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EESSÕNA

Käesoleva Sihi tn 4 kinnistu ja lähialal detailplaneeringu koostamise aluseks oli
Lääne-Harju Vallavalitsuse 23. detsembri 2019. a algatamise korraldus nr 909 ja
otsuse lisa 1 lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks (vt Menetlusdokumendid).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on alale elamukruntide kavandamine ja
ehitusõiguse määramine.
Planeeringu koostamise alused ja lähtedokumendid on:
• Vasalemma valla üldplaneering (kehtestatud Vasalemma Vallavolikogu
28.06.2011 otsusega nr 28);
• Lääne-Harju Vallavalitsuse 23.12.2019. a detailplaneeringu algatamise
korraldus nr 909 ning otsuse Lisa 1 (lähteseisukohad) (vt Menetlusdokumendid);
• Planeerimisseadus (RT I, 26.02.2015, 3; jõustunud 01.07.2015);
• Planeeringu algatamise taotlus 6-2/1888;
• Geodeetiline alusplaan, koostaja Hades Geodeesia OÜ (töö nr E2794), veebruar
2020. a.
Planeeringu koostamist konsulteeris OÜ Entec Eesti arhitekt-planeerija Janne
Tekku. Töösse olid kaasatud kinnistu omanik ning Lääne-Harju Vallavalitsuse
planeeringute spetsialist Ado Pallase.
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1
1.1

PLANEERITAVA ALA ASEND JA OLEMASOLEV OLUKORD
Planeeritava ala asukoht ja üldandmed
Planeeritav Sihi tn 4 kinnistu (katastritunnusega 43101:001:0394) asub LääneHarju vallas Vasalemma aleviku elamupiirkonnas, Sihi ja Nõmme tänava ristmiku
vahetus läheduses. Sihi tn 4 kinnistu on ümbritsetud avalike Sihi ja Nõmme
tänavatega ning elamumaa kinnistutega. Planeeritava kinnistu suurus on 10573 m²
ja sihtotstarve 100% elamumaa. Planeeritava ala ligikaudne pindala on 1,23 ha.
Juurdepääs planeeringualale on avaliku kasutusega Sihi tänavalt ja Nõmme tänavalt
(vt Foto 1 ja Foto 2). Tänavad on kruusakattega, Sihi tänav on osaliselt ka
pinnastee.
Planeeritav ala piirneb põhjas Nõmme tänavaga; läänes Sihi tänavaga; lõunas
Taganõmme tn 4 elamumaa kinnistuga; idas Nõmme tänav 7, Pärna tn 31c ja Pärna
tänav 31 kinnistutega.

Foto 1: Vaade Nõmme tänavale

1.2

Foto 2. Vaade Sihi tänavale

Olemasoleva olukorra ülevaade
Planeeringuala reljeef on valdavalt tasane. Maapinnal on mõningaid väikemaid
kõrgemaid künkaid ja lohke, kuid valdavalt on maapind küllaltki ühtlase kõrgusega,
kus absoluutkõrgused jäävad vahemikus 27.31 – 30.20 m.
Planeeritav kinnistu on valdavalt kaetud metsaga. Alal kasvavad valdavalt
kõrgekasvulised männid ja kuused, alusmetsas leidub kadakaid ja magesõstart.
Planeeringuala läbivad kolm pinnasteed (vt Foto 3, Foto 7 ja Foto 10).
Ehitisregistri andmetel puudub kinnistul hoonestus, kuid kinnistu lõunaosas asub
2019. aastal ehitatud abihoone (vt Foto 6), mille ümbruses on ladustatud
ehitusmaterjale ja ehitusprahti. Lähimad elumajad jäävad kõrvalkinnistutele:
Nõmme tänav 9 (vt Foto 12), Nõmme tn 7, Pärna tn 31c (vt Foto 4), Pärna tänav 31
(vt Foto 5) ja Taganõmme tänav 4 (vt Foto 7).
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Sihi tn 4 kinnistu põhjapiiril asub 1 kV elektriõhuliini (M85677400) kaitsevöönd
ning puurkaevu (PRK0030001) sanitaarkaitseala.

...
Foto 3: Vaade planeeringuala asuvale pinnasteele

Foto 4. Vaade Pärnamäe tee 31c kinnistul asuvale hoonele

Foto 5. Vaade Pärna tn 31 ja 31a kinnistutel
asuvatele hoonetele

Foto 6. Vaade Sihi tn 4 kinnistul asuvale pooliku ehitusega
majale

Foto 7. Vaade Taganõmme tänav 4 kinnistul
asuvatele hoonetele

Foto

8.

Vaade
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Foto 9. Vaade Sihi tänavalt Taganõmme tänav 6
kinnistul asuvatele hoonetele

Foto 11. Vaade Sihi tänavale

1.3

Foto 10. Vaade planeeringuala lõunaosas asuvale
pinnasteele

Foto 12. Vaade Nõmme tänav 9 kinnistul asuvatele
hoonetel

Kontaktvööndi ülevaade ja lähiümbruse olemasolev olukord
Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad ainult elamumaa sihtotstarbega krundid (vt
Joonis 2 - Kontaktvööndiplaan).
Lähimad hooned planeeritavast kinnistust jäävad vahetult kõrvalkinnistutele.
Piirkonnas asuvad ühepereelamud, mis on nii kahe kui ka ühekorruselised (nt vt
Foto 4, 5 ja Foto 12).
Planeeringualale lähim ühistranspordi peatus “Vasalemma” asub Keila-Haapsalu
maantee ääres ca 1,7 km kaugusel. Vasalemma raudteejaam asub ca 1,5 km
kaugusel.
Lähim kauplus asub Vasalemma alevikus ca 1,8 km kaugusel. Lähim kool asub
Lemmaru külas, kus paikneb Vasalemma põhikool, kaugus pikki teid ca 3,6 km.
Lähim lasteaed asub Vasalemmas (Lasteaed Sajajalgne) asudes ca 1,65 km
kaugusel. Lähim apteek asub Ranna tee ääres vallamaja kõrval ca 570 m kaugusel.
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1.4

Üldplaneeringuga haakumine
Planeeritav kinnistu paikneb Vasalemma valla üldplaneeringu põhijoonisel
planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on pereelamute maa (EP). Kinnistu
pindala on 10573 m², millest 10573 m² on elamumaa. Sihi tn 4 kinnistu on
ümbritsetud olemasolevate elamumaadega.

Skeem 1. Väljavõte Vasalemma valla üldplaneeringu maakasutuskaardist

Skeem 2. Väljavõte
funktsioonidest

Vasalemma

valla

üldplaneeringu
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Skeem 3. Väljavõte Vasalemma valla üldplaneeringu kaardi leppemärkidest
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2
2.1

DETAILPLANEERINGU PLANEERIMISETTEPANEK
Planeeringu koostamise eesmärgid ja kontseptsioon
Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine neljaks elamumaa krundiks ja kruntidele
ehitusõiguse määramine. Käesolev Sihi tn 4 kinnistu detailplaneering on kehtiva
Vasalemma valla üldplaneeringu kohane (kehtestatud Vasalemma Vallavolikogu
28.06.2011 otsusega nr 28).
Planeering annab Sihi tn 4 kinnistule võimaluse nelja elamumaa krundi
moodustamiseks ning hoonete ehitamise õiguse. Igale elamumaa krundile võib
rajada ühe elamu ja ühe abihoone. Eluhoone lubatud maksimaalseks
korruselisuseks on 2 korrust ja kõrguseks 9 m. Abihoone lubatud maksimaalseks
korruselisuseks on 1 ja kõrguseks 5 m. Ehitusõigus ja hoonestusala kajastub
planeeringu Joonis 4 - Põhijoonis.

2.2

Kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõigused
Kruntide kohta esitatavad näitajad on toodud Joonis 4 - Põhijoonis. Kruntidele
määratakse ehitusõigused, kasutustingimused, piirangud ja servituudi vajadusega
alad.
Krunt 1. Krunt 1 suuruseks on 2516 m². Krundile on antud ehitusõigus elamu ja
abihoone ehitamiseks.
Krunt 1 ehitusõigus:
Krundi kasutamise sihtotstarve: elamumaa (tähis EP)
Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1+1 (1 elamu ja 1 abihoone)
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: 250 m²
Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: 9 m elamu ja 5 m abihoone
Hoonete lubatud korruselisus: elamul 2 korrust ja abihoonel 1 korrus
Krundil 1 asub kitsendusena elektri õhuliini kaitsevööndi ala, suurusega ca 12 m².
Planeeringuga seatakse krundile tehnovõrgu servituudi vajadusega ala krundi 2
kasuks, ala suurusega ca 75 m².
Krundile on tagatud juurdepääs Nõmme tänavalt.
Krunt 2. Krunt 2 suuruseks on 2531 m². Krundile on antud ehitusõigus elamu ja
abihoone ehitamiseks.
Krunt 2 ehitusõigus:
Krundi kasutamise sihtotstarve: elamumaa (tähis EP)
Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1+1 (1 elamu ja 1 abihoone)
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: 250 m²
Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: 9 m elamu ja 5 m abihoone
Hoonete lubatud korruselisus: elamul 2 korrust ja abihoonel 1 korrus
Krundil 2 asub kitsendusena elektri õhuliini kaitsevööndi ala, suurusega ca 12 m².
Krundile on tagatud juurdepääsud nii Sihi, kui ka Nõmme tänavatelt.
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Krunt 3. Krunt 3 suuruseks on 2632 m². Krundile on antud ehitusõigus elamu ja
abihoone ehitamiseks.
Krunt 3 ehitusõigus:
Krundi kasutamise sihtotstarve: elamumaa (tähis EP)
Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1+1 (1 elamu ja 1 abihoone)
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: 260 m²
Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: 9 m elamu ja 5 m abihoone
Hoonete lubatud korruselisus: elamul 2 korrust ja abihoonel 1 korrus
Krundile on tagatud juurdepääs Sihi tänavalt.
Krunt 4. Krunt 4 suuruseks on 2894 m². Krundile on antud ehitusõigus elamu ja
abihoone ehitamiseks. Krundil asub juba üks olemasolev pooliku ehitusega
abihoone, mis on mõeldud säilitada ja lõpuni ehitada.
Krunt 4 ehitusõigus:
Krundi kasutamise sihtotstarve: elamumaa (tähis EP)
Hoonete suurim lubatud arv krundil: 1+1 (1 elamu ja 1 abihoone)
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: 280 m²
Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: 9 m elamu ja 5 m abihoone
Hoonete lubatud korruselisus: elamul 2 korrust ja abihoonel 1 korrus
Krundil 1 asub kitsendusena puurkaevu PRK0030001 sanitaarkaitsevööndi ala,
suurusega ca 311 m². Krundile on tagatud juurdepääs Sihi tänavalt.
Krunt 5. Krunt 5 suuruseks on 44 m². Krundile ehitusõigust ei anta, krundile võib
paigaldada tuletõrevee mahuti ja tehnovõrke.
Krunt 5 ehitusõigus:
Krundi kasutamise sihtotstarve: tootmismaa (tähis OV)
Hoonete suurim lubatud arv krundil: Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind: Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: Hoonete lubatud korruselisus: Juurdepääs krundile rajatavale tuletõrjevee mahutile tagatakse Sihi teelt ja tee äärde
rajatava teelaienduse kaudu.
2.3

Üldised arhitektuurinõuded ja tingimused hoonete rajamiseks
Planeeringualale hoonete rajamiseks on määratud järgnevad tingimused:
• Joonis 4 – Põhijoonisel on kajastatud hoonestusala, mis on krundi piiritletud
osa, kuhu võib püstitada ehitusõigusega lubatud hooneid ja maapinnast
kõrgemaid rajatisi. Põhijoonisel märgitud hoonestusala on määratud
maksimaalse suurusega, et võimaldada leida hoonetele parim asukoht.
• Krundi maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on lubatud ca 10% krundi
pindalast (vt täpsemalt Joonis 2 – Põhijoonis või ptk 2.2). Kõik hooned (st
elamu ja abihoone) peavad mahtuma ehitisealuse pinna sisse;
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• Hoonestusalale jäävat metsa ei tohi maha võtta, väärtuslik kõrghaljastus tuleb
säilitada vähemalt 50% krundi pindalast (vt ptk 2.5).
• Hoonestusala piires on lubatud igale elamukrundile rajada maksimaalselt üks
elamu ja üks abihoone. Abihooned on 20-60 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga ja
kuni 5 m kõrgused;
• Hoonete paiknemine hoonestusala sees on vaba (kuid arvestada tuleb
väärtusliku kõrghaljastusega, vt ptk 2.5);
• Elamute maksimaalseks korruselisuseks on lubatud 2-korrust ning lubatud
maksimaalseks kõrguseks olemasolevast maapinnast 9 m;
• Abihoonete maksimaalseks korruselisuseks on lubatud 1 korrus ning
maksimaalseks kõrguseks olemasolevast maapinnast 5 m;
• Hoonete lubatud katusekalle on 15-50 ̊ ;
• Soovitusi hoonete välisviimistluse, arhitektuurse lahenduse osas ei seata, see
jääb iga krundiomaniku enda otsustada (piirkorras ei ole välja kujunenud ühtset
arhitektuurset hoonestuslaadi, krundid on suured ning annavad piisavalt
privaatsust ja tagavad hoonetele piisavad vahekaugused);
• Piirdeaedade rajamine on lubatud. Välispiirde kõrgus võib olla maksimaalselt
1,5 m. Piire peab olema läbipaistev. Piirdeaia arhitektuurse lahenduse osas
tingimusi ei seata aga arvestada tuleks kõrvalkrundil asuva piirde lahendusega.
Samuti on lubatud krundile hekkide jt haljaspiirete rajamine.
2.4

Liikluskorraldus
Planeeringulahendusega kavandatakse kõikidele kruntidele juurdepääsud Nõmme ja
Sihi tänavatelt. Sihi tee vajab tõstmist ja laiemaks ehitamist, hetkel on tee kohati
väga mudane ja kitsas.
Piirkonnas asuvate tänavate ääres puuduvad jalg ja kergliiklusteed. Jalakäijad
liiklevat tänavate äärsel haljasalal.

2.4.1

Parkimise põhimõtted
Parkimine on lahendatud planeeringuala sees. Parkimine maanteel ja teede ääres on
keelatud. Parkimiskohtade vajaduse arvutamisel on aluseks võetud Eesti standard
EVS 843:2016 Linnatänavad. Standardi kohaselt on võetud tabelis 1
parkimiskohtade arvutuse aluseks asukohaks väike-elamute ala.
Krundi nr

Planeeritav hoone

Parkimisnormatiiv
väike-elamute ala (uus)

Kokku kavandatud
parkimiskohtade arv
krundil

Krunt 1

Eramu

3

3

Krunt 2

Eramu

3

3

Krunt 3

Eramu

3

3

Krunt 4

Elamu

3

3

9

9

Autode parkimiskohtade arv kokku:
Tabel 1. Parkimiskohtade kontrollarvutus

Märkused tabeli 1 kohta:
1. Kavandatud parkimiskohad peavad mahtuma kruntidele.
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2. Teede ääres parkimist ette nähtud ei ole.
2.5

Haljastus ja heakord
Planeeringuala on valdavalt kaetud kõrghaljastusega. Planeeringu koostamise
aluseks olnud lähteseisukohtade kohaselt on seatud tingimus säilitada väärtuslik
kõrghaljastus vähemalt 50% krundi pindalast. Kuigi planeeringulahenduse kohaselt
on suur osa kruntidele märgitud hoonestusala, ei anna see õigust võtta maha
kõrghaljastust kogu hoonestusala ulatuses. Krundi maksimaalseks ehitisealuseks
pinnaks on lubatud ca 10% krundi pindalast.
Planeeringu koostamise käigus ei viidud läbi dendroloogilist hindamist, seega
polnud võimalik anda hinnangut alal kasvavate puude väärtusklasside kohta.
Edaspidi on soovitav ehitustööde käigus maksimaalselt säilitada kruntidel kasvavat
metsa-ala. Maha võib võtta vaid hoonete ja teede alla jäävad puud ning hoonest
kuni ca 5 m kaugusele jäävad puud ning väheväärtuslikud puud. Hoonete ehitamisel
tuleb arvestada ka säilitatavate puude võra ulatusega ning juurestiku kaitsealaga.
Lääne-Harju vallavolikogu määrus nr 6 "Raieloa andmise tingimused ja kord
Lääne-Harju vallas" reguleerib Lääne-Harju vallas kehtiva üldplaneeringuga
määratud tiheasustusaladel üksikpuude raieks, välja arvatud kasvav mets
metsaseaduse tähenduses, loa taotlemist, andmist ja loa andmisel võimalike
kõrvaltingimuste seadmist.
Meetmed, mida tuleb rakendada puude kaitsmiseks ehitustegevuse ajal on
järgmised (vajadusel võib neid täpsustada ja täiendada projekti koostamisel):
• Kui kaevetööde vältimine puude juurestikukaitsevööndis ei ole võimalik, tuleb
vältida kaevetöid minimaalselt puu võra ristprojektsiooni ulatuses maapinnal.
Sellisel juhul tuleb läbi viia kaevetöö tegemine käsitsi vahetult enne tehnovõrgu
või ehituselemendi paigaldamist, et vältida puujuurte läbiraiumist ja kuivamist.
• Puu ühel või mitmel küljel ei tohi kõiki juuri läbi raiuda, tekib puu ümber
kukkumise oht. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda, see muudab
puu altiks haigustele.
• Kui puude juured saavad siiski pinnasetöödel kahjustada, tuleb juurte hulga
vähenemise kompenseerimiseks harvendada võrasid.
• Puude juurekaelal tuleb säilitada pinnase endine kõrgus.
• Peale ehitustegevust tuleb puude tervislikku seisundit jälgida ning vajadusel läbi
viia hoolduslõikus. Võrasse ilmunud kuivad oksad võivad olla signaaliks
juuremädanikest või mulla vee- ja õhurežiimi halvenemisest.
• Pärast ehitustegevust tuleb tagada krundi heakorrastamine.

2.5.1

Jäätmekäitluse korraldamise põhimõtted
Lääne-Harju valla haldusterritooriumil reguleerib jäätmehoolduse korraldust
jäätmehoolduseeskiri (vastu võetud 29.05.2018 nr 11), millest tuleb juhinduda.
Samuti tuleb arvestada Jäätmeseaduses toodud nõudeid.
Vasalemma alevik kuulub vastavalt jäätmehoolduseeskirjale jäätmeveo piirkonda.
Vasalemma alevikus osutab korraldatud jäätmeveo teenust Eesti Keskkonnateenused AS. Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskiri kehtestab nõuded jäätmehoolduse korraldamiseks, korraldatud jäätmeveo rakendamise korra, ehitus- ja
lammutusprahi ning tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete
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käitlemise korra Lääne-Harju valla haldusterritooriumil. Eeskirja eesmärk on tagada
Lääne-Harju vallas jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja nende seaduste alusel antud
rakendusaktide nõuete täitmine. Juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning asutustele
on Lääne-Harju valla haldusterritooriumil jäätmehoolduseeskirja täitmine
kohustuslik.
Jäätmeid tuleb koguda sorteeritult, et tagada nende taaskasutamist. Eri jäätmeliikide
kogumiseks kasutatakse eri värvi jäätmemahuteid: 1) must, hall, roheline –
olmejäätmed; 2) pruun – biolagunevad jäätmed; 3) sinine – paberi ja kartongi
jäätmed; 4) kollane – pakendijäätmed; 5) punane – ohtlikud jäätmed.
Jäätmemahuti peab paiknema naaberkinnistul asuvast eluhoonest vähemalt 5 m
kaugusel kui naabrid ei lepi kokku teisiti. Jäätmemahutite täpsed asukohad
määratakse edasise projekteerimise käigus.
Jäätmemahutile juurdepääsutee peab olema tasane ja võimaldama jäätmemahuti
hõlpsat käsitsi teisaldamist. Juurdepääsutee koridor peab olema vähemalt 4 meetrit
lai ja vaba, kõrgus tee koridori kohal peab olema vähemalt 4,5 meetrit.
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3
3.1

TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS
Veevarustus
Ühisveevarustuse tagamine planeeritavatele kruntidele pole võimalik kuna
piirkonna puudub ühisveevõrk. Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja arendamise kava
2019-2030 kohaselt on pikas perspektiivis piirkonda ette nähtud ühisveevarustuse
ja -kanalisatsioonitorustike rajamine (vt skeem 4). Torustike rajamise täpne aeg
pole teada.
Planeeringuga lahendatakse veevarustus Pärna tn 31c kinnistul asuva olemasoleva
puurkaevu PRK0057864 baasil. Selleks on vaja rajada ca 23 m pikkune torustik
planeeringualani. Planeeringualal rajatava veetorustiku ligikaudne minimaalne
pikkus on 135 m.
Planeeritava nelja elamumaa krundi arvutuslik keskmine veetarve on 2,4 m³/d ja
maksimaalse tunni veetarbimine on 0,7 m³/h (arvutuslik keskmine elanike arv on
16).
Veevarustuse lahendus on toodud Joonis 5 - Tehnovõrkude joonis.
Tehnovõrkude joonisel on näidatud veevarustuse trasside põhimõtteline
asukoht. Torude täpsed asukohad, läbimõõdud ja kruntide veesisendid
täpsustatakse ning määratakse edasise projekteerimise käigus.

Skeem 4. Väljavõte Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja arendamise kava 2019-2030 joonisest
VK-4-22

S:\Planeeringud\Projektid\1239_Vasalemma Sihi 4 DP\Seletuskiri\Seletuskiri_Sihi 4 dp_1.doc

13

Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik, Sihi tn 4 kinnistul ja lähialal detailplaneering

3.2

Tuletõrjeveevarustus
Elamumaa kruntidele on lubatud ehitada üks põhihoone ja lisaks ka soovi korral
üks abihoone. Lubatud maksimaalne korruselisus on põhihoonete osas kuni 2
korrust ja abihoonetel 1 korrus.
Hoonete rajamisel tuleb arvestada Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 § 22
tuleohutuskuja nõuetega. Vastavalt Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17, Lisa 1
liigituvad kruntidele planeeritud ehitised tuleohutusest tulenevalt I kasutusviisi
hooneteks. Hoonete minimaalne tulepüsivusklass on TP3. Vastavalt standardi EVS
812-6:2012+A1+A2 lisale N võib ehitisevälise tuletõrjeveevärgi I kasutusviisi
(suvila, aiamaja) piirkondades lahendada 10 m3 tehisliku veevõtukoha baasil.
Soojuskiirguse leviku mõju leevendamiseks peab vahemaa tuletõrje veevõtukoha
luugist (püstikust) ehitiseni võrduma ehitise kahekordse kõrgusega, kuid olema
vähemalt 10 m. Tuletõrje veevõtukoha maksimaalne kaugus ehitisest võib olla kuni
150 m.
Elamumaa kruntide ehitisevälise tulekustutusvee tagamiseks on planeeritud
paigaldada 10 m3 tuletõrjevee mahuti Sihi tn äärde, krundi 3 nurka. Mahutile
moodustatakse eraldi krunt 5. Tuletõrjevee mahuti asukoht on toodud Joonisel 5Tehnovõrkude joonis.
Mahuti täitmine toimub veetorustikust. Täitmine peab olema tagatud 72 tunni
jooksul tühjendamise järgselt.
Lähim kasutuskõlblik tuletõrjeveevõtukoht paikneb Vasalemma alevikus, Ranna tee
8/10 kinnistul - piki teid ca 600 m kaugusel planeeringualast.

3.3

Reoveekanalisatsioon
Ühiskanalisatsiooni tagamine planeeritavatele kruntidele pole võimalik kuna
piirkonna puudub ühiskanalisatsioonitorustik. Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja
arendamise kava 2019-2030 kohaselt on pikas perspektiivis piirkonda ette nähtud
ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitorustike rajamine (vt skeem 4). Torustike
rajamise täpne aeg pole teada.
Kinnistute reovee arvutuslik keskmine vooluhulk on 2,4 m³/d.
Reovee kogumiseks tuleb igale krundile paigaldada lokaalne sertifitseeritud
kogumismahuti minimaalse suurusega 10 m³.
Reovee kogumismahutite
Tehnovõrkude joonisel.

orienteeruvad

asukohad

on

toodud

Joonis

5-

Kogumismahutite ja kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike täpsed asukohad
ning torustike läbimõõdud määratakse edasise projekteerimise käigus, võttes
aluseks reovee arvutuslikud vooluhulgad. Lisaks muudele nõuetele järgida
edasisel projekteerimisel valla ehitusmäärust ja Eesti projekteerimisnorme.
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3.4

Sademeveekanalisatsioon
Sademevesi hoonete katustelt ning teedelt tuleb immutada kinnistute sees. Välistada
tuleb sademevee valgumine naaberkinnistutele.

3.5

Elektrivarustus
Planeeringualale on koostatud elektrilahendus vastavalt OÜ Elektrilevi tehnilistele
tingimustele nr 347913 (väljastatud 10.04.2020. a, vt Lisa 1).
Planeeritavate kruntide elektritoide on lahendatud Pärna-Nõmme:(Harju-Risti)
alajaama fiidrist F4 Pärna-Jaani õhuliinist. Ühenduspunktiks on mast 4. Elektritoide liitumiskilpideni nähakse ette 0,4 kV maakaabliga tee maa-alale sõidutee
kõrvale. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Krundipiiride
lähedale on ette nähtud paigaldada kahekohalised liitumiskilbid planeeritavate
kruntide tarvis. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad. Elektritoide
liitumiskilpidest hooneteni on ette nähtud maakaablitega (vt Joonis 5 Tehnovõrkude joonis).
Tööjoonised tuleb kooskõlastada täiendavalt.

3.6

Sidevarustus
Sidevarustuse lahendus on koostatud AS Telia Eesti tehniliste tingimuste nr
33738022 alusel (väljastatud 05.05.2020, vt Lisa 1).
Sidevõrguga liitumiseks on planeeritud olemasolevast sidejaotuskapist VLL120
kinnistutele sidekaabel VMOHBU 3x2x0,5. Teede alt läbiminekul on ette nähtud
paigaldada sidekaabel A kategooria PVC OPTO kaitsetorusse. Projekti koostamisel
tuleb teostada vajalikud uuringud, täpsustada liinirajatiste paiknemine looduses, s.h
liinirajatiste sügavused. Enne tööde alustamist teostada Telia järelevalve esindajaga
objekti ülevaatus, mille käigus tuleb fikseerida olemasolevate liinirajatiste
asukohad. Näha ette kõik vajalikud tööd siderajatiste kaitsmiseks, tagada
normatiivsed sügavused, vahekaugused. Liinirajatise kaitsevööndis on liinrajatise
omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. Telia
sidetrassiga ühendamine on lubatud teostada ainult sidetööde litsentsi omaval
firmal ja Telia poolt väljastatud tööloa alusel.
Koostatud lahendus kajastub Joonis 5 - Tehnovõrkude joonisel, kus on näidatud
sidekaablite põhimõtteline asukoht. Sidekaablite täpsed asukohad täpsustatakse
edasise projekteerimise käigus.

3.7

Soojavarustus
Piirkonnas puudub ühtne energiaallikas või kaugküttevõrk, mille kaudu saaks
tagada tsentraalset soojavarustust. Hoonete soojavarustus tuleb lahendada
individuaalküttena. Mõistlik on kasutada kombineeritud küttesüsteeme: õhk-õhk
soojuspumbad, õhk-vesi soojuspumbad ja maaküte.
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Kõrghaljastuse säilitamiseks on soovitatav maaküte paigaldada sissesõidutee ja
parkimiskohtade ning hoovis oleva muruala alla. Maaküte kavandamiseks
ettenähtud ala, tuleb määrata hoone projekti asendiplaanil.

S:\Planeeringud\Projektid\1239_Vasalemma Sihi 4 DP\Seletuskiri\Seletuskiri_Sihi 4 dp_1.doc

16

Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik, Sihi tn 4 kinnistul ja lähialal detailplaneering

4

KESKKONNATINGIMUSTE SEADMINE
Käesoleva detailplaneeringu elluviimise tulemusena ei muutu olemasolev
maakasutus – Sihi tn 4 kinnistul on elamumaa sihtotstarve ning sama sihtotstarve
saab olema ka neljal uuel krundil.
Detailplaneeringuga
kavandatavad
elamukrundid
asuvad
olemasolevate
elamukruntide vahelisel alal. Kavandatud muutus ei halvenda piirkonna olukorda ja
elamistingimusi. Planeeringuga nähakse ette kruntide ca 10 % ulatuses täisehitamist
ja olemasoleva kõrghaljastuse suures osas säilitamist (ca 50%).

4.1

Keskkonnanõuded planeeringus kavandatu elluviimiseks
Järgnevalt on ära toodud olulisemad nõuded, mida tuleb arvestada detailplaneeringuga kavandatu elluviimiseks:
• Meetmed, mida tuleb rakendada puude kaitsmiseks ehitustegevuse ajal on
toodud ptk 2.5.
• Kruntidel tuleb säilitada väärtuslik kõrghaljastus vähemalt 50% krundi
pindalast. Kui olemasolev kõrghaljastus ei võimalda säilitamist, siis tuleb puid
juurde istutada, nii et oleks tagatud kõrghaljastus 50% krundi pindalast.
• Pärast uusehitiste valmimist tuleb krundid täiendavalt heakorrastada ja rajada
haljastus nii, et see arvestaks olemasoleva haljastuse eripäraga ja haakuks
sellega.
• Jäätmete sorteeritud kogumine toimub vastavalt Lääne-Harju valla jäätmekavale
2015-2020 (vastu võetud 22.05.2015 nr 21) ja jäätmehoolduseeskirjale (vastu
võetud 29.05.2018 nr 11). Vasalemma alevik kuulub vastavalt jäätmehoolduseeskirjale jäätmeveo piirkonda.
• Ehitamise käigus tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise
võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ohtu tervisele,
varale ega keskkonnale.
• Liigiti kogutud jäätmed tuleb taaskasutada kohapeal (nt saastumata pinnase või
sorteerimisel ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu nagu liiv, killustik,
graniitpuru, paas jms kasutamine kinnistute heakorrastamisel või täitmisel) või
anda taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks üle vastavat jäätmeluba omavale
jäätmekäitlusettevõttele.
• Alal on soovitatav kasutada passiivkütet, soojusvahetuspumpasid ja energiatõhusaid ehituslike konstruktsioone, et vähendada elanike kulutusi elamute
kütmisele ning tagada rajatava hoonestuse võimalikult väike mõju keskkonnale.
Rajatavatele hoonetele kehtib energiamärgise taotlemise kohustus.
• Metsa-ala maksimaalseks võimaliku säilitamise tagamiseks on keelatud
kasutada maakollektoriga maakütet (lubatud on spiraalkollektorite ja puurkaevu
baasil maaküte, kuid puurkaevu baasil maakütte rajamine peab olema
kooskõlastatud Keskkonnaametiga).
Juhul kui detailplaneerinuga kavandatud tegevuse elluviimisel rakendatakse
eeltoodud keskkonnatingimusi siis olulist keskkonnamõju ei kaasne, tegevuskoha
keskkonnataluvust oluliselt ei ületata, keskkonnas olulisi pöördumatuid muutusi ei
põhjustata ning tõenäoliselt ei seata ohtu inimese (sh uute elanike) tervist ja heaolu,
kultuuripärandit või vara.
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5

KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD ABINÕUD
Eestis on koostatud standard EVS 809-1:2002 “Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”, 29.11.2002. a.
Kuriteohirmu all mõistetakse inimese hirmu sattuda isiklikult teatud tüüpi kuriteo
ohvriks (sissemurdmised, vargused jms). Ebaturvalisust tekitavad kohad võivad olla
nõrga järelevalvega ja halva nähtavusega kohad, hirmutekitavate tunnustega ning
halvasti hooldatud paigad (nt tühjad ja rüüstatud hooned, kõnnumaad), pimedad
nurgatagused.
Peamised riskid käesoleval planeeringualal võivad olla vandalism, vargused, sisse
murdmised. Järgnevalt on antud mõned soovitused võimaliku kuritegevuse
vähendamiseks.

5.1

Strateegia kuritegude vähendamiseks
Korrashoid on üks tähtsamaid tegureid. Keskkond, mis on korras, on ka turvaline
ja seal on meeldiv viibida. Korrashoiu kõrge tase paneb eeldama, et alal on tugev
järelevalve ja vähendab seega kuriteohirmu. Seega tuleb hoonestuse ja ehitustegevuse lõppedes alad kohe korrastada ja lõplikult viimistleda. Samuti on oluline
korras hoida ka ümbruskonda.
Elavus. Elavama kasutusega alad vähendavad kuriteohirmu. Olulist mõju avaldab
see, kuidas piirkond on kasutusel ööpäeva- ja aastaringselt. Praegu kasutuseta ala
jaotamine elamukruntideks ning paikse ja enda kodude ümbrusest hoolitseva
elanikkonnaga asustamine tagab nii kuritegeliku tegevuse ennetamise kui ka
elavuse ning seeläbi suurema kontrollitunde ja kuriteohirmu vähenemise.
Territoriaalne jagamine üksusteks, mida iga krundi elanikkond suudab hallata,
vähendab kuritegude riski.
Nähtavus ja valgustus. Hea vaateväli hoonete akendest hoovialal vähendab
salajasi vargusi. Turvalisust parandavad valgustatud hoovid, parklad, teed ja
majaesised. Varastele ei meeldi tegutseda hästi valgustatud kohas. Ideaalsed on
sensorite või infrapunakiirguse abil töötavad välisvalgustid, mis lülituvad tööle, kui
nende välja satub mõni liikuv objekt.
Vargused ja naabrivalve. Hoonete välisuksed ja aknad peavad olema korralikud ja
tugevad (nt metalluksed ja turvaaknad). Olulist mõju avaldavad uste ja akende
vastupidavusaeg murdvarguste katsete suhtes. Võimalik on kasutada lukustatavaid
aedu. Kuid kõige parema tulemuse tagab pidev järelevalve hoonete ligiduses (nt
naabrivalve) ning hoonetele paigaldatud turvauksed ja -aknad ning signalisatsioon.
Korrarikkumiste ennetamiseks ja oma elupiirkonna turvalisemaks muutmiseks
saavad elanikud luua naabrivalve piirkonna. Naabrivalve edu aluseks on koostöö ja
infovahetus majaelanike, majaomanike, kohaliku omavalitsuse ja politsei vahel.
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