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Sissejuhatus
Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu koostas OÜ Adepte
Ekspert (reg nr 11453673) 2018 aasta mais.
Tööd viis läbi keskkonnaspetsialist Piret Toonpere, kes omab KMH litsentsi KMH 0153.
KSH eelhindamise koostamisel on lähtutud planeerimisseadusest (PlanS), keskkonnamõju
hindamise ja juhtimissüsteemi seadusest (KeHJS), seaduse alusel Vabariigi Valitsuse 29.
08.2005.a määrusega nr 224 kehtestatud „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda
keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelust“ ja juhenditest, nagu
Keskkonnaministeeriumi tellimusel 2015. aastal koostatud töödega „KMH/KSH eelhindamise
juhend otsustaja tasandil, sh Natura eelhindamine“ ja „Keskkonnamõju strateegilise
hindamise menetluse läbiviimise juhend. Planeerimisseaduse kohane menetus“. Samuti on
lähtutud juhendist: Peterson, K., Kutsar, R., Metspalu, P., Vahtrus, S. ja Kalle, H. 2017.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat.
Töö tulemusena selgitatakse välja, kas Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu koostamisel
on vajalik täiemahulise keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine või mitte.
Lõpliku otsuse KSH algatamise vajalikkuse osas peab tegema kohalik omavalitsus ning enne
otsuse tegemist tuleb küsida (DP algatamise otsuse eelnõu ja KSH eelhinnangu põhjal)
seisukohta kõigilt asjaomastelt asutustelt vastavalt KeHJS § 33 lõikele 6.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine või algatamata jätmine toimub
üheaegselt strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamisega.
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1

Kavandatava tegevuse kirjeldus

Uue-Põltsamaa Mõis OÜ esitas 6. veebruaril 2018 Põltsamaa Vallavalitsusele taotluse
(registreeritud dokumendiregistris nr 7-1/2018/7-1) detailplaneeringu algatamiseks
Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas kinnistutel Veski tn 7 (katastriüksuse tunnus
61701:001:0610), Veski tn 11 (katastriüksuse tunnus 61701:001:0010) ja Veski tn 13
(katastriüksuse tunnus 61701:001:0044) ning Uue-Põltsamaa Mõisapargi (katastriüksuse
tunnus 61801:001:0033) alal.
Detailplaneering algatati Põltsamaa Vallavolikogu otsusega 17.05.2018.
Detailplaneeringuga soovitakse lahendada kavandatava loodus-SPA ja ujula paiknemine
planeeringualal, määrata hoonestusala ja ehitusõigus, juurdepääsuteede, tehnovõrkude,
parkimiskohtade, platside ja haljastuse lahendamine. Vajadusel moodustatakse täiendavaid
krunte planeeringualal ja lahendatakse teede avalikku kasutusse määramise vajadus pärast
planeeringulahenduse elluviimist. Planeeringuga muudetakse üldplaneeringuga kehtestatud
maa sihtotstarbeid ja seoses sellega tehakse ettepanek kehtiva Põltsamaa linna
üldplaneeringu muutmiseks. Ala tehnovõrkude liitumine ühistrassidega ja juurdepääsud alale
lahendatakse planeeringuga. Planeeringuala suurus on u 6 hektarit.
Uus hoonestus on kavandatud väljapoole muinsuskaitse ja looduskaitse alust mõisapargi ala,
valdavalt vanade hoonevaremete asukohtadesse Veski tn 13 kinnistule. Kaitsealused
mõisahooned kavandatakse renoveerida ja võtta kasutusele loodus-SPA osana järgides
muinsuskaitse eritingimusi.
Detailplaneeringuga soovitakse lahendada kavandatava loodus-SPA ja ujula, hotell, talveaia,
terrassi ja tiik-liuväli paiknemine planeeringualal, määrata hoonestusala ja ehitusõigus,
juurdepääsuteede, tehnovõrkude, parkimiskohtade, platside ja haljastuse lahendamine.
Kavandatav loodus-SPA, ujula ja hotelli rajamine eeldab tõenäoliselt maa sihtotstarbe
muutmist osaliselt ärimaaks.
Planeeringuga muudetakse üldplaneeringuga kehtestatud maa sihtotstarbeid ja seoses
sellega tehakse ettepanek kehtiva Põltsamaa linna üldplaneeringu muutmiseks.
Uue-Põltsamaa mõisa pargi krundile planeeritud loodus SPA ja ujula on kavandatud ca 4,5 m
ulatuses maa-aluse ehitisena.
Talveaed on kavandatud klaasehitisena mõisa teenijatemaja katuse pikendusena.
Planeeringu eskiisi joonisele on markeeritud uute hoonete ja ehitiste asukohad. Samuti on
määratud parkimisala ja juurdepääsu asukoht ning kõnnitee asukoht.
Uus hoonestus on valdavalt (v.a talveaed ja terrass) kavandatud väljapoole muinsuskaitse ja
looduskaitse alust mõisapargi ala. Kaitsealused mõisahooned kavandatakse renoveerida ja
võtta kasutusele loodus-SPA osana järgides muinsuskaitse eritingimusi.
Planeeringualasse jääb Põltsamaa jõe ehituskeeluvöönd, kuhu on väikeses osas kavandatud
tiik/liuväli. Tiigi sellisel kujul rajamise eelduseks on ehituskeeluvööndi vähendamine.
Hoonestustingimused määratakse vastavalt detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimustele.
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Mõisa esiväljaku ja Veski tänava haljastust on kavandatud osaliselt likvideerida, et avada
vaade jõelt poolt mõisale. Mõisapargi ülejäänud osadesse planeeringuga muudatusi
kavandatud ei ole.
Autode juurdepääs on kavandatud Linnu tänavalt.
Liitumised tehnovõrkude lahendatakse vastavalt tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud
tehnilistele tingimustele.

Joonis 1. Kavandatud tegevus. Väljavõte planeeringu esialgsest eskiisist.
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2 KSH vajadus lähtuvalt õigusaktidest
KeHJS seaduse § 33 lg 1 p 3 ja 4 kohaselt on KSH kohustuslik kui tegu on detailplaneeringuga,
mille alusel kavandatakse KeHJS seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kui planeering
on aluseks tegevusele, mille korral ei ole objektiivse teabe põhjal välistatud, et sellega võib
kaasneda eraldi või koos muude tegevustega eeldatavalt oluline ebasoodne mõju Natura
2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile, ja mis ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või
ei ole selleks otseselt vajalik.
Eelhinnangu objektiks oleva detailplaneeringu korral ei ole tegu planeeringuga, mille puhul
kavandatakse KeHJS seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust.
Lähim Natura 2000 võrgustikku kuuluv ala jääb planeeritava ala piirist rohkem kui 7 km
kaugusele. Arvestades tegevuse iseloomu ja kaugust Natura alaste on välistatud, et sellega
võiks kaasneda oluline ebasoodne mõju Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile.
Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringu põhilahenduse muutmise
ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja kaaluda
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajadust. Samuti tuleb keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 2 punkti 4 kohaselt
koostada KSH eelhinnang, kui planeeritava tegevusega kavandatakse KeHJS § 6 lõike 4 alusel
kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille
korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ §
14 nimetatud puhke-, spordi- või virgestusala rajamist. Kuna tegu on üldplaneeringut muutva
detailplaneeringuga ja kavandatakse puhke-ja spordirajatist, siis on vajalik KSH eelhindamise
läbiviimine.
Eelhindamine ei lõppe KSH eelhinnangu koostamisega, vaid vajalik on ka asjaomaste
asutustega konsulteerimine. Eelhindamise etapis konsulteerimine vastavalt KeHJS § 33 lõikele
6 on KSH protsessis esimene asjaomaste asutuste kaasamine. Asjaomased asutused igal
konkreetsel juhul määratleb planeeringu koostamise algataja (või korraldaja). Asjaomaste
asutuste loetelu sõltub sellest, millised mõjud tegevusega kaasnevad. Asjaomaste asutuste
hulka kuulub alati kas Keskkonnaamet (KeA) või Keskkonnaministeerium, enamusel juhtudel
siiski KeA. Antud juhul on asjaomaseks asutuseks kindlasti ka Muinsuskaitseamet.
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3 Seotus teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega
3.1 Põltsamaa linna üldplaneering
Põltsamaa linna üldplaneering on kehtestatud Põltsamaa Linnavolikogu 19. oktoobri 1998
määrusega nr 41. Põltsamaa linna üldplaneeringu ülevaatamise 22.04.2014 otsuse nr 30
kohaselt on vajalik uue üldplaneeringu koostamine, mida käesolevaks ajaks ei ole tehtud.
Seega kehtib alal jätkuvalt 1998 a kehtestatud üldplaneering.
Üldplaneeringu maakasutusplaani väljavõte on esitatud järgmisel joonisel. Maakasutusplaani
kohaselt on detailplaneeringuala maakasutuseks kavandatud väikeelamumaa,
tootmishoonete maa, üldkasutatavate hoonete maa ja looduskaitsemaa.

Joonis 2. Väljavõte Põltsamaa linna üldplaneeringu maakasutusplaanist. EV-väikeelamumaa, Ttootmishoonete maa, A-üldkasutatavate hoonete maa, HK-looduskaitsemaa, sinine katkendjoon –
ehituskeeluala (Põltsamaa jõe ehituskeeluvöönd).

Detailplaneering on üldplaneeringu kohast maakasutust muutev. Kavandatav loodus-SPA ja
ujula rajamine eeldab tõenäoliselt maa sihtotstarbe muutmist osaliselt ärimaaks.
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4 Mõjutatav keskkond
Detailplaneeringuala hõlmab Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas kinnistuid Veski tn 7
(katastriüksuse tunnus 61701:001:0610), Veski tn 11 (kat. tunnus 61701:001:0010), Veski tn
13 (kat. tunnus 61701:001:0044), Veski tn 13a (kat. tunnus 61701:001:0020) ning UuePõltsamaa Mõisapargi ala (kat. tunnus 61801:001:0033). Samuti on detailplaneeringualasse
hõlmatud Veski tn 13a (kat. tunnus 61701:001:0020) ja osaliselt Veski ning Linnu tänavate
maa-alad.

Joonis 3. Planeeringuala paiknemine - Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringuala skeem vastavalt
detailplaneeringu algatamisotsusele.

Veski tn 7 kinnistu pindalaga 10159 m² on 100% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega.
Kinnistul paikneb ehitisregistri andmetel mõisa peahoone ehitusaluse pinnaga 1 117 m2.
Veski tn 11 kinnistu pindalaga 1235 m² on 100 % elamumaa sihtotstarbega. Kinnistul
ehitisregistri kohaselt paiknevad ehitised on esitatud järgmises tabelis.
Tabel 1. Veski tn 11 ehitisregistri kohased ehitised.
Ehitisregistri kood
Ehitise nimetus
114011260
INTERNAAT
114011263
KUUR
114011262
KUUR
114011261
KELDER

Korruste arv
2
1
1
1

Ehitisealune pind (m2)
224
48
91
49

Veski tn 13 kinnistu pindalaga 6147 m² on 100 % tootmismaa sihtotstarbega. Kinnistul
ehitisregistri kohaselt paiknevad ehitised on esitatud järgmises tabelis. Ajalooliselt on tegu
mõisa lauda- ja tallihoonete alaga, kuid ajalooline hoonestus ei ole praeguseks säilinud.
Tabel 2. Veski tn 13 ehitisregistri kohased ehitised.
Ehitisregistri kood
114011352

Ehitise nimetus
LADU-ELAMU

Esmane
kasutus

Ehitisealune pind
Korruste arv (m2)
1
747
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114011353
114011354
120556560
114011356
114011357
120556559
114011355

LADU
LADU
KUUR
KUUR
LADU
KUUR
KAALUHOONE

1963
1963
1982
1982
1980
1988
1958

1
1
1
1
1
1
1

137
155
21
69
59
69
44

Veski tn 13a kinnistu pindalaga 192 m² on 100 % elamumaa sihtotstarbega ning hoonestatud
ühe 2-korruselise korterelamuga ehitusaluse pinnaga 166 m2.
Uue-Põltsamaa Mõisapargi kinnistu pindalaga 32919 m² on 100 % üldkasutatava maa
sihtotstarbega. Ehitisregistri kohaselt on kinnistu hoonestamata.
Planeeringuala suurus on kokku u 6 hektarit.
Planeeringuala piirneb kinnistutega Linnu tn 2, Linnu tn 6 ja Veski tn 5, reformimata
riigimaaga, mille koosseisus on Veski tänav ja Linnu tänav ning Põltsamaa staadioni
detailplaneeringualaga.
Kultuurimälestiste riikliku registri alusel on Uue-Põltsamaa mõisa park piirkonna
ajastutüüpilise pargiarhitektuuri näitena kinnismälestis (24013). Samuti on
muinsuskaitsealused Uue-Põltsamaa mõisa peahoone (24012) ja teenijatemaja (24014). Tegu
on piirkonna mõisaansambli näitega, mis esindab 18.s. lõpu iseloomulikke ehitustraditsioone.
Planeeringu koostamiseks on vaja tellida muinsuskaitse eritingimused.
Uue-Põltsamaa mõisa park on ka looduskaitsealune park (KLO1200489). Uue-Põltsamaa
mõisa park võeti looduskaitse alla 17.07.1968.a. Jõgeva raj. TSN TK otsusega nr.113 "Looduse
kaitsest Jõgeva rajoonis". Looduskaitsealustes parkides kehtib Vabariigi Valitsuse 3.03.2006.a
määrusega nr 64 “Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri” kehtestatud
piiranguvööndi kaitsekord. Vastavalt kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitseeeskirjale on pargi kaitse-eesmärk ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt,
kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning
pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja
arendamise suunamisega.
Uue-Põltsamaa mõisa pargi puistu ja looduskoosluste seisundist annab põhjaliku ülevaate
Uue-Põltsamaa mõisa pargi hoolduskava 2014…2023, millel põhineb ka järgnev pargi
ülevaade. Hoolduskava määrab pargi looduskoosluste hooldusvõtted ja vajaduse.
Hoolduskava ei määra parki jääva hoonestuse hooldusvajadust.
Uue-Põltsamaa pargiruum koosneb mõisa peahoone taga asuvast regulaarosast (A),
vabakujulistest osadest (B,C,D,E,F,G) ning kollektsioonaiast (H). Pargi põhiosa moodustab
peahoone taga asuv pargi regulaarosa (A). See on orienteeritud mõisa peahoonele.
Peahoonest lähtuv kesktelg ulatub pargi tagaosas oleva avara muruplatsini, mille keskel on
kõrgendik (Murelimägi), kus asus triiphoone. Kõrgendikust mõlemal pool on säilinud põlised
puudegrupid – tammed ja lehised. Kogu regulaarosa on jagatud kiirtena hargnevate teedega
(iseloomulik varaklassitsistlikule kujundusele) kolmnurkadeks. Teed on ääristatud tänaseks
katkendlikuks muutunud puuderidadega. Algselt on enamuspuuliigiks olnud arvatavasti
harilik pärn, mis on aegade jooksul asendatud asendunud hariliku vahtraga. Säilinud on
üksikud pargi rajamisaegsed pärnad. Vabakujuliselt oli kujundatud pargi põhjaosas olevate
tiikide ümbrus (B - Kahest tiigist on tänaseni säilinud vaid üks), peahoone esine ala ja
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Põltsamaa jõe kallas. Uue-Põltsamaa mõisapargi koosseisu kuulub ka selle läänenurgas asuv
kollektsiooniaed (H). 1923. aastal mõisa tarbeaia asemele loodusloo-õpetaja P. Pedoste poolt
rajatud aias oli dekoratiivtaimede, üldbioloogia ning taimegeograafia osakond. Selle ala
esialgne planeering ning puidust paviljon on säilinud, kuid kollektsiooni seisukord on kehvade
valgustingimuste, hooldamatuse ja väärika ea tõttu üsna halb. Peahoone ees (C) on olnud
barokne aed, mis 19. sajandil kujundati vabakujuliseks. Nõukogude aastate algul rajati
eesväljaku keskmesse betoonist bassein koos istumiskoha, ebakorrapäraste teede, lillede ja
õitsvate põõsastega. Muruväljaku edelakülge on istutatud kaskede rida, mujale muruväljaku
servadesse grupiti vahtraid ja kaski. Puude tervislik seisukord on hea, kuid need varjavad
vaateid peahoonele. Pargi juurde kuulub silla abil kaldaga (E) ühendatud Põltsamaa jõe
Naistesaar (D) – need on vabakujunduslikud linna haljasalale iseloomulikud pargiosad.

Joonis 4. Uue-Põltsamaa mõisa pargi tsoneering. Allikas: Uue-Põltsamaa mõisa pargi hoolduskava
2014…2023.
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Linnahaljastuslikult olulise pargiosa moodustab nn Lillemets (F, G), mis ulatub mõisa
südamest Suure sillani. Lillemetsa jõeäärses küljes asub ujumiskoht koos endise
rannarestorani (alates 2010 a tegutseb seal Põltsamaa noorte-ja elukestva õppe keskus),
võrkpalliplatside ja muu ranna taristuga.
EELISe andmetel planeeringualal ega selle lähialal kaitsealuseid liike registreeritud ei ole.
Samas 2016. aasta suvel toimunud nahkhiirte ja nende elupaiga inventuur tuvastas UuePõltsamaa mõisa pargis seitsme nahkhiireliigi esinemise. Vaatlus tuvastas pargis veelendlase,
tiigilendlase, pruun-suurkõrva, põhjanahkhiire, pargi-nahkhiire, suurvidevlase ja hõbenahkhiire. Mõisa pargist leiti ka üks nahkhiirekoloonia varjepaik, mis asus hariliku saare
õõnsuses umbes 15 m kõrgusel. Seda varjepaika kasutas veelendlase koloonia tõenäoliselt
poegimiskolooniana. Uue-Põltsamaa mõisa park on oluline toitumispaik põhja-nahkhiirtele.
Samaaegselt pargis lendavate põhja-nahkhiirte arvuks võib hinnata 15-30 isendit. Arvatavasti
asub pargi läheduses mõnes hoones ka nende poegimiskoloonia (Lutsar, 2016).
Planeeringualast edelasse jääb Põltsamaa jõgi (VEE1030000). Põltsamaa jõele kehtib 50 m
ehituskeeluvöönd, mis ulatub planeeringualale. Planeeringu esialgse visiooni kohaselt
ehituskeeluvööndi vähendamise vajadus puudub.
Planeeringuala paikneb Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal (LTA1000001).
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5 Võimalikud keskkonnamõjud
5.1 Mõju Natura alale ehk Natura eelhindamine
Arvestades kavandatava tegevuse iseloomu (väikesemahulise korterelamu rajamine) ja
paiknemist (lähim Natura 2000 võrgustikku kuuluv ala jääb üle 7 km kaugusele), siis on
tugevalt ebatõenäoline, et antud detailplaneeringuga kavandatav tegevus mõjutaks Natura
ala kaitse-eesmärke, sh elupaikade seisundit ja kaitstava liigi seisundit, negatiivselt. Välistatud
on ka negatiivne mõju Natura ala terviklikkusele.

5.2 Mõju
kaitstavatele
loodusobjektidele

aladele,

kaitsealustele

liikidele

jt

Antud planeeringu iseloomu ja paiknemist arvestades on olulisemaks mõjuaspektiks mõju
kaitstavale alale ehk mõju Uue-Põltsamaa mõisa pargile. Samuti on võimalik mõju
kaitsealustele nahkhiireliikidele, kes parki toitumisalana aktiivselt kasutavad.

5.2.1 Mõju Uue-Põltsamaa mõisa pargile
Uue-Põltsamaa mõisa pargi kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu,
dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult
väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos
edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. Planeeringu esialgne eskiis ei näe ette
pargialal olulisi muudatusi, mis võiksid kahjustada pargi kaitse-eesmärke. Arendustegevus on
kavandatud valdavalt väljapool pargi ala (Veski tn 13 kinnistul). Pargi alal nähakse ette
olemasolevate mõisahoonete renoveerimist ja kasutuselevõttu loodus-SPA osana. Seega ei
too planeeringu elluviimine eeldatavalt kaasa ei pargi puistu ega pargikunsti
kujunduselementide kahjustamist. Pargis paiknevate mõisahoonete kasutuselevõttu võib
pidada pigem positiivse mõjuga olevaks kuna sellega kaasneb nende renoveerimine, mis
korrektsel teostamisel omab positiivset mõju pargi kultuurilooliste väärtuste säilimisele.
Uue-Põltsamaa mõisa pargi krundile planeeritud loodus SPA ja ujula on kavandatud u 4,5 m
ulatuses maa-aluse ehitisena. Kavandatud hoonestusala kõrval paikneb pargi kollektsioonaia
osa. Maa-aluse korruse ehituse perioodil on mõju ümbruse kõrghaljastusele tavapäraselt
väheoluline kuna veetaseme alandust kompenseerivad sademed. Vajadusel tuleb
lähedalasuvaid puid ehitusperioodi kestel kasta. Maa-aluste korruse rajamisel on ehituslikeks
lahendusteks korruste rajamine veekindlalt või nende rajamine ümbritsetuna drenaažist.
Lahendus määratakse ehitusprojekti koostamisel. Kui maa-alune korrus tehakse veekindlad
jääb ehitisi ümbritseval alal püsima endine looduslikule lähedane niiskusrežiim. Sademete
vesi koguneb saviliivmoreeni ja lubjakivi pinnale hoides kõrghaljastusele vajalikku niiskust.
Juhul kui maa-aluse korruse kuivana hoidmiseks rajatakse drenaaž, muudab see
põhjaveerežiimi vaid lokaalselt (kuni u 10 m ulatuses drenaažist). Drenaažiga maa-aluse
korruse rajamisel on seega soovitatav tagada väärtuslike pargipuude ja drenaaži vahel u 10 m
laiune puhverala.
Parki olulisemalt mõjutavaks tegevuseks võib pidada kavandatava tiigi rajamist mõisahoone
esiväljakule. Tiigi rajamiseks on vajalik puude eemaldamine, mille täpne maht selgub
planeeringu edasisel koostamisel. Vältida tuleb kõrge väärtusega puude likvideerimist või
juurestiku kahjustamist. Uue-Põltsamaa pargile koostatud hoolduskava ei hõlma otseselt
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pargi esiväljakut, kuid leiab, et vaade mõisa peahoone eest esiväljakule ja jõele on käesoleval
ajal piiratud ning soovitav on vaade avada. Hoolduskava kohaselt tuleb lahendada projektiga
esiväljaku kujundus, raied, uusistutused ja inventar. Seega järgib planeeringuga kavandatu
hoolduskava soovitust näha ette esiväljakule toimiv lahendus ning avada vaadet jõele.
Pargi hea seisundi säilimiseks on oluline jätkata pargi hoolduskavaga kinnitatud tegevusi.
Juhul kui kaitsealuse pargi alale ei nähta detailplaneeringuga ette olulises mahus uut
hoonestust ning pargiga külgneva hoonestuse kavandamisel lähtutakse nende arhitektuurne
ning mahuline sobivus piirkonda, siis ei ole oodata olulise negatiivse mõju avaldamist
kaitsealusele pargile.

5.2.2 Mõju nahkhiirtele
2016. aasta suvel toimunud nahkhiirte ja nende elupaiga inventuur tuvastas Uue-Põltsamaa
mõisa pargis seitsme nahkhiireliigi esinemise. Neist vähemalt kaks liiki on esindatud arvukalt,
kolooniatena. Uue-Põltsamaa mõisa parki võib hinnata 3-pallilisel skaalal väga oluliseks
nahkhiirte elupaigaks (Lutsar, 2016). Kõik Eestis leiduvad nahkhiireliigid kuuluvad II
kaitsekategooria kaitsealuste liikide hulka. Uuringu alusel asub arvatavasti pargi läheduses
mõnes hoones ka nahkhiirte poegimiskoloonia(id). Detailplaneeringuga nähakse ette SPA ja
ujula kavandamist pargi läheduses paiknevate vanade laohoonete ja kuuride alale. Kuna
teostatud nahkhiirte uuring annab aluse arvata, et piirkonnas võib paikneda hooneid, mis on
nahkhiirte jaoks olulised, siis tuleks planeeringu koostamisse kaasata käsitiivaliste
spetsialist. Vajalik on täpsustada, kas lammutamiseks määratavad hooned võivad olla
nahkhiirte jaoks olulised varje-, poegimis-, või talvituspaigad ning määrata meetmed,
millega tuleb planeerimisel ja edasisel projekteerimisel ning ehitamisel arvestada,
vältimaks negatiivset mõju.

5.3 Loodusvarade kasutamine, jäätme- ja energiamahukus
Hoonete ja rajatiste rajamisel ja kasutamisel tarbitakse paratamatult loodusvarasid (nt maa,
veeressurss, energia, ehitusmaterjalid), kuid arvestades ehitusmahte ei põhjusta see nende
varude kättesaadavuse vähenemist mujal.
Ehitustegevusega kaasneb ehitusjäätmete teke. Antud planeeringu puhul pole oodata
jäätmeteket mahus, mis võiks ületada piirkonna keskkonnataluvust.
Ehitusjäätmete valdaja peab rakendama kõiki tehnoloogilisi võimalusi ehitusjäätmete liigiti
kogumiseks tekkekohas, korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed
käitlemiseks üle jäätmeluba omavale isikule ning rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete
taaskasutamiseks. Jäätmete käitlemise (sh kogumise) korraldamisel lähtutakse
jäätmeseadusest ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud nõuetest. Lammutustööde
käigus tuleb tähelepanu pöörata potentsiaalsete ohtlike jäätmete esinemisele hoonetes (nt
kütusetünnid, vaadid, kanistrid, pulbreid ja graanuleid sisaldavad kotid jms). Sellised jäätmed
tuleb üle anda jäätmekäitlejale kes omab vastavate jäätmete vastuvõtuõigust.
Jäätmeteke kaasneb ka hoonete kasutusperioodiga. Tekkivad jäätmed tuleb üle anda
jäätmekäitlejale. Juhul kui jäätmekäitlus korraldatakse vastavalt jäätmeseadusele ja
omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale, ei ole oodata sellest tulenevat olulist keskkonnamõju.
Jääkreostuse olemasolu kohta antud alal andmed puuduvad. Arvestades kinnistute
maakasutust on jääkreostuse esinemine vähetõenäoline. Samas paikneb Veski tn 13 kinnistul
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mitmesuguseid amortiseerunud laohooneid. Nende hoonete täpne kasutus eelnevatel
aastatel on teadmata, seega ei saa välistada nendes ka teatavas koguses ohtlike ainete
ladustamist (nt väetised või kütus vms). Hoonete ja rajatiste lammutus- ja ehitustööde käigus
tuleb seega hoolega jälgida pinnase seisundit. Juhul kui tekib kahtlus pinnase reostunud
olemise osas tuleb teostada reostusuuring ning määrata pinnase reostusanalüüsidega
reostuse maht ja ulatus. Reostunud pinnase esinemise korral tuleb see eemaldada ning anda
see utiliseerimiseks üle vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale
ettevõttele. Jääkreostuse kõrvaldamisel tuleb pärast reostunud pinnase eemaldamist ja enne
uue pinnase asendamist viimase reostumise vältimiseks pumbata kaevisest ka reostunud
põhja(pinnase)vesi.

5.4 Vee, pinnase või õhu saastatus, müra, vibratsioon, valgus, soojus,
kiirgus ja lõhn
Planeeringuala jääb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkonda. Seega lahendatakse
nii veevarustus kui ka reoveekäitlus eeldatavalt ühislahenduste baasil. Ühisvõrkude
kasutamisel ei ole korrektse projekteerimise ja rajamise korral oodata olulist mõju pinna- ja
põhjaveele.
Loodus-SPA koos ujulaga on oma iseloomult võrdlemisi suure veetarbega. Käesolevas
planeerimisstaadiumis pole kompleksi veevajadus teada (selgub projekteerimise etapis).
Põltsamaa piirkonna kinnitatud põhjaveevaru hulk on kuni 2038 aastani 2700 m 3/ööp. 2015
aasta põhjavee bilansi aruande kohaselt oli Põltsamaa kasutamiseks vaba põhjaveekogus
2091 m3/ööp (kasutus 609 m3/ööp). Seega ei ole oodata kindlasti veetarvet, mis võiks
põhjustada piirkonna kinnitatud põhjaveevaru ületamist (Keskkonnaagentuur, 2016).
Planeeringuga soovitakse ette näha mõisa peaväljakule tiiki. Tiik jääb esialgse
planeeringulahenduse eskiisi alusel mõne meetri ulatuses Põltsamaa jõe
ehituskeeluvööndisse. Olulist keskkonnamõju tiigi rajamisega väheses ulatuses
ehituskeeluvööndisse ei kaasne. Samas on tegevuseks vajalik ehituskeeluvööndi
vähendamine ning planeeringu koostamisel oleks otstarbekas kaaluda selle vajalikkust.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevustega ei kaasne eeldatavalt liiklusvoogu, mis võiks
põhjustada müratasemeid või mõju õhukvaliteedile ulatuses, mis võiks põhjustada
normtasemetele lähedasi väärtusi. Samuti ei ole planeeringuga kavandatud tegevuse mahtu
arvestades tõenäoline küttelahenduste rajamine, mis võiksid olulisel määral mõjutada
õhukvaliteeti.
SPA keskuste, majutusasutuste ja ujulatega kaasneb sageli ventilatsiooni- ja jahutusseadmete
vajadus. Tehnoseadmed võivad põhjustada teatavat mürahäiringut. Planeeringu koostamise
etapis ei ole teada ei tehnoseadmete asukoht, tüüp ega muud tehnilised andmed ja sellest
tulenevalt ei anna nende mõjusid ka täpselt prognoosida. Edasisel projekteerimisel on vajalik
erinevate uute tehnoseadmete paigaldamisel arvestada nende müratasemeid ning soovitav
on kasutada tehniliselt kaasaegseid ja vaiksemaid seadmeid. Soovitav on tehnomüra allikaks
olevad seadmed paigutada võimalikult suures mahus hoonesse sisse. Mürarikaste süsteemide
välisosad ei tohi olla suunatud lähedalasuvate elamute suunas.
Detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega ei kaasne
olulisel määral soojuse, kiirguse, vibratsiooni ega lõhna teket.
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Tegevusega võib kaasneda valguse emissioon. Selle iseloom sõltub suuresti järgmistes
etappides kavandatavatest valgustuslahendustest. Kuna piirkond on oluline nahkhiirte
toitumisala, siis on soovitav kasutada liikumisradade valgustamiseks pigem suhteliselt nõrga
valgusega valgusteid, mis valgustavad ainult rada või teed, kus inimesed kõnnivad. Puuvõrasid
ja põõsaid ei tohi valgustada. Eelistada „nupukaid“ liikumisanduritega valgusteid, mis
reguleerivad automaatselt valgustamise aega ja valguse tugevust. Kaasaegse korrektselt
projekteeritud ja ehitatud valgustuslahenduse korral ei ole oodata olulise valgusreostuse
teket.

5.5 Mõju inimese tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale
Mõju inimese tervisele antud planeeringu kontekstis saab avalduda eeskätt läbi müra ja
õhukvaliteedi tasemete muutuse. Arvestades kavandatud tegevuse mahtu ja tegevuse
iseloomu ei ole oodata müra normtasemete ega õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist. Seega
ei ole oodata olulise tervisemõju esinemist.
Planeeringu puhul on tegu SPA ja ujula funktsiooniga hoonetele ehitusõigust andva
planeeringuga. Mõju inimeste sotsiaalsetele vajadustele on positiivne, sest piirkonda lisandub
puhke- ja spordivõimalusi pakkuv kompleks. Kuna uushoonestus on kavandatud praegu
kasutusest väljas olevate laohoonete alale, siis võib alale uue funktsiooni andmist ning
heakorrastamist pidada positiivse mõjuga olevaks. Samuti on Põltsamaa linnas käesoleval ajal
paiknev ujula tehniliselt halvas seisundis ning ka Põltsamaa linna arengukava näeb ette
vajadust uue ujula järele.
Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole ette näha ulatuslikumat mõju varale.
Planeeringualasse hõlmatud kinnistute väärtus tõenäoliselt planeeringu rakendamisel
tõuseb.

5.6 Mõju kultuuriväärtustele
Planeeringualale jäävad kaks muinsuskaitsealust hoonet (mõis ja teenijatemaja) ning park.
Kaitsealused mõisahooned kavandatakse renoveerida ja võtta kasutusele loodus-SPA osana.
Kavandatud talveaed on kavandatud klaasehitisena mõisa teenijatemaja katuse pikendusena.
Terrass on kavandatud teenijatemaja ning mõisahoone vahelisele alale.
Uus hoonestus on kavandatud valdavalt Veski tn 13 kinnistule praegusele osaliselt lagunenud
ladude alale ning sealjuures püütakse järgida alal olemas olnud hoonestuse mahte.
Planeeringu koostamiseks ja hilisemaks ehitamiseks on vajalikud muinsuskaitse eritingimused
ning igasugust ehitustegevust tohib teostada kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga. Juhul kui
tegevus teostatakse muinsuskaitse eritingimuste kohaselt, siis ei ole oodata negatiivset mõju
kultuuriväärtustele. Pigem võib ajaloolistele hoonetele tänapäevase kasutuse leidmist pidada
positiivseks. Järgides uushoonestuse puhul põhijoones olemas olnud hoonestuse mahte ja
paiknemist ning arhitektuurset sobivust piirkonda ei ole oodata kaitsealustele hoonetele või
pargile avanevate vaadete kahjustamist. Pigem võib piirkonna heakorrastamist pidada
positiivse mõjuga olevaks.
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5.7 Avariiolukordade esinemise võimalikkus
Kavandatava SPA kompleksi puhul olulist avariiohtu, mille mõju väljuks kinnistu piiridest, ette
näha ei ole. Planeerimisel, projekteerimisel, ehitamisel ja hilisemal tegutsemisel tuleb järgida
kehtivas õiguses esinevaid nõudeid tule- ja tööohutusele, jäätmekäitlusele, liiklusohutusele
jms.

5.8 Lähipiirkonna teised arendused ja tegevused ning võimalik mõjude
kumuleerumine
Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringuala külgneb Põltsamaa Linnavolikogu 21.04.2015
otsusega nr 1-3/86 algatatud Põltsamaa linna staadioni detailplaneeringualaga. Staadioni
detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada Põltsamaa linna 400 m pikkuse nelja
jooksurajaga staadion, kuhu rajatakse jalgpalli- ning kergejõustikuväljak, staadioni
teenindushoone ja pealtvaatajate tribüün. Planeeringuga määratakse Veski tn 5 krundile
täiendav ehitusõigus, staadioni asukoht, juurdepääsuteed, haljastus- ja parkimispõhimõtted.
Olulisemaks koomõjuks kahe detailplaneeringu puhul võib pidada piirkonna aktiivsemat
kasutuselevõttu, millega kaasneb eeldatavalt suurenev liiklussagedus ja sellest tulenevad
mõjud. Ebatõenäoline on siiski kasutusintensiivsuse tõus tasemele, mis võiks põhjustada
kehtestatud müra või õhukvaliteedi normväärtuste ületamist. Siiski ei saa täielikult välistada
ajutiste häiringute esinemist lähiala elanikele nt suuremate spordiürituste vms toimumisel.
Positiivseks aspektiks on kahe planeeringu realiseerumise järgselt ühtse spordi- ja
puhketeenuseid pakkuva kvartali kujunemine.

5.9 Muud aspektid
Vastavalt KeHJS § 33 lg 4 p 3 kohaselt tuleb eelhinnangus hinnata strateegilise
planeerimisdokumendi asjakohasust ja olulisust keskkonnakaalutluste integreerimisel
teistesse valdkondadesse. Antud juhul on tegu SPAd ja ujulat kavandava detailplaneeringuga,
olulisus keskkonnakaalutluste integreerimisel teistesse valdkondadesse puudub.
Vastavalt KeHJS § 33 lg 4 p 5 tuleb eelhinnangus hinnata strateegilise planeerimisdokumendi,
sealhulgas jäätmekäitluse või veekaitsega seotud planeerimisdokumendi tähtsus Euroopa
Liidu keskkonnaalaste õigusaktide nõuete ülevõtmisel. Antud juhul on tegu SPAd kavandava
detailplaneeringuga. Seos Euroopa Liidu keskkonnaalaste õigusaktide nõuete ülevõtmisega
puudub.
Riigipiiriülese mõju esinemist käsitletava detailplaneeringuga kavandatava tegevusega
kaasnevana ei ole oodata.
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6 Ebasoodsa
mõju
tõhusa
ennetamise,
vähendamise ja leevendamise võimalusi

vältimise,

Uue-Põltsamaa mõisapargihea seisundi säilimiseks on oluline jätkata pargi hoolduskavaga
kinnitatud tegevusi. Pargi alale ei tohiks ette nähta suuremahulist uut hoonestust ning ka
pargiga külgneva hoonestuse kavandamisel tuleb tagada hoonete arhitektuurne ning
mahuline sobivus piirkonda. Planeering tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga.
SPA hoonele maa-aluse korruse rajamisel on seega soovitatav tagada väärtuslike pargipuude
ja süvendi vahel u 10 m laiune puhverala. Süvendi ehitustegevuse perioodil tuleb vajadusel
lähimaid pargipuid kasta.
Mõisahoone esisele väljakule planeeringu esialgses eskiisis toodud viisil tiigi rajamiseks on
vajalik Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndi vähendamine ning planeeringu koostamisel oleks
otstarbekas kaaluda selle vajalikkust.
Planeeringu koostamiseks ja hilisemaks ehitamiseks on vajalikud muinsuskaitse eritingimused
ning igasugust ehitustegevust tohib teostada kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga.
Uue-Põltsamaa mõisapargis teostatud nahkhiirte uuring annab aluse arvata, et piirkonnas
võib paikneda hooneid, mis on nahkhiirte jaoks olulised, siis tuleks planeeringu koostamisse
kaasata käsitiivaliste spetsialist. Vajalik on täpsustada, kas lammutamiseks määratavad
hooned võivad olla nahkhiirte jaoks olulised varje-, poegimis-, või talvituspaigad ning määrata
meetmed, millega tuleb planeerimisel ja edasisel projekteerimisel ning ehitamisel arvestada,
vältimaks negatiivset mõju.
Kuna piirkond on oluline nahkhiirte toitumisala, siis on soovitav kasutada liikumisradade
valgustamiseks pigem suhteliselt nõrga valgusega valgusteid, mis valgustavad ainult rada või
teed, kus inimesed kõnnivad. Puuvõrasid ja põõsaid ei tohi valgustada. Eelistada „nupukaid“
liikumisanduritega valgusteid, mis reguleerivad automaatselt valgustamise aega ja valguse
tugevust. Kaasaegse korrektselt projekteeritud ja ehitatud valgustuslahenduse korral ei ole
oodata olulise valgusreostuse teket.
Veski tn 13 kinnistul paikneb mitmesuguseid amortiseerunud laohooneid. Nende hoonete
täpne kasutus eelnevatel aastatel on teadmata, seega ei saa välistada nendes ka teatavas
koguses ohtlike ainete ladustamist (nt väetised või kütus vms). Hoonete ja rajatiste lammutusja ehitustööde käigus tuleb seega hoolega jälgida pinnase seisundit. Juhul kui tekib kahtlus
pinnase reostunud olemise osas tuleb teostada reostusuuring ning määrata pinnase
reostusanalüüsidega reostuse maht ja ulatus. Reostunud pinnase esinemise korral tuleb see
eemaldada ning anda see utiliseerimiseks üle vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Jääkreostuse kõrvaldamisel tuleb pärast reostunud
pinnase eemaldamist ja enne uue pinnase asendamist viimase reostumise vältimiseks
pumbata kaevisest ka reostunud põhja(pinnase)vesi.
SPA keskuste, majutusasutuste ja ujulatega kaasneb sageli ventilatsiooni- ja jahutusseadmete
vajadus. Edasisel projekteerimisel on vajalik erinevate uute tehnoseadmete paigaldamisel
arvestada nende müratasemeid ning soovitav on kasutada tehniliselt kaasaegseid ja
vaiksemaid seadmeid. Soovitav on tehnomüra allikaks olevad seadmed paigutada võimalikult
suures mahus hoonesse sisse. Mürarikaste süsteemide välisosad ei tohi olla suunatud
lähedalasuvate elamute suunas.
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7 Ettepanek KSH algatamise/algatamata jätmise kohta
Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei ole oodata
detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat
olulist keskkonnamõju, mis nõuaks täiemahulise keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimist.
Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole oodata looduslikus seisundis alade pindala
vähenemist. Mõju Natura 2000 võrgustiku aladele ei avaldata. Ebatõenäoline on olulise
negatiivse mõju avaldamine pinna- ja põhjaveele või alal suuremahulise jääkreostuse
esinemine. Tegevusega kaasnev müra ja õhusaasteainete emissioonid, samuti vibratsiooni
teke, on vähene. Ei ole oodata lõhna, soojuse, kiirguse ega valguse olulisi emissioone. Kuna
uushoonestus on kavandatud väljapoole kaitsealuse pargi ala, siis ei ole oodata pargi kaitseeesmärkide kahjustamist. Seda juhul kui tegevused kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga
ning uushoonestuse kavandamisel tagatakse selle arhitektuurne ja mahuline sobivus
piirkonda. Olulist negatiivset mõju ala kasutavatele nahkhiirtele on võimalik leevendada
kaasates planeeringu koostamisse nahkhiirte spetsialist. Detailplaneeringule tuleb koostada
muinsuskaitse eritingimused tagamaks planeeringualale jäävate kultuuriväärtuste kaitse.
Planeeringu mõju sotsiaalsetele vajadustele võib pidada positiivseks, kuna piirkonda lisandub
ujula ning SPA.
Eelnevast lähtuvalt teeb eelhinnang ettepaneku jätta Uue-Põltsamaa mõisa
detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Planeeringu
keskkonnakaitselisi ja muinsuskaitselisi küsimusi on võimalik lahendada detailplaneeringu
koostamise ja menetlemise käigus. Vajaduse korral (täiendavate keskkonnaaspektide
ilmnemisel) on võimalik omavalitsusel planeeringu mahus nõuda täiendavaid
keskkonnauuringuid.
Lõpliku otsuse KSH algatamise vajalikkuse osas peab tegema kohalik omavalitsus ning enne
otsuse tegemist tuleb küsida (KSH algatamata jätmise otsuse eelnõu ja KSH eelhinnangu
põhjal) seisukohta kõigilt asjaomastelt asutustelt vastavalt KeHJS § 33 lõikele 6.
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