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Põhja-Sakala valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise väljatöötamise kavatsus
Austatud härra Aavasalu
Maaeluministeerium, vaadanud läbi ja analüüsinud Põhja-Sakala valla üldplaneeringu
lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse,
nõustub nimetatud dokumentides toodud seisukohtade ja põhimõtetega.
Lisaks nimetatud dokumentides toodule märgime järgmist.
1. KSH väljatöötamise kavatsuses ei ole puudutatud väärtusliku põllumajandusmaa ja
mullastiku kaitsega seotud küsimusi. Maaeluministeerium on seisukohal, et väärtusliku
põllumajandusmaa ja mullastiku kaitsega seonduvat tuleks KSH koostamise raames käsitleda.
2. Üldplaneeringu lähteseisukohtade kohta lisatud kaardil on märgitud väärtusliku
põllumajandusmaa massiivid alates kümnest hektarist. Teavitame Teid, et Maaeluministeeriumi
poolt välja töötatud väärtuslikku põllumajandusmaad käsitleva seaduse eelnõu (maaelu ja
põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu nr 735 SE) menetlus
Riigikogus katkes enne selle teist lugemist. Kuigi kehtestatud õiguslikke regulatsioone
väärtusliku põllumajandusmaa kohta ei ole, palub Maaeluministeerium väärtusliku
põllumajandusmaa määratlemisel järgida nimetatud eelnõus toodud põhimõtteid. Selle kohaselt
on väärtuslik põllumajandusmaa maatulundusmaa sihtotstarbega põllumajandusmaa (haritava
maa ja loodusliku rohumaa kõlvik) massiiv, mis:
- asub küla või aleviku territooriumil,
- mille suurus on kaks hektarit või rohkem,
- mille kaalutud keskmine boniteet on võrdne või suurem riigi põllumajandusmaa
kaalutud keskmisest boniteedist. Selles maakonnas, mille põllumajandusmaa kaalutud
keskmine boniteet on riigi keskmisest boniteedist madalam, on väärtuslik see
põllumajandusmaa massiiv, mille kaalutud keskmine boniteet on võrdne või suurem
selle maakonna põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist.
Esialgsete arvestuste kohaselt on riigi põllumajandusmaa kaalutud keskmine boniteet 41
hindepunkti ja Viljandi maakonna põllumajandusmaa kaalutud keskmine boniteet 42
hindepunkti. Seega osutuvad Põhja-Sakala valla puhul väärtuslikuks põllumajandusmaaks
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vähemalt kahe hektari suurused massiivid, mille kaalutud keskmine boniteet on vähemalt 41
hindepunkti.
Nagu me ka oma 12. veebruari 2019. a kirjas nr 4.1-5/262-1 märkisime, võiks väärtusliku
põllumajandusmaa massiivide määratlemisel olla abistavaks materjaliks väärtuslikku
põllumajandusmaad käsitleva seaduse eelnõu ettevalmistamiseks koostatud abistav
kaardimaterjal. Kordame, et nimetatud kaart koostati 2015. aasta alguses, kasutades erinevate
andmekogude kaardikihtide (Eesti Topograafiline Andmekogu, PRIA põllumassiivide kaart,
maakatastri kaart, mullastikukaart jms) andmeid, nende õigsust looduses kontrollimata. Kaardil
võib esineda näiteks piirkondi, kus põllumajandusmaad käsitlev andmestik puudub või kus
põllumajandusmaa massiivina käsitletav maa-ala ei ole maatulundusmaa sihtotstarbega. Samuti
ei kajasta kaart väiksemaid kui kahe hektari suuruseid põllumajandusmaa massiive.
Kokkuvõtlikult tähendab see seda, et olemasoleva kaardi andmete kasutamisel tuleb arvestada
asjaoluga, et see võib sisaldada vigu, ebatäpsusi või kohati vananenud andmeid.
3. Oleme seisukohal, et väärtusliku põllumajandusmaa kohta tuleks üldplaneeringus kavandada
sellise ulatusega kaitse- ja kasutustingimused, mis kindlustaksid nende maade pikaajalise
jätkusuutliku põllumajandusliku kasutamise võimaluse ja selle kaudu riigi toidujulgeoleku.
Seejuures teeme ettepaneku kaaluda üldplaneeringu väljatöötamisel põhimõtet määrata
väärtusliku põllumajandusmaa maa-alade kohta põllumajandustoodete tootmist tagav
maakasutuse juhtotstarve.
4. 2019. aasta 1. jaanuarist kehtima hakanud maaparandusseaduse § 53 kohaselt on
Põllumajandusameti kooskõlastusel või loal võimalik juhtida väljaspool maaparandussüsteemi
koondatud vett ehk lisavett maaparandussüsteemi. Kui üldplaneeringus elamu-, tootmis- või
tööstusalade kavandamisel kavandatakse lisavee juhtimist maaparandussüsteemi, palume
maaparandussüsteemi lisavee juhtimise temaatikat käsitleda ka üldplaneeringu koostamisega
seotud dokumentides.
5. Palume selguse ja üheselt mõistetavuse tagamiseks kasutada üldplaneeringu dokumentide
ulatuses mõistet „väärtuslik põllumajandusmaa“.
6. Palume lisada üldplaneeringust ja KSH-st huvitatud ning mõjutatud asutuste ja isikute
loetellu Maaeluministeerium ja Põllumajandusuuringute Keskus.
Kinnitame, et oleme jätkuvalt valmis tegema üldplaneeringu koostamisel igakülgset koostööd,
saavutamaks parimad lahendused nii väärtusliku põllumajandusmaa kaitseks kui hea elu- ja
ettevõtluskeskkonna, seal hulgas jätkusuutliku põllumajanduse tagamiseks.
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