Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 49. istung toimus 31. augustil vallamajas Paldiskis.

Augustikuu teisel istungil olid volikogu laual oluliste teemadena kohaliku kaitseala
moodustamine ning ühine jäätmekava naabervallaga.

Lohusalu luitemetsad saavad kaitse alla
Volikogu otsustas algatada Lohusalu poolsaare luitemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse, et
kaitsta antud piirkonnas puhkamiseks ja rekreatsiooni arenguks vajalikku looduskooslust arenduste eest.
Kohaliku kaitseala suuruseks planeeritakse 33 ha ning see jääb täies ulatuses valla omandis olevale
maale. Kohaliku kaitse alla võtmise ettepaneku esitas vallale Lohusalu Poolsaare Loodusselts 2018.
aastal. Ettepanekule olid lisatud Anneli Palo, Liis Marmori ja Tiiu Kuppari ekspertarvamused antud
piirkonna loodusväärtuste kohta. Vald kaasas kaitseala moodustamise põhjendatuse ja piirangute
otstarbekuse analüüsiks vastava ala asjatundja Uudo Timmi.
Lohusalu puhkepiirkonna eripäraks on iseloomulik maastik, luitemetsad ning loodusega kokku sulanduv
asustusstruktuur. Lisaks leidub loodaval kaitsealal III kaitsekategooriasse kuuluvaid looma- ja taimeliike.
Volikogu suunas Lohusalu maastikukaiseala kaitse-eeskirja arvamuste ja ettepanekute saamiseks
avalikustamisele.

Kavandatav kohalik kaitseala hõlmab Ringmängu
(29501:007:1666), Laheda (29501:007:1667),
Labida (29501:007:1656), Linnuse
(29501:007:1664) ja Lohusalu tee 108
(29501:001:0774) kinnistut. Keila valla
üldplaneeringu kohaselt on tegemist kaitstava
metsaga, kuid täpsemalt ei ole üldplaneeringuga
määratletud ala kaitsevajadust ega piiranguid.

Saue ja Lääne-Harju vald koostasid ühise jäätmekava
Logistiliselt omavahel tihedalt seotud naaberomavalitsused Saue ja Lääne-Harju vald otsustasid kokku
panna ühise jäätmekava. Eesmärgiks on tagada piirkonna elanikele kvaliteetne jäätmehooldus,
võimalikult lihtne liigiti jäätmete äraandmine, et neid siis ringlusesse võtta. Koostatud
jäätmehoolduskavas kirjeldatakse tekkivate jäätmete liigi, koguse, päritolu ja käitluse hetkeolukorda ning
antakse hinnang tuleviku jäätmevoogude ja täiendavate jäätmerajatiste vajadustest.
Uues jäätmekavas on võrreldes eelmisega rohkem tähelepanu pööratud toidujäätmetele ning
mereprügile. Kuna vallal on üle saja kilomeetri rannajoont, siis on vajadus pöörata tähelepanu prügile
enne, kui see jõuab merre.
Vallavolikogu suunas valdade ühise jäätmekava aastateks 2021–2026 II lugemisele.

Üks Eesti inimene viskab aastas ära
keskmiselt 265 kg toitu.
Valla jäätmekava pöörab senisest enam
tähelepanu toidujäätmete liigiti kogumisele.

Võeti vastu reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Lääne-Harju vallas, kus on valdavalt nõrgalt kaitsud põhjavesi, on probleemiks mitmel pool
tiheasustusaladel puuduv ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Neis piirkondades esineb ebaseaduslikke või
registrisse kandmata puurkaeve, mistõttu on oluline tagada, et reoveekäitlus vastaks nõuetele ja puuduks
oht põhjavee reostumisele. Eeskirjas kirjeldatakse reovee kogumismahutite paigaldamise ja kasutamise
nõudeid ning kohtkäitlusrajatise tühjendamist ning äravedu vallas.

Bio- ehk omapuhasteid saab kasutada, täites
vastavaid tingimusi, ka nõrgalt kaitstud või
kaitsmata põhjaveega piirkondades. Biopuhastis
puhastatakse reovesi bakterite ja
mikroorganismide abil, kes lagundavad reovees
olevaid orgaanilisi aineid, kasutades neid toiduks.

Korteriühistu sai kasutamiseks maatüki
Volikogu otsustas anda otsustuskorras Paldiski linna Sadama tn 8 korteriühistule (registrikood 80196098)
tasuta kasutada valla omandis oleva maatüki suurusega 320 m².
Mõtteline osa Sadama tänava lõik 3 transpordimaa kinnistust (katastritunnus 58001:002:0288) antakse
korteriühistule kasutada 10 aastaks sõidukite parkla rajamiseks.

Kehtestati Männimäe detailplaneering Meremõisa külas
Planeeringuala asub Meremõisa külas Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna ja kohaliku Männimäe tee
ristmike vahelisel alal. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Keila valla üldplaneeringu järgi on
antud kinnistu juhtotstarve looduslik ala, mets. Käesoleva planeeringuga jagatakse kinnistu kolmeks
krundiks ja muudetakse maa sihtotstarve elamumaaks. Igale elamumaa krundile kavandatakse üks
kahekorruseline elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga kuni 200 m², kruntide minimaalseks
suuruseks on 3000 m². Juurdepääs planeeringualale on tagatud kohalikult Männimäe teelt. Maantee ja
kruntide vahele on planeeritud ehitada müratõkkesein.

Männimäe teest põhja ja kirde suunal külgneb ala
Männimäe ning Männimäe, Allika 1 ja Allika 2
detailplaneeringutega moodustatud
elamumaadega. Planeeringuga kavandatuga
laieneb elamuala kuni riigiteeni.

Detailplaneeringu algatamine Paldiskis Posti kinnistul
Algatati detailplaneering Paldiski linnas Posti (katastritunnus 58001:004:0024) kinnistul ja lähialal.
Planeeringuala ligikaudne suurus on 18 ha. Kinnistu asub Sadama tänava ääres olemasoleva
päikeseelektrijaama ja Paldiski linna peaalajaama vahetus naabruses. Kinnistu on hoonestamata ja
suuremas osas kaetud metsaga ning on liigniiske. Maa omanik on ettevõtte, kes soovib maad kasutusele
võtta mitte metsa majandamiseks, vaid päikseenergia tootmiseks.
Planeeringu eesmärk on muuta maatulundusmaa tootmismaaks päikeseenergia tootmise eesmärgil.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus selgitatakse detailplaneeringu menetluse käigus.

Lääne-Harju vallavolikogu I koosseisu viimane plaaniline istung enne
kohaliku omavalitsuste volikogude valimisi toimub 27. septembril.

Head kooliaasta algust!

Lääne-Harju vallavalitsus ja vallavolikogu 1. septembril 2021

