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1.

Sissejuhatus

Kersti Viggor Põltsamaa Vallavalitsusest tutvustab päevakorda ja kõnelejaid, annab ülevaate koostatava
ÜP eesmärgist ning senisest protsessist ja tutvustab mõttenoppes laekunud mõtteid.

2.

ÜP eskiislahenduse tutvustus

Kadri Vaher Skepast&Puhkim OÜ-st tutvustab ÜP eskiislahendust.
Küsimused-vastused:
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Sirle Koorts: mäetööstuse maa-ala – kas te seda lihtsalt prognoosite või mille järgi seda määrate?
Kadri Vaher: kaevandamine on riigi reguleeritud valdkond, tuleb Maa-ameti sisendina. Mäetööstuse maa määrame sinna, kus on luba olemas või on see menetluses, see on Maa-ameti
poolt antud metoodika.
Sirle Koorts: kui KeA luba ei anna, kas siis võtate maha?
Kadri Vaher: kui see selgub üldplaneeringu protsessi jooksul, siis saame seda kaaluda. ÜP-ga
on nii, et mäetööstusmaa on lisainformatsioon, see hakkab ajas muutuma. Me ei suuda kõiki
arenguid ette näha. Suunised tulevad Maa-ametilt ning suures plaanis võib öelda, et maardlate
teema on valdkond, mida üldplaneering otseselt ei reguleeri ega suuna, vaid lihtsalt kajastab
infona, sest see on riiklikult põhjalikult reguleeritud teema.
Sirle Koorts: ma ei leidnud kuskilt Maa-ameti lehelt vms, kus maardla on Pikknurmes registreeritud.
Moonika Lipping: selleks on olemas eraldi kaardirakendus, kui soovite, siis võime teile pärast
näidata, kus see on kättesaadav. Meie UP info tugineb Maa-ameti infole ja seda ka Maa-amet
põhjalikult jälgib UP käigus, et meie info maardlate ning karjääride osas oleks õige ning ajakohane.

3.

KSH aruande eelnõu tutvustus

Moonika Lipping Skepast&Puhkim OÜ-st annab ülevaate keskkonnamõju strateegilisest hindamisest.
Küsimused- vastused:


4.

Maire Noormägi: kas praegu kehtivad vanad planeeringud?
Kadri Vaher: jah, seni kuni uus UP saab kehtestatud.
Arvo Pennonen: Puurmani aleviku elanikud, kes maantee lähedale jäävad, neil on müra probleem, kuid müratõket neile MTA poolt ei rajata. Et kuidas Põltsamaal ja Adaveres sellega on?
Kersti Viggor: KOV koos elanikega peavad seda jälgima ning vajadusel nõudma MTAlt vajalikke
meetmeid. Seda tuleb teha juba projekti staadiumis.
Maire Noormägi: bussiliiklus ka kindlasti läheb keerulisemaks Põltsamaal kui see möödasõit tuleb. Samuti täna meil siin Puurmanis, elu näitab seda. Põltsamaal kindlasti oleks ka rohkem käijaid
ning bussiga liikujaid, kui see oleks mugavam. Täna paljud Puurmanist liiguvad pigem mujale
teenuseid tarbima.
Kersti Viggor: seda teemat samuti suunab riik, meie omavalitsuses saame teha ettepanekuid,
kuid kuipalju meid lõpuks kuulatakse on omaette teema. Liikuvus on meil oluline teema, Põltsamaa linn on meil valla keskus ja vaatame üle, et kas kogu vallale liikuvuskava koostada, et kuidas
kõik elanikud saaksid linna liikuda, et vajalikke teenuseid kasutada. Ilmselt vaja ka nõudetransporti. Püüdleme selle poole, et bussid liiguks strateegilistel kellaaegadel.

Väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuste tutvustus

Kersti Viggor Põltsamaa Vallavalitsusest annab ülevaate avalikustamisel laekunud ettepanekutest ning
teemadest, mille lahendamisega koostöös ametkondadega veel tegeletakse (ehituskeeluvööndi vähendamine Keskkonnametiga, tee kaitsevööndi ulatuse muudatused Maanteeametiga).
Küsimused-vastused:
Maire Noormägi: Millised eraisikute ettepanekud olid?
Kersti Viggor: ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek, maantee kaitsevööndi teemal Kamari alevikus, 1 krtühistu tegi ettepaneku maakasutuse muudatuseks ja täna laekus Pikknurme mäetööstusmaa
teemal ettepanek.
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