussõlme rekonstrueerimine 

Iisaku ja Kauksi küla vahelise kergliiklustee rajamine 

Üldplaneeringuga seatud tingimuste kohaselt tuleks teede ehitamise ja rekonstrueerimise 

käigus arvestada teemaade määramisel ka kergliiklusteede rajamise vajadustega. Samuti 

on vajalik teede planeerimisel tiheasustusalasid läbivate teede kaitsetsoonidesse 

planeerida kaitsehaljastuse rajamine juhul, kui seda maad ei kasutata põllumajanduslikul 
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otstarbel. 

 

Veevarustus ja kanalisatsioon - Üldplaneeringuga luuakse eeldused ning reserveeritakse 

vajalikud maad vee-ja kanalisatsioonirajatiste tarbeks, s.h. määratakse kindlaks trasside 

asukohad ning võimalikud tehnorajatiste (puurkaevude, pumbamajade ja 

puhastuseadmete ning pumplate) asukohad. 

Üldplaneeringuga on planeeritud katta ühisveevärgi ja kanaliatsiooniga olemasolevad 

määratletud tiheasustusalad ja loodavad uued eluasemepiirkonnad, mis on ühtlasi 

määratud reovee kogumisaladeks. Peale tehnovõrkude valmimist on tiheasustusega aladel 

ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine kohustuslik. Tagamaks elanike kvaliteetse 

joogiveega varustamise renoveeritakse olemasolevad puurkaevud ja pumbamajad. 

Hajaasustusega aladel säilib olemasolev veevõtt lokaalsetest salv-ja puurkaevudest või 

lokaalsest veevõrgust. Erandiks on alad, kus põlevkivi kaevandamise tõttu ei ole võimalik 

ülemistest põhjaveekihtidest kvaliteetset joogivett saada. Tegutsevate kaevanduste ja 

karjääride põhjavee depressiooipiirkonda jäävate majapidamiste varustamine kvaliteetse 

joogiveega on kaevandaja ülesanne.  

Hajaasustusega aladel on lubatud heitvete kanaliseeimiseks rajada lokaalseid 

kogumiskaeve ja imbväljakuid, järgides seejuures vee- ja sanitaarkaitse nõudeid. 

Maaparandussüsteemid – üldplaneeringus on toodud maaparandussüsteemi üldised 

kaitsenõuded, mis baseeruvad keskkonnaministri 15.02.1999.a määrusele nr 12 

“Veekaitsenõuded maaparandussüsteemide väljavalikul, ehitamisel ja ekspluateerimisel” 

Jäätmekogumispunktid – üldplaneeringu maakasutuskaardile on kantud olemasolevad 

jäätmekogumispunktid ja rajatavad jäätmekogumispunktid. Täpsem 

jäätmekäitlussüsteemi kirjeldus on vajalik täpsustada jäätmekavas. 

 

3.2 Alternatiivid 
Alternatiividena käsitletakse töö käigus tekkinud alternatiivseid lahendusi. Varem 

planeeringu koostajate poolt tehtud valikuid alternatiivsete võimaluste vahel ei käsitleta, 

kuna KSH koostaja selles ei osalenud ja protsessi ei ole piisava põhjalikkusega 

dokumenteeritud. Käesolevas töös käsitletakse järgmisi alternatiive: 

Null-alternatiiv – Valla areng toimub eelmise üldplaneeringu alusel. Detailplaneeringu 

kohustus on üksnes tihehoonestusaladel. Tingimusi detailplaneeringute koostamiseks ei 

kehtestata. Arengusuund määratakse valla lõunaosale . 

Alternatiiv I – valla areng toimub piirkonniti –põhja- ja lõunaosa. Arendustegevuste 

aluseks on detailplaneeringud, mille koostamiseks on seatud üldised tingimused. 

Detailplaneeringute koostamise käigus viiakse vajadusel vastavalt vallavalitsuse otsusele 

läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

 

 

 

4. Kavandatava tegevusega kaasnevad keskkonnamõjud 

ning täiendavad leevendavad meetmed 
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks valiti esmalt 

vastavalt kohalikule eripärale valdkonnad, millele avalduvat keskkonnamõju käesolevas 

dokumendis käsitletakse. Igas valdkonnas püstitati KSH eesmärgid (tabel 1, lk 7), mille 

suhtes üldplaneeringu meetmete (vt ptk 1.1; 3 ja 3.1) mõju hinnatakse. Mõjusid 

hinnatakse lühialalises ja pikaajalises perspektiivis, arvestades seejuures käesolevas 

dokumendis välja pakutud leevendavaid meetmeid. Välja pakutud leevendavad meetmed 

on üldplaneeringus toodud meetmete loetelu täiendamiseks. Üldplaneeringus toodud 

tegevuste keskkonnamõju hindamisel kasutatakse järgmist hindeskaalat: 

+ positiivne mõju 
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++ tugev positiivne mõju 

- negatiivne mõju 

-- tugev negatiivne mõju 

0 olulist mõju pole ette näha 

? mõju pole teada 

4.1 Olulise ruumilise mõjuga objektid 
Olulise ruumilise mõjuga objekt Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579) tähenduses on 

objekt, millest tingitud transpordivood, saasteainete hulk, külastajate hulk ja tooraine või 

tööjõu vajadus muutuvad objekti kavandatavas asukohas senisega võrreldes oluliselt ning 

mille mõju ulatub suurele territooriumile. 

Iisaku vallas võiksid potentsiaalsed olulise ruumilise mõjuga objektid olla tootmis- ja 

ärimaad (sõltuvalt seal läbiviidavatest tegevustest). Olulise ruumilise mõjuga objekti 

rajamisel on kohustuslik koostada üldplaneering. Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2003. a 

määrus nr 198 „Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri“ määrab olulise ruumilise 

mõjuga objektide nimistu ja sellekohaseid tegevusi Iisaku vallas ette ei ole näha. 

Üldplaneeringu seletuskiri näeb ette, et Iisaku valla territooriumil ei kavandataks 

tegevust, mille kahjulik mõju väljub krundi piiridest. KSH teostaja teeb ettepaneku 

täpsustada antud nõuet järgmiselt: mitte kavandada tegevust, mille oluline kahjulik 

mõju väljub krundi piiridest. Keskkonnamõju on Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §5 alusel oluline, kui see võib eeldatavalt ületada 

tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada 

ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. 

 

4.2 Vesi ja pinnas 
KSH eesmärgid: 

1) Vältida pinnase, pinna- ja põhjavee reostust määral, mis võiks kahjustada 

keskkonda 

2) Hoida veekasutust sellisel tasemel, et ei toimuks ületarbimist. 

3) Säilitada ja vajadusel taastada olulisi ökoloogilisi protsesse (nt hüdroloogia, 

veekvaliteet). 

Põhja- ja pinnavee ning pinnase kaitse seisukohalt on üldplaneeringus olulised järgmised 

punktid: 

1. Uute elamualade rajamine - üldplaneeringuga on uued elamumaad reserveeritud 

Kauksi ja Kuru küladesse. Iisaku alevikus kavandatakse juba olemasoleva elamuala laiendamine. 

Mõju: Uute elamupiirkondade rajamine veekogude kallastele võib eriti 

tiheasustuse korral tekitada ohu pinnavee, aga ka põhjavee reostuseks, kui ei 

lahendata reovee kogumise ja käitluse küsimusi. Vastavalt võib uute elamualade 

rajamisega kaasneda vähene negatiivne keskkonnamõju, mida on võimalik 

oluliselt leevendada erinevate leevendavate meetmete rakendamisega. 

Detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju hindamise läbiviimine KOV 

nõudmisel vähendab ohtu pinnavee saastamiseks. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Veekogude äärde elamute rajamisel tuleb arvestada EV seadustest tulenevaid 

piiranguid. Hoonete rajamisel tuleb jälgida ehituskeeluvööndit, selle 

vähendamist ei tohi lubada. 

Elamualadele võib lubada kuni 10% teenindus või ühiskondlike hoonete maa 

kõrvalsihtotstarbe lubamist. 

Kõik reoveekogumisalale jäävad elamualad peab liitma ühiskanalisatsiooniga. 

Elamupiirkonnad, mis ei kuulu reoveekogumisalade koosseisu peavad 

reoveekäitluse korraldama nõuetele vastavalt lokaalselt. 

 

2. Vanade tootmis- ja ärimaade arendamine ja uute rajamine - üldplaneeringuga 
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säilitatakse olemasolevad tootmismaad. Seejuures arvestatakse tootmise 

jätkumisega olemasolevas mahus. Uue alana reserveeritakse tootmise- ja äri 

segafunktsioon, võimaldamaks mitmekesisemat arengut (maa-alade arendamine 

kas tootmise või äri otstarbel või nimetatud funktsioonide kombinatsioonina)Iisaku aleviku lõuna 

osaga külgneval alal. Nii olemasolevatelkui ka rajatavatel tootmismaadel on lubatud arendada sellist 

tootmist, mille oluline kahjulik mõju ei välju krundi piiridest. 

 

Mõju: Sõltuvalt ettevõtete iseloomust võib ettevõtlusaladel olla suur veevajadus ja 

võib tekkida oht põhja- ja pinnavee ning pinnase saastamiseks. Saastumise oht 

kaasneb lühiajaliselt ka ehitustegevusega. Täpsemad mõjud on võimalik 

määratleda konkreetsete ettevõtete planeerimisel. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Ettevõtluses ja muudes kasutusvaldkondades tuleb kasutada vett säästvaid 

tehnoloogiaid. 

Suure reovee reostuskoormusega ettevõtete puhul on vajalik rakendada 

lokaalseid reoveepuhastuslahendeid või reovee eelpuhastust enne reovee 

ühiskanalisatsiooni juhtimist. 

Vajalik on rakendada meetmeid pinnase ja põhjavee saastuse vältimiseks (nt 

kõvakattega alad tootmisaladel reostuse kiire pinnasesse valgumise 

ärahoidmiseks; drenaažisüsteemid võimalike mahavalgunud reostuste 

kogumiseks jmt). 

3. Ühisveevärgi rajamine - planeeringuala on juba osaliselt kaetud ühisveevärgi ja 

–kanalisatsioonivõrguga. Üldplaneeringuga on ette nähtud olemasolevate 

puurkaevude ja pumbamajade renoveerimine. Kauksi ja Kuru külades on 

üldplaneeringuga kavandatud uute elamute rajamine koos täiendava ühisveevärgi 

ja –kanalisatsioonivõrguga. Kokku on planeeringuga reserveeritud uuteks 

elamumaadeks ca 50 ha. Planeeringuga on soovitatud ühe krundi minimaalseks 

suuruseks 0,2 ha. Sellest tulenevalt saaks reserveeritud elamualale rajada 

maksimaalselt 250 majapidamist. Kui arvestada ühe majapidamise ööpäeva 

keskmiseks veevajaduseks 640 liitrit ja planeeringuala puurkaevude tootlikkus 

planeeringualal on keskmiselt 1,5 ls*m (Eesti Geoloogiakeskuse 

Hüdrogeoloogilise kaardi alusel), siis oleks vaja uute majapidamiste veevajaduse 

rahuldamiseks rajada kaks ~70 m sügavust (tulenevalt veekompleksi paksusest ja 

sügavusest maapinnast) puurkaevu. 

Mõju: Kuna puurkaevude tootlikkus planeeringualal on suhteliselt hea, siis ei 

tohiks uute majapidamiste lisandumine avaldada olulist mõju põhjaveetasemele. 

Viru alamvesikonna veemajanduskava eelnõus (2005) on toodud hinnang, et 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumist võetakse alla 5 % põhjaveekogumi 

tegelikust põhjaveeressursist. Võib järeldada, et üldplaneeringuga kavandatavate 

tegevustega ei avaldata olulist mõju piirkonna põhjaveetasemele. See järeldus 

tugineb eeldusel, et joogivesi võetakse puurkaevudest. Puurkaevude rajamine on 

üksikmajapidamistele üsna kulukas, mistõttu kasulikum on kasutada ühisveevärgi 

vett. Ühisveevärgi vee kasutamisega saab vähendada ka põhjavee reostumise 

ohtu, mis võib kaasneda salvkaevude kasutamisega. Siiski võib võimalike lekete 

olemasolu korral toimuda vee raiskamine, kuid korralikult rajatud ja 

dimesioneeritud trasside korral on see oht minimaalne. Üldplaneeringuga on ette 

nähtud tiheasustusaladel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise kohustus. 

Ühisveevärgi rajamine aitab kaasa KSH vesi ja pinnas eesmärkide 1 ja 2 

rakendamisele. 

 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Ühisveevärgi jaoks rajatavate uute ja juba kasutatavate puurkaevude 
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veekvaliteeti tuleks kontrollida lisaks teistele näitajatele ka radoonisisalduse 

osas. 

Lisaks puurkaevude ja pumbamajade renoveerimisele on oluline 

rekonstrueerida olemasoleva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi 

mitterahuldavas olukorras olevad trassid. Sel moel saab vältida lekkeid, mis 

soodustavad vee kulu suurenemist ja võivad saastada pinnast ja põhjavett. 

 

4. Reoveekogumisalade määratlemine. 

Vastavalt Keskkonnaministri 15. mai 2003. a määrus nr 48 „Reovee 

kogumisalade määramise kriteeriumid” tuleb reoveekogumisala moodustada: 

1. kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 30 

inimekvivalenti ning asulatele elanike arvuga rohkem kui 50. 

2. maa-alal, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud ning 1 hektari kohta tekib 

orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. 

3. maa-alal, kus põhjavesi on kaitsmata ning 1 hektari kohta tekib 

orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 

Tuginedes valla andmetele on Iisaku vallas 3 küla, mille elanike arv on üle 50: 

Iisaku (900), Kauksi (60) ja Kuru (63). 

Eesti Põhjaveekaitstuse kaardi (Eesti Geoloogiakeskus) alusel on Iisaku valla 

territoorium valdavalt kas kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega. Sellele 

vaatamata on asustustihedus väike, mistõttu täiendavaid reoveekogumisalasid, 

lisaks eelmises lõigus mainitutele pole tarvis moodustada. 

Mõju: Reoveekogumisalade moodustamisega kaasneb oluline positiivne 

keskkonnamõju, kuna kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamisega vähendatakse 

pinnase, pinna- ja põhjavee reostuse ohtu. Viimane on kooskõlas KSH vesi ja 

pinnas valdkonna 1. eesmärgiga. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Reoveekogumisalad tuleb määrata  Iisaku, Kauksi ja Kuru külades. 

Lisaks veel uutes kavandatavates elamurajoonides. Reoveekogumisalad tuleb 

kanda üldplaneeringu tehnovõrkude kaardile. 

Hajaasustusega aladel on lubatud heitvete kanaliseerimiseks rajada lokaalseid 

kogumiskaeve, kompaktpuhasteid, imbväljakuid (kui see ei ohusta põhjavett) ja 

filter- ning pinnasfiltersüsteeme, järgides seejuures vee- ja sanitaarkaitse nõudeid. 

 

4. Kasutusest välja jäänud puurkaevude tamponeerimine. 

Mõju: Uute ühisveevärgi trasside rajamise ja vanade veetrasside 

ümberstruktureerimise tulemusena on võimalik, et osad puurkaevud jäävad 

ühisveevärgist välja. Veevärgist tasub välja lülitada niisugused puurkaevud, mille 

veekvaliteet on halb, tootlikkus väike või siis asuvad puurkaevud sellistes 

kohtades, kus veetarbimine on lõpetatud (nt endised farmid). Kasutusest välja 

jäävad puurkaevud tuleb tamponeerida. Nimetatud meetmel on oluline positiivne 

mõju KSH vee ja pinnase eesmärgi nr 1 elluviimisel, kuna see aitab vähendada 

ohtu põhjavee reostumiseks. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Näha ette kasutusest välja jäänud/jäävate puurkaevude tamponeerine 

 

5. Tärivere karjääri rekultiveerimine – üldplaneeringuga on ette nähtud peale 

kaevandamise lõpetamist Tärivere kruusakarjääri rekultiveerimine ja kasutusele 

võtmine perspektiivse puhke- ja virgestusmaana. Rekultiveerimise käigus peale 

kaevandamise lõpetamist võib juurde tekkida uus veeala.  

Mõju: Karjääriala rekultiveerimine peale kaevandamise lõpetamist mõjub 

positiivselt ökoloogiliste protsesside taastamisele ning ühtlasi aitab pikas 
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perspektiivis kaasa KSH vesi ja pinnas 3. eesmärgi elluviimisele.  

 

6. Vooluveekogude kaitse – veekogude kaitse üldplaneeringus toimub Veeseaduse 

(RT I 1994, 40, 655) ja Looduskaitseseaduse (RT I 2004, 38, 258) ning nendest 

tulenevate õigusaktide alusel. 

Mõju: Vooluveekogude kaitse aitab kaasa KSH 1. ja 3. eesmärgi täitmisele. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Võimalike rajatiste, mis võivad muuta veekogu hüdroloogilist režiimi või muuta 

oluliselt veekvaliteeti, planeerimisel tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine. 

 

Kokkuvõte 

Negatiivne keskkonnamõju veele ja pinnasele võib kaasneda peamiselt inimtegevuse 

mahu suurenemise (veevajadus ja reoveehulk) tõttu seda nii uute elamualade kui 

ettevõtlusalade rajamisega. Mõju on kumuleeruva iseloomuga, kuna uute elanike 

lisandumine ja ettevõtete rajamine võib suurendada veevajadust ning reoveeteket. 

Peamine positiivne mõju kaasneb ühisveevärgi arendamisega, mis vähendab veekadusid; 

reoveekogumisalade moodustamisega, mis võimaldab kontrollida reoveekäitlust. 

Üldplaneeringus ja selle KSH-s välja pakutud leevendavad meetmed aitavad oluliselt 

võimalike negatiivsete mõjude avaldumist vähendada ja positiivseid mõjusid 

võimendada. 

Kokkuvõtvalt on tabelis 11 toodud üldplaneeringuga kaasnevate tegevuste mõju olulisus 

antud valdkonna KSH eesmärkide suhtes. 

Tabel 4. Üldplaneeringuga kaasnevate mõjude olulisus vesi ja pinnas valdkonnale. 

Üldplaneeringu 

tegevused/KSH 

eesmärgid  

Vältida pinnase, 

pinna- ja 

põhjavee reostust 

määral, mis võiks 

kahjustada 

keskkonda 

Hoida 

veekasutust 

sellisel 

tasemel, et ei 

toimuks 

ületarbimist. 

Säilitada ja 

vajadusel 

taastada olulisi 

ökoloogilisi 

protsesse (nt 

hüdroloogia, 

veekvaliteet) 

 LA PA  LA  PA  LA PA 

Uute elamualade 

rajamine 

_ _ 0 0 0 0 

Vanade tootmis- ja 

ärimaade 

laiendamine ja uute 

rajamine. 

_ _ _ _ 0 0 

Ühisveevärgi 

rajamine 

0 + _ + 0 0 

Reoveekogumisalade 

määratlemine. 

++ ++ 0 0 0 + 

Kasutusest välja 

jäänud puurkaevude 

tamponeerimine. 

+ ++ 0 0 0 + 

Tärivere karjääri 

rekultiveerimine 

0 + 0 0 + ++ 

Vooluveekogude 

kaitse 

++ ++ 0 0 ++ ++ 
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Kumulatiivne ja 

sünergiline mõju 

+/-* +/-* 0 0 0 0 

 

 LA – lühiajaline; PA – pikaajaline mõju 

* Mõjude puhul on tegemist kumulatiivsete mõjude nii negatiivse kui positiivse 

avaldumisega. Ühelt poolt suurendab elamualade ja ettevõtlusalade arendamine riske 

põhja- ja pinnavee reostumiseks. Teiselt poolt omab ühisveevärgi arendamine, kasutusest 

välja jäävate puurkaevude tamponeerimine ja reoveekogumisaladel 

kanalisatsioonisüsteemide arendamine positiivset mõju. 

 

4.3 Õhk ja klimaatilised faktorid 
KSH eesmärgid: 

1. vältida õhu saastet määral, mis võiks kahjustada keskkonda; 

2. vähendada vajadust autode kasutamiseks; 

3. vähendada kasvuhoonegaaside emissioone; 

Välisõhu kaitse seisukohalt on olulised järgmised üldplaneeringu teemad: 

1. Keskuse välja arendamine - üldplaneeringuga kavandatakse Iisaku aleviku edasist 

arendamist keskusealaks, milles pakutakse nii haridus- ja kultuuriteenust, kui ka 

võimalusi elukondliku teeninduse arendamiseks. 

Mõju: Keskuse välja arendamine koos keskusesse ja selle vahetusse lähedusse 

rajatava uue elamumaaga vähendavad keskusalal ja selle läheduses elavate 

inimeste vajadusi autodega liiklemiseks. Seetõttu aitab antud meede kaasa KSH 

õhu ja klimaatiliste faktorite 2. ja pikemas perspektiivis ka 3. eesmärgi täitmisele. 

Samas ei vähenda keskuse välja arendamine Iisaku piirkonnas valla teiste külade 

elanike liikumisvajadust. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Sarnaselt Iisaku aleviku keskusalale võiks kaaluda ka mingil märal Kauksi-Kuru küla keskusalaks 

kujundamist. Kauksi-Kuru keskusala arengusuunaks võiks olla puhkepiirkonnakeskus ja 

ühtlasi valla lõunaosa keskus. Selline lahendus tagaks ka valla lõunaosa elanikele 

parema vabaaja veetmise võimaluste kättesaadavuse oma kodu läheduses ning 

looks töökohti puhkemajandussektoris, mis võimaldaks kodule lähemal tööl käia 

ja vähendaks vajadust autoga liiklemisele. 

2. Vanade tootmis- ja ärimaade arendamine ja uute rajamine - üldplaneeringuga 

säilitatakse olemasolevad tootmismaad. Seejuures arvestatakse tootmise 

jätkumisega olemasolevas mahus ning lubatud on arendada tootmist, mille oluline 

kahjulik mõju ei välju krundi piiridest. Uue alana reserveeritakse tootmise- ja äri 

segafunktsioon, võimaldamaks mitmekesisemat arengut (maa-alade arendamine 

kas tootmise või äri otstarbel või nimetatud funktsioonide kombinatsioonina) valla 

keskuse lõuna osas. Lisaks on peetud 

vajalikuks roheliste puhvertsoonide säilitamist või rajamist, leevendamaks 

võimalikku tootmistegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju. 

Mõju: Üldplaneeringuga reserveeritavale ja ka olemasolevatele 

tootmis/ärimaadel on lubatud arendada tootmist, mille oluline kahjulik mõju 

ei välju krundi piiridest. Seega ei ole ette näha piirkonna õhukvaliteedi olulist 

muutust. Pigem võib olulise negatiivse keskkonnamõjuga ettevõtete rajamise 

keelustamist pidada pikas perspektiivis positiivseks. 

 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Hetkel tegutsevate tööstuste õhusaaste seire peab toimuma vastavalt ettevõtte 

välisõhusaaste loale. 

 

3. Kergliiklusteede rajamine. 
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Mõju: Üldplaneeringuga kavandatakse  Iisaku ja Kauksi-Kuru külade vaheline 

kergliiklustee. Kergliiklusteede rajamine vähendab vajadust mootorsõidukite 

kasutamiseks vallasiseses liikumises. Sellega kaasneb positiivne mõju, seda eriti 

pikemas perspektiivis, kuna väiksem autokasutuse tagab, et õhku paisatakse 

vähem heitgaase. Nimetatud meede aitab kaasa kõikide KSH õhu ja klimaatiliste 

faktorite eesmärkide täitmisele. 

4. Ettevõtlus- ja puhkealade rajamine erinevatesse piirkondadesse – 

üldplaneering näeb ette puhke- ja virgestusalade reserveerimist ja vaba 

juurdepääsu tagamist kallasradadele. Samuti on üldplaneeringuga ette nähtud 

ettevõtluse võimaldamine lisaks reserveeritavale tootmis- ja äriamaale ka keskuse 

maal ja puhke- ning virgestusmaal (puhkemajanduslik teenindus). 

Mõju: Nimetatud meede loob rohkem võimalusi kodu lähedal tööl käia ja vaba 

aega veeta ning vähendab seeläbi vajadust transpordi kasutamiseks. Seeläbi 

väheneb pikemas perspektiivis õhku paisatavate heitgaaside hulk ning kaasneb 

positiivne keskkonnamõju. Nimetatud meede aitab kaasa kõikide KSH õhu ja 

klimaatiliste faktorite eesmärkide täitmisele. 

Kokkuvõte. 

Üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega kaasneb positiivne mõju õhukvaliteedi 

parandamisele läbi autode kasutamise vajaduse vähendamise. Siiski on antud meede 

pigem pikaajalist toimet omav. Negatiivne mõju kaasneb peamiselt tootmisettevõtete 

rajamise ja kasutamisega. Siiski üldplaneeringus ja selle KSH toodud tingimused ja 

leevendavad meetmed aitavad oluliselt vähendada mainitud mõju. 

Kokkuvõtvalt on tabelis 12 toodud üldplaneeringuga kaasnevate tegevuste mõju olulisus 

antud valdkonna KSH eesmärkide suhtes. 

 

Tabel 5. Üldplaneeringuga kaasnevate mõjude olulisus õhk ja klimaatilised faktorid 

valdkonnale. 

 Vältida õhu 

saastet 

määral, mis 

võiks 

kahjustada 

keskkonda 

Vähendada 

vajadust 

autode 

kasutamiseks 

Vähendada 

kasvuhoonegaaside 

emissioone 

 LA  PA LA  PA  LA PA 

Keskuse  

arendamine 

0 0 0  ++ 0 + 

Vanade tootmis- ja 

ärimaade 

laiendamine ja uute 

rajamine. 

- - + + - - 

Kergliiklusteede 

rajamine 

0 + + ++ + ++ 

Ettevõtlus- ja 

puhkealade rajamine 

erinevatesse 

piirkondadesse 

+ + + ++ + + 

Vaba juurdepääsu 

tagamine 

kallasradadele 

0 0 0 + 0 0 



 40 

Kumulatiivne ja 

sünergiline mõju 

+* +* +* ++* +* ++* 

 

 LA – lühiajaline; PA – pikaajaline mõju 

* Kavandatud tegevustel on kumulatiivselt positiivne mõju nii õhusaaste vältimiseks kui 

kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamiseks, kuna kõik tegevused soodustavad 

autoga liiklemise vähendamist (rohkem võimalusi kodule lähedal tööl käia ja vaba aega 

veeta ning kavandatavad kergliiklusteed) ja seeläbi ka heitgaaside õhkupaiskamist (seda 

eriti pikaajalises plaanis). 

 

4.4 Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik 
KSH eesmärgid: 

1. säilitada ja taastada bioloogilist mitmekesisust 

2. hoida ära negatiivseid mõjusid kaitsealadele, kaitsealustele liikidele ja 

kaitstavatele loodusobjektidele 

3. tagada vajalike ökoloogiliste protsesside toimimine looduslikel aladel 

4. tagada toimiv rohevõrgustik 

Bioloogilise mitmekesisuse, taimestiku ja loomastiku säilitamise seisukohalt on 

üldplaneeringus olulised järgmised teemad: 

Iisaku valla üldplaneeringu aastani 2015 keskkonnamõju strateegiline hindamine – 

 

1. Looduslikult eriti väärtuslike alade säilitamine - Vastavalt Maa-ameti Natura 

2000 kaardirakendusele on Iisaku valla idaosas (Imatu) ja lõunaosas mõned Natura 2000 

kaitsealad, kuhu kuuluvad: tervenisti Iisaku valla territooriumile jääv Muraka 

linnuala ning osaliselt valla territooriumile jäävad Agusalu linnu- ja loodusala  loodusala.  

Peale selle on Iisaku valla territooriumil kaitse alla võetud lendorava 

püsielupaigad: 

Üldplaneeringuga säilitatakse kõik looduslikult värtuslikud alad, säilub 

senine maakasutus ja majandustegevus. Lisandub tänu matkaradade 

planeerimisele turismiteenuste osutamise võimalus, kuid seda vähesel määral ja 

hajutatult. 

Mõju: Looduslikult väärtuslike alade säilitamisel on oluline positiivne 

keskkonnamõju. See aitab kaasa KSH bioloogilise mitmekesisuse, taimestiku ja 

loomastiku eesmärkide 1, 2 ja 3 täitmisele. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Üldplaneeringu kaardil näidata ära Natura 2000 loodus- ja linnualad. 

 

2. Uute elamumaade rajamine. 

Mõju: Uute elamumaade rajamine vähendab looduslike elupaikade või 

põllumajanduslike maa-alade pindala. Elamualad tungivad kohati veekogude 

ehituskeeluvööndisse, kuhu hoonete rajamine ei ole lubatud (seejuures on siiski 

nõutud ehituskeeluvööndi arvestamist). 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Veekogude äärde ehitamisel tuleb hooned paigutada krundil nii, et need 

jääksid ehituskeeluvööndist välja. 

Elamute ümbruses tuleb säilitada ja luua haljastuse lahendid (arendaja valikul 

kas kõrg- või madalhaljastus). 

3. Uute tootmis- ja ärimaade rajamine ja olemasolevate arendamine- 

Võimaldamaks mitmekesisemat arengut (maa-alade arendamine kas tootmise või 

äri otstarbel või nimetatud funktsioonide kombinatsioonina) reserveeritakse valla 

aleviku lõunaosas. Kuigi üldplaneeringuga on lubatud reserveeritaval ja 

ka olemasoleval tootmis/ärimaa–alal arendada tootmist, mille oluline kahjulik 
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mõju ei välju krundi piiridest, tuleb jälgida rohelist võrgustikku. 

Vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Ida-Virumaa 

asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” peetakse puuduva 

koridori all silmas järgmist: „Puuduvad koridorid on alad, kus inimtegevusest 

tulenevalt on rohelise võrgustiku koridor katkenud ning mille läbi on mõni 

rohelise võrgustiku element sattunud isolatsiooni. Puuduvate koridoride puhul 

tuleb planeeringutes ette näha tegevusi, mis taastaksid rohelise võrgustiku 

sidususe”.  

Mõju: Uute tootmis/ärimaade rajamisega üldplaneeringuga reserveeritud maaalale 

ei kaasne olulist negatiivset mõju bioloogilisele 

mitmekesisusele ja rohevõrgustiku toimimisele. Valla territooriumil paiknevate 

olemasolevate tootmisalade arendamisel (üldplaneeringuga ei ole laiendamist ette 

nähtud) olulist mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja rohevõrgustiku toimimisele 

ette ei ole näha. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Iisaku valla üldplaneering tuleb viia kooskõlla Ida-Viru maakonnaplaneeringu ja 

selle teemaplaneeringutega. 

 

4. Puhke- ja virgestusmaade rajamine s.h Tärivere karjääri rekultiveerimine– 

Üldplaneeringuga reserveeritakse Iisaku vallas maad rekultiveeritava Tärivere 

karjääri territooriumil ja Tärivere mäe jalamil ning Iisaku Gümnaasiumi lähedal. 

Puhke ja virgestusmaa funktsioon antakse ka Kauksi avaliku ranna maale. 

Monofunktsionaalse piirkonna tekkimise vältimiseks on üldplaneeringus soovitatud suurematele 

puhke- ja virgestusmaadele planeerida ka elamuehitust. Seejuures ei tohi elamumaade 

pindala ületada 50 % kogu puhke-ja virgestusmaa pindalast. 

Mõju: Puhke- ja virgestusalade rajamisel kaasneb positiivne keskkonnamõju 

bioloogilise mitmekesisuse säilitamise seisukohast ning inimestele looduses 

viibimise võimaluste pakkumises ja seeläbi elanikkonna teadmiste ning 

keskkonnast hoolivuse kasvatamises. Siiski leiavad käesoleva aruande koostajad, 

et 50% ulatuses elamute lubamist puhke- ja virgestusmaale vähendab liigselt 

piirkonna bioloogilist mitmekesisust. Tärivere karjääri rekultiveerimine aitab kaasa 

ökoloogiliste protsesside taastumisele karjääri alal, mis omakorda suurendab 

bioloogilist mitmekesisust ja toetab rohevõrgustiku toimimist. 

 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Puhkemajandusliku ettevõtluse arendamisel on oluline jälgida, et säilitataks 

maksimaalselt bioloogilist mitmekesisust, looduslikke alasid ning loodaks 

võimalused inimestel sellest osa saada. 

Tagamaks bioloogilise mitmekesisuse säilimist tuleks elamualade planeerimisel 

puhke- ja virgestusaladele konsulteerida looduskaitsespetsialistidega. Kaaluda 

tuleb keskkonnamõju hindamise läbiviimist. 

Elamumaade osakaal puhke- ja virgestusaladel ei tohiks ületada 25%. Nii ei 

vähene oluliselt looduslike alade pindala ja seeläbi bioloogiline mitmekesisus, 

kuid samas tagatakse maa-alal ööpäevane inimtegevus. 

5. Metsade säilimine – üldplaneeringuga nähakse ette seni metsamaana kasutuses 

olnud alade säilimist.  

Mõju: Metsade säilitamisel on oluline positiivne mõju kõikidele KSH bioloogilise 

mitmekesisuse, taimestiku ja loomastiku eesmärkide täitmisele 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Kui kavandatav tegevus võib omada olulist keskkonnamõju või ohustada 

metsaala säilimist ja funktsioonide täitmist, peab kaaluma keskkonnamõju 

hindamise läbiviimist. 
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6. Põllumaade säilitamine - üldplaneering näeb ette aktiivses kasutuses olevate 

põllumaade säilitamise põllumajanduslikus kasutuses. 

Mõju: Põllumajanduslikus kasutuses olevad maad on inimese poolt tugevalt 

mõjutatud, kuid samas moodustavad need omamoodi looduskeskkonna. Eelkõige 

ekstensiivne maaharimine ja hästi liigestatud põllud moodustavad osa rohelisest 

võrgustikust ja toetavad bioloogilise mitmekesisuse säilimist ning ökoloogiliste 

protsesside toimimist. Intensiivse maaharimise ja suurte monokultuursete 

põllumassiivide korral on positiivne mõju väiksem. 

7. Jõgede kallaste kaitse - kalda ehituskeelu- ja piiranguvööndi kehtestamine. 

Mõju: Kalda ehituskeelu ja piiranguvööndi kehtestamine aitab kaasa looduslike 

koosluste säilimisele ja vähendab inimtegevusest lähtuvat kahjulikku mõju 

veealadele. Veekogude kallastel looduslike koosluste säilitamine on oluline, kuna 

need on paljudele liikidele liikumis- ja levikukoridorideks. Ehituskeelu- ja 

piiranguvööndite kehtestamine aitab kaasa kõikide KSH eesmärkide elluviimisele. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Võimalusel tuleb vältida veekogude ehituskeelu- ja piiranguvööndite 

vähendamist, kui see on vältimatu, tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise 

läbiviimist. 

 

8. Rohelised puhveralad - üldplaneering näeb ette roheliste puhveralade 

planeerimist suurematele tootmis- ja ärimaadele. 

Mõju: Ehkki puhveralad tööstusettevõtete ümber täidavad eeskätt õhu- ja 

mürasaaste vähendamis eesmärki, on neil ka täiendav funktsioon. Puhveralad 

pakuvad loomadele lisavõimalusi liikumiseks ja varjumiseks ning toimivad sel 

moel väikeste rohevõrgustiku üksustena. Puhveralad toetavad KSH bioloogilise 

mitmekesisuse, taimestiku ja loomastiku eesmärkide 1, 3 ja 4 täitmisele. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Põllumajanduslike massiivide vahele on soovituslik jätta või planeerida 

metsatukad, mille laius oleks vähemalt kolm korda puude kõrgus. Puhveralad 

pakuvad eriti põllumassiivide vahel loomadele võimalusi liikumiseks ja 

varjumiseks ning toimivad sel moel väikeste rohevõrgustiku üksustena. 

Kokkuvõte 

Bioloogilist mitmekesisust, taimestikku ja loomastikku puudutavatele eesmärkide 

täitmisele avaldavad negatiivset mõju kõik tegevused, mis eeldavad maa intensiivsemat 

kasutuselevõttu (ettevõtluse ja elamumajanduse arendamine). Kõik nimetatud tegevused 

vähendavad looduslike elupaikade pindala, võivad läbi lõigata loomade liikumisteed ja 

häirivad seeläbi ökoloogiliste protsesside toimimist. Mõju on kumuleeruva ja sünergilise 

iseloomuga. 

Positiivset mõju omavad maa vähem intensiivset kasutust säilitavad tegevused ja 

majandustegevust piiravad meetmed, nagu kõigi rohealade säilitamine, kalda ehituskeeluning 

piiranguvööndi kehtestamine ja roheliste puhvertsoonide kavandamine. Nimetatud 

meetmete tulemusena säilitatakse osa elupaikadest ja luuakse täiendavaid loomade 

liikumisteid ning seega toetatakse ökoloogiliste protsesside toimimist. Mõju on 

kumuleeruva ja sünergilise iseloomuga. 

 

Üldplaneeringus ja selle KSH-s välja pakutud leevendavad meetmed aitavad oluliselt 

võimalike negatiivsete mõjude avaldumist vähendada ja positiivseid mõjusid 

võimendada. 

Kokkuvõtvalt on tabelis 13 toodud üldplaneeringuga kaasnevate tegevuste mõju olulisus 

antud valdkonna KSH eesmärkide suhtes. 

 

Tabel 6. Üldplaneeringuga kaasnevate mõjude olulisus bioloogilise mitmekesisuse 



 43 

valdkonnale. 

Üldplananeering

u 

tegevused/KSH 

eesmärgid 

Säilitada ja 

taastada 

bioloogilist 

mitmekesisust 

Hoida ära 

negatiivseid 

mõjusid 

kaitsealadele, 

kaitsealustele 

liikidele ja 

kaitstavatele 

objektidele. 

Tagada 

vajalike 

ökoloogiliste 

protsesside 

toimimine 

looduslikel 

aladel. 

Tagada toimiv 

rohevõrgustik 

 LA PA LA PA LA PA LA PA 

Looduslikult 

väärtuslike alade 

säilitamine. 

++  ++ ++  ++  ++ ++ ++   ++ 

Uute elamumaade 

rajamine. 

- - 0 0 0 0 0 0 

Uute tootmis- ja 

ärimaade rajamine 

  0      

Puhke- ja 

virgestusmaade 

rajamine 

++ ++  0 0 + ++ 0 + 

Puhke- ja 

virgestusmaadele 

elamute rajamine 

  0 0   0  

Tärivere karjääri 

rekultiveerimine 

0 ++ 0 0 0 + 0 ++ 

Metsade 

säilitamine  

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Põldude 

säilitamine 

+ + 0 0 + + + + 

Jõgede kallaste 

kaitse  

+ ++ + + + ++ + ++ 

Rohelised 

puhveralad 

0 + 0 0 0 + 0 + 

Kumulatiivne ja 

sünergiline mõju  

+/-1 +/-1 +  ++/- +  ++ +/-1  ++/-1 

  

* LA – lühiajaline; PA – pikaajaline mõju 

1Erinevate planeeritud tegevuste mõju väljendub erinevalt. Uute elamualade ja 

tootmismaade kavandamine omab koosmõjus negatiivset keskkonnamõju bioloogilisele 

mitmekesisusele ja rohelise võrgustiku toimimisele. Samas toob puhke- ja 

virgestusmaade arendamine, Tärivere karjääri rekultiveerimine tulevikus, metsaalade ja 

põldude säilitamine koosmõjus kaasa tugeva positiivse mõju avaldumise elustikule, sh ka 

rohelise võrgustiku toimimisele. 

 

4.5 Maastik ja kultuuripärand (väärtuslikud maastikud) 
Maastikud ja kultuuripärand on olulised koha identiteedi loomisel ja säilitamisel. 

Kultuuripärand ja maastik mõjutavad kohaliku elukeskkonna kvaliteeti ja piirkonna 
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atraktiivsust väljastpoolt elamaasujatele ning lühiajalistele külastajatele (turistidele). 

KSH eesmärgid: 

1. Säilitada muinsus- ja kultuurimälestisi ja teisi kultuuriliselt olulisi paiku 

2. Ehitada uusi hooneid ja rajatisi selliselt, et nad sobiksid antud keskkonda 

3. Säilitada kohaliku maastike mitmekesisus ja omapära (sh 

miljööväärtuslikud alad) 

4. Tagada avaliku ruumi kättesaadavus 

5. Säilitada väärtuslikke maastikke 

Kultuuripärandi ja maastikuilme säilimise seisukohalt on üldplaneeringus olulised 

järgmised teemad: 

1. Väärtusliku maastiku ning väärtuslike objektide kasutus- ja kaitsetingimuste 

määramine. 

Üldplaneeringuga on seatud eesmärgiks väärtuslike maastike (miljööväärtuslike 

alade) säilitamine. Seejuures kehtestatakse üldplaneeringuga väärtuslikele 

maastikele järgnevad üldised kasutustingimused: 

detailplaneeringu koostamise kohustus laieneb kõigile miljööväärtuslikele 

aladele; 

väärtuslikel maastikel peab arendus- või majandustegevuse planeerimisele 

eelnema vastava ala väärtust täpsustav uuring, mille tulemustest lähtuvalt 

otsustab volikogu arendus- või majandustegevuse lubamise või 

keelustamise alal; 

Üldplaneeringuga nähakse ette aktiivses kasutuses olevate põllumajandusmaade 

säilitamine. Need on sarnaselt metsamaadega määratletud reserv- ja 

tagavaramaadeks. 

 

Mõju: Väärtuslike maastike kasutus ja kaitsetingimuste määramine on positiivse 

keskkonnamõjuga, aidates kaasa kõigi maastiku ja kultuuripärandi KSH 

eesmärkide täitmisele. Üldplaneeringus toodud meetmed tuleb keskkonnamõju 

hindaja hinnangul täiendada, et tagada väärtuslike maastike arhitektuurilise ja 

maastikulise miljöö säilimine, silmapaistavalt ilusate vaatekohtade säilimine ja 

uue hoonestuse sobivus olemasolevate väärtustega.  

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Meetmed on toodud konkreetsete Iisaku vallas asuvate väärtuslike maastike piirkondade 

kohta ja tuginevad Ida-Viru Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule ”Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused”. 

Iisaku väärtuslik maastik -  likvideerida maastike üldilmet kahjustavad 

peremeheta varemed jms heakorrastamata objektid; Tärivere karjääri kasutuselevõtt          

puhkealana; muinsus- ja looduskaitse üksikobjektide ja arhidektuuri objektide 

korrastamine, tähistamine ja vaadete avamine; matkaradade rajamine. 

Jõuga väärtuslik maastik - säilitada piirkonna põllumajanduslikku 

üldilmet ja asustusmustrit; piirkonnale iseloomuliku järvestiku 

säilitamine; muinsus- ja looduskaitse üksikobjektide(kääbaskalmistu) ja arhidektuuri           

objektide korrastamine ja tähistamine ning matkaradade marsruutidesse lülitamine. 

Kotka-Lõpe väärtuslik maastikust – Loodusmaastiku säilitamine  – luua suusa-,        

orienteerumis- ja matkaradu jms. 

Kõigil eeltoodud väärtuslikel maastikel tuleb rajatavatele ehitistele kehtestata 

arhitektuurilised nõuded, et tagada hoonete ja hoonekomplekside sobivus 

traditsioonilisse maastikku. Samuti tuleb säilitada ja avada silmapaistvalt 

ilusad vaatekohad ning koostada maastikuhoolduskava. 

 

2. Uute elamumaade rajamine – üldplaneeringuga uueks elamumaaks 

reserveeritud alale ei jää kaitseall olevaid objekte 
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Üldplaneeringuga on ehitustegevuse aluseks tiheasustusalal kehtestatud 

detailplaneeringu koostamine. Elamumaadeks loetakse pere-, kaksik (kaks 

plokistatud üksikelamut)-, ridaelamute ja nende teenindamisega tihedalt seotud 

ehitiste maa ning hajaasustuses paiknevad maatulundusmaa elamute õuemaad. 

Tiheasustusalal elamukruntide suurust üldplaneering ei piiritle. Samas 

hajaasustuse põhimõttel elamute kavandamisel on katastriüksuse minimaalseks 

suuruseks kehtestatud Kauksi-Kuru alal 0,2hektarit, mujal 0,7 hektarit ja kui kinnistu kattub 

osaliselt või täielikult miljööväärtusliku alaga, säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike               

maastike ja koosluste võrgustikuga, rohevõrgustiku aladega, siis on katastriüksuse 

minimaalseks suuruseks kehtestatud 1,0 hektarit. 

Mõju: Elamute ehitamisega arheoloogiamälestiste vahetusse lähedusse võib 

kaasneda oht mälestiste säilimisele. Oluline negatiivne mõju võib kaasneda 

ettevaatamatu ehitustegevusega ja seda eriti maa-alustele arheoloogiamälestistele 

(asulakoht). 

Tiheasustusalal paiknevate elamukruntide suurust üldplaneering ei määratle. See 

võib kaasa tuua negatiivse mõju kohalike maastike mitmekesisuse ja omapära 

säilitamisele. Üldplaneeringus toodud minimaalse krundisuuruse määramine 

hajaasustuse piirkonnas on keskkonnamõju hindaja hinnangul piisav 

traditsioonilise asustusmustri ja maastikuilme säilitamiseks väärtuslikel maastikel 

ja väljaspool seda. Reserveeritud elamumaa ja Peipsi järve vahele on kavandatud jalgteed, mis 

tagavad inimeste ligipääsu järvele. Seetõttu ei piirata elamumaade kavandamisega 

avaliku ruumi kättesaadavust. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Elamualade väljaehitamisel, kus on tegemist muinsusväärtustega, tuleb 

konsulteerida Muinsuskaitseametiga ja arvestada võimalikke Muinsuskaitseameti 

poolt kehtestatud eritingimusi. 

Muinsuskaitseobjektide vahetusse lähedusse planeeritavate elamukruntide 

detailplaneeringud tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

Väljaspool planeeringuga määratud elamualasid peaks hajaasustuses olema 

minimaalseks krundi suuruseks 2 ha ja elamute minimaalseks vahekauguseks 100 

m (hajakülades). Tihedamalt võib hooneid ehitada juhul, kui olemasolev küla 

struktuur seda lubab (ridakülad ja sumpkülad. 

Rajatavad hooned peavad sobima ümbritseva maastikuilmega. Näiteks hoonete 

maksimaalne kõrgus 3 korrust sobib pigem külakeskustesse, hajaasustuses peaks 

olema maksimaalne korruste arv 2 ja väärtuslikel maastikel vastavalt kehtestatud 

arhitektuurilistele tingimustele. 

 

3. Vanade tootmis- ja ärimaade arendamine ja uute rajamine – 

 

Reserveeritavale ja ka olemasolevatele tootmis/ärimaa –aladel on lubatud 

arendada tootmist, mille oluline kahjulik mõju ei välju krundi piiridest. Lisaks on 

peetud vajalikuks roheliste puhvertsoonide säilitamist või rajamist, leevendamaks 

võimalikku toomistegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju. 

Mõju: Uute tootmisalade rajamisega ja olemasolevate arendamisega võib 

kaasneda negatiivne keskkonnamõju, kuna tootmishooned võivad rikkuda 

maastikuilmet ning väheneb ka avaliku ruumi kättesaadavus. Lisaks kaasneb 

lühiajaline negatiivne mõju hoonete ehitamise käigus. Samuti võib negatiivne 

mõju kaasneda muinsuskaitsealusele kalmistule. Olemasolevate tootmismaade 

arendamisel negatiivset mõju muinsuskaitseobjektidele ette näha ei ole. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Uute tootmishoonete ehitamisel tuleb vältida antud keskkonda maastikuliselt ja 

arhitektuuriliselt sobimatute hoonete rajamist. 
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Uute hoonete rajamisega kaasneva avaliku ruumi kättesaadavuse vähenemise 

mõju on võimalik leevendada kavandades rohelisi puhvertsoone tootmismaade 

ümber. 

4. Põllumaade säilitamine - üldplaneeringuga nähakse ette aktiivses kasutuses 

olevate põllumajandusmaade säilitamine. 

Mõju: Põllumaade maakasutuse säilitamine aitab säilitada maastikuilmet ja omab 

seega olulist positiivset keskkonnamõju. Metsatukad põllumassiivide vahel 

muudavad maastiku mitmekesisemaks. Nimetatud meetmega aidatakse kaasa 

kultuuripärandi ja maastiku KSH eesmärkide 1, 2 ja 4 täitmisele. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Põllumaade säilitamiseks on oluline säilitada senine maaparandussüsteem. 

Võimalike tegevuste arendamisel, mis võib muuta või takistada maaparandussüsteemi 

toimimist, tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine. 

5. Muinsuskaitseobjektide kaitse – väljapoole üldplaneeringuga elamu- ja tootmisärimaaks 

reserveeritavatele aladele jäävate muinususkaitseobjektide kaitse toimub 

vastavalt Muinsuskaitseseadusele.  

Mõju: Aitab tagada kultuuriväärtuste kaitse. Nimetatud meetmega tagatakse 

kultuuripärandi ja maastiku KSH kõikide eesmärkide täitmine. 

Kokkuvõte 

Negatiivset mõju maastikuilmele võivad avaldada ehitised ja rajatised nii ehitus- kui ka 

kasutusjärgus, kui need on ebasobivas kohas, varjavad vaateid, lõhuvad traditsioonilist 

asustusmustrit või on arhitektuuriliselt sobimatud. Mõju võib olla kumuleeruva ja 

sünergilise iseloomuga. 

Positiivset mõju maastike mitmekesisusse säilimisele avaldab roheliste puhveralade 

säilitamine, rajamine ning maakasutustingimuste seadmine väärtuslikel maastikel, 

rajatiste sobitamine piirkonna arhitektuurilise lahendiga. 

Üldplaneeringus ja selle KSH-s välja pakutud leevendavad meetmed aitavad oluliselt 

võimalike negatiivsete mõjude avaldumist vähendada ja positiivseid mõjusid võimendada 

Kokkuvõtvalt on tabelis 14 toodud üldplaneeringuga kaasnevate tegevuste mõju olulisus 

antud valdkonna KSH eesmärkide suhtes. 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Üldplaneeringuga kaasnevate mõjude olulisus maastiku ja kultuuripärandi 

valdkonnale. 

Üldplananeeringu 

tegevused/KSH 

eesmärgid  

Säilitada 

kohalike 

maastike 

mitmekesisus 

ja omapära. 

Säilitada 

kultuurimälestisi 

ja teisi 

kultuuriliselt 

olulisi paiku. 

Luua uusi 

hooneid ja 

rajatisi selliselt, 

et need sobiksid 

antud 

keskkonda. 

Tagada 

avaliku 

ruumi 

kättesaadavus. 

 LA PA LA  PA  LA PA LA  PA 

Väärtusliku 

maastiku ning 

väärtuslike objek-

tide kasutus ja 

kaitsetingimuste 

määramine 

+ ++ + ++ + ++ + ++ 

Põlevkivi + ++ + ++ 0 0 + ++ 
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kaevandamise 

keelustamine 

Jõuga väärtuslikul 

maastikul 

Uute elamumaade 

rajamine 

- - - - ? ? 0 0 

Uute tootmis- ja 

ärimaade rajamine 

    ? ?   

Olemasolevate 

tootmis- ja 

ärimaade 

arendamine 

0  0 0 0 + 0 0 

Kergliiklusteede 

rajamine 

0 0 0 0 0 0 + + 

Põllumaade 

säilitamine 

++ ++ + + 0 0 0 0 

Muinsuskaitseobje

ktide 

kaitse  

+ + + ++ + + + + 

Kumulatiivne ja 

sünergiline mõju 

 --

1/++2 

--1/++2 --1/++2  --1/++2 ?3   ?3  ++4 ++4 

 

 * LA – lühiajaline; PA – pikaajaline mõju 

1 Uute elamualade ja ettevõtlusalade planeerimine võib mõjutada maastike omapära ja 

kultuuriväärtuste säilimist negatiivselt ning koosmõjus võib kaasneda tugev negatiivne 

mõju maastikuilmele, kui ei rakendata leevendavaid meetmeid 

2 Väärtuslike maastike kaitsetingimuste määramine, põlevkivi kaevandamise keelamine 

väärtuslikel maastikel, põllumaade säilitamine ja muinsuskaitseobjektide kaitse omavad 

kumulatiivselt ja sünergiliselt tugevat positiivset mõju maastike säilitamise eesmärgi 

täitmisele 

3 Elamu- ja ettevõtlusalade planeerimise mõjusid on hetkel keeruline määratleda, kuivõrd 

pole teada täpsed arhitektuurilahendused, mida on kavas kasutada. Siiski võib 

prognoosida, et arendustegevuse käigus läbi detailplaneeringute õnnestub saavutada 

positiivsed tulemused 

4 Väärtuslike maastike kaitsetingimuste määramine, põlevkivi kaevandamise keelamine 

väärtuslikel maastikel, põllumaade säilitamine ja muinsuskaitseobjektide kaitse ning 

kergliiklusteede rajamine omavad kumulatiivselt ja sünergiliselt tugevat positiivset mõju 

avaliku ruumi kättesaadavusele. 

4.6 Elanikkond ja inimeste tervis 
KSH eesmärgid: 

1. tagada elanikkonnale võimalusi loodusega kokku puutuda, looduses liikuda 

2. toetada tervislikke eluviise 

3. tõsta elanikkonna turvalisust 

4. vältida keskkonnasaaste, müra ja vibratsiooni mõjusid inimese tervisele 

 

Elanikkonna heaolu ja inimeste tervise kaitsmise seisukohalt on üldplaneeringus olulised 

järgmised teemad: 

1. Uute elamumaade rajamine – üldplaneeringuga on uued elamumaad 

(tiheasustusalad) kavandatud praegu valdavalt maatulundusmaana kasutusel 
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olevatele maa-aladele. Reserveeritaval elamumaal paiknevad hetkel vaid mõned 

majapidamised. 

Mõju: Uute elamute rajamine võib kaasa tuua praeguste elanike turvatunde ja 

heaolu vähenemise. Siiski võib eeldada, et turvatunde vähenemine on lühiajaline 

ning pikemas perspektiivis võib uute elanike lisandumisega kohalike elanike 

turvatunne hoopis suureneda (nt naabrivalve paranemine). Heaolu vähenemist või 

suurenemist pikemas perspektiivis on keeruline prognoosida, kuivõrd see sõltub 

uutest elama asuvatest elanikest ja nende suhetest praeguste elanikega. Üldjoontes 

võib järeldada, et uute elamumaade aitab rajamine kaasa KSH elanikkonna ja 

inimeste tervise eesmärgi nr 3 elluviimisele. 

Elamualaks reserveeritud alad paiknevad Peipsi järve põhjakaldal, Kauksi-Kuru külades. 

 

 

2. Uute ja olemasolevate tootmis- ning ärimaade kasutustingimuste määramine 

- üldplaneering näeb ette olemasolevate ettevõtlusalade arendamise ja uute 

rajamise. Seejuures on peetud vajalikuks roheliste puhvertsoonide säilitamist või 

rajamist. Lisaks on lubatud arendada tootmist, mille oluline kahjulik mõju ei välju 

krundi piiridest. Uute tootmis- ja ärimaade reserveerimisel on lähtutud 

põhimõttest, et uued tootmisalad ei asuks elamu- ja puhkealade vahetus läheduses. 

Mõju: Uute tootmis- ja ärimaade rajamisega võib kaasneda negatiivne 

keskkonnamõju elanikkonna heaolule ja tervisele. Sõltuvalt ettevõtete iseloomust 

võivad erinevad ettevõtted keskkonda paisata saasteaineid ning tekitada müra ja 

vibratsiooni, mis võivad kahjustavad inimeste tervist või põhjustada häiringuid. 

Samas ei ole üldplaneeringuga lubatud krundi piirest väljuva olulise mõjuga 

tootmise arendamist, suurematele tootmis- ja ärimaadele seatakse kohustus 

roheliste puhvertsoonide planeerimiseks ja tootmisalasid ei ole kavandatud 

elamualade vahetusse lähedusse, mistõttu on üldplaneeringuga seatud tingimustel 

positiivne mõju inimeste heaolule ja tervisele. Nimetatud meetmed toetavad KSH 

elanikkonna ja inimeste tervise eesmärgi nr 4 elluviimist. Roheliste 

puhvertsoonide rajamine aitab muuhulgas ka kaasa KSH elanikkonna ja inimeste 

tervise eesmärgi nr 1 elluviimisele. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Planeeritavad rohelised puhvertsoonid peavad olema perspektiivse kõrghaljastusega. 

3. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgu (ÜVK) rajamine ja olemasoleva 

laiendamine – üldplaneeringuga reserveeritud elamumaale rajatavad elamud on 

kavandatud liita ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrguga. Lisaks on ette nähtud 

ÜVK laiendamine Kauksi-Kuru külas ning ühisveevärgi trasside laiendamine 

Iisaku alevikus. 

Mõju: Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgu rajamisega paranevad elamute 

sanitaartingimused ja väheneb potentsiaalne võimalikest torustike leketest 

põhjavee saastumise risk , mistõttu kaasneb positiivne mõju inimeste tervisele ja 

heaolule. Sanitaartingimuste parandamine toetab eelkõige KSH elanikkonna ja 

inimeste tervise eesmärgi nr 2 elluviimist. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Ühisveevärgi jaoks rajatavate uute puurkaevude veekvaliteeti tuleb kontrollida lisaks 

joogivee üldistele kvaliteedinäitajatele ka radoonisisalduse osas. 

 

4. Puhke- ja virgestusmaade rajamine, sh Tärivere karjääri rekultiveerimine. 

Mõju: Puhke- ja virgestusmaade rajamisega kaasneb positiivne mõju, kuna 

avarduvad võimalused looduses liikumiseks. Pikemas perspektiivis toetab 

looduses liikumise võimalus tervislike eluviiside juurdumist. Samuti tekivad 

elanikel paremad võimalused spordi harrastamiseks ja vaba aja veetmiseks. 
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Elamuehituse lubamisega puhke- ja virgestusaladele (max. kavandatud 

elamumaade pindala on 50 % kogu puhke-ja virgestusmaa pindalast; KSH 

koostaja soovitab piirduda elamumaade pindalaga, mis moodustab 25% puhke- ja 

virgestusmaa pindalast) saavutatakse ööpäevaringne inimtegevus nendel aladel, 

mis suurendab ka piirkonna turvalisust. Nimetatud meetmed toetavad KSH 

elanikkonna ja inimeste tervise eesmärkide nr 1, 2 ja 3 elluviimist. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Elamumaade osakaal puhke- ja virgestusaladel ei tohi soovituslikult ületada 25% 

puhke-ja virgestusmaa pindalast. Nii ei vähene oluliselt puhkamispiirkonna 

kvaliteet, kuid samas tagatakse maa-alal ööpäevane inimtegevus. 

5. Tänavavalgustus – üldplaneering näeb ette tänavavalgustuse rajamist 

tiheasustusaladele. Üldplaneeringus käsitletakse tiheasustusaladena olemasolevaid 

või reserveeritavaid elamumaid, ärimaid, tootmis- ja ärimaid, keskuse maad ning 

virgestusmaid. Tiheasustusalade määratluse alt jäävad välja ainult üksikutena 

paiknevad elamud koos õuemaadega, millistele on antud elamumaa funktsioon. 

Mõju: Tänavavalgustuse rajamine on olulise positiivse mõjuga tegevus, kuna see 

aitab oluliselt tõsta elanikkonna turvalisust. Antud meetme rakendamisega 

aidatakse olulisel määral täita KSH elanikkonna ja inimeste tervise eesmärki nr 3. 

6. Kergliiklusteede rajamine ja Iisaku ristmiku rekonstrueerimine – 

üldplaneeringuga nähakse ette  Iisaku ja Kauksi-Kuru külade vahelise kergliiklustee 

rajamine. Olemasoleva teedevõrgu baasil, kus liiklustihedus on väiksem, 

tähistatakse jalgrattamaruut, mis ühendab Iisaku Alajõega.  

Samuti nähakse üldplaneeringuga ette Iisaku aleviku liiklussõlme rekonstrueerimine. 

Mõju: Kergliiklusteede rajamisega kaasneb positiivne mõju ja pikemas 

perspektiivis oluline positiivne mõju. Esmalt soodustab kergliiklusteede rajamine 

tervislike ja sportlike eluviiside harrastamist. Teiseks tõstab maanteedest 

eraldiseisvate kergliiklusteede rajamine ratturite ja jalakäijate turvalisust ning 

vähendab liiklusõnnetuste ohtu. Antud meede tagab KSH elanikkonna ja inimeste 

tervise eesmärkide nr 2 ja 3 täitmise. Iisaku liiklussõlme rekonstrueerimine aitab 

kaasa liiklejate turvalisuse tõstmisele ehk siis KSH elanikkonna ja inimeste 

tervise eesmärgi nr 3 täitmise 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Kergliiklusteel liiklejate turvalisuse suurendamiseks tuleks niipalju kui võimalik 

vältida kergliiklustee ristumist maanteega. 

Kokkuvõte 

Negatiivne keskkonnamõju inimeste tervisele võib avalduda peamiselt  seoses tootmisettevõte   

arvu kasvuga, millega võib kaasneda suurem õhusaaste, müra ja vibratsiooni tase. 

Üldplaneeringus ja selle KSH-s välja pakutud leevendavad meetmed aitavad oluliselt 

võimalike negatiivsete mõjude avaldumist vähendada ja positiivseid mõjusid 

võimendada. Oluline meede on seejuures krundi piiridest väljuva olulise 

keskkonnamõjuga tegevuste piiramine tootmismaadel ning ettevõtlusaladele 

puhvertsoonide kavandamise kohustuse seadmine. 

Kokkuvõtvalt on tabelis 15 toodud üldplaneeringuga kaasnevate tegevuste mõju olulisus 

antud valdkonna KSH eesmärkide suhtes. 

 

Tabel 8. Üldplaneeringuga kaasnevate mõjude olulisus elanikkond ja inimese tervis 

valdkonnale. 

Üldplananeeringu 

tegevused/KSH 

eesmärgid  

Tagada 

elanikkonnale 

võimalusi 

looduses 

liikuda. 

Toetada 

tervislikke 

eluviise. 

Tõsta 

elanikkonna 

turvalisust 

Vältida 

keskkonnasaaste, 

müra ja vibrat-

siooni mõjusid 

inimese tervisele 
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 LA PA  LA  PA LA PA  LA  PA 

Uute elamumaade 

rajamine. 

0 0 0 0  + 0 0 

Uute tootmis- ning 

ärimaade rajamine  

 0 0 0 0 0 0 0 

Uute ja 

olemasolevate 

tootmis- ning 

ärimaade 

kasutustingimuste 

määramine. 

0 + 0 0 0 0 + ++ 

ÜVK rajamine ja 

olemasoleva 

laiendamine. 

0 0 + + 0 0 0 + 

Puhke- ja 

virgestusmaade 

arendamine 

+ ++ + ++ 0 0 0 0 

Puhke- ja 

virgestusmaale 

elamuehituse 

kavandamine 

0 0 0 0 + + 0 0 

Tärivere karjääri 

rekultiveerimine 

0 ++ + ++ 0 0 ++ ++ 

Tänavavalgustus  0 0 0 0 ++ ++ 0 0 

Kergliiklusteede 

rajamine 

+ + + ++ 0 ++ 0 + 

Iisaku ristmiku 

rekonstrueerimine 

0 0 0 0 + + 0 0 

Kumulatiivne ja 

sünergiline mõju 

+1  ++1 +1 ++1  +2  ++2 0 0 

 

* LA – lühiajaline; PA – pikaajaline mõju 

1 Puhke- ja virgestusmaade arendamine ning kergliiklusteede rajamine pakub paremaid 

võimalusi elanikkonnal loodusega kokku puutumiseks ja soodustab tervislike eluviise 

(rohkem jalgsi ja jalgrattaga liikumisvõimalusi). Mainitud tegevused omavad koosmõjus 

positiivset mõju (pikaajalises plaanis tugevat positiivset mõju). 

 

2 Tegevused, nagu tänavavalgustuse ja kergliiklusteede rajamine ning Iisaku ristmiku 

rekonstrueerimine omavad koosmõjus positiivset mõju elanikkonna turvalisuse tõstmisele 

ning pikemas perspektiivis tugevat positiivset mõju 

 

4.7 Sotsiaalne keskkond 
KSH eesmärgid: 

1. tagada avalike teenuste kättesaadavus kõigile 

2. tagada spordi-, puhke-, kultuuri- ja vaba-aja veetmise võimaluste kättesaadavus 

kõigile 

3. sotsiaalsete võrgustike tugevdamine 
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Sotsiaalse keskkonna arendamise seisukohalt on üldplaneeringus oluline järgmine: 

1. Uute elamumaade rajamine. 

Mõju: Uute inimeste lisandumise ja elamumaade rajamisega võib kaasneda ka 

suurem läbikäimine elanike vahel. Mistõttu on antud meede oluline sotsiaalsete 

võrgustike tugevdamisel. Samas on mõju ulatust raske prognoosida, kuna uute 

elanike ja praeguste elanike vaheliste kontaktide areng võib võtta aega, seetõttu 

on tegemist pigem pikaajalises perspektiivis positiivse mõjuga. 

2. Uute tootmis- ning ärimaade rajamine. 

Mõju: Uute ettevõtete loomisega kaasneb suurem läbikäimine nii valla elanike 

enda kui ka väljas poolt valda ettevõtetesse tulenud inimeste vahel. Samas on 

keeruline prognoosida, kas selle mõju on positiivne või negatiivne ning kas see 

aitab tugevdada sotsiaalset võrgustikku vallas, kuna see sõltub väga palju 

loodavate ettevõtete iseloomust. Positiivne mõju võib avalduda koosmõjus teiste 

kavandatud tegevustega (nt erinevate vaba aja veetmise võimaluste 

avardumisega). 

3. Valla erinevate piirkondade ja keskuse arendamine – Elukeskkonna kvaliteedi 

tõstmiseks kavandati Iisaku keskuse edasist arendamist, millel pakutakse nii 

haridus- ja kultuuriteenust, kui ka võimalusi elukondliku teeninduse 

arendamiseks. Elukvaliteedi ühe näitajana Iisaku vallas käsitletakse ka 

looduskeskkonna säilimist. Eeltoodust tulenevalt näeb üldplaneering ette Iisaku 

valla lõunaosa arengut elamupiirkonna ning ajaloolise asustusega puhke- ja 

turismipiirkonnana. 

Mõju: Hästi toimiv keskus pakub rohkem võimalusi erinevate teenuste ja hüvede 

kättesaadavuse osas elukohale võimalikult lähedal, mis parandab elukvaliteeti ja 

loob täiendavaid võimalusi vaba aja veetmiseks, töökoha leidmiseks ning 

piirkonna teiste elanikega suhtlemiseks. Samuti suurendab hästi toimiv keskus 

piirkonna kogukonnatunnet. Valla lõunaosa puhkepiirkonnana arendamine pakub 

lisaks kohalikele ka võimalusi lähedal asuvate linnade elanike vabaaja veetmiseks 

ja puhkamiseks. Selliste meetoditega peaks suurenema ka inimeste soov jääda 

paikseks. Nimetatud meetmed omavad positiivset mõju kõikide KSH sotsiaalse 

keskkonna eesmärkide täitmisele. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Sarnaselt Iisaku aleviku keskusalale võib kaaluda ka Kauksi küla keskusalaks 

kujundamist. Kauksi keskusala arengusuunaks võiks olla puhkepiirkonnakeskus ja 

ühtlasi valla lõunaosa keskus. Selline lahendus tagaks ka valla lõunaosa elanikele 

teenuste ning parema vabaaja veetmise võimaluste kättesaadavuse oma kodu 

läheduses ning looks töökohti puhkemajandussektoris, mis võimaldaks kodule 

lähemal tööl käia ja vähendaks vajadust autoga liiklemisele. 

4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgu (ÜVK) rajamine ja olemasoleva 

laiendamine. 

Mõju: Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgu rajamisega suurendatakse elanike 

avalike teenuste kättesaamist, mis aitab kaasa KSH sotsiaalse keskkonna 1. 

eesmärgi täitmisele. Siiski on ÜVK teenus kättesaadav valdavalt ainult suuremate 

külade elanikele. 

5. Puhke- ja virgestusalade rajamine – suuremate puhke- ja virgestusmaadena 

reserveeritakse Iisaku vallas maad rekultiveeritava Tärivere karjääri territooriumil Iisaku 

Gümnaasiumi ümbruses, Vaikla puhkekeskuses ja Peipsi põhjarannikul Kauksi külas. 

Monofunktsionaalse piirkonna tekkimise vältimiseks on 

üldplaneeringus soovitatud suurematele puhke- ja virgestusmaadele planeerida ka 

elamuehitust. Seejuures ei tohi elamumaade pindala ületada 50 % kogu puhke-ja 

virgestusmaa pindalast. 

Mõju: Puhke- ja spordirajatiste rajamine on olulise positiivse mõjuga tegevus. 
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Paranevad spordi-, puhke- ja vabaaja veetmise võimalused kõigile elanikele. 

Puhke- ja spordirajatiste ehitamine tekitab rohkem avalikku ruumi. Elanikel on 

võimalus üksteisega rohkem kokku puutuda ja see tugevdab kogukonnatunnet. 

Elamuehituse lubamisega puhke- ja virgestusaladele saavutatakse ööpäevaringne 

inimtegevus nendel aladel. Antud meetmed aitavad kaasa kõikide KSH sotsiaalse 

keskkonna eesmärkide täitmisele. Siiski leiavad käesoleva aruande koostajad, et 

50% ulatuses elamute lubamist puhke- ja virgestusmaale võib vähendada 

piirkonnas puhkamisvõimalusi. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Elamumaade osakaal puhke- ja virgestusaladel ei tohi soovituslikult ületada 25% 

puhkeala pindalast. Nii ei vähene oluliselt puhkamispiirkonna kvaliteet, kuid 

samas tagatakse maa-alal ööpäevane inimtegevus. 

 

6. Maastike väärtustamine läbi väärtusliku maastiku kaitse- ja kasutustingimuste 

määramise ja kultuuripärandi kaitse. 

Mõju: Kultuuripärand ja esteetiliselt meeldiv maastikuilme parandavad 

elukeskkonna kvaliteeti ja tugevdavad elanike identiteeditunnet. Samuti loob see 

täiendavaid võimalusi vaba aja veetmiseks avalikus ruumis ning pakub esteetilist 

naudingut. Meetmel on positiivne mõju KSH sotsiaalse keskkonna eesmärkide nr 

1 ja 3 elluviimisele. 

7. Juurdepääsu tagamine – Üldplaneeringu kohaselt tuleb juurdepääs tagada 

kallasradadele. Elamualadesse jäävate ühiskondlike hoonete maade arendamisel 

tuleb suurt tähelepanu pöörata kergliiklusesõbraliku liiklusskeemi 

väljatöötamisele. Ühiskondlike hoonete rajamisel tuleb detailplaneeringus 

käsitleda parkimisega seotud lahendeid. Arendusprojektidega kaasnevad 

juurdepääsud ei tohi segada piirkonna elanikke ega ettevõtteid. 

Mõju: Tegemist on positiivse mõjuga meetmega, mis parandab avalike teenuste 

kättesaadavust. Kergliiklusega liikumine soodustab ka omavahelist suhtlust ja 

seega tugevdab ka sotsiaalset võrgustikku. Meetmel on positiivne mõju KSH 

sotsiaalse keskkonna kõikide eesmärkide elluviimisele. 

8. Ühiskondlike hoonete säilitamine – üldplaneering näeb ette olemasolevate 

ühiskondlike hoonete säilitamise. Uusi hooneid üldplaneering ette ei näe, kuid 

jätab võimaluse nende rajamiseks, kehtestades seejuures tingimused 

detailplaneeringute koostamiseks. 

Mõjud: Ühiskondlikud hooned kujutavade endast avalikku ruumi ja loovad 

elanikele võimalusi omavahel suhtlemiseks. Ühiskondlike hoonete säilitamine ja 

korrastamine aitavad kaasa kõigi KSH sotsiaalse keskkonna eesmärkide 

elluviimisele. 

Õpilaste arv vallas asuvas koolis on praegu väike. Ka muude hoonete 

kasutamiskoormus on piisavalt väike, et uute elanike lisandumisel ei ole ette näha 

vajadust uute hoonete rajamiseks. 

9. Kergliiklusteede rajamine. 

Mõju: Käesolev meede parandab liikumisvõimalusi ja suurendab avalike teenuste 

kättesaadavust ka ilma autota elanikele. Meetmel on positiivne mõju KSH 

sotsiaalse keskkonna eesmärkide nr 1 ja 2 rakendamisele. 

Kokkuvõte 

Üldplaneeringus kavandatud tegevuste rakendamisel olulist negatiivset mõju sotsiaalsele 

keskkonnale ette näha ei ole. Positiivsed mõjud kaasnevad täiendavate spordi-, puhke- ja 

vaba-aja veetmisevõimaluste loomise ning ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgu 

rajamisega. Samuti on positiivse kumulatiivse mõjuga kergliiklusteede väljaehitamine, 

kumulatiivsus seisneb eelkõige kergliiklusteede järk-järgulises rajamises. 

Kokkuvõtvalt on tabelis 16 toodud üldplaneeringuga kaasnevate tegevuste mõju olulisus 
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antud valdkonna KSH eesmärkide suhtes. 

Tabel 9. Üldplaneeringuga kaasnevate mõjude olulisus sotsiaalse keskkonna 

valdkonnale. 

Üldplaneeringu 

tegevused/KSH 

eesmärgid 

Tagada avalike 

teenuste 

kättesaadavus 

kõigile 

Tagada spordi-, 

puhke-, kultuuri- ja 

vaba-aja veetmise 

võimaluste 

kättesaadavus kõigile 

Sotsiaalsete 

võrgustike 

tugevdamine 

 LA  PA LA PA LA PA 

Uute elamumaade 

rajamine  

0 0 0 0 ? + 

Uute tootmis- ja 

ärimaade rajamine 

0 0 0 0 ? ? 

Valla erinevate piir-

kondade arendamine 

+ ++ + ++ + ++ 

Keskuse arendamine + ++ + + + ++ 

Looduskeskkonna 

säilitamine 

0 0 ++ ++ + + 

ÜVK rajamine ja 

olemasoleva 

laiendamine. 

0 + 0 0 0 0 

Puhke- ja virgestus-

alade rajamine 

+ + ++ ++ 0 + 

Puhke- ja virgestus-

maale elamuehituse 

kavandamine 

0 0   0 + 

Maastike 

väärtustamine 

+ + + ++ 0 + 

Juurdepääsu tagamine 

kallasradadele 

0 0 + ++ 0 0 

Kergliiklusega 

juurdepääsu tagamine 

ühiskondlikele 

hoonetele 

+ ++ + ++ 0 + 

Ühiskondlike hoonete 

säilitamine 

++ ++ + + + ++ 

Kergliiklusteede 

rajamine 

+ ++ + + 0 0 

Kumulatiivne ja 

sünergiline mõju 

+1  ++1  +1  ++1  +1 ++1 

 

* LA – lühiajaline; PA – pikaajaline mõju 

1 Kõikidel kavandatud tegevustel (va elamu- ja tootmismaade arendamine) on oluline 

positiivne kumuleeruv mõju teenuste ja vaba aja veetmise võimaluste kättesaadavuse 

paranemisele ning sotsiaalsete võrgustike tugevdamisele, mis pikas perspektiivis on 

potentsiaalselt tugeva positiivse mõjuga. 
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4.8 Majanduslik keskkond 
KSH eesmärgid: 

1. soodustada mitmekülgse ettevõtluse arengut erinevates piirkondades 

2. arendada infrastruktuuri 

3. tagada võimalikult laialdane ja mitmekesine tööhõive vallas 

Majandusliku keskkonna arengu sisukohalt on oluline järgmine: 

1. Vanade tootmis- ja ärimaade arendamine ja uute rajamine - üldplaneeringuga 

säilitatakse olemasolevad tootmismaad. Seejuures arvestatakse tootmise 

jätkumisega olemasolevas mahus ning lubatud on arendada ainult sellist tootmist, 

mille oluline kahjulik mõju ei välju krundi piiridest. Uue alana reserveeritakse 

tootmise- ja äri segafunktsioon, võimaldamaks mitmekesisemat arengut (maaalade 

arendamine kas tootmise või äri otstarbel või nimetatud funktsioonide 

kombinatsioonina) Iisaku aleviku lõuna osas. Lisaks on peetud vajalikuks roheliste     

puhvertsoonide säilitamist või rajamist, leevendamaks võimalikku tootmistegevusest           

tulenevat negatiivset keskkonnamõju. 

Mõju: Olemasolevate ettevõtete töö jätkumine tagab valla elanikele senised 

töökohad. Lisaks loob ettevõtlusalade arendamine võimalused ettevõtluse 

arenguks vallas ning seeläbi ka uute töökohtade tekkeks. Olemasoleva 

infrastruktuuri kasutamine võimaldab seejuures oluliselt vähendada lisakulutusi ja 

täiendavaid keskkonnamõjusid. Meede aitab kaasa KSH majandusliku keskkonna 

eesmärkide nr 1 ja 3 täitmisele. 

 

2. Mäetööstustööde jätkumine samas mahus – üldplaneering näeb ette olemasoleva 

kruusakarjääri laiendamist ja mõne uue liivakarjääri avamist. 

Mõju:  Karjääride tegevuse jätkamine aitab kaasa KSH majandusliku 

keskkonna 3. eesmärgi elluviimisele. 

 

3. Keskuse edasine arendamine – üldplaneeringuga reserveeritakse keskuse maana 

Iisaku aleviku ala. Alal on lubatud nii elamuehituse arendamine, kaubandus– ja        

teenindusettevõtete ning avalikke teenuseid pakkuvate asutuste rajamine, kui ka tootmistegevus, 

mille oluline mõju ei välju krundilt. 

Mõju: Keskuse väljaarendamine, s.h ettevõtete rajamise lubamine soosib 

piirkonna multifunktsionaalsuse arengut. Loob juurde täiendavaid töökohti. Need 

meetmed aitavad kaasa KSH majandusliku keskkonna eesmärkide 1 ja 3 

elluviimisele. 

Keskuse väljaarendamisega kaasneb eeldatavasti ka keskuse ja selle lähiümbruse 

kinnisvarahinna tõus. Seda eelkõige tulenavalt elamupiirkonna suurenemisega 

kaasneva turvalisuse ja vandalismiohu vähenemisega piirkonnas. Samuti 

mõjutavad kinnisvarahindasid täiendavate kommunikatsioonide rajamine. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Sarnaselt Iisaku aleviku keskusalale võiks kaaluda ka Kauksi küla keskusalaks 

kujundamist. Kauksi keskusala arengusuunaks võiks olla puhkepiirkonnakeskus ja 

ühtlasi valla lõunaosa keskus. Selline lahendus tagaks valla lõunaosas 

puhkemajandusliku suunitlusega ettevõtluse arengu. 

4. Puhke- ja virgestusaladele ettevõtete rajamine – üldplaneeringuga on ette 

nähtud võimalus puhke- ja virgestusmaale rajada ettevõtteid, mis pakuksid 

puhkemajanduslikke teenuseid. 

Mõju: Puhkemajandusliku ettevõtluse soosimisega aidatakse kaasa KSH 

majandusliku keskkonna eesmärkide 1 ja 3 elluviimisele. 

5. Põllumaade säilitamine - üldplaneeringuga nähakse ette aktiivses kasutuses 

olevate põllumajandusmaade säilitamine. 
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Mõju: Põllumajandusmaade säilitamine senises kasutuses on majanduslikult 

otstarbekas ja mitmekesistab ettevõtlust, juhul kui tegu on tootlike maadega. 

Tootlike põllumaade säilitamine aitab ellu viia KSH majanduskeskkonna 

eesmärke nr 1 ja 3. Tuginedes Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu 

„Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 

koondkaardile, on näha, et kõrge viljakusega põllumaad paiknevad enamuses 

valla põhjaosas. Seetõttu on oluline nende põllumaade säilitamine lähtudes 

majanduslikust aspektist. Lõunaosas asuvate põldude säilitamise vajadust on 

hinnatud peatükkides 4.4 ja 4.5. 

6. Kergliiklusteede rajamine ja Iisaku ristmiku rekonstrueerimine - 

üldplaneeringuga nähakse ette  Iisaku aleviku ja Kauksi-Kuru külade vahelise kergliiklustee 

rajamist. Olemasoleva teedevõrgu baasil, kus liiklustihedus on väiksem, 

tähistatakse jalgrattamaruut, mis ühendab Iisakut Alajõega. 

 Samuti nähakse üldplaneeringuga ette Iisaku aleviku liiklussõlme rekonstrueerimine. 

Mõju: Kergliiklusteede rajamine soosib turismiteenuse arendamist. Iisaku 

liiklussõlme rekonstrueerimine aitab kaasa sujuvamale ja ohutumale liiklemisele. 

Antud meetmete abil tagatakse KSH majandusliku keskkonna eesmärgi nr 2 

täitmine. 

7. Elektrivõrgud, tänavavalgustus ja ühisveevärk ning -kanalisatsioon – 

üldplaneering näeb ette elektrivõrgu laiendamise uutesse elamu- ja 

ettevõtluspiirkondadesse, ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide 

kaasajastamist suuremates keskustes ja uude elamupiirkonda ÜVK rajamist ning 

tänavavalgustuse rajamist tiheasustusaladele. 

Mõju: Kommunikatsioonide arendamine loob paremad võimalused ettevõtete ja 

elamupiirkondade rajamiseks ning toetab seeläbi majanduse arengut (tagatakse 

KSH majandusliku keskkonna eesmärgi nr 2 täitmine). 

Kokkuvõte 

Üldplaneeringu elluviimisel olulisi negatiivseid mõjusid ette näha ei ole. 

Majanduskeskkonnale mõjub üldplaneeringu elluviimine positiivselt, luues paremad 

võimalused mitmekesise ettevõtluse, sh puhkemajandusliku ettevõtluse arendamiseks ja 

aitab seeläbi kaasa uute töökohtade loomisele. 

Kokkuvõtvalt on tabelis 17 toodud üldplaneeringuga kaasnevate tegevuste mõju olulisus 

antud valdkonna KSH eesmärkide suhtes. 

 

Tabel 10. Üldplaneeringuga kaasnevate mõjude olulisus majandusliku keskkonna 

valdkonnale. 

Üldplaneeringu 

tegevused/KSH 

eesmärgid  

Soodustada 

mitmekülgse 

ettevõtluse arengut 

erinevates 

piirkondades 

Arendada 

infrastruktuuri 

Tagada 

võimalikult 

laialdane ja 

mitmekesine 

tööhõive vallas 

 LA  PA  LA  PA LA  PA 

Vanade tootmis- ja 

ärimaade arendamine 

+ + 0 0 + ++ 

Uute tootmis- ja 

ärimaade rajamine  

+ ++ 0 + + ++ 

Keskuse 

väljaarendamine 

+ ++ 0 + + ++ 

Puhke- ja 

virgestusaladele 

+ ++ 0 + + ++ 
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ettevõtete rajamine 

Põllumaade 

säilitamine 

+ ++ 0 0 + ++ 

Kergliiklusteede 

rajamine. 

0 0 + ++ 0 0 

Iisaku liiklussõlme 

rekonstrueerimine 

0 0 + ++ 0 0 

Elektrivõrgud, 

tänavavalgustus ja 

ühisveevärk ning - 

kanalisatsioon 

0 + ++ ++ 0 + 

Kumulatiivne ja 

sünergiline mõju 

++1  ++1  +2  ++2 +3 ++3 

 

* LA – lühiajaline; PA – pikaajaline mõju 

1 Vanade tootmis- ja ärimaade arendamine, uute tootmis- ja ärimaade rajamine, keskuse 

väljaarendamine, puhke- ja virgestusaladele ettevõtete rajamine ja põllumaade säilitamine 

omavad kumuleeruvat tugevat positiivset mõju majanduslikule keskkonnale. 

2 Kõik kavandatud tegevused omavad koosmõjus positiivset mõju infrastruktuuri 

arendamisele 

3 Vanade tootmis- ja ärimaade arendamine, uute tootmis- ja ärimaade rajamine, keskuse 

väljaarendamine, puhke- ja virgestusaladele ettevõtete rajamine ja põllumaade säilitamine 

omavad kumuleeruvat positiivset (pikas perspektiivis tugevat positiivset) mõju 

mitmekesise tööhõive tagamisele vallas. 

 

4.9 Jäätmeteke 
KSH eesmärgid: 

Vähendada jäätmeteket 

Rakendada taaskasutust ja kompostimist 

Jäätmetekke seisukohast on üldplaneeringus olulised järgmised teemad: 

Jäätmete kogumispunktide asukoha määramine. 

Mõju: Jäätmekogumispunktide rajamine aitab suurendada jäätmete taaskasutust ning 

vähendada ladestatavate jäätmete hulka ja ohtlikkust. Koos korraldatud jäätmeveo 

rakendumisega väheneb oluliselt jäätmetest tulenev koormus keskkonnale. Nimetatud 

meetmed aitavad kaasa eelkõige KSH jäätmetekke valdkonna eesmärgi nr 2 

elluviimisele. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Tagada tiheasustusaladel jäätmete liigiti kogumise võimalus. 

Suurendamaks jäätmete kogumispunktide intensiivsemat kasutamist ja 

lihtsustamaks jäätmete ära vedu, tuleks kogumispunktid paigutada lihtsasti 

leitavatesse ja avaliku kasutusega kohtadesse (kaupluste juures, parkimisplatsidel, 

bussipeatuste lähistel). 

Jäätmete efektiivseks kokku kogumiseks on soovitav vallas tiheasustusaladel 

käivitada korraldatud jäätmevedu koostöös naaberomavalitsustega (nt Alajõe vallaga) 

Hajaasustuses võib jätkata senist kokkukandepunktide süsteemi. 

Lisaks tiheasustusaladele on oluline rajada jäätmekogumispunktid ka 

olemasolevate ja kavandatavate puhke- ja virgestusaladele. 

Ehitustegevus. 

Mõju: Üldplaneeringuga on ette nähtud suhteliselt suuremahuline ehitustegevus 

(elamud, tootmishooned, kergliiklustee), mille käigus tekib hulgalist jäätmeid. Kuna 
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ehitustegevus toimub pidevalt, siis kaasneb sellega ka pikaajaline negatiivne ja 

kumuleeruv mõju keskkonnale. 

Täiendavad leevendavad meetmed: 

Võimalusel kasutada inertseid lammutusjäätmeid täitematerjalina. 

Kokkuvõte 

Üldplaneeringuga planeeritud tegevustest kaasneb peamine negatiivne mõju 

ehitustegevusega, siiski on võimalik mõju vähendada leevendavate meetemete 

rakendamisega. Peamine positiivne mõju on seotud jäätmekogumispunktide rajamisega. 

Kokkuvõtvalt on tabelis 18 toodud üldplaneeringuga kaasnevate tegevuste mõju olulisus 

antud valdkonna KSH eesmärkide suhtes. 

 

Tabel 11. Üldplaneeringuga kaasnevate mõjude olulisus jäätmetekke valdkonnale. 

Üldplananeeringu 

tegevused/KSH 

eesmärgid 

Vähendada 

jäätmeteket 

Rakendada 

taaskasutust ja 

kompostimist 

 LA  PA LA PA 

Jäätmete 

kogumispunktide 

asukoha määramine. 

0 + + ++ 

Ehitustegevus. - - + + 

Kumulatiivne ja 

sünergiline mõju 

01 01  01 01 

 
  

* LA – lühiajaline; PA – pikaajaline mõju 

1 Mõju kumuleerumist pole ette näha 

Üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste omavahelise kumulatiivse mõju koondtabel 

on toodud LISAs 6. 

 

5. Alternatiivide võrdlemine 
Alternatiivide hindamisel hinnatakse kõiki alternatiive valitud KSH valdkondade suhtes. 

Mõjude olulisust hinnatakse tabelis 11 toodud skaala alusel.. Üldplaneeringu ja selle 

alternatiivide lõplik järjestus saadakse enamesinenud olulisusetüübi võrdlemisel 

alternatiivide lõikes, kõiki valdkondi käsitletakse võrdse kaaluga. Käsitletud 

alternatiivide mõjusid on hinnatud tabelis 12. 

Tabel 11. Mõjude hindamise skaala 

+ positiivne mõju 

++ tugev positiivne mõju 

- negatiivne mõju 

-- tugev negatiivne mõju 

0 olulist mõju pole ette näha 

? mõju pole teada 

Nullalternatiivi puhul on mõju veele ja pinnasele, õhukvaliteedile ja klimaatilistele 

faktoritele ning elanikkonnale ja inimeste tervisele negatiivne. Arendustegevus vallas 

toimub, samas aga ei seata tingimusi arendustegevuse ulatuse määramiseks erinevates 

piirkondades. Sisuliselt on kõigis piirkondades lubatud igasugused tegevused. 

Mõju bioloogilisele mitmekesisusele, taimestikule ja loomastikule on negatiivne, sest 

detailplaneeringu kohustus on ainult hoonestusaladel. Juhul, kui looduslikel aladel toimub 

arendustegevus, mis ei ole seotud maa-ala hoonestamisega, tekib oht looduslikult 

väärtuslike alade ja looduskeskkonna ökoloogiliste funktsioonide kahjustamiseks. Oht on 
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roheliste alade terviklikkuse säilimisele. 

Mõju kultuuripärandile ja maastikule on negatiivne, kuna ei seata tingimusi 

arendustegevusele, mistõttu on suur oht maastikuilme oluliseks kahjustamiseks nii 

väärtuslikel maastikel kui väljaspool neid. 

Mõju valla sotsiaalsele keskkonnale on positiivne, kuna valla lõunaosas soodustatakse 

puhke ja turismi arengut. Puhkepiirkondade arendamine on oluline lisaks valla elanikele 

ka ümberkaudsete linnade elanike vabaaja veetmisvõimaluste suurendamiseks. 

Mõju majanduslikule keskkonnale on tugevalt positiivne, kuna ettevõtlust ei piirata. 

Mõju jäätmetekke valdkonnale on negatiivne, kuna puudub ühtne 

jäätmekogumispunktide võrgustik. See omakorda vähendab elanike motivatsiooni 

jäätmeid sorteerida ja käitlejale üle anda. Mistõttu ei ole võimalik suurendada jäätmete 

taaskasutust. 

Alternatiiv I korral on mõju veele ja pinnasele kokkuvõtvalt positiivne. Kuigi negatiivne 

keskkonnamõju võib kaasneda peamiselt inimtegevuse mahu suurenemise (veevajadus ja 

reoveehulk) tõttu, on üldplaneeringus välja pakutud leevendavad meetmeid, mis aitavad 

oluliselt võimalike negatiivsete mõjude avaldumist vähendada (sh reoveekogumisalade 

moodustamine, Tärivere karjääri rekultiveerimine). 

Mõju õhukvaliteedile ja klimaatilistele faktoritele on kokkuvõtvalt positiivne, kuna 

planeeringuga soositakse autode kasutamise vajaduse vähendamist ning samuti 

keskkonnasõbraliku ettevõtluse arendamist. 

Mõju bioloogilisele mitmekesisusele, taimestikule ja loomastikule on kokkuvõttes 

positiivne. Positiivset mõju omavad maa vähem intensiivset kasutust säilitavad tegevused 

ja majandustegevust piiravad meetmed, nagu kõigi rohealade säilitamine, kalda 

ehituskeelu- ning piiranguvööndi kehtestamine ja roheliste puhvertsoonide kavandamine, 

samuti metsade ja põllumaade säilitamine. Negatiivset mõju avaldavad tegevused, mis 

eeldavad maa intensiivsemat kasutuselevõttu (ettevõtluse ja elamumajanduse 

arendamine).  

Mõju kultuuripärandile ja maastikule on kokkuvõtvalt positiivne, kuna kavandatud on 

väärtuslike maastike säilitamine. Negatiivset mõju maastikuilmele võivad avaldada 

ehitised ja rajatised nii ehitus- kui ka kasutusjärgus, kui need on ebasobivas kohas, 

varjavad vaateid, lõhuvad traditsioonilist asustusmustrit või on arhitektuuriliselt 

sobimatud. Samas välja pakutud leevendavad meetmed aitavad oluliselt võimalike 

negatiivsete mõjude avaldumist vähendada ja positiivseid mõjusid võimendada. 

Mõju valla elanikkonnale ja inimeste tervisele on positiivne, kuna soodustatakse 

puhkevõimaluste laiemat kasutamist ja ühes sellega ka tervislike eluviiside 

propageerimist. 

Mõju valla sotsiaalsele keskkonnale on positiivne, kuna luuakse täiendavad spordi-, 

puhke- ja vaba-aja veetmisevõimalused ja tagatakse ühiskondlikele hoonetele juurdepääs. 

Mõju majanduslikule keskkonnale on positiivne, kuna luuakse paremad võimalused 

mitmekesise ettevõtluse, sh puhkemajandusliku ettevõtluse arendamiseks ja aidatakse 

seeläbi kaasa uute töökohtade loomisele. 

Mõju jäätmetekke valdkonnale on positiivne, kuna luuakse jäätmekogumispunktide 

võrgustik, mis aitab kaasa jäätmete efektiivsemale sorteerimisele ja taaskasutusele. 

Tabelis 12 saadud hindamistulemused näitavad, et üldplaneeringu elluviimine on 

keskkonna seisukohalt vajalik. 

 

Tabel 12. Alternatiivide hindamine 

Mõju valdkond  Nullalternatiiv Alternatiiv I 

 LA PA LA PA 

Vesi ja pinnas     

Vältida pinnase, pinna- ja põhjavee reostust määral, mis võiks 0 - 0 + 
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kahjustada keskkonda 

Hoida veekasutust sellisel tasemel, et ei toimuks ületarbimist  0 0 0 + 

Säilitada ja vajadusel taastada olulisi ökoloogilisi protsesse (nt 

hüdroloogia, veekvaliteet) 
0 - 0 + 

Õhk ja klimaatilised faktorid     

Vältida õhusaastet määral, mis võiks kahjustada keskkonda - -- 0 + 

Vähendada vajadust autodega liikumiseks - -- + ++ 

Vähendada kasvuhoonegaaside emissioone  0 - 0 + 

Bioloogiline mitmekesisus, taimestik, loomastik     

Säilitada ja taastada bioloogiline mitmekesisus  - -- 0 + 

Hoida ära negatiivseid mõjusid kaitsealadele, kaitsealustele liikidele 

ja kaitstavatele loodusobjektidele. 
0 - 0 + 

Tagada vajalike ökoloogiliste protsesside toimimine looduslikel 

aladel. 
0 - + + 

Tagada toimiv rohevõrgustik  - -- + + 

Kultuuripärand ja maastik     

Säilitada kohaliku maastike mitmekesisus ja omapära (sh 

miljööväärtuslikud alad) 
- -- + + 

Säilitada muinsus- ja kultuurimälestisi ja teisi kultuuriliselt olulisi 

paiku 
0 - + ++ 

Ehitada uusi hooneid ja rajatisi selliselt, et nad sobiksid antud 

keskkonda 
- - 0 + 

Tagada avaliku ruumi kättesaadavus  - -- + ++ 

Elanikkond ja inimeste tervis     

Tagada elanikkonnale võimalusi loodusega kokku puutuda, looduses 

liikuda 
+ + + ++ 

Toetada tervislikke eluviise  0 0 + ++ 

Tõsta elukeskkonna turvalisust 0 + + ++ 

Vähendada keskkonnasaaste, müra ja vibratsiooni mõjusid - - 0 0 

Sotsiaalne keskkond     

Tagada avalike teenuste kättesaadavus kõigile 0 + + ++ 

Tagada puhke-, spordi-, kultuuri, ja vabaaja veetmise võimaluste 

kättesaadavus kõigile 
0 ++ + ++ 

Sotsiaalsete võrgustike tugevdamine  0 + + + 

Majanduslik keskkond     

Soodustada mitmekülgse ettevõtluse arendamist erinevates 

piirkondades 
++ ++ ++ ++ 

Arendada infrastruktuuri  0 + + ++ 

Tagada võimalikult laialdane ja mitmekesine tööhõive vallas + ++ + ++ 

Jäätmeteke     

Vähendada jäätmeteket  0 0 - 0 

Rakendada taaskasutust, kompostimist  - - + ++ 
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6. Ülevaade keskkonnamõju strateegilise hindamise 

protsessist ning mõjude hindamise käigus ilmnenud 

raskustest 
Iisaku valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Iisaku 

vallavolikogu 19. aprilli 2006. aasta otsusega nr 89. 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine viidi läbi vastavalt 22. veebruaril 2005. aastal 

vastu võetud “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele”. 

KSH programmi kohta küsiti seisukohta järgmistelt asutustelt: 

Keskkonnaministeerium (Ida-Virumaa Keskkonnateenistus) 

Programmi avalikust väljapanekust ja arutelust teatati 25. aprillil 2006. a Ametlikes 

Teadaannetes ja maakondlikus ajalehes Põhjarannik. 

 

Iisaku valla üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise viisid läbi ekspert Kuido 

Kartau koostöös vallavalitsuse ja üldplaneeringu koostamisse kaasatud konsultantidega. 

KSH programmi avaliku arutelu protokoll  on toodud lisas. KSH programm on heaks kiidetud Ida- 

Virumaa Keskkonnateenistuse poolt 02.10.2006 kirjaga nr 32-3-1/8710. 

Olulisi raskusi KSH aruande koostamisel ei ilmnenud. Töö käigus tekkinud küsimused 

arutati läbi ja lahendati koos vallavalitsusega. 

 

7. Keskkonnamõju seireks kavandatud meetmed ja 

mõõdetavate indikaatorite kirjeldus 
Keskkonnamõju seiret korraldab kohalik omavalitsus. Seire aitab jälgida 

keskkonnameetmete rakendamise käiku, hinnata nende tõhusust ning varakult avastada 

võimalik oluline keskkonnamõju. 

Suuremahuliste uuringute korraldamine erinevates valdkondades käib omavalitsusele 

tõenäoliselt üle jõu, seepärast tuleb vallavalitsusel end kursis hoida teiste riigiasutuste 

poolt teostatava seire ja analüüsidega tema territooriumil (näiteks 

Keskkonnaministeerium, selle allasutused, maavalitsus jne). See võib hõlmata näiteks 

inventuure kaitsealadel ja muudel looduslikel aladel, hinnanguid maastike väärtuste 

kohta, sotsiaalse keskkonna analüüse jm. 

Omavalitsuse enda poolt teostatava seire korraldamiseks sobivad indikaatorid on toodud 

tabelis 13. Vallavalitsus peaks seireandmed koondama perioodiliselt (soovitavalt igal 

aastal) ja võrdlema neid varem kogutud andmetega. Olulise negatiivse keskkonnamõju 

ilmnemisel või sellekohase kahtluse tekkimisel tuleb teostada täiendav kontroll ning 

rakendada meetmeid mõju vältimiseks või leevendamiseks. Seire tulemusi tuleb 

arvestada omavalitsuse töös ja üldplaneeringu uuendamisel. 

 

Tabel 13. Soovituslikud indikaatorid keskkonnaseire korraldamiseks 

Keskkonnamõju 

valdkond 

Võimalik 

keskkonnamõju 

Indikaatorid 

Vesi ja pinnas Pinnavee saastumine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Põhjavee saastumine 

Analüüsid veekogudesse suunatavast 

heitveest ning suublast suubumiskohast ülesja 

allavoolu. (Teostab vee-ettevõte vastavalt 

vee erikasutusloas sätestatavatele nõuetele). 

Analüüsid veekogudesse suunatavatest 

kaevandusvetest (Teostavad kaevandusloa 

omanikud) 

Ühiskanalisatsiooni või lokaalse puhastiga 

ühendatud majapidamiste arv. 

Reovee purgimissõlmede arv ja 

reoveepuhastitesse üleantud reovee kogus. 

Joogivee analüüsid puurkaevudest., sh 
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radooni sisalduse määramine (Teostavad veeettevõtted 

vastavalt vee erikasutusloas 

sätestatavatele nõuetele). 

Kasutusest väljasolevate tamponeerimata 

puurkaevude arv 

Õhk ja klimaatilised 

faktorid 

Kasvuhoonegaaside ja 

muude saasteainete 

paiskamine õhku 

Välisõhku paisatavate emissioonide seire 

(Teostavad ettevõtted vastavalt välisõhu 

saasteloas sätestatud nõuetele) 

Bioloogiline mitmekesisus, 

taimestik, ja 

loomastik 

Looduslike elupaikade 

vähenemine 

arendustegevuse tulemusena 

 

 

 

 

Bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemine 

Metsade, looduslike rohumaade ja haritava 

põllumaa pindala 

Arendusprojektide maht rohelise võrgustiku 

aladel, kaitsealadel ja metsaaladel 

Loodusliku pinnase osakaal puhke- ja 

turismialadel 

Rekultiveeritud karjääri pindala 

Hooldatavate pärandkultuurmaastike pindala 

Kultuuripärand ja 

maastik 

Maastikuilme muutmine 

väärtuslikel maastikel ja 

väljaspool neid. 

Elamute vaheline kaugus hajaasutuses 

Põllumajanduslikus kasutuses oleva maa 

pindala 

Elanikkond ja inimeste 

tervis 

Keskkonnasaaste, müra ja 

vibratsiooni mõju inimese 

tervisele 

Roheliste puhvertsoonide olemasolu 

ettevõtlusaladel . 

Elamute kraanidesse jõudva joogivee 

kvaliteedi kontroll, sh radoonisisalduse 

määramine (Teostab vee-ettevõte) 

Sotsiaalne keskkond  Avalikud teenused ei ole 

kättesaadavad 

Vallas pakutavate elukondlike teenuste 

nimistu ja neid pakkuvate asutuste arv ning 

paiknemine 

Majanduslik keskkond  Kõva kattega teede kogupikkus 

Kergliiklusteede kogupikkus 

Tegutsevate ettevõtete nimistu ja tegevusala 

Jäätmeteke   Jäätmekogumispunktide arv ja 

tühjendamissagedus 

 
 

 

 

 

 

8. Hindamistulemuste kokkuvõte ja olulisemad 

leevendavad meetmed 
Käesolevas töös viidi läbi kaks eraldiseisvat hindamist. Üldplaneeringu eelnõus toodud 

tegevusi hinnati püstitatud KSH eesmärkide suhtes ja pakuti välja leevendavaid meetmeid 

(ptk 4). KSH protsess algatati oluliselt hiljem kui üldplaneeringu protsess.  KSH 

koostaja peab tehtud valikuid pädevaks ja ei näe vajadust töös olnud alternatiivsete 

planeeringulahenduste taastamiseks ja käsitlemiseks KSH aruandes. Töö käigus hinnati kahte 

alternatiivi: null-alternatiiv – valla areng jätkub eelmise üldplaneeringu alusel ja 

alternatiiv I – valla edasine areng toimub uue üldplaneeringu alusel. 

Veele ja pinnasele võib negatiivne keskkonnamõju kaasneda peamiselt inimtegevuse 

mahu suurenemise (veevajadus ja reoveehulk) tõttu seda nii uute elamualade kui 

ettevõtlusalade rajamisega. Mõju on kumuleeruva iseloomuga, kuna uute elanike 

lisandumine ja ettevõtete rajamine võib suurendada veevajadust ning reoveeteket. 

Peamine positiivne mõju kaasneb ühisveevärgi arendamisega, mis vähendab veekadusid; 

reoveekogumisalade moodustamisega, mis võimaldab kontrollida reoveekäitlust ja Tärivere 
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karjääri rekultiveerimisega. 

Üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega kaasneb kumulatiivne positiivne mõju 

õhukvaliteedi parandamisele läbi autode kasutamise vajaduse vähendamise (rohkem 

võimalusi kodule lähedal tööl käia ja vaba aega veeta ning kergliiklusteede rajamine). 

Siiski on antud meede pigem pikaajalist toimet omav. Negatiivne mõju kaasneb peamiselt 

tootmisettevõtete rajamise ja kasutamisega. 

Bioloogilist mitmekesisust, taimestikku ja loomastikku puudutavatele eesmärkide 

täitmisele avaldavad negatiivset mõju kõik tegevused, mis eeldavad maa intensiivsemat 

kasutuselevõttu (ettevõtluse ja elamumajanduse arendamine). Kõik nimetatud tegevused 

vähendavad looduslike elupaikade pindala, võivad läbi lõigata loomade liikumisteed ja 

häirivad seeläbi ökoloogiliste protsesside toimimist. Positiivset mõju omavad maa vähem 

intensiivset kasutust säilitavad tegevused ja majandustegevust piiravad meetmed, nagu 

rohealade säilitamine, kalda ehituskeelu- ning piiranguvööndi kehtestamine ja roheliste 

puhvertsoonide kavandamine. Nimetatud meetmete tulemusena säilitatakse osa 

elupaikadest ja luuakse täiendavaid loomade liikumisteid ning seega toetatakse 

ökoloogiliste protsesside toimimist. Nii positiivsed kui ka negatiivsed mõjud 

bioloogilisele mitmekesisusele on kumuleeruva ja sünergilise iseloomuga. 

Reserveeritud tootmis- ja ärimaade kasutusele võtmisega tuleb jälgida 

 piirkonnas rohevõrgustiku toimimist.  

Maastikuilmele võivad negatiivset mõju avaldada ehitised ja rajatised nii ehitus- kui ka 

kasutusjärgus, kui need on ebasobivas kohas, varjavad vaateid, lõhuvad traditsioonilist 

asustusmustrit või on arhitektuuriliselt sobimatud. Mõju võib olla kumuleeruva ja 

sünergilise iseloomuga. Positiivset kumulatiivset mõju maastike mitmekesisuse 

säilimisele ja avaliku ruumi kättesaadavusele avaldab roheliste puhveralade säilitamine, 

rajamine, maakasutustingimuste seadmine väärtuslikel maastikel, põlevkivi 

kaevandamise keelamine väärtuslikel maastikel, põllumaade säilitamine ja 

muinsuskaitseobjektide kaitse ning kergliiklusteede rajamine. 

Negatiivne keskkonnamõju inimeste tervisele võib avalduda peamiselt  seoses tootmisettevõte   

arvu kasvuga, millega võib kaasneda suurem õhusaaste, müra ja vibratsiooni tase. Positiivne 

mõju inimeste tervisele ja heaolule kaasneb puhke- ja virgestusmaade arendamise ning 

kergliiklusteede rajamisega, mis pakub paremaid võimalusi elanikkonnal loodusega 

kokku puutumiseks ja soodustab tervislike eluviise (rohkem jalgsi ja jalgrattaga 

liikumisvõimalusi). Mainitud tegevused omavad koosmõjus positiivset mõju (pikaajalises 

plaanis tugevat positiivset mõju). Samuti on tegevustel, nagu tänavavalgustuse ja 

kergliiklusteede rajamine ning Iisaku ristmiku rekonstrueerimine koosmõjus positiivne 

mõju elanikkonna turvalisuse tõstmisele (pikemas perspektiivis tugeva positiivne mõju). 

Üldplaneeringus kavandatud tegevuste rakendamisel olulist negatiivset mõju sotsiaal- ja 

majanduskeskkonnale ette näha ei ole. Positiivsed mõjud sotsiaalkeskkonnale 

kaasnevad täiendavate spordi-, puhke- ja vaba-aja veetmisevõimaluste loomise ning 

ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgu rajamisega. Samuti on positiivse kumulatiivse 

mõjuga kergliiklusteede väljaehitamine, kumulatiivsus seisneb eelkõige kergliiklusteede 

järk-järgulises rajamises. Majanduskeskkonnale kaasneb kumulatiivne positiivne mõju 

mitmekesise ettevõtluse arendamise võimaluste loomisega, sh puhkemajandusliku 

ettevõtluse arendamine, mis aitab kaasa uute töökohtade loomisele ning samuti 

infrastruktuuri arendamisele. 

Jäätmetekke valdkonnale kaasneb peamine negatiivne mõju ehitustegevusega, peamine 

positiivne mõju on seotud jäätmekogumispunktide rajamisega. 

Üldplaneeringus ja selle KSH-s välja pakutud leevendavad meetmed aitavad oluliselt 

võimalike negatiivsete mõjude avaldumist vähendada ja positiivseid mõjusid 

võimendada. Olulisemad KSH-s välja pakutud täiendavad leevendavad meetmed on 

järgmised: 

Üldplaneeringu seletuskiri näeb ette, et Iisaku valla territooriumil ei kavandataks 
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tegevust, mille kahjulik mõju väljub krundi piiridest. KSH teostaja teeb 

ettepaneku täpsustada antud nõuet järgmiselt: mitte kavandada tegevust, mille 

oluline kahjulik mõju väljub krundi piiridest. Keskkonnamõju on 

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” §5 alusel 

oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, 

põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja 

heaolu, kultuuripärandi või vara. 

 

Iisaku valla üldplaneering aastani 2015 ei näe ette olemasolevate kaevanduste laienemist 

väljaspoole hetkel kehtiva maavara kaevandamisloa ulatust ning uute kaevanduste ja           

karjääride rajamist. Seetõttu ei ole ka käesolevas KSHs eelmainitud teemat kajastatud. 

Ühisveevärgi jaoks rajatavate uute ja juba kasutatavate puurkaevude veekvaliteeti 

tuleks kontrollida lisaks teistele näitajatele ka radoonisisalduse osas. 

Lisaks puurkaevude ja pumbamajade renoveerimisele on oluline rekonstrueerida 

olemasoleva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi mitterahuldavas olukorras 

olevad trassid. Sel moel saab vältida lekkeid, mis soodustavad vee kulu 

suurenemist ja võivad saastada pinnast ja põhjavett. 

Reoveekogumisalad tuleb määrata  Iisaku, Kauksi ja Kuru külades. 

Lisaks veel uutes kavandatavates elamurajoonides. Reoveekogumisalad tuleb 

kanda üldplaneeringu tehnovõrkude kaardile. 

Näha ette kasutusest välja jäänud/jäävate puurkaevude tamponeerine 

Sarnaselt Iisaku aleviku keskusalale võiks kaaluda ka Kauksi küla keskusalaks 

kujundamist. Kauksi keskusala arengusuunaks võiks olla puhkepiirkonna keskus 

ja ühtlasi valla lõunaosa keskus. Selline lahendus tagaks ka valla lõunaosa 

elanikele parema vabaaja veetmise võimaluste kättesaadavuse oma kodu 

läheduses ning looks töökohti puhkemajandussektoris, mis võimaldaks kodule 

lähemal tööl käia ja vähendaks vajadust autoga liiklemisele. 

Iisaku valla üldplaneeringuga ei ole lubatud reserveeritaval ja ka olemasolevatel 

tootmis/ärimaa –aladel arendada tootmist, mille oluline kahjulik mõju väljub 

krundi piiridest. Samuti on Tärivere karjääri kaevandatud alad kavandatud 

rekultiveerimise järgselt tulevaseks omalaadseks puhkepiirkonnaks.  

Üldplaneeringu kaardil näidata ära Natura 2000 loodus- ja linnualad. 

Iisaku valla lõunaosas paiknevad mitmed kinnitatud turbamaardlad, kus 

kaevandamist hetkel ei toimu. Osad mainitud turbamaardlatest jäävad 

looduskaitsealadele ning seejuures on tulenevalt Looduskaitseseadusest maavara 

ja maa-ainese kaevandamine keelatud. Osaliselt jäävad turbamaardlad ka Natura 

2000 aladele. Seega kaevandamislubade andmine Natura 2000 aladele jäävatele 

turbamaardlatele peaks olema igakülgselt põhjendatud ning tuginema eelnevalt 

läbiviidud keskkonnamõju hindamise tulemustele. 

Iisaku valla üldplaneering tuleb viia kooskõlla Ida-Viru maakonnaplaneeringu ja 

selle teemaplaneeringutega. 

Elamumaade osakaal puhke- ja virgestusaladel ei tohiks ületada 25%. Nii ei 

vähene oluliselt looduslike alade pindala ja seeläbi bioloogiline mitmekesisus, 

kuid samas tagatakse maa-alal ööpäevane inimtegevus. 

Võimalusel tuleb vältida veekogude ehituskeelu- ja piiranguvööndite 

vähendamist, kui see on vältimatu, tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise 

läbiviimist. 

Põllumajanduslike massiivide vahele on soovituslik jätta või planeerida 

metsatukad, mille laius oleks vähemalt kolm korda puude kõrgus. Puhveralad 

pakuvad eriti põllumassiivide vahel loomadele võimalusi liikumiseks ja 

varjumiseks ning toimivad sel moel väikeste rohevõrgustiku üksustena. 

Väljaspool planeeringuga määratud elamualasid peaks hajaasustuses olema 
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minimaalseks krundi suuruseks 2 ha ja elamute minimaalseks vahekauguseks 100 

m (hajakülades). Tihedamalt võib hooneid ehitada juhul, kui olemasolev küla 

struktuur seda lubab (ridakülad ja sumpkülad. 

Rajatavad hooned peavad sobima ümbritseva maastikuilmega. Näiteks hoonete 

maksimaalne kõrgus 3 korrust sobib pigem külakeskustesse, hajaasustuses peaks 

olema maksimaalne korruste arv 2 ja väärtuslikel maastikel vastavalt kehtestatud 

arhitektuurilistele tingimustele. 

Muinsuskaitseobjektide vahetusse lähedusse planeeritavate elamu- ja 

tootmiskruntide detailplaneeringud tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

Põllumaade säilitamiseks on oluline säilitada senine maaparandussüsteem. 

Jäätmete efektiivseks kokku kogumiseks on soovitav vallas tiheasustusaladel 

käivitada korraldatud jäätmevedu koostöös naaberomavalitsustega.  Hajaasustuses võib jätkata 

senist kokkukandepunktide süsteemi. 

Lisaks tiheasustusaladele on oluline rajada jäätmekogumispunktid ka 

olemasolevate ja kavandatavate puhke- ja virgestusaladele. 

Käesolevas töös võrreldi järgmisi alternatiive: 

Null-alternatiiv – Valla areng toimub eelmise üldplaneeringu alusel. Detailplaneeringu 

kohustus on üksnes tihehoonestusaladel. Tingimusi detailplaneeringute koostamiseks ei 

kehtestata. Arengusuund määratakse valla lõunaosale.  

Alternatiiv I – valla areng toimub piirkonniti –kesk- ja lõunaosa. Arendustegevuste 

aluseks on detailplaneeringud, mille koostamiseks on seatud üldised tingimused. 

Detailplaneeringute koostamise käigus viiakse vajadusel vastavalt vallavalitsuse otsusele 

läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Hindamistulemused näitavad, et üldplaneeringu elluviimine on keskkonna seisukohalt 

vajalik. 


