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Seisukohad Tori valla üldplaneeringu
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse
kohta
Tori Vallavalitsus esitas planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 81 lg 1 alusel Keskkonnaametile
ettepanekute esitamiseks Tori valla üldplaneeringu (edaspidi ÜP) lähteseisukohad ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (edaspidi KSH VTK). Tori valla
ÜP ja KSH on algatatud Tori Vallavolikogu 18.10.2018 otsusega nr 114.
Tori valla üldplaneeringu eesmärgiks on kogu valla territooriumi tasakaalustatud ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste ning ehitustingimuste määratlemine, maa- ja veealadele otstarbekaima
ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine arvestades olemasolevate ja perspektiivsete ressursside
parimat kasutusviisi ning planeerimisseaduse §-s 75 sätestatud ülesannete lahendamine.
Keskkonnaamet asjaomase asutusena tutvus esitatud dokumendiga ning esitab omapoolsed
ettepanekud, millega palume arvestada. Ettepanekud on jaotatud alateemadeks.
1. Vesi
Veevaldkonnas peaksid olema käsitletud hüdrogeoloogia, põhjavee kaitstus, veealade (veekogude)
üldised kasutamis- ja ehitamistingimused, põhiliste tehnovõrkude trasside, joogiveeallikate (sh
sanitaarkaitsealad), reoveepuhastite (sh kujade), maaparandussüsteemide asukoha määramine,
veekogude kalda ulatus ja ehituskeeluvöönd, kallasrajad, vajadusel maasoojuspuurkaevud. KSH
aruandes peaks olema käsitletud põhjavesi, pinnavesi, sadevesi, üleujutuspiirkonnad, jääkreostus ja
neile arendusest tulenev mõju.
Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas aastateks 2015-2021 ja meetmeprogrammis olevaid
suuniseid ja piiranguid tuleb arvestada ka planeeringutes ning üldplaneeringu koostamisel tuleb
arvestada veemajanduskavaga seatud eesmärke ja meetmeid. Samuti vajavad käsitlemist
olemasolevad reoveekogumisalad, perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad ja seonduvad
kitsendused, veehaarete asukohad ja seonduvad kitsendused, sh heitvee suublasse juhtimine
veehaarete läheduses. Kuna veekogud võivad läbida mitmeid omavalitsusi, siis võib ühes
omavalitsuses kavandatu mõjutada terve veekogu seisundit, sh ka teises maakonnas. Seetõttu tuleb
veekogu hea seisundi säilitamiseks või saavutamiseks teha koostööd ka teiste kohalike
omavalitsustega, mida veekogu läbib. Arvestada ja käsitleda põhjaveemaardlate kinnitatud
põhjaveevarusid (allikas: https://www.envir.ee/et/kinnitatud-pohjaveevarud), veekaitseliste
kitsendustega alasid (sh nitraaditundlikud alad ja kaitsmata põhjaveega alad) ja üleujutusega
seonduvaid riske (üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavad). Tuua välja tehnovõrkude ja rajatiste üldised asukohad, seonduvad kitsendused ja probleemkohad. Käsitleda
reoveekogumisalade asukohti, muutmise vajadust (laiendamine, vähendamine), perspektiivis
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ühiskanalisatsiooniga kaetava alasid ja seonduvaid kitsendusi, veehaarete asukohti ja kitsendusi.
KSH aruandes tuleks käsitleda jõgedele rajatud paisutustega kaasnevaid sotsiaalmajanduslikke
mõjusid ning mõjusid looduskeskkonnale.
2. Maavarad
PlanS § 75 lg 1 p 15 kohaselt on üldplaneeringu ülesanne maardlatest ja kaevandamisest mõjutatud
aladest tekkivate kitsenduste määramine Sellest tulenevalt tuleb ÜP-ga määrata maardlatega ja
maavara kaevandamisega kaasnevad mõjud maakasutusele ning ehitiste ehitamisele. Lisaks tuleb
käsitleda ala kaevandamisjärgset maakasutust. Olulised küsimused on nt järgnevad:
Millised on mõjud ja millised kitsendused sellega kaasnevad? Millised tingimusi on otstarbekas
seada üldplaneeringuga? Kuidas võiks kaevandamine aidata kaasa piirkonna arengule? Milline
võiks olla maakasutus peale maavara ammendumist (nt lasketiir, tuulikupark, puhkeala, mets)?
Arvestades, et kaevandamislube andes määratakse loas ära kaevandatud maa korrastamise
(planeeringus mitte kasutada sõna „rekultiveerimine“) suund igale mäeeraldisele individuaalselt.
Eelkõige lähtutakse senisest maakasutusest ning edasisest visioonist. Turbatootmisalad
korrastatakse enamasti soodeks, liiva- ja kruusakarjäärid metsa või rohumaadeks. Kaevandades
allpool põhjaveetaset korrastatakse veekoguks. Enne kaevandamise lõppu antakse ettevõttele
korrastamistingimused ja selle alusel tehakse korrastamisprojekt. Eestis on teatud piirkondades suur
ehitusmaavarade nõudlus, mis survestab uute karjääride avamist, mis omakorda võib tekitada
(tekitab) pingeid kogukondade ja arendajate vahel. Ühelt poolt tuleb kohalike kogukondade
arvamust arvestada, kuid selge on ka see, et kusagilt peab ehitusmaavarasid kaevandama. Seega on
vajalik leida võimalusi nende vastandlike huvide tasakaalustamiseks.
Ühelt poolt tuleks planeerimisel konfliktide ennetamiseks vältida asustuse ja muude maa
kasutusviiside, mida võiks kaevandamine häirida, kavandamist kasutuses aga ka veel avamata
maardlate vahetusse lähedusse ning samuti potentsiaalsete maardlate lähedusse (nt asi on uuringu
faasis). Samas peaks planeeringu koostamisel aga arvestama kindlasti sellega, et maavara on vajalik
kaevandada ja kuskil peab seda tegema, et tagada varustuskindlus. Tegemist on teemaga, mis on
aina rohkem päevakohane. Igal juhul tuleb üldplaneeringu koostamisel lähtuda sellest, et
maardlatega ja potentsiaalsete maardlatega tuleb arvestada, ei saa võtta seisukohta, et kaevandamine
ei ole lubatud. Samuti mitte kanda planeeringusse kohustust, et maavara kaevandamise loa taotluse
menetlemisel tuleb teha keskkonnamõju hindamine. Tuleb analüüsida, missugused on konfliktsed
alad.
Üldplaneeringu koostamisel tuleb arvestada maapõueseaduse § 15 lg 7, mis sätestab, kui
planeeritaval maa-alal asub maardla või selle osa, kooskõlastatakse üldplaneering, detailplaneering
ja kohaliku omavalitsuse eriplaneering PlanS-is sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või
valdkonna eest vastutava ministri volitatud asutusega
3. Looduskaitse
Seletuskirjas ja maakasutusplaanil ja/või piirangute/keskkonna/looduskaitse joonisel palume
käsitleda üldplaneeringu alal paiknevaid looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 4 tähenduses
kaitstavaid loodusobjekte, sh tuua välja üle-euroopalisse kaitsealade võrgustikku Natura 2000
kuuluvad linnu- ja loodusalad. Käsitleda tuleb ka looduskaitseseaduse alusel kaitstavate liikide
püsielupaikasid ja kasvukohti, kusjuures juhime tähelepanu, et LKS § 53 tulenevalt on I ja II
kaitsekategooriasse kuuluva kaitstava liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine
massiteabevahendites keelatud.
Üldplaneeringu seletuskirja palume lisada kaitstavate loodusobjektide keskkonnaregistri väljavõtte
aja, märkides, et andmed võivad olla ajas-ruumis muutuvad. Kaitstavate loodusobjektide osas tuleb
lähtuda kehtestatud kaitse-eeskirjadest ja neis seatud tingimustest (sh rahvusparkides ja
maastikukaitsealadel arvestada pärandkultuuriliste, maastikuliste jne väärtustega), seejuures
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soovitame seletuskirjas nimetada ka Vabariigi Valitsuse määruse, millega ala kaitsekord ja kaitseeesmärk on kehtestatud, number ja vastuvõtmise kuupäev.
Üldplaneeringu KSH-s tuleb läbi viia ka Natura hindamine (vähemalt Natura eelhindamine),
arvestades lisaks otsestele mõjudele ka kaudseid ja kumuleeruvaid mõjusid. Sõltuvalt mõjuallikast
ja/või planeeringu täpsusastmest on vajalik teostada eelhindamine või asjakohane hindamine.
Hindamise üheks väljundiks võiks olla teadaolevate objektide-juhtude määratlemine, mille puhul
edaspidistes etappides on vajalik Natura asjakohane hindamine. Välja tuleb tuua ka kaitstavate
loodusobjektide kattuvus puhke- ja virgestusaladega, külastustaristu ning arvestada ka
projekteeritavate kaitstavate loodusobjektidega.
I ja II kaitsekategooriasse kuuluvate liikide käsitlemine
LKS § 53 lõike 1 kohaselt on I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha
avalikustamine massiteabevahendites keelatud. Kaitstavate liikide käsitlemiseks on järgnevad
võimalused:
1) koostada planeeringust kaks versiooni – avalik versioon ja ametkondlikuks kasutuseks mõeldud
versioon (esimeses I ja II kaitsekategooria liikide leiukohti ja püsielupaiku planeeringujoonistel ei
kujutata, teisel kujutatakse);
2) kujutada planeeringu avalikus versioonis I, II ja III kaitsekategooria liike ja püsielupaiku
„tsenseeritult“ – näiteks ühe tingmärgiga „kaitstava liigi leiukoht/püsielupaik“, eraldamata
kaitsekategooriaid. Probleemiks on siin ringikujulised I kaitsekategooriasse kuuluvate liikide
püsielupaigad, mille alusel on võimalik saada teavet liigi pesapuu paiknemise kohta ning seeläbi
otseselt ohustada liigi elu (elutingimusi).
Eelistatum on teine variant, mille puhul näidatakse üldplaneeringu joonistel (sõltuvalt vajadusest ja
planeeritavast alast) kõiki (nt tiheasustusaladel) või siis maakasutuse planeerimisel olulist tähtsust
omavaid kaitstavate liikide leiukohti/püsielupaiku ühe tingmärgiga „kaitstava liigi
leiukoht/püsielupaik“, kuid erandina ei kujutata I kaitsekategooria liigi ringikujulisi (liigi pesapuud
ümbritsevaid) ehk LKS § 50 lg 2 kohaseid püsielupaiku. Vastav märkus peab olema ka planeeringu
seletuskirjas ja legendis kajastatud. Juhul, kui üldplaneeringuga kavandatakse olulisi
maakasutusmuutusi kaitstavate liikide leiukohtades, oleks soovitav planeeringu kitsenduste
joonistel (juhul, kui sellise täpsusastmega vormistatakse, näiteks tiheasustusaladel) need alad ka
vastavalt markeerida (nt alana, kus arendustegevustel tuleb arvestada liigikaitseliste tingimustega),
teavitamaks et antud alade arendamisel on teatavad looduskaitselised kitsendused, mille sisuline
pool selgub arenduse detailsetes etappides.
Veekogude kaitsevööndid
Planeeringus tuleb käsitleda kalda piiranguvööndi (LKS § 37), ehituskeeluvööndi (edaspidi EKV;
LKS § 38) ja veekaitsevööndi (VeeS § 29) ulatust, samuti EKV lähtejoone määramist.
PlanS § 75 lg 1 p 9 kohaselt on üldplaneeringu ülesanne kõrgveepiiri märkimine suurte
üleujutusaladega siseveekogul. Vastavalt keskkonnaministri 28.05.2004 määrusele nr 58 "Suurte
üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord" on
EKV lähtejooneks alluviaalsed soomullad ehk lammi madalsoomullad. Tulenevalt mullakaardi
ebatäpsustest soovitame üldplaneeringu koostamisel vajadusel kriitilistel aladel mullastiku andmeid
täpsustada või kaaluda ka teiste üleujutuste esinemist peegeldavate kriteeriumitega arvestamist (nt
veetasemete andmestik). EKV lähtejoone määramisel tuleb arvesse võtta ka täiendavad
kohapõhised asjakohased andmed (veetasemete andmestik, sh teadaolevad üleujutusalad
siseveekogudel jms) ja arvestada kaldaastangutega (LKS § 34 lg 5).
Veekogude ehituskeeluvööndite ulatuses (LKS § 38) on vajalik käsitleda ka asjakohaseid erandeid,
mis tulenevad LKS § 38 lg 4 ja 5, samuti metsamaa erisus LKS § 38 lg 2 ja erisus tiheasustusalal
LKS § 38 lg 1 p 3. Metsamaa erisust ei ole vajalik planeeringujoonistel graafiliselt kujutada seetõttu,
et olukord on ajaliselt muutuv, kuid vajalik on lisada vastav märkus seletuskirja.
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Üldplaneeringu seletuskirjas ja joonistel määratleda üheselt olemasolevad, laiendatavad ja
moodustatavad tiheasustusalad, kusjuures palume juhinduda ka LKS §-st 41. Üldplaneeringu 3 (5)
mastaapi arvestades tuua välja olulisemad LKS § 38 lg 4 ja 5 erisuste alla kuuluvad objektid, nt
tiheasustusalal olemasolev ehitusjoon, supelrannad, planeeritavad avalikult kasutatavad teed (sh
kergliiklusteed), planeeritavad tehnovõrgud ja rajatised, sadamate, sildumis- ja randumiskohtade
võrgustik ning juurdepääsud neile.
EKV vähendamine ja suurendamine (PlanS § 75 lg 1 p 12)
Kuna uue üldplaneeringu koostamisel kaotab senine sama territooriumi hõlmav üldplaneering
kehtivuse, siis ei kehti ka sellele antud nõusolekud (kaasa arvatud planeeringus käsitletud EKV
vähendamised). Kohalikud omavalitsused võivad viia uue üldplaneeringu koostamise raames läbi
varasemate üldplaneeringutega antud EKV vähendamise kaardistamise, millega kehtestuksid
varasemate EKV vähendamiste nõusolekud ja need kanduksid uude planeeringusse. Seega tuleb
EKV vähendamise kaardistamisel (joonisel) ning seletuskirjas või lisas kujutada/loetleda
varasemad EKV vähendamised. Üldplaneeringu tööprotsessi ja/või kooskõlastamise käigus annab
Keskkonnaamet seisukoha, kas varasemad EKV vähendamised jäävad kehtima ja nendega võib uue
ÜP puhul arvestada (kui olud on muutunud, siis võib erandjuhul olla vajalik uus EKV vähendamise
kaalumine). Juhul kui koostatava üldplaneeringu raames ei viida läbi EKV kaardistamist ja/või ei
tooda välja veekogusid, kus eelmiste üldplaneeringutega on EKV-d vähendatud, siis automaatselt
varasemad nõusolekud EKV vähendamiseks uude planeeringusse üle ei kandu.
Kallasrada, selle sulgemine ja ümbersuunamine, sellele juurdepääsuvõimalused.
PlanS § 75 lg 1 p 11 kohaselt on üldplaneeringu ülesanne kallasrajale avaliku juurdepääsu
tingimuste määramine. Keskkonnaseadustiku üldosa seadus § 39 lg 3 kohaselt otsustatakse
kallasraja sulgemine üldplaneeringuga.
Kliimamuutustega kohanemine, sh üleujutusalad
Üleujutusohtlike alade määratlemine (mis ei võrdu LKS § 35 lg 4 kohaste korduvate üleujutustega
aladega ega piirdu vaid maandamiskava alusel määratud üleujutusohuga riskipiirkondadega),
üleujutusohuga aladel ehitustingimuste seadmine.
Riiklikul tasemel mitte kaitstavad loodusväärtused
- Rohevõrgustik (rohetaristu), vajadusel selle ruumikujude korrigeerimine ja kaitse ning
kasutustingimuste seadmine, PlanS § 75 lg 1 p 10. Ruumikujude puhul lähtuda eelkõige kehtestatud
maakonnaplaneeringutest.
- Looduskaitselist tähelepanu omavate kooslustega (sh vääriselupaigad, poollooduslikud
kooslused, märgalad) arvestamine, nt nendega arvestamine rohevõrgustiku korrigeerimisel.
- Riiklikku looduskaitselise tähtsuse minetanud loodusobjektide ja teiste kohalikku tähtsust
omavate objektide kohaliku kaitse alla võtmine
4. Kliima
Üldplaneeringu koostamisel tuleb arvestada ka kliimamuutustega. Palume üldplaneeringu
koostamisel ja keskkonnamõju strateegilisel hindamisel arvestada haldusterritooriumil esineda
kliimamuutustega kaasnevate võimalike riskidega (nt sademete rohkusest tingitud üleujutuste
võimendumine, tormide tugevnemine ja sagenemine) ja nende maandamise võimalustega.
Soovitame tutvuda Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kliimamuutustega kohanemise
arengukavaga.
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5. Välisõhk
Üldplaneeringu koostamisel tuleks lähtuda Eesti Keskkonnastrateegiast aastani 2030
(http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/ks_loplil_riigikokku_pdf.pdf), milles
on ühe probleemina välja toodud transpordist tulenev saaste. Lisaks tuleks üldplaneeringu
koostamisel arvesse võtta, et tööstuspiirkonnad tuleks planeerida tiheasustusest piisavalt eemale,
sest ennekõike sellest tulenev lõhna- või mürahäiring tekitab hiljem probleeme, mida lahendada on
väga raske. Näiteks puidu- ja mööblitööstus (müra, lõhn), ka värvimisega tegelevad
remonditöökojad (kemikaalide lõhn), linnu- ja loomakasvatused (lõhn), igasuguste vedelproduktide
(kütuste, kütusekomponentide) laadimine ning hoiustamine (lõhn, müra) aga ka tahkekütusel
katlamajad (nn toss või suits, lõhn, müra), karjäärid (tolm, müra) tekitavad probleeme, kui need on
elanikele lähedal. Samas tuleks teha vahet saastavamal tööstusel/tootmisel/tegevusel (vt eelpool
näiteid) ja vähemsaastavamal (nt erinev käsitöö, teatud väiksem toiduainetööstus), see ära
defineerida ning kasutada vähemsaastavama tööstuse ala nn puhveralana. Tööstuspiirkondade
planeerimisel tuleb häiringute minimeerimiseks arvestada ka valdavate tuulte suundadega.
6. Müra
PlanS § 75 lg 1 p 22 kohaselt on üldplaneeringu ülesanne müra normtasemete kategooriate
määramine. Seejuures on olulisemad küsimused järgnevad: 1) Millised on piirkondade praegused
müratasemed ja kas on probleeme? 2) Millistele aladele millised mürakategooriad (atmosfääriõhu
kaitse seaduse § 57) on otstarbekas määrata arvestades kavandatavaid arenguid? 3) Kas
kavandatavad müra normtasemed (vt keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus
leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” Lisa 1 on
saavutatavad? Kui pole, kas on vaja maad reserveerida (nt müratõkkeks, müravalliks) eesmärkide
saavutamiseks? 4) Kas ja kuhu on otstarbekas määratleda vaikseid alasid? 5) Kas kavandatavad
maakasutuse juhtotstarbed on müra mõttes sobilikud?
7. Jäätmed
PlanS § 75 lg 1 p 2 kohaselt on üldplaneeringu üks ülesanne kohaliku tähtsusega
jäätmekäitluskohtade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine. Sellega seoses on
olulisimad järgmised küsimused: 1) Kas ja kuhu oleks vaja kohaliku tähtsusega jäätmekäitluskohta?
2) Kas ja milliseid tingimusi on vaja seada? 3) Kui täpselt tuleks kohaliku tähtsusega
jäätmekäitluskoht üldplaneeringus määrata? Võimalik on kirjeldada kas ainult tekstis, näidata mingi
juhtotstarbe kõrvaljuhtotstarbena, näidata eraldi juhtotstarbega või kasutada kõiki neid vastavalt
piirkondade eripäradele.
Keskkonnaamet lisab, et jäätmekäitlusobjektid tuleb planeerida selliselt, et need ei tekitaks
keskkonnahäiringuid (müra, vibratsioon, tolm, ebameeldiv lõhn jms) ja negatiivset mõju
elanikkonnale, vältides sellega hilisemaid probleeme. Üldplaneeringu koostamisel tuleb võtta
arvesse riigi jäätmekavaga 2014-2020 seatud eesmärke.
8. Mets
PlanS-is ei ole üldplaneeringu ülesannet, mis otsesõnu annaks võimaluse seada tingimusi
metsamajanduskava koostamiseks ja seeläbi metsa majandamiseks. Kuid kaudselt, lahendades
näiteks järgmisi PlanS § 75 lg-s 1 nimetatud ülesandeid, on võimalik reguleerida metsamajandamist
(numeratsioon on vastavalt PlanS § 75 lg 1 p-de numeratsioonile):
10) rohevõrgustiku toimimist tagavate tingimuste täpsustamine ning sellest tekkivate kitsenduste
määramine;
13) kohaliku omavalitsuse üksuse tasandil kaitstavate loodusobjektide ja nende
kaitse- ja kasutustingimuste seadmine;
14) väärtuslike põllumajandusmaade, rohealade, maastike, maastiku üksikelementide ja
looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine;
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20) puhke- ja virgestusalade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;
21) asula või ehitiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu
vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks, lageraie tegemisel langi suurusele ja
raievanusele piirangute seadmine;
31) muud käesolevas lõikes nimetatud ülesannetega seonduvad ülesanded.
Keskkonnaministri 16.01.2009 määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend“ § 7 lg 7 kohaselt
takseerkirjelduses märgitakse eraldisel kehtivad metsa majandamise kitsendused.
Metsamajandamise kitsenduste aluseks on õigusaktid või planeeringud. Sama määruse § 21 lg 1 p
3 järgi metsa takseerkirjeldus on metsamajandamiskava osaks. Seega on võimalik ka eelnimetatud
määrusest tulenevalt üldplaneeringuga seada tingimusi metsa majandamiseks. Üldplaneeringu
alusel võib kinnisomandile seada kitsendusi, st üldplaneeringuga omandiõiguse kasutamise
kitsendamine on legitiimne. Seejuures iga kitsendus peab olema põhjendatud, proportsionaalne ja
üheselt mõistetav (arusaadav, sh kinnisasja omanikule).
9. Kiirgus
Esialgne eesti radooniriski levilate kaardi (Eesti Geoloogiakeskus 2004) kohaselt on planeeringuala
valdavalt normaalse või madala radooniriski ala. Samas esineb ka karstialasid, mis on tuntud kui
potentsiaalselt radooniohtlikud alad. Kui hoone asub karstiühiku või –lõhe kohal, võib radoon
migreeruda nende kaudu rõhuerinevuste tõttu majade siseõhku. Karstinähtusi esineb ka väljaspool
kaardil esinevaid kontuuritud alasid. KSH koostamise käigus tuleks selgitada välja, kas on esinenud
radooniga probleeme ja kas mingis piirkonnas vajaks teema täpsustamist. Teeme ettepaneku lisada
teema KSH väljatöötamise kavatsusse.
10. Olulise ruumilise mõjuga objektid
PlanS § 75 lg 1 p 4 kohaselt on üldplaneeringu ülesanne olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoha
valimine. Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 01.10.2015
määrusega nr 102 „Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri“. Üldplaneeringuga tuleb valida
oluliste ruumiliste mõjuga ehitiste asukohad.
Kokkuvõtvalt on Keskkonnaamet seisukohal, et koostatud lähteseisukohad ja KSH
väljatöötamise kavatsus on asjakohased ja piisavad, kui üldplaneeringu ja selle KSH
koostamisel arvestatakse meie kirjas toodud ettepanekute ja soovitustega.
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