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Detailplaneeringu koostamise algatamine

ja keskkonnam6ju strateegrlise hindamise
algatamata jiitmine Keila vallas, Lohusalu ktilas
Rannuka 13 ja 15 kinnistutel ja liihialal
Liina Jents on esitanud Keila Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse (registreeritud 741161582l-1, 19.12.16) algatada detailplaneering Keila vallas, Lohusalu klilas Rannuka tee 13
(katastritunnus 29501:001:0121) ja Rannuka tee l5 (katastritunnus 29501:001:0169) kinnistutel.
Keila Valla kehtiva tildplaneeringu kohaselt on vaja osaliselt muuta Rannuka tee 13 kinnistu
maakasutuse juhtotstarvet tildmaast elamumaaks. SeetSttu on detailplaneering tildplaneeringut
muutev.

Planeeritavad kinnistud asuvad Keila vallas Lohusalu ktilas maatulundusmaal. Rannuka tee 13
maatiksus on hoonestatud, kinnistul paikneb elamu koos abihoonetega (kuurid). Rannuka tee 15
kinnistul hooneid ei ole. Juurdepdds planeeringualale on Vainu tee (katastritunnus 29501:001:0453)
kaudu. Juurdepdds Rannuka tee 15 kinnistule on vdimalik tagada juurdepiiiis tee servituudiga
Rannuka tee 13 kinnistu kaudu.

Planeeritav ala piirneb p6hjas Kolmnurga (katastritunnus 29501:007:1665), Vainu tee
(katastritunnus 29501:001:0453) ja Vainu tee l7l/ Yamt (katastritunnus 29501:001:0042)
kinnistutega ja reformimata riigimaaga, idas Ringmiingu (katastritunnus 29501:007:1666), ldunas
Lahepere latrega, edelas l66nes Vainu tee l.TllVainu (katastritunnus 29501:001:0042) kinnistug4
liiiines Esma kinnistuga (kataskitunnus 29501:001:0179). Mere poolt ktilgneb planeeringu ala Pakri
hoiualaga, mis on moodustatud Vabariigi Valitsuse 16.06.2005 a. miiiirusegaw.l44 (RT I2005, 38,
300). Hoiuala kogupindala on 21.039 h4 millest > 90o moodustab meri. Hoiuala on loodud Natura
alade eelvaliku kiiigus viiljavalitud samanimelise linnuala (TLA) baasil. Planeeritav ala ligikaudne
pindala 4,2ha.
Planeeringu eesmdrk Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 15 katastritiksuste piire muudetakse nii, et tekib

iseseisvat kinnistut: 2 tiksikelamu krunti (sh olemasoleva elamuga krunt) ja 2
maatulundusmaa kinnistut. Planeeringu tilesandeks maaala kruntideks jagamine, elamukruntidele
hoonestusala ja
ehitus6iguse midramine, liikluskonalduse ja tehnovOrkude lahendamine,
keskkonnakaitseliste abindude ning vaj alike kitsenduste miiiramine.
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Keskkonnam6ju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (edaspidi KeHJS) $ 33 l6ike
punktid 1-4 sdtestavad juhud kui tuleb keskkonnam6ju strateegiline hindamine (edaspidi KSII) viia

1

eelhinnang. KeHJS $ 33 l6ikes 2 punktides 1-4 toodud juhtudel, mh kui detailplaneering teeb
ettepaneku kehtestatud tildplaneeringu p6hilahenduse muutmiseks. Kehtestatud tildplaneeringu
p6hilahenduse muutmine detailplaneeringuga on sdtestatud planeerimisseaduse $ 142 l6lke I
punktis 1. Antud planeeringuga tildplaneeringu kohane tildmaa sihtotstarve muudetakse
elamumaaks. Tegemist on tildplaneeringus miiiiratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku
muutmisega. Planeeringuga kavandatavate tegevuste hindamisel on v6etud hindamisele tegewsed
vastavalt KeHJS $ 33 l6igetest 3-5 toodule. KeHJS $ 33 l6ike 2 alusel nimetatud strateegiliste
planeerimisdokumentide koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda KSH-d, ldhtudes KeHJSe $
33 ldigetest 4 ja 5 siitestatud kriteeriumidest ning $ 33 l6ike 6 kohaste asjaomaste asutuste
seisukohtadest.

Keskkonnam6ju strateegilise hindamise eelhinnang (Lisa 2) on antud liihtudes KeHJSe $ 33
l6igetest 4 ja 5 sdtestatud kriteeriumidest ning $ 33 l6ike 6 kohaste asjaomaste asutuste
seisukohtadest ja arvestades Riin Kutsari poolt koostatud juhendit,,EELHINDAMINE - KMHiKSH
eelhindamise juhend otsustaja tasandil, sh Natura-eelhindamine".
KeHJS $ 33 lg 6 kohaselt on KSH algatamise vajalikkuse kohta ktisitud arvamust Keskkonnaameti
P6hja regioonilt, kes on esitanud oma seisukoha ja mtirkused 07.03.2017 ki.jas rc 6-511712397-2.
KSH eelhinnangut ja otsuse eeln6ud on parandatud vastavalt esitame mdrkustele. Keskkonnaamet
n6ustub, et planeeringuga kavandatu ei oma eeldatavalt olulist keskkonnam6ju ning KSH
algatamine ei ole eeldatavalt vajalik, kuid detailplaneeringu menetluse kiiigus tuleb arvestada
looduskaitseseaduses siitestatud ranna ehituskeeluvoondi ulatusega ning puurkaevu
sanitaarkaitsealast tingitud kitsendustega.

Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamise vajalikkuse kohta ktisitud arvamust Harju
Maavalitsuselt, kes on esitanud oma seisukoha 06.03.2017 kirjas nr 12-41469. Pos I asuv
olemasolev elamu jiiiib osaliselt rohev6rgustikku, mist6ttu palub Harju Maavalitsus sellele krundile
piirdeaia miiiiramisel jiilgida, et rohekoridorjiidks v6imalikult suures ulatuses puutumatuks.

Keila Vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist ei kaasne tegevusega olulist keskkonnamdju
ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine on v6imalik
planeerimisseaduse g 126 l6ige 1 punktide 7,8, I 0 ja 12 kohaselt planeeringumenetluse kiiigus.
Detailplaneeringu koostamise algatajaja kehtestaja on Keila Vallavolikogu, koostamise korraldaj?
Keila Vallavalitsus (m6lema aadress Paldiski mnt 21, Keila linn) ning koostaja Kootplaan OU
(registrikood 10047847), Voolu 37, 10918, Tallinn.
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22lg I punktist 31, planeerimisseaduse $ 9,
$ 10 lg 1, $ 128 l6igetest I,4,5,6,7,8, $ 130 16ikest2, $I42lOikest 6, keskkonnam6ju hindamise

jakeskkonnajuhtimisstisteemiseaduse$31 lg2,$32,$33 lg2p3,lg3jalg5,$35 lgl, lg3, lg5,
lg 6 ja lg 7, Keila valla pdhimddruse $ 33 l6ikest 3 ning ja Keila Vallavolikogu arendus- ja
ettev6tluskomisjoni 22.03.2017.a. ja maa- ja keskkonnakomisjoni 22.03. 2017 a seisukohatadest,
Keila Vallavolikogu
otsustab:
l. Algatada detailplaneering Keila vallas, [ohusalu ktilas Rannuka tee 13 (katastritunnus
29501:001:0121) ja Rannuka tee 15 (katastritunnus 29501:001:0169) kinnistutel ja liihialal.
Planeeringu tilesanded on vastavalt PlanS $ 126 l6ike 1 punktidele l-12, 17 ja20.
2. Jatta algatamata keskkonnamdju strateegiline hindamine Keila vallas, Lohusalu ktilas
Rannuka tee 13 (katastritunnus 29501:001:0121) ja Rannuka tee 15 (katastritunnus
29501:001:0169) kinnistutel ja liihialal liihtudes korralduse Lisa2 toodud eelhinnangust.
3. Keskkonnamdju strateegilise hindamise liibiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole

vajalik, kuna planeeringu algatamise ja liihteseisukohtade kinnitamise kontekstist ei ole ette
niiha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnam6jusid. Planeeritava tegevusega ei
kaasne eeldatavalt olulisi kahjuliLke tagajiirgi nagu vee-, pinnase- v5i 6husaastatus,
jtidtmeteke, mtira, vibratsioon v6i valgus-, soojus-, kiirgus- ja l6hnareostus. Kavandatud
tegews ei avalda olulist m6ju ning ei p6hjusta keskkonnas poordumatuid muudatusi, ei sea
ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuriptirandit ega vara.
4. Kinnitada detailplaneeringu ldhteseisukohad (Lisa l).
5. Anda vallavanemale volitused detailplaneeringu koostamise lepingu sSlmimiseks.
6. Keskkonnam6ju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega on v6imalik tutvuda
Keila valla kodulehel www.keilavald.ee ja tooptievadel Keila Vallavalitsuses aadressil
Paldiski mnt27, Keila linn.
7. Avaldada otsus 14 pdeva jooksul Ametlikes Teadaannetes ja valla veebilehel ning edastada
elektroonili selt Keskkonnaametil e j a Harj u Maavalitsusel e.
8. Keila Vallavalitsusel teavitada detailplaneeringu koostamise algatamise, ldhteseisukohtade
andmisest ja keskkonnam6ju strateegilise hindamise mittealgatamisest,,Planeerimisseaduse"
g 12716ikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi ning KeHJS $ 33 lOikes 6 nimetatud asutusi.
9. Kdesoleva otsuse peale v6ib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 piieva jooksul, kui
seadus ei sdtesta teisiti, arvates piievast millal isik otsusest teada sai vdi oleks pidanud teada
1

s&lma.
j6ustub teatavakstegemisest.
Konaldus
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Aleksei Satov
Volikogu esimees

Yl

LISA I
Keila Vallvolikogu
31.03.2017. a
otsusele nr 34210317

I,;iTTTBSBISUKOHAD DETAILPLAIIEERINGU KOOSTAMISEKS
1.

LIiHTEANDMED

1.1 Keila valla tildplaneering;
I .2 Kella valla ehitusmdiirus;
1.3 Planeerimisseadus
1.4 Detailplaneeringu algatamise taotlus (registreeritud 19.12.2016,nr7-4/1615821-l)
I .5 Planeeringua_la eskiis
1.6 Keila valla UVK 2014-2025.
2.

DETAILPLATIEERINGU ULESAI\INE

Planeeringu koostamise eesmdrk on maatiksusele elamukruntide kavandamine, kruntidele
ehitus6iguse ja kruntidele hoonestusala miiiiramine, samuti nende toimimise tagamiseks vajalike
teede ning tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja heakorra pdhimdtete mddramine.
3.

OLEMASOLEV OLUKORD

3.I ASUKOHT
3.1.1 Planeeritavad kinnistud asuvad Keila vallas l,ohusalu ktilas maatulundusmaal ja elamumaal.
Juurdepiiiis planeeringualale on Vainu tee (kataskitunnus 29501:001:0453) kaudu. Juurdepiiiis Vainu
tee 15 kinnistule on v6imalik tagada tee servituudiga Rannuka tee 13 kinnistu kaudu. Rannuka tee
13 kinnistul asub kahekordne hoone ehitusregistri koodiga 116025112 ehitusaluse pindalaga295 rfi.
Liihialana kaasatakse planeeringusse maa-al4 mis on vajalik teede- ja tehnov6rkude
planeerimiseks.
3. I .3 Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha.
3.1.4. Keila valla tildplaneeringu alusel asub planeeringuala tiheasutuspiirkonnas vdikeelamu
tildmaajuhtfunktsiooniga alal ( joonis 2A).
3.1 .2

3.2 PIIRANGUD
Planeeritaval al al lasuvad j iirgmised maakasutuspiirangud j a kitsendused:
3.2.1 Mere rannaja kalda kaitsevriond 200 m
3.2.2Mere rannaja kalda ehituskeeluvriond 200 m
3.2.3 Mere rannaja kalda veekaitsevriond 20 m
3.2.4 Kallasrada
3.2.5 Puurkaevu PRK 0000582 veehaarde sanitaarkaitseala
3.2.6 Elektri maakaabelliini kaitsevoond.
3.2.7 Sideehituse kaitseala
3.2.8 Rohevdrgustik

ja

4. NOUTAVAD GEODEETILISED MOODISTUSED JA UURINGUD
Teostada planeeritavamaa-ala geodeetiline m6Sdistus M 1:1000 koos tehnov6rkudega
(ka naaberkinnistute piirid ja aadressid) piiridega.
5.

ja kinnistute

NOI'DED MAA.ALA PLAI\EERIMISEKS

5.1 ULDNoUDED
5.1. I Koostada maa-ala detailplaneering m66dus M 1 : 1000. Planeeringus mddrata moodustatavate
kruntide piirid, kruntide ehitusSigus ja lubatud ehitusalad, hoonestustingimused, maakasutuse
sihtotstarve, haljastus, juurdepdds. Kruntide moodustamine ja ehitus6igus anda detailplaneeringu
pShijoonisel tabeli kujul. Planeeringu koostamisel kasutada Siseministeeriumi poolt 2013. a viilja
tootatud,,Ruumi lise planeerimise leppemdrke" .
5. I .2 Detailplaneeringu koosseisus esitada situatsiooniskeem.
5.1.3 Anda kontaktvoondi analtiis krundistruktuuri kohta joonisel ja seletuskirjas.
5. I .4 Planeeringuala naabruses kehtestatud detailplaneeringud
5.2 KRUNDIJAOTUS JA HOONESTUS
5.2.1 Moodustatavate elamumaa sihtotstarbega kruntide suurus minimaalselt 3000 m2.
5.2.2 Arvestada k6rghaljastuse, juurdepiiiisutee ja piirangute paiknemisega ning rohev6rgustikuga.
5.2.3 Elamumaa krundile posl on lubatud rajada tiks elamu ja kolm abihoonet ning elamumaa
krundile pos 2 on lubatud rajada riks elamu ja 2 abihoonet.
5.2.4 Suurim ehitisealune pind krundil pos 1 450 m'z ja krundil pos 2 300 m'z
5.2.5 Komrselisus elamul2, abihoonel I
5.2.6 Hoonete maksimaalne k6rgus: elamul 10 m ja abihoonel 5,5 m.
5.2.7 Hoonete lubatud katusekalle 20-45 "
5.3 ARHITEKTUUR
5.3.1 Elu ja abihooned peavad moodustama tihtse terviku
5.3.2 Katusekatte mate{alid: valtsplekk, puit, kivi, erinevad rullmaterjalid.
5.3.4 Piirdeaia kdrgus maksimaalselt 1,5 m. mate{alid: puidust lattaed, vSrkpiire. Tihedat laudist ei

ole lubatud kasutada. Rannuka tee 13 krundil pos 1 tdpsustada rohekoridori piir ja piiredaed
paigutada viilj aspoole rohev6rgustiku (mitte kaugemale kui hoonestusala).
Maatulundusmaa kruntidele pos 3 ja pos 4 ei ole piirdeaedu lubatud rajada.

Esitada piirdeaia fragmentjoonis ehitusloa taotlemisel koos projektiga vallavalitsusele
koosk6lastamiseks.
5.3.5 Hoonete vttlisviimistluses kasutada puitlaudist, krohvi, fassaadikivi (heledad toonid)
5.4 HALJASTUS JA HEAKORD
5.4.1 Anda haljastuse ja heakorrastuse lahendus.
5.4.2 Arvestada olemasoleva k6rghalj astuse maksimaalse siiilitamisega.
5.5 TEED JA PARKIMINE

5.5.1 Juurdepiiiis avalikult Vainu teelt (katastritunnus 29501:001:0453). Rannuka tee 15 krundile
juurdepdds ndha ette tee servituudiga.
5.5.2 S6iduautode normatiivne parkimine lahendada elamukruntidel vastavalt EVS 843.2016.
s.6 TEHNOV6RCUO
5.6.1 Anda tehnovdrkude koondplaan koos uute tehnov6rkude iiraniiitamisega koosk6lastatult
tehnov6rkude valdajatega. Koondplaani alusplaanina kasutada vormistatud detailplaneeringu

p6hijoonist. Vajadusel mddrata tehnov6rkude jaoks servituudid v6i kitsendused. Tehnilised
tingimused taotleb proj ekteerij a vdrguvaldaj atelt.
5.6.2Lahendada vertikaalplaneerimine ning sade- ja drenaaZvee k6rvaldus kruntidelt, vdlistada vee
valgumine naaberkinnistutele ja maanteekraavi, arvestada transiitvee iirajuhtimisega. Olemasolevat
maapinda ei vdi t6sta kdrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast.
5.6.3 Lahendada tuletOrje veevarustus vastavalt EVS 812-6:2012 n6uetele
5.6.4 Veevarustus lahendada trassidega ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Niiha ette
kanalisatsiooni trassid v6i koridorid ning edaspidine liitumine UVf trassidega.
5.6. 5 Tagada j uurdepiiiis kallasraj ale.
6.

NoUTAVAD DETAILPLAI\EERINGU KOOSKOLASTUSED

6.

I Detailplaneeringu

7.

NOUTAV DETAILPLAIIEERINGU KOOSSEIS

eskiis koosk6lastada Keila Vallavalitsusega.
Korraldada
eskiisi
avalik arutelu.
6.2
6.3 Detailplaneering koostatakse koostoos planeeritava ala kinnisasja ja naaberkinnisasja omanikega
ning olemasolevate ja kavandatavate tehnov6rkude valdajatega. Peale selle on koosk6lastada vaja:
. P6hja Pddstekeskusega,
o tehnov6rkudevaldajatega.
6.4 Koostoos saadud ndusolekud detailplaneeringu lahenduse kohtaja tehnovdrkude valdajate
koosk6l astused lisada detailplaneeringule tab eli kuj ul.

7.1 Detailplaneering esitada planeerimisseaduses kehtestatud mahus juhindudes teistest seadustest
ning vara ja maaomandit reguleerivatest 6igusaktidest. Detailplaneeringu tldosas anda planeeringu
vajalikkuse p6hjendus ja haakuvus kontaktvoondiga, seletuskirja alapunktides lahenduste
p6hjendus.
7.2 Joonistest on vajalik esitada situatsiooniskeem, kontaktvoond naaberplaneeringute lahendustega,
tugiplaan kehtival topogeodeetilisel alusplaanil koos naaberkinnistute piiridega m66detuna viihemalt

20m planeeringualast viiljaspool ja fotodega olemasolevast situatsioonist, p6hijoonis, illustreeriv
joonis, tehnovdrkude plaan M 1:500 v6i M 1:1000, teede l6iked, tehnovdrkude skeemid
liitumispunktideni ja eelvooluni.
7.3 Detailplaneering esitada Keila Vallavalitsusele 5 eksemplaris koidetult paberkandjal ja
digitaalselt CD-l I eksemplaris joonised *.dwg- ja *.pdf-formaadis, seletuskiri *.doc-ja *.pdf
formaadis. Lisaks esitada I eksemplaris vtirviline detailplaneeringu pShijoonis avaliku
viilj apaneku korraldamiseks.
7.4 P6hijoonisest esitada lisaks AutoCad *.dwg fail, kus sidusa joonega on dra toodud 4 kihti:
planeeringuala; kinnistu piir; ehitusala; hoone. Kihtide nimetamisel tuleb kasutada ainult nimesid,
mitte numbreid.
7.5 K6ik esitatavad AutoCad *.dwg failid peavad olema kahem66tmelised ja Eesti Vabariigis
kehtivas koordinaatstisteemis. Sidusaid objekte kujutav geomeetria peab olema ka digitaalses
esitluses sidus (hoone peab olema kinnine kontuur, planeeritud trass peab kaevust kaevuni olema
sidus)

7.6 Detailplaneering tuleb esitada kaustas ja digitaalselt erinevates etappides (eskiis, vastuvdtmine,
kehtestamine).

8. LISAD IAUTPSEISUKOHTADELE
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Detailplaneeringu koostamise ldhteseisukohad viiljastatakse tiihtajatult.
Planeeringuala skeem viiljav6te maa-ameti kaardiserverist.
Koostas:

Ado Pallase
Planeerimisspetsialist

EELN1U (Ado ja Marju.0t.2017)

8. LISAD LAHTESEISUKOHTADELE
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Detailplaneeringu koostamise liihteseisukohad vdljastatakse tiihtajatult.
Planeeringuala skeem vtiljavdte maa-ameti kaardiserverist.

Koostas:

*-L uL'(t

Ado Pallase
Planeerimi sspetsialist

LISA

2

Keila vallas Laulasmaa kiilas Kingu tee 20 ja 22 kinnistute detailplaneeringu keskkonnam6ju
strateegilise hindamise eelhinnang

1.

Strateegilise planeerimisdokumendi ja kavandatava tegevuse liihikirjeldus

Planeeringu eesmdrk Rannuka tee l3 ja Rannuka tee 15 katastritiksuste piire muudetakse nii, et tekib

iseseisvat kinnistut: 2 iiksikelamu krunti (sh olemasoleva elamuga krunt) ja 2
maatulundusmaa kiruristut. Planeeringu tilesandeks maaala kruntideks jagamine, elamukruntidele
hoonestusala ja
ehitusdiguse mddramine, liikluskorralduse ja tehnovdrkude lahendamine,
keskkonnakaitseliste abin6ude ning vajalike kitsenduste mddramine.

kokku
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Planeeritavad kinnistud asuvad Keila vallas l,ohusalu ktilas maatulundusmaal. Juurdepiiiis
planeeringualale on Vainu tee (katastritunnus 29501:001:0453) kaudu. Juurdepdds Vainu tee 15
kinnistule on vdimalik tagada juurdeptitis tee servituudiga Rannuka tee 13 kiruristu kaudu.
Planeeritav ala ligikaudne pindala 4,2ha.
2. Seotus teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega

Keila valla tildplaneeringus on ala miitiratletud tildmaana, seetdttu on elamuehituse kavandamine
selles piirkonnas tildplaneeringut muutev. Planeeringuala ligikaudne pindala on4,2ha.
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused (2003) alusel jaeb projektala osaliselt piirkondliku/maakondliku tfitsusega
rohev6rgustiku tuumalale (T9).
Keila valla rihisveeviirgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 kohaselt on ala WK
piirkond. Planeeringu liihtetingimuste kohaselt tuleb veevarustus lahendada AS Lahevesi
tihisveetrassi ga j a kanalisatsioon kogumismahutitega.
3. Mdjutatava keskkonna

kirjeldus

3.l Maakasutus
Planeeritavad kinnistud asuvad Keila vallas Lohusalu ktilas Rannuka tee l3 (katastritunnus
29501:001:0121) ja Rannuka tee 15 ( katastritunnus 29501:001:0169) kinnistutel maatulundusmaal.
Planeeritav ala ligikaudne pindala 4,2 ha. Planeeritav ala piimeb pdhjas Kolmnurga (katastritunnus

ja Vainu tee l7/l Vainu (katastritunnus
reformimata riigimaaga, idas Ringmiingu (katastritunnus
29501:007:1666), lSunas Lahepere lahega, edelas ltiiines Vainu tee l7// Vainu (katastritunnus
29501:001:0042) kinnistuga, liiiines Esma kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0179). Juurdepiiiis
Vainu tee 15 kinnistule on vdimalik tagada juurdepiids tee servituudiga Rannuka tee 13 kinnistu kaudu.
Rannuka tee 13 maariksus on hoonestatud, kinnistul paikneb elamu koos abihoonetega (kuurid).
2950I:007:1665), Vainu tee (katastritunnus 29501:001:0453)

29501:001:0042) kinnistutega

ja

Rannuka tee 15 kinnistul hooneid ei ole.

3.2 Alal esinevad loodusvarad, nende omadused ja taastumisvdime ning keskkonna
vastupanuv6ime
Vaadeldav ala paikneb Soome lahe rannikumadalikul. Pinnakatteks on eriteraline liiv (purdsete valdava
terasuurusega 0,063...2 mm, milles v6ib peenemat jalv6i jtimedamat fraktsiooni leiduda <50 oZ sette
mahust).

Aluspdhja geoloogia on Alam-Kambriumi ladestiku Tiskre kihistu hele viiga peene ja peeneteraline
poliimineraalne liivakivi, rohekashallide savikate vahekihtidega (P6hja-Eesti struktuur-fatsiaalses
voondis); poltimineraalne viiga peenteraline liivakivi (Lii2ine-Eesti struktu struktuur-fatsiaalses voondis).
Vastavalt maa-ameti maardlate rakendusele ei ole antud alal registrisse kantud maavara. Liihim maardla
asub ca 8 km kaugusel Kagus - Aarnamiie liivakarjiiiir (registrikoodiga nr 907). Planeeritav tegevus ei
oma m6ju registrisse v6etud looduvaradele. Ala mullastik on leetunud ja gleistunud n6rgalt leetunud
muld.

Keskkonna vastupanuvSime hindamisel ltihtutakse Maa-ameti looduskaitse, kitsenduste ja
mullakaardirakenduse ning Keskkonnaministeeriumi Keskkonnateabe Keskuse Keskkonnaregistri
andmetest.

Vastavalt Keskkonnaregistrile ei ole alal registrisse kantud puurkaeve, kuid planeeringu kirdeossa jiiiib
osaliselt puurkaevu PRK0000582 sanitaarkaitseala (ulatusega 50 m). Seega tuleb arvestada veeseaduse $
28t lg 1 sdtestatut ning veehaarde sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud, viilja arvataud
veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine heintaimede niitmine ja veeseire. Piirkond on
ndrgalt kaitstud p6hjaveega ala ehk edasises planeerimismenetluses on vajalik niiha ette meetrned
p6hjavee kaitseks.

Vastavalt Ha{umaa pinnase radooniriski kaardile on planeeritaval alal normaalse radoonisisaldusega

pinnas (10-30 kBq/m3). Tegeliku radoonitaseme selgitamiseks tellida pddevalt ettev6ttelt
radooniuuringud ning vajadusel ndha ette radooniohutu hoone projekteerimisn6uetega arvestamine
hoone ehitusproj ekti koostamisel.
3.3

Miirgalad

Piirkonnas miirgalasid ei ole ehk m6ju miirgaladele puudub.
3.4 Rand ja kallas
Planeeritav kinnistu Rannuka tee 13 piirneb p6hjas mere ftumaga 200 m ulatuses. Looduskaitseseaduse $
38 lg 2 kohaselt ulatub rannal ja jiirve vdi j6e kaldal metsamaal metsaseaduse $ 3 lg 2 trihenduses
ehituskeeluvocind ranna
kalda piiranguv<i<indi piirini. Kuna planeeringuala asub ranna

v6i

piiranguv<icindis ja esineb mets metsaseaduse m6istes, tuleb kanda planeeringujoonisele
looduskaitseseaduse $ 38 lg 2 kohane ehituskeeluvo<indi ulatus. Seega kavandatakse ehitustegevust
ehituskeeluv<icindis. Planeeringualal ehituskeeluv<i6ndi ulatuse miiziramisel liihtuma looduskaitseseaduse
$ 38 lg 2 siitestatust. Ehituskeeluvrjdndi vdhendamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel esitada
Keskkonnaametile looduskaitseseaduse $ 40 kohane taotlus, milles esitatakse kohaliku omavalitsuse
poolne p6hjendus vocindi vdhendamiseks. Planeeringu koostamisel tuleb analtitisida ehituskeeluv<iondi
viihendamise vastavust ranna kaitse-eesmiirkidele (looduskaitseseadus $ 3a). Hooneid ja rajatisi
planeeritakse vdhemalt 100 m kaugusele Lddnemere rannast, seega otsest m6ju rannale ja kaldale ei
ole. Kavandatud tegevus ei m6juta eeldatavalt keemiliselt ega okoloogiliselt veekogu (Liiiinemeri)
seisundiklassi.
3.5 Pinnavormid

Ehitamise ktiigus avaldatakse pinnasele olulist negatiivset m6ju. M6jud on lokaalsed, ltihiajalised ja
p<irirdumatud (hoonete, tehnovdrkude rajamine). M6ju kaswpinnasele on oluline, kuid negatiivset mdju
kasvupinnasele saab vdhendada kasvupinnase eemaldamisega, ladustamisega kuhilates ja selle hilisema

kasutamisega haljastustotjdel. Kaevanditest viiljastatud pinnast saab kasutada (s6ltuvalt materjalist)
osaliselt kohapeal tiiite- ja tasandustriodel. Kaevanditest eemaldatud pinnase koguste ja hilisema
kiiitlemise kohta info puudub. Tiipne m6ju suurus ja ulatus ei ole teada, kuid see ei ole oluliselt
negatiivne.
T<i<ide kiiigus v6ib s6ltuvalt kaevet<iode stigavusest, ilmastikutingimustest ja kasutatavast tehnoloogiast,
ehitusaladele koguneda sademe- ja pinnavett. Kui liigvee kogumisel ja erajuhtimisel jiilgitakse
reostamise viiltimiseks seadmete ja masinate ning keskkonnale ohtlike ainete hoidmise ja kasutamise
n6udeid, on oht looduskeskkonna reostamiseks viiike.
3.6 Metsad

Planeeritaval alal on loodulik rohumaa kaetud ja osaliselt k6rghaljastusega, valdavalt harilik mdnd.
Rannuka tee 13 sihtotstarve 100% maatulundusmaa, kuid metsamaad on kinnistu pindalast 47 %.
Rannuka tee 15 sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ning looduslik rohumaa on kinnistu pindalast

83%. Ehitustegevuse kiiigus osad puud tuleb raiuda, kuna planeerigu lahendusega soovitakse
ehitus6igust 750 m2, mis on ligi 2% kogu ala pindalast. Liihtetingimuste kohaselt tuleb k6rghaljastus
siiilitada maksimaalselt. Planeeringualal siiilitada I, II ja maksimaalselt III viiiirtusklassi hinnatud leht- ja
okaspuude kasvukohad. Hoonestusalade paigutamisel tagada eri kruntidel kasvavate puistute liitumine
suurteks ja okoloogiliselt toimivateks aladeks.
Ala paikneb rohev6rgustiku tuumal. Seega planeerimisel tuleb arvestada tildplaneeringus sdtestatud
kasutustingimustega.

Pdhilised kasutustingimused:
. rohev6rgustiku funktsioneerimise tagamiseks planeeritaval alal tuleb vastavalt teemaplaneeringule
siiilitada rohev6rgustiku rugialal looduslike alade osatdhtsuseks 90 %;
. vastuoluline on rohev6rgustiku alale uute ehitusalade kavandamine ja olemasolevate laiendamine;
. rohelise vdrgustiku aladel ehitatava elamu viiikseimaks lubatud vahekauguseks teisest elamust on 150
m;
. rohev6rgustiku toimimise tagamiseks lubada piirdeaedade paigaldamine ainult 6uemaal;
. suurtele tugialadele ja koridoridele on reeglina vastuniiidustatud teatud infrastruktuuride (teed, suured
elektriliinid) rajamine juhul kui nende rajamine on m<iodapiiiismatu, eriti hoolikalt tuleb valida rajatise
asukohta ja leevendada vSimalikku negatiivset m6ju;
. arendustegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet v6i kavandavad joonehitisi, tuleb kooskdlastada
maavalitsuse ja keskkonnateenistusega ning nende keskkonnam6ju hindamisel tuleb tiihelepanu pti<irata
rohev6rgustikufr rnktsione erimisel e;
. tugialadel ja koridoridel viiljaspool rohelise vo<indi piiri v6ib arendada tavapdrast, rohev6rgustikuga
arvestavat majandustegevust. Metsakategooria tildjuhul on tulundusmets;
. tiipsemad kasutustingimused miiiiratakse rakenduslike t<icidega (detailplaneeringutega).
3.7 Kaitstavad loodusobjektid

Vastavalt Keskkonnaregistrile

ia Natura 2000 vdrgustiku alad

ja Maa-ameti kaardiserverile planeeringu ala piimeb

suures ulatuses

Pakri hoiualaga (KLO2000167) ning Pakri loodusalaga (RAH0000006) ja linnualaga
(RAH0000632), mis on Natura 2000 alad. Pakri hoiuala pindala on 17 484,4 ha. Pakri hoiuala
kaitse-eesmiirk on EU n6ukogrr direktiivi 92143E,N[U I lisas nimetatud elupaigatiitipide kaitse ning
II lisas nimetatud liikide ja EU n6ukogu direktiivi 79l4O9E,Nf0 I lisas nimetatud liikide ning I lisas
nimetamata rtindlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: viupart (Anas
penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), meivart (Aythya marila), hilrjjp (Botaurus stellaris),
s6tkas (Bucephala clangula), krtitisel (Cepphus grylle), aul (Clangula hyemalis), viiikeluik (Cygnus
columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus\, ktihmnokk-l:urk (Cygnus olor), kalakajakas
(Larus canus), t6mmuvaeras (Melanittafusca),jiiiikoskel (Mergus merganser), tutkas (Philomachus
pugnax), tuttptitt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), punajalgtilder (Tringa
totanus), emaputk (Angelica palustris), n6mmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius) ja
soohiilakas (Liparis loes elti).
Pakri hoiuala v6eti kaitse alla 16.06.2005 Vabariigi Valitsuse maiirusega nr 144,, Hoiualade kaitse
alla v6tmine Harju maakonnasl" kaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Pari hoiualal kaitstavad
elupaigad ja liigid on seotud eelkSige veekeskkonnaga ning ei asu otseselt planeeringualal. Seega
puudub m6ju Pakri hoiualale.
3.8 Ajaloo-, kultuuri- vdi arheoloogilise viirtusega alad
Vastavalt Maa-ameti kaardiserverile (29.11.2016\ ei ole detailplaneeringu ala vahetus liihialas
muinsuskaitsealuseid objekte. Planeeringualast loode suunas 1,2 km kaugusel paikneb
arheoloo gimiilestis Pelgupaik "Nabessaar" (registrinumber 1 7 89 3 ).
4. Tegevuse iseloom

ja selle tehnoloogiline tase

Detailplaneeringuga kavandatakse tiksikelamu-, transpordi- ja maatulundusmaa sihtotstarbega
kinnistuid.
4.1 Loodusvarade kasutus
Hoonete ehitus nduab palju ressursse. Samas need ressursid (N: kruus, liiv, puit jms) piirinevad teistest
piirkondadest, sest kohapeal neid ei ole. Ehitustegevuse kiiigus tarvitavate materjalide, vee ja tekkiva
reovee koguseid ei ole tiipselt teada.
4.2 J ddfime. j a energiamahukus
Rajatavate hoonete energiamahukus on viiike. Energiakasutus on seotud kaevemehhanismide, veokite ja
teiste mehhanismide poolt kiituse (p6hiliselt vedelktituse) kasutamisega. Mdningal miiiiral kasutatakse

ehitusprotsessis elektrienergiat. Hoonete kasutamisel vajatakse eelk6ige elektrit. Eeldatavalt
lahendatakse hoonete kiitmine lokaalselt iga elamu eraldi, mis omakorda eeldab kiituse kasutamist.
Eeldatavalt ei ole vajalik viilis6hu saasteloa taotlemine. Ehitustegewse kiiigus tekib viiga erinevas
koguses jiiiitmeid. Osa neist saab kasutada kohapeal, osa suunata uuesti kasutusse ja osa liiheb
utiliseerimisele. Olmejiiiitmeid tekib ehitustegevuse kiiigus eeldatavalt viihe. Tekkivate jiiiitmete
koguseid ei ole teada. Hoonete kasutamise tekivad eeldatavalt pdhiliselt pakendijiilitmed ja olmejiiiitmed.
Tegevuse jiiiitmete- ja energiamahukust on v6imalik piirata kasutades parimaid v6imalikke
tehnoloogiaid. Jiiiitmeid kiiideldakse vastavalt Keila valla jiiiitnehoolduseeskirjale.
N6uetekohasel kiiitlemisel ei tileta jiiiitmetest tekkinud m6ju eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust.
4.3 Liihipiirkonna teised tegevused
Planeeritavat ala k{ilgneb 27.09.2012 algatada menetlus Lohusalu ktila osaline teemaplaneeringuga,
mille eesmtlrk on Keila valla tildplaneeringu tiipsustamine ja tiiiendamine tulenevalt vajadusest miiirata
lohusalu ktilas tihe- ning hajaasustuse piirid, maakasutus- ja ehitustingimused. Antud planeeringuga uusi
elamuid juurde ei planeerita. Sammuti kiilgneb planeeritavat ala 08.08.2007 algatatud Esma maatiksuse
ning osaliselt sellega piirneva jiitkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringuga, mille eesmiirk on 4
elamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning moodustatavatele kruntidele ehitus6iguse
miiiiramine. M6lemad planeeringud on hetkel menetluses.
5. Tegevusega kaasnevad tagajiirjed
5.1 Vee, pinnase ja dhusaastus
Ehitustegevuse kiiigus tarvitatavate materjalide, vee ja tekkiva reovee kogused ei ole tiipselt teada, kuid
eeldatavalt ei ole need olulised.
Hoonete kasutamisel kulub olmevett ja tuleb iira juhtida reovett. Tiipsed kogused ei ole teada ning need

ning hoonete ehitusprojektide koostamise kiiigus.
Detailplaneeringuala liidetakse Keila valla tihisveeviirgiga kuid kanalisatsioon lahendatakse lokaalset
reovee kogumismahutitega. Uusehituse varustamine veega, olmereovete ja sadevete kanaliseerimine
toimub viiljaehitatud ja perspektiivselt ehitatavate v6rkude baasil vastavalt v6rguvaldajate tehnilistele
tingimustele ja seega ei kujuta tiiiendavat pinnasereostuse v6i pdhjaveereostuse riski.
Ehitustegevuse kiiigus muudetakse oluliselt seni olemasolevat pinnast (kaevettidde tulemus), kuid
eeldatavasti ei viida ohtlikke aineid pinnasesse ja seega pinnasele olulist negatiivset m6ju ei ole.
selguvad detailplaneeringu menetluse

5.2 Jiiiitmeteke
Ehitusega kaasnevad jiiritmed viiakse taaskasutusse. Oluline m6ju puudub. Jiiiitmete kogumise, veo,
hoidmise, taaskasutamise ja k6rvaldamise korraldus, nende tegevustega seotud tehnilised n6uded ning
jii2itrnetest tervisele ja keskkonnale p6hjustatud ohu viiltimise v6i viihendamise meetrned on stitestatud
valla jiiiitmehoolduseeskirjaga. Konlaeetsed tegevused on v?ilja toodud jiiiitmehoolduseeskiq'as.
5.3 Miira
Ehitamise perioodil esineb kindlasti mtira (mate{ali vedavad autod, elektriliste mehhanismide miira jne).

Ltihiajaliselt v6ib esineda ehitustehnika poolt p6hjustatud mtira. Ehitamisel tuleb liihtuda
digusaktides kehtestatud nSuetest toode teostamise lubatavate kellaaegade osas. Kui kiilastuse
suurenedes mtira tase suureneb siis selle tase ei tileta mtira normtaset ja ei ole oluline mtirahiiiring
ning seet6ttu ei vaja mtirahinnangu koostamist. Ehitustoode liibiviimisel peab liihtuma Keila
Vallavolikogu poolt 30.04.2014 mddrusega nr 12 kehtestatud Keila valla avaliku korra eeskirjast
ning ehitusaegne mtira ei tohi tiletada sotsiaalministri 04. miirtsi 2002 a midruse nr 42 ,,Mtira

norrntasemed elu-

ja puhkealal, elamutes ning tihiskasutusega hoonetes ja mtirataseme mS6tmise

meetodid" II kategooria aladel.
5.4 Vibratsioon
Alguses on m6ju vaid ehitusaegne, kui sdidavad materjali vedavad autod teeehituse masinad. Hilisema
vibratsiooni kohta eelhinnangu tegemisel teave puudub.
5.5 Valgus, soojus, kiirgus ja l6hn
Eelhinnangu koostamise faasis valguse, soojuse, kiirguse ja l6hna reostust ette ei ole niiha.
6. Oht inimese tervisele v6i keskkonnale, kavandatava tegevusega kaasnevate avariiolukordade
esinemise v6imalikkus
Detailplaneeringu elluviimise jiirgselt tiiiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole niiha.

Oht inimese tervisele avaldub hoonete rajamise ehitusprotsessis. Onnetuste viiltimiseks tuleb kinni
pidada ehitusprojektis ning trjoohutust mridravates dokumentides esitatud n6uetest.
Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmateq'ale ning ehitusmasinaid tuleb hooldada, et
viiltida vdimalikku keskkonnareostust nt lekete niiol. Tocitajad peavad olema spetsiaalse hariduse ja
teadmistega. Nii on vdimalik veltida ka ohtu keskkonnale, mis v6ib tekkida, kui t<i<itajad ei ole
kompetentsed.
Detailplaneeringu elluviimise jiirgselt on v6imalik, et esineb avariiolukordasid, mille tulemusena reostub
vdi saastub pinnas, pinnavesi, p6hjavesi, 6hk. V6imalikud avariiolukorrad ja nende viiltimise meetmed
v6i nende korral kiiitumise lahendused on vajalik planeerimismenetluses liibi kaaluda.
7. Kavandatavate tegevuste eeldatavast mSjust Natura 2000 vdrgustiku alale vdi m6nele muule

kaitstavale objektile
Detailplaneeringu piirneb Pakri hoiualaga. Pakri hoiuala kaitse-eesmiirk on EU ndukogu direktiivi
92143/Elvlii I lisas nimetatud elupaigattitipide kaitse ning II lisas nimetatud liikide ja EU n6ukogu
direktiivi 79l4OglENIIj I [sas nimetatud liikide ning I lisas nimetamata riindlinnuliikide elupaikade
kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos),
merivart (Aythya marila), htitip ( Botaurus stellaris), s6tkas (Bucephala clangula), kriitisel (Cepphus
grylle), aul (Clangula hyemalis ), viiikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik ( Cygnus cygnus),
kiihmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), t6mmuvaeras (Melanitta fusca), jiiiikoskel
(Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpiitt (Podiceps cristatus), hahk ( Somateria
mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus), emaputk (Angelica palustris), ndmmnelk (Dianthus
arenarius ssp. arenarius) ja soohiilakas (Liparis loeselii).
Planeeringu alale Pakri loodusala Registri kood RAH0000006 rahvusvaheline kood EE0010129.
Maismaa pindala 3365,7 ha, veeosa pindala 17097,1 ha, pindala kokku 20462,8 ha. Vabariigi Valitsuse
5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav natura 2000 v6rgustiku alade
nimekiri. Kavandatud tegewse ja hilisem kasutamine ei muuda olukorda ning kavandatud tegevus ei
m6juta Pakri linnu- ja loodusala ning ei ole vastuolus kaitse-eesmiirgidega.
Pakri hoiuala v6eti kaitse alla 16.06.2005 Vabariigi Valitsuse miiiirusega nr l44,,Hoiualade kaitse alla
vdtmine Ha4'u maakonnasl" kaitseala valitseja on Keskkonnaameti. Pari hoiualal kaitstavad elupaigad ja
liigid on seotud eelkdige veekeskkonnaga ning ei asu otseselt planeeringualal. Planeeringu eesmiirgiks
on maa sihtotstarbe muutmine ja hoonete kavandamine. Pari hoiualale tegevusi ei planeerita. Seet6ttu
kavandatava tegevus ei mdjuta Pakri hoiuala ning Pakri hoiuala piirast ei ole vajalik viia liibi detailsemat
Natura eelhindamist, mis on osa keskkonnam6ju eelhindamise protsessist.
Eeldatavalt kavandatav tegevus ei m6juta teadaolevate kaitstavate liikide levikut. Detailplaneeringualal
taimkatteanaltiiisi ega muid eksperthinnanguid kaitsealuste liikide tuvastamiseks teostatud ei ole.
Kavandatava tegevuse m6ju ei laiene Pakri hoiualale. Eeldatavalt kavandatav tegevus ei sea ohtu oluliste
elupaikade stiilimist, kuna planeeringualal ja selle l2ihiiimbrus paiknevaid viiiiriselupaiku ega
kaitsealuseid objekte kavandatav tegevus ei m6juta.
8.

M6ju vdimalikkus, kestus, sagedus ja ptitirduvus, sealhulgas kumulatiivne ja piiriiilene m6ju

M6ju avaldub eelk6ige looduskeskkonnale ning liihiajaline ehitusperioodil, mil kasutatakse
ehitusmasinaid hoonete ja rajatiste piistitamiseks. Ehitusmasinate mtira v6ib peletada linde. Hiivib
jiiiiv taimestik.
Piiriiilest m6ju detailplaneeringuga ette ei ole niiha. Detailplaneeringu elluviimisega kaasneva m6ju
suurus ei ohusta keskkonda. MOju on k6ige suurem ehitamise ajal ning kui hooned on valminud, siis
tiiiendavat negatiivset mdju keskkonnale ette detailplaneeringu menetlemise faasis ette ei ole ndha.
hoonete alla

9. Mdju suurus ja ruumiline ulatus, sealhulgas geograafiline ala ja eeldatavalt m6jutatav
elanikkond

Detailplaneeringuga kavandatu elluviimise m6ju suurus ja ruumiline ulatus ei ole suur ning piirdub
enamike tegurite osas planeeringualaga. Uksikelamute rajamise sotsiaalse m6ju ruumiline ulatus on
pigem viiike ja jiiiib valla piiridesse, kuna lisandub 2 tiksikelamut. Planeeringuala ktilgneb p6hjast
elamutega. Arvestades, et planeeritava ala piirneb elamutega ning planeeritakse juurde iiksikelamuid
ning kinnistute suurused on sarnased naaberkinnistutega seega, siis ei tohiks planeeritav tegevus
eeldatavasti mdjutada l?ihimaid elamuid.
tundlikkus, sealhulgas looduslikud iseiirasused,
10. Eeldatavalt mdjutatava ala viiiirtus

ja

kultuuripiirand

intensiivne maakasutus
Tegemist on osaliselt metsamaaga, planeerimisel tuleb arvestada kdrghaljastuse paiknemisega ning see
maksimaalselt siiilitada. Ehitustegevuse kiiigus osad puud raiutakse, kuna planeerigu lahendusega
soovitakse ehitusdigust. Planeeringualal siiilitada I, II ja maksimaalselt III viiiirtusklassi hinnatud leht- ja
okaspuude kasvukohad. Hoonestusalade paigutamisel tagada eri kruntidel kasvavate puistute liitumine
suurteks ja okoloogiliselt toimivateks aladeks. Ala paikneb rohev6rgustiku tuumal. Seega planeerimisel
tuleb arvestada tildplaneeringus stitestatud kasutustingimustega. Alal puudub kultuuripiirand.

1

ja

1. Asjaomaste asutuste seisukohad

KeHJS $ 33 lg 6 kohaselt on KSH algatamise vajalikkuse kohta ktisitud arvamust Keskkonnaameti
PShja regioonilt, kes on esitanud oma seisukoha ja miirkused 07.03.2017 kirjas m 6-511712397-2.
KSH eelhinnangut ja otsuse eeln6ud on parandatud vastavalt esitame mtirkustele. Keskkonnaamet
n6ustub, et planeeringuga kavandatu ei oma eeldatavalt olulist keskkonnam6ju ning KSH
algatamine ei ole eeldatavalt vajalik, kuid detailplaneeringu menetluse kiiigus tuleb arvestada
looduskaitseseaduses siitestatud ranna ehituskeeluvoondi ulatusega ning puurkaevu
sanitaarkaitsealast tingitud kitsendustega.

Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamise vajalikkuse kohta ktisitud arvamust Hadu
Maavalitsuselt, kes on esitanud oma seisukoha 06.03.201,7 kirjas nr 12-4/469. Pos I asuv
olemasolev elamu jiiiib osaliselt rohev6rgustikku, mistdttu palub Harju Maavalitsus sellele krundile
piirdeaia miiiiramisel jiilgida, et rohekoridor jiiiiks v6imalikult suures ulatuses puutumatuks.
L6ppjlireldus
Kavandatud tegevus ei avalda olulist m6ju ning ei pShjusta keskkonnas poordumatuid muudatusi, ei
sea eeldatavalt ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuriptirandit ega vara. Kuna kavandatava tegevuse
m6ju suurus ja ruumiline ulatus ei ole timbritsevale keskkonnale ohtlik ega tileta keskkonna
vastupanu- ning taastumisv6imet, siis oluline keskkonnam6ju puudub. V6ttes aluseks, et
detailplaneeringuga kavandatakse tiksikelamu- ja maatulundusmaad v6ib lugeda planeeringuga
kaasnevaid keskkonnamSjusid vtiheoluliseks ning seega mitte algatada keskkonnamdju strateegilist
hindamist Lohusalu ktilas Rannuka l3 ja 15 kinnistutel ja liihiala detailplaneeringule.

Keila Vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist ei kaasne tegevusega olulist keskkonnamSju
ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine on v6imalik
planeerimisseaduse $ 9 lg 2 p 8 kohaselt planeeringumenetluse kiiigus.
Planeeringu menetlemise kiiigus on vajalik:
l) Detailplaneeringu menetluse kiiigus tuleb arvestada looduskaitseseaduses siitestatud ranna
ehituskeeluvoondi ulatusega ning puurkaevu sanitaarkaitsealast tingitud kitsendustega.
2) Tegeliku radoonitaseme selgitamiseks tellida piidevalt ettev6ttelt radooniuuringud ning vajadusel
ndha ette radooniohutu hoone projekteerimisnduetega arvestamine hoone ehitusprojekti koostamisel.

3)

Planeeringuala on ndrgalt kaitstud p6hjaveega ala. Planeeringu kiiigus ette ndha meetmed
p6hjavee kaitseks.
4) V6imalikud avariiolukorrad ja nende vdltimise meetmed v6i nende korral kditumise lahendused
on vaj alik planeerimismenetluses ldbi kaaluda.
5) Siiilitada olemasolev kOrghaljastus vdimalikus maksimaalses mahus.
6) Planeerimisseaduse $ 9 lg 2 p 8 kohaselt on tiheks detailplaneeringu tilesandeks
keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral ehitiste
mddramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja ltibi viia keskkonnam6ju hindamine. Selleks, et
seada keskkonnatingimusi, tuleb eelnevalt viilja selgitada kavandatava tegevusega kaasnevad
v6imalikud keskkonnam6j ud.
7) Ala paikneb rohev6rgustiku tuumalal. Seega planeerimisel tuleb arvestada tildplaneeringus
siitestatud kasutustingimustega. Pos 1 asuv olemasolev elamu jiiiib osaliselt rohev6rgustikku, sellele
krundile piirdeaia miiiiramisel jelgida, et rohekoridor jiiiiks v6imalikult suures ulatuses puutumatuks.
Koostas:

Marju Kaivapalu
keskkonnan6unik

