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Euroopa maastikukonventsioon (ELC) käsitleb võrdselt olulistena kõiki maastike – 

olulised on tavalised igapäevased maastikud samamoodi nagu silmapaistvad või 

kahjustatud maastikud [12]. Üheks oluliseks erinevuseks ELC põhimõtetega Eestis on 

peetud kaitstud alade põhist maastikukorraldust, mille tõttu ei pöörata väärtuslikeks 

tunnistatud maastikega võrdselt tähelepanu igapäevastele maastikele, mis on kohalikule 

elanikule töö- ja elukeskkonnaks. 

Uurimistöö eesmärgiks on hinnata, milliseid ruumikasutuse kokkuleppeid Valga 

maakonnaplaneeringus ja Valgamaa üldplaneeringutes saab tõlgendada Euroopa 

maastikukonventsioonis kirjeldatud maastiku kvaliteedieesmärgina maastikuplaneerimisel. 

Uurimistöö meetodiks on valitud standardiseeritud kontentanalüüs, mis põhineb Valga 

maakonnaplaneeringul 2030+ ning Valgamaa valdade üldplaneeringutel.  

Uurimistulemused annavad ülevaate igapäevaseid maastike puudutavatest 

kvaliteedieesmärkidest, mille puhul on oluline, et nende seadmisel oleks ka sisuliselt 

üldsust kaasatud. Maastiku kvaliteedieesmärgid kajastuvad väga erinevates elukeskkonna 

omadustes, kuid selgelt ei ole väljendatud nende kokkulepete seost ega mõju maastikule. 

Uurimustulemustele tuginedes võib väita, et elukeskkonna korraldamine on seoses 

maastike muutuste ja kvaliteediga. Elukeskkonna ja maastike seose selgem sõnastamine 

aitab üldsusel ka paremini mõista, milliseid omadusi ja muutusi ümbritsevas keskkonnas 

tegelikult eelistatakse. 

Märksõnad: Euroopa maastikukonventsioon, keskkonnamõju strateegiline hindamine, 
planeerimisseadus 
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The European Landscape Convention (ELC) treats all landscapes equally important – 

ordinary everyday landscapes are as important as are the valuable or damaged landscapes 

[12]. One of the main differences with the ELC principles in Estonia is considered that the 

landscape management is based on the protected areas, due to which the everyday 

landscapes which are the working and living environment to the local population, are not 

paid equal attention to the landscapes recognized as valuable.  

This research aims to evaluate which space usage agreements in Valga county-wide spatial 

and comprehensive plans can be interpreted as landscape quality objectives in landscape 

planning described in the European Landscape Convention. The research method chosen is 

a standardized content analysis, which is based on Valga county-wide spatial plans 2030+ 

and Valga county comprehensive plans. 

The results of this research provide an overview of the quality objectives concerning 

everyday landscapes, for which the public must also be substantially involved while setting 

the objectives. The landscape quality objectives are reflected in multiple living 

environment characteristics, but the connection and impact of these agreements on the 

landscape are not clearly stated. Based on the research results, the author can conclude that 

planning of the living environment is related to the changes and quality of the landscapes. 

A more transparent formulation of the relationship between the living environment and 

landscapes will help the public to understand better which characteristics and changes in 

the surrounding environment are preferred. 

Keywords: European Landscape Convention, strategic environmental assessment, planning 
act 
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SISSEJUHATUS  

 

Maastik on elu lahutamatu osa ja seepärast on raske üle hinnata selle olulisust inimese 

jaoks. Ometi ei taju kõik inimesed maastikke ühtviisi. Maastikku pole ka võimalik üheselt 

ja lõplikult defineerida. Maastiku tähendus sõltub tugevasti sellest, mida inimene vajab ja 

soovib saavutada maastikku kasutades. Selleks saab olla hädavajalik elu- ja töökoht kui ka 

identiteet või lihtsalt rahulolutunne meeldivast keskkonnast.  

 

Maastikud on pidevalt muutuvad nii loomulikel looduslikel põhjustel kui inimtegevusest 

tulenevatel põhjustel. Muutused ja nendega kaasnevad võimalikud ohud, mis mõjutavad 

negatiivselt inimeste heaolu, ajendavad tegutsema nende ärahoidmise või vältimise 

eesmärgil. Maastikele kui elukeskkonnale pöörab tähelepanu Euroopa 

maastikukonventsioon, mis on esimene otseselt maastikke käsitlev rahvusvaheline 

kokkuleppe, mille eesmärgiks on maastike kaitse, korralduse ja planeerimise edendamine 

ning Euroopa maastikualase koostöö organiseerimine. Euroopa maastikukonventsioonis on 

sätestatud üldised õiguspõhimõtted, millest peaks juhinduma riikliku maastikupoliitika 

loomisel ja rahvusvahelises koostöös. [11] 

 

Euroopa maastikukonventsioon käsitleb ühtmoodi olulistena kõiki maastikke. Olulised on 

tavalised igapäevased maastikud samamoodi nagu silmapaistvad või kahjustatud 

maastikud, kuna igasugune maastik on keskkonnaks seal elavatele inimestele. [12: 7–8] 

Oluliseks peetakse ka kohalike omavalitsuste ning piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 

osalemist Euroopa maastikukonventsiooni rakendamisel koostöös kõigi maastike muutvate 

ja kujundavate tegevusvaldkondadega [9: 3]. Euroopa maastikukonventsioon jõustus Eesti 

Vabariigi suhtes 1. juunil 2018. aastal [8]. Maastikukonventsiooniga ühinemine tähendab, 

et Eesti Vabariik tunnustab ametlikult selle põhimõtteid ning toetab maastike kasutamisel, 

korraldamisel ja kaitsel rahvusvahelist raamistikku [9: 36]. 

 

Euroopa maastikukonventsioonist tulenevalt on osalisriikide kohustuseks kaasata huvitatud 

osapooli aktiivselt oma territooriumi maastike identifitseerimise ja hindamise protsessi 

ning avaliku arutelu järgselt määrata kvaliteedieesmärgid identifitseeritud ja hinnatud 
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maastikele [11: 4]. Maastike identifitseerimisel ja hindamisel on oluline, et 

eksperthinnangud arvestaksid ka väärtusi, mis on maastikele omistatud kohalike elanike ja 

asjaomaste huvirühmade poolt [12: 10]. Huvitatud osapooltega tuleb arvestada ka 

kindlaksmääratud ja hinnatud maastikele kvaliteedieesmärkide seadmisel [12: 10]. 

Maastiku kvaliteedieesmärkideks on pädevate asutuste poolt väljendatud üldsuse eelistused 

ümbritseva maastiku suhtes [11: 2]. Kvaliteedieesmärgid peaksid põhinema teadmistele ja 

elanikkonna väärtushinnangutele käsitletavast piirkonnast ning need peaksid olema 

maastike kaitsmise, juhtimise ja planeerimise tegevuste kavandamise aluseks [14]. 

Ruumiline planeerimine on tõhus vahend tasakaalustatud arengu tagamiseks ning 

kvaliteedieesmärke seatakse kõikidel planeeringutasanditel. [9: 24]  

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade maastiku kvaliteedieesmärkidest 

Valga maakonnaplaneeringus ja Valgamaa üldplaneeringutes. Uurimismaterjalina 

käsitletakse Valga maakonnaplaneeringut ja Valgamaa üldplaneeringuid ning nende 

koostamisel läbi viidud keskkonnamõju strateegilisi hindamisi. Uurimistöö käigus 

hinnatakse, milliseid ruumikasutuse kokkuleppeid Valga maakonnaplaneeringus ja 

Valgamaa üldplaneeringutes on sõlmitud ning milliseid neist saab tõlgendada Euroopa 

maastikukonventsioonis kirjeldatud maastiku kvaliteedieesmärgina maastikuplaneerimisel. 

Uurimistöö fookuses on tavalised igapäevased maastikud ehk inimeste töö- ja elukeskkond 

ning sellest lähtuvalt seatud kvaliteedieesmärgid. Töös on kõrvale jäetud väärtuslike 

maastike ja kaitsealade väärtuste tagamiseks seatud eesmärgid ning pööratakse tähelepanu 

planeeringutes seatud eesmärkidele.  

 

Valga maakonnaplaneering ajalise perspektiiviga 2030+ on kehtestatud 15.12.2017. 

Haldusreformijärgsed Valgamaa valdade üldplaneeringud, mis arvestavad ka Valga 

maakonnaplaneeringu lahendust, valmivad eeldatavasti 2022. aastal. [36] Selle perioodi 

sisse jääb Eesti liitumine Euroopa maastikukonventsiooniga. Seega on asjakohane uurida, 

kuidas on Euroopa maastikukonventsiooni põhimõtted leidnud seni rakendamist kehtivates 

planeeringutes ning millised Euroopa maastikukonventsioonile vastavad 

kvaliteedieesmärgid käsitlevad kohalike elanike igapäevast elukeskkonda?  

 
Uurimistöö meetodiks on valitud standardiseeritud kontentanalüüs, mis põhineb Valga 

maakonnaplaneeringul 2030+ ning Valgamaa valdade üldplaneeringutel. Uurimistöö on 

jaotatud peatükkideks andes esmalt teoreetilise ülevaate maastikust kui inimeste ja 
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ümbritseva keskkonna omavahelisest suhtest, millele järgneb Euroopa 

maastikukonventsiooni tutvustus koos üldmeetmete, kohustustega ning elluviimise 

tingimustega. Töös tutvustatakse ka maastike ruumilise planeerimise olulisust, milleks on 

pöörata tähelepanu maastike kvaliteedile ja mitmekesisusele, mis täidab ümbritseva 

ühiskonna huve maastikuväärtuste edendamisel ja säilitamisel jälgides planeerimisseaduses 

sätestatut. Planeerimisprotsessi üheks oluliseks tegevuseks on inimeste kaasamine sellesse. 

Töö metoodika peatükis antakse ülevaade Valga maakonnaplaneeringust ja Valgamaa 

valdade üldplaneeringutest, püstitatakse uurimisküsimused, selgitatakse uurimismeetodit 

ning tutvustatakse lähemalt kvaliteedieesmärkide leidmiseks tuvastatud elukeskkonna 

eelistusi iseloomustavate kokkulepete jaotust.  

 

Uurimistöö tulemusteni jõudmiseks analüüsitakse harilike maastikega seotud 

kvaliteedieesmärke Valga maakonnaplaneeringus ja Valgamaa üldplaneeringutes tuues 

välja kõik erinevamad ruumikasutuse kokkulepped teemavaldkondade kaupa koostatud 

tabelite näol. Tähelepanu pööratakse ka sellele, mille kaudu on kokkulepped 

planeeringualdele seatud. Tulemuste osas võrreldakse erinevatel planeeringutasanditel 

tuvastatud kvaliteedieesmärkide sarnasusi ja erinevusi. 

 

Arutelu peatükis on käesoleva töö tulemusi põhjendatud ja seostatud kirjanduses esitatud 

seisukohtadega. Uurimistulemused annavad ülevaate igapäevaseid maastike puudutavatest 

kvaliteedieesmärkidest, mida ei tohiks jätta tähelepanuta maastike käsitlemisel ega üldsuse 

eelistuste selgitamisel.  
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

1.1 Maastik ja selle muutumine 

 

Maastik on inimeste ja ümbritseva keskkonna vaheline suhe, mis on meie igapäevaseks 

elukeskkonnaks. Maastikeks ei ole ainult erilised või kindlaks määratud maastikud ja nad 

ei esine ainult maapiirkondades. Maastik võib olla väike paik linnas samamoodi nagu avar 

tasandik. Kõik sõltub sellest, kuidas me tajume keskkonna looduslikke ja kultuurilisi 

elemente, mis muudabki ümbritseva maastikuks. Maastiku omadused, mis tulenevad 

kindlast erinevate elementide kombinatsioonist, loovad nn „kohatunde“ inimest 

ümbritsevale keskkonnale. Inimesed väärtustavad maastikku erinevatel põhjustel: elupaik 

loomadele, kultuuripärand, sotsiaalsed väärtused, identiteedi tunne, heaolu, inspiratsioon, 

majanduslikud väärtused ning muu nendega seonduv. [1: 2–3] 

 

Maastikes toimuvad muutused pidevalt, kuna nad väljendavad nii looduslike kui 

kultuuriliste mõjude suhet keskkonnas. Euroopas on ajaloo vältel toimunud mitmeid 

negatiivse mõjuga muutusi maastikes. Ulatuslikke ja äärmuslikke muutusi peetakse ohuks, 

kuna nad toovad sageli kaasa olemasolevate maastike identiteedi, sidususe ja mitmekesisus 

kadumise. Inimesed on alati kohandanud keskkonda vastavalt ühiskondlikele vajadustele ja 

seeläbi muutnud ka maastike, kuid kaasaegsed arendustegevused ei ole sajandeid kestnud 

traditsiooniliste maakorraldusvõtetega võrreldes kuigi jätkusuutlikud. Ajalooliste 

kultuurmaastike säilitamine väljendub nende funktsionaalsuse kontrollimises muutuva 

ühiskonna ruumilises kontekstis. Traditsioonilised maastikud on endised mitmekesised ja 

jätkusuutlikud maastikud, mis annavad kohale kindla identiteedi ja iseloomu. Maastike 

struktuur on bioloogilise ja kultuurilise mitmekesisuse säilitamiseks hädavajalik. 

Traditsioonilised maastikud omavad väärtuslike teadmisi jätkusuutlikust majandamisest 

ning pakuvad inspiratsiooni tuleviku maastike parandamiseks. [2: 11–12] 

 

Maastike muutumist mõjutavad veel mitmed erinevad tegurid nagu kliimamuutused, põuad 

ja üleujutused, äärmuslikud ilmastikuolud aga ka maakorralduse kujundamine ja 
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ehitustegevuse arendamine. Erinevate maastike muutusi mõjutavate tegurite osatähtsus 

erineb ka piirkonniti ning esineb piirkondi, kus kõige suuremat mõju avaldab maastikele 

ehitustegevus. Suurem osa ehitusvaldkonnast allub planeerimispoliitikale ja selle 

rakendamisele, mille arengu kontrollimise kaudu on võimalik oluliselt suunata ka maastike 

arengut. [1: 61]  

 

Maastike on keeruline hallata, kuna see puudutab erinevate huvidega inimestele kuuluvaid 

maatükke. Meie ühiskonnas on maale seatud omandiõigus ja selle realiseerimine on oluline 

õigus maaomanikule. Maastik on aga ühine pärand, mis ületab kinnistu piire ega teeni 

üksnes maaomanike huvisid. Maastik on taju mitmekülgse maakasutuse keerukast vormist. 

Seega on maastike haldamiseks vajalik planeerida maakasutust, mida mõjutavad paljud 

omal maatükil iseseisvalt tegutsevad inimesed. Autonoomse arengu mõjutamine saab algus 

kohe kui teavitatakse planeeritud tegevuse kavandamisest. See põhjustab erinevaid 

reaktsioone, millega kaasneba paralleelseid ja vastandlike arenguid. Harva saavutatakse 

planeeritud areng täielikult. Seda mõjutavad väiksemad kaootilised muutused, mistõttu 

tekib vajadus arenguid suunata läbi uue planeerimise. Täpselt planeeritud areng saab 

esineda ainult kunstlikel maastikel nagu linnades, parkides, aedades, kuid isegi siis ei ole 

areng täielikult ettemääratav. [2: 11]  

 

Tänapäeva ühiskonnas on maastik kui inimese eluruum ja oliseks näitajaks selle kvaliteet. 

Maastikud on seotud identiteedi, traditsioonide ja sotsiaalse jätkusuutlikusega. 

Planeerimine aitab mõista, et maastikud muutuvad pidevalt. Inimesed nõustuvad 

muutustega juhul, kui need pole liialt kiired ning annavad aega harjumiseks. Oluline on 

kohalike inimeste osalemine maastikuplaneerimises sotsiaalse jätkusuutlikuse ja 

sotsiaalsete seoste püsimise eesmärgil. Üheks võimalikuks probleemiks on inimeste vähene 

huvi või ajanappus kohaliku poliitika arutamisel. Oluline on taastada sidemed inimeste ja 

maastike vahel. [3: 1174–1177] Kohalike elanike kaasamine planeerimisprotsessi 

erinevatel tasanditele ei ole kasulik üksnes elanikele endile vaid kogukonnale, regioonile, 

riigile ja kogu maailmale üldiselt. Kuna Eestis on demokraatliku otsustusprotsessi tavadega 

seoses lühike ajalugu on osaleva planeerimise elluviimisel üheks oluliseks ülesandeks 

inimeste kaasamine planeerimisprotsessi, tuues välja, et neil on võimalus mõjutada 

ümbritsevaid maastikke. [4: 29–30] 
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Transpordi areng, üleilmastumise ja linnastumise protsessid on maastike muutusi oluliselt 

mõjutanud ja kiirendanud. Majanduslikest huvidest tingitud muutused võivad tunduvalt 

halvendada kohalike inimeste elukeskkonda. Seega toovad ülemaailmsed muutused kaasa 

olulise mõju kohalikul tasandil. [5: 16–17]  

 

Kalev Sepp on kirjutanud: Paljude Euroopa piirkondade omavalitsuste esindajad, kelle 

ülesannete hulka kuulub üldjuhul ka valitseva piirkonna elanikele kvaliteetse elukeskkonna 

tagamine, hakkasid põhjendatult tähelepanu pöörama maastiku kui elukeskkonna 

kvaliteedi langusele, piirkondliku identiteedi kahanemisele ning ka ebatäielikele 

maastikukorralduse meetmetele. Siiani puudus ühtne rahvusvaheline õigusakt, mis 

sätestaks otseselt ja täielikult Euroopa maastike kaitset, korraldust ja planeeringut. 

Süvenev mure maastike kvaliteedi pärast ja ebapiisavad maastikukorralduse meetmed 

põhjustasid selle, et 1994. aastal kiitis Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste 

konverents heaks maastikukonventsiooni eelnõu väljatöötamise ettepaneku. [6] 

 

 

1.2 Euroopa maastikukonventsioon 

 

19. juulil 2000. aastal võttis Euroopa Nõukogu ministrite komitee Strasbourgis vastu 

Euroopa maastikukonventsiooni, mis avati allkirjastamiseks Euroopa Nõukogu 

liikmesriikidele sama aasta 20. oktoobril Firenzes [7: 2]. Euroopa maastikukonventsioon 

(edaspidi ELC) jõustus 1. märtsil 2004. aastal, kui selle olid ratifitseerisid 10 liikmesriiki – 

Horvaatia, Taani, Iirimaa, Leedu, Moldova, Norra, Rumeenia, San Marino, Sloveenia, 

Põhja-Makedoonia (endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik) ja Türgi [7: 16–17]. 

Tänaseks on ELC ratifitseerinud 40 Euroopa Nõukogu liikmesriiki. Eesti allkirjastas ELC 

20. detsembril 2017. aastal, ratifitseeris selle 8. veebruaril 2018. aastal ning ELC jõustus 

Eesti suhtes 1. juunil 2018. aastal [8]. ELC-ga ühinemine tähendab, et Eesti Vabariik 

tunnustab ametlikult selle põhimõtteid ning toetab maastike kasutamisel, korraldamisel ja 

kaitsel rahvusvahelist raamistikku [9: 36]. 

 

Euroopa maastikukonventsioon (Euroopa lepete seeria nr 176) on esimene otseselt 

maastikke käsitlev rahvusvaheline kokkuleppe, mille eesmärgiks on maastike kaitse, 

korralduse ja planeerimise edendamine ning Euroopa maastikualase koostöö 
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organiseerimine. Euroopa Nõukogu on maastikukonventsioonis hinnanud maastikku kui 

elukeskkonna olulist osa, mis mõjutab inimeste identiteeti ja elukvaliteeti ning omab 

tähtsust ökoloogia, ühiskonna kultuuri, majanduse ja sotsiaalse heaolu seisukohalt. 

Rahvusvahelise kokkuleppena loob ELC võimaluse pöörata maastikele ehk kogu 

elukeskkonnale suuremat tähelepanu. Osalisriigid rakendavad maastikukonventsiooni 

vastavalt oma seadusandlusele, põhimõtetele ja võimujaotusele ning vastutus maastikega 

seotud tegevustes lasub riiklikel ametiasutustel, kohalikel ja piirkondlikel võimudel. Seega 

peaks iga osalisriik määratlema riikliku, kohaliku ja piirkondliku tasandi eesmärgid, 

meetmed ning koostöö põhimõtted eri tasandite vahel. [10] ELC toetab maastiku 

tunnustamist ja arvestamist nii riiklikus kui rahvusvahelises poliitikas [7: 4]. Maastike 

kvaliteedi säilitamisse peaks panustama iga kodanik, kuid ametiasutused vastutavad üldise 

kvaliteeti tagava raamistiku loomise eest. ELC-s on sätestatud üldised õiguspõhimõtted, 

millest peaks juhinduma riikliku maastikupoliitika loomisel ja rahvusvahelises koostöös. 

[7: 2] 

 

Euroopa maastikukonventsiooni sissejuhatavas osas on kirjeldatud konventsiooni peamisi 

lähtepunkte. Preambulis on asutud seisukohale, et maastik pälvib suurt avalikkuse huvi 

ühiskondlikus, keskkonnaalases, ökoloogilises ja kultuurilises valdkonnas ning tegemist on 

kasuliku majandusressursiga. Euroopa Nõukogu, eesmärgiga saavutada suurem ühtsus 

nõukogu liikmete vahel, on huvitatud säästliku arengu saavutamisest, mis põhineks 

keskkonna, majandustegevuse ja sotsiaalsete vajaduste tasakaalustatud suhtel. Maastikke 

peetakse oluliseks kohalike kultuuride kujunemisel ning elukvaliteedi osana tähtsaks linnas 

ja maal, degradeerunud ja rikkumata kui ka märkimisväärselt kaunitel ja harilikel aladel. 

Kuna maastike ümberkujunemist kiirendavad sageli muutused maailma majanduses 

püütakse ELC-ga täita üldsuse soovi heatasemeliste maastike järele ning soovi aktiivselt 

osaleda maastike kujunemises, et tagada kõigi õigused ja kohustused maastike 

korraldamisel, kaitsel ja planeerimisel. ELC väärtustab koostööd ning sellega soovitakse 

luua uus seaduslik abinõu Euroopa maastike kvaliteedi ja mitmekesisuse kui ühiskondliku 

ressursi kaitsmisel, korraldamisel ja planeerimisel. [11: 1]  

 

Euroopa maastikukonventsiooni artikkel 2 (reguleerimisala) järgi kohaldub „--- 

konventsioon osalisriikidele kogu nende territooriumil, hõlmates nii looduslikke, linnalisi 

kui linnalähedasi alasid. See käsitleb maismaad, siseveekogusid ja merealasid ning 

puudutab nii silmapaistvaid, harilikke kui ka degradeerunud maastikke“ [11: 2]. ELC ühe 
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iseloomustava tunnusena käsitleb see ühtmoodi olulistena kõiki maastike, kuna sealsete 

inimeste eluruumina on maastik oluline sõltumata selle seisundist. Reguleerimisalasse 

jäävad tavalised igapäevased maastikud samamoodi nagu silmapaistvad või kahjustatud 

maastikud, kuna igasugune maastik on keskkonnaks seal elavatele inimestele. [12: 7–8] 

 

Euroopa maastikukonventsiooni eesmärgiks (artikkel 3) on maastike kaitse, korralduse ja 

planeerimise edendamine ning Euroopa maastikualase koostöö organiseerimine. Iga 

osalisriik rakendab (artikkel 4) ELC-d oma konstitutsioonilistele põhimõtetele, 

võimujaotusele ja administratiivsetele meedetele vastavalt ning tegemata mööndusi 

konventsiooni sätetes viib selle rakendamise vastavusse oma poliitiliste strateegiatega. [11: 

3] Vastutus maastikega seotud tegevustes lasub lisaks riiklikele või rahvusvahelistele 

avalik-õiguslikele ametiasutustele ka kohalikel ja piirkondlikel võimudel. Seega on oluline 

kohalike omavalitsuste ning piirkondlike ja kohalike ametiasutuste osalemine ELC 

rakendamisel koostöös kõigi maastike muutvate ja kujundavate tegevusvaldkondadega. 

Kõik konventsiooniosalised peaksid põhjalikult kindlaks määrama nii riikliku, piirkondliku 

kui ka kohaliku tasandi meetmed, eesmärgid ja koostöö põhimõtted. [9: 3] Üheks eri 

valdkondi siduvaks tegevuseks on ruumiline planeerimine, mis ühendab vastavalt 

planeeringuliigile tegevus- ja arengukavade ruumilise väljundi riigi, maakonna või 

kohaliku omavalitsuse (linna või valla) territooriumil [13: 15]. 

 

Euroopa maastikukonventsiooni üldmeetmed (artikkel 5) ja erimeetmed (artikkel 6) 

hõlmavad osalisriikide kohustusi, mida tuleb konventsiooniga liitumisel täita. Üldmeetmed 

seavad konventsiooniosaliste kohustuseks tunnustada maastikke seadusandluses ning luua 

ja rakendada maastikupoliitikat maastike korralduse, kaitse ja planeerimise eesmärgil. [13: 

5] ELC mõistes tähendab maastikupoliitika „--- pädevate ametiasutuste väljendatud 

üldpõhimõtteid, strateegiad ja suunised, mis võimaldavad võtta konkreetseid meetmeid 

maastike kaitseks, korralduseks ja planeerimiseks“ [11: 2]. Üldmeetmetest tulenevalt on 

osalisriigid kohustatud looma õiguslikud alused näitamaks maastiku rahva identiteedi 

alusena, inimeste elukeskkonna osana ning loodus- ja kultuuripärandi mitmekesisuse 

väljendusena. Maastikupoliitika eesmärgiks seatakse maastikukaitse, -planeerimine ja -

korraldus ning selle väljatöötamisest ja kohaldamisest huvitatud osaliste, üldsuse ning 

piirkondlike ja kohalike ametiasutuste kaasamiseks peavad olema loodud vastavad 

võimalused. Lisaks kohustab ELC osalisi integreerima maastikku teiste valdkondade 

poliitikasse (muuhulgas planeerimise poliitikasse), mis võivad avaldada otsest või kaudset 
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mõju maastikule. [9: 8;10] Üks olulisemaid otseselt maastikukorraldusele, -planeerimisele 

ja -kaitsele suunatud tegevusi on ruumiline planeerimine, mille läbi suunatakse ehitust ja 

maakasutust ning kavandatakse maastikuväärtuste hoidmiseks ja edendamiseks vajalikke 

eesmärke ja tegevusi [9: 9].  

 

Erimeetmed seavad osalisriikidele kohustuseks:  

a) suurendada ühiskonna teadlikkust maastike rollist, väärtusest ja muutustest; 

b) edendada maastikualase väljaõppe, koolituste, kooli- ja ülikoolikursuste korraldamist; 

c) identifitseerida ja hinnata oma territooriumi maastikke ning analüüsida nende omadusi, 

mõjureid ja ümberkujundavaid jõude ning jälgida muutusi; 

d) seadma avaliku arutelu järgselt kvaliteedieesmärgid identifitseeritud ja hinnatud 

maastikele; 

e) kasutusele võtma maastikukaitse, -korralduse ja -planeerimise abinõud ühtse 

maastikupoliitika elluviimiseks [11: 3–4]. 

 

Euroopa maastikukonventsioonist tulenevad erimeetmed kohalduvad osalisriikide 

riiklikule, piirkondlikule või kohalikule tasandile [13: 16]. Erimeetmetest tulenevalt on 

osalisriikide kohustuseks kaasata huvitatud osapooli aktiivselt oma territooriumi maastikke 

identifitseerimise ja hindamise protsessi ning avaliku arutelu järgselt määrata 

kvaliteedieesmärgid identifitseeritud ja hinnatud maastikele [11: 4]. 

 

Maastike identifitseerimine ja hindamine on vajalik pikaajaliste tegevuste nagu maastike 

kaitsmise ja parandamise kavandamiseks, tuginedes üksikasjalikele teadmistele maastiku 

omadustest ja arenguprotsessidest. Oluline on, et maastike identifitseerimiseks ja 

hindamiseks vajalikud eksperthinnangud arvestaksid väärtusi, mis on maastikele omistatud 

kohalike elanike poolt. [12: 10] Maastike identifitseerimine, kirjeldamine ja hindamine 

hõlmab alade füüsikaliste omaduste, hetkeolukorra, looduslike ja inimtegevuse tagajärjel 

tekkinud jälgede tundmist ja tunnustamist ning lisaks ka arenguprotsesside uurimist, 

mõjude ning nendest tulenevate võimalike ohtude väljaselgitamist. Omaduste ja väärtuste 

süsteem tugineb ekspertide analüüsidel ja sotsiaalsetel arusaamadel, mida on võimalik 

kasutada maastikupoliitika elluviimisel. Identifitseerimisega seotud analüüsid peaksid 

hõlmama kogu territooriumi tervikuna, mitte ainult olulisteks või erandlikeks peetavaid 

osasid või omadusi. Mõiste „identifitseerimine“ ei tähenda lihtsustatult maastike inventuuri 

vaid peaks olema seotud maastiku kvaliteedieesmärkide kehtestamisega. [14]  
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Karin Ojasoo on magistritöös „Implementing the European Landscape Convention in 

Estonia: Understanding the Estonian landscape and the influence of the soviet era“(2014) 

ja Tiina Nurk magistritöös „Maastiku kvaliteedi eesmärkidega seonduvad teemad Järvamaa 

valdade üldplaneeringutes (2018) viidanud Suurbritannias välja töötatud maastike 

iseloomustamise ja hindamise meetodile Landscape Character Assassment (edaspidi LCA) 

[15, 16], mis on kooskõlas ELC põhimõtetega [17: 172]. LCA käigus tuvastatakse 

maastiku iseloomustavad tunnused, iseloomulikud funktsioonid ja kirjeldatakse 

naaberaladest eristavaid tunnuseid. LCA-st tulenev maastike identifitseerimine ja 

hindamine koosneb maastiku omaduste kirjeldamisest ning hinnangute andmisest. Selleks 

viiakse läbi nii dokumendiuuringuid kui välitöid. Lisaks nähakse analüüsiprotsessis ette 

kohalike elanike küsitlemist. Maastiku „iseloomu“ kujundavateks tunnusteks peetakse 

geoloogiat, taimestikku, pinnast, pinnavorme, maakasutust, inimasustust ja maaharimise 

viise. LCA käigus analüüsitakse eelnevaid tunnuseid ning tutvutakse piirkonnaga kohapeal. 

Seejärel koostatakse maastiku kirjeldus ning jagatakse piirkond sarnase „iseloomuga“ 

aladeks. [1] 

 

Euroopa maastikukonventsiooni mõistes tähendab maastiku kvaliteedieesmärk „--- üldsuse 

eelistusi ümbritseva maastiku omaduste suhtes väljendatuna pädevate ametiasutuste poolt“ 

[11: 2]. Kvaliteedieesmärgid peaksid põhinema teadmistele ja elanikkonna 

väärtushinnangutele käsitletavast piirkonnast ning need peaksid olema maastike kaitsmise, 

juhtimise ja planeerimise tegevuste kavandamise aluseks. Erinevate meetmete 

rakendamisel tuleks hõlmata kogu käsitletavat maa-ala ning hoiduma selle jaotamisest 

elementideks, millest maastik koosneb. Samas ei välistata teatud maastikuaspektidele 

erilise tähelepanu pööramist. Maastiku kvaliteedieesmärgid on kavandamise protsessi 

lõpptulemus, mis hõlmab avalikke arutelusid, teadmisi, poliitika kujundamist ja tegevus- 

ning seirestrateegiat. Maastiku kvaliteedieesmärke tuleks määrata erinevate tasandite 

(riiklikul, regionaalsel ja kohalikul) poliitikas planeerimise ja arendamise dokumentides, 

kus on võimalik kvaliteedieesmärgid täpsemalt sõnastada. Kõik planeerimistegevused või 

projektid, sõltumata nende mõju suurusest, peaksid vastama maastiku 

kvaliteedieesmärkidele, et parandada või säilitada maastike kvaliteeti. Sealhulgas ka 

omaduselt halvenenud maastike (karjääride, prügilate, kaevanduste jmt) taastamisel, et 

need viia vastavusse maastiku kvaliteedieesmärkidega. Maastiku kvaliteedieesmärkide 

kujundamise protsessi üheks oluliseks tunnuseks on avalikkuse ja huvitatud osaliste 
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kaasamine ning nende heakskiidu saavutamine. [14] Huvitatud osapooltega tuleb arvestada 

kindlaksmääratud ja hinnatud maastikele kvaliteedieesmärkide seadmisel, selleks et enne 

maastiku kaitsmiseks, korraldamiseks ja planeerimiseks vajalike meetmete tarvitusele 

võtmist oleksid eesmärgid, mida saavutada püütakse, avalikkusele teada. Seega peaks 

pädev asutus konsulteerima üldsuse ja huvitatud osapooltega enne kvaliteedieesmärkide 

seadmist. Eesmärkide kehtestamisel tuleb selgelt viidata maastiku omadustele ja eripärale, 

kohaldatava maastikupoliitika üldisele suunitlusele ning maastiku komponentidele, mille 

suhtes rakendatakse korraldus, planeerimis, ja kaitsemeetmeid. Maastiku identifitseerimise 

ja hindamise tulemuste ning kvaliteedieesmärkide saavutamiseks vajalike meetmete vahel 

peab olema selge seos. [12: 10] 

 

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on pidanud oluliseks ELC rakendamisele eelnevat 

valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ja organisatsioonide vahelist 

konsulteerimisprotsessi, et vältida erinevate või vastuoluliste poliitikate ohtu avalikus 

sektoris [14]. Eestis moodustati 2015. aastal Keskkonnaministeeriumis kui 

juhtministeeriumis riiklikul tasandil liitumisettevalmistuste tegemiseks töörühm, kuhu 

kuulusid Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja 

Maaeluministeeriumi, kohalike omavalitsuste üleriigiliste liitude, Keskkonnaameti, 

Muinsuskaitseameti ning Eesti Maaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli 

ning erialaliitude: Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Maastikuarhitektide Liidu ja Eesti 

Planeerijate Ühingu esindajad. 2016. aastal valmis eelnevalt nimetatud töörühma poolt 

analüüs ELC põhimõtete ja eesmärkide täitmise kohta Eestis. [10] Nimetatud analüüsis 

tuuakse välja, et Eesti seadusandluses on maastik laialdaselt käsitletud ja piisavalt 

reguleeritud ning ELC-ga liitumine ei too kaasa vajadust muudatusteks seadusandluses või 

uue poliitika väljatöötamiseks [13: 32]. 02.11.2017 võeti Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 

vastu korraldus „Euroopa maastikukonventsiooni heakskiitmine ja volituse andmine“, 

millega kiideti heaks ELC ning volitati Eesti alalist esindajata Euroopa Nõukogu juures 

sellele alla kirjutama. Keskkonnaministeeriumis moodustatud töörühma analüüs ELC 

põhimõtete ja eesmärkide täitmisest Eestis on Vabariigi Valitsuse korralduse „Euroopa 

maastikukonventsiooni heakskiitmine ja volituse andmine“ eelnõu seletuskirja (edaspidi 

ELC heakskiitmise eelnõu seletuskirja) osa. [9: 1–2]  

 

Eestis on mõistet „maastik“ käsitletud erinevates õigusaktides, kuid selle käsitlus erineb 

valdkonniti ehk puudub valdkonnaülene definitsioon. ELC-ga ühinedes on Eesti 
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tunnustanud maastiku definitsiooni: „---inimese poolt tajutavat, looduslike ja/või 

inimtekkeliste tegurite toimel ning koosmõjul kujunenud iseloomulikku ala“ [11: 2], mida 

on võimalik kasutada erinevates valdkondades. ELC-d kohaldatakse Eestis kogu riigi 

territooriumile ning ühtmoodi olulised on kõik maastikud – maismaa ja veekogud; 

looduslikud, linnalised ja linna lähialad; väärtuslikud ja igapäevamaastikud ning ka 

kahjustatud maastikud. [9: 3] Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 toob sarnaselt ELC-

ga välja, et mitmekesisuse säilitamise ja kaitsemeetmete efektiivsuse tagamiseks tuleb 

maakasutust suunata ka väljaspool kaitsealasid ning kaitsta maastikke tervikuna kogu riigi 

territooriumil, tagades nii vajalikud tingimused maastike mitmekesisuse säilimiseks [18: 

21]. Maastikupoliitikat tuleb rohkem integreerida teiste valdkondade (ehitustegevuse, 

looduskaitse, põllumajanduse, muinsuskaitse, metsanduse jne) poliitikatesse selleks, et 

säilitada maastike mitmeotstarbelisus ja sidusus eri funktsiooniga maastikutüüpide 

(loodusmaastike, kultuurmaastike, rikutud maastike, pärandkoosluste) vahel. Sidus maastik 

on maastike kompleks, kuhu kuuluvad ökoloogiliselt toimivad ja mitmekesise struktuuriga 

üksused, mis tagavad majanduslike ja sotsiaalsete väärtuste säilimise ning väärtuslike 

elupaikade olemasolu. Selleks, et soodustada maastike mitmekesisuse säilimist on 

võimaliku meetmena nimetatud korraldussüsteemide tõhustamist ja arendamist väljaspool 

kaitsealasid maakasutuse suunamiseks. [18: 34] 

 

Rimm on 2007. aastal kaitstud magistritöös „Euroopa maastikukonventsiooni rakendamise 

vajadus ja võimalused Eestis“ välja toonud, et mitte kõik toonased Eestis kehtinud 

poliitikad ja määrused ei toetanud ELC lähenemisviisi ning kõik praktilised meetmed 

ELC-st tulenevate eesmärkide saavutamiseks ei olnud veel täiuslikud. Üheks oluliseks 

erinevuseks ELC põhimõtetega on see, et Eesti maastikukorraldus põhineb kaitstud aladel. 

Väärtuslikeks klassifitseeritakse haruldased, esinduslikud ja tüüpilised maastikud, kuid 

võrdselt ei pöörata tähelepanu harilikule igapäevasele maastikule, mis on kohalikule 

elanikule töö- ja elukeskkonnaks. [19: 25]  

 

ELC elluviimisega riigi tasandil on Eestis kõige otsesemalt seotud keskkonna-; maaelu-; 

kultuuri- ja rahandusministeerium. Iga asutus vastutab oma valdkonna eest tehes koostööd 

eesmärkide saavutamiseks. Kõige otsesemalt tegeleb maastikega rahandusministeerium, 

mille üheks põhiülesandeks on ruumilise planeerimise üleriigiline kordineerimine ning 

seeläbi ka planeerimistegevuse suunamine. [20] ELC-st tulenevalt on oluline roll maastike 

planeerimisel, kaitsel ja korraldamisel kohalikul tasandil, milleks Eestis on kohalikud 
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omavalitsused. Üheks maastikke puudutavaks oluliseks kohalike omavalitsuste ülesandeks 

on ruumilise planeerimise korraldamine. Kohalikel omavalitsustel on suurimad võimalused 

suunata elukeskkonna parendamisega ja maastike kvaliteediga seonduvaid tegevusi, kuna 

avalike ja üksikisikute huvide sidumine toimub sellel tasandil vahetult. [21] 

 

Euroopa maastikukonventsiooni erimeetmetest tuleneva maastike identifitseerimise ja 

hindamise kohustuse kohta on ELC heakskiitmise eelnõu seletuskirjas märgitud, et see 

peab lähtuma vajadusest ning „--- sellega ei peaks tegelema tegelemise enda pärast“ [9: 

18]. Maastike identifitseerimisel ja hindamisel võtavad eksperdid arvesse kohalike elanike 

ja muude huvigruppide arvamusi. Ruumilise planeerimise eesmärk kõigi planeeringuliikide 

puhul on luua eeldused kvaliteetse elukeskkonna kujunemiseks ja tasakaalustatud 

ruumiliseks arenguks. Elukeskkonda ehk üldisemalt elutegevuseks tarvilikku ruumilist 

keskkonda, milles inimene viibib, tunnetab ta maastikuna. Lisaks võib elukeskkond 

hõlmata mitmeid erinevaid väärtusi (loodus-, ajaloo-, identiteedi-, kultuuri väärtust jne), 

mis on aluseks soovitavale tulemusele. Seega läbib maastike identifitseerimine ja 

hindamine kõiki planeeringuliike olenemata, kas planeeringu eesmärk on otseselt 

maastikuga seotud või mitte. Planeeringutes on eesmärgiks seatud kindlatele 

maastikuliikidele, -elementidele ja -väärtustele keskendumine, et tagada planeeringu 

korraldajale ja otsustajale asjakohane ning piisav teave nendega arvestamiseks. [9] Eestis 

viiakse identifitseerimis- ja hindamistegevusi läbi kõigis valdkondades, mis omavad mõju 

maastikele. Näidetena nimetatakse seejuures põllumajandusmaade hindamist toetuste 

saamisel, vee- ja metsamajandamiskavade koostamist, kultuuri- ja loodusväärtuste 

säilitamist ja uurimist jne. Maastikel asetleidvaid muudatusi ning nende potentsiaali 

analüüsitakse ruumilise planeerimise käigus. Olulise mõjuga tegevuste ja planeeringute 

puhul hinnatakse maastikke keskkonnamõju (strateegilise) hindamise protsessis. [22] 

Universaalne tunnustatud meetod maastike hindamiseks, identifitseerimiseks ja uurimiseks 

puudub [9: 23]. 

 

Ruumiline planeerimine on tõhus vahend tasakaalustatud arengu tagamiseks ning 

kvaliteedieesmärke seatakse kõikidel planeeringutasanditel. Näidetena 

kvaliteedieesmärkide seadmisest maakonnaplaneeringutes on nimetatud kultuuripärandi 

säilitamiseks, väärtuslike põllumajandusmaade, looduskoosluste, maastike, puhkealade, 

rohevõrgustiku ja looduskeskonna funktsionaalsuse toimimise tagamiseks üldiste 

kasutustingimuste määramist. Üldplaneeringute puhul on näidetena nimetatud 



19 
 

miljööväärtuslike alade, kultuuripärandi kasutamise ja säilitamise tingimuste, üldiste 

ehitus- ja kasutustingimuste, maksimaalse ehitusmahu, haljastusnõuete, maakasutuse 

juhtotstarbe ja hoonestuse kõrguspiirangu määramine jpm. [9: 24] Maastike kvaliteedi 

tagamisele ja parandamisele on otseselt suunatud keskkonnamõjude hindamine, mille 

käigus analüüsitakse planeerimise etapis nii tegevuse kui selle alternatiivide mõju 

keskkonnale ning valitakse tegevuseks sobivaim lahendusvariant [9: 26]. Nurk on välja 

toonud, et head majandus-, kultuuri-, loodus- ja elukeskkonda väärtustavad eesmärgid on 

ühtlasi seatud maastike kvaliteedi parandamiseks [16: 79]. 

 

ELC heakskiitmise eelnõu seletuskirjas märgitakse, et ELC rakendamisel puudub vajadus 

eraldi uue maastikupoliitika väljatöötamiseks, kuna Eestis on mitmeid tegevuskavasid ja 

strateegiaid, mis on suunatud maastikuplaneerimisele, -korraldusele ja -kaitsele, mis 

täidavad konventsiooni maastikupoliitika eesmärke [9: 30]. 2015. aastal 

Keskkonnaministeeriumis ELC põhimõtete ja eesmärkide täitmist Eestis analüüsinud 

töörühma juht (Urve Sinijärv) on tähelepanu juhtinud, et probleeme esineb maastikega 

seotud eesmärkide elluviimisel, kuna puuduvad piisavad rahastus- ja rakendusvõimalused 

ning koostöö eri valdkondade ja tasandite vahel on ebapiisav [23]. Seega on ELC 

põhimõtted ja eesmärgid Eesti seadusandluses piisavalt sõnastatud, kuid probleeme esineb 

nende rakendamisel. Ühe peamise probleemina nimetatakse kaasamist ja infovahetust ning 

seda muuhulgas ka ruumilise planeerimise kui keskkonnamõjude hindamise puhul. Sageli 

ei ole kaasamine sisuline vaid vormiline, mida võib põhjustada bürokraatlikkus, ajapuudus, 

inimeste vähesus, dokumentide keeruline sõnastatus, lühikesed tähtajad, informatsiooni 

piiratud levik jmt. [9: 30] Kaasamine väljendub isiku teavitamises haldusmenetluse 

alustamisest, selle sisust ja kavandatavast lõpptulemusest ning õigusest osaleda menetluses 

(eelkõige dokumentidega tutvumine, ärakuulamine) aga ka reaalselt menetluses osalemise 

õiguste tagamises. Igaühel on õigus osaleda keskkonnaotsuste tegemisel, mitte ainult 

puudutatud isikutel. [9: 10] ELC heakskiitmise eelnõu seletuskirjas on tehtud ettepanek 

ühinemisjärgselt kaasamist parandada. Lisaks märgitakse planeeringutega seotud 

probleemina ära arhitektide ja planeerimisspetsialistide vähesus omavalitsustes, millest 

võivad olla tingitud ebakvaliteetsed ruumilised otsused. Planeeringu koostamine ostetakse 

konsultatsioonifirmadelt teenusena, kuid spetsialistide vähene pädevus realiseerub 

maastikupildis läbi projekteerimise lähtetingimuste või projektide lahenduste. [9: 30–32] 
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1.3 Ruumiline planeerimine  
 

Lisaks maastike korralduse ja kaitse edendamisele on Euroopa maastikukonventsiooni 

eesmärgi üheks osaks edendada maastike planeerimist ehk tulevikku suunatud tegevusi 

maastike täiustamiseks, loomiseks või taasloomiseks [24]. Maastikuplaneerimise 

tegevusteks on maastike uurimine, analüüsimine ja kavandamine ning üldsuse ootustele 

vastavate maastike loomine. Suuremat tähelepanu pööratakse seejuures muutuste käigus 

kahjustunud või väärtusi kaotanud maastikele. Inimtegevuse ja looduslike protsesside 

mõjul on maastikud alati muutumises ning seetõttu ei saa maastikuplaneerimise eesmärgiks 

olla mingi seisundi „külmutamine“ vaid pigem olemasolevate maastike mitmekesisuse, 

väärtuse ja kvaliteedi muutuste suunamine. Maastike erinevate väärtuste hoidmisel ja uute 

väärtuste loomisel on oluline pöörata tähelepanu maastike kvaliteedile ja mitmekesisusele 

kui ühiskonna jaoks olulisele ning jätkusuutlikult kasutatavale ressursile. [9: 1–3] 

 

Maastikuplaneerimisele suunatud tegevustest üks olulisemaid on ruumiline planeerimine, 

mille kaudu suunatakse ehitust ja maakasutust ning määratletakse konkreetsed tegevused ja 

eesmärgid maastikuväärtuste edendamiseks ja säilitamiseks [9: 9]. Lisaks seob ruumiline 

planeerimine erinevaid valdkondi andes seeläbi erinevatele tegevus- ja arengukavadele 

ruumilise väljundi ning sidudes tegevused konkreetsete maastike ja maa-aladega. 

Ruumiline planeerimine on Eestis reguleeritud planeerimisseadusega (edaspidi PlanS). 

[24] ELC käsitleb maastiku kui inimeste elukvaliteedi ja -eskkonna osa [11] ning 

planeerimisseaduse § 1 järgi on ruumilise planeerimise eesmärgiks luua eeldused 

kvaliteetse elukeskkonna kujunemiseks, arvestades seejuures ühiskonnaliikmete huvide ja 

vajadustega [25]. Inimene tunnetab maastikuna ruumilist keskkonda, milles ta viibib ja mis 

on vajalik elutegevuseks ehk laiemas mõttes elukeskkonda, mis hõlmab identiteedi-, 

loodus-, kasutus-, ajaloo-, kultuuri ja esteetilist väärtust jne [9: 18].  

 

Ruumilise planeerimise süsteem Eestis koosneb neljast põhiliigist: üleriigilistest, 

maakondlikest, üld- ja detailplaneeringutest, millede kõrval on võimalik nii riigi kui 

kohaliku omavalitsuse tasandil koostada ka eriplaneeringuid. Nendest üleriigilised ja 

maakonnaplaneeringud koostatakse riigi tasandil väljendades riigi vajadusi ruumilise 

arengu protsessis. Kohaliku omavalitsuse tasandil koostatakse üld- ja detailplaneeringud, 
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mis väljendavad põhjalikumalt kohaliku arengu vajadusi. [9: 9] Iga detailsema planeeringu 

aluseks on üldisema tasandi planeering ning lisaks ka keskkonnamõju strateegilise 

hindamise menetlus. Kõrgeima planeeringutasandi ehk üleriigiline planeering „Eesti 

2030+“ annab suunised maakonnaplaneeringutele, need omakorda üldplaneeringutele 

realiseerudes seeläbi detailplaneeringutes ja projekteerimistingimustes. Samas pole ka 

välistatud vastuolude tekkimine eri tasandi planeeringute vahel, kuid sagedamini esineb 

seda üldplaneeringuid muutvate detailplaneeringute puhul. [9] 

 

Planeerimisprotsessis püütakse saavutada erisuguseid huve tasakaalustav ja kõikehaarav 

ruumiline lahendus, mis läbi elukvaliteedi parandamise, keskkonnasäästlikkuse ja 

loodusressurside jätkusuutliku kasutamise arvestab ka maastike kvaliteedi parandamise ja 

tasakaalustatud kasutamisega [9: 9]. Avalikkust kaasates lepitakse planeeringu koostamise 

protsessi käigus kokku planeeringus kui keskkonna tulevikuvisioonis ja soovitavas 

väärtuspõhises eesmärgis. Ajast ees käiva ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamisel on 

väga tähtis halduspiire ja valdkondi ületav koostöö ning terviklik lähenemine keskkonna 

arendamisele ja kujundamisele. Nii riiklikul kui kohaliku omavalitsuse tasandil peab 

valitsema arusaam, et kõigis planeeringuliikides on ruumiline planeerimine tõhus vahend 

tasakaalustatud arengu tagamiseks keskkonna kujundamisel, mis väljendub ka kvaliteetses 

maastikus. [9: 24] Tavapäraselt esineb maastike käsitlus ühe teemana mitmete teiste seas 

üld- ja maakonnaplaneeringutes. Senisest praktikast lähtudes on maastike säilitamiseks 

seatud tingimused olnud erinevad – kaardil näitamisest ja pinnapealsest nimetamisest kuni 

heki kõrguste ja erinevate kasutusklasside määramiseni. [24] 

 

Euroopa maastikukonventsiooni eesmärkide saavutamisel on oluliseks õigusaktiks 

planeerimisseadus, kuna sellega reguleeritakse kogu riigi territooriumi maakasutust [9: 6]. 

Keskkonnaministeeriumi kodulehel envir.ee on nimetatud, et planeeringuga tuleb luua 

eeldused turvalise ja kasutajasõbraliku elukeskkonna kujunemiseks ning esteetilise miljöö 

arenguks, säilitades olemasolevaid väärtusi [24]. Planeerimisseaduse § 3 lg 1 järgi on 

planeering konkreetse maa-ala ehk planeeringuala kohta koostatav terviklik 

ruumilahendus, millega määratakse seaduses sätestatud juhtudel maakasutus- ja 

ehitustingimused. Sama paragrahvi lg 3 järgi esitatakse planeeringu seletuskirjas 

planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinevad järeldused ja ruumilise arengu 

eesmärgid. Planeerimisseadus sätestab eri tasandi planeeringute ülesanded, mille seast 

käsitlevad otseselt maastike: väärtuslike maastike toimimist ja säilimist tagavate meetmete 
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määratlemine, üldiste kasutustingimuste määramine väärtuslike maastike säilitamiseks, 

väärtuslike maastike ja maastiku üksikelementide määramine ning nende kasutus- ja 

kaitsetingimuste seadmine. [25] ELC peab võrdselt oluliseks aga kõiki maastikke nii 

väärtuslikke kui igapäevamaastikke ja kahjustatud alasid, kuna kõik maastikud on sealsete 

inimeste eluruumiks [9: 3]. 

 

Planeerimisseadus (§ 1 lg 2) sätestab planeerimise põhimõtted ning nõuded 

planeerimismenetlusele ja planeeringu elluviimisele [25]. ELC heakskiitmise eelnõu 

seletuskirjas tuuakse välja, et maastiku kvaliteedieesmärke seatakse kõikidel 

planeeringutasanditel ja kvaliteedikriteeriumid on saavutatavad, lähtudes planeerimise 

põhimõtetest, mis on kirjeldatud planeerimisseaduses [9: 24]. Planeerimisseaduse 2. 

peatükis on kirjeldatud 5 põhimõtet: § 8 elukeskkonna parendamise põhimõte, § 9 

avalikkuse kaasamise ja teavitamise põhimõte, § 10 huvide tasakaalustamise ja lõimimise 

põhimõte, § 11 teabe piisavuse põhimõte ning § 12 otstarbeka, mõistliku ja säästliku 

maakasutuse põhimõte [25]. Elukeskkonna parendamise põhimõte, mille järgi tuleb 

planeeringuga luua eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ja 

kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilitamiseks ning 

esteetilise miljöö arenguks olemasolevaid väärtusi säilitades, seondub kõige otsesemalt 

maastikega [9: 9], kuna ELC käsitleb maastike inimeste elukeskkonna ja -kvaliteedi osana 

ning planeerimise eesmärgiks on luua eeldused kvaliteetse elukeskkonna kujunemiseks, 

arvestades ühiskonnaliikmete huvide ja vajadustega [25].  

 

Euroopa maastikukonventsiooni preambuli järgi tõdevad konventsiooni allkirjastajad, et 

maastik pälvib eri valdkondades suurt avalikkuse huvi ning üldmeetmena on iga osalisriik 

kohustatud looma võimalused kohalike ametiasutuste, üldsuse ning muude 

maastikupoliitika kujundamisest ja rakendamisest huvitatud osapoolte kaasamiseks [11: 3]. 

Eesti põhiseadusest tulenevalt on igal isikul õigus olla kaasatud otsuste tegemisse, mis teda 

puudutavad. Lisaks otsutest puudutatud isikutele on keskkonnaga seotud otsuste tegemisel 

õigus osaleda igaühel. Maastikupoliitika väljatöötamisest ja kohaldamisest huvitatud 

osapoolte ning piirkondlike ja kohalike ametiasutuste kaasamise võimaluste loomise 

kohustus on Eestis täidetud riiklike õigusaktidega, rahvusvaheliste lepingutega ja läbi 

kaasamise hea tava. [9: 10] Planeerimisseaduse §-s 9 sõnastatud avalikkuse kaasamise ja 

teavitamise põhimõtte järgi on planeerimismenetlus avalik, selle korraldaja peab avalikkust 

planeerimismenetlusest arusaadavalt teavitama ning planeeringu koostamise käigus 
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korraldama avalikke väljapanekuid ja avalikke arutelusid [25]. Lisaks on igaühel õigus 

osaleda planeerimismenetluses, avaldada arvamust planeeringu kohta ning saada tasuta 

asjakohast teavet planeerimismenetluse ja planeeringu kohta. Kaasatud isikutel on õigus 

esitada ettepanekuid ning planeerimisseadusest tulenevalt on igaühel õigus kehtestatud 

planeeringut ka vaidlustada kui sellega on piiratud vabadust, rikutud õigusi või on 

vastuolus avaliku huviga. Avalikkuse kaasamine planeeringute koostamise protsessi on 

seadusest tulenevalt kohustuslik nagu ka lähteseisukohtade ning vastuvõetud planeeringu 

tutvustamine. Lisaks kaasatakse huvitatud osalisi keskkonnamõju hindamise protsessi 

(teavitatakse selle algatamisest kui algatamata jätmisest, avalikustatakse selle programm ja 

aruanne), mille käigus on võimalus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. [9: 18–20] 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 31 

lg 2 järgi on keskkonnamõju hindamise üheks eesmärgiks tuvastada kavandatava tegevuse 

otsene ja kaudne oluline keskkonnamõju maastikule [26]. Seega on planeerimismenetluses 

kehtivate õigustega loodud võimalus osaleda maastikupoliitika loomises ja rakendamises. 

Eestis on maastikupoliitikasse kaasamise võimalused hästi tagatud, kuid praktikas ei 

pruugi alati kõik puudutatud isikud olla sisuliselt kaasatud (ebapiisav teave menetluse 

toimumisest, esitatud ettepanekute arvestamise või mittearvestamise põhjenduste 

puudulikkus jmt). [9: 10–11]  

 

Planeerimisseaduse §-s 10 kirjeldatud huvide tasakaalustamise ja lõimimise põhimõtte 

järgi peab planeerimisalase tegevuse korraldaja tasakaalustama erinevaid huve, sealhulgas 

avalikke huve ja väärtusi, kaaluma neid vastavalt planeerimise põhimõtetele ja planeeringu 

eesmärkidele ning lõimima need planeeringulahendusse. Lisaks kirjeldab huvide 

tasakaalustamise ja lõimimise põhimõte, et riiklikku huvi väljendav planeering peab 

lähtuma riiklikest huvidest, arvestades võimaluse korral kohalikke huve ja vajadusi ning 

kohalikku huvi väljendav planeering peab lähtuma kohalikest huvidest ja olema kooskõlas 

riiklikke huve väljendava planeeringuga ning vajaduse korral teiste ruumilist aspekti 

väljendavate strateegiliste dokumentidega. [25] Seega on Eesti planeerimissüsteemi 

eesmärgiks saavutada planeerimisprotsessi käigus ruumiline lahendus, mis tasakaalustaks 

erinevaid huve ning arvestaks muuhulgas elukvaliteedi parendamisega [9: 9]. Kvaliteetse 

elukeskkonna kujundamisel on oluline roll kõigil – nii riigil kui omavalitsustel kui ka 

asjatundjatel ja kodanikel ning sama oluline on kõigi asjaosaliste koostöö [9: 24].  
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Planeerimisseaduse §-s 11 kirjeldatud teabe piisavuse põhimõtte järgi peab 

planeerimisalase tegevuse korraldaja planeerimisel arvesse võtma asjakohaseid ruumilist 

arengut mõjutavaid strateegiaid, riskianalüüse, kehtivaid planeeringuid, arengukavasid 

ning teisi ruumilist arengut mõjutavaid dokumente ja muud asjakohast teavet. 

Planeerimisalase tegevuse korraldajal on õigus saada planeeringu koostamiseks tasuta 

teavet ning korraldaja peab tagama planeerimismenetluses kogutud teabe säilitamise ja 

kättesaadavuse. Kooskõlastamine ja arvamuse andmine on tasuta, kui seadusega ei 

sätestata teisiti. [25] 

 

Planeerimisseaduse §-s 12 kirjeldatud otstarbeka, mõistliku ja säästliku maakasutuse 

põhimõtte järgi peab planeerimisel võimaluse korral soodustama varem kasutuses olnud 

või ebapiisavalt kasutatud alade otstarbekamat kasutamist, asustuse planeerimisel peab 

tasakaalustatult käsitlema ehitatud keskkonda kui ka rohealasid, arvestades olemasolevat 

keskkonda ja asukohast tulenevaid asjaolusid ning planeerimisel tuleb võimaluse korral 

eelistada keskkonnasäästlikke ja energiatõhusaid lahendusi [25]. 

 

Planeerimissüsteemi kuulub ka keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlus [9: 9]. 

Planeerimisseadusest tulenevad planeerimisnõuded kohalduvad planeeringu koostamise 

käigus läbiviidavale keskkonnamõju strateegilisele hindamisele. Keskkonnamõjude 

hindamine on otseselt suunatud maastike kvaliteedi tagamisele ja parandamisele 

eesmärgiga vältida või vähendada keskkonnale avalduvat ebasoodsat mõju. Kavandatava 

tegevuse planeerimisel hinnatakse selle kui ka reaalsete alternatiivide mõju keskkonnale 

ning valitakse keskkonnamõjude hindamisele tuginedes sobivaim lahendusvariant. [9: 26]. 

Planeerimisseaduse § 2 lg 3 järgi tulenevad nõuded keskkonnamõju hindamise aruande 

sisule ja muudele tingimustele KeHJS-st [25], millega on sätestatud ka eeldatava 

keskkonnamõju hindamise õiguslik kord [26]. KeHJS § 31 lg 1 järgi on üleriigiline, 

maakonna-, üld- või detailplaneering või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneering 

planeerimisseaduse tähenduses strateegiline planeerimisdokument, millede kohta tuleb 

KeHJS § 33 lg 1 p 2 kohaselt algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine, KeHJS § 

311 p 1–3 toodud eesmärgiga arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste 

planeerimisdokumetide koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline 

keskkonnakaitse ja edendad säästvat arengut [26]. Planeerimisseaduse § 3 lg 4 järgi on 

planeerimismenetluse käigus korraldatud keskkonnamõju strateegiline hindamise (edaspidi 

KSH), aruanne planeeringu juurde kuuluv lisa [25]. KeHJS § 32 järgi on KSH avalikkuse 
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ja asjaomaste asutuste osalusel strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva 

olulise keskkonnamõju tuvastamiseks, alternatiivsete võimaluste väljaselgitamiseks ning 

ebasoodsat mõju leevendavate meetmete leidmiseks korraldatav hindamine, mille tulemusi 

võetakse arvesse strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel ja mille kohta 

koostatakse nõuetekohane aruanne. Tulenevalt KeHJS § 40 lg-st 4 peab KSH aruanne 

sisaldama [26]: 1) planeeringu sisu ja peamisi eesmärke, 2) planeeringu seoseid teiste 

asjakohaste planeerimisdokumentidega, 3) eeldatavalt oluliselt mõjutatava keskkonna 

kirjeldust, 4) planeeringu elluviimisest lähtuvaid keskkonnaprobleeme, 5) planeeringu 

jaoks olulisi riiklike, Euroopa Liidu või rahvusvahelisi keskkonnakaitse eesmärke, 6) 

hinnangut keskkonnale avalduva mõju kohta (mh ka maastikele), 7) piiriülest 

keskkonnamõju ja mõjude omavahelisi seoseid, 8) planeeringuga kaasneva olulise 

ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks ja vältimiseks kavandatud meetmeid, 9) 

alternatiivseid arengutsenaariume, 10) parima alternatiivse valiku tuvastamist, 11) 

ülevaadet KSH korraldamise, avalikkuse kaasamise ja konsultatsioonide tulemustest, 12) 

KSH aruande koostamise kitsaskohti, 13) seireks kavandatud meetmeid ja mõõdetavaid 

indikaatoreid, 14) kokkuvõtet, 15) KSH programmi ning selle avaliku arutelu protokolli, 

16) KSH avaliku arutelu protokolli ning 17) esitatud küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid 

ning põhjendusi arvestamiste või arvestamata jätmiste kohta.  

 

Keskkonnamõju hindamis protsessi kaasatakse huvitatud osapooli eri staadiumites. Esmalt 

teavitatakse menetlusosalisi mõju hindamise algatamisest või selle algatamata jätmise 

otsusest. Avalikustada tuleb keskkonnamõju hindamise programm kui ka keskkonnamõju 

hindamise aruanne, mis tagab avalikkusele võimaluse esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. 

[9: 20] Nõuetele (KeHJS § 40 lg 4 p 11) vastav KSH aruanne peab sisaldama ülevaadet 

avalikkuse kaasamisest. Tulenevalt KeHJS § 37 lg-test 1, 3 ja 4 korraldab planeerimisalase 

tegevuse korraldaja KSH programmi avaliku väljapaneku (vähemalt 14-päevase kestusega) 

ja avaliku arutelu, mille käigus on igaühel õigus tutvuda programmi kui teiste strateegilise 

planeerimisdokumendi täitmisega kaasnevat keskkonnamõju käsitlevate dokumentidega ja 

esitada nende kohta küsimusi, vastuväiteid ning ettepanekuid ja saada neile ka vastused. 

KeHJS § 37 lg 5 järgi tehakse strateegilise planeerimisdokumendi avaliku väljapaneku ja 

arutelu käigus tehtud vastuväidete ja ettepanekute alusel vajalikud täiendused ja 

parandused KSH programmis. Vastuväidete ja ettepanekute arvestamata jätmist 

põhjendatakse ja arvestamist kirjeldatakse täiendatud programmis. [26]  
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Planeerimisalase tegvuse korraldajateks planeerimisseaduse § 4 mõistes on kohaliku 

omavalitsuse üksus, muu valitsusasutus või Rahandusministeerium, kelle ülesanneteks on 

muu hulgas planeeringu koostamise ja KSH korraldamine. Planeerimisseaduse § 13 lg 6 ja 

§ 55 lg 4 järgi on Rahandusministeerium üleriigilise ja maakonnaplaneeringu ning § 74 lg 

8 ja § 124 lg 10 järgi kohalik omavalitsuse üksus (edaspidi KOV) üld- ja detailplaneeringu 

koostamise korraldajaks. [25]  

 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ kehtestati korraldusega nr 368 Vabariigi Valitsuse 

poolt 30.08.2012 [27] ning sellega sätestatakse riigi ruumilise arengu suundumused ja 

põhimõtted otstarbeka ruumikasutuse saavutamiseks Eestis. Üleriigilise planeeringu 

arengueesmärgiks on elamisvõimaluste tagamine kõigis Eesti asustatud paikades. Otseselt 

maastikega seoses on üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+“ käsitletud ühe põhisuuna ja 

eesmärgina maastikuväärtuste hoidmist, rohevõrgustiku sidusust ja rohetaristu strateegia 

loomist ning rõhutatakse Eesti rahvusmaastike säilimist tagavate tingimuste ja 

määratlemise välja töötamise vajadust. [9: 13] „Eesti 2030+” koostamise käigus anti 

kõigile huvitatud isikutele ja organisatsioonidele võimalus kaasa rääkida planeeringu sisu 

osas ning seeläbi panustasid eri valdkondade ametnikud ja eksperdid, teised huvitatud 

isikud ning maa- ja omavalitsused, keda teavitati ja kaasati avalike ürituste ja kodulehe 

kaudu [27]. Üleriigilise planeeringu põhimõtteid täpsustatakse kõigis maakondades 2013. 

aastal alustatud maakonnaplaneeringutega [9: 9]. 

 

Maakonnaplaneeringuga (edaspidi MP) määratletakse maakonna ruumilise arengu 

põhimõtted ja suundumused. Eelkõige väljendatakse maakonnaplaneeringutega kui riigi 

tasandi ruumiliste planeeringutega kohalike omavalitsuste üleseid huve ning 

tasakaalustatakse kohalike ja riiklike ruumilise arengu huve ja vajadusi. Kehtestatud 

maakonnaplaneeringud on üldplaneeringu koostamise aluseks. [28] 

Maakonnaplaneeringutega määratakse rahvastiku paiknemist suunavad, keskuste 

võrgustiku toimimse, kestliku ja tasakaalustatud asustuse olulised tingimused ning 

määratletakse keskuste planeerimise põhimõtted, mida rakendatakse läbi kohaliku 

omavalitsuste planeeringute [29].  

 

Maakonnaplaneeringud käsitlevad lisaks maakonna eripärastele teemadele ametkondlikest 

vajadustest lähtuvat või üleriigilisest planeeringust tulenevat teemaderingi [29]. 

Planeerimisseaduse (§ 57 lg 1 ja 2) järgi koostatakse maakonnaplaneering koostöös 
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kohaliku omavalitsuse üksuste, ministeeriumide ja valitsusasutustega, kelle valitsemisala 

küsimusi käsitletakse maakonnaplaneeringus. Maakonnaplaneeringu koostamisse 

kaasatakse selleks soovi avaldanud isikud ja asutused ning isikud, kellel võib olla 

planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste või oletatavalt kaasneva olulise 

keskkonnamõju vastu põhjendatud huvi, sealhulgas valitsusvälised 

keskkonnaorganisatsioonid neid koondava organistasiooni kaudu. Planeerimisseaduse (§ 

55 lg 2 ja 3) järgi on maakonnaplaneering üldplaneeringu koostamise aluseks ning 

keskkonnamõju strateegiline hindamine on maakonnaplaneeringu koostamisel kohustuslik. 

[25] 

 

Euroopa maastikukonventsioon toob esile kohaliku tasandi otsuste tähtsust maastike 

korraldamisel, planeerimisel ja kaitsel [9: 6]. Eesti põhiseaduse (§ 154) järgi otsustavad ja 

korraldavad kohaliku elu küsimusi iseseisvalt tegutsevad kohalikud omavalitsused [30]. 

Üheks oluliseks maastikega seotud omavalitsuste ülesandeks on valla või linna ruumilise 

planeerimise korraldamine ja planeeringute kehtestamine [9: 6–7]. Kohalikel 

omavalitsustel on oma territooriumil suurimad sisulised võimalused elukeskkonna 

parendamisega ning maastike kvaliteediga seonduvaid tegevusi mõjutada, sest avalike ja 

üksikisikute huvide sidumine toimub sellel tasandil vahetult [21]. Kohaliku omavalitsuse 

tasandil väljendab üldplaneering piirkonna põhimõtteid ja üldist visiooni ning 

detailplaneeringud on ehitustegevuse aluseks lähitulevikus [9: 12].  

 

Planeerimisseaduse (§ 74 lg 1 ja 11) järgi on üldplaneeringu (edaspidi ÜP) eesmärgiks 

määratleda ruumilise arengu suundumused ja põhimõtted kogu linna või valla 

territooriumil või selle osal, mille võib kokkuleppel koostada ka mitme linna või valla 

territooriumi kohta. Planeerimisseadus (§ 74 lg 3 ja 4) võimaldab üldplaneeringuga seada 

kitsendusi ka kinnisomandile ning seab KSH kohustuse üldplaneeringu koostamisel. 

Planeerimisseaduse (§ 74 lg 5) järgi on üldplaneering kohaliku omavalitsuse 

detailplaneeringu ja eriplaneeringu koostamise aluseks ning samuti ka 

projekteerimistingimuste andmise aluseks detailplaneeringu koostamise kohustuse 

puudumise korral.  

 

Planeerimisseaduse § 76 lg 1 järgi koostatakse üldplaneering koostöös valitsusasutustega, 

kelle valitsemisalas olevaid küsimusi üldplaneering käsitleb, ja planeeringualaga piirnevate 

kohaliku omavalitsuse üksustega. Sama paragrahvi lg 2 järgi kaasatakse üldplaneeringu 
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koostamisse valdkonna eest vastutav minister, isikud, kelle õigusi planeering võib 

puudutada, isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud, samuti isikud ja asutused, kellel 

võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või üldplaneeringu 

elluviimise või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, sealhulgas 

valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu ning 

planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused. [25] 

Koostööd tegevate osapoolte põhjendused ja kaalutlused peavad olema avalikult 

kättesaadavad, selged ja arusaadavad seepärast on mõistlik panustada heale lahti 

kirjutamisele ja põhjenduste sisukale avamisele. Lisaks on koostöötegijal õigus esitada 

arvamusi, mis peavad kooskõlastusest olema eristatavad. Igaühel on õigus 

planeerimismenetluses osaleda ja selle ajal planeeringu kohta arvamust avaldada. 

Üldplaneeringu koostamise korraldajal on kohustus arusaadavalt teavitada avalikkust 

planeerimismenetlusest ning planeeringu koostamise käigus korraldada avalikke arutelusid 

ja vajalikke väljapanekuid planeeringu tutvustamiseks. Lähtudes avaliku arutelu ja 

väljapaneku tulemustest otsustab planeeringu koostamise korraldaja kaalutlusõiguse alusel, 

millised muudatused planeeringus tehakse ja milliseid mitte. Planeeringu koostamise 

korraldaja kohustuseks on kaaluda kõiki arvamusi ja teavitada arvamuse esitajaid, kas 

sellega arvestatakse ning põhjendama arvamuse mittearvestamist. Kaasamine ei tähenda 

ainult menetlusnõuete järgimist vaid see peab olema arusaadav ning ajaliselt ja füüsiliselt 

kättesaadav. [31]  

 

Kohaliku omavalitsuse detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise aluseks on 

üldplaneering ehk detailplaneering on üldplaneeringu teostamise vahend, mis täpsustab ja 

täiendab üldplaneeringus seatud üldisi ehituse ja maakasutuse tingimusi. Detailplaneeringu 

kohustuse puudumisel tuleb projekteerimistingimuste andmisel lähtuda üldplaneeringust. 

Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on kohalik omavalitsus ja see on ehitustegevuse 

aluseks. Detailplaneeringuga luuakse ruumiline terviklahendus planeeritavale alale, see on 

ehitusprojekti koostamise aluseks. [32] Planeerimisseaduse (§ 124 lg 3 ja 5) järgi saab 

detailplaneeringuga seada kinnisomandile kitsendusi ning kui detailplaneering on KeHJS-

st tuleneva olulise keskkonnamõjuga tegevuse aluseks, on keskkonnamõju strateegiline 

hindamine kohustuslik. Planeerimisseaduse (§ 127 lg 1 ja 2) järgi koostatakse 

detailplaneering koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi 

detailplaneering käsitleb ning. kaastakse isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada ja 

isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. [25] 
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Ruumilise planeerimise valdkonnas tehtavad otsused mõjutavad maastike otseselt, mistõttu 

on oluline, et selle käigus pööratakse tähelepanu maastiku kvaliteedile [9: 1]. 

Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel on välja toodud, et lähtudes ELC-st on 

planeerijate ülesanne tagada väärtuslike maastike säilimine peamiselt maakonna- ja 

üldplaneeringu tasandil. Taasiseseisvunud Eestis on maakonnaplaneeringuid tehtud kahel 

korral ning kõige väiksem erinevus on olnud rohevõrgustiku ja väärtuslike maastike 

teemade osas. Planeerija peab valima väärtuslikuks arendamist või säilitamist vajava 

maastiku ning selgitama planeeringu koostamise käigus selle tagamise viisid [24]. 

Maastiku kvaliteedieesmärgid on pädevate ametiasutuste poolt väljendatud üldsuse 

eelistused ümbritseva maastiku omadustest [11: 2]. Maastiku kvaliteedieesmärkide 

kujundamisse tuleb kaasat avalikkus ja huvitatud osalised, kvaliteedieesmärgid peaksid 

põhinema teadmistel ja elanikkonna väärtushinnangutel käsitletavast maastikust ning 

nende määramiseks tuleb saavutatud ka seal elavate inimeste tunnustus. 

Kvaliteedieesmärgid peaksid olema planeerimise tegevuste aluseks ja neid tuleks sõnastada 

erinevate tasandite planeerimise dokumentides. [14] ELC artikkel 6 punktis D kirjeldatud 

erimeede kohustab osalisriike määrama avaliku arutelu järel hinnatud ja identifitseeritud 

maastikele kvaliteedieesmärgid [11: 4] ning ELC heakskiitmise eelnõu seletuskirja järgi 

seatakse Eesti planeerimissüsteemis kõigil planeeringutasanditel kvaliteedieesmärke, 

milles on kokku lepitud avalikkust kaasates [9: 24]. 

  



 

 

2. MATERJAL JA METOODIKA

 

2.1 Valga maakonnaplaneeringu ülevaade

 

Uurimustöös käsitletakse Eesti kaguosas paiknevat Valga maakonda, mis edelast ja lõunast 

piirneb Läti Vabariigiga [35: 16]

rahvastikutihedus on 14,7 in/km

01.01.2020) 12. maakond 

suhteliselt ühtlane, kuid selgelt eris

asustusega piirkonda: Valga, Tõrva ja Otepää 

kuuluvad Valga maakonna koosseisu kolm valda 

(joonis 1). Valga maakonna ja Valga valla keskuseks on Valga linn. Valga maak

piirkonnakeskusteks on Otepää vallas Otepää linn ja Tõrva vallas Tõrva linn

 

Joonis 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutused Valga maakonnas
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MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Valga maakonnaplaneeringu ülevaade 

Uurimustöös käsitletakse Eesti kaguosas paiknevat Valga maakonda, mis edelast ja lõunast 

[35: 16]. Valgamaa pindala on 1 917,09 km

in/km2 [33]. Valgamaa on rahvaarvult (28 204

) 12. maakond Eestis[34]. Rahvastiku paiknemine Valga maakonnas on 

suhteliselt ühtlane, kuid selgelt eristuvad kolm suurema rahvaarvuga ja tihed

asustusega piirkonda: Valga, Tõrva ja Otepää [35: 31]. 2017. aasta haldusreformi järgselt 

kuuluvad Valga maakonna koosseisu kolm valda – Valga vald, Otepää vald ja Tõrva vald

. Valga maakonna ja Valga valla keskuseks on Valga linn. Valga maak

piirkonnakeskusteks on Otepää vallas Otepää linn ja Tõrva vallas Tõrva linn

Haldusterritoriaalse korralduse muutused Valga maakonnas [36: 5]

Uurimustöös käsitletakse Eesti kaguosas paiknevat Valga maakonda, mis edelast ja lõunast 

1 917,09 km2 ning keskmine 

204 elanikku seisuga 

. Rahvastiku paiknemine Valga maakonnas on 

tuvad kolm suurema rahvaarvuga ja tihedama 

2017. aasta haldusreformi järgselt 

alga vald, Otepää vald ja Tõrva vald 

. Valga maakonna ja Valga valla keskuseks on Valga linn. Valga maakonna 

piirkonnakeskusteks on Otepää vallas Otepää linn ja Tõrva vallas Tõrva linn. [36: 18]  

 

[36: 5]. 
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18.07.2013 algatas Vabariigi Valitsus korraldusega nr 337 (muudetud 24.09.2015 

korraldusega nr 405) kõigis Eesti maakondades maakonnaplaneeringute koostamise, sh 

Valgamaal. Valga maakonnaplaneeringu (edaspidi MP) koostamise korraldajaks on Valga 

Maavalitsus ning maakonnaplaneeringu koostamisel osalesid planeeringukonsultant 

Hendrikson&KO, KSH koostaja Skepast&Puhkim AS, Võru ja Põlva Maavalitsus, 

planeeringus käsitletavate küsimuste valitsemisala riigiasutused, Valgamaa kohalikud 

omavalitsused ja teised huvitatud isikud. Valga maakonnaplaneering 2030+ kehtestati 

15.12.2017 (Valga maavanema korraldusega nr 1-1/17-417) haldusreformijärgses Valga 

maakonnas (joonis 1). [37] 

 

Vabariigi Valitsuse korraldusest nr 337 lähtuvalt algatas Valga maavanaem 16.09.2013.a 

(korraldusega nr 1-1/2013/347) Valga maakonnaplaneeringu koostamiseks kohustusliku 

keskkonnamõju strateegilise hindamise [37: 2]. Maakonnaplaneeringu koostamine ja KSH 

menetlus ühildatakse võimalikult suures ulatuses. Mõlemate väljatöötamiseks vajalikud 

avalikustamised viiakse läbi seostatult, üheagselt ning võimalusel ka samade avalike 

arutelude käigus. Planeeringu koostamisse lõimitakse hindamine nii, et sellest kujuneks 

tervikprotsessi pidev koostisosa, millega arvestatakse alternatiivsete lahendusvariantide 

võrdlemisel, eelistatuima valimisel ning võimalike negatiivsete keskkonnamõjude 

leevendus- ja ennetusmeetmete määratlemisel. KSH tulemused seostatakse 

planeeringulahenduse seletuskirjaga ning KSH aruanne kuulub planeeringu juurde. [38: 

15] Planeeringute ja KSH menetlused on sätestatud seadustega, millest lähtub ka nende 

koostamise ajakava (Joonis 2) [39: 14]. 



Joonis 2. Planeeringu ja KSH menetlus

 

Valga maakonnaplaneering

Valga maakonna territooriumi

[37: 1]. Alates 24.10.2017 ei kuulu Valga maakonda Palupera vald välja arvatud Räbi, 

Lutike, Päidla, Makita, Nõuni, Neeruti ja Miti külad (liideti Otepää vallaga) ega Puka valla 

Rebaste, Aakre, Pühaste, Palamuste, Purtsi ja Pedaste külad. Seega on haldusreformi 

käigus Valga maakonna territoorium vähenenud.

seotud maakonna territooriumiga, kehtib Valga maakonnaplaneering 2030+ alates 

24.10.2017 kehtivates maakonnap

haldusreformi eelseid kohalike omavalitsuste piire ja nimesid. 

 

Otseselt maastikega seoses 

ülesandeks, väärtuslike maastike säilitamise

Valga maakonnaplaneeringus 2030+ käsitletavad väärtuslikud maastikud on määratud 
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Planeeringu ja KSH menetluste skeem [39: 14]. 

Valga maakonnaplaneering on koostatud ajalise perspektiiviga 2030+ haldusreformieelsele 

Valga maakonna territooriumile ning seda menetleti kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS alusel

Alates 24.10.2017 ei kuulu Valga maakonda Palupera vald välja arvatud Räbi, 

Lutike, Päidla, Makita, Nõuni, Neeruti ja Miti külad (liideti Otepää vallaga) ega Puka valla 

ühaste, Palamuste, Purtsi ja Pedaste külad. Seega on haldusreformi 

käigus Valga maakonna territoorium vähenenud. [37: 5] Kuna maavanema pädevus on 

seotud maakonna territooriumiga, kehtib Valga maakonnaplaneering 2030+ alates 

24.10.2017 kehtivates maakonnapiirides. Maakonnaplaneeringu seletuskirjas

haldusreformi eelseid kohalike omavalitsuste piire ja nimesid. [36] 

Otseselt maastikega seoses seab planeerimisseadus (§ 56 lg 1 p 7) maakonnaplaneeringu 

väärtuslike maastike säilitamiseks üldiste kasutustingimuste määrami

Valga maakonnaplaneeringus 2030+ käsitletavad väärtuslikud maastikud on määratud 

 

haldusreformieelsele 

ning seda menetleti kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS alusel 

Alates 24.10.2017 ei kuulu Valga maakonda Palupera vald välja arvatud Räbi, 

Lutike, Päidla, Makita, Nõuni, Neeruti ja Miti külad (liideti Otepää vallaga) ega Puka valla 

ühaste, Palamuste, Purtsi ja Pedaste külad. Seega on haldusreformi 

Kuna maavanema pädevus on 

seotud maakonna territooriumiga, kehtib Valga maakonnaplaneering 2030+ alates 

Maakonnaplaneeringu seletuskirjas on käsitletud 

maakonnaplaneeringu 

ks üldiste kasutustingimuste määramise [25]. 

Valga maakonnaplaneeringus 2030+ käsitletavad väärtuslikud maastikud on määratud 
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maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“[36: 31]. Eelkõige on väärtuslike maastikena käsitletud 

kultuurmaastikku, mille all mõistetakse põllumajandusmaastikku, teedevõrku ja asustust 

koos sealsete looduslike elementidega. Väärtuslikuks peetakse 1920-ndate ja 1930-ndate 

maakasutus- ja asustusstruktuuri säilitanud traditsioonilisi kultuurmaastike piirkondi ning 

maastike, mis väljendavad hästi ja kontsentreeritult ajalugu muinasajast tänapäevani. 

Väärtuslikuks loeti ka vaimse pärandiga seonduvaid paiku. Väärtuslike maastike tuvastati, 

hinnati ja kirjeldati nende identiteedi, kultuurilis-ajaloolis, looduslikke, esteetilisi, 

rekreatiivseid ning puhkeväärtusi. [40: 18]. Valga maakonna teemaplaneeringuga „Asustust 

ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ väärtuslikeks määratud maastikud on 

kantud teemaplaneeringu kaardile „Väärtuslikud maastikud“ [41]. Uusi väärtuslike 

maastike maakonnaplaneeringuga ei määrata vaid seatakse neile kasutustingimused [36: 

31–32]. Lisaks väärtuslikele maastikele on Valga maakonnaplaneeringus looduskeskkonna 

väärtustena nimetatud kõik kaitstavad loodusobjektid, mille kaitsekord lähtub kaitse-

eeskirjadest ja/või looduskaitseseadusest tulenevatest nõuetest. Maakonnaplaneeringuga ei 

kavandata uute objektide või alade kaitse alla võtmist ega kaitserežiimi muutmist 

olemasolevatel kaitstavatel loodusobjektidel. [36: 45–46] 

 

 

2.2 Kaasamine Valga maakonnaplaneeringu koostamisel 
 

Planeeringut peetakse tõhusaks kui paljud osapooled, kellest planeeringulahenduse 

elluviimine sõltub, saavad planeerimisprotsessis planeeringu osalisteks. 

Planeerimisprotsessi muudavad aeganõudvaks avalike arutelude vajadus ja partnerite 

rohkus, kuid sellest paraneb tulemuse kvaliteet. [38: 16] Vastavalt planeerimisseadusele 

korraldati Valga maakonnaplaneeringu koostamise ajal tutvustusi ja arutelusid, millest oli 

võimalik osa võtta kõigil soovijail. Maavanem teavitas avalikkust kõigist planeeringu 

koostamise etappidest maavalitsuse veebilehel ja ajalehes Valgamaalane. [37: 2] 

 

Ajavahemikul 17.04. – 05.05.2014 oli avalikkusel võimalik tutvuda Valga 

maakonnaplaneeringu lähteseisukohtadega ja KSH programmi eelnõuga. 06.05.2014 

toimus avalik arutelu Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Lisaks toimus Valga 

Maavalitsuses 28.10.2014 arutelu asustuse suunamise põhimõtete väljatöötamiseks ja 

25.02.2015 arutelu ruumilise arengu suundumuste ja põhimõtete teemal. Ajavahemikul 
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05.06 – 18.06.2015 toimus Valga maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 

ja 18.06.2015 avalik arutelu. Planeeringu koostamise ajal olid kõik dokumendid 

kättesaadavad Valga Maavalitsuses (paberkandjal) ja Valga Maavalitsuse veebilehel. [37: 

2] 

 

Valga maakonnaplaneeringu kooskõlastamine toimus 2015. aasta oktoobrist 2016. aasta 

jaanuarini ning selle kooskõlastasid Kaitseministeerium, Siseministeerium, 

Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 

Maaeluministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet, Veeteede Amet, Keskkonnaamet, 

Terviseamet, Maa-amet, Päästeamet, Maanteeamet, Põllumajandusamet, Politsei- ja 

Piirivalveamet, Muinsuskaitseamet, Põlva Maavalitsus, Võru Maavalitsus, Viljandi 

Maavalitsus, Tartu Maavalitsus, Hummuli Vallavalitsus, Palupera Vallavolikogu, Tõrva 

Linnavolikogu, Taheva Vallavolikogu ja Valga Linnavolikoguga. Planeeringulahendust 

parandati, lähtudes kooskõlastamise käigus esitatud ja arvestatud ettepanekutest. Kirjalikult 

vastati mittearvestatud ettepanekute esitajatele. Planeering loeti kooskõlastatuks, kui ei 

viidatud vastuolule kehtestud planeeringute või seadustega (kehtestatud õigusaktiga). 

Planeering loeti kooskõlastatuks ka juhul kui kooskõlastamise taotluse saanud kohalik 

omavalitsus ei vastanud sellele ühe kuu jooksul alates kättesaamise päevast. [37: 3] 

 

KSH programmis (ptk 7.1 Tabel 3) on välja toodud kõik Valga maakonnaplaneeringu 

alusel kavandatud tegevustest eeldatavalt mõjutatud või sellest huvitatud isikud ja 

asutused. Nimetatud ministeeriumitele, ametitele ja riigiasutustele, piirnevatele 

maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele esitati seisukoha saamiseks KSH aruande 

eelnõu samaaegselt MP kooskõlastamisega ning teavitati KSH ja MP menetlusprotsessist. 

[39: 16–19] KSH aruande eelnõu kohta esitasid oma seisukohad Maa-amet, 

Maaeluministeerium Keskkonnaministeerium, Päästeameti Lõuna päästekeskus, Palupera 

Vallavalitsus, ja Keskkonnaamet. KSH aruandes on toodud ülevaade esitatud seisukohtades 

ja nendega arvestamisest. [35: 175–184] 

 

Ajavahemikul 01.02.2016 – 29.02.2016 toimus KSH aruande ja Valga 

maakonnaplaneeringu avalik väljapanek kohalike omavalitsuste keskustes ja Valga 

Maavalitsuses nende tööaegadel. Maakonnaplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest 

teavitati maavalitsuse veebilehel, maakonnalehes „Valgamaalane“ ja väljaandes 

„Ametlikud Teadaanded“. Kirjalikult teavitati maakonna kohalike omavalitsusi, kaasatud 
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isikuid, kooskõlastajaid ja koostööpartnereid. Avaliku väljapaneku käigus esitati neli kirja 

vastuväidete ja ettepanekutega. Maavanem kaalutlusotsuse järgi ei olnud Maanteeameti, 

Kaitseministeeriumi ja M. Hendriksoni vastuväiteid ja ettepanekuid võimalik arvestada 

maakonnaplaneeringu koostamisel. Samuti ei loobunud ettepanekute ja vastuväidete 

tegijad neist kirjalikult. [37: 3]  

 

23.03.2016 toimus Valga Maavalitsuses KSH aruande ja Valga maakonnaplaneeringu 

avalik arutelu, mille käigus anti ülevaade MP ülesannetest ja tutvustati MP-s käsitletavaid 

valdkondi [35: 181]. Valga MP avaliku arutelu kohta koostatud protokollist nähtub, et sellel 

osalesid koostamise konsultant, Valga Maavalitsuse, Valga Linnavalitsuse ja Otepää 

Vallavalitsuse esindajad [42]. Avalikul arutelul osalenutelt ei laekunud arvamusi ega 

ettepanekuid, mille tõttu oleks KSH aruanne vajanud täiendamist või muutmist [35: 182–

184].  

 

05.04.2016 avaldati maakonnalehes „Valgamaalane“ avaliku väljapaneku ja arutelu 

tulemused. Kõikidele avaliku väljapaneku käigus esitatud vastuväidetele ja ettepanekutele 

vastati kirjalikult ning esitati nende osas maavanema põhjendatud seisukohad. Lähtudes 

avaliku väljapaneku ja arutelu käigus esitatud ning maavanema poolt arvesse võetud 

ettepanekutest tehti maakonnaplaneeringusse ja KSH aruandesse vajalikud täiendused ja 

parandused. Uut avalikku väljapanekut ei korraldatud, kuna sisse viidud täiendustega ei 

muudetud maakonnaplaneeringu põhilahendust. [37: 4]  

 

Maakonnaplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku toimumise järel esitatakse KSH 

aruanne Keskkonnaametile heakskiitmiseks, mille kooskõlastamine näitab, et KSH 

tulemustega on planeeringulahenduse koostamisel arvestatud [38: 15]. 26.04.2016 kiitis 

Keskkonnaamet KSH aruande heaks [37: 4].  

 

11.05.2016 esitas Valga maavanem maakonnaplaneeringu menetlusdokumendid ja 

materjalid riigihalduse ministrile heakskiidu saamiseks ja järelevalve teostamiseks ning 

lisaks ka informatsiooni vastuväidetest ja ettepanekutest, millega ei arvestatud. 

Rahandusministeerium kui järelevalve teostaja korraldas asjaosaliste kirjaliku 

ärakuulamise, mille tulemustest teavitas maavanemat 07.02.2017. Valga maavanem 

nõustus Kaitseministeeriumi ja Maanteeameti muudatuste ja selgitustega, kuid ülejäänud 

küsimustes jäi esialgse seisukoha juurde. Järelevalve tulemusel sisse viidud täpsustused 
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maakonnaplaneeringu põhilahendust ei muutnud ning seega puudus vajadus uue avaliku 

väljapaneku korraldamiseks. Rahandusministeerium ei tuvastanud korrigeeritud 

maakonnaplaneeringus vastuolu õigusaktidega ega selle menetluse mittevastavust 

planeerimisseadusele. 09.08.2017 kiitis riigihalduse minister Valga maakonnaplaneeringu 

2030+ heaks ja tegi ettepaneku selle kehtestamiseks. Lähtudes järelevalve teostaja 

ettepanekutest täpsustas maavanem veel maakonnaplaneeringu seletuskirja parema 

arusaadavuse eesmärgil. [37: 4–5] 

 

Valga maavanem kehtestas 15.12.2017 (korraldusega nr 1-1/17-417) Valga 

maakonnaplaneering 2030+, mis kehtib haldusreformijärgse Valga maakonna territooriumil 

(joonis 1). Planeerimisseaduse alusel muutus Valga maakonnaplaneering 2030+ 

kehtestamisega kehtetuks 1999. aasta Valga maakonnaplaneering ja selle täpsustamiseks 

koostatud teemaplaneeringud. [37: 4–5]  

 

 

2.3 Valga maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine  
 

Maakonnaplaneeringu koostamisel on kohustuslik läbi viia keskkonnamõju strateegiline 

hindamine, mis alustatakse selle vajadust põhjendamata. Valga maavanem algatas 

16.09.2013 Valga maakonnaplaneeringu koostamiseks vajaliku keskkonnamõju 

strateegilise hindamise, mille eesmärgiks on majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja 

keskkonnaalaste kaalutlustega arvestamine planeerimisprotsessis. KSH aruandes 

kirjeldatakse, selgitatakse ja hinnatakse maakonnaplaneeringu jõustamisega kaasnevat 

olulist keskkonnamõju ning peamisi ülesandeid, tegevusi ja meetmeid, arvestades 

maakonnaplaneeringus käsitletavat territooriumi ja eesmärke. [37: 2]  

 

Valga maakonnaplaneeringu KSH aruande on koostanud (05.04.2016) Skepast&Puhkim 

AS ning see valmis koostöös OÜ-ga Hendrikson & Ko ja Valga Maavalitusega [35: 6]. 

Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju hindamisel lähtutakse selle üldistusastmest, 

käsitletavatest valdkondadest ning detailsema tasandi planeeringutele suuniste andmise 

ülesandest. KSH käigus hinnatakse, selgitatakse ja kirjeldatakse MP elluviimisel kaasnevat 

olulist keskkonnamõju ning alternatiivseid arengutsenaariume, arvestades seejuures MP 

eesmärke ja territooriumi. [35: 6] Tulenevalt KeHJS § 40 lg-st 1 kuulub KSH aruanne MP 

kui strateegilise planeerimisdokumendi juurde [26]. 
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KSH käigus analüüsitakse, võrreldakse ja hinnatakse looduskeskkonna (mh maastike) ja 

sotsiaal-majanduslikke (inimeste sotsiaalsed vajadused, tervis ja vara) mõjureid ning 

tuuakse välja nende omavahelised seosed. Võimalikke mõjusid hinnatakse vastavalt 

mõjude olulisusele, suurusele, kumulatiivsusele, kestvusele ja iseloomule. Kasutatavaks 

hindamismetoodikaks on kvalitatiivne hindamine, mille hulka kuulub asjakohase 

kirjanduse ja muude dokumentide läbitöötamine, mõju olulisust selgitavad 

ekspertarvamused ning konsultatsioonid asutuste, üldsuse ja kolmandata osapooltega. [39: 

11]. Viidete abil seostatakse KSH aruanne planeeringu seletuskirjaga, et näidata hindamise 

tulemusi planeeringulahenduses ning vältida teabe kordamist [39: 13].  

 

Valga maakonnaplaneeringu KSH aruandes (ptk 3) on kirjeldatud planeeringualal 

eeldatavalt mõjutatavat keskkonda ehk Valga maakonna paiknemist ja administratiivset 

jaotust, looduskeskkonda, sotsiaalset keskkonda, kultuurikeskkonda, majanduskeskkonda 

ning nende alamvaldkondi. Planeeringuala hõlmab kogu Valga maakonna territooriumi 

ning KSH aruandes on selle kirjeldamiseks kasutatud andmeid erinevatest materjalidest, 

mille kohta on lisatud viited. [35] 

 

KSH aruandes (ptk 4) tuuakse välja seosed ruumilise planeerimise dokumentidega 

(üleriigiline planeering „Eesti 2030+“, kehtiv maakonnaplaneering, teema- ja 

üldplaneeringud) ning koostatava Valga maakonnaplaneeringu eeltööd, mille käigus on 

analüüsitud maamajandust ning riiklike huvisid, maakonna sotsiaalset infrastruktuuri, 

väärtuslike põllumaade määramise metoodikat ja Valga maakonna rohevõrgustiku. Lisaks 

on kirjeldatud ka KSH seisukohalt olulisemaid riiklike ja maakondlike arengukavasid ja 

strateegiaid ning kohalike omavalitsuste arengukavasid. Maakonnaplaneeringu 

kehtestamisega kaasnevat võimalikku mõju NATURA 2000 võrgustiku kuuluvatele aladele 

käsitletakse KSH aruandes eraldi peatükina (ptk 5), milles iseloomustatakse Valga 

maakonnas asuvaid Natura-alasid, prognoositakse kavandatava tegevuse mõju Natura-

aladele ja kirjeldatakse Natura eelhindamise tulemusi ja järeldusi. [35] 

 

Valga maakonnaplaneeringu KSH aruandes (ptk 6) on nimetatud planeeringuga käsitletud 

või kavandatud mõjuallikad ning kirjeldatakse nende võimalikku mõju erinevatele 

keskkonnavaldkondadele. Teiste keskkonnaelementide seas käsitletakse sotsiaalsele 

keskkonnale avalduva mõju ühe alapunktina (6.4.5.) maastiku kui elu- ja töökeskkonda, 
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milles viidatakse ELC-st tulenevatele põhimõtetele ja nende seosele planeeringute 

koostamisel. Kuigi Valga MP koostamise ajal ei olnud Eesti ELC-ga veel liitunud 

rõhutatakse KSH aruandes maastike kaitse sotsiaalse poole tugevdamise vajadust ehk 

igasuguse maastiku käsitlemist kohaliku elaniku elukeskkonnana, mis vajab hoolt, kaitset 

ja kokkuleppeid. Lisaks traditsiooniliste külamaastike mitmekesisusele ja mosaiiksusele 

kuuluvad sinna veel külakeskused ja linnalised asulad, nende funktsionaalne ja visuaalne 

atraktiivsus, heakord (korrastatud teed ja teeääred) ja identiteet – keskkond, kus kohalik 

elanik toimetab ja liigub. [35] 

 

Inimesed tunnevad end paremini korrastatud, läbimõeldud ja meeldivas keskkonnas. Seda 

peetakse ka argumendiks elukoha valikul, mis omakorda võib soodustada elanike arvu 

kasvu piirkonnas (KSH lk 133). Kohalike elanike eelistuste kirjeldamisel on Valga 

maakonnaplaneeringu KSH aruandes tuginetud Helen Alumäe doktoritööle „Landscape 

Preferences of Local People: Considerations for Landscape Planning“ (tõlge: Kohalike 

elanike maastikueelistused: kaalutlusi Eesti maapiirkondade maastike planeerimisel), [35: 

133] milles on ühe maakonnana käsitletud ka Valgamaad. Kohalike elanike 

maastikueelistustena tuuakse esile ennekõike nähtavad looduslikud tunnusjooned 

maastikul (nt ürgorud, voored) ja piirkonda iseloomustav ajaloolis-kultuuriline pärand (nt 

kirikud, mõisad). Valga maakonna kohalike elanike eelistuseks peetakse elavat, 

mitmekesist külamaastikku koos tajutavate ja nähtavate inimtegevuse mõjudega. Kõrgelt 

hinnatakse külamastikke, mille vaateväljas on kariloomad, haritud põllud ja toimivad 

talukohad. [4] 

 

Eelistusi võivad kohalikul tasandil mõjutada kirjandusteosed, piirkonnaga seotud tuntud 

inimesed või aktiivsed koduloouurijad. Inimeste maastikueelistusi mõjutavad ka erinevad 

individuaalsed tegurid (tegevusala, päritolu, hariduslik taust jms), kuid maakonna või valla 

tasandil peetakse siiski võimalikuks inimeste maastikueelistuste analüüsimist ja nendega 

arvestamist üldiselt. Kohalike elanike väärtushinnangud maastike osas on ka ajas 

muutuvad: majanduslikult raskemal ajal peetakse oluliseks maastike majanduslikku 

väärtust, nüüd hinnatakse üha rohkem ka maastike identiteediväärtust, esteetilist aspekti ja 

ajaloolis-kultuurilist pärandit. Lisaks on traditsiooniline põllumajandusmaastik välja 

vahetumas nn post-produktiivse külamaastiku vastu, kus annavad tooni põllumajanduses 

mittehõivatud elanikud ning turimisrajatised. [4] 
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Külamaastike ohustavaks teguriks peab enamik kohalike elanike eeskätt põllumajanduse 

allakäiku ning sellega kaasnevaid protsesse nagu põllumaade võsastumine ja külade 

tühjenemine ning lagunemine. Kohalike inimeste arvamus annab märku vajadusest pöörata 

senisest enam tähelepanu maapiirkondade maastike kujunemisele ja tulevikule, arvestades 

seejuures sealsete elanike väärtushinnangute ja eelistustega. Valga maakonnaplaneeringu 

KSH aruandes on märgitud, et vaatamata teadmistele kohalike elanike maastikulistest 

eelistustest ja maastikega seotud väärtustest ning soovitud tuleviku täitumiseks tehtud 

plaanidele ei ole maastike arengut siiski võimalik täielikult planeerida ega ennustada. 

Tuleviku maastike alternatiivid sõltuvad üksikisikute otsustest, strateegiatest, poliitikatest 

ja teistest elluviidavatest meetmetest. Maastike tuleviku käsitlemise ühe viisina 

nimetatakse visualiseeritud stsenaariumite väljatöötamist ja kohalike inimeste eelistuste 

väljaselgitamist, mis annaks tagasisidet otsustajatele ja poliitikutele. Lõpptulemus võib aga 

sisaldada elemente erinevatest stsenaariumitest. Kohalike elanike kaasamine planeerimisse 

või maastike uurimisse võib lähendada inimesi neid ümbritsevate maastikega ning ergutab 

inimesi maastike ja nendes peituva pärandi eest hoolitsema. Kaasav planeerimine loob 

eeldused avalikkuse huvi suurenemisek, tugevdab seeläbi kohaliku kogukonna elujõudu ja 

identiteeti ning loob aluse külamaastike säilimisele. [35: 132–134] 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes tuleb esitada strateegilise 

planeerimisdokumendiga kavandatavate tegevustega kaasneda võivate oluliste negatiivsete 

keskkonnamõjude leevendamiseks ja vältimiseks kavandatavad meetmed. Valga 

maakonnaplaneeringuga suunatakse maakasutust, luuakse maakonna võimalustele ja 

vajadustele vastavaid positiivseid ruumilisi arengueeldusi ning kavandatakse vaid üksikuid 

tegevusi ja objekte. Seega ei ole Valga maakonnaplaneeringu KSH aruandes välja toodud 

leevendavaid meetmeid KeHJS-e tähenduses vaid pigem soovitused ja ettepanekud 

üldplaneeringute ja teiste projekteerimis- ja planeerimisdokumentide koostamiseks. [35: 

167]. 

 

Euroopa maastikukonventsioonist tuleneva maastike hindamise ja identifitseerimise 

kohustuse üheks osaks on maastike muutuste jälgimine [11: 4]. Riiklik keskkonnaseire, mis 

on sätestatud keskkonnaseire seadusega, hõlmab üksnes looduskeskkonna seiret. Ühe 

olulise keskkonnaseire rakendusena maavalitsuse ja riigi tasandil tuuakse välja 

maakonnaplaneeringute regulaarne ülevaatamise kohustus, mis on kehtestatud 

planeerimisseadusega. Valga maakonnaplaneeringu KSH-ga eraldi seiremeetmeid ei 
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kavandata. Maakonnaplaneeringu seisukohalt peetakse oluliseks ja piisavaks nende 

seiremeetmete rakendamise tagamist, mida kavandatakse: 1) kohalike omavalitsuste ja 

riiklike seireprogrammidega (mh sotsiaal-majandusliku keskkonna seire), 2) 

keskkonnalubade väljastamisel ettevõtetele, 3) põhjavee valgala ja pinnaveekogude 

kaitseks (veemajanduskavaga), 3) kaitsekorralduskavaga kaitsealadel ja 4) MP kooskõlas 

olevate projektide, planeeringute ja kavade realiseerimiseks. Valga maakonnaplaneeringu 

KSH aruandes nähakse vajadust luua kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil metoodika ja 

kriteeriumid (k.a mõõdikud ja indikaatorid) sotsiaal-majandusliku keskkonna 

kompleksseks jälgimiseks. Seiretulemused annaksid ülevaate eesmärkide saavutamiseks 

vajalikest tegevustest ning võimaldaksid järjepidevalt analüüsida arengukavade ja 

planeeringute rakendamise tulemuslikkust. [35: 172–174].  

 

 

2.4 Valga maakonna valdade üldplaneeringute ülevaade 

 

Kohalikul tasandil toimub Valga maakonnaplaneeringu elluviimine peamiselt läbi kohalike 

omavalitsuste koostatud üld- ja teemaplaneerigute. Eeldatavasti valmivad 

haldusreformijärgsed üldplaneeringud, mis arvestavad ka Valga maakonnaplaneeringu 

lahendust, 2022. aastal. [36: 72]. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 44 järgi 

kehtivad haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku 

omavalitsuse üksuse üldplaneeringu kehtestamiseni ühinenud kohaliku omavalitsuse 

üksuste üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist või liitumist 

hektestati. Sama seaduse § 141 lg 11 järgi algatab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu 

uue üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste 

tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning üldplaneering kehtestatkse kolme aasta 

jooksul selle algatamisest arvates. [43] Seega kehtib Valga maakonnas 13 haldusreformi 

eelse kohaliku omavalitsuse üldplaneeringut ning üks (Puka aleviku) osaüldplaneering 

nende endisel territooriumil. Ülevaade Valga maakonnas kehtivatest üldplaneeringutest on 

toodud tabelis 1.  
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Tabel 1. Ülevaade Valga maakonnas kehtivatest üldplaneeringutest [44–57] 

Haldusreformi 
eelsed KOV 

ÜP-d 

ÜP 
algatamise 
kuupäev* 

ÜP kehtestamise 
kuupäev** 

ÜP planeeringu 
koostaja /konsultant* 

KSH aruande 
koostaja* 

Helme 9.02.2006 31.08.2009 
SA Valgamaa 
Arenguagentuur  

juhtekspert Arvo 
Järvet 

Hummuli 28.06.2006 23.09.2009 Manglusson OÜ 
juhtekspert Arvo 
Järvet 

Karula 14.03.2007 25.04.2008 
SA Valgamaa 
Arenguagentuur 

juhtekspert Arvo 
Järvet 

Otepää  2005. aastal 1.10.2013  OÜ Hendrikson&KO 
juhtekspert Arvo 
Järvet 

Palupera  25.05.2008 20.12.2011  OÜ Hendrikson&KO 
 OÜ 
Hendrikson&KO 

Puka - 22.06.1999  AS Entec KSH puudub 
Puka alevik - 24.01.2002  AS Entec KSH puudub 

Põdrala 27.01.2006 30.11.2007 Henri Paves 
juhtekspert Arvo 
Järvet 

Sangaste 19.06.1997 20.06.2006 
OÜ Teadmised ja 
lahendused KSH puudub 

Taheva 27.12.2005 30.05.2008 
SA Valgamaa 
Arenguagentuur 

juhtekspert Arvo 
Järvet 

Tõlliste 23.03.2005 17.07.2006 
OÜ Teadmised ja 
lahendused KSH puudub 

Tõrva linn 10.06.2003 1.02.2005 AS Entec KSH puudub 

Valga linn 27.05.2005 25.05.2007 OÜ Tinter-Projekt 
juhtekspert Arvo 
Järvet 

Õru 23.03.2005 14.06.2006 
OÜ Teadmised ja 
lahendused KSH puudub 

Märkused: 
1. * Andmed pärinevad ÜP-de seletuskirjadest. 
2. ** Andmed pärinevad Maa-ameti geoportaali planeeringute kaardirakendusest [58]. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (§ 33 lg 1 p 2) kohustab 

üldplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel algatama 

keskkonnamõju strateegilise hindamise, kuid KeHJS § 56 lg-te 4 ja 5 järgi kohaldub seadus 

strateegiliste planeerimisdokumentidele, mille koostamine on algatatud pärast käesoleva 

seaduse jõustumist (s.o 03.04.2005) või mis on algatatud enne nimetatud seaduse 

jõustumist, kuid on kehtestatud hiljem kui 21.07.2006. [26] Seega ei ole Puka, Sangaste, 

Tõlliste ega Õru valdade ja Tõrva linna üldplaneeringute koostamisel läbi viidud 

keskkonnamõju strateegilist hindamist.  

 

Otseselt maastikega seoses seab planeerimisseadus (§ 75 lg 1 p 14) üldplaneeringutele 

ülesandeks väärtuslike maastike, maastiku üksikelementide määramise ning kaitse- ja 

kasutustingimuste seadmise [25]. Enamikes Valgamaa valdade üldplaneeringutes on 

väärtuslikud maastikud määratud maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust 
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suunavad keskkonnatingimused“ välja arvatud Puka vallas, mille üldplaneering ja 

osaüldplaneering valmisid enne teemaplaneeringu kehtestamist (28.03.2003). Kõikides 

Valgamaa üldplaneeringutes on välja toodud kaitstavad loodusobjektid ning viidatud nende 

kaitse-eeskirjadest ja/või looduskaitseseadusest tulenevatele nõuetele ja piirangutele. [44–

57] 

 

 

2.5 Kaasamine Valga maakonna üldplaneeringute koostamisel  
 

Planeering on keskkonna tulevikuvisioon ning nendes seatakse kvaliteedieesmärke kõikide 

planeeringutasandite puhul [9: 24]. Euroopa maastikukonventsiooni põhimõtted ja 

eesmärgid on Eesti seadusandluses piisavalt sõnastatud, kuid probleeme esineb nende 

rakendamisel. Ühe peamise probleemina on nimetatud kaasamist ja infovahetust nii 

ruumilise planeerimise kui keskkonnamõjude hindamise puhul. [9: 31] Formaalselt on 

Eestis kaasamine hästi tagatud, kuid sageli ei ole kaasamine sisuline vaid vormiline, mida 

võib põhjustada bürokraatlikus, ajapuudus, inimeste vähesus, dokumentide keeruline 

sõnastatus, lühikesed tähtajad, informatsiooni piiratud levik jmt [13: 10]. Valga maakonnas 

kehtivad üldplaneeringud on kehtestatud aastatel 1999 – 2013 [58]. Selle perioodi jooksul 

on planeerimist reguleerinud planeerimis- ja ehitusseadus (jõustunud 22.07.1995, kehtinud 

kuni 31.12.2002) ja ajavhemikul 01.01.2003 kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseadus 

[59, 60]. Hetkel kehtiv planeerimisseadus on jõustunud 01.07.2015 [25]. Nii planeerimis- 

ja ehitusseadus kui varasem planeerimisseadus on sätestanud üldplaneeringute 

koostamisest informeerimise, avalikud väljapanekud ja arutelud ning ettepanekute 

esitamise võimaldamise [59, 60]. 

 

Valga maakonnas kehtivatest üldplaneeringutest on vanimaks Puka valla üldplaneering 

(kehtestatud 22.06.1999) [49] ja Puka aleviku osaüldplaneering (kehtestatud 24.01.2002) 

[50]. Lisaks Puka vallale kehtivad ka Tõrva linna ja Õru, Sangaste, Tõlliste valdade 

territooriumil üldplaneeringud, mille koostamisel ei ole läbi viidud keskkonnamõju 

strateegilist hindamist. Nende üldplaneeringute koostamise töögruppi on kuulunud 

konsultatsioonifirma eksperdid ning erinevad kohaliku omavalitsuse töötajad 

(vallavanemad, linnapea, volikogu liikmed, maakorraldajad jne). Lisaks on üldplaneeringu 

seletuskirjades viidatud kohalike elanike kaasamisele, kuid puudub täpsem kirjeldus, 

kuidas on kaasamine toimunud või millised on selle tulemused. [49, 50, 52, 54, 55, 57] 
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Tõrva linna ja Õru, Sangaste, Tõlliste valdade üldplaneeringute puhul on üheks 

alusdokumendiks olnud ka vastava kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava ning Tõlliste 

üldplaneeringu puhul ka Tõlliste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava [52, 54, 

55, 57]. 

 

Puka, Karula ja Taheva valdade üldplaneeringute koostamisel on läbi viidud SWOT-

analüüs. Puka valla üldplaneeringus on välja toodud kaks Puka valla SWOT analüüsi, 

millest üks on koostatud Puka vallamajas (04.02.1998), kuid ei ole täpsemalt märgitud 

selles osalenuid. Teine SWOT-analüüs on läbi viidud (12.02.1998) Puka Keskkooli 10-nda, 

11-nda ja 12-nda klassi õpilaste seas [49: 33–36]. Karula ja Taheva valdade 

üldplaneeringutest ei selgu, kes osalesid SWOT-analüüsi läbiviimisel. [46: 3, 53: 4] 

 

Valga linna ja Põdrala, Karula, Taheva, Helme, Hummuli, Palupera, Otepää valdade 

üldplaneeringute koostamise töögruppidesse on kuulunud konsultatsioonifirma eksperdid 

ning kohaliku omavalitsuse esindajad ning planeeringu koostamise käigus on läbi viidud 

keskkonnamõju strateegilised hindamised [44–48, 51, 53, 56]. Otepää valla, Palupera valla 

ja Valga linna üldplaneeringute KSH aruanded on kättesaadavad Otepää, Elva ja Valga 

valla veebilehtedel [61, 63, 64]. Põdrala, Karula, Taheva, Helme ja Hummuli valdade 

üldplaneeringute KSH aruanded saadi päringu tulemusel vastava territooriumi kohalikust 

omavalitsusest. Kõigi käesolevas töös käsitletud üldplaneeringute juurde kuuluvad 

kaardimaterjalid on kättesaadavad vastava kohaliku omavalitsuse veebilehel [61–64]. 

Valga valla veebilehel on kättesaadavad ka Valga linna üldplaneeringuga seotud 

lisamaterjalid nagu osavõtjate nimekirjad, arutelude protokollid, esitatud ettepanekud jne 

[63].  

 

Helme, Hummuli, Palupera ja Otepää valdade üldplaneeringutes on välja toodud, et 

üldplaneeringu koostamise käigus korraldati mitmeid avalikke planeeringupäevi või 

tööseminare erinevates piirkondades, millest võtsid osa avaliku sektori esindajad, 

ettevõtjad, maaomanikud ning kohalikud elanikud. Täpsemalt avalikkuse kaasamise 

tulemusi üldplaneeringutes kirjeldatud ei ole. [44, 45, 47, 48]  

 

Kaasamist ja avalikustamist on põhjalikumalt (kuupäevaliselt) kirjeldatu KSH aruannetes. 

Planeeringulahenduse ja KSH avalikustamise protsessid on võimalikult ühildatud. Nende 

algatamisest ja avalikest arutelude toimumisest on teavitatud väljaandes Ametlikud 
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Teadaanded ning kohalikes ajalehtedes. Teavitamise ajast alates olid üldplaneeringute ja 

KSH-dega seonduvad dokumendid kättesaadavad elektrooniliselt ja paberkandjal ning 

nende kohta oli võimalik esitada arvamusi. Avalikustamisele järgnes planeeringulahenduse 

ja KSH programmi või eelnõu avalik arutelu. Lisaks on KSH aruannetes välja toodud 

planeerimismenetluse osapooled, huvitatud isikud ja organisatsioonid ning kõik 

planeerimisprotsessis saabunud küsimused, ettepanekud ja vastuväited. Viidatud on 

olulisematele KSH läbiviimisel kasutatud materjalidele (sh arengukavadele). [65–72]  

 

Otepää valla üldplaneeringu KSH aruandes on eraldi peatükina välja toodud kohaliku 

elanikkonna kaasamine planeerimisprotsessi. 2007. aasta oktoobris toimusid 

külakoosolekud, mille käigus selgitati kohalike elanike seisukohti seoses kavandatava 

üldplaneeringuga. Külakoosolekute tulemused on KSH aruandes välja toodud erinevate 

külade lõikes. Lisaks toimusid planeeringupäevad Otepää vallavalitsuses, mis jagati 

majanduse, infrastruktuuri ja sotsiaalvaldkonna teemarühmade koosolekuteks. 

Planeeringupäevadest võtsid osa avaliku sektori töötajad, ettevõtjad, maaomanikud ja 

kohalikud elanikud ning osales ka KSH juhtekspert. [68: 14–19] Lisaks viidi Pühajärve 

Põhikoolis ja Otepää Gümnaasiumis läbi koolilaste taju-uuring, kus osalesid 6. ja 9. klassi 

õpilased [47: 63]. 

 

 

2.6 Valgamaa üldplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine 
 

Üldplaneeringute koostamisel kohustusliku keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus 

hinnatakse kavandatavast tegevusest tulenevat kaudset ja otsest keskkonnamõju, mis 

avalikustatakse koos planeeringuga [72: 4]. KSH peab andma planeeringu koostajale, 

tellijale ja avalikkusele teavet erinevate arengustsenaariumide mõjust looduskeskkonnale ja 

ka sotsiaal-majanduslikule keskkonnale. KSH kuulub üldplaneeringu juurde ja peaks 

aitama mõista, miks ja kuidas planeeringulahenduseni jõuti. [65–71]  

 

Käesolevas uurimistöös käsitletud KSH aruanded on koostatud ajavahemikul 2006 – 2012. 

Kõigis KSH aruannetes on kirjeldatud KSH läbiviimise protsessi, milles tuuakse välja 

KSH osapooled, käsitletud olulisemad infoallikad ja üldplaneeringu eesmärgid. Eraldi 

peatükina käsitletakse kõigis KSH aruannetes looduslikke ja sotsiaalmajanduslikke 

tingimusi, milles kirjeldatakse peamiselt olemasolevat olukorda. Looduslike tingimustena 
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on käsitletud pinnaehitust, kliimat, veestiku, kaitstavaid loodusobjekt ja elupaiku, maastiku 

ja maakasutus (sh väärtuslike maastike) ning rohevõrgustiku. Sotsiaalmajanduslike 

tingimustena käsitletakse rahvastiku ja asustust, tootmisettevõteid, teedevõrku, 

veevarustust ja jääkreostust. [65–72] 

 

Üldplaneeringute üheks peamiseks eesmärgiks on inimese elukeskkonna kvaliteedi 

parandamine säilitades tasakaal looduskeskkonnaga. KSH aruannetes on asutud 

seisukohale, et eeldatavalt avaldub üldplaneeringutega kavandatud tegevustest positiivne 

mõju keskkonnale, mis aitavad saavutada tasakaalustatud arengu. Samas on tõdetud, et 

vajalike arengueesmärkide saavutamisega võivad kaasneda mõningad negatiivsed mõjud, 

mida tuleb leevendada või minimeerida. Võimalike mõjusid on hinnatud ja kirjeldatud 

erinevate valdkondade põhiselt (nt maakasutus, ehitised, miljööväärtuslikud alad, 

infrastruktuuri, õhusaaste, müra, haljastus, roheline võrgustik, maavarade kaevandamine 

jms), sõltuvalt kohalike omavalitsuste hetkeolukorrast ja eesmärkidest. [65–72] 

 

KSH aruannetes anatakse soovitusi negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks ja 

vältimiseks. Üldplaneeringute koostamisel on lähtutud keskkonnamõju seisukohalt 

olulistest põhimõtetest, et välistada planeeringu elluviimisel olulise kahjuliku 

keskkonnamõju avaldumine. Nendest põhimõtetest tuleb lähtuda ka detailplaneeringute 

koostamisel, arvestades kavandatavate objektide mõjuga ja planeeringuala looduslike 

tingimustega. Valga linna üldplaneeringu KSH aruandes tuuakse välja hinnaliste 

puistualade, linnahaljastuse ning kalmistute kaitsevööndite säilitamine. Lisaks soovitatakse 

Valga linna üldplaneeringu KSH aruandes negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks 

ja vältimiseks läbi viia mürauuringud elamualadel, mis piirnevad raudteega või kus on 

esinenud kaebusi, kontrollida vanade heitveesüsteemide likvideerimise viise, kohustada 

ühiskanalisatsiooni ehitamine uutesse elamupiirkondadesse, eelistad kaabelliine 

õhuliinidele. Erinevate planeeringute vastuolude vältimiseks soovitatakse koostöös Valka 

linnaga koostada ühtne sade- ja drenaaživee ning reovee ärajuhtimise projekt kogu 

Konnaoja valgala kohta. [72: 45]. Põdrala Karula, Taheva, Helme, Hummuli, Palupera ja 

Otepää valdade üldplaneeringute KSH aruannetes on soovitatud kaitstavate 

loodusobjektidega piirnevatele aladele tegevuse kavandamisel konsulteerida algstaadiumis 

kaitsealuse loodusobjekti valitsejaga. Lisaks juhitakse tähelepanu oluliste ruumiliste 

objektide (farmid, tööstushooned) kavandamisel (k.a taaskasutusse võtmisel) 

detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise kohustusele. [65–71]  
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Üldplaneeringute KSH aruannetes on kirjeldatud peamisi alternatiivseid 

arengustsenaariume. Eraldi peatükina on neid käsitletud kõigis käesolevas uurimistöös 

käsitletud üldplaneeringute KSH aruannetes välja arvatud Valga linna ÜP KSH aruandes, 

kus on alternatiivseid lahendusi kirjeldatud erinevate arendustegevuse hinnagute juures 

[72: 48]. Põhjalikumalt on alternatiivsete arengustsenaariumite võrdlused ja analüüsid välja 

toodud Helme, Hummuli, Palupera ja Otepää üldplaneeringute KSH aruannetes, kus kõigis 

on hinnatud sobivaimaks polüfunktsionaalse ruumikorralduse stsenaariumit. Sellega 

tagatakse kohalikele tingimustele vastav mitmekesin areng kõigis valla piirkondades ning 

paremad võimalused sotsiaalsete, majanduslike kui ka õigusaktidega seonduvate 

muutustega arvestamiseks. [65, 66, 68, 69]  

 

Tulenevalt KeHJS § 40 lg 4 p 13 peab KSH aruandes kirjeldama planeeringu elluviimisega 

kaasneva olulise keskkonnamõju seireks kavandatud meetmeid ja mõõdetavaid 

indikaatorid [26]. Karula valla üldplaneering KSH aruandes ei ole seiremeetmetele 

viidatud [67] ning Taheva valla üldplaneeringu KSH aruandes on märgitud, et tulenevalt 

loodusressurside vähesest kasutusmäärast ning mitteolulisest mõjust keskkonnale, puudub 

keskkonnaseire korraldamise vajadus [71: 32]. Teistes käesolevas uurimistöös käsitletud 

üldplaneeringute KSH aruannetes (Valga, Põdrala, Helme, Hummuli, Palupera ja Otepää) 

on tõdetud, et keskkonnaseire läbiviimine on vajalik kohaliku omavalitsuse töö 

korraldamiseks või ülesannete täitmiseks, kuid ei olla valmis selleks vajalike tööde 

finantseerimiseks. Siinjuures märgitakse, et kohaliku seire juurutamisel peaks alustama 

eesmärgipäraste ülesannete selgitamisest ning kui tunnetatakse vajadust seire 

korraldamiseks hakatakse sellega tegelema. Sellest tulenevalt ei ole käsitletud KSH 

aruannetes koostatud seireprogramme ega esitatud seireprogrammide analüüse. Kõigis 

nimetatud kohalikes omavalitsustes on riiklike asutuste poolt rakendatud jogivee- ja 

heitveeseiret, millega jätkatakse ka edaspidi. Vastava vajaduse ilmnemisel nähakse 

vajadust uurimuslike seirete rakendamseks: nt veekogu või põhjavee reostuse põhjuste ja 

ulatuse selgitamiseks. Üldplaneeringu seire sisuks on kavandatud tegevuste vastavuse 

tagamine üldplaneeringus nimetatud tingimustele ja põhimõtetele. KSH-des nimetatud 

keskkonnakaitseliste leevendusmeetmete rakendamise ja üldplaneeringu elluviimise seire 

toimub läbi detailplaneeringute, ehitusjärelevalve, -projektide ja -lubade kohaliku 

omavalitsuse poolt, millele lisaks saab kasutada ka riiklike asutuste seireid vastavalt 

Keskkonnaseire seadusele. Üldplaneeringute iga-aastane ülevaatamine on vajalik sotsiaalse 
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tagasiside saamiseks kohalikelt elanikelt, mis võimaldab hinnata elanike vastuseisu või 

rahulolu üldplaneeringutega kavandatud tegevuste elluviimise suhtes. Lisaks käsitletakse 

KSH aruannetes seire küsimusi tegevusvaldkondade juures. [65, 66, 68, 69, 70, 72]  

 

Euroopa maastikukonventsioonist tulenevalt määratakse kvaliteedieesmärgid kõiki 

osapooli kaasates identifitseeritud ja hinnatud maastikele. Huvitatud osapooli tuleb kaasata 

ka maastike identifitseerimise ja hindamise protsessi. [11: 4] Sellest tulenevalt on maastiku 

kvaliteedieesmärkide seadmise tingimuseks kõigi osapoolte (sh avalikkuse) kaasamine 

ning maastike identifitseerimine ja hindamine. Käesolevas uurimistöös käsitletakse 

uurimismaterjalina Valga maakonnaplaneeringut ja Valgamaa üldplaneeringuid ning nende 

koostamisel läbi viidud keskkonnamõju strateegilisi hindamisi. Tuginedes 

uurimismaterjalile võetakse aluseks, et maastike hindamine ja identifitseerimine ning kõigi 

osapoolte kaasamine on toimunud läbi nõuetekohase keskkonnamõju strateegilise 

hindamise ja planeerimisprotsessi (avalikustamised, kooskõlastamised, avalikud arutelud), 

millega on kõigile tagatud võimalused osalemiseks. Sõltumata kaasamise tulemuslikkusest 

ja maastike hindamise ja identifitseerimise kvaliteedist maakonna- ja üldplaneeringutes 

lähtutakse eelduslikult, et need tingimused on täidetud.  

 

 

2.7 Metoodika 

 

Euroopa maastikukonventsioonist tulenevaid maastiku kvaliteedieesmärke seatakse 

kõikidel planeeringutasanditel [9: 24] ning tavapäraselt esineb maastike käsitlus üld- ja 

maakonnaplaneeringutes [24]. Käesolevas töös käsitletakse uurimismaterjalina Valga 

maakonnaplaneeringut ja Valgamaa üldplaneeringuid. Eelnevast lähtudes on käesoleva 

uurimistöö eesmärgiks hinnata, milliseid ruumikasutuse kokkuleppeid Valga 

maakonnaplaneeringus ja Valgamaa üldplaneeringutes saab tõlgendada Euroopa 

maastikukonventsioonis kirjeldatud maastiku kvaliteedieesmärgina maastikuplaneerimisel.  

 

Euroopa maastikukonventsioon käsitleb ühtmoodi olulistena kõiki maastike, kuna sealsete 

inimeste eluruumina on maastik oluline sõltumata selle seisundist. Reguleerimisalasse 

jäävad tavalised igapäevased maastikud samamoodi nagu silmapaistvad või kahjustatud 

maastikud, kuna igasugune maastik on keskkonnaks seal elavatele inimestele. [12: 7–8]. 
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Samamoodi tuuakse ELC heakskiitmise eelnõu seletuskirjas välja, et konventsiooni 

kohaldatakse Eestis kogu riigi territooriumile ning ühtmoodi olulised on kõik maastikud, 

sealhulgas tavalised igapäevased maastikud, kuna on sealsete inimeste elukeskkonnaks [9: 

3]. Planeerimisseaduse elukeskkonna parendamise põhimõte (§ 8) toetab kõigi maastike 

kui elukeskkonna kvaliteedi parandamist [25]. Valga maakonnaplaneeringus ja Valgamaa 

üldplaneeringutes on käsitletud väärtuslike maastike, mis on määratud ja mille väärtused 

on seatud maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“[36: 31]. Mõlemal planeeringutasandil on välja toodud ka kaitstavad 

loodusobjektid, mille kaitsekord lähtub kaitse-eeskirjadest ja looduskaitseseadusest 

tulenevatest nõuetest. Inimene tunnetab maastikuna aga keskkonda, milles ta viibib ja mis 

on vajalik igapäevaseks elutegevuseks [9: 18]. Seepärast käsitletakse käesolevas töös 

inimeste igapäevasele töö- ja elukeskkonnale ehk tavalistele igapäevastele maastikele 

seatud kvaliteedieesmärke ning jäetakse kõrvale väärtuslike maastike ja kaitsealade 

väärtuste tagamiseks seatud eesmärgid. Töös uuritakse Valga maakonnaplaneeringus ja 

Valgamaa üldplaneeringutes sõnastatud ruumikasutuse kokkulepeid (eesmärke, kavandatud 

tegevusi, seatud tingimusi jms), mis vastavad ELC-st tulenevale maastiku 

kvaliteedieesmärgi kontseptsioonile ning käsitlevad tavalisi igapäevaseid maastike. 

 

Uurimisküsimustena on püstitatud: 

1. Millised ruumikasutuse kokkulepped maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes 

vastavad ELC-st tulenevale kvaliteedieesmärgile igapäevastel maastikel?  

2. Mille kaudu on määratud igapäevaste maastike kvaliteedieesmärgid 

planeeringualal?  

3. Millised igapäevaste maastike kvaliteedieesmärgid maakonnaplaneeringus ja 

üldplaneeringutes on sarnased ning millised erinevad?  

 

Maastike hindamine ja identifitseerimine läbib kõiki planeeringuliike [9: 18]. See hõlmab 

alade füüsikaliste omaduste, hetkeolukorra, looduslike ja inimtegevuse tagajärjel tekkinud 

jälgede tundmist ja tunnustamist ning lisaks ka arenguprotsesside uurimist, mõjude ning 

nendest tulenevate võimalike ohtude väljaselgitamist. Identifitseerimisega seotud analüüsid 

peaksid hõlmama kogu territooriumi tervikuna, mitte ainult olulisteks või erandlikeks 

peetavaid osasid või omadusi. [14] Seega käsitletakse töös lisaks ka nende määratlust 

planeeringualal ning eri tasandite (maakonna- ja üldplaneeringute) planeeringutes seatud 

kvaliteedieesmärkide võrdlust. 
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Magistritöö uurimismetodiks on standardiseeritud kontentanalüüs, mille valimi 

moodustavad kehtiv Valga maakonnaplaneering 2030+ (kehtestatud 15.12.2017) ning kuni 

haldusreformi tulemusel moodustunud uute omavalitsuse üksuste üldplaneeringute 

kehtestamiseni kehtivad Valgamaa üldplaneeringud [43]. Eelnevast lähtudes käsitletakse 

uuringus Valgamaa omavalitsuse üksusi ja nende üldplaneeringuid haldusreformi eelse 

territoriaalse jaotuse alusel. 

 

Euroopa maastikukonventsiooni kohaselt on maastiku kvaliteedieesmärkideks üldsuse 

eelistused ümbritseva maastiku omaduste suhtes, mida on väljendatud pädevate 

ametiasutuste poolt [11: 2]. Igapäevaste maastike kvaliteedieesmärkide leidmiseks 

analüüsiti iga käsitletava planeeringu seletuskirja teksti ning otsiti kontekstilisi ühikuid 

(eesmärke, tegevusi, tingimusi jms), mis otseselt või kaudselt kirjeldavad konkreetseid 

tuleviku eelistusi igapäevaste maastike kui elukeskkonna omaduste suhtes. Iga leitud 

kontekstilise ühiku juures tuvastati ka nende määratlus, mille kaudu on nad 

planeeringualale seatud. Elukeskkonna eelistusi kirjeldavad tekstiosad grupeeriti peamiste 

tuvastatud teemade alusel: 

1) üldised kasutustingimused; 

2) infrastruktuuriga seonduvad kokkulepped; 

3) asustusega seonduvad kokkulepped; 

4) maakasutusega seonduvad kokkulepped; 

5) rohelise võrgustikuga seonduvad kokkulepped; 

6) maavarade kaevandamisega seonduvad kokkulepped; 

7) liikluskorraldusega seonduvad kokkulepped; 

8) ehitustegevusega seonduvad kokkulepped; 

9) avaliku kasutuse ja juurdepääsuga seonduvad kokkulepped; 

10) puhke- ja virgestusaladega seonduvad kokkulepped; 

11) haljastusega seonduvad kokkulepped; 

12) muud kokkulepped. 

 

Kõik sarnased harilike maastikega seotud kokkulepped koondati ühtse sõnastusega 

loendamisühikuteks ning koostati teemapõhised tabelid. Seejärel analüüsiti tuvastatud 

kokkulepete määratlust planeeringualdel ning võrreldi maakonnaplaneeringus ja 

üldplaneeringutes tuvastatud kokkuleppeid.   
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Kvaliteedieesmärgid Valga maakonnaplaneeringus 

 

Maakonnaplaneeringuga määratletakse maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja 

suundumused ning väljendatakse kohalike omavalitsuste üleseid huve [28]. Harilike 

maastike kvaliteedieesmärkide leidmiseks analüüsiti Valga maakonnaplaneeringu 2030+ 

seletuskirja ning otsiti kõiki ruumikasutuse kokkuleppeid (eesmärke, kavandatud tegevusi, 

seatud tingimusi jms), mis kirjeldva otseselt või kaudselt eelistusi igapäevase 

elukeskkonna omaduste suhtes. Kõigi kokkulepete puhul tuvastati, mille kaudu on nad 

planeeringualale seatud või määratud (piirkond, ala, objekt vms). Sarnase eesmärgiga 

kokkulepped võivad olla määratletud mitmel erineval viisil ning seejuures ka osaliselt või 

täielikult üksteisega planeeringualal kattuda. Mõnigad kokkulepped on planeeringualal 

määratud planeeringukaartide abil. Maakonnaplaneeringus tuvastatud sarnased 

kokkulepped võeti kokku ühtse sõnastusega ning koostati tabelid teemavaldkondade kaupa. 

Igas tabelis on näidatud tuvastatud kokkulepe ja selle määratlus planeeringualal.  

 

Valga maakonnaplaneeringus üldiste kasutustingimuste osas tuvastatud kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast ning nende määratlus planeeringualal on esitatud 

tabelis 2. 

 

Tabel 2. Kokkulepped üldiste kasutustingimuste osas Valga maakonnaplaneeringus [36] 

Üldised kasutustingimused Määratlus planeeringualal 
Eelistatakse tühjade maa-alade ja tühjalt seisvate 
hoonete kasutusele võtmist linnalise asustusega aladel  Linnalise asustusega aladel  

Tuuleparkide mürahäiringu vältimiseks ja tööstusalade 
keskkonnamõju leevendamiseks seatud tingimused Kogu planeeringualal 

Pöörata tähelepanu traditsioonilistele külamaastikele 
ning suurematele ja väiksematele külakeskustele kui 
elu- ja töökeskkonnale: visuaalsele ja funktsionaalsele 
atraktiivsusele, heakorrale, teede ja teeäärte 
korrasolekule 

Maalises piirkonnas  

Säilitada vaated väärtuslikele maastiku elementidele, 
eriti avalikult kasutatavate teede ääres Kogu planeeringualal 



51 
 

Üldised kasutustingimused Määratlus planeeringualal 
Linnaruum on polüfunktsionaalne ja lõimitud, 
soodustades kokku sobivate otstarvete kooskasutust: 
elu-, töö-, ettevõtlus- ja kultuurilissotsiaalse keskkonna 
koostoimimine 

Linnalise asustusega aladel  

Tähelepanu pööratakse liikumistakistusteta ruumi 
loomisele (erivajadustega ja puuetega inimeste 
vaatenurgast)  

Linnalise asustusega aladel  

Veekogude kaldatsoonis toimuvad arendustegevused ja 
veekogu kasutamine ei tohi halvendada veekogu 
keskkonnaseisundit  

Kogu planeeringualal 

Päikesepaneelide kasutuskohtadele seatud tingimused Kogu planeeringualal 
 

Üldiste kasutustingimustena tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 8 kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Võrdselt on kokkuleppeid 

planeeringualal määratletud kogu planeeringuala ja asustusstruktuuri põhiselt linnalise 

asustusega aladel ja maalises piirkonnas. Valga maakonnaplaneerigus on määratletud 

linnalise asustusega aladeks Valga, Otepää ja Tõrva ning nede lähiümbrus [36: 25]. 

Maaline piirkond on Valga maakonnaplaneeringu mõistes kogu maa-ala väljaspool 

linnalist asustust [36: 27]. Maakonnaplaneeringu asustusstruktuuri ja asustuse suunamise 

alapeatükis 2.3 (maaline piirkond) tuvastatud kokkulepe „--- Pöörata tähelepanu 

traditsioonilistele külamaastikele ning suurematele ja väiksematele külakeskustele kui elu- 

ja töökeskkonnale: visuaalsele ja funktsionaalsele atraktiivsusele, heakorrale, teede ja 

teeäärte korrasolekule“ [36: 28] on seatud Valga maakonnaplaneeringu KSH tulemustest 

lähtuvalt. Valga maakonnaplaneeringu KSH aruandes tuuakse välja, et arvestades ELC 

põhimõtteid on vajalik käsitleda maastiku kohaliku elaniku igapäevase töö- ja 

elukeskkonnana lisaks traditsioonilistele külamaastikele ka linnalistes asulates ning 

suuremates ja väiksemates külakeskustes ehk keskkonnas, mida kohalik elanik 

igapäevaselt kasutab. [35: 133] 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud infrastruktuuriga seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast ning nende määratlus planeeringualal on esitatud 

tabelis 3. 

 

Tabel 3. Infrastruktuuriga seonduvad kokkulepped Valga maakonnaplaneeringus [36] 

Infrastruktuuriga seonduvad kokkulepped Määratlus planeeringualal 
Soodustada kergliiklusteede juurde rajamist, 
nende kasutamist ja teiste liikumisvõimalustega 
sidumist  

Linnalise asustusega aladel ja toimepiirkonna 
linnalähivööndis 

Planeeringuga kavandatud kergliiklusteed Kogu planeeringualal 
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Infrastruktuuriga seonduvad kokkulepped Määratlus planeeringualal 
Kergliiklusteedele seatud tingimused Kogu planeeringualal 
Teenuste kättesaadavuse osas paindlike 
lahenduste (nt kauplusauto) ja kaugtöö 
võimaldamine 

Toimepiirkonna siirdevööndis ja äärealal 

Erinevate transpordiliikide (bussidel põhinev 
ühistransport, autoliiklus, kergliiklus) sidumine 
ja selleks vastava taristu rajamine (peatused, 
pargi-ja-reisi parklad, jalgrattaparklad, 
ühendusteed)  

Kogu planeeringualal 

Ühtse infrastruktuurivõrgu arendamine ja 
tsentraalsete lahenduste soodustamine 
(veevarustus, kanalisatsioon, kaugküte jmt) 

Linnalise asustusega aladel, nõrgalt kaitstud 
põhjaveega aladel ja olemasolevates 
suvilapiirkondades 

Kultuuriteenuste osutamisega seotud taristu 
peab olema kättesaadav keskustes  

Planeeringuala keskustes 

Olemasoleva tehnilise taristu (maantee-, 
raudteevõrgustiku jms) kvaliteedi tõstmine 

Kogu planeeringualal 

Valga-Koidula rudteetrassil reisijateveo 
taastamine  

Valga-Koidula raudteetrassil 

Raudteevõrgu arendamisele seatud tingimused Kogu planeeringualal 
Väike-Emajõe suudmesse väikesadama 
kavandamine ja sellelel tingimuste seadmine 

Väikese Emajõe suudmes 

Transpordiühenduste loomisel lähtutakse 
„viimase miili“ põhimõttest 

Kogu planeeringualal 

Kavandada võimalusel bussipeatuste 
valgustamine taastuvenergeetika lahenduste (nt 
päikesepaneelide) kasutamisega  

Kogu planeeringualal 

Uute 110 kV pingega õhuliinide 
trassikoridoride planeerimine ja tingimuste 
seadmine 

Trassikoridorid märgitud kaardil 

Sidevõrkude paiknemine tee tehnoloogilises 
vööndis või raudteekoridoris 

Kogu planeeringualal 

Kompaktsetel asustusaladel tuleb tagada toimiv 
sademeveesüsteem, et vältida 
sademeveeüleujutusi  

Kompaktse asustusega aladel 

 

Valga maakonnaplaneeringuga on tehnilise taristu üldiseks arengusuunaks seatud juba 

olemasoleva taristu kvaliteedi parandamine ning uusi taristuobjekte olulises mahus ei 

kavandata [36: 47]. Infrastruktuuriga seonduvalt tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 16 

kokkulepet, mis väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Kõige rohkem 

kokkuleppeid on planeeringualal määratletud kogu planeeringuala põhiselt. Lisaks on 

kasutatud ka toimepiirkondade põhist määrtlust, mis Valga maakonnaplaneeringu mõistes 

on funktsionaalselt seotud piirkond, mille piires inimesed tööl käivad, mille keskus(t)es on 

tagatud igapäevased teenused ja võimaldatakse kvaliteetset haridust. Toimepiirkonnad 

jagunevad linnalähivöödiks, siirdevööndiks ja äärealaks. [36: 74]. Infrastruktuuriga 

seonduvaid kokkuleppeid on planeeringualal määratletud veel asustusstruktuuri (linnalise 

ja kompaktse asustusega aladel), määratud alade (planeeringuala keskustes, nõrgalt 
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kaitstud põhjaveega aladel, suvilapiirkondades) kindla objekti (Valga-Koidula raudteetrass, 

kaardil märgitud trassikoridor) või veekogu (Väikese Emajõe) põhiselt (tabel 3). 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud asustusega seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast ning nende määratlus planeeringualal on esitatud 

tabelis 4. 

 

Tabel 4. Asustusega seonduvad kokkulepped Valga maakonnaplaneeringus [36] 

Asustusega seonduvad kokkulepped Määratlus planeeringualal 
Olemasolevate kompaktse ruumistruktuuriga 
asulate ning linnade tiheduse ja kompaktsuse 
tõstmine, suunates arengud nende asulate 
keskusaladele 

Kompaktse ruumistruktuuriga asulates ja 
linnades 

Olemasolevate hajusate asustusmustrite ning 
maapiirkondade atraktiivsuse (elukohana) 
säilitamine 

Hajaasustuses 

Kahaneva elanikkonna tingimustes toimiv 
asustusstruktuur, kus teenused ja töökohad on 
koondunud väljakujunenud keskustesse  

Kogu planeeringualal 

Püsiasustuse säilitamine äärealadel Äärealadel 
Ettevõtluspiirkonnad planeeritakse eelkõige 
linnalise asustusega aladele ja olemasolevate 
keskuste piirkonda 

Linnalise asustusega aladel ja olemasolevates 
keskustes 

Väikeettevõtluse arengu ja väiksemahulise 
tootmise soodustamine elanikele kohapealsete 
töökohtade tagamiseks 

Maalises asustuses ja väiksemates keskustes  

Maalises piirkonnas ei kavandata uusi 
kompaktse iseloomuga asustuse 
koondumiskohti, v.a põhjendatud juhul 
ettevõtlusalasid  

Maalises piirkonnas 

Asustuse arengu suunamisel Valgamaal 
lähtutakse eesmärgist hoida olemasolevat 
asustusstruktuuri (sh külatüüpe)  

Kogu planeeringuala 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 8 asustusega seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Kõige rohkem kokkuleppeid on 

planeeringualal määratletud asustusstruktuuri põhiselt näiteks asulate ja linnade 

kompaktsuse tõstmise või hajusate asustusmustrite säilitamise eesmärkide puhul. Lisaks on 

kasutatud ka kogu planeeringuala (olemasoleva asustusstruktuuri säilitamine) ja 

toimepiirkondade põhist (püsiasustuse säilitamine äärealadel) määrtlust (tabel 4). 
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Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud maakasutusega seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast ning nende määratlus planeeringualal on esitatud 

tabelis 5. 

 

Tabel 5. Maakasutusega seonduvad kokkulepped Valga maakonnaplaneeringus [36] 

Maakasutusega seonduvad kokkulepped Määratlus planeeringualal 
Elamu- ja tööstusalade (funktsioonide) lähestikku 
planeerimisel tuleb lähtuda häiringute vähendamise 
vajadusest ning olemasolevate elamute vahetus läheduses 
eelistada kaubandusliku- ja teenindusliku iseloomuga 
ettevõtlust 

Kogu planeeringualal 

Uute suuremate elamualade kavandamine on lubatud 
linnalise asustuse ala sees ja tuleb terviklikult siduda 
olemasoleva kompaktse asustusega  

Linnalise asustusega aladel 

Linnade rohevööndis tuleb koostöös RMK, omavalitsuste 
ja kohalike elanikega määrata raie- ja puhketsoonid 
selliselt, et linna lähialal säiliksid puhkevõimalused  

Linnade rohevööndis 

Väärtuslikku põllumajandusmaad kasutatakse üldjuhul 
põllumajanduslikuks tegevuseks  Väärtuslikul põllumajandusmaal 

Maakasutuslikult kavandatakse eraldi kinnistud 
võrguettevõttele ainult piirkonnaalajaamade tarbeks  Kogu planeeringualal 

Taastuvenergia tootmiseks tuleb eelistada vähem 
väärtuslikke alasid (väljaspool rohelist võrgustikku, 
väärtuslikke maastikke ja väärtuslikku 
põllumajandusmaad)  

Kogu planeeringualal 

Vältida kogunemis- ja puhkealade planeerimist 
suurõnnetuse ohuga objektide ohuala piirkonda või 
tööstusalade vahetusse lähedusse  

Määratud ala või piirkond 

Tootmisettevõtete ja -hoonete rajamiseks eelistada 
endiste majandite farmide ja tehnohoonete 
(remonditöökojad jms) alasid 

Maa või ehitise kasutamise otstarbest 
lähtuvalt 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 8 maakasutusega seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Enamasti on kokkulepped 

määratletud kogu planeeringuala (nt taastuvenergia tootmiseks eelistada vähem väärtuslike 

alasid) või maakonnaplaneeringus kirjeldatud ala (nt väärtuslike põllumajandusmaade 

kasutamine põllumajanduslikuks tegevuseks) põhiselt. Asustusstruktuuri põhiselt on 

lubatud uute suuremate elamualade kavandamine linnalise asustusega alal ja ehitise 

kasutamise otstarbe põhiselt eelistatakse tootmisettevõtete ja -hoonete rajamist endiste 

majandite farmide ja tehnohoonete aladele (tabel 5). 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud rohelise võrgustikuga seonduvad kokkulepped, 

mis väljendavad eelistusi elukeskkonnast ning nende määratlus planeeringualal on esitatud 

tabelis 6. 
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Tabel 6. Rohelise võrgustikuga seonduvad kokkulepped Valga maakonnaplaneeringus [36] 

Rohelise võrgustikuga seonduvad 
kokkulepped 

Määratlus planeeringualal 

Linnalise asustuse aladele ulatuvad rohelise 
võrgustiku osad on eelkõige puhkeotstarbelised 
ning oluline on säilitada ja parandada rohelise 
võrgustiku sidusust nii linnalise asustuse ala 
siseselt kui ka ühendusi teiste rohelise 
võrgustiku struktuuridega  

Roheline võrgustik linnalise asustusega aladel 

Rohelise võrgustiku sidususe (piiride) 
parandamine maakonna tasandil  

Kogu planeeringualal 

Rohelise võrgustiku tuumaladel ja koridorides, 
kus metsakategooriaks on tulundusmets, võib 
arendada majandustegevust 

Rohelise võrgustiku tuumaladel ja koridorides 

Võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et 
looduslike alade osatähtsus tuumalas ei langeks 
alla 90%  

Rohelise võrgustiku tuumaladel 

Rohumaadel on koosluse säilitamise huvides 
vajalik taastada põllumajandustegevus 
(karjatamine ja regulaarne niitmine) 

Rohelise võrgustiku aladel 

Maastikulise ja bioloogise mitmekesisuse 
(metsakooslused, poollooduslikud ja 
looduslikud niidud ning neid ühendavad 
koridorid põlluservad, kraavid, tee- ja 
metsaservad ning väikesepinnaliste biotoopid 
nagu kivikuhjad ja põlluvahe-metsatukad) 
säilitamine  

Rohelise võrgustiku aladel 

Infrastruktuuriobjektide (eelkõige maanteede) 
arenduste/rekonstrueerimise korral, mis 
toimuvad rohevõrgustiku konfliktialadel, tuleb 
ette näha toimivad lahendused konfliktide 
leevendamiseks ( tee-ehituslikud, 
liikluskorralduslikud jms meetmed)  

Rohelise võrgustiku konfliktaladel 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 7 rohelise võrgustikuga seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Rohelise võrgustikuga seonduvad 

kokkulepped on peamiselt ka rohelise võrgustiku põhiselt määratletud. Kogu 

planeeringuala põhiseks määratluseks võib pidada eesmärki parandada maakonna tasandil 

rohelise võrgustiku sidusust (piiride muutmine) (tabel 6).  

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud maavarade kaevandamisega seonduvad 

kokkulepped, mis väljendavad eelistusi elukeskkonnast ning nende määratlus 

planeeringualal on esitatud tabelis 7. 
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Tabel 7. Maavarade kaevandamisega seonduvad kokkulepped Valga 

maakonnaplaneeringus [36] 

Maavarade kaevandamisega seonduvad 
kokkulepped 

Määratlus planeeringualal 

Linnalise asustuse alal peab säilima kvaliteetne 
elukeskkond ka siis, kui toimub 
kaevandustegevus  

Linnalise asustusega alal 

Kasutuselevõetud maardlates tuleb varud 
ammendada ning alad majandustegevuse 
lõppemisel korrastamisprojekti abil korrastada 
nii, et maastikul oleks eeldused kujuneda 
vähemalt samaväärseks kaevandamiseelse 
seisuga või võimaldada maade edasist kasutust 
kas põllu- või metsamaana, puhkeala või 
ehitusalana 

Kogu planeeringualal 

Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel 
alasid, mis asuvad väärtuslikel 
põllumajandusmaadel, väärtuslikel maastikel, 
rohelise võrgustiku alal ja linnade puhkealadena 
määratud linnade rohevööndis  

Väärtuslikel põllumajandusmaadel, väärtuslikel 
maastikel, rohelise võrgustiku alal ja linnade 
puhkealadena määratud linnade rohevööndis 

Turba kaevandamiseks tuleb eelistada juba 
kuivendusest rikutud alasid 

Kogu planeeringualal 

Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava 
tegevuse korraldamisel tuleb tagada 
arvelevõetud maavara kaevandamisväärsena 
säilimine ja juurdepääs maavaravarule 

Kogu planeeringualal 

Maavarade kaevandamisel minimeerida 
negatiivsed keskkonnamõjud  

Kogu planeeringualal 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 6 maavarade kaevandamisega seonduvat 

kokkulepet, mis väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Enamasti on 

kokkulepped määratletud kogu planeeringuala põhiselt nagu näiteks kvaliteetse 

elukeskkonna säilimise tagamisel ja negatiivsete keskkonnamõjude minimeerimisel. Ühe 

eesmärgina tuvastati maardlate kasutuselevõtu vältimine määratud alade nagu väärtuslikel 

põllumajandusmaadel ja maastikel, rohelise võrgustiku alal ja linnade puhkealadena 

määratud linnade rohevööndis. Asustusstruktuuri kaudu on määratud kvaliteetse 

elukeskkonna säilimine kaevandustegevus korral linnalise asustusega aladel (tabel 7). 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud liikluskorraldusega seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast ning nende määratlus planeeringualal on esitatud 

tabelis 8. 
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Tabel 8. Liikluskorraldusega seonduvad kokkuelepped Valga maakonnaplaneeringus [36] 

Liikluskorraldusega seonduvad kokkulepped Määratlus planeeringualal 
Ühistranspordikorraldus võimaldab ühendusi 
tugitoimepiirkonna keskusest 
maakonnakeskusesse ning lähemate ja/või 
oluliseks sihtpunktiks olevate teistes 
maakondades asuvate keskuslinnadega  

Tugitoimepiirkonna keskuses 

Ühistranspordi liinide ja graafikute 
kujundamisel peab olema tagatud 
ühistranspordiga keskuslinna tööle ja kooli 
käimise võimalus 

Kogu planeeringualal 

Paindlikele lahenduste rakendamine (nt 
hõredama graafikuga kindlatel nädalapäevadel 
erinevatesse keskustesse suunduvad 
maakonnaliinid, "nõudebuss" jms) 

Hajusa asustusega piirkondades 

Rahvusvaheliselt on oluline tagada rongi- ja 
bussiühendus Valka ja Riiaga  

Maakonna linnades 

Kavandada "pargi-ja-reisi" parklad nii autodele 
kui jalgratastele suurematesse rongi- ja 
bussijaamadesse  

Rongi- ja bussijaamades 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 5 liikluskorraldusega seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Tugitoimepiirkonna keskuste põhiselt 

on seatud eesmärgiks, et ühistranspordikorraldus võimaldab ühendusi tugitoimepiirkonna 

keskusest maakonnakeskusesse ning lähemate ja/või teistes maakondades asuvate 

keskuslinnadega. Tugitoimepiirkond on Valga maakonnaplaneeringu mõistes 

toimepiirkonda toetav ja oma piirkondliku keskusega piirkond. Kogu planeeringuala 

põhiselt peab ühistranspordi liinide ja graafikute kujundamisega olema tagatud 

ühistranspordiga keskuslinna tööle ja kooli käimise võimalus. Asustusstruktuuri põhiselt 

soovitakse rakendada paindlikemaid lahendusi ühistranspordi korraldamisel hajusa 

asustusega piirkondades ning tagada rongi- ja bussiühendus Valka ja Riiaga maakonna 

linnades. Kindlate objektidena on määratletud rongi- ja bussijaamad, kuhu soovitakse 

kavandada „parg-ja-reisi“ parklad nii autodele kui jalgratastele (tabel 8). 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud ehitustegevusega seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast ning nende määratlus planeeringualal on esitatud 

tabelis 9. 
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Tabel 9. Ehitustegevusega seonduvad kokkulepped Valga maakonnaplaneeringus [36] 

Ehitustegevusega seonduvad kokkulepped Määratlus planeeringualal 
Vältida ehitustegevust liigniisketel ja üleujutusaladel Maalises piirkonnas 
Teede (riigimaanteed, raudteed jne) lähedusse rajatiste 
kavandamisel, mille kogukõrgus on 30 m ja enam (nt 
tuulikud, mobiilimastid), tuleb kavandamisel lähtuda 
põhimõttest, et rajatis ei asuks teele lähemal kui rajatise 
kogukõrgus 

Kogu planeeringualal teede läheduses 

Lasketiiru piiranguvööndisse ei ole võimaliku müra 
leviku tõttu soovitatav rajada müratundlikke hooneid 
(elamuid, puhkeotstarbelisi hooneid jne)  

Lasketiiru piiranguvööndis 

Üleujutusaladel tuleb ehitustingimuste seadmisel 
arvestada üleujutusriskiga, et tagada nii ehitise püsivus 
kui ka looduslike protsesside jätkumine  

Üleujutusaladel 

Hoonestusskaala on inimmõõtmeline, mis lähtub üldjuhul 
väljakujunenud linnaehituslikust ilmest. Hooned on 
üldjuhul paigutatud tänavajoonele, luues selgelt 
piiritletud tänavaruumi  

Linnalise asustusega aladel  

Fassaad on avatud: hooneelemendid (akna- ja ukseavad, 
fassaadi liigendatus, trepid jms) paiknevad inimese 
tasandil 

Linnalise asustusega aladel  

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 6 ehitustegevusega seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Asustustruktuuri põhiselt on seatud 

tingimusi hoonetele linnalise asustusega aladel. Maakonnaplaneeringus määratud ala 

põhiselt on käsitletud ehitustegevust liigniisketel ja üleujutusaladel ning lasketiiru 

piiranguvööndis. Kogu planeeringuala piires on kindla objekti põhiselt määrtletud kõik 

teed, mille lähedusse rajatavatele ehitistele on seatud piirangud nende kõrgusest tulenevalt 

(tabel 9). 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud avaliku kasutuse ja juurdepääsuga seonduvad 

kokkulepped, mis väljendavad eelistusi elukeskkonnast ning nende määratlus 

planeeringualal on esitatud tabelis 10. 

 

Tabel 10. Avaliku kasutuse ja juurdepääsuga seonduvad kokkulepped Valga 

maakonnaplaneeringus [36] 

Avaliku kasutuse ja juurdepääsuga 
seonduvad kokkulepped 

Määratlus planeeringualal 

Avalikult kasutatavatele matkaradadele, 
vaatekohtadele ja supluskohtadele tuleb tagada 
juurdepääs 

Kogu planeeringualal matkaradadele, 
vaatekohtadele ja supluskohtadele 

Tagada piisaval arvul juurdepääse kallasrajale  Kogu planeeringualal kallasrajale 
Tagada juurdepääs avalikult kasutatavatele 
teedele, sh riigimaanteedele  

Kogu planeeringualal avalikult kasutatavatele 
teedele 
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Avaliku kasutuse ja juurdepääsuga 
seonduvad kokkulepped 

Määratlus planeeringualal 

Avalikud juurdepääsud tagatakse väiksematele 
paadi- ja kodusadamatele, 
lautritele/sildumiskohtadele 

Kogu planeeringualal paadi- ja kodusadamatele, 
lautritele/sildumiskohtadele 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 4 avaliku kasutuse ja juurdepääsuga seonduvat 

kokkulepet, mis väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Kõik tuvastatud 

kokkulepped kehtivad kogu planeeringuala piires, kuid määratud on kindlad objektid, 

millele peab olema tagatud avalik juurdepääs (tabel 10). 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud puhke- ja virgestusaladega seonduvad 

kokkulepped, mis väljendavad eelistusi elukeskkonnast ning nende määratlus 

planeeringualal on esitatud tabelis 11. 

 

Tabel 11. Puhke- ja virgestusaladega seonduvad kokkulepped Valga 

maakonnaplaneeringus [36] 

Puhke- ja virgestusaladega seonduvad 
kokkulepped 

Määratlus planeeringualal 

Linnalise asustuse ümbruses oleva 
rohevõrgustiku arendamisel puhkealadeks luua 
inimestele võimalused vaba aja veetmiseks 
looduses,rajada rekreatsioonirajatisi (nt jalutus-, 
jooksu- ja suusaradasid) ning ühendada need 
linna kergliiklusteede võrgustikuga   

Linnades ja linnalise asustuse ümbruses 

Avalikult kasutatavatele matkaradadele, 
vaatekohtadele ja supluskohtadele tuleb tagada 
teenindustaristu (parkimine, prügikastid jne) 
alade kasutamiseks 

Kogu planeeringuala avalikult kasutatavatele 
matkaradadele, vaatekohtadele ja 
supluskohtadele 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 2 puhke- ja virgestusaladega seonduvat kokkulepet, 

mis väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Kokkulepped on määratletud 

asustusstruktuuri (linnad ja nende ümbrus) ja kogu planeeringuala piires kindlate objektide 

põhiselt (tabel 11). 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud haljastusega seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast ning nende määratlus planeeringualal on esitatud 

tabelis 12. 

 

 



60 
 

Tabel 12. Haljastusega seonduvad kokkulepped Valga maakonnaplaneeringus [36] 

Haljastusega seonduvad kokkulepped Määratlus planeeringualal 
Suuremate ettevõtlusalade või üksikute 
tootmishoonete arendamisel elamu- ja 
puhkealade ning ühiskondlike hoonete 
lähedusse tuleb need vajadusel omavahel 
eraldada kõrghaljastatud puhveraladega ja 
rakendada vajadusel võimalikke negatiivseid 
mõjusid leevendavaid meetmeid 

Elamu- ja puhkealade ning ühiskondlike 
hoonete läheduses 

Haljastus on mitmekesine, parkide ja 
linnaväljakute ning tänavaruumi kujundus 
arvestab erinevate kasutajagruppide vajadustega  

Linnalises keskkonnas 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 2 haljastusega seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Maa kasutamise otstarbe põhiselt on 

määratletud elamu- ja puhkealade ning ühiskondlike hoonete läheduses kaitsehaljastuse 

vajadus ettevõtlusalade või üksikute tootmishoonete arendamisel. Asustusüksuse põhiselt 

on seatud tingimusi haljastusele linnalises keskkonnas (tabel 12). 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud kokkulepped, mida ei olnud võimalik käsitleda 

ühtse teemavaldkonnana, kuid mis väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 

13. 

 

Tabel 13. Muud Valga maakonnaplaneeringus tuvastatud kokkulepped [36] 

Muud kokkulepped Määratlus planeeringualal 
Elukeskkonna esteetiliste väärtuste säilimist ja jätkuvust 
tuleb pidada kvaliteetse elukeskkonna üheks tagatiseks. 
Elukeskkonna esteetilised väärtused hõlmavad nii 
väljakujunenud (küla)maastikulisi tervikuid, linnalises 
keskkonnas kujunenud iseloomulikke miljöösid kui ka 
üksikehitiste kõrget arhitektuurset kvaliteeti  

Kogu planeeringualal 

Tagada ohutud kaugused ja luua puhvertsoonid ohtlike 
objektide (suurõnnetuse ohuga ettevõtted, 
kütusetorustikud) ja elamurajoonide, ühiskondlike 
hoonete ja alade, puhkealade ning peamiste 
transpordiliinide vahele  

Kogu planeeringualal asuvad ohtlikud 
objektid 

Pöörata tähelepanu ehitismälestiste, kultuuripärandi 
objektide ja miljööväärtuslikel aladel asuvate väärtuslike 
ehitiste väärtuste säilimisele ning sobilikele 
kasutusviisidele. Linnalise keskkonna omanäolise 
ehitatud keskkonna säilitamiseks kaitstakse erinevatele 
ajastutele iseloomulikke hoonestusalasid  

Kogu planeeringualal 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 3 muud kokkulepet, mis väljendavad eelistusi 

elukeskkonna omaduste suhtes. Kogu planeerigualal soovitakse säilitada elukeskkonna 
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esteetilisi väärtusi ning ehitsmälestisi ja kultuuripärandi objekte. Eesmärgiks on seatud ka 

ohutute kauguste tagamine ja puhvertsoonid loomine ohtlike objektide eraldamiseks. (tabel 

13). 

 

 

3.2 Kvaliteedieesmärgid Valga maakonna üldplaneeringutes  

 

Üldplaneeringutega seatakse ruumilise arengu suundumused ja põhimõtted planeeringualal 

[25]. Harilike maastike kvaliteedieesmärkide leidmiseks analüüsiti Valgamaa 

üldplaneeringute seletuskirjasid ning otsiti kõiki ruumikasutuse kokkuleppeid (eesmärke, 

kavandatud tegevusi, seatud tingimusi jms), mis kirjeldva otseselt või kaudselt eelistusi 

igapäevase elukeskkonna omaduste suhtes. Üldplaneeringutes tuvastatud sarnased 

kokkulepped võeti kokku ühtse sõnastusega, mille põhjal koostati tabelid 

teemavaldkondade kaupa. Igas tabelis on näidatud tuvastatud kokkulepped ja nende 

esinemine 13-nes endises Valgamaa kohaliku omavalitsuse üksuses. 

 

Kõigi Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud kokkulepete puhul selgitati, mille kaudu on 

nad planeeringualale seatud või määratud (piirkond, ala, objekt vms). Sarnase eesmärgiga 

kokkulepped võivad olla määratletud mitmel erineval viisil ning seejuures ka osaliselt või 

täielikult üksteisega planeeringualal kattuda. Mõnigad kokkulepped on planeeringualal 

määratud planeeringukaartide abil. Lisaks võib sarnaseid kokkuleppeid olla määratud 

erinevalt ka erinevate valdade üldplaneeringutes. Seepärast on käesolevas töös käsitletud 

üldplaneeringutes tuvastatud kokkulepete määratlusi, mille kaudu nad on planeeringualale 

seatud, üldisemalt ehk määratlusviiside põhiselt.  

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud kokkulepped üldiste kasutustingimuste osas, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 14. 
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Tabel 14. Kokkulepped Valgamaa üldplaneeringutes üldiste kasutustingimuste osas [44–

57] 

Üldised kasutustingimused 

H
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Tootmistegevuse piiramine 
negatiivsete mõjude või 
suure keskkonnariski 
vältimiseks 

+   + + +       +     +   

Eelistada vanade talukohtade 
ja teede korrastamist uute 
rajamisele  

+ + + + + + + + + +     + 

Looduskeskkonna ja 
maastikumiljöö säilitamine  

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

Kompaktse keskuse 
kujundamisega seotud 
eesmärgid 

      +   +         +     

Arhitektuurile seatud 
tingimused 

+ + + + +   + + + + + +   

Erivajadustega ja puuetega 
inimestega arvestamine 

      + + +         +     

Kuritegevust ennetavad ja 
maandavad meetmed 

  +   + +           + +   

Viitade ja siltide kasutamine  + +   + +           +   + 
Vaadete avatuse tagamine + +   + +         + +    
Kalmistutega seotud 
eesmärgid 

      +             +     

Reovee kogumisele ja 
puhastamisele seatud 
tingimused 

+ +   + + +         + +   

Põllumaade kasutamisega 
seonduvad tingimused + +   + +   + +   +   +   

Tingimused kinnistutele ja 
kruntidele       + +       +   + +   

Ehituskeeluvööndi 
muutmine       +               +   

Veekvaliteedi säilitamine       + +                 
Krundi (k.a katastriüksuse) 
minimaalne suurus 

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

 

Üldiste kasutustingimustena tuvastati Valgamaa üldplaneeringutes 16 kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Kõik tuvastatud kokkulepped 

esinesid ainukesena Otepää valla üldplaneeringus, mis on ühtlasi ka kõige hiljem (s.o 

01.10.2013; tabel 1) kehtestatud üldplaneering Valga maakonnas. Kõige vähem erinevaid 

kokkuleppeid esines Karula, Puka, Põdrala, Sangaste ja Õru valdade üldplaneeringutes. 

Enamikes Valgamaa üldplaneeringutes esines looduskeskkonna ja maastikumiljöö 
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säilitamisega, krundi minimaalse suurusega, vanade talukohtade ja teede korrastamise 

eelistamisega ning arhitektuuriga seotud üldisi kasutustingimusi. Kõige vähem esines aga 

kalmistutega, ehituskeeluvööndi muutmisega, veekvaliteedi säilitamisega ja kompaktse 

keskuse kujundamisega seotud kasutustingimusi (tabel 14).  

 

Valgamaa üldplaneeringutes üldiste kasutustingimustena tuvastatud kokkulepped on 

määratletud mitmel erineval viisil. Kogu planeeringuala põhiselt on üldplaneeringutes 

eelistatud näiteks vanade teede korrastamist uute rajamisele ning looduskeskkonna ja 

maastikumiljöö säilitamist. Lisaks on üldplaneeringutes määratud ala või piirkonna 

põhiselt määratletud vaadete avatuse tagamine. Samuti kompaktse keskuse kujundamisega 

seotud eesmärgid on seatud Otepää ja Puka valdade ning Tõrva linna üldplaneeringutes 

määratletud keskuse alal [47, 49, 50, 55]. DP kohustusega ala põhiselt on seatud tingimusi 

arhitektuurile või määratud krundi minimaalne suurus. Ehitise või maa kasutamise otstarbe 

järgi on üldplaneeringutes määratletud piiranguid tootmistegevusele negatiivsete mõjude 

või suure keskkonnariski vältimiseks ning kuritegevust ennetavad ja maandavad meetmed. 

Erivajadustega ja puuetega inimestega arvestamiseks on seatud tingimusi näiteks 

elamuehituses ja üldkasutatavate hoonete maal (Otepää, Palupera, Tõrva). Kindla objekti 

(ehitise) põhiselt on seatud kalmistutega seotud eesmärke, vähendatud ehituskeeluvööndit 

teatud kinnistutel või soovitakse viitade ja siltide kasutamist peamiselt puhke- ja 

majutusvõimaluste ning turismiobjektide tähistamiseks. Asustiheduse ja -struktuuri 

põhiselt on seatud tingimused reovee kogumisele ja puhastamisele (hajaasustuses, 

kompaktse asustusega piirkondades) ning eelistatakse vanade talukohtade korrastamist 

uute rajamisele. Rohelise võrgustiku ja miljööväärtuslike alade põhiselt on määratletud 

põllumaade kasutamisega ja arhitektuurile seatud tingimusi. Veekogu ja selle 

kaitsevööndite (sh kallasraja) põhiselt on seatud nõudeid kinnistutele ja kruntidele ning 

veekvaliteedi säilitamiseks. [44–57] 

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud infrastruktuuriga seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 15. 
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Tabel 15. Infrastruktuuriga seonduvad kokkulepped Valgamaa üldplaneeringutes [44–57] 

Infrastruktuuriga 
seonduvad kokkulepped H
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Teede tehnilise seisukorra 
parandamine, mustkatte alla 
viimine, taastamine jms 

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

Uute teelõikude ja 
parkimisplatside 
kavandamine 

      + +     +     + +   

Kergliiklusteede 
kavandamine 

+ + + + +     + +   + + + 

Planeeringuala katva ja 
läbiva kergliiklusteede 
võrgustiku väljaarendamine 

      + +             +   

Uute lautrikohtade ja sildade 
kavandamine 

+                   +     

Lennuraja kavandamine         +                 
Tänavavalgustuse 
arendamise põhimõtete 
seadmine 

  +   + +         + +     

Turismiinfrastruktuuri 
arendamine ja 
väljaehitamine 

+   + +   +     +   +     

Üldkasutatavate hoonete 
ehitamine (ümberehitamine) 
või olemasolevate 
säilitamine 

  +   + + +         +     

Tehnovõrkude 
projekteerimine maa alla 
ja/või teemaale 

+ + + +   + + + + +   +   

Täiendavate elektriliinide 
väljaehitamine lähtuvalt 
liitumissoovist 

+ + +       +   +         

Andmesidevõrgu katvuse ja 
kvaliteedi parandamine  

+   +     + + +   +       

Ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni arendamine 
ning kinnistutele liitumise 
võimaldamine 

+ + + + + + + + + +   +   

Olemasolevate puurkaevude 
rekonstrueerimine ja 
ühendamine uute võrkudega  

+ + +   +     + +         

Uute trasside ja 
reoveepuhastite ehitamine 
ning olemasolevate 
rekonstrueerimine 

  +   +   +   +   + +   + 

Sademeveesüsteemi 
arendamine ja 
kasutustingimused 

                    + +   

Gaasitorustiku kavandamine +                   + +   
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Infrastruktuuriga 
seonduvad kokkulepped H
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Tuletõrje veevõtukohtade 
rajamine ja tingimuste 
seadmine. 

      + +       +     +   

Tsentraalküttepiirkonna 
määramine ning liitumise 
võimaldamine. 

      +   +   +       +   

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati 19 infrastruktuuriga seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Erinevaid infrastruktuuriga 

seonduvaid kokkuleppeid esines kõige rohkem Otepää, Helme ja Palupera valdade ning 

Tõrva linna üldplaneeringutes. Kõige vähem aga Põdrala ja Õru valdade üldplaneeringutes. 

Enamikes Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati teede tehnilise seisukorra parandamisega 

(sh taastamisega) ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamisega seotud eesmärke. 

Kõige vähem esines lennuraja, lautri ja sildade kavandamist ning sademeveesüsteemi 

arendamisega seotud tingimusi (tabel 15).  

 

Infrastruktuuriga seonduvaid kokkulepeid on üldplaneeringutes määratletud kogu 

planeeringuala põhiselt näiteks teede tehnilise seisukorra parandamise, kergliiklusteede 

võrgustiku arendamise, andmesidevõrgu katvuse ja kvaliteedi parandamise puhul. Lisaks 

on ÜP-s määratud ala või piirkonna põhiselt määratletud turismiinfrastruktuuri arendamine 

ja väljaehitamine ning sademeveesüsteemi arendamine. DP kohustusega ala põhiselt on 

seatud tingimusi tuletõrje veevõtukohtadele ning määratud tsentraalküttepiirkonnad. 

Ehitise või maa kasutamise otstarbe järgi on kavandatud kergliiklusteid ning ühisveevärgi 

ja kanalisatsiooni arendamist. Kindla objekti (ehitise) põhiselt on kavandatud 

gaasitorustiku, uusi teelõike ja parkimisplatse, üks lennurada harrastuslendude tarbeks ning 

üldkasutatavate hoonete ehitamist ja säilitamist. Asustiheduse ja -struktuuri põhiselt on 

kavandatud tänavalgustust ja selle arendamist, olemasolevate puurkaevude 

rekonstrueerimist ning reoveepuhastite ehitamist ja rekonstrueerimist. Miljööväärtuslikel 

aladel eelistatakse tehnovõrkude projekteerimist maa alla ja teemaale. Veekogu põhiselt on 

kavandatu lautrikohtasid Väikesele Emajõele [44: 11] ja sildasid Õhne jõele [55: 26]. 

Valgamaa üldplaneeringutes ei tuvastatud infrastruktuuriga seonduvaid kokkuleppeid, mis 

oleksid määratud rohelise võrgustiku põhiselt. [44–57] 
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Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud asustusega seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 16. 

 

Tabel 16. Asustusega seonduvad kokkulepped Valgamaa üldplaneeringutes [44–57] 

Asustusega seonduvad 
kokkulepped H
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Asustuse arengu suunamisel 
lähtutakse eesmärgist hoida 
ja arendada olemasolevat 
asustusstruktuuri (sh 
külatüüpe)  

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

Olemasolevate kompaktse 
ruumistruktuuriga asulate 
ning linnade tiheduse 
tõstmine ja kompaktsemaks 
muutmine 

+ +   + +             + + 

Kavandad asustus väljapoole 
rohelise võrgustiku alasid       

+ + 
    

+ 
          

 
Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati 3 asustusega seonduvat kokkulepet, mis väljendavad 

eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Kõigis Valgamaa valdades oli asustuse arengu 

suunamisel seatud eesmärgiks hoida ja arendada olemasolevat asustusstruktuuri (sh 

külatüüpe). Karula, Puka, Põdrala, Taheva ja Tõlliste valdade ning Tõrva linna 

üldplaneeringutes oli see ühtlasi ka ainuke asustusega seonduv kokkulepe. Ainult Otepää, 

Palupera ja Sangaste valdades oli asustuse kavandamist piiratud rohelise võrgustikuga 

aladel (tabel 16).  

 

Olemasoleva asustusstruktuuri hoidmise ja arendamise eesmärk on üldplaneeringutes 

seatud kogu planeeringuala põhiselt. Olemasolevate kompaktse ruumistruktuuriga asulate 

ning linnade tiheduse tõstmise ja kompaktsemaks muutmise eesmärk on seatud 

asustiheduse põhiselt ning asustuse kavandamist on piiratud rohelise võrgustikuga aladel. 

[44–57] 

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud maakasutusega seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 17. 
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Tabel 17. Maakasutusega seonduvad kokkulepped Valgamaa üldplaneeringutes [44-57] 

Maakasutusega seonduvad 
kokkulepped H
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Maa-alade täiendavate 
otstarvete kavandamine 

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

Segafunktioonide lubamine - 
erinevate teenuste 
kättesaadavuse parandamine 

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

Olemasolevate 
tootmismaade 
kasutuselevõtmine ja 
laiendamine 

+ +   + + +   + + + + +   

Tootmistegevus suunatakse 
eemale põllumajandus-, 
elamu- ja 
puhkepiirkondadest 

      +       +   +     + 

Heade põllu- ja metsamaade 
säilitamine 

+ + +   + + + +   +     + 

Aiamaade kavandamine   +     +                 
 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati 6 maakasutusega seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Kõigis Valgamaa valdade 

üldplaneeringutes on kavandatud maa-aladele täiendavaid otstarbeid, mis on ka 

üldplaneeringute üks peamisi ülesandeid. Kõige vähem esines aiamaade kavandamist, 

mida oli tehtud ainult Hummuli ja Palupera valdade üldplaneeringutes (tabel 17).  

 

Üldplaneeringutes maa-aladele määratud otstarbed on märgitud planeeringukaartidel ning 

seda on tehtud üle kogu planeeringuala. Heade põllu- ja metsamaade säilitamise eesmärk 

on peamiselt seatud kogu planeeringuala põhiselt. Maa või ehitise kasutamise otstarbest 

lähtuvalt on lubatud ka segafunktsioone näiteks teenuste kättesaadavuse parandamise 

eesmärgil. Levinud eesmärgiks on ka olemasolevate tootmismaade kasutuselvõtmine või 

laiendamine. ÜP-s määratud ala või piirkonna põhiselt on kavandatud aiamaasid elanikele 

ning soovitakse tootmistegevust suunata eemale põllumajandus-, elamu-, ja 

puhkepiirkondadest. [44–57] 

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud rohelise võrgustikuga seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 18. 
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Tabel 18. Rohelise võrgustikuga seonduvad kokkulepped Valgamaa üldplaneeringutes [44–

57] 

Rohelise võrgustikuga 
seonduvad kokkulepped H
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Rohelise võrgustiku 
konfliktialadel kavandatud 
liikluskorralduslikud 
meetmed ohu vältimiseks 
(liiklusmärgid)  

+   + + +   + + + +     + 

Rohelise võrgustiku 
toimimise tagamine (vältida 
olulise mõjuga ehitiste ja 
infrastruktuuride rajamist, 
mitte läbi lõigata rohelise 
võrgustiku koridori) 

+ + + + +   + + + +     + 

Tingimused õuemaale 
rohelise võrgustiku aladel 
(suurus, piirangud jms)  

  +   + +       +         

Rohelise võrgustiku 
tugevdamiseks maastikulise 
ja bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine  

  +   + +         +     + 

Võrgustiku 
funktsioneerimiseks ei tohi 
looduslike alade osatähtsus 
tuumalas langeda alla 90%  

+   +   +   + + + +     + 

Rohelise võrgustiku 
sidumine asulate 
haljasühendustega 

          +         + +   

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati 6 rohelise võrgustikuga seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Erinevaid rohelise võrgustikuga 

seonduvaid kokkuleppeid esines kõige rohkem Palupera valla üldplaneeringus. Kõige 

vähem aga Puka valla ning Tõrva ja Valga linna üldplaneeringutes. Enamikes Valgamaa 

üldplaneeringutes oli seatud kokkuleppeid rohelise võrgustiku toimimise tagamise 

eesmärgil ning kavandatud liikluskorralduslike meetmeid ohu vältimiseks rohelise 

võrgustiku konfliktialadel. Kõige vähem oli seatud tingimusi rohelise võrgustiku aladel 

asuvatele õuealadele ning kavandatud rohelise võrgustiku sidumist asulate 

haljasühendustega (tabel 18). Rohelise võrgustikuga seonduvad kokkulepped on 

määratletud rohelise võrgustiku põhiselt [44–57].  

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud maavarade kaevandamisega seonduvad 

kokkulepped, mis väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 19. 
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Tabel 19. Maavarade kaevandamisega seonduvad kokkulepped Valgamaa 

üldplaneeringutes [44-57] 

Maavarade 
kaevandamisega 
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Tagada maavara 
kaevandamisväärsena 
säilimine ja juurdepääs 
maavaravarule 

      +                   

Kaevandustegevuse 
kavandamine 

  + +   +     + +       + 

Kaevandamisega ei tohi 
kaasneda pöördumatuid 
keskkonnakahjusid (sh 
negatiivset mõju kohalikule 
veerežiimile, inimese 
tervisele ja heaolule) 

      +                   

Karjääride korrastamisele 
seatud tingimused 

 + +   + +     +           

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati 5 maavarade kaevandamisega seonduvat kokkulepet, 

mis väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Põdrala ja Tõlliste valdade ning 

Tõrva ja Valga linna üldplaneeringutes ei tuvastatud ühtegi maardlate ja kaevandustega 

seonduvat kokkulepet. Nendes üldplaneeringutes on seoses maavarade kaevandamisega 

viidatud ainult seadustega kehtestatud piirangutele. Valgamaa valdade üldplaneeringutest 

kõige suuremal osal esines kaevandustegevuse kavandamist. Ainukesena oli Otepää valla 

üldplaneeringus välja toodud nõue, et kaevandamisega ei tohi kaasneda pöördumatuid 

keskkonnakahjusid (tabel 19).  

 

Maavarade kaevandamisega seonduvaid kokkulepeid on üldplaneeringutes määratletud 

kogu planeeringuala põhiselt näiteks kaevandustegevuse ja karjääride korrastamise 

tingimuste seadmisel. Maa kasutamise otstarbe põhiselt on seatud nõue maavarade 

säilitamiseks ja juurdepääsu tagamiseks. Kaevandustegevuse kavandamisel on määratud ka 

kindlate maardlate ja karjääride kasutamine, laiendamine või ammendamine. [44–57] 

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud liikluskorraldusega seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 20. 
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Tabel 20. Liikluskorraldusega seonduvad kokkulepped Valgamaa üldplaneeringutes [44-

57] 

Liikluskorraldusega 
seonduvad kokkulepped H
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Tingimused parkimise 
lahendamiseks 

+     + +           + +   

Tingimused 
juurdepääsuteede 
korraldamisel 

      + +       +   + +   

Raskeveokite liikumisteede 
korraldamine 

        +             +   

Ühistranspordi sõidugraafiku 
korraldamine 

        +                 

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati 4 liikluskorraldusega seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Palupera valla üldplaneeringus 

esinesid kõik liikluskorraldusega seonduvad kokkulepped, kuid seitsme valla 

üldplaneeringus (Hummuli, Karula, Puka, Põdrala, Sangaste, Tõlliste ja Õru) neid ei 

tuvastatud. Valgamaa üldplaneeringutest kõige suuremal osal olid seatud tingimused 

parkimise ja juurdepääsuteede korraldamiseks. Ainult ühes üldplaneeringus (Palupera) oli 

käsitletud ühistranspordi sõidugraafiku tihendamise vajadust kogu planeeringualal (tabel 

20). Liikluskorraldusega seonduvaid kokkulepeid on määratletud veel ka maa kasutamise 

otstarbe ja asustustiheduse põhiselt näiteks parkimise lahendamiseks elamumaal või 

kompaktse asustusega aladel. Üldplaneeringus määratud või detailplaneeringu kohustusega 

ala põhiselt on määratletud tingimused juurdepääsuteede korraldamiseks. Raskeveokite 

liikumisteede korraldamisel on määratletud kindlad objektid (teelõigud). [44–57] 

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud ehitustegevusega seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 21. 

 

Tabel 21. Ehitustegevusega seonduvad kokkulepped Valgamaa üldplaneeringutes [44–57] 

Ehitustegevusega 
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Tingimused kõrval- ja 
abihoonetele 

+ + +       + + + + +     
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Ehitustegevusega 
seonduvad kokkulepped H
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Elamuehituses peamine 
suund pereelamute 
rajamisele 

+ + + + + + + + + +     + 

Tingimused rida- ja 
korterelamute rajamisele 

  +   + +           +     

Määratud hoonete 
korruselisus ja/või kõrgus 

+ + + + +   + + + + + +   

Tingimused piiretele ja 
aedadele 

  + + +       + + + +     

Määratud suurim lubatud 
ehitistealune pind       + +   + +   +   +   

Tingimused ehitusmahtudele 
ja -joonele 

+ +   + +   + + + + + +   

Parklatele seatud 
ehitustingimused 

      + +             +   

Tingimused akende ja uste 
kujule, asendile ja 
materjalile 

+ +   +   +     +   + + + 

Tingimused ehitus- ja 
viimistlusmaterjalidele 

    + +         +   + + + 

Hooned sobitada 
olemasolevasse 
ümbritsevasse keskkonda 

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

Määratud katusekalded ja -
tüüp 

+ + +       + + + + +   + 

Rekonstrueerimisel säilitada 
hoonete välisilme ja järgida 
algset ehituslaadi 

  + +               +     

Määratud hoonetevahelised 
kaugused 

  +   + +               + 

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati 14 ehitustegevusega seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Erinevaid ehitustegevusega 

seonduvaid kokkuleppeid esines kõige rohkem Hummuli ja Otepää valdade ning Tõrva 

linna üldplaneeringutes. Kõige vähem aga Puka valla üldplaneeringutes. Enamikes 

Valgamaa üldplaneeringutes oli peamiseks eesmärgiks seatud pereelamute rajamine ja 

hoonete sobitamine olemasolevasse ümbritsevasse keskkonda ning määratud hoonete 

korruselisus või kõrgus. Kõige vähem esines (kolmes KOV üksuses) nõue säilitad 

rekonstrueerimisel hoonete välisilme ja järgida algset ehituslaadi (tabel 21). 

 

Ehitustegevusega seonduvaid kokkulepeid on üldplaneeringutes kogu planeeringuala 

põhiselt seatud näiteks katusetüüpide ja -kallete määramisel. Üldplaneeringus määratud ala 
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või piirkonna põhiselt on seatud eesmärke pereelamute rajamiseks. Detailplaneeringu 

kohustusega ala põhiselt on määratud suurim lubatud ehitistealune pind või nõue sobitada 

hooned olemasolevasse ümbritsevasse keskkonda. Kõige levinum on Ehitise või maa 

kasutamise otstarbe põhine määratlus, mida on kasutatud näiteks kõrval- ja abihoonetele, 

rida- ja korterelamutele, parklatele, ehitusmahtudele ja -joonele tingimuste seadmisel. 

Kindla objekti (ehitise) põhiselt on määratud tingimused ehitiste akende ja uste kujule, 

asendile või materjalile. Sama määratlust on kasutatud ka hoonete rekonstrueerimisele 

tingimuste seadmisel, näiteks enne 1945. aastat ehitatud hoonete välisilme säilitamiseks 

[46, 49, 50, 57]. Asustiheduse ja -struktuuri põhiselt on määratud lubtud hoonetevahelised 

kaugused ning tingimusi piiretele ja aedadele. Rohelise võrgustiku ja miljööväärtuslike 

alade põhiselt on määratud hoonete korruselisus või kõrgus ning tingimused ehitus- ja 

viimistlusmaterjalidele. [44–57] 

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud avaliku juurdepääsuga seonduvad kokkulepped, 

mis väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 22. 

 

Tabel 22. Avaliku kasutuse ja juurdepääsuga seonduvad kokkulepped Valgamaa 

üldplaneeringutes [44–57] 

Avaliku kasutuse ja 
juurdepääsuga seonduvad 
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Juurdepääsuvõimaluste 
tagamine avalikult 
kasutatavatele veekogudele 
(sh kallasrajale ja 
supluskohtadele) 

+ + + + +   + + + + +     

Avaliku kasutuse ja 
juurdepääsu tagamine (nt 
puhke- ja haljasalad, teed, 
keskväljak jms) 

+ + + + +           +   + 

Paadisildadele ja/või 
slippidele võimaldatakse 
juurdepääs mootorsõidukiga 

      +                   

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati 3 avaliku juurdepääsuga seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Kõik avaliku juurdepääsuga 

seonduvad kokkulepped esinesid Otepää valla üldplaneeringus, kuid Puka valla ja Valga 

linna üldplaneeringutes neid ei tuvastatud. Enamikes Valgamaa üldplaneeringutes (kümnes 



73 
 

KOV üksuses) oli eesmärgiks seatud juurdepääsuvõimaluste tagamine avalikult 

kasutatavatele veekogudele. Ainult Otepää valla üldplaneeringus oli välja toodud, et 

paadisildadele ja slippidele võimaldatakse juurdepääs mootorsõidukiga (tabel 22).  

 

Avaliku juurdepääsuga seonduvate kokkulepete puhul on kasutatud lisaks veekogude ja 

selle kaitsevööndite põhisele määratlusele ka maa kasutamise otstarbe põhist määratlust 

näiteks avaliku kasutuse tagamiseks puhke- ja haljasaladel. Kogu planeeringuala põhiselt 

on määratud avalikuks kasutamiseks ettenähtud teed. Kindla objektina on määratud 

paadisillad ja slipid. [44–57] 

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud puhke- ja virgestusaladega seonduvad 

kokkulepped, mis väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 23. 

 

Tabel 23. Puhke- ja virgestusaladega seonduvad kokkulepped Valgamaa üldplaneeringutes 

[44–57] 

Puhke- ja virgestusaladega 
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Täiendavate puhkealade ja -
rajatiste kavandamine (k.a 
supluskohad) 

+ + + + +     + + + +   + 

Puhkealade kättesaadavuse 
parandamine 

      + +           + +   

Liikumisradade (sh 
veeteede) võrgustiku 
kavandamine 

+   + +         + + +     

Olemasolevate 
puhkevõimaluste (k.a 
ehitiste) taastamine ja 
edasiarendamine 

+ +   + +       +   + +   

Puhke- ja supluskohtadele 
seatud tingimused 

+ +   + +           +     

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati 5 puhke- ja virgestusaladega seonduvat kokkulepet, 

mis väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Kõik puhke- ja virgestusaladega 

seonduvad kokkulepped esinesid Otepää valla ja Tõrva linna üldplaneeringutes, kuid Puka 

ja Põdrala valla üldplaneeringutes neid ei leitud. Enamikes Valgamaa üldplaneeringutes 

(10 KOV üksuses) oli kavandatud täiendavaid puhkealasid ja -rajatisi. Kõige vähem esines 

(4 KOV üksuses) puhkealade kättesaadavuse parandamise eesmärke (tabel 23).  
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Puhke- ja virgestusaladega seonduvad kokkulepped on üldplaneeringutes peamiselt 

määratletud selleks ettenähtud kasutusotstarbega maal. Lisaks on kasutatud ka teisi 

määratlusi nagu näiteks puhkealade kättesaadavuse parandamine kogu planeeringualal. 

Üldplaneeringus määratud ala või piirkonna põhiselt on kavandatud olemasolevate 

puhkevõimaluste edasiarendamist või detailplaneeringu kohustusega ala põhiselt 

täiendavaid puhkealasid ja -rajatisi. Määratud on kindlad liikumisrajad ning seatud 

tingimusi puhke- ja supluskohtadele. [44–57] 

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud haljastusega seonduvad kokkulepped, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 24. 

 

Tabel 24. Haljastusega seonduvad kokkulepped Valgamaa üldplaneeringutes [44–57] 

Haljastusega seonduvad 
kokkulepped 
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Võimalusel säilitada 
olemasolevat elujõulist 
haljastust 

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

Haljastusele tingimuste 
seadmine (nt kõrgus, puude 
arv, eraldusriba laius, liigid 
jms) 

+ +   + +     + + + + + + 

Kaitsehaljastuse 
kavandamise kohustus 

      + +     +   + + + + 

Haljasalade korrastamine ja 
hooldamine (sh täiendamine) 

          +         + +   

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati 4 haljastusega seonduvat kokkulepet, mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Kõik haljastusega seonduvad 

kokkulepped esinesid Tõrva ja Valga linnade üldplaneeringutes. Kõikides Valgamaa 

üldplaneeringutes oli eesmärgiks seatud olemasoleva elujõulise haljastuse säilitamine. 

Kõige vähem oli (kolmes KOV üksuses) välja toodud haljasalade korrastamise ja 

hooldamisega seotud kokkuleppeid (tabel 24).  

 

Haljastusega seonduvad kokkulepped on üldplaneeringutes peamiselt määratletud selleks 

ettenähtud kasutusotstarbega maal. Lisaks on kasutatud ka teisi määratlusi nagu näiteks 

seatud haljastust puudutavaid tingimusi kogu planeeringualal ja miljöövärtuslikel aladel. 
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Olemasoleva haljastuse säilitamist on määratletud muuhulgas ka detailplaneeringu 

kohustusega alade ja asustusstruktuuri kaudu. Üldplaneeringus määratud ala või piirkonna 

põhiselt on määratletud haljasalade korrastamine ja hooldamine. [44–57] Kindla objektina 

on määratletud näiteks raudtee, mille äärde on kavandatud kaitsehaljastus [56].  

 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud kokkulepped, mida ei olnud võimalik käsitleda 

ühtse teemavaldkonnana, kuid mis väljendavad eelistusi elukeskkonnast on esitatud tabelis 

25. 

 

Tabel 25. Muud Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud kokkulepped [44–57] 

Muud kokkulepped. 
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Ajalooliste ja 
kultuuriväärtusega alade 
ning hoonete säilitamine, 
korrastamine ja taastamine 

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

Uued ehitised, 
renoveerimine ei tohi 
kahjustada miljööala 
üldilmet ning vältida tuleb 
piirkonnale võõraid elemente 

+ + + +   + + + + +     + 

Taudi tagajärjel surnud 
loomade matmispaigad 
kindlustab kinnistu omanik 

+ + +       +   + +       

Jäätmejaama, jäätmete 
kogumispunkti või 
kompostimisväljaku 
kavandamine 

                +   +   + 

Prügikonteinerite 
paigutusele seatud 
tingimused 

      +                   

Jääkreostuse likvideerimine                 +         
 

Valgamaa üldplaneeringutes tuvastati 6 muud võimalikku kokkulepet, mis väljendavad 

eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Erinevaid tuvastatud kokkuleppeid esines kõige 

rohkem Taheva valla üldplaneeringus. Kõikides Valgamaa üldplaneeringutes oli 

eesmärgiks seatud ajaloolis- ja kultuuriväärtusega alade ning hoonete säilitamine, 

korrastamine ja taastamine. Ainult ühes valla üldplaneeringus tuvastatud kokkuleppena 

olid seatud Otepää vallas tingimused prügikonteinerite paigutusele ja Taheva vallas 

jääkreostuse likvideerimine (tabel 25).  
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Tuvastatud kokkulepped on üldplaneeringutes määratletud kogu planeeringuala põhiselt 

näiteks kultuuriväärtuste säilitamise või taudi tagajärjel surnud loomade matmispaiga 

olemasolu kindlustamise puhul. Lisaks on maa kasutamise otstarbe põhiselt seatud 

tingimused prügikonteinerite paigutusele. Kindlate objektidena on kavandatud jäätmejaam, 

jäätmete kogumispunkt, kompostimisväljak või ettenähtud jääkreostuse likvideerimine. 

Miljööväärtuslikel aladel tuleb vältida piirkonnale võõraid elemente ning uute ehitiste 

püstitamise ja olemasolevate renoveerimisega ei tohi kahjustada miljööala üldilmet. [44–

57] 

 

Valga maakonna üldplaneeringutes tuvastatud elukeskkonna eelistusi väljendavate 

kokkuleppete määramisel kasutatud kogu planeeringuala, üldplaneeringus määratud ala või 

piirkonna, detailplaneeringu kohustusega ala, ehitise või maa kasutamise otstarbe, kindla 

objekti (ehitise), asustiheduse ja -struktuuri, rohelise võrgustiku, miljööväärtuslike alade 

või veekogu ja selle kaitsevööndite (sh kallasraja) põhiseid viise.  

 

 

3.3 Kvaliteedieesmärkide võrdlus Valga maakonnaplaneeringus ja 
üldplaneeringutes 
 

Maakonnaplaneering annab suunised üldplaneeringutele, kuid pole välistatud vastuolude 

tekkimine eri tasandi planeeringute vahel [9]. Valga maakonnaplaneeringus ja Valgamaa 

valdade üldplaneeringutes tuvastatud harilike maastike kvaliteedieesmärgid ehk igapäevast 

elukeskkonda otseselt või kaudselt mõjutavad ruumikasutuse kokkulepped ja nende 

määratlus, mille kaudu nad on planeeringualale kehtestatud on koondatud samade 

teemavaldkondade põhiselt. See annab võimaluse võrrelda maakonnaplaneeringus ja 

üldplaneeringutes samas teemavaldkonnas tuvastatud kokkuleppeid ja nende 

määratlusviise. Kas maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes harilikele maastikele 

seatud kvaliteedieesmärgid kattuvad. On nad sarnased või erinevad?  

 

Üldiste kasutustingimuste osas tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 10 (tabel 2) ja 

Valgamaa üldplaneeringutes 16 kokkulepet (tabel 14), mis väljendavad eelistusi 

elukeskkonna omaduste suhtes. Enamik maakonnaplaneeringus tuvastatud kokkulepetest 

seostuvad valdade üldplaneeringutes seatud eesmärkidega. Maakonnaplaneeringus on 
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seatud tingimusi tuuleparkide mürahäiringu vältimiseks ja tööstusalade keskkonnamõju 

leevendamiseks ning päikesepaneelide kasutuskohtadele, mis seostub üldplaneeringutes 

tootmistegevuse piirangutega negatiivsete mõjude või suure keskkonnariski vältimiseks. 

Sarnasteks võib pidada ka maakonnaplaneeringu polüfunktsionaalse linnaruumi ja 

üldplaneeringu kompaktse keskuse loomise eesmärke ning veekogu keskkonnaseisundi ja 

veekvaliteedi säilitamise nõuet. Mõlemal planeeringutasandil on käsitletud vaadete avatuse 

tagamist ning erivajadustega ja puuetega inimestega arvestamist. Valga 

maakonnaplaneeringus eelistatakse tühjade maa-alade ja tühjalt seisvate hoonete 

kasutusele võtmist linnalise asustusega aladel ning soovitakse pöörata tähelepanu 

traditsioonilistele külamaastikele ning suurematele ja väiksematele külakeskustele kui elu- 

ja töökeskkonnale. Otseselt nende eesmärkidega kattuvaid või seostuvaid kokkuleppeid 

Valgamaa valdade üldplaneeringutes ei tuvastatud. Linnalise asustusega aladel tühjade 

maa-alade ja hoonete kasutusele võtmine seostub asustuse valdkonnas seatud asulate 

tihendamise eesmärgiga, mis esineb mõlemal planeeringutasandil. 

 

Üldiste kasutustingimustena tuvastatud kokkuleppeid on maakonnaplaneeringus ja 

üldplaneeringutes määratletud kogu planeeringuala ning asustusstruktuuri ja -tiheduse 

kaudu. Lisaks on Valgamaa üldplaneeringutes kasutatud veel planeeringus määratud ala 

või piirkonna, detailplaneeringu kohustusega ala, ehitise või maa kasutamise otstarbe, 

kindla objekti (ehitise), rohelise võrgustiku, miljööväärtuslike alade ning veekogu ja/või 

selle kaitsevööndite (sh kallasraja) põhist määratlust. [36, 44–57] 

 

Infrastruktuuriga seonduvalt tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 16 (tabel 3) ja 

Valgamaa üldplaneeringutes 19 kokkulepet (tabel 15), mis väljendavad eelistusi 

elukeskkonna omaduste suhtes. Enamik maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes 

tuvastatud kokkulepetest on seostatavad. Mõlemal planeeringutasandil on kavandatud 

kergliiklusteid ning soovitakse soodustada nende kasutamist. Maakonnaplaneeringu ühtse 

infrastruktuurivõrgu arendamise, tsentraalsete lahenduste soodustamise ning olemasoleva 

tehnilise taristu kvaliteedi tõstmise eesmärgid kattuvad enamike üldplaneeringus tuvastatud 

infrastruktuuriga seonduvate kokkulepetega. Mõlemal planeeringutasandil tuvastatud 

kokkulepetest võib sarnaseks pidada veel väikesadama või lautrite kavandamist veekogule, 

bussipeatuste ja tänavavalgustuse arendamise põhimõtete seadmist, täiendavate 

elektriliinide kavandamist, tehnovõrkude projekteerimist maa alla või teemaale ning 

sademeveesüsteemi arendamist. Kuid maakonnaplaneeringus tuvastati ka kokkuleppeid, 
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mida ei ole otseselt üldplaneeringutes käsitletud: teenuste kättesaadavuse osas paindlike 

lahenduste ja kaugtöö võimaldamine; erinevate transpordiliikide sidumine ja selleks 

vastava taristu rajamine; kultuuriteenustega seotud taristu kättesaadavuse tagamine 

keskustes; reisijateveo taastamine Valga-Koidula raudteetrassil; raudteevõrgu arendamisele 

tingimuste seadmine ning „viimase miili“ põhimõttest lähtumine transpordiühenduste 

loomisel.  

 

Infrastruktuuriga seonduvaid kokkuleppeid on maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes 

määratletud kogu planeeringuala, asustiheduse ja -struktuuri, planeeringus määratud 

alade/piirkondade, kindlate objektide või veekogude (nt Väike Emajõgi) kaudu. 

Maakonnaplaneeringus on kasutatud ka toimepiirkondade põhist määrtlust, mida ei ole 

määratud üldplaneeringutes. Valgamaa üldplaneeringutes on infrastruktuuriga seonduvaid 

kokkuleppeid määratud veel detailplaneeringu kohustusega ala, ehitise või maa kasutamise 

otstarbe ja miljööväärtuslike alade kaudu. [36, 44–57] 

 

Asustusega seonduvalt tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 8 (tabel 4) ja Valgamaa 

üldplaneeringutes 3 kokkulepet (tabel 16), mis väljendavad eelistusi elukeskkonna 

omaduste suhtes. Mõlemal planeeringutasandil on eesmärgiks seatud olemasolevate 

kompaktse ruumistruktuuriga asulate ning linnade tiheduse ja kompaktsuse tõstmine, 

millega on seotud ka maakonnaplaneeringus ettevõtluspiirkondade kavandamine eelkõige 

linnalise asustusega aladele ja olemasolevate keskuste piirkonda. Mõlemal 

planeeringutasandil kattub ka eesmärk hoida ja arendada olemasolevat asustusstruktuuri, 

millega seondub ka maakonnaplaneeringus seatud olemasolevate hajusate asustusmustrite 

ning maapiirkondade atraktiivsuse (elukohana) säilitamise eesmärk. Lisaks tuvastati 

maakonnaplaneeringus kokkuleppeid, mida ei ole otseselt üldplaneeringutes käsitletud: 

kahaneva elanikkonna tingimustes toimiv asustusstruktuur, kus teenused ja töökohad on 

koondunud väljakujunenud keskustesse; püsiasustuse säilitamine äärealadel; 

väikeettevõtluse ja väiksemahulise tootmise soodustamine kohapealsete töökohtade 

tagamiseks ning uute kompaktse iseloomuga asustuse koondumiskohta kujunemise 

vältimine maalises piirkonnas. Maakonnaplaneeringus seatud asustusega seonduvatest 

kokkulepetest erinevama kokkuleppena tuvastati üldplaneeringutes asustuse kavandamine 

väljaspoole rohelise võrgustiku alasid.  
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Asustusega seonduvaid kokkuleppeid on maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes 

määratletud kogu planeeringuala ning asustusstruktuuri ja -tiheduse kaudu. 

Maakonnaplaneeringus on kasutatud ka toimepiirkondade põhist määrtlust, mida ei ole 

määratud üldplaneeringutes. Valgamaa üldplaneeringutes on asustusega seonduvaid 

kokkuleppeid määratud veel rohelise võrgustikuga aladel. [36, 44–57] 

 

Maakasutusega seonduvalt tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 8 (tabel 5) ja Valgamaa 

üldplaneeringutes 6 kokkulepet (tabel 17), mis väljendavad eelistusi elukeskkonna 

omaduste suhtes. Mõlemal planeeringutasandil kattub kokkuleppe, et tootmisettevõtete ja -

hoonete rajamiseks eelistatakse olemasolevaid tootmismaid ja nende laiendamist. Sarnaselt 

soovitakse nii maakonna kui kohaliku omavalitsuse tasandil, et tootmistegevus suunatakse 

eemale põllumajandus-, elamu- ja puhkepiirkondadest. Maakonnaplaneeringus seatud 

eesmärgid puhkevõimaluste säilitamiseks linna lähialadel ja väärtuslikku 

põllumajandusmaa kasutamine põllumajanduslikuks tegevuseks väljendub kaudselt 

üldplaneeringutes tuvastatud heade põllu- ja metsamaade säilitamise kokkuleppes. Lisaks 

tuvastati maakonnaplaneeringus kokkuleppeid, mida ei ole otseselt üldplaneeringutes 

käsitletud: uute suuremate elamualade kavandamine üksnes linnalise asustusega ala sees, 

sidudes need olemasoleva kompaktse asustusega; eraldi kinnistute kavandamine 

võrguettevõttele piirkonnaalajaamade tarbeks; vähem väärtuslike alade eelistamine 

taastuvenergia tootmiseks ning kogunemis- ja puhkealade planeerimise vältimine 

suurõnnetuse ohuga objektide või tööstusalade vahetusse lähedusse. 

Maakonnaplaneeringus seatud maakasutusega seonduvatest kokkulepetest erinevama 

kokkuleppena tuvastati üldplaneeringutes kasutusotstarvete segafunktioonide lubamine 

erinevate teenuste kättesaadavuse parandamise eesmärgil. 

 

Maakasutusega seonduvaid kokkuleppeid on maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes 

määratletud kogu planeeringuala, planeeringus kirjeldatud ala või piirkonna ning maa või 

ehitise kasutamise otstarbe kaudu. Maakonnaplaneeringus on kasutatud ka 

asustusstruktuuri põhist (linnalise asustusega alal) määratlusviisi. [36, 44–57] 

 

Rohelise võrgustikuga seonduvalt tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 7 (tabel 6) ja 

Valgamaa üldplaneeringutes 6 kokkulepet (tabel 18), mis väljendavad eelistusi 

elukeskkonna omaduste suhtes. Mõlemal planeeringutasandil tuuakse esile 

leevendusmeetmete rakendamise vajadus rohevõrgustiku konfliktialadel ning vajadus 
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säilitada rohelise võrgustiku funktsioneerimise tagamiseks looduslike alade osatähtsus 

tuumalas vähemalt 90%. Kattuvaks eesmärgiks on ka maastikulise ja bioloogise 

mitmekesisuse säilitamine rohelise võrgustiku alal, millega seostub ka 

maakonnaplaneeringus tuvastatud nõue taastada põllumajandustegevus rohumaadel 

koosluse säilitamise huvides. Sarnased on linnalise asustusega aladele ulatuva rohelise 

võrgustiku osadega seonduvad kokkulepped, et säilitada ja parandada rohelise võrgustiku 

sidusust nii linnalise asustuse ala siseselt kui ka ühendusi teiste rohelise võrgustiku 

struktuuridega. Lisaks tuvastati maakonnaplaneeringus kokkuleppeid, mida ei ole otseselt 

üldplaneeringutes käsitletud: rohelise võrgustiku sidususe (piiride) parandamine ning 

majandustegevuse arendamine rohelise võrgustiku tuumaladel ja koridorides, kus 

metsakategooriaks on tulundusmets. 

 

Rohelise võrgustikuga seonduvaid kokkuleppeid on maakonnaplaneeringus ja 

üldplaneeringutes määratletud rohelise võrgutiku alade kaudu. Maakonnaplaneeringus on 

kasutatud ka kogu planeeringuala põhist määratlust maakonna tasandil rohelise võrgustiku 

sidususe parandamise eesmärgil. [36, 44–57] 

 

Maavarade kaevandamisega seonduvalt tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 6 (tabel 7) 

ja Valgamaa üldplaneeringutes 4 kokkulepet (tabel 19), mis väljendavad eelistusi 

elukeskkonna omaduste suhtes. Mõlemal planeeringutasandil soovitakse tagada maavarade 

kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs maavaravarule. Maakonnaplaneeringus 

nähakse ette, et maavarade kaevandamisel tuleb negatiivsed keskkonnamõjud minimeerida 

ning linnalise asustusega aladel peab säilima kvaliteetne elukeskkond ka siis, kui toimub 

kaevandustegevus. Need eesmärgid seostuvad Otepää üldplaneeringus seatud eesmärgiga, 

et kaevandamisega ei tohi kaasneda pöördumatuid keskkonnakahjusid. Kasutuselevõetud 

maardlate korrastamise kohustus on seatud maakonnaplaneeringus ning üldplaneeringutes 

on täpsustatud korrastamise tingimusi. Lisaks tuvastati maakonnaplaneeringus 

kokkuleppeid, mida ei ole otseselt üldplaneeringutes käsitletud: Maardlate kasutuselevõtu 

vältimine väärtuslikel põllumajandusmaadel, väärtuslikel maastikel, rohelises võrgustikus 

ja linnade puhkealadena määratud linnade rohevööndis ning turba kaevandamiseks juba 

kuivendusest rikutud alade eelistamine. Üldplaneeringutes on käsitletud 

kaevandustegevuse kavandamist, mida ei ole tehtud maakonnaplaneeringus.  
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Maavarade kaevandamisega seonduvaid kokkuleppeid on maakonnaplaneeringus ja 

üldplaneeringutes määratletud kogu planeeringuala kaudu. Maakonnaplaneeringus on 

lisaks kasutatud ka määratud alade nagu väärtuslikel põllumajandusmaadel ja maastikel, 

rohelise võrgustiku alal ja linnade puhkealadena määratud linnade rohevööndis ning 

asustusstruktuuri põhiseid määratlusviise. Üldplaneeringutes aga maa kasutamise otstarbe 

ja kindlate maardlate ja karjääride kaudu. [36, 44–57] 

 

Liikluskorraldusega seonduvalt tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 5 (tabel 8) ja 

Valgamaa üldplaneeringutes 4 kokkulepet (tabel 20), mis väljendavad eelistusi 

elukeskkonna omaduste suhtes. Enamik (3) maakonnaplaneeringus tuvastatud 

liikluskorraldusega seonduvatest kokkulepetest käsitlevad ühistranspordi korraldust 

(ühenduste võimaldamine tugitoimepiirkonna keskusest maakonnakeskusesse ning teistes 

maakondades asuvate keskuslinnadesse; ühistranspordiga keskuslinna tööle ja kooli 

käimise võimaluse tagamine; paindlikele lahenduste rakendamine). Valgamaa valdade 

üldplaneeringutest tuvastati ainult Palupera valla üldplaneeringus ühistranspordi 

sõidugraafiku korraldamisega seotuid kokkuleppeid. Mõlemal planeeringutasandil on 

kavandatud ka parkimisega seotud lahendusi. Maakonnaplaneeringus on oluliseks peetud 

rongi- ja bussiühendus tagamist Valka ja Riiaga, kuid sellega otseselt seonduvaid 

kokkuleppeid üldplaneeringutes ei tuvastatud. Valgamaa üldplaneeringutes on lisaks 

maakonnaplaneeringus seatud liikluskorraldusega seonduvatele eesmärkidele käsitletud ka 

erinevate juurdepääsuteede ja raskeveokite liikumisteede korraldamist. 

 

Liikluskorraldusega seonduvaid kokkuleppeid on maakonnaplaneeringus ja 

üldplaneeringutes määratletud kogu planeeringuala, asustustiheduse ja -struktuuri ning 

kindlate objektide (rongi- ja bussijaamad, kavandatud teelõigud) kaudu. 

Maakonnaplaneeringus on lisaks kasutatud ka tugitoimepiirkonna keskuste põhiseid 

määratlusviise. Üldplaneeringutes on liikluskorralduslike kokkuleppeid määratud veel maa 

kasutamise otstarbe, määratud või detailplaneeringu kohustusega alade kaudu. [36, 44–57] 

 

Ehitustegevusega seonduvalt tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 6 (tabel 9) ja 

Valgamaa üldplaneeringutes 14 kokkulepet (tabel 21), mis väljendavad eelistusi 

elukeskkonna omaduste suhtes. Enamike üldplaneeringutes tuvastatud kokkulepetest on 

seostatavad maakonnatasandil seatud linnaehituslikust ilmest lähtuv inimmõõtmelise 

hoonestusskaala, selgelt piiritletud tänavaruumi ning avatud fassaadi eesmärkidega. 
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Enamikes kohalikes omavalitsustes on üldplaneeringuga seatud tingimus, et hooned tuleb 

sobitada olemasolevasse ümbritsevasse keskkonda. Maakonnaplaneeringus on käsitletud 

rajatiste kõrguspiiranguid teede läheduses. Üldplaneeringutes puudutavad kõrguspiirangud 

hooneid ja piirdeid. Maakonnaplaneeringus on käsitletud ehitustegevust liigniisketel ja 

üleujutusaladel ning lasketiiru piiranguvööndis seoses mürahäiringuga, kuid sarnaseid 

kokkuleppeid üldplaneeringutes ei tuvastatud. 

 

Ehitustegevusega seonduvaid kokkuleppeid on maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes 

määratletud ala või piirkonna ning kindla objekti (ehitise) kaudu. Üldplaneeringutes on 

lisaks kasutatud ka kogu planeeringuala, DP kohustusega ala, ehitise või maa kasutamise 

otstarbe asustiheduse ja -struktuuri, rohelise võrgustiku ja miljööväärtuslike alade põhiseid 

määratlusviise. [36, 44–57] 

 

Avaliku juurdepääsuga seonduvalt tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 4 (tabel 10) ja 

Valgamaa üldplaneeringutes 3 kokkulepet (tabel 22), mis väljendavad eelistusi 

elukeskkonna omaduste suhtes. Mõlemal planeeringutasandil tuvastati kokkuleppeid 

seoses avaliku kasutuse ja juurdepääsu tagamisega teedele, puhkekohtadele, veekogudele, 

paadisildadele ja sadamatele. Valgamaa üldplaneeringutest ainukesena oli käsitletud 

juurdepääsu tagamist (mootorsõidukiga) paadisildadele ja slippidele Otepää vallas. 

Avaliku juurdepääsuga seonduvaid kokkuleppeid on maakonnaplaneeringus ja 

üldplaneeringutes määratletud kindlatele objektidele kogu planeeringualal. 

Üldplaneeringutes on lisaksa kasutatud maa kasutamise otstarbe põhist määratlusviisi. [36, 

44–57] 

 

Puhke- ja virgestusaladega seonduvalt tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 2 (tabel 11) 

ja Valgamaa üldplaneeringutes 5 kokkulepet (tabel 23), mis väljendavad eelistusi 

elukeskkonna omaduste suhtes. Mõlemal planeeringutasandil tuvastatud kokkulepped on 

omavahel sarnased ja seostatavad. Peamisteks eesmärkideks on puhkevõimaluste 

edasiarendamine ja nende kättesaadavuse parandamine, erinevate puhkealade ja radade 

ühendamine ühtseks võrgustikuks ning teenindustaristu parandamin.  

 

Puhke- ja virgestusaladega seonduvate kokkulepete erinevused esinevad peamiselt 

kokkulepete määratlusviisides. Maakonnaplaneeringus on esile toodud linnades ja nende 

lähiümbruses oleva rohelise võrgustiku alad, kuid üldplaneeringutes on kokkuleppeid 
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seatud peamiselt vastava kasutusotstarbega maale. Mõlemal planeeringutasandil on puhke- 

ja virgestusaladega seonduvaid kokkuleppeid määratud kindlatele objektidele 

(liikumisrajad, supluskohad). Üldplaneeringutes on lisaks kasutatud kogu planeeringuala, 

ÜP-s määratud ala ja DP kohustusega ala põhiseid määratlusviise. [36, 44–57] 

 

Haljastusega seonduvalt tuvastati Valga maakonnaplaneeringus 2 (tabel 12) ja Valgamaa 

üldplaneeringutes 4 kokkulepet (tabel 24), mis väljendavad eelistusi elukeskkonna 

omaduste suhtes. Mõlemal planeeringutasandil on pööratud tähelepanu ettevõtlusalade või 

tootmishoonete puhul kaitsehaljastuse vajadusele. Maakonnaplaneeringus peetakse 

oluliseks ka linnahaljastuse mitmekesisust ja erinevate kasutajagruppide vajadustega 

arvestamist. Üldplaneeringutes on see eesmärk võimalik saavutada läbi erinevate 

haljastustingimuste. Lisaks tuvastati kõigis üldplaneeringutes olemasoleva elujõulise 

haljastuse säilitamise eesmärk. Mõningates üldplaneeringutes on välja toodud ka 

korrastamist vajavad haljasalad ning hooldustöödega jätkamise vajadused.  

 

Mõlemal planeeringutasandil on haljastusega seonduvaid kokkuleppeid määratud maa 

kasutamise otstarbe kaudu. Maakonnaplaneeringus on haljastust käsitletud ka linnalise 

asustuse põhiselt. Üldplaneeringutes on haljastusega seonduvaid kokkuleppeid määratud 

veel kogu planeeringualal, miljöövärtuslikele aladel ja ÜP-s määratud ala või piirkonna 

põhiselt. [36, 44–57] 

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 3 (tabel 13) ja Valgamaa üldplaneeringutes 6 muud 

kokkulepet (tabel 24), mida ei olnud võimalik käsitleda ühtse teemavaldkonnana, kuid mis 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Mõlemal planeeringutasandil 

soovitakse säilitada või taastada ehitismälestisi, kultuuripärandi objektide ja 

miljööväärtuslikel aladel asuvaid väärtuslike ehitisi. Maakonnaplaneeringus on lisaks 

käsitletud elukeskkonna esteetiliste väärtuste säilitamise olulisust ja ohutute kauguste ja 

puhvertsoonide vajadust ohtlike objektide puhul. Üldplaneeringutes on käsitletud taudi 

tagajärjel surnud loomade matmist ning kavandatud jäätmete käitlemisega seotud objekte. 

Ainult Otepää valla üldplaneeringus tuvastati prügikonteinerite paigutusega seotud 

kokkuleppeid ja Taheva valla üldplaneeringus jääkreostuse likvideerimisega seotud 

kokkuleppeid. Mõlemal planeeringutasandil on muid kokkuleppeid määratud kogu 

planeeringuala ja kindlate objektid kaudu. Üldplaneeringutes on muid kokkuleppeid 

määratud veel maa kasutamise otstarbe ja miljööväärtuslikel alade põhiselt. 
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Valga maakonnaplaneeringus ning Valgamaa valdade üldplaneeringutes tuvastatud 

elukeskkonna eelistusi väljendavate kokkuleppete võrdlemisest nähtub, et igas 

teemavaldkonnas on mõlemal planeeringutasandil seatud sarnaseid ja seostuvaid eesmärke. 

Kokkulepped, mis esinesid ainult ühel planeeringutasandil, ei olnud vastuolulised teisel 

planeeringutasandil seatud eesmärkidega. Maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes 

tuvastatud kokkulepped on enamasti määratud sarnastel alustel. Maakonnaplaneeringus on 

kasutatud toimepiirkondade põhist määrtlust, mida ei ole kasutatud Valgamaa valdade 

üldplaneeringutes. Igas teemavaldkonnas oli erinevate planeeringutasandi kokkulepete 

seadmiseks planeeringualale kasutatud vähemalt üht samasugust määratlusviisi, kuid 

kokkuleppeid oli määratud ka erinevatel viisidel. 
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4. ARUTELU 
 

Inimene tunnetab maastikuna ruumilist keskkonda, milles ta viibib ja mis on vajalik 

igapäevaseks elutegevuseks. Euroopa maastikukonventsiooni ühe iseloomustava tunnusena 

käsitleb see ühtmoodi olulistena kõiki maastike sõltumata selle seisundist. 

Reguleerimisalasse jäävad tavalised igapäevased maastikud samamoodi nagu 

silmapaistvad või kahjustatud maastikud, kuna igasugune maastik on elukeskkonnaks seal 

elavatele inimestele. [12] Käesolevas uurimistöös on uurimismaterjalina käsitletud Valga 

maakonnaplaneeringut ja Valgamaa üldplaneeringuid ning nende koostamisel läbi viidud 

keskkonnamõju strateegilisi hindamisi. Ruumilise planeerimise valdkonnas tehtavad 

otsused mõjutavad maastike otseselt, mistõttu on oluline, et selle käigus pööratakse 

tähelepanu maastiku kvaliteedile [9: 1].  

 

Euroopa maastikukonventsiooni erimeetmetest tulenevalt on osalisriikide kohustuseks 

avaliku arutelu järgselt määrata kvaliteedieesmärgid identifitseeritud ja hinnatud 

maastikele [11: 4]. ELC mõistes tähendab maastiku kvaliteedieesmärk „üldsuse eelistusi 

ümbritseva maastiku omaduste suhtes väljendatuna pädevate ametiasutuste poolt“ [11: 2]. 

Maastike identifitseeritakse ja hinnatakse ning kvaliteedieesmärke seatkse kõikidel 

planeeringutasanditel [9: 18;24]. Inimeste maastikueelistuste analüüsimist ja nendega 

arvestamist peetakse võimalikuks maakonna või valla tasandil [4]. 

 

Uurimistöö eesmärgiks on hinnata, milliseid ruumikasutuse kokkuleppeid Valga 

maakonnaplaneeringus ja Valgamaa üldplaneeringutes saab tõlgendada Euroopa 

maastikukonventsioonis kirjeldatud maastiku kvaliteedieesmärgina maastikuplaneerimisel. 

 

Euroopa maastikukonventsiooni heakskiitmise eelnõu seletuskirjas on asutud seisukohale, 

et Eesti seadusandluses on maastik laialdaselt käsitletud ja piisavalt reguleeritud, kuid 

probleeme esineb maastikega seotud eesmärkide elluviimisel [9: 30]. Rimm (2007) on 

välja toonud, et Eesti maastikukorraldus põhineb kaitstud aladel, mis ei ole kooskõlas ELC 

põhimõtetega. Väärtuslikeks klassifitseeritakse haruldased, esinduslikud ja tüüpilised 

maastikud, kuid võrdselt ei pöörata tähelepanu harilikule igapäevasele maastikule, mis on 
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kohalikule elanikule töö- ja elukeskkonnaks [19: 25]. Valga maakonnaplaneeringus ja 

Valgamaa üldplaneeringutes on käsitletud väärtuslike maastike, mis on määratud ja mille 

väärtused on seatud maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“[36: 31]. Mõlemal planeeringutasandil on välja toodud ka kaitstavad 

loodusobjektid, mille kaitsekord lähtub kaitse-eeskirjadest ja looduskaitseseadusest. 

Seepärast on käesolevas töös käsitletud inimeste igapäevasele töö- ja elukeskkonnale ehk 

tavalistele igapäevastele maastikele seatud kvaliteedieesmärke ning kõrvale jäetud 

väärtuslike maastike ja kaitsealade väärtuste tagamiseks seatud eesmärgid.  

 

Järgnev arutelu käsitleb püstitatud uurimisküsimusi. 

 

1. Millised ruumikasutuse kokkulepped maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes 

vastavad ELC-st tulenevale kvaliteedieesmärgile igapäevastel maastikel?  

 

Tavaliste igapäevaste maastike kvaliteedieesmärkide leidmiseks analüüsiti Valga 

maakonnaplaneeringu 2030+ ja Valgamaa valdade üldplaneeringute seletuskirjade tekste 

ning otsiti kõiki kokkuleppeid (eesmärke, tegevusi, tingimusi jms), mis otseselt või 

kaudselt väljendava eelistusi igapäevase elukeskkonna omaduste suhtes. Mõlemal 

planeeringutasandil tuvastatud kokkulepped puudutasid samu teemavaldkondi nagu üldised 

kasutustingimused, infrastruktuuri, asustuse, maakasutuse, rohelise võrgustiku, maavarade 

kaevandamise, liikluskorralduse, ehitustegevuse, avaliku juurdepääsu, puhke- ja 

virgestusalade ja haljastusega seonduvad kokkulepped ning muud tuvastatud kokkulepped. 

Ka ELC heakskiitmise eelnõu seletuskirjas on välja toodud, et ruumiline planeerimine on 

eri valdkondi siduv tegevus [9: 82]. Näidetena nimetatakse maastiku kvaliteedieesmärkide 

seadmiseks maakonnaplaneeringus üldiste kasutustingimuste määramist looduskeskkonna 

funktsionaalsuse, rohevõrgustiku ja puhkealade toimimse tagamiseks ning kultuuripärandi, 

väärtuslike põllumajandusmaade, looduskoosluste ja maastike säilitamiseks. Maastiku 

kvaliteedieesmärkide seadmiseks üldplaneeringutes nimetatakse miljööväärtuslike alade, 

haljastusnõuete, üldiste ehitus- ja kasutustingimuste, hoonestuse kõrguspiirangu, 

maakasutuse juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu ning kultuuripärandi säilitamise ja 

kasutustingimuste määramist jpm [9: 24]. 

 

Euroopa Nõukogu on maastikukonventsioonis hinnanud maastikku kui elukeskkonna 

olulist osa, mis mõjutab inimeste identiteeti ja elukvaliteeti ning omab tähtsust ökoloogia, 
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ühiskonna kultuuri, majanduse ja sotsiaalse heaolu seisukohalt [13]. Kõik Valga 

maakonnaplaneeringus ja Valgamaa valdade üldplaneeringutes tuvastatud kokkulepped, 

mis väljendavad eelistusi igapäevase töö- ja elukeskkonna omaduste suhtes, puudutavad ka 

sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja looduslike eesmärke. Nurk (2018) on välja 

toonud, et head majandus-, kultuuri-, loodus- ja elukeskkonda väärtustavad eesmärgid on 

ühtlasi seatud maastike kvaliteedi parandamiseks [16: 79]. Seega on 

maakonnaplaneeringus ja ülplaneeringutes käsitletud eri valdkondades eelistusi tavaliste 

igapäevaste maastike omaduste suhtes ning nendega seotud kokkulepped on igapäevase 

maastiku kvaliteedieesmärgid. Ajast ees käiva ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamisel on 

väga tähtis halduspiire ja valdkondi ületav koostöö ning terviklik lähenemine keskkonna 

arendamisele ja kujundamisele. Nii riiklikul kui kohaliku omavalitsuse tasandil peab 

valitsema arusaam, et kõigis planeeringuliikides on ruumiline planeerimine tõhus vahend 

tasakaalustatud arengu tagamiseks keskkonna kujundamisel, mis väljendub ka kvaliteetses 

maastikus. [9: 24] 

 

Euroopa maastikukonventsiooni põhimõtted ja eesmärgid on Eesti seadusandluses piisavalt 

sõnastatud, kuid probleeme esineb nende rakendamisel. Ühe peamise probleemina 

nimetatakse kaasamist ja infovahetust muuhulgas ka ruumilise planeerimise kui 

keskkonnamõjude hindamise puhul. Sageli ei ole kaasamine sisuline vaid vormiline. [9: 

30] Käesolevas töös on eeldatud, et maastike hindamine ja identifitseerimine ning kõigi 

osapoolte kaasamine on toimunud läbi nõuetekohase KSH ja planeerimisprotsessi 

(avalikustamised, kooskõlastamised, avalikud arutelud), sõltumata kaasamise 

tulemuslikkusest ja maastike hindamise ja identifitseerimise kvaliteedist. Oluline on, et 

maastike identifitseerimiseks ja hindamiseks vajalikud eksperthinnangud arvestaksid 

väärtusi, mis on maastikele omistatud kohalike elanike ja asjaomaste huvirühmade poolt 

[12: 10]. ELC heakskiitmise eelnõu seletuskirjas on tehtud ettepanek ühinemisjärgselt 

kaasamise parandamiseks [9: 32]. 

 

2. Mille kaudu on määratud igapäevaste maastike kvaliteedieesmärgid planeeringualal?  

 
Kõigi Valga maakonnaplaneeringus ja Valgamaa üldplaneeringutes tuvastatud kokkulepete 

puhul selgitati, mille kaudu on nad planeeringualale seatud või määratud (piirkond, ala, 

objekt vms). Sarnase eesmärgiga kokkulepped võivad olla määratletud mitmel erineval 

viisil ning seejuures ka osaliselt või täielikult üksteisega planeeringualal kattuda. 
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Tuvastatud kokkulepete määratlusi, mille kaudu nad on planeeringualale seatud, on 

käsitletud teemavaldkondade kaupa. 

 

Uurimustulemuste järgi on Valga maakonnaplaneeringus ja Valgamaa valdade 

üldplaneeringutes tuvastatud igapäevase töö- ja elukeskkonna eelistusi väljendavad 

kokkulepped määratud sarnaselt kogu planeeringuala, planeeringus määratud ala või 

piirkonna, detailplaneeringu kohustusega ala, ehitise või maa kasutamise otstarbe, kindla 

objekti (ehitise), asustiheduse või -struktuuri, rohelise võrgustiku, miljööväärtuslike alade 

või veekogu ja selle kaitsevööndite (sh kallasraja) kaudu. 

 

Valga maakonnaplaneeringus on kasutatud ka toimepiirkondade põhist määrtlust, mida on 

eraldi kirjeldatud Valga maakonnaplaneeringu seletuskirjas. See tähendab funktsionaalselt 

seotud piirkond, mille piires inimesed tööl käivad, mille keskus(t)es on tagatud 

igapäevased teenused ning kus võimaldatakse kvaliteetset haridust. Toimepiirkonnad 

jagunevad linnalähivöödiks, siirdevööndiks ja äärealaks. [36: 74] 

 

Maastiku identifitseerimise ja hindamise tulemuste ning kvaliteedieesmärkide 

saavutamiseks vajalike meetmete vahel peab olema selge seos. Maastike identifitseerimine 

ja hindamine tugineb üksikasjalikele teadmistele maastiku omadustest ja 

arenguprotsessidest. [12: 10] Seega peaks tavaliste igapäevaste maastike 

kvaliteedieesmärkide seadmisel tähelepanu pöörama ka sellele, mille kaudu on neid 

planeeringualale seatud (kogu planeeringuala, erinevate piirkondade, käsitletud objektide, 

asustusstruktuuri, rohelisele võrgustiku, miljööväärtuslike alade,), et kohalikel elanikel 

oleks võimalus kujundada ja väljendada oma eelistused nende suhtes.  

 

3. Millised igapäevaste maastike kvaliteedieesmärgid maakonnaplaneeringus ja 

üldplaneeringutes on sarnased ning millised erinevad?  

 

Maakonnaplaneering annab suunised üldplaneeringutele, kuid pole välistatud vastuolude 

tekkimine eri tasandi planeeringute vahel [9]. Käesolevas töös on võrreldud Valga 

maakonnaplaneeringus ja Valgamaa valdade üldplaneeringutes tuvastatud kokkuleppeid ja 

nende määratlusviise planeeringualal.  
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Valga maakonnaplaneeringus esines üldiste kasutustingimuste, infrastruktuuri, 

ehitustegevuse, haljastuse ning puhke- ja virgestusalde valdkondades erinevaid 

elukeskkonna eelistusi väljendavaid kokkuleppeid vähem kui üldplaneeringutes ning 

asustuse, maakasutuse, rohelise võrgustiku, maavarade kaevandamise, liikluskorralduse ja 

avaliku juurdepääsu valdkondades rohkem kui üldplaneeringutes. Enamasti tuvastati kõigis 

teemavaldkondades mõlemal planeerimistasandil kokkuleppeid, mis kattuvad või on 

sarnased ja omavahel seostatavad. Valga maakonnaplaneeringus tuvastati üldiste 

kasutustingimuste, asustuse, maakasutuse, rohelise võrgustiku, maavarade kaevandamise, 

liikluskorralduse, ehitustegevuse valdkondades ka kokkuleppeid, mida ei ole otseselt 

üldplaneeringutes käsitletud. Üheks võimalikuks põhjuseks, miks sellised seosed MP ja 

ÜP-de vahel puuduvad võib olla see, et üldplaneeringud on koostatud kehtivast Valga 

maakonnaplaneeringust 2030+ oluliselt varem, mil need eesmärgid ei pruukinud olla 

piisavalt aktuaalsed. Kohalike elanike väärtushinnangud maastike osas on ajas muutuvad: 

majanduslikult raskemal ajal peetakse oluliseks maastike majanduslikku väärtust, nüüd 

hinnatakse üha rohkem ka maastike identiteediväärtust, esteetilist aspekti ja ajaloolis-

kultuurilist pärandit [4]. 

 

Kohalikel omavalitsustel on suurimad võimalused suunata elukeskkonna parendamisega ja 

maastike kvaliteediga seonduvaid tegevusi, kuna avalike ja üksikisikute huvide sidumine 

toimub sellel tasandil vahetult [21]. Valgamaa valdade üldplaneeringutes tuvastati 

kokkuleppeid, mida ei ole otseselt võimalik seostada maakonnaplaneeringus tuvastatud 

kokkulepetega asustuse, maakasutuse, maavarade kaevandamise, liikluskorralduse ja 

haljastuse valdkonnas. Siin võib põhjuseks olla see, et üldplaneering on detailsema tasandi 

planeering, mis võimaldades täpsemalt arvestada kohalike elanike eelistusi. Lisaks seab ka 

planeerimisseadus üldplaneeringule lahendamiseks rohkem ülesandeid kui 

maakonnaplaneeringule [25].  

 

Valga maakonnaplaneeringus tuvastati 3 (tabel 13) ja Valgamaa üldplaneeringutes 6 

kokkulepet (tabel 24), mida ei olnud võimalik käsitleda ühtse teemavaldkonnana, kuid mis 

väljendasid siiski eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Nendest kokkulepetest oli 

mõlemal planeeringutasandil sarnaselt käsitletud ehitismälestiste säilitamist või taastamist, 

mis olid määratud kogu planeeringualale või kindlatele objektidele.  

 

 



90 
 

Maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes tuvastatud kokkulepped on määratud sarnastel 

alustel, ainukese erineva määratlusviisina tuvastati maakonnaplaneeringus kasutatud 

toimepiirkondade põhine määrtlus. Igas teemavaldkonnas oli mõlemal planeeringutasandil 

kokkuleppeid määratud samade ja ka erinevate määratlusviiside kaudu. 

 

Valga maakonnaplaneeringus ning Valgamaa valdade üldplaneeringutes tuvastatud 

elukeskkonna eelistusi väljendavate kokkulepete võrdlemisest nähtub, et igas 

teemavaldkonnas on mõlemal planeeringutasandil seatud sarnaseid ja seostuvaid eesmärke, 

mis on planeeringualle seatud sarnaseid määratlusviise kasutades. Kokkulepped, mis 

esinesid ainult ühel planeeringutasandil või olid planeeringualale määratud erineval viisil 

ei põhjustanud vastuolulised maakonnaplaneeringuga või üldplaneeringutega seatud 

eesmärkides. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva uurimistöö alguses püstitatud eesmärk anda ülevaade kvaliteedieesmärkidest 

Valga maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes sai töö käigus täidetud. Lähemalt töötati 

uurimismaterjalina läbi Valga maakonnaplaneering 2030+ ning kõik Valgamaa 

üldplaneeringud ning otsiti planeeringute seletuskirjadest kokkuleppeid (eesmärke, 

tegevusi, tingimusi jms), mis otseselt või kaudselt kirjeldavad konkreetseid eelistusi 

igapäevaste maastike kui elukeskkonna omaduste suhtes. Eelistusi kirjeldavad 

kokkulepped grupeeriti peamiste tuvastatud teemade alusel. Töö käigus analüüsiti Valga 

maakonnaplaneeringus ja Valgamaa üldplaneeringutes tehtud ruumikasutuste kokkulepete 

olemust ning nende määratlusviisi planeeringualal. Lisaks uuriti töös harilike maastike 

kvaliteedieesmärkide sarnasusi ja erinevusi erinevatel planeeringutasanditel. 

Uurimiseesmärgi täitmiseks esitati töös kolm uurimisküsimust, mille lahendamisel on 

autoril võimalik välja selgitada Euroopa maastikukonventsioonist tulenava maastiku 

kvaliteedieesmärgile vastavad ruumikasutuse kokkulepped Valga maakonnaplaneeringus ja 

Valgamaa valdade üldplaneeringutes, nende määratlus planeeringualal ning sarnasused ja 

erinevused. 

 

Euroopa maastikukonventsioon käsitleb võrdselt olulistena kõiki maastike – olulised on 

tavalised igapäevased maastikud samamoodi nagu silmapaistvad või kahjustatud 

maastikud, kuna igasugune maastik on keskkonnaks seal elavatele inimestele [12: 7–8]. 

Enne Euroopa maastikukonventsiooni jõustumist Eestis on välja toodud, et mitte kõik 

toonased Eestis kehtinud poliitikad ja määrused ei toetanud ELC lähenemisviisi ning kõik 

praktilised meetmed ELC-st tulenevate eesmärkide saavutamiseks ei olnud veel täiuslikud. 

Üheks oluliseks erinevuseks ELC põhimõtetega Eestis on peetud kaitstud alade põhist 

maastikukorraldust, mille tõttu ei pöörata väärtuslikeks tunnistatud maastikega võrdselt 

tähelepanu igapäevastele maastikele, mis on kohalikule elanikule töö- ja elukeskkonnaks. 

[19: 25] Nii Valga maakonnaplaneeringus kui Valgamaa üldplaneeringutes on käsitletud 

väärtuslikke maastikke, mis on määratud maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“[36: 31] ja välja on toodud kaitstavad 

loodusobjektid, mille kaitsekord lähtub kaitse-eeskirjadest ja looduskaitseseadusest 
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tulenevatest nõuetest. Inimene tunnetab maastikuna aga keskkonda, milles ta viibib ja mis 

on vajalik igapäevaseks elutegevuseks [9: 18]. Seepärast on käesolevas töös käsitletud 

tavalisi igapäevaseid maastikke ehk inimeste töö- ja elukeskkond ning sellele 

planeeringutes seatud kvaliteedieesmärke. 

 

Esimese uurimisküsimusena selgitati välja, millised ruumikasutuse kokkulepped Valga 

maakonnaplaneeringus ja Valgamaa üldplaneeringutes vastavad ELC-s sõnastatud 

kvaliteedieesmärgile igapäevastel maastikel. Selleks tuvastati kõik maakonnaplaneeringus 

ning üldplaneeringutes esinevad kokkuleppeid, mis väljendavad eelistusi elukeskkonna 

omaduste suhtes.  

 

Teise uurimisküsimusena selgitati välja, mille kaudu on määratud igapäevaste maastike 

kvaliteedimärgid planeeringualal. Leiti, et sarnase eesmärgiga kokkulepped võivad olla 

määratletud mitmel erineval viisil ning samuti üksteisega planeeringualal kattuda. 

Tulemustest nähtub, et Valga maakonnaplaneeringus ja Valgamaa valdade 

üldplaneeringutes tuvastatud kokkuleppeid on planeeringualale seatud sarnaselt: kogu 

planeeringuala, planeeringus määratud ala või piirkonna, detailplaneeringu kohustusega 

ala, ehitise või maa kasutamise otstarbe, kindla objekti, asustustiheduse või -struktuuri, 

rohelise võrgustiku, miljööväärtuslike alade või veekogu ja selle kaitsevööndite kaudu. 

Erinevamalt on Valga maakonnaplaneeringus kasutatud toimepiirkondade põhist 

määratlust, mida on eraldi kirjeldatud Valga maakonnaplaneeringu seletuskirjas. 

Igapäevaste maastike kvaliteedieesmärkide määramisel on samuti oluline, millised 

eelistused on üldsusel nende alade, objektide või tunnuste suhtes, mille kaudu 

kvaliteedieesmärgid planeeringualale seatakse. 

 

Kolmanda uurimisküsimusena uuriti, millised igapäevaste maastike kvaliteedieesmärgid 

maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringutes on sarnased ning millised erinevad. Kuna 

maakonnaplaneeringuga antakse suunised üldplaneeringutele võib eeldada, et eri tasandi 

planeeringute eesmärgid on sarnased ja kattuvad. Võrreldes üldplaneeringutega esines 

Valga maakonnaplaneeringus üldiste kasutustingimuste, infrastruktuuri, ehitustegevuse, 

haljastuse ning puhke- ja virgestusalade valdkondades erinevaid elukeskkonna eelistusi 

väljendavaid kokkuleppeid vähem. Asustuse, maakasutuse, rohelise võrgustiku, maavarade 

kaevandamise, liikluskorralduse ja avaliku juurdepääsu valdkondades esines aga 

kokkuleppeid rohkem kui üldplaneeringutes. Samuti leiti mõnede valdkondade juures 
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Valga maakonnaplaneeringus kokkuleppeid, mida üldplaneeringutes käsitletud ei ole. 

Siinkohal võib erinevuste põhjusena tuua välja kehtiva maakonnaplaneeringu ja kehtivate 

üldplaneeringute koostamise erinevatel aegadel. Valga maakonnaplaneering 2030+ on 

koostatud hiljem Valgamaal hetkel kehtivatest üldplaneeringutest, mistõttu on erinevad ka 

nende planeeringute ajalised perspektiivid. Kohalike elanike väärtushinnangud maastike 

suhtes on aga ajas muutuvad, mis võib endaga kaasa tuua erinevusi ka 

kvaliteedieesmärkides. Samuti leiti üldplaneeringutes kokkuleppeid, mida ei saa seostada 

maakonnaplaneeringus tuvastatud kokkulepetega, kuna planeerimisseadus seab 

üldplaneeringutele lahendamiseks rohkem ja detailsemaid ülesandeid kui 

maakonnaplaneeringule. Seepärast on üldplaneeringuga võimalik arvestada ka kohalike 

elanike eelistustega. Lisaks tuvastati maakonnaplaneeringus kui ka üldplaneeringutes 

muidu kokkuleppeid, mida ei saa koondada ühtse teemavaldkonna alla, kuid mis siiski 

väljendavad eelistusi elukeskkonna omaduste suhtes. Mõlemal planeerimistasandil 

tuvastati kõigis teemavaldkondades kokkuleppeid, mis omavahel kattusid või muul moel 

sarnanesid ning mis olid määratud sarnastel alustel. Vastuolusid eri planeeringutasanditel 

seatud eesmärkides ei leitud.  

 

Uurimistulemused annavad ülevaate igapäevaseid maastikke puudutavatest 

kvaliteedieesmärkidest, mille puhul on oluline, et nende seadmisel oleks ka sisuliselt 

üldsust kaasatud. Maastiku kvaliteedieesmärgid kajastuvad väga erinevates elukeskkonna 

omadustes, kuid selgelt ei ole väljendatud nende kokkulepete seost ega mõju maastikule. 

Uurimustulemustele tuginedes võib väita, et elukeskkonna korraldamine on seoses 

maastike muutuste ja kvaliteediga. Elukeskkonna ja maastike seose selgem sõnastamine 

aitab üldsusel ka paremini mõista, milliseid omadusi ja muutusi ümbritsevas keskkonnas 

tegelikult eelistatakse.  
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