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HALJALA VALLA ÜLDPLANEERINGU
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE
HINDAMISE PROGRAMM
Haljala valla kehtiva üldplaneeringu muutmine on algatatud Haljala
vallavolikogu 18. aprilli 2006. a otsusega nr 29 (Lisa 1) ja selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise (edaspidi käesolevas dokumendis KSH) koostamine on
algatatud Haljala Vallavolikogu 20. juuni 2006. a otsusega nr 36 (Lisa 2).
Hinnatava üldplaneeringu koostamise eesmärk on vastavalt planeerimisseadusele planeeritava territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine ning aluste ettevalmistamine detailplaneeringute koostamiseks, seega on üldplaneeringu koostamisel
pööratud peamist tähelepanu ennekõike maakasutuse ja ehitamisega seonduda võivate
küsimuste lahendamisele.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk: vahetu-otsene – keskkonnakaalutlustega arvestamine üldplaneeringu muutmisel ja muutuste kehtestamisel.
Planeeringu muutmisel keskkonnakaalutlustega arvestamine tähendab uute planeerimisettepanekutega loodavate lahenduste mõju olulisuse hindamist valla arengule ja
tema territooriumile jäävale looduskeskkonnale ning ekspertide poolt planeerijate
nõustamist saavutamaks häid planeeringulahendusi.
Tegevuse kaudne-üldine eesmärk on toetada omavalitsusüksuse jätkusuutlikku ja
arengukava kohast arengut ning edendada säästvat arengut valla, maakondlikul kui ka
riiklikul tasandil.
KSH
menetlemine
toimub
vastavalt
keskkonnamõju
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (RT I 2005, 15, 87) nõuetele.
1.

hindamise

ja

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ulatus ja eesmärk

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise käsitlusulatus tuletub
planeerijate poolt koostatavatest uutest planeeringulahendustest ning planeeringuga
seatavatest tingimustest. Hindamise läbiviimise põhimõte seisneb strateegilise mõju
hindamise eksperdi ja keskkonnaekspertide ühistöös, mis kulgeb kindlate metoodilisrutiinsete protsesside jadana ja ettepanekute ning soovituste andmisega planeerijatele.
Eelnevalt on planeerija ja eksperdid püüdnud maksimaalselt sünkroniseerida
planeerimise ja KSH protsessi ajakava.
KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega
kaasnevat olulist keskkonnamõju, võimalikke alternatiivseid lahendusi ja tegevusi,
negatiivse keskkonnamõju leevendamise ja vältimise meetmeid, arvestades
üldplaneeringu eesmärke ja planeeritava ala iseloomu. KHS läbiviimisega töötatakse
välja tingimused maakasutusest lähtuva keskkonnamõju leevendamiseks läbi
keskkonnatingimuste seadmise.
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2.

Eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju

Nii kui üldplaneeringus on ruumiliste lahenduste koostamise lähtekohaks valla
arengukava, omab antud dokument sama tähendust ka keskkonnamõju hindamisel.
Käeolev hindamise programm on aluseks aruande koostamisele, milles hinnatakse
üldplaneeringulahenduse elluviimisel eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju,
sealhulgas mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkust
ja võimalikku mõju Natura 2000 võrgustiku aladele.
Planeerijad korrigeerivad planeeringulahendust vastavalt KSH ekspertide poolt
koostatud strateegilise keskkonnamõju hindamise tulemusele (näiteks töötatakse
ümber lahendused milledes väheoluline mõju ilmselgelt kumuleerub oluliseks).
Looduskeskkonnale avalduva mõju hindamisel on arvestatud sellega, et tulevased
arendustegevused saavad vastavalt üldplaneeringu uutele tingimustele ja nõuetele
toimuda ainult planeeringuga reserveeritud aladel. Nendel aladel arenduste eeldatav
mõju looduskeskkonnale jääb kas vahetuks (taimede kooslus jääb reserveeritud alale
rajatava ehitiste alla ja hävib või on sunnitud migreeruma) või vahendatud-kaudseks
(langeb arendatava ala naabrusesse jääva piirkonna miljööväärtus, negatiivne mõju
taksonitele kandub ökosüsteemis edasi jne). Vahetu mõju korral on tema olulisusemitteolulisuse tuvastamine hõlpsam ja mõju ülekasvamise oht oluliseks välditav
planeeringulahenduse korrektuuriga (vt eelpool toodud 3. eeldus) või leevendusmeetmetega. Kuna kaudse mõju hindamine on spekulatiivsem, siis püüavad
keskkonnaeksperdid, lähtudes nn ettevaatusprintsiibist, suunata lahendusi sellistele
radadele, kus lubatava tegevuse maht ei ületa, ei riku jne Keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse §-s 6 (1) antud piirmäärasid, asukoha
piirangut või ei tekita negatiivset mõju inimese tervisele.
KSH läbiviimise käigus ei korraldata täiendavaid uuringuid. Kõik hinnangud antakse
varasemate uuringute alusel, kui materjal osutub ebapiisavaks, määratakse ekspertide
poolt kindlaks, milliseid uuringuid tuleb läbi viia enne projekteerimise või
ehitamisega alustamist järgmistes etappides.

4

Haljala valla üldplaneeirngu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

3.

Haljala valla üldplaneeringu ja selle KSH koostajate andmed.
Haljala valla üldplaneeringuga kavandatavast tegevusest
mõjutatavad osapooled.

Strateegilise
planeerimisdokumendi
koostamise algataja ja
kehtestaja
Strateegilise
planeerimisdokumendi
koostamise korraldaja
Strateegilise
planeerimisdokumendi
koostaja
Keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostaja

Keskkonnamõju strateegilise
hindamise järelevalve teostaja
Teised huvitatud osapooled

Nimi
Haljala Vallavolikogu

Haljala Vallavalitsus

Kontaktandmed
Aadress: Rakvere mnt 3,
45301 Haljala
Lääne-Viru maakond
Üldtelefon: 3278220
Faks: 3278221
E-post: haljala@haljala.ee

AS Entec

Üldplaneeringu ja KSH projektijuht:
Kerttu Kõll

AS Pöyry Entec

KSH ekspert: Kerttu Kõll
KMH eksperdid: Jüri Teder
Keskkonnaekspert: Irje Möldre

Lääne-Virumaa
Keskkonnateenistus
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO), keda
hetkel esindab Eesti
Ornitoloogiaühing.
Lääne-Virumaa
Maavalitsus
Riikliku
Looduskaitsekeskuse
Järva-Lääne-Viru regioon
SA Lääne-Virumaa
Arenduskeskus

Aadress:
Lõõtsa 2, Tallinn 11415,
tel 660 4547, faks: 646 6522, e-post:
irje@entec.ee).
Aadress: Kunderi 18, 44307 Rakvere,
tel 32 58400
Aadress: Veski 4, Tartu, postiaadress pk
227, 50002, Tartu

Kreutzwaldi 5, 44314, Rakvere
Palmse, Viitna, 45202 Lääne-Virumaa

Kreutzwaldi 5a, 44314, Rakvere

Üldplaneeringu koostamine võib lisaks ülalnimetatutele lähtuvalt planeerimisseaduse
§3 lg 1 puudutada otseselt või kaudselt väga laia huviliste ringi nagu näiteks Haljala
valla seltsid ja mittetulundusühingud, elanikud, maakonna ja valla ettevõtjad, valla
territooriumil asuvad riigiasutused jne.
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KSH ja avalikustamise esialgne tinglik ajakava

Etapp

Aeg

Algatamine

Programmi
koostamine

Programmi
avalikustamine

Algatamine

20. juuni 2006. a

Algatamisest
teatamine

29. 06. 2006

Eelnõu koostamine

05.01.2007
kuni
10.09.2007

seisukoha küsimine
sisu osas
Programmi
avalikustamisest
teatamine
15.03.2007
Programmi avalik
väljapanek
22.03. -04.04.2007
Programmi avalik
arutelu 10.04.2007

Teatamise koht või viis
Vallavolikogu 20. juuni 2006. a otsusega
nr 36
Ametlikud Teadaanded 29.06.2006
koostöös

+30 päeva

+seisukoha saamine

7 päeva ette

Ametlikud Teadaanded
ajaleht
veebilehel
elektrooniliselt või liht- või tähtkirjaga

14 päeva

kuni 8 kuud

4.

Vallavalitsuses, veebilehel

1 päev

Vallavalitsuses

Programmi heakskiitmine

14 päeva
jooksul

KKM teatab liht- või tähtkirjaga

Aruande koostamine

4 kuud

koostöös

7 päeva ette

Ametlikud Teadaanded
ajaleht
veebilehel
elektrooniliselt või liht- või tähtkirjaga

21 päeva

Vallavalitsuses

1 päev

Vallavalitsuses

30 päeva jooksul

KKM teatab liht- või tähtkirjaga

Aruande
avalikustamine

Aruande
avalikustamisest
teatamine
Aruande avalik
väljapanek
Aruande avalik
arutelu

Aruande heakskiitmine

5.

KSH programmi kohta esitatud seisukoha kirjeldus

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §36 lg3
peab programmi sisu osas seisukohta küsima olenevalt planeeringu iseloomust
Sotsiaalministeeriumilt,
Kultuuriministeeriumilt,
Keskkonnaministeeriumilt,
keskkonnateenistuselt või kohalikult omavalitsuselt. Käesoleva üldplaneeringu puhul,
arvestades planeeringuga hõlmatava ala iseloomu, küsiti programmi koostamisel
seisukohta Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuselt.
Lääne – Virumaa Keskkonnateenistuse seisukoht on, et esitatud KSH programmi sisu
ei vasta täies ulatuses Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 36 lõige 2 p 2 nõuetele, millest lähtuvalt programm selgitab ja nimetab
strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasneva võimaliku
mõju Natura 2000 võrgustiku alale. Lähtudes eelpooltoodust KSH eelnõud täiendati
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ning lisati käesolevale programmile ptk 2 Eeldatavad keskkonnamõjud, kus eeldati, et
valla üldplaneeringu lahenduse elluviimisel ei kaasne negatiivset keskkonnamõju
Natura 2000 võrgustiku aladele. Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse seisukoht on
lisatud käesoleva KSH programmile.

6.

KSH metoodika

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilisel hindamisel
selgitamisel kasutatakse alljärgmisi metoodilisi võtteid:








ja

mõju

olulisuse

analüüsitakse omavalitsusüksuse arengukava,
analüüsitakse kõrgemal tasandil asetsevat planeeringut ja tuuakse esile
seisukohad, mis võivad olla rakendatud valla üldplaneeringu muutustes;
iseloomustatakse
valla
keskkonnaseisundit
(sotsiaal-majanduslikku,
kultuurilist, loodukeskkonda);
prognoositakse
üldplaneeringu
muutmata
jätmisest
esilekerkivat
keskkonnamõju;
kirjeldatakse üldplaneeringu uute lahendustega kaasnevat olulist
keskkonnamõju (juhul kui on);
lähtuvalt ettevaatusprintsiibist looduskeskkonna kasutamises, näidatakse
võimalusi kus väheolulised mõjud võivad muutuda oluliseks;
tuuakse välja üldised keskkonnatingimused üldplaneeringu uute lahenduste
realiseerimiseks (sh planeeringulahenduse olulise mõju leevendamiseks).

Mõju hindamine algab taustinformatsiooni ja Haljala valla elu-olu ning arengut
(Haljala valla arengukava 2006-2009 ja arengukava tegevuskava, Haljala valla kehtiv
üldplaneering) kajastavate materjalide kogumisest ja läbitöötamisest. Ka maakonna
arengut käsitlevate dokumentide läbitöötamine keskkonnamõju hindamise kontekstis on
asjakohane. Viimaste hulgas on kättesaadavad alljärgmised:






Lääne-Virumaa arengustrateegia 2007- 2015;
Lääne-Virumaa maakonnaplaneering 2010+;
Lääne-Viru maakonna teemaplaneering ASUSUST JA MAAKASUTUST
SUUNAVAD KESKONNATINGIMUSED;
Viru-Peipsi veemajanduskava;
Lääne Virumaa jäätmekava 2005.

Kasulikku ja asjakohast teavet saab vallavolikogus kehtestamist ootavatest
detailplaneeringutest, Haljala vallavolikogu protokollidest, valla lehest „Haljala leht“,
valla-ametnike intervjuudest, Eesti Statistikaameti kogumikest jne.
Dokumentide analüüsil, olukordade kirjeldamisel, mõju selgitamisel ja olulisuse
hindamisel kasutavad eksperdid omandatud teadmisi ning kogemusi. Toetutakse
õigusdokumentides sisalduvatele nõuetele ja taustamaterjalides leiduvale
informatsioonile. Ekspertide analüüsi järeldused esitatakse planeerijale teadmiseks ja
arvestamiseks.
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Eksperdid võtavad teadmiseks, et üldplaneeringu tasandil on keskkonnamõju olulisuse
hindamine ja mõju parameetrite (kestus, kestvus, ulatus jne) tuvastamine ligikaudne
ja, et hindamise täpsus tõuseb planeeringuhierarhias madala taseme strateegilise
dokumendi – detailplaneeringu keskkonnamõju hindamisel. Seetõttu on programm
koostatud
seisukohalt,
et
tulevikus
valla
territooriumil
algatavatele
detailplaneeringutele võidakse samuti läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine. Ennekõike sellistele detailplaneeringutele, kus kavandataval tegevusel on
eeldatavalt oluline keskkonnamõju.
7.

KSH protsess

Planeerimisseaduse kohaselt tuleb üldplaneeringu, kui valla ruumilise arengu
põhimõtete kujundusdokumendi koostamisel võtta arvesse keskkonnamõju
strateegilise hindamise tulemusi. On ootuspärane, et planeeringulahendused jätavad
minimaalsel määral võimalusi sellisteks tegevusteks/arendusteks millede juures tekib
oluline mõju keskkonnale. Keskkonnamõju on oluline siis kui ta eeldatavalt ületab
tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustab seal pöördumatuid muutusi või seab ohtu
inimese tervise või heaolu, kultuuripärandi või vara.
Keskkonnamõju strateegilise hindamine kulgeb vastavalt ülalnimetatud seaduse § 32le. Kuna üldplaneering on strateegiline planeerimisdokument, siis ei küsinud
vallavolikogu, lähtuvalt antud seaduse § 33 (1) 2) eelnevalt hindamise algatamise
vajaduseks seisukohta Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Viru Keskkonnateenistuselt.
Programmi koostamine tähendab Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 32 kohast tegevust. Käesolevaga AS Entec jätkab seaduse
§-s 32 loetletud tegevustega mis on vajalikud Haljala Vallavolikogu poolt algatatud
üldplaneeringu muutmise keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks (Lisa 3).
8. Üldsuse kaasamise kava
Programmiliselt on KSH kulgemine ette nähtud kolmes etapis. Esimene etapp on
hindamise algatamine. Üldsuse kaasamine algab hetkest kui KSH algatamisest on
teatatud Ametlikes Teadaannetest.
Järgneb nn KSH programmi etapp. See sisaldab seisukoha küsimist, programmi
koostamist, programmi avalikustamisega seotud protseduure. Programmi avalikul
arutelul tutvustatakse KSH põhimõtteid, hindamise kulgemist ja ajalist kokkupuudet
planeeringuprotsessiga.
Kolmas etapp on planeeringulahenduste hindamine. Tema väljundiks keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruanne. Lähtuvalt hindamise metoodikast, kulgeb KSH ja
planeerimine üheaegselt ja paralleelselt. Sellest johtuvalt on nii palju kui võimalik,
püütud ühitada ka planeeringu ja keskkonnamõju hindamisega seotud avalikustamisi.
KSH viiakse läbi üheaegselt üldplaneeringu koostamisega ja KSH ajakava tuleneb
planeeringu koostamise ajakavast. Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuselt saadud
seisukoht lisatakse programmile.
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LISA 1
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LISA 2
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LISA 3

29.06.2006

Keskkonnamõju hindamise teated

prindi

Haljala Vallavolikogu algatas 18. aprilli 2006. a otsusega nr 28 Haljala valla üldplaneeringu muutmise,
mille eesmärgiks on 1999. aastal koostatud Haljala valla üldplaneeringu kaasajastamine. Üldplaneeringu
muutmise algataja ja kehtestaja on Haljala Vallavolikogu. Üldplaneeringu muutmise korraldaja on Haljala
Vallavalitsus
(Lääne-Viru
maakond
Haljala
alevik
Rakvere
mnt
3,
tel
327
8220).
Haljala Vallavolikogu algatas 20. juuni 2006. a otsusega nr 36 Haljala valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise. Kuna keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 alusel, siis ei küsitud
eelnevalt seisukohta Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt ja LääneViru Keskkonnateenistuselt ning ei põhjendatud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise teostaja valitakse vallavalitsuse poolt ega ole hetkel teada.
Üldplaneeringu muutmise algatamise otsusega ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise otsusega on võimalik tutvuda Haljala Vallavalitsuses ja Haljala valla koduleheküljel
www.haljala.ee
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