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Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel

1.

KOOSKÕLASTUSED

Jrk Kaasatud
nr kooskõlastaja
1
Maa-amet
Alus: projektala
lähedusse jääb
kohaliku
polügonomeetria
võrgu märk nr 0144
Kiri 13.07.2021 nr 63/21/11711-2

Kooskõlastuse sisu

Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud
kooskõlastuse osas
Selgitus/põhjendus:
Transpordiamet esitas Võru Vallavalitsusele täpsustatud
pöördumise info saamiseks erastamise või tagastamise
taotluste kohta 64 Võru–Põlva tee kinnisasjade
(katastritunnus 91701:001:1433; 91701:001:1542) osas.
Võru Vallavalitsus teavitas 29.07.21. a kirjaga nr 52/2412-3, et kõnealuste maaüksuste osas ei ole esitatud
maa ostueesõigusega erastamise ega tagastamise taotlusi.
Vastavalt Keskkonnaameti 12.07.21. a kirjas nr 62721/15278-2
toodud infole Perepuidu puurkaev
maaüksusel (katastritunnus 91801:006:0083) asuva
veehaarde
(puurkaev
keskkonnaregistrikoodiga
PRK0010784)
sanitaarkaitseala
kohta,
kujundas
Transporiamet otsuse, et projekteerimisel tuleb lahendada
kõnesoleva puurkaevu sanitaarkaitseala muutmine
hooldusalaks.

Projekteeritav teelõik piirneb kahe maaüksusega,
mille osas on maareform lõpule viimata: 1) 64 VõruPõlva tee, katastritunnus 91701:001:1433; 2) 64
Võru-Põlva tee, katastritunnus 91701:001:1542.
Nimetatud katastriüksused on maantee ääres asuvad
ribakujulised
maaüksused,
mis
jäävad
Transpordiameti huvialasse. Maa-ametile ei ole
teada, kas maaüksuste osas esineb lahendamata
erastamise või tagastamise taotlusi. Taotluste
olemasolul tuleb projekteerimistingimuste eelnõu
kooskõlastada õigustatud isikutega. Projekteeritava
teelõiguga piirnevad reformimata ribakujulised
maaüksused piirnevad omakorda riigi omandis,
Keskkonnaministeeriumi valitsemisel ja Maa-ameti
volitatud
valitsemisel
olevate
Libevirna
(katastritunnus 91701:001:0100) ja Teeääre
(katastritunnus 91801:001:0277) kinnisasjadega.
Projekteerimistingimuste eelnõus on märgitud, et Otsus:
projektlahenduse koostamisel võib osutuda 1. Projekti koostamise käigus tuleb lahendada Perepuidu
vajalikuks täiendava teemaa omandamine teega
puurkaev maaüksusel (katastritunnus 91801:006:0083)
piirnevatest kinnisasjadest. Täiendava teemaa
asuva veehaarde (puurkaev keskkonnaregistrikoodiga
vajadus näidatakse krundijaotuskava joonistel. MaaPRK0010784)
sanitaarkaitseala
muutmine
ametil
puuduvad
vastuväited
hooldusalaks.
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projekteerimistingimuste andmisele riigitee 64 2. Kohaliku polügonomeetria võrgu märgi nr 0144 (GPA
Võru–Põlva km 2,438 ja km 2,46 asuvate Kirumpää
ID 11977) kaitsmiseks (sh märkide kõrvaldamine,
bussipeatuste
ümberehitamise
ehitusprojekti
teisaldamine või kontrollmõõtmine) taotleda tehnilised
koostamiseks vastavalt edastatud eelnõule. Juhul kui
tingimused Võru Vallavalitsuselt.
projekteeritava teelõiguga piirnevate reformimata 3. Juhul kui projekti koostamisel selgub äralõike vajadus
maaüksuste osas esineb lahendamata erastamise
projekteeritava teelõiguga piirnevatest reformimata
ja/või
tagastamise
taotlusi,
tuleb
maaüksustest, esitada krundijaotuskavad Maa-ametile
projekteerimistingimused kooskõlastada vastavate
kooskõlastamiseks.
õigustatud isikutega. Palume edastada valminud 4. Lugeda projekteerimistingimuste eelnõu Maa-ameti
projekt koos võimalike krundijaotuskavadega Maapoolt kooskõlastatuks.
ametile tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks.
Lisaks juhime Teie tähelepanu, et projekteeritava
teelõigu äärde jääb kohaliku polügonomeetria võrgu
märk nr 0144 (GPA ID 11977), mille kaitsevöönd on
3 meetrit. Vastavalt keskkonnaministri 28.06.2013
määruse nr 50 „Geodeetiliste tööde tegemise ja
geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise
märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis
tegutsemiseks loa taotlemise kord“ § 2 lõikele 1 on
kohaliku geodeetilise töö korraldajaks kohalik
omavalitsusüksus. Planeeringute ja projektide
lähteülesannete puhul korraldab geodeetiliste
märkide kaitset puudutavate tehniliste tingimuste (sh
märkide
kõrvaldamine,
teisaldamine
või
kontrollmõõtmine) väljastamist kohalik omavalitsus.
Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et katastriüksuse
91701:001:1433 ääres asuv bussipeatus jääb
puurkaevu
(tunnus
PRK0010784)
sanitaarkaitsealale, kus tuleb arvestada veeseaduse
paragrahvist 151 tulenevate piirangutega.
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2.
ARVAMUSED
2.1.Puudutatud asutused ja isikud
Jrk Arvamuse esitaja
nr
1.
Keskkonnaamet
Alus: kavandatav
tegevus jääb osaliselt
veehaarde
sanitaarkaitsealale
12.07.21. a kiri nr 62721/15278-2

Arvamuse sisu
Projekteerimistingimuste
alusel
kavandatakse
Kirumpää
bussipeatuste
ümberehitamine
katastriüksusel 91801:003:1790. Keskkonnaregistri
andmetel ei asu alal kaitseala, hoiuala, püsielupaika
ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndit.
Üks bussijaamadest asub veehaarde (puurkaev
keskkonnaregistri koodiga PRK0010784) 50 m
ulatusel sanitaarkaitsealal. Samuti jääb veehaarde
sanitaarkaitsealale riigitee 64 Põlva-Võru, mille
koosseisu bussipeatused kuuluvad. Keskkonnaamet
esitab projekteerimistingimuste osas arvamuse.
Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmiseks
või joogivee tootmiseks kasutatavat veehaaret
ümbritsev maa- või veeala, kus vee kvaliteedi
halvenemise vältimiseks ja veehaarde ehitiste
kaitsmiseks on tegevusi piiratud (veeseaduse (VeeS)
§ 148 lg 1). Veehaarde sanitaarkaitsealal riigitee
asuda ei tohiks. Veehaarde sanitaarkaitsealal
kehtivad piirangud on toodud VeeS §-s 151.
Keskkonnaameti andmetel ei toimu puurkaevust
(PRK0010784)
vee
erikasutuse
korras
põhjaveevõttu,
mistõttu
võib
eeldada,
et
veevõtukogus sellest jääb alla 10 m3 /d või puurkaevu
ei kasutata üldse. Puurkaev on rajatud 1968. a.
Praegu kehtivate normide kohaselt ei moodustata
põhjaveehaarde ümber sanitaarkaitseala juhul, kui
võetakse vett joogiveeks kasutamise või joogivee
3

Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud arvamuse
osas
Otsus:
Projekti koostamise käigus tuleb lahendada Perepuidu
puurkaev maaüksusel (katastritunnus 91801:006:0083)
asuva veehaarde (puurkaev keskkonnaregistrikoodiga
PRK0010784) sanitaarkaitseala muutmine hooldusalaks.
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2.

Elektrilevi OÜ
e-kiri 12.07.21

tootmise eesmärgil alla kümne kuupmeetri ööpäevas
või tootmisvett. Sel juhul moodustatakse
põhjaveehaarde ümber hooldusala (VeeS § 148 lg 2).
Kuna puurkaevu 50 m ulatusele sanitaarkaitsealale
jääb riigitee ja rekonstrueeritavad bussipeatused,
tuleb puurkaevu sanitaarkaitseala muuta. Kui
põhjaveevõtt puurkaevust jääb alla 10 m3 /d, saab
taotleda sanitaarkaitseala hooldusalaks muutmist
(VeeS § 277 lg 2), milleks tuleb esitada taotlus
Keskkonnaagentuurile.
Arvestades eelnevat palume projekteerimise käigus
korraldada Perepuidu puurkaev maaüksusel
(katastritunnus 91801:006:0083) asuva veehaarde
(puurkaev keskkonnaregistrikoodiga PRK0010784)
sanitaarkaitseala muutmine hooldusalaks.
Vastuseks Teie kirjale anname teada, et
detailplaneeringu või projekti koostamiseks on
vajalik:
 taotleda tehnilised tingimused, milles on
planeeritava ehitise (rajatise) projekteerimiseks
või territooriumi planeeringuks esitatavad
nõuded. Tehnilisi tingimusi saate tellida meie
veebilehel
www.elektrilevi.ee/tehnilisedtingimused.
 peale planeeringu või projekti koostamist see
meiega kooskõlastada. Seda saate teha veebilehel
www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektidekooskolastamine.
Kui tehnilised tingimused on täidetud ja planeering
või projekt kooskõlastatud, siis täiendavalt meid
teavitada ei ole vaja. Esialgse planeeringu või
4

Otsus:
Projekti koostamiseks taotleda Elektrilevi OÜ-lt
projekteerimise tehnilised tingimused ning projekt
kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
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3.

MTÜ Eesti
Andmesidevõrk
e-kiri 15.07.21

4.

5.

6.

MTÜ Kagu
Ühistranspordikeskus

Muinsuskaitseamet

Võru Vallavalitsus

projekti muutmisel on vaja taotleda uued tehnilised
tingimused ning planeering või projekt meiega
kooskõlastada.
Riigitee 64 Võru–Põlva km 2,438 ja km 2,46
vahemikus ei asu ASV’le kuuluvaid siderajatisi (küll
aga asuvad seal läheduses). Kui projekteerimisel
selgub asjaolu kus projektiga tehtavad tööd toimuvad
ASV siderajatise kaitsevööndis, tuleb taotleda
tehnilised tingimused ning projekt meiega
kooskõlastada haldus@eestiandmeside.ee. Taotluse
blanketi
saab
alla
laadida
siit:
https://eestiandmeside.ee/sidevork/kooskolastamine/
ASV Haldus (Empower AS) kooskõlastab
projekteerimistingimuste
eelnõu.
Lisainfoks
manuses EST-SIDE-15 teostusjoonis.
-

Otsus:
1. Info siderajatise paiknemisest projektala läheduses
teadmiseks võetud.
2. Juhul kui projekteerimisel selgub, et projektala ulatub
olemasoleva siderajatise kaitsevööndisse, tuleb
taotleda tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada
MTÜ-ga Eesti Andmesidevõrk.

Põhjendus:
* Vt märkus.
Otsus:
Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et arvamuse
avaldaja ei soovinud projekteerimistingimuste osas
arvamust avaldada.
Põhjendus:
* Vt märkus.

-

Otsus:
Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et arvamuse
avaldaja ei soovinud projekteerimistingimuste osas
arvamust avaldada.
Põhjendus:
* Vt märkus.

-
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7.

Telia Eesti AS

Otsus:
Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et arvamuse
avaldaja ei soovinud projekteerimistingimuste osas
arvamust avaldada.
Põhjendus:
* Vt märkus.

-

Otsus:
Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et arvamuse
avaldaja ei soovinud projekteerimistingimuste osas
arvamust avaldada.

2.2.Piirnevate kinnisasjade omanikud, kes arvamust ei avaldanud
Järgnevas tabelis toodud kinnisasjade osas projekteerimistingimuste menetluse käigus arvamust ei avaldatud. Kui arvamuse andja ei ole kümne
päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse
andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada (EhS § 31 lg 6).
Kinnisasja nimi
Mardi
Mardi
Seppo
Lauteri
Vana-Tartu tee

Katastriüksuse
tunnus
91801:006:0601
91801:006:0602
91801:006:0860
91801:003:0142
91701:001:0579

* Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud
ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi
projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada (EhS § 31 lg 6).
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