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Narva vanalinna linnaosa dplaneeringu
keskkonnam6ju strateegilise hindamise aruande
heskskiitmine

Austatud proua Uuskiila

KeskkoDnaamet on labi vaadanud Nawa vanalinna linnaosa iildplaneeringu keskkonnam6ju
stateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande ja lisatud materjalid.

KSH algalati 14,08.2008. a keskkonnamoju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse
(KeHJS) g 33 l6ikelpunkti2,$34 l6ike l, $ 35 l6igete 2ja5 ning planeerimisseaduse $ 8
l6ike 9 alusel otsusega ff 243.
Uldplaneeringu koostajaks ja KSH teostajaks on Ramboll Eesti AS, (Laki 34, 12915 Tallinn,
kontaktisik Mildred Liinat, tel6988362, e-mail: mildred.liinat@ramboll.ee).

KSH objektiks on Narva vanalinna iildplaneering. KSH kaigus selgitatakse, kirjeldatakse ja
himatakse iildplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist kesklonnam6ju, sealhulgas
positiivset keskkonnam6ju, esitatakse v6imalikke altematiivseid lahendusi ja tegevusi ning
negatiivsete keskkonnam6ju leevendamise j a valtimise meetmeid.
KeHJS $ 38 1g 1 kohaselt on kavandalava projel'1i KSH jdrelevalvaja Keskkonnaamet.

KeHJS S 38 lg I, lg2 p 2-4, $ 40, S 42182 - 5 alusel kiidame Narva vanalinna linnaosa
iildplaneeringu KSH aruande heaks,
KeHJS $ 42 lg 4 kohaselt tuleb kinnitada seiremeetmed. Keskkonna kvaliteedi hindamiseks
m6jude hindaja teeb ettepaneku keskkoruEseire konaldamisel rakendada jiirgnevaid
indikaatoreid:
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elanike kaebused seoses viilis6huga, kaebuste gsinemisel teostada m6dtmisi,
elanike kaebused seoses mtiraga.
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18. 44307 Rakvere

Pargil5.4l537.lohvi

Tel325 8401, faks 325 8403

Tel332 4401. tuks 332 4403
ida'viru@kesLkonnaa ct.ce

laane-viru@keskkonnaamer.€e

Palmse k0la, 45435 V'hula vald
Tel329 5535,
329 5531
lahemaa@*eskkonnaarnet.ee
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Pinna- ja pdhjavesi
joogivee kvaliteet (regulaarsed analtiiisid, radionukliidide sisaldus),
veekogusse suunatav heitvesi ning veekvaliteet,
iihiskanalisatsiooni osatiihtsus,
reovee pugimissolmede arv ja reoveepuhastitesse iileantud reovee kogus,
sademevee kanalisatsiooni olemasoluja seisukord.
Pinnas
vajadusel vdi seadusest tulenevalt teostada radooniuuring, et vdlja selgilada mdooni

r
.
.
.
.
.

o

sisaldus,

pinnasesja 6hus ning ldhtudes sellest rakendada meetmeid radooniohutu hoone
proj ekteerimiseks,
bastionide ala seisundi ja stabiilsuse jlilgimine.
Jiiiitmemajandus
vastavalt seaduselejeiiitmekogumispunktide arvja hihjendamissagedus ning
konaldatud j iietmeveoga liitunute arv.
Taimestilq loomastik
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haljastuse seire,

looduskaitsealuste liikide seire (nahkhiirte arwkus ning nende elukeskkonna
muutumise j :ilgimine).

Muinsuskaitse
. jAlgida ajalooliste ning muinsuskaitsealuste hoonete seisundit hoonemahtude ehituse
perioodil.
Sotsiaalses aspektis on valja toodud t:iheleparu vajavad valdkorinad, mille arengule tuleb
t:ihelepanu piidrata iildplaneeringu regulaarsel iilevaatamisel, tagamaks kvaliteetset
elukeskkonda:
esmatarbeteenuste olemasolu piirkonnas,
toimivaja elanikearvule vastavate puhkevdimaluste olemasolu,
pargialade heakorra seisund,
kergliiklusteede pikkus ning heakorra seisund (sh valgustus).
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Keskkonnaarnet omapoolseid seiremeetrneid ei m:iiira.

KSH

aruandes anti iilevaade planeeringu ala hetkeolukonast
tuleviku altematiivi: 0 ja 1.

ja himati paralleelselt

kahte

o-altematiiv oli arengusuund, mille puhul vanalinna iildplaaeeringu lahendusi ei rakendata
ning jatkub olemasolev olukord ning altematiiv I oli hindamise kaigus Narva vanalinna
iildplaneedngu lahendus.
Hindamisel toodi sisse KSH eesrniirgid ning hinnati mdlemat altematiivi nende eesmaxkide
suhtes pikemas- ja liihemas ajamastaabis. Juhul kui esines negatiivset m6ju, toodi viilja m6ju
leevendusmeetmed. Altematiivide hindamisel hinnati k6iki altematiive piistitatud KSH
eesmiirkide suhtes liihi- ja pikaajalist m6ju silmas pidades. Altematiivide koondatud
v6rdlustabel on toodud aruande tabelis 16.
Heakskiidetud KSH aruandega saab tutvr-da tddpaevadel Keskkonnaameti Viru kontoris
aadressil Pargi 15, J6hvi ja Grafovi 21, Narva, kontal'1isik on Irina S6t3ova, tel3572614,
3324424, i ina.sotsov a@keskkonnaamet.e€,

Otsuse p6hiendused:

I. oiguslik alus ja plidevus
KSH aruande heakskiitmise vdi heakskiitnatajatmise iile otsustamiseks peab Keskkonnaamet
KSH jiirelevalvajana hindama aruande sisu ja KSH menetluse vastalust seadusest
tulenevatele nduetele. Anda tuleb iildine hinnang KSH aruande kvaliteedile ja menetluse
oiguspibasusele.
Otsus Narva vanalima linnaosa iildplaneeringu axuande heakskiitmise kohta on tehtud KeHJS
g 38 lg I, lg 2 p 2-4, g 40, $ 42 1g
5 alusel.

2-

II. Menetluse senine kiiik
Uldplaneering algalati \arva Linnavolikogu 30.1 1.2006. a olsusega 208. Uldplaneeringu
KSH algatati 14.08.2008 Narva linnavolikogu otsusega m 243.

KSH kziigus selgitatakse, kideldatakse ja hinnatakse stateegilise planeedmisdokumendi
elluviimisega kaasnevat olulist keskkoruErndju ja peamisi altematiivseid meetmeid, tegerusi
ja iilesandeid, arvestades shateegilise planeerimisdokumendi eesm?tuke ja kasitletavat

teritooriumi.
Narva Linnavalitsus esitas KSH aruande Keskkonnaametile heakskiitmiseks 03.06.2011.a

III. KSH aruande aYalikustamine
KSH aruande avalikustamisest teataEioe:
Vastavalt KeHJS $ 41 ja $ 37 lg I tuleb aruande avalikustamisest teatada vfiemalt valjaandes
Ametlikud Teadaanded, ajalehesctedes), veebilehel ning kirjalikult vdi elektrooniliselt
isikutele
asutustele, keda kavandatav tegews v6ib mdjulada v6i kellel v6ib olla
p6hjendatud huvi strateegilise planeerimisdokumendi vastu.

ja

oli iileval Ametlikes Teadaametes, ajalehtedes
ja
"P6hjarannik"
"Gorod", Narva Linnavalitsuse kodulehel, Ramboll Eesti AS kodulehel ning
samuti saadeti aruande valrnimise teated ka jztgmistele asutustele: Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond, AS Narva Soojusv6rk, Narva Lirmavalitsuse Linna Arenduse- ja
KSH axuande avalikustanise teade

okonoomika Amet, OU r,1<G Eleldriv&gud, Terviseameti Ida talitus, Ida-Eesti Paiistek€skus,
Politsei- ja Piirivalvearnet, AS Narva Vesi, Muinsuskaitseamet, Ida- Viru Maavalitsus, Ida
Regionaalne Maanteeamet, Maa-amet, Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet,
KeskkoryEamet
regioon, Narva Linnakantselei, Sotsiaalabiamet. Eesti
Keskkonnatihenduste Kojale saadeti eraldi teavitusmeil ning arvamuse pdring 27. oktoobril

Viru

2011.a.
Teadete koopiad on toodud aruande lisas 3.

oli

aruanne k?ittesaadaval digitaalsel kujul ning Narva Linnavalitsuses
Ramboll Eesti AS kontoris oli v6imalik tutvuda aruandega ka pabe*andjal.

Kodulehtedel

ja

Perioodi jooksul tuli 2 pfingut aruande kohta, Piiringud koos vastuskidadega on toodud
aruande lisas 4. Eesti Keskkomaiihenduste Kojale saadeti eraldi teavitusmeil ning arvamuse
pfing Narva vanalinna liuraosa iildplaneeringu KSH aruande kohta 27. oktoobril 2010.a

4l ja
tjldplaneeringu KSH ja sellega seonduv avalikustamine on labi viidud vastavalt KeHJS
$ 371g 1.
KSH aruande avalik viiliapanek ia avalik arutelu:
koostaja KSH
KeHJS
6 37 le 3 ia { 4l kohaselt konaldab strateegilise planeedmisdokumendi
-u.''ru,,J.'"""ri'L,'
viihemalt 21
i,ar:upaneku ja avaliku axutelu. Avaliku v:iljapaneku kestus on
pAeva.

avalik arutelu toimus
KSH araunne oli avalikul veljapanekul 25.10 2010 - 19 10 2010'a ning
plats 5, Narva linn.
iS-.io.2ofo Narva Linnavaliisuse konverentsi saalis asukohaga Peetri
kokL:u 11 inimest, arutelu protokoll koos lisadega on toodud aruande
e""ffi"tf *","f"f

"Jes

lisas 5.

esitada kidalikult
Ettepanekuid, vastuv?iiteid ja kiisimusi KSH aruande kohta oli vdimalik
posti v6i eja
Ametile
[r"iis. i0r6ro N*"a Linnavalitsuse ArhiteLtuwi- Linnaplaneerimise

,*iii i""i

uuOt"r.if" rene.zorin@rarvaolan'ee v6i Ramboll Eesti

AS.le

aadressile

hendrik.puhkim@ramboll.ee.

arvestamine:
viiljapaneku ja
KeHJS $ 37 tg 4 ja $ 41 alusel on igaiihel 6igus tutvuda KSH a&ande.avaliku
kaasnevat
uuAltr Ltt"iu aial'aruande ja striteegilise planeerimisdoklmendi elluviimisega
iet i""ut" *""0" dikumentidega, esitada aruande kohta^ ettepanekuid'
jtugi teeb
ning saada neile vastuseid Paragrahvi 3'7 le 5..ja $ 4l
.)".t"iLt"tJlititt.".i
"olaneerimisdoktimendi koostaja koosttids eksperdiga avaliku viiljapaneku ja
Jatud ettepanekute la vastuv:iidete alusel KsH aruandes vajalikud
""a:if
,al-aused Enepanekute ja vastuvaidete arvessevotmist ki-rjeldatakse ning
KirjaJikele kiisimustele
"rmA"J
ta potrjenaarat< ie uienda'tud aruandes vdi selle tisas
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vastatakse liht- voi tiih&irj aga.
esindaja sisulisi
KSH programmi avalikul arutetul tegid Piirivalveameti ning Keskkonnaameti
ettepanekuid, mida arvestati aruande koostamisel'

vdimalikkusele seoses
Piirivalveameti esin<laja ptldras Uihelepanu piiriiilese kuritegewse
lema tehtud
ialaktiiiate tunneli/silla iajamisega piitipunkri lzih"dutte ning vastavalt
'enepanekule
arvestatakse piiritsooni erip?iradega mdju hindamisel'
kaitsealuste liikidega
Kesl'*onnaameti esindaja ettepanekul arvestatakse m6ju hindamisel
ja
mdjudega
inuf*ftiit"al phneeringu piirkonnas, arvestatakse jiiatmetekke v6imaluste nende
ning vderaksi arvesse, et Pimeaed on kaitsea!une park'
Muinsuskaitseamet
^e;;;kuiJ

on teinu<l omapoolsed ettepanekud aruande koostamiseks ning neid

on arvestatu<l aruand; koostamisel. Vastav kiri Muinsuskaitseanetilt koos

vastuskirjaga on toodud KSH programmi lisas 5'

piidng Terviseametist
KSH aruande avalikustamise perioodil laekus elektrooniliselt

07.10.2010.a, paringu sisu
elektrooniliselt 08.10.2010.a.

oli

miira valdkonnast Vastus pliringule saadeti

samuti

19.10.2010.a esitas kidalikult omapoolsed t?ihelepanekud ja kiisimused KSH aruande kohta
Narva Linna Arenduse- ja okonoomika Amet. Kirjalikutt vastati pihingule
21.10.2010.a.
4.

Pfingu kirjaga ning vastuskirjaga on tapsemalt vdimalik tuturda

aruande lisas

IV. KSH aruande vastavus kehtestatud nduetele
Kavandatava tegevuse keskkonnarn6ju hindas ja KSH aruande koostas eksperdiriihm
koosseisus: KSH titdriihma juht Hendrik Puhkim, keskkonnaspetsialist Liis Tikerpuu
(sotsiaaknajanduse valdkond, iildised osad), keskkonnatehnik Esta Rahno (miila ja
vibratsiooni valdkond), bioloog Raimo Pajula (looduskeskkond), maastikuarhitekt Eneli
Niinepuu (arhitektuuri m:ilestised), hlidrogeoloog Kersti Ritsberg (geoloogia ja vee
valdkonnad), liiklusekspert Ain Kendra (liikluskonaldus) ja veeinsener Piret Kik*as (vee ja
kanalisatsioon torustikud).
Jlirelevalvajana oleme seisukohal, et juhtekspet koos tiidriihmaga on padev KSH-d ldbi
viima.

KSH aruande sisu mdllrab KeHJS $ 40 lg 4. Jiirgnevalt analiiiisime esitatud KSH aruande
vastawst kehtestatud nouetele:

l)

stateegilise planeerimisdokumendi sisu ja peamiste eesm?irkide iseloomustus on antud
aruande sissej uhatuses ja alapeatiikis 2.1.

2)strateegilise planeerimisdokumendi seost

muude

asjakohaste strateegiliste

planeedmisdokumentidega on esitatud peatiikis 3.
3) eeldatavalt mdjutatava keskkorura kideldust strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise ajal ja altematiivsete arengustsenaariumide koral on esitatud peatiikis 6.

4) stateegilise planeerimisdokumendi elluviimisest tihtuvaid keskkonlaprobleeme, on
esitatud peatiikis 6.
5) stateegilise planeerimisdokumendi jaoks olulisi rahvusvahelisi, Euroopa Liidu v6i
muid
kirjeldust, laridas neid eesmdrke
riiklikke keskkonnakaitse eesmzirke
kesldconnakaalutlusi on strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel axvesse voetud.
kohalikke
Kuna tegemist
lokaalse arendustegevusega siis kasitletud
peahikis
3
arengudokumente. Nimetatud temaatika on kajastatud

ja

ja

on

on

6) 0ldplaneeringu ja selle altematiividega kaasnevaid keskkonnamojusid sealhulgas m6ju
pinnaveele, vtilisohu kvaliteedile, taimestikule ja loomastikule (sh kaitstavad liigid,
loodusobjektid, Natura 2000), piirkonna arengule, inimeste heaolule ja tervisele, hinnang
jitiitrnetekke, geoloogia ja htidroloogia ning negatiivseid mSjusid leevendavaid meetmeid
mdju valdkondade kaupa on aruandes kajastatud pealrikis 5.
7) hinnata ednevate m6jude ornavahelisi seoseid
temaatika on kajastatud peatiikis 6.

ja piiriiilest

keskkonnam6ju. Nimetatud

stateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise

negatiivse

keskkonnamdju valtimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetineid on esitatud peatiikis
'7.

e) iilevaadet pdhjustest, mille alusel valiti altematiivsed arengustsenaariumid, mida
strateegilise planeedmisdokwnendi koostamisel kasitleti on esitatud alapeatiikis 7.

I 0)

iilevaadet sellest, kuidas saadi parim altematii\ale arengustsenaaxium on antud peattikis 7.

11)

ttlevaadet strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva keskkonnam6ju
stateegilise hindamise konaldamise, avaliklruse kaasamise ja piiriiilese kesLtonnam6ju
strateegilise hindamise korral konsultatsioonide tulemuste kohta. Ulevaade korraldamise
ja avalikkuse kaasamise kohta on antud peatiikis 4. Aruande avalikustamisega seotud
dokumendid on esitatud aruande lisades.

12)

stateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega keskkonnatingimused, leevendavad
meetrned ja seire on esitatud peatiikis 7

13) eeltoodud punktides 1-12 nimetatud teabe kokkuv6te on esitatud aruande

ja selle avaliku

lk 5.

arutelu protokoll on

14)

keskkomam6ju strateegilise hindamise programm
esitatud heakskiitniseks saadetud aruandele.

15)

keskkonnarn6iu strateegilise hindamise aruande avaliku arutelu Fotokoll
nimekiri on lisatud.

ja

osalejale

Eeltoodust tulenevalt vastab aruanne seaduses toodud n6uete1e. KSH menetlus vastab KeILIS
seaduses toodud nduetele. Aruandes toodud soovitustega ja leevendavate meetmetega
axvestamisel on eeldalavalt vdimalik leida keskko lale vastuvdetav iildplaneeringu lahendus.
Juhime t:ihelepanu, et keskkonnam6ju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse $ 43
kohaselt hrleb hindamise tulemustega awestada iildplaneeringu kehtestamisel. KeHJS $ 44
kohaselt tuleb iildplaneeringu kehtestamise jzhel 14 paieva jooksul kehtestamisest teatada
l6ikes 1 nimetatud asutustele ning tagada l6ikes 2 nimetatud info kafiesaadaws (ndutavate
iilevaadete olemasolu).
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