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1. SISSEJUHATUS 

Käesolev töö on teostatud eesmärgiga aidata kaasa detailplaneeringu parima võimaliku 

lahenduse väljatöötamisele ja seeläbi kõigi osapoolte huvide maksimaalselt 

tasakaalustatud arvestamisele. Töö käigus hinnatakse võimalikke mõjusid keskkonnale, 

mis võivad kaasneda koostatava detailplaneeringu elluviimisega. Koostatav 

detailplaneering ja läbi viidav KSH aitab analüüsida Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, 

Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina 36 maaüksustel ja Keila metskond 1 maaüksuse 

osa kinnistute detailplaneeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid. 

KSH eesmärgiks on vastavalt KeHJS-s sätestatule: 

 arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel 

ja kehtestamisel, 

 tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning,  

 edendada säästvat arengut. 

 

Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju 

inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju 

peetakse oluliseks, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, 

põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, 

kultuuripärandi või vara. 

Balti Finantseerimisasutuse AS esitas Harku Vallavolikogule ettepaneku algatada DP 

koostamine Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina 36 

maaüksustel ja Keila metskond 1 maaüksuse osal ning nende lähialal hõlmates 163 m2 

ulatuses ka reformimata riigimaad. Kinnistute DP KSH on algatatud Harku Vallavolikogu 

18.12.2014 otsusega nr 124. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on koostatud vastavalt KeHJS § 40 

nõuetele, heakskiidetud KSH programmile (Keskkonnaameti 14.09.2015 nr HJR 6-

5/15/14069-7) ning keskkonnamõju hindamise heale tavale. Samuti tuginetakse 

Hendrikson & Ko seniste analoogsete tööde positiivsele praktikale. 

KSH teostamisel on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevat 

olulist keskkonnamõju ja peamisi võimalikke alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja 

ülesandeid, arvestades planeeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. 

Töö teostamisel kasutati arendaja poolt esitatud andmeid ja taustinformatsiooni, 

koostatava detailplaneeringu eskiise, avalikult kasutatavaid materjale, Hendrikson & Ko 

valduses olevat infot, läbi viidud inventuure jne. Olukorraga planeeringualal tutvuti 

kohapeal. 



VÄÄNA JÕESUU KÜLAS URGUMETSA, ALMARE TEE 26, ARUHEINA TEE 34, ARUHEINA TEE 36 
MAAÜKSUSTE JA KEILA METSKOND 1 MAAÜKSUSE OSA NING NENDE LÄHIALA DP KSH ARUANNE 

3 

 

 

TÖÖ 2217/15 HEAKSKIITMISELE 11.04.2016 

 

 

 

2. ÜLEVAADE KÄSITLETAVAST DETAILPLANEERINGUST  

2.1. DETAILPLANEERINGU SISU JA PEAMISED EESMÄRGID 

KSH viidi läbi Harku vallas Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 

34, Aruheina 36 maaüksustele ja Keila 1 maaüksuse osale ning nende lähiala 

detailplaneeringule (Joonisel 1 ja 2). 

Kinnistute DP on algatatud Harku Vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 124. 

Detailplaneeringu ala on kokku ca 34,3 ha suurune ja asub Harjumaal Harku vallas Vääna-

Jõesuu külas hõlmates järgmisi maaüksusi: 

 Urgumetsa (19801:001:2050, pindala 14,44 ha), 

 Almare tee 26 (19801:001:2100, pindala 5,29 ha), 

 Aruheina tee 34 (19801:001:0920, pindala 5,0 ha), 

 Aruheina tee 36 (19801:001:0930, pindala 8,3 ha) ja 

 Keila metskond 1 (19801:001:2165, ca 0,9 ha ulatuses) 

 Reformimata riigimaa (0,016 ha ulatuses). 

Kogu planeeritav ala on maatulundusmaa sihtotstarbega. 

Planeeringuala piirneb läänest Läänemerega, põhjast Suurupi LKA-ga ja idast Metsavahi 

ning Aruheina teedega. Planeeritava ala keskel asub tiheasustusalana olemasolev Almare 

AÜ. 

Vastavalt lähteülesandele on antud detailplaneeringu eesmärgiks: 

 kvaliteetse keskkonna kavandamine, lähtudes uuest arhitektuursest kvaliteedist ja 

olemasolevatest säilitatavatest väärtustest; 

 maa sihtotstarbe muutmine, kruntideks jagamine, kruntide piiride ja ehitusõiguse 

määramine vastavalt Harku valla üldplaneeringule; 

 lahendatakse ühiskondlike rohealade moodustamine ja paiknemine 

 heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega 

varustamise lahendamine. 

Detailplaneeringualale kavandatakse kuni 10 elamumaa krunti suurustega 2000 m2 kuni 

3000 m2 ning u 1,8 ha ja suuremad maatulundusmaa krundid. Kogu planeeritava ala ulatus 

on ca 34,3 ha (Joonis 2 ja 3). 
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Elamumaa krundi ehitusaluseks pinnaks planeeritakse u 600 m2, millele rajatakse üks 2-

korruseline üksikelamu maksimaalse kõrgusega 9 m ning kaks abihoonet maksimaalse 

kõrgusega 5 m. Elamumaa krundid on kavas ümbritseda piirdeaiaga, mille kogupind on 

maksimaalselt 3 ha ehk 9% planeeritavast alast. 

Veevarustus ja kanalisatsioon saadakse olemasolevatest trassidest. Vesi saadakse 

ühisveevärgist ning kanalisatsiooniks kasutatakse ühiskanalisatsiooni trassi, mille vesi 

suunatakse Almare kanalisatsioonipumplasse. 

Detailplaneeringu seletuskirja kohaselt säilitatakse planeeringualal kõrghaljastus 

vähemalt 90% ulatuses. 

Planeeringuala üldkasutataval, alal suurusega 1,8 ha, asub lautrikoht. Antud 

detailplaneeringuga on kavandatud minimaalse laiusega tee lautrikohani. 

Juurdepääs planeeringualale toimub Metsavahi tee kaudu. Kruntide juurdepääsuteed 

ehitatakse mahus, mis on vajalik kavandatud elamute teenindamiseks. Olemasolevat 

kõrvalmaanteed laiendatakse vajadusel ja vajalikes kohtades moodustatakse möödasõidu 

taskud. 

Täpsem planeeringu lahenduse kirjeldus on toodud DP seletuskirjas. 

 
Joonis 1 Kavandatava tegevuse piirkond (punasega). Aluskaart: Eesti baaskaart, Maa-

ameti WMS-kaardirakendus, 2015. 
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Joonis 2 Kavandatava tegevuse piirkond ja hõlmatavad katastriüksused (punasega). 

Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti WMS-kaardirakendus, 2015. 



  

 

   

 

 
Joonis 3 Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34 ja Aruheina 36 maaüksuste DP eskiislahendus 



  

 

   

 

2.2. ALTERNATIIVSED ARENGUSTSENAARIUMID 

Alternatiivsetest lahendustest on vaatluse all kaks põhialternatiivi (kui kaks kõige 

reaalsemat alternatiivi): 

 Alternatiiv 1 ehk Arendaja poolt kavandatava detailplaneeringu lahenduse 

elluviimine vastavalt eelpool kirjeldatule. 

 0-alternatiiv ehk planeeringualal olemasoleva olukorra säilimine ja 

detailplaneeringu rakendamisest loobumine. 

 

Alternatiivsete arengustsenaariumite võrdlus on esitatud käesoleva aruande lõpuosas. 

KSH aruande avaliku väljapaneku ajal lisandusid hindamisse alternatiiv 1 n-ö all-

alternatiivid, kus hinnatakse lautrikohani kulgeva tee võimalikku asukohta (vt ptk 7).  
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3. SEOSED ASJAKOHASTE STRATEEGILISTE 

PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA  

3.1. STRATEEGILISED PLANEERMISDOKUMENDID 

Alljärgnevalt tuuakse ülevaade planeeringuga seotud varasematest arengutest ja 

asjakohastest planeerimisdokumentidest. Olulisemateks käesoleva DP-ga seonduvateks 

strateegilisteks arengudokumentideks on: 

 Kehtiv Harju maakonna maakonnaplaneering (1999 a) ja koostatav 

maakonnaplaneering (2015 a seisuga);  

 Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“(2003 a) 

 Harku valla üldplaneering (2013). 

3.1.1 HARJU MAAKONNAPLANEERING 

Harju maakonnaplaneering kehtestati 1999. aastal. Maakonnaplaneering sätestab, et uute 

asumite rajamisel tuleks eelistada madalat hoonestust (kuni 3 korrust). Ühtlasi tuleks 

rannikualadele asustuse rajamisel lähtuda VASAB 2010 dokumendist „Soovitused 

Läänemere rannikualade planeerimiseks.“1 

Antud dokumendi kohaselt tuleb rannikualad loodus- ja kultuuriressursse ning 

puhkehuvisid kahjustada võivatest ehitistest ja infrastruktuurist hoida nii puhtana kui 

võimalik; tuleb tagada rannikualade puhkeväärtuste ja looduse ilu kaitse; inimeste 

juurdepääs rannikule ja kogu rannajoonele ning igasugune tegevus rannikualadel peab 

soodustama säästlikku arengut, kindlustama elanikele sobivad elamistingimused ja 

garanteerima rannajoone dünaamilise tasakaalu, bioloogilise mitmekesisuse ning 

kultuuripärandi säilimise. 

Seoses inimtegevuse (ehitustegevus, teedeehitus, maaparandus, metsamajanduslikud 

tööd, elektri-ja sideliinide rajamine) intensiivistumisega tuleb pöörata tähelepanu liikide 

rändeteede fikseerimisele ja kaitsele olemasolevas ökoloogilises võrgustikus, selle 

säilitamisele ja tagamisele. Samuti on vajalik koosluste (sh ka taime- ja loomakoosluste) 

                                       
 
1 VASAB 2010 "Soovitused Läänemere rannikualade planeerimiseks" heaks kiidetud Põhjamaade ministrite 

poolt 22.10.1996 
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igakülgne kaitse ka väljaspool kaitsealasid pöörates erilist tähelepanu nn võtmebiotoopide 

kaitsele. 

Lisaks hetkel kehtivale maakonnaplaneeringule on käesolevas töös arvestatud ka 

koostamisel oleva Harju maakonnaplaneeringuga 2030+. 

3.1.2 HARJU MAAKONNAPLANEERINGU TEEMAPLANEERING „ASUSTUST JA 

MAAKASUTUST SUUNAVAD KESKKONNATINGIMUSED” 

Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ käsitleb 

rohevõrgustikke ning väärtuslikke maastike. 

Teemaplaneeringu eesmärk on määratleda väärtuslikud kultuurmaastikud ja põllud ning 

roheline võrgustik Harju maakonnas ning tulenevalt nende säilitamise vajadusest seada 

tingimused asustuse ja maakasutuse suunamiseks. Pärast Harju maavanema 11.02.2003 

korraldusega nr 356-k kehtestatud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu 

"Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kehtestamist on täpsustatud 

rohelise võrgustiku alade paigutust hiljem kehtestatud kohalike omavalitsuste 

üldplaneeringutega. 

Roheline võrgustik täiendab funktsionaalselt kaitsealade võrgustikku, ühendades need 

looduslike aladega ühtseks terviklikuks süsteemiks. Võrgustiku moodustavad 

ümbritsevatest aladest kõrgema loodusliku väärtusega ja/või intensiivse 

majandustegevuse suhtes tundlikud alad. Võrgustik on struktuurselt jaotatud tuumaladeks 

ja koridorideks. Tuumalade puhul on tegemist piirkonnaga, millele süsteemi 

funktsioneerimine valdavalt toetub. Tuumalade käsitlemisel tuleb arvestada ka, et nende 

lahutamatuks osaks on äärealad. Tuumalade säilimine toimub eelkõige äärealade rohelise 

võrgustikuga sobiva maakasutuse kaudu. 

Teemaplaneeringu rohevõrgustik kaardi alusel kattub planeeringuala osaliselt 

rohevõrgustiku alaga. Rohelise võrgustiku osas on aga täpsustusi tehtud Harku valla 

üldplaneeringus ja ka koostatavas maakonnaplaneeringus. Viimased võetakse aluseks 

käesolevas KSHs rohevõrgustiku temaatika käsitlusel. 

Väärtuslike maastikena on teemaplaneeringuga määratletud alad, millel on ümbritsevast 

suurem kultuurilis-ajalooline, esteetiline, looduslik, identiteedi- või puhkeväärtus. 

Maakonna teemaplaneeringus määratletud väärtuslikke maastikke planeeringualale ei jää.  
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3.1.3 HARKU VALLA ÜLDPLANEERING 

Harku valla üldplaneeringu koondkaardi alusel asuvad planeeringuga kavandatavad 

hoonestatavad elamumaakrundid leebe režiimiga looduslikul haljasmaal, kus on 

üldplaneeringuga määratletud tingimustel võimalik arendada elamuehitust hajaasustuse 

põhimõtetel. Elamumaakrundid asuvad ka väljapool Läänemere ehituskeelu- ja 

piiranguvööndit. Sellisel põhimõttel rajatud asustus aitab hoida Harku valla väärtusi – 

loopealseid niidualasid, metsapiirkondi ja kasutada säästlikult looduslikke ressursse. 

Üldplaneeringu järgi tuleb ühe elamuühiku tarbeks kavandada 2000-3000 m2 elamumaa 

sihtotstarbega krunt ja selle juurde kuuluv maatulundusmaa sihtotstarbega krunt 

vastavalt kas 17 000 m2 või 18 000 m2 tulenevalt elamumaa krundi suurusest. Aiaga tohib 

piirata vaid elamumaa krunti mitte rohkem kui 3000 m2 ulatuses. Kõrghaljastusega kaetud 

elamumaadel jätta vähemalt 70% territooriumist looduslikuks haljasalaks. Väljaspool 

ehitusala tuleb kõrghaljastust säilitada vähemalt 70% ulatuses. 

Looduskeskkonna kaart täpsustab maakonna taseme rohevõrgustiku asukohta. 

3.2. PLANEERINGU SEISUKOHALT OLULISED KESKKONNAEESMÄRGID 

3.2.1 EESTI KESKKONNASTRATEEGIA AASTANI 2030 

Keskkonnastrateegia aastani 20302 on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis 

juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on 

katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele, mis 

peavad koostamisel või täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias toodud 

põhimõtetest. Järgnevalt on keskkonnastrateegiast toodud esile aspektid, mis on olulised 

käesolevas KSH-s käsitletava detailplaneeringu seisukohast. 

Strateegia esitab visiooni, mis kirjeldab soovitavat olukorda Eestis 2030. aastal. 

Muuhulgas sisaldab visioon järgmist kirjeldust: „Nii looduse kui ka inimese vajadusi 

arvestades on kogu riigi territooriumil hästi planeeritud asustus, mis on liidetud hästi 

toimivaks võrgustikuks uusimal tehnoloogial põhineva ühistranspordi abil. … Kuigi 

inimasustus on hajutatud, on kadunud valglinnastumise trend ja pendel-liikumine kodu ja 

kauge töökoha vahel.“ Mulla ja maakasutuse valdkonnas on esimese strateegilise valikuna 

nimetatud otsustamist, kas maad kasutada põllumajanduse ja metsanduse viljelemiseks 

või rajada infrastruktuur ja püstida ehitised. Samas valdkonnas on eesmärgiks seatud 

loodus- ja kultuurmaastike toimivus ja säästlik kasutamine (strateegia ptk 5.1.7). 

Selgitusena on lisatud: 

                                       
 
2 Keskkonnaministeeriumi veebileht http://www.envir.ee/1158120  

http://www.envir.ee/1158120
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„Maastike kultuuri- ja loodusväärtused oma mitmekesisuses on osa Eesti kultuuripärandist 

ja maastikuressursist, seega tuleb riigil korraldada nende väärtuste hoidu ja kasutamise 

strateegilist planeerimist. Loodus- ja kultuurmaastike mitmekesisuse säilitamine ja 

suurendamine ning toimivus traditsioonilise asustuse ja säästliku maakasutuse 

tingimustes tagab kultuuri- ja looduspärandi säilimise, eelkõige maapiirkondades, loob 

eelduse maastike ja elustiku mitmekesisuse ning maastike ökoloogiliste funktsioonide 

säilimiseks.“ 

Strateegia nimetab ka seatud eesmärkide täitmise määra hindamist võimaldavad 

mõõdikud, samuti mõõdikud, mis alles vajavad väljatöötamist. Antud juhul käsitletava 

detailplaneeringu seisukohast on asjakohased keskkonnastrateegia loodus- ja 

kultuurmaastike toimivuse ja säästliku kasutamise punkti all väljatöötamist vajavate 

mõõdikutena muuhulgas nimetatud mõõdikud: 

 Ehitus- ja arendustegevusest tingitud tehisala pindala kasv (tehisala alla kuuluvad 

kasutusse lubatud eluruumide pind, teedevõrgu alla jääva maa pindala, tootmis- ja 

kaubanduspind) ↓; 

 Uute ehitiste püstitamiseks antud ehituslubade arv maapiirkonnas ↓. 

3.2.2 EUROOPA SÄÄSTVA RUUMILISE ARENGU PRINTSIIBID 

Euroopa Nõukogu ruumilist arengut suunavad printsiibid3 on jõustatud aastal 2002. 

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitab, et liikmesriigid kasutaksid soovituslikke 

printsiipe kui ruumilise planeerimise arengu mõõtmeid, juurutades neid ruumilise arengu 

projektides. Ühtlasi soovitatakse jätkata regionaalsete valitsuste ja administratiivsete 

üksuste rajamist selleks, et võimaldada paremat ruumilist integreerumist Euroopa 

erinevates piirkondades. 

Soovituslike põhimõtete eesmärgid on: 

 Toetada Euroopa Nõukogu sotsiaalse sidususe poliitika juurutamist. Seeläbi 

soovitakse viia majanduslikud ja sotsiaalsed vajadused piirkonnas tasakaalu 

ökoloogiliste ja sotsiaalsete funktsioonidega ja toetada nii pikaajalist, laiahaardelist 

ja tasakaalukat ruumilist arengut. 

 Uued väljakutsed ja väljavaated Euroopa ruumilise arengu poliitikas. Oluline 

Euroopa maakasutust ja asulaid iseloomustav joon on kultuuriline mitmekesisus, 

tänu millele on välja kujunenud märkimisväärselt eripalgelised maastikud, linnade 

ja asulate mustrid, samuti ka arhitektuuriline pärand. Tänapäeval on sellel 

ruumilise arengu seisukohast hindamatu potentsiaal. Poliitika läbi peab toimuma 

ka vanade ja uute liikmesriikide integratsioon. 

                                       

 
3 “Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent” 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/versionprincipes/default_EN.asp  

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/versionprincipes/default_EN.asp
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 Kaasata erasektor tema spetsiifilises rollis ruumilisse arengusse. Erainvestoreid 

käsitletakse edasiviiva jõuna sotsiaalses ja ruumilises arengus. Viimase üks 

ülesandeid on tõsta omavalitsuste ja regioonide atraktiivsust erainvestorite silmis 

regionaalsel ja kohalikul tasandil. Erainvesteeringute laiahaardelised projektid 

peaksid varakult olema kooskõlastatud antud piirkonna arengu perspektiividega. 

Avaliku-erasektori koostöö aluseks on välja kujundatud efektiivne administratiivne 

struktuur nii regionaalsel kui ka kohalikul tasandil. 

Säästva ruumilise arengu poliitika peaks tuginema järgnevatele regionaalselt 

tasakaalustud arengu printsiipidele:  

 Läbi parema tasakaalu regioonide sotsiaalse ja majandusliku arengu vahel ning läbi 

parema konkurentsivõime parandada territoriaalset sidusust 

 Julgustada arengut, mis lähtub linna funktsioonidest ning parandada linna ja maa-

alade vahelisi suhteid 

 Arendada informatsiooni ja teadmiste kättesaadavust 

 Vähendada keskkonnakahjustusi 

 Loodusressursside ja loodusliku pärandi parem kaitse  

 Arvestada kultuurilist pärandit arengu faktorina 

 Arendada energiaressursse, samal ajal hoides puhtust ja kindlust 

 Julgustada kõrgekvaliteedilist säästvat turismi 

 Limiteerida looduskatastroofide mõju 

Lisaks ruumilise arengu printsiipidele on antud veel detailsemad arengu määrangud 

Euroopa kultuurilistele maastikele, samuti ka spetsiifilised mõõtmed selleks, et saavutada 

regionaalselt veel tasakaalustatum ja säästvam areng Euroopa regioonides. Detailsemad 

määrangud on antud järgmistele maastikuelementidele: maastikud, linna-alad, maa-alad, 

mäed, ranna ja saarte regioonid, eurokoridorid, üleujutatud lauskmaad ja lamminiidud, 

mahajäetud tööstusalad ja sõjaväe piirkonnad ning piirialad. 
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4. ÜLEVAADE KSH KORRALDUSEST JA AVALIKKUSE 

KAASAMISEST 

KSH koostamise korraldajaks on Harku Vallavalitus. KSH järelvalvajaks on 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, kelle ülesandeks on KSH menetluse 

õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ning KSH programmi ja aruande 

heakskiitmine. 

Avalikkuse kaasamine on loomulik osa inimeste eluolu puudutavate tegevuste kavandamisel. 

Nii ka käesoleva töö raames moodustas osa töömahust erinevate sihtrühmade arvamuste ja 

seisukohtade väljaselgitamine ning nende alusel võimalikult tasakaalustatud lahenduse 

väljatöötamine. 

Avalikkuse kaasamine on keskkonnamõju hindamise kohustuslikuks osaks ka vastavalt 

KeHJS-le ning muudele keskkonnamõju hindamist käsitlevatele seadusaktidele. 

4.1. DETAILPLANEERINGU KSH KOOSTAMISEGA SEOTUD ISIKUD 

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja 

Harku Vallavolikogu 

Ranna tee 1, Tabasalu 

76901, Harku vald 

Tel: 600 3848 

 

Maa-ala arendaja 

Balti Finantseerimisasutuse AS 

Estonia pst 5, 10143 Tallinn 

Tel: 665 4100  

Kontaktisik: Aleksandr Goldberg 

e-post: alexandre.goldberg@bfc.ee  

 

Detailplaneeringu koostaja 

Harju Projektbüroo OÜ 

Nõmme tee 2, 13426 Tallinn 

Kontaktisik: Toivo Aus 

e-post: toivo.aus@mail.ee  

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija 

Hendrikson&Ko OÜ 

Raekoja plats 8, 51004 Tartu 

mailto:alexandre.goldberg@bfc.ee
mailto:toivo.aus@mail.ee
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Tel: 7409 807 

Kontaktisik: Riin Kutsar 

e-post: riin@hendrikson.ee 

 

KSH ekspertrühm koosneb järgmistest liikmetest: 

Töörühma liige Haridus/litsents Vastutav valdkond 

Riin Kutsar BSc keskkonnatehnoloogias 

(võrdsustatud magistriga) 

Keskkonnamõju hindamise litsentsi, 
KMH0131 (alates 08/2009) 
valdkonnad: a) Mõjuvaldkonnad: 
maavara, pinnas ja maastik, 
jäätmeteke, kiirgus, mets, veesaaste 

ja veetase, lõhn, kultuuripärand, 
Natura hindamine, sotsiaalmajandus 
b) Tegevusvaldkonnad: 
metsamajandus, maavaravaru 
kaevandamine ka kaevise töötlemine, 
sh rikastamine, tööstus, tooraine ja 
muu materjali töötlemine, 

jäätmekäitlus, vesi ja kanalisatsioon, 
ehitus, turism, puhkemajandus ja 
haljastus, transport ja liiklus, 
teenindus, reoveekäitlus. 

Projektijuht, KMH juhtekspert 

(litsents KMH00131)- mõju 
maastikule ja pinnasele, mõju 
kultuuripärandile, 
sotsiaalmajandus, sh turism ja 
puhkemajandus, Natura 
hindamine, lõhn, jäätmeteke. 

Tõnn Tuvikene MSc loodusgeograafias ja 
maastikuökoloogias 

Pinna- põhjavesi, veerežiim 

Kaile Peet BSc bioloogias (võrdsustatud 
magistriga) 

Loomastik, Natura 2000 

Ülle Jõgar PhD keskkonnatehnoloogias Taimestik ja taimekooslused 

Uudo Timm MSc zooloogias Loomastik, kaitstavad liigid 

Jaanus Padrik BSc geograafias Kartograafia 

4.2. KSH PROTSESS 

KSH algatamine 

Planeeringu KSH algatati Harku Vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 123 (vt Lisa 1, KSH 

programm). 

 

KSH programm 

Vastavalt KeHJS § 36 lõikele 3 peab KSH programmi koostamisel sisu osas seisukohta 

küsima olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust vähemalt 

Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt, 

Keskkonnaametilt või kohaliku omavalitsuse organilt. 

mailto:riin@hendrikson.ee
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KSH programmi koostamisel küsiti programmi sisu osas seisukohti Keskkonnaamet Harju-

Järva-Rapla regioonilt, Harju Maavalitsuselt ja RMK-lt. 

KSH programmi avalikustamise ajaks esitasid vastused RMK ja Keskkonnaamet. RMK 

ettepanekuid KSH programmi osas ei olnud, küll esitas ta omapoolse arvamuse/seisukoha 

kavandatud juurdepääsutee osas. Keskkonnaamet palus kaasata protsessi Maa-ameti ning 

täiendada ja ühtlustada KSH protsessi ajagraafik koos DP koostamise graafikuga. 

Ettepaneku alusel sai KSH programmi täiendatud ning avalikustamise käigus protsessi 

kaasatud Maa-amet. 

Avaliku väljapaneku jooksul laekus Harju Maavalitsuse vastus seisukohtade küsimisele, 

millega andis teada, et ettepanekud KSH programmi osas puuduvad. 

Peale avalikustamist ja avalikku arutelu saadeti täiendatud KSH programm 

heakskiitmiseks Keskkonnaametile. Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon kiitis 

programmi heaks kirjaga 14.09.2015 nr HJR 6-5/15/14069-7 (vt Lisa 1, KSH programm). 

 

Peale KSH programmi heakskiitmist asuti koostama käesolevat KSH aruannet. 

 

KSH aruanne 

KSH aruande avalikustamine toimus analoogselt KSH programmile ning vastavalt 

õigusaktide nõuetele.  

Aruande avalikust väljapanekust, avalikust arutelust teavitas Otsustaja (Harku 

Vallavalitsus). Vt Lisa 4 avalikust väljapanekust teavitavaid dokumente. 

KSH aruande avaliku arutelu jooksul laekusid seisukohad ja märkused nii KSH aruande 

sisu kui DP lahenduse osas Almare AÜ juhatuse poolt, Keskkonnaametilt, Harku 

Vallavalitsuse esindajatelt, Helika Nõmmelt kui tema esindajalt Raidla Ellex 

Advokaadibüroo OÜ-lt. 

KSH aruande avalik arutelu toimus 25. jaanuaril 2015, kus osales kokku 11 inimest (vt 

Lisa 5). Peamiseks küsimuseks avalikul arutelul kujunes planeeringulahendusega 

väljapakutud lautri juurdepääsutee lahendus (vt Lisa 4).  Almare tee 28 kinnistu omanik 

tegi nii kirjalikult kui suuliselt ettepaneku vaadata tee alternatiivseid asukohti, mis 

kulgeksid Almare AÜ-st põhja poolt. Esitatud ettepanekute alusel on KSH aruannet 

täiendatud ning lisatud võimalike tee-alternatiivide lahendused kui nende omavaheline 

mõjuhindamise võrdlus ptk-s 7.2.   
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4.3. MEETODID JA ESINENUD PROBLEEMID 

Keskkonnamõju hindamisel kasutatakse põhiliselt kvalitatiivset (võrdlevat) 

analüüsimeetodit, mille järgi tegevusi ja leevendusmeetmeid analüüsitakse keskkonna-

eesmärkide ja kriteeriumite/indikaatorite abil. Kui neid eesmärke või indikaatoreid ei 

eksisteeri, kasutatakse üksnes hinnanguid. 

Tulenevalt kavandatava tegevuse iseloomust oli KSH läbiviimiseks vajalik teostada 

järgmised uuringud:  

 Taimekoosluste ja kaitstavate taimeliikide esinemise ja leviku inventuur 

planeeringualal, s.h Natura 2000 elupaikade inventuur planeeringualal (Ülle Jõgar, 

Kaile Peet); 

 Loomastiku (sh kaitstavate liikide) elupaikade ja liikumisteede inventuur 

planeeringualal (Uudo Timm). 

 

Uuringute tulemused olid sisendiks KSH aruande koostamisel ning uuringute olulisemad 

järeldused esitatakse kokkuvõtlikult KSH aruandes. 

KSH töögrupi hinnangul ei esinenud KSH teostamisel märkimisväärseid raskusi ning 

koostöö erinevate osapooltega kulges asjalikus õhkkonnas.  

Probleeme, mis seaksid ohtu hindamise kvaliteeti, KSH koostamise käigus ei esinenud. 
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5. MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS 

5.1. SOTSIAALNE KESKKOND 

Vastavalt Vääna-Jõesuu kandi külade arengukavale4 on Vääna-Jõesuu küla pindala 9,8 

km2. Vääna-Jõesuu kandi külad paiknevad valla loodeosas, mere ääres. Kandikeskuse 

kaugus Tabasalust on 11 km.  

Planeeringuala keskel asub hoonestatud AÜ Almare, kus on elamumaa krunte 54. Tegemist 

on kunagise aianduskooperatiiviga. Vääna-Jõesuust on kujunenud juba 1940ndate aastate 

lõpus oma kauni liivaranna ja männimetsadega tuntud puhke- ja suvituspiirkond. 

Harku valla elanikkonda iseloomustab suur aastaringne kõikumine, suveperioodil kasvab 

elanike arv suvitajate arvel vähemalt kolmekordseks (valdav osa n-ö suveelanikkonnast 

ei registreeri elukohana Harku valda). Harku vallas paikneb arvuliselt enim endisi 

suvilakrunte (5442) Harjumaa omavalitsustest. Enim neist on justnimelt koondunud 

Vääna-Jõesuu külasse – 1546 suvilakrunti (2004 a. seisuga)5. Viimaste aastate jooksul on 

toimunud järjest enam suvilate jätkuvat kohaldamist aastaringseks elamuteks. 

Kui 1938. aastaks oli piirkonnas kokku 260 elanikku (Vääna-Jõesuu külas 30, Naagel 50 

Vitimõisas 120, Vitikindluse külas 60) ja aianduskooperatiivide lõpuperioodil, aastal 2000 

vaid 230, siis aastaks 2005 on selleks arvuks juba enam kui 660 ning 2010 aasta alguseks 

1120. 2015. aasta seisuga elab üksnes Vääna-Jõesuu külas 871 inimest.  

                                       

 
4 Vääna-Jõesuu kandi külade arengukava 2010-2015. Vääna-Jõesuu, 2010. 

5 Vääna-Jõesuu kandi külade arengukava 2010-2015. Vääna-Jõesuu, 2010. 
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Joonis 4 Vääna-Jõesuu kandi elanikke arvud aastatel 1999 – 2010 (allikas: Vääna-

Jõesuu kandi külade arengukava 2010-2015. Vääna-Jõesuu, 2010) 

5.2. LOODUSKESKKOND 

5.2.1 GEOLOOGIA 

Vääna-Jõesuu küla asub Põhja-Eesti klindil, mis on osa Balti klindist. Planeeringuala asub 

Kambriumi ladestul6 (Joonis 5), mis on esindatud liiva- ja savikivimitega. Täpsemalt asub 

ala Alam-Kambriumi ladestiku Lontova ja Tiskre kihistul. Lontova kihistu on sinisavikiht, 

mis on Alam-Kambriumi alumine kiht. Tiskre kihistu koosneb peeneteralisest, nõrgalt kuni 

keskmiselt tsementeerunud helehallist kvartsliivakivist. 

Pinnakattes levivad valdavalt Limneamere peeneteralised liivad ja kruusad paksusega 5-

10 m. Pinnakatte pakus väheneb kirde suunas. Planeeringuala lääneosas, Lohusalu lahe 

kaldal, katavad aluspõhja kivimeid savid ja aluspõhjalased veekihid on maapinnalt 

pärineva reostuse eest kaitstud. Planeeringuala idaosas, kus pinnakate õhem, on esimene 

aluspõhjaline veekiht suhteliselt kaitstud. Maapinnale lähimaks aluspõhjaliseks veekihiks 

on Ordoviitsiumi-Kambriumi poorsetes liivakivides leviv Tiskre kihistu veekiht (C1ts)7 

                                       
 
6 Maa-ameti kaardirakenduse geoloogiline baaskaart, 2008. 

7 Maa-ameti kaardirakenduse geoloogiline baaskaart, 2008. 
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Joonis 5 Planeeringuala geoloogiline ehitus. Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti 

WMS-kaardirakendus, 2015. 

5.2.2 MULLASTIK 

Planeeringuala mullakattes domineerivad valdavalt leetjad gleimullad (GI). Leetjas 

gleimuld on pindmistes horisontides nõrgalt happeline keskmiselt liigniiske muld, mille 

niiskus on põhjustatud mullaprofiili ulatuvast põhjaveest (Joonis 6)8. 

Vähem on levinud näiteks sooldunud gleimullad (ArG), mida leidub planeeringualal 

rannikuga piirnevalt vähem kui paarisaja meetri ulatuses merepiirist. Sooldunud gleimulla 

puhul on tegemist mereveega sageli üle ujutatud mullaga, mis pärast üleujutust sisaldab 

rohkesti kloriide, sulfaate ning teisi merevees lahustuvaid sooli. 

                                       

 
8 Vabariigi digitaalse suuremõõtkavalise mullastiku kaardi seletuskiri. Maa-amet 2001 
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Planeeringuala põhjaosas leidub väike küllastumata turvastunud muldade (GI1) leviku ala. 

Küllastumata turvastunud mulla pH on ülemistes horisontides alla 5,5. Pindmiseks kihiks 

on turbahorisont, mille tüsedus on üle 10 cm. Antud muld on alaliselt tugevasti liigniiske. 

Planeeringuala kaguosas leidub aga väike gleistunud leetunud muldade (LkIg) ala, Selle 

piirkonna muld on nõrgalt leetunud. Gleistunud nõrgalt leetunud mulla pindmine kiht on 

looduslik huumushorisont, kus orgaaniline aine on tihedalt seotud mineraalosaga. Muld on 

ajutiselt nõrgalt liigniiske liiv- või liivsavimuld. 

 
Joonis 6 Planeeringuala mullastik 9. Joonise alus: Maa-ameti Geoportaal, 2015. 

                                       
 
9 Maa-ameti kaardirakenduse mullakaart, 2008 
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5.2.3 PINNA- JA PÕHJAVESI 

Planeeringuala asub Lääne-Eesti vesikonna Harju alamvesikonnas10, Suurupi poolsaare 

lääneservas vahetult Lohusuu lahe ääres. Lähimateks vooluveekogudeks on 

planeeringualast ca 0,9 km lõunasse jääv Viti oja (VEE1094400) ja ca 1,1,km kirdes asuv 

Suurupi kraav (VEE1400004). Planeeringuala läbivad mõned väiksemad 

kuivenduskraavid, mis ümbritsevad Almare krunte. Kuivenduskraavidesse kogunenud vesi 

voolab planeeringuala lautrikoha juures Lohusalu lahte. 

Kavandatud elamukrundid asuvad poorsel liivakivi kihil, mis on piisavalt vett andvad. 

Detailplaneeringuala jääb suhteliselt kaitstud ja kaitstud põhjaveega alale11 (Joonis 7) ja 

sellest tulenevalt on tegu kas madala või väga madala reostusohtlikkusega alaga. 

Planeeringuala piirneb läänes Läänemerega, täpsemalt Lohusalu lahega, millega seoses 

ulatuvad planeeringualale Läänemere kaitse vööndid- neist suurima ulatusega on 

Läänemere kalda piiranguvöönd (200 m).  

Kuigi planeeringuala ei jää täna reoveekogumisalale, on tänaseks vee- ja 

kanalisatsioonitrassid välja ehitatud Almare-, Lootsiku- ja Roostiku teeni ning 

planeeringuala veevarustus on veevärgi kavandatud Vääna-Jõesuu ühisveevärgist ja 

reovesi suunatakse Vääna-Jõesuu ühiskanalisatsiooni. Veevõtt toimub Vääna-Jõesuu 

piirkonnas Kambriumi-Vendi põhjaveekogumitest12. 

                                       
 
10 http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/vesi/category/26-laeaene-eesti-vesikond 

11 Maa-ameti kaardirakenduse geoloogilise baaskaardi põhjavee kaitstuse kaart, 2008. 

12 
2013. aasta põhjaveevaru bilanss. Keskkonnaagentuur. Vee osakond. Olesk, K., Tallinn 2014.  

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/vesi/category/26-laeaene-eesti-vesikond
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Joonis 7 Põhjavee kaitstus 

5.2.4 ELUSTIK 

Loomastik 

Vääna-Jõesuu piirkonna metsad on rikka loomastikuga. Lindudest on arvukalt esindatud 

raudkull, hiire- ja herilaseviu, händkakk ja metskurvits. Imetajatest võib kohata põtra, 

metssiga, metskitse, hall- ja valgejänest, rebast, kährikut ja metsnugist. Tavalised on ka 
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rästikud, nastikud ja arusisalikud, kahepaiksetest on esindatud rohu- ja rabakonn, samuti 

ka harilik kärnkonn ja tähnikvesilik13. 

Käesoleva töö raames viidi planeeritaval alal läbi loomastiku inventuur (mai, juuni, 

september ja oktoober 2015), mille tulemusi on siin kokkuvõtvalt kirjeldatud (inventuuri 

tervikteksti võib leida Lisas 2). Uuringu eesmärgiks oli planeeringuala kaitsealuste 

loomade esinemiskohtade ja rohekoridori toimimise täpsustamine. 

Planeeringuala näol on loomastiku seisukohalt tegemist peamiselt kolme elupaigatüübiga: 

metsad, rannik ja kinnikasvanud rannalõugas. Inimtegevus on ala mõjutanud eelkõige läbi 

raietegevuse. Rannas on lautrikoht, mille kasutusintensiivsus on madal. 

Planeeringualal leiduvaid kaitstavaid liike on käsitletud vastavas peatükis 5.2.5 – 

Kaitstavad loodusobjektid. Lisaks kaitstavale loomastikule on oluline tähelepanu pöörata 

planeeringulahendusele kui võimalikule piirkonna rohekoridorile ja loomastiku 

liikumisteede mõjutajale. Loomastiku uuringu kohaselt on kõige olulisemaks loomade 

liikumiskohaks planeeringuala lääneserv piki rannikut s.t Almare ja mere vaheline ala. 

Mere ja endise lõuka vahelt kulgeb tugev loomarada, mida kasutavad erinevad 

imetajaliigid. Välitööde käigus registreeriti sellel rajal värskeid metskitse ja põdra jälgi. 

Samuti oli märgata metssea, kähriku ja rebase tegevusjälgi. Nii põhja kui lõunapool lautri 

kohta hajuvad loomade rajad laiemale alale. Peamised liikumisrajad kulgevad siiski 

ranniku lähedal mõnikümmend meetrit metsa sees.  

Taimestik 

Piirkonna taimestikku iseloomustavad mereäärsed avakooslused, sisemaa poole katavad 

ala erineva suurusega metsatukad. Reljeefi madalamatel osadel leidub soostunud ja 

lodumetsi (sõnajala ja angervaksa kasvukohatüüpi metsad sanglepa ja sookasega), 

kõrgematel mustika ja jänesekapsa mustika kasvukohatüüpi palu- ja laanemetsi. 

Käesoleva töö raames viidi planeeritaval alal läbi taimestiku inventuur (august 2015), mille 

tulemusi on siin kokkuvõtvalt kirjeldatud (inventuuri tervikuna koos taimestiku 

nimekirjaga võib leida Lisa 3). Planeeritava ala puhul on tegemist mereranniku lähedal 

asuva metsastunud alaga. Siin on tegu pikaajaliselt väljakujunenud taimkonnaga, mis 

koosneb erivanuselistest puudest, leidub ka kuivanud puid. Inimtegevus on ala mõjutanud 

eelkõige läbi raietegevuse. Kohati on metsa viidud ka aedadest pärit jäätmeid. 

Metsatüüpidest leidub siin kõige rohkem soovikumetsa (tarna-angervaksa ja tarna 

kasvukohatüübid) (joonis 8, tabel 1).  

                                       

 
13 Vääna-Jõesuu kandi külade arengukava 2010-2015. Vääna-Jõesuu, 2010. 
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Niiskusrežiim on muutlik – ala on perioodiliselt liigniiske. Vee tase mullas sõltub aastaajast 

ja sademetest. Urgumetsa kinnistul leidub ka mustika kasvukohatüüpi palumetsa. Siin 

domineerivad puistus männid. Puhmarinne on tihe (mustikad, pohlad, sinikad). 

Tabel 1 Perioodiliselt liigniiskete alade (soovikumetsade) paiknemine DP alal. 

Katastriüksus Eraldis  Pindala 

ha 

Kasvukohatüüp 

Aruheina tee 34 

19801:001:0920 

2 0,4 tarna 

3 1,2 tarna 

5 1,7 tarna 

Aruheina tee 36 

19801:001:0930 

3 0,9 tarna 

6 1,5 tarna 

7 0,6 tarna 

10 1,0 tarna 

Urgumetsa 

19801:001:2050 

2 1,7 tarna 

3 0,2 tarna 

4 0,6 tarna 

8 0,2 tarna 

10 1,2 tarna 

12 0,2 tarna-angervaksa 

14 0,7 tarna 

16 0,4 tarna-angervaksa 

 

Puuliikidest domineerivad planeeringualal okaspuud – harilik mänd ja kuusk, aga leidub 

ka musta ja halli leppa ning sookaske ja harilikku haaba. Alusmets on pigem hõre. Selles 

esinevad pihlakas, toomingas, paakspuu, mage sõstar, vaarikas ja kitsemurakas. 
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Joonis 8 Perioodiliselt liigniiskete alade, soovikumetsade (tarna ja tarna-angervaksa 

kasvukohatüüpi kooslused) paiknemine DP alal on tähistatud punase joonega. 
https://register.metsad.ee/avalik/  

 

Puhmarindes kasvavad mustikad, sinikad ja pohlad, aga leidub ka rootsi kukitsat. 

Rohurinne on mitmekesine, selles leidub rohkesti sõnajalgu ja osjasid. Kohati leidub 

mudaseid laike, kus rohttaimed puuduvad. Samblarinne on katkendlik. 

Alal leidub mitmeid kaitstavaid taimeliike, mida on käsitletud alljärgnevas ptk-s 5.2.5. 

5.2.5 KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID 

LKSi alusel kaitstavatest loodusobjektidest on kavandatava detailplaneeringu alal ja selle 

läheduses järgmised looduskaitselised objektid: 

Suurupi looduskaitseala 

Suurupi LKA põhimassiiv asub detailplaneeringu alast põhjas, kuid kattub osaliselt 

planeeringuala loodeosaga (Joonis 9). 

https://register.metsad.ee/avalik/
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Suurupi LKA on moodustatud 22. oktoobril 2009. aastal ja selle kaitse eesmärk on 

kaitsta14: 

 Suurupi kambriumi liivakivi panka ja Eestis ainulaadseid kambriumi liivakivi 

paljandeid; 

 11 erinevat LoD I lisa elupaigatüüpi (neist antud juhul asjakohased on täpsemalt 

välja toodud Natura 2000 alalõigus); 

 Kahte LoD I lisa liiki ja nende elupaiku (vasakkeermene pisitigu (LKIII, Vertigo 

angustior) ja teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia). 

 III kategooria kaitsealuste taimeliikide - rootsi kukitsa (Cornus suecica), balti 

sõrmkäpa (Dactylorhiza baltica), vööthuul-sõrmkäpa (Dactylorhiza fuchsii), suure 

käopõlle (Listera ovata), kahelehise käokeele (Platanthera bifolia), pruunika 

pesajuure (Neottia nidus-avis) ja karukolla (Lycopodium clavatum) elupaiku; 

 II ja III kategooria kaitsealuseid loomaliike väike-kärbsenäppi (Ficedula parva), 

punaselg-õgijat (Lanius collurio), vööt-põõsalindu (Sylvia nisoria) ja sõõrsilmikut 

(Lopinga achine) ning III kategooria kaitsealuseid rändlinnuliike - ristpart (Tadorna 

tadorna), tõmmuvaeras (Melanitta fusca) ja randtiir (Sterna paradisaea Pont.). 

Planeeringualaga kattub osaliselt Suurupi LKA-ga, mis on määratud sihtkaitsevööndiks. 

Selle piirkonna kaitse-eesmärk on metsakoosluste arengu tagamine üksnes loodusliku 

protsessina, kaitsealuste liikide elupaikade kaitse ning olemasolevate rohumaakoosluste 

avatuna hoidmine. 

                                       

 
14 

Suurupi LKA kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri. Vabariigi Valitsuse määrus nr. 164. Vastu võetud 22.10.2009. 
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Joonis 9 Suurupi looduskaitseala paiknemine DP ala suhtes EELIS andmebaasi alusel. 

Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti WMS-kaardirakendus, 2015. 

Kaitstavad taime- ja loomaliigid 

Vastavalt Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmetele leidub kavandatava tegevuse 
võimalikus mõjualas mitmeid kaitstavate liikide kasvukohti ja elupaiku (Joonis 10 ja 12): 

 balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica)- LK III taim 

 rootsi kukits (Cornus suecica)- LK III taim 

 vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior)- LK III  

 väike kärbsenäpp (Ficedula parva) LK III, 

 hänilane (Motallica flava)- LK III,  

 sookurg (Grus grus)- LK III,  

 punajalg-tilder (Tringa totanus)- LK III,  
 roo-loorkull (Circus aeruginosus )-LK III. 



28 

VÄÄNA-JÕESUU KÜLAS URGMETSA, ALMARE TEE 26, ARUHEINA TEE 34, ARUHEINA 36 
MAAÜKSUSTE JA KEILA METSKOND 1 MAAÜKSUSE OSA NING NENDE LÄHIALA PLANEERINGU 
KSH ARUANNE 

 

TÖÖ 2217/15 HEAKSKIITMISELE 11.04.2016 

 

 

 

 
Joonis 10 Kaitstavate taimeliikide kasvukohad DP alal EELIS andmebaasi alusel. 

Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti WMS-kaardirakendus, 2015. 

Kaitsealustest taimeliikidest leiti ala ülevaatusel (vt Lisa 2 ja 3): 

Karulauk (Allium ursinum) LK III – üks kogumik, pindalalt väiksem kui ruutmeeter, mis 

asub suhteliselt tee ääres. Võimalik et see liik on siia sattunud mõnest aiast koos metsa 

toodud jäätmetega. Karulauku kasvab Eestis paiguti, peamiselt ranniku lähedal 

salumetsades.  

Rootsi kukits (Cornus suecica) LK III – elujõuline populatsioon, mille võrsete hulk ulatub 

sadadesse. Populatsiooni pindala vähemalt 100 ruutmeetrit, aga üksikuid isendeid leidus 

suuremal alal. kõige massilisem kukitsa õitsemise koht on hoopis registri leiukohast 

väljaspool. Eestis kasvab see liik ainult Põhja-Eesti saartel ja rannikul ning Hiiumaal. Selle 

liigi tüüpilisteks kasvukohtadeks on niisked metsad ja soostuvad niidud. 

Kattekold (Lycopodium annotinum) loodusdirektiivi V lisa. Kattekolda leidub siinses 

metsa hajusalt. Kattekold on Eestis tavaline, koldadest sagedasim. Levinud kogu Eestis. 

Balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica). See liik kasvab kitsal ribal ranniku lähedal 

suprasaliinsel rannikuniidul, kuhu merevesi ei ulatu.  Inventuuri käigus registreeriti alal 

üks balti sõrmkäppa kasvukoht. See liik kasvab kitsal ribal ranniku lähedal suprasaliinsel 

rannikuniidul, kuhu merevesi ei ulatu. Kasvukoha pindalaks on 0,8 ha. Niiskuslembese 

taimena eelistab balti sõrmkäpp kasvada veekogude läheduses. Tüüpilisteks 

kasvukohtadeks on ranna- ja luhaniidud, soostunud heinamaad, madalsooservad ja 

allikate ümbrus. 
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Joonis 11 Kaitsealuste taimeliikide leiukohad ala ülevaatuse tulemusena (august 2015). 

Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti WMS-kaardirakendus, 2015. 

 

 
Joonis 12 Kaitstavate loomaliikide elupaigad DP alal EELIS andmebaasi alusel. 

Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti WMS-kaardirakendus, 2015. 
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Kaitsealustest loomaliikidest tuvastati ala ülevaatusel 3 liiki (vt Lisa 3): 

Kaitsealustest liikidest on metsaelupaikadega seotud väike-kärbsenäpp (Ficedula 

parva). Väike-kärbsenäpi meeliselupaikadeks on kuuse-segametsad, eriti vanemad 

metsad. Käesoleva töö käigus registreeriti planeeringu piirkonnas 6 väike-kärbsenäpi 

pesitsusterritooriumit, millest kaks asusid registrisse kantud elupaikades ning ülejäänud 

neli pesitsusterritooriumi paiknesid väljaspool registris piiritletud elupaiku. Väike-

kärbsenäpi elupaigaks sobivad metsad paiknevad vaadeldud alal kahe suurema alana. Üks 

neist asub Almare värava lähistel nii riigimetsa kui Aruheina 36 maal ja teine valdavas 

osas Rannakivi maaüksusel. Viimase elupaiga metsad paiknevad osaliselt ka Aruheina 34 

ja riigi metsamaal.  

Registrisse kantud väike-kärbsenäppi elupaigas (planeeringuala kirdeosas) on aastaid 

tagasi tehtud raie, mille tagajärjel seal enam väike-kärbsenäpile sobivat elupaika ei esine. 

Rannikuelupaikadega (rannaniidud ja kaldariba) seotud liikidest on keskkonnaregistrisse 

kantud lambahänilase (Motacilla flava) ja punajalg-tildri (Tringa totanus) leiukohad. 

Mõlemad liigid pesitsevad rannaniitudel. Planeeringu alal leidub nii lambahänilasele kui ka 

punajalg-tildrile sobivaid elupaiku vaid kitsa ribana mere rannikul. Veidi laiem, kuni 100 

meetri laiune rannaniidu ala asub Almare tee 26 maaüksuse edelaosas, kus inventuuri 

käigus kohati ka punajalg-tildrit. Kuigi lambahänilast 2015. aastal inventuuri käikudel ei 

registreeritud on alal säilinud temale sobivad elupaigad.  

Endine rannikulõugas, millest on praeguseks kujunenud pillirooga soostuv ala, on 

keskkonnaregistris arvel roo-loorkulli (Circus aeroginosus) ja sookure (Grus grus) 

leiukohana. Kuigi kumbagi liiki inventuuri käigus 2015. aastal seal ei kohatud, siis on 

roostiku näol seal igati sobiv elupaik nendele liikidele säilinud. 

Vasakkeermese pisiteo (Vertigo angustior) elupaikadeks on nii niisked niidud, allikalised 

madalsood kui ka metsad. Keskkonnaregistrisse EELIS kantud leiukoht vasakkeermese 

pisiteo leiukoha piirid tuginevad selle liigi kohta teada olnud sajandivahetuse teadmistel 

ning hõlmab nii rannikuala kui ka erinevat tüüpi metsi. Viimasel aastakümnel on sellele 

liigile veidi enam tähelepanu pööratud. Valdavalt on vasakkeermest pisitigu leitud 

rannaniitudelt, madalsoodest ja märgadest metsadest. Kuivadest metsatüüpidest 

pisitigusid ei ole leitud.  

Viimase kümne aasta jooksul on planeeringualal paiknev endine rannalõugas, mille 

kaldaalalt on pisitigusid leitud, tugevasti kinni kasvanud. Soine ala, mis veel vaid kõrgvee 

ajal on vesine, on kuivemal perioodil kujunemas järjest enam sobivaks elupaigaks 

vasakkeermesele pisiteole. Pisiteo elupaiga kvaliteeti tõstaks rannaniidu ja soostuva ala 

hooldamine niitmise või karjatamise abil. 2015. aastal oli soostunud ala edelaosas veidi 

niidetud, mis piirab pilliroo vohamist ning muudab ala pisiteole kindlasti sobivamaks 

elupaigaks. 

Praegu hõlmab leiukoha piir ka kuivi metsi, mis ei ole pisiteole sobivateks elupaikadeks. 

Samas on leiukohast välja jäänud osa rannalähedasi sanglepikuid ja rannaniite, mis võib 
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olla tingitud ka vanemate aluskaartide nihkest. Samuti tuleks vasakkeermese pisiteo 

leiukohaks märkida kogu Almare ja mere vahele jääv soine ala, kus pisiteole sobiv elupaik 

aasta- aastalt järjest laieneb. Inventuuri tulemustele toetudes teeme ettepaneku 

korrigeerida keskkonnaregistris EELIS vasakkeermese pisiteo leiukoha piire, aga ka teiste 

eelpoolmainitud liikide leiukohti (vt Lisa 3). 

 
Joonis 13 Kaitsealuste loomaliikide leiukohad/sobivad elupaigad ala ülevaatuse 

tulemusena. Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti WMS-kaardirakendus, 2015. 
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5.2.6 NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALAD 

Detailplaneeringu ala kattub osalusiselt Natura 2000 võrgustikku kuuluva Suurupi 

loodusalaga (EE0010140), mis asetseb samades piirides eelpool käsitletud Suurupi LKA - 

ga. 

Suurupi loodusala kaitse-eesmärkideks on LoD I lisas nimetatud elupaigatüüpide- 

püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning 

laiud (1620), rannaniidud (1630*), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), 

lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010*), 

puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning rusukallete ja jäärakute 

metsad (pangametsad - 9180*) kaitse ja sama direktiivi II lisas nimetatud liikide, 

vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior) ja teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas 

aurinia) ja elupaikade kaitse. 

Suurupi loodusala kaitse-eesmärkideks olevatest elupaigatüüpidest ja liikidest jääb 

detailplaneeringu alale kolm elupaigatüüpi (Joonis 14) ja üks liik (Joonis 12 ja 13):  

 püsitaimestuga kivirannad (1220) 

 vanad loodusmetsad (9010*) 

 soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) 

 vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior) 

Sealjuures kaks elupaigatüüpi on määratletud esmatähtsate elupaigatüüpidena (tärniga 

märgitud). 
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Joonis 14 Suurupi loodusala Natura 2000 elupaigatüübid planeeringualal (allikas 

EELIS). Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti WMS-kaardirakendus, 2015. 

 

Täpsem ülevaade Natura alal paiknevatest elupaigatüüpidest ja liikidest antakse ptk-s 

6.1.5 – Mõju Natura 2000 aladele. 

5.3. KULTUURIKESKKOND 

Detailplaneeringualal ega lähiümbruses ei asu Muinsuskaitseseadusega kaitstavaid 

kultuurimälestisi, mille säilimist, heakorda, vaadeldavust või ligipääsetavust 

detailplaneeringu elluviimine võiks mõjutada. 
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6. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD 

KESKKONNAMÕJUD 

KSH viidi läbi vastavalt KeHJS-le ning lähtudes KSH alastest juhendmaterjalidest. 

Keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel ja KSH aruande koostamisel lähtuti KeHJS § 

40 nõuetest ja heakskiidetud KSH programmist. Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel 

arvestati kõikide asjakohaste õigusaktidega ja teiste asjassepuutuvate strateegiliste 

dokumentidega. 

Tulenevalt KeHJS-st on KSH eesmärk detailplaneeringu elluviimisega kaasneva 

keskkonnamõju prognoosimine, negatiivsete mõjude leevendamiseks ning võimalusel 

positiivsete mõjude suurendamiseks vajalike meetmete välja töötamine, vajadusel 

keskkonna kvaliteedi seireks ettepanekute tegemine ning keskkonnakaalutluste esitamine 

planeeringu koostamisel. 

KSH-s lähtutakse põhimõttest, et hinnata tuleb muutusi keskkonnas, mis kaasnevad 

kavandatavate tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide elluviimisel. Keskkonnamõju 

hindamise tulemusena esitatakse muutused võrreldes olemasoleva olukorra ehk 0-

alternatiiviga.  

Hindamisel käsitletava maa-ala ulatus ühtib peaosas detailplaneeringu alaga, lisaks hinnati 

keskkonnamõju ruumilist ulatust planeeringualale ka seda ümbritseval alal. Hinnang anti 

erinevate mõjude osas erinevalt ruumilises ulatuses, lähtudes konkreetse mõjuteguri 

olulisusest ja avaldumise mehhanismidest. 

KSH protsessis kasutati nii subjektiivset kogemuslikku (KSH eksperdirühma hinnangud) 

kui ka objektiivset hindamist (uuringud, seire jmt tulemused). Keskkonnamõju hindamisel 

võeti aluseks KSHs läbiviidud uuringute tulemusi (vt ptk 4.3), samuti olemasolevaid varem 

koostatud uuringuid, analüüse ja hinnanguid. 

6.1. MÕJU LOODUSKESKKONNALE 

6.1.1 MÕJU PINNASELE, PINNA- JA PÕHJAVEELE 

Planeeringuala ei asu täna reoveekogumsalal kuid Vääna jõesuu reoveekogumisala vee- 

ja kanalisatsioonitrassid on Almare tee piirkonnas välja arendatud. Planeeritava maa-ala 

veega varustamine toimub olemasolevast ühisveevõrgust, Aruheina tee ja Metsavahi tee 

trassist. Igale planeeritud elamumaa kinnistule nähakse ette veeühendus ja veevarustuse 

liitumispunkt kinnistu piirist väljapoole transpordimaale. Ühisveevärgi haldaja peab 

tagama kvaliteetse veevarustuse ja nõuetele vastava reoveepuhastuse kogu 
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planeeringualal. Vääna-Jõesuu ÜVK haldaja Strantum OÜ tellitud veekvaliteedi analüüsiid 

on normis ja tarbijateni suunatav vesi vastab Sotsiaalministri määrusega nr 8215 

kehtestatud kvaliteedinõuetele. Ühisveevõrguga liitumisel ei ole oodata joogivee 

nõuetele mittevastavust või veetarbimisest tulenevat olulist keskkonnamõju. 

Harku valla Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumi kinnitatud põhjaveevaru 2014 

aasta seisuga on 1100 m3 ööpäevas kuid tegelik veetarbimine jääb 200-220 m3 

vahemikku. Kambriumi-Vendi põhjaveekogumi kinnitatud põhjaveevaru Harku vallas on 

1500 m3, kuid tarbimine 600-710 m3 16. Seetõttu ei kujuta täiendav ühisveevärgiga 

liitujate hulk ohtu põhjaveeressursi kättesaadavusele Vääna-Jõesuu piirkonnas ja 

kvaliteetse joogivee kättesaadavus on tagatud.  

Planeeritav ala asub ühiskanalisatsiooniga varustatud alal. Sellest lähtuvalt tuleb 

planeeringuala reovee ärajuhtimine lahendada olemasoleva ühisveevõrgu Aruheina tee ja 

Metsavahi tee trassist. Igale elamumaa kinnistule on planeeritud kanalisatsiooni trassiga 

liitumispunkt transpordimaale. Elamumaalt tekkiv reovesi suunatakse reoveetrassi, sealt 

suunatakse see reoveepuhastusjaama. Tekkiv reovesi puhastatakse käitlemisjaamas 

nõuetekohaselt, sellega ei kaasne reoveega olulist keskkonnamõju planeeritaval 

elamualal. Samuti ei nähta ette tekkivaid reoveekoguseid, mis ületaks reoveepuhasti 

võime. 

6.1.2 MÕJU TAIMESTIKULE JA LOOMASTIKULE 

Taimed 

Peamine mõju taimkattele avaldub potentsiaalselt läbi otsese ehitustegevuse. Otsene 

mõju seisneb lokaalses hoonete ja taristu aluse maa (vundamendid, juurdepääsuteed) 

metsa- ja taimekoosluse hävimises ning taimkatte võimalikus kahjustamises ehitustööde 

käigus. Oluline on säilitada kõrghaljastuse osakaal kruntidel maksimaalses ulatuses. 

Juurdepääsutee erinevate teealternatiividega kaasneb erinevas ulatuses raie. Kõige 

ulatuslikum raie kaasneks trassi alternatiiviga III, kus metsade ulatuslik raadamine võib 

põhjustada maapinna liigniiskuse suurenemist juba olemasoleval niiskel alal (vt ptk 7.2, 

tabel 5).  Trassialternatiivide I ja II puhul pole mõjutatavate metsaalade 

pindalade osaline vähenemine niivõrd ulatuslik, et mõjutada ümbruskonna 

struktuuri ja funktsiooni määravaid seoseid.  

                                       
 
15 

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid. Sotsiaalministri määrus. Vastu võetud 31.07.2001 nr 82 

16 
2013. aasta põhjaveevaru bilanss. Keskkonnaagentuur. Vee osakond. Olesk, K., Tallinn 2014.  
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Mõju kaitstavatele taimeliikidele käsitletakse ptk-s 6.1.4. 

Loomad 

Planeeritava tegevuse elluviimisel on loomastiku seisukohalt järgmised käsitlemist vajavad 

aspektid: 

 Liikumisteede tõkestamine – kuna hooned paiknevad alal suhteliselt hajusalt, 

kruntide vahele ei ole planeeritud piirdeaedu (võrkaiad on keelatud) ning 

ehitusaladest väljaspool säilitatakse maksimaalselt looduslikku ilmet ja 

kõrghaljastust, ei tekita planeeritav elamupiirkond täielikku liikumisbarjääri seal 

liikuda võivatele loomadele. Täpsemalt on loomade liikumisega seonduvat 

käsitletud rohevõrgustiku teemakäsitluse juures ptk-s 6.1.3. 

 Müra – müra ilmneb eelkõige ehitustegevuse perioodil, on lühiajaline ja lokaalne. 

 Elupaikade mõjutamine – arendustegevusega ei kaasne planeeringualal 

elupaigatüüpide pindala vähenemist. Kaitstavaid loomaliike on käsitletud eraldi 

ptk-s 6.1.4.  

Planeeringuga ette nähtud elamukruntide paiknemise ja rajamisega kaasnevad 

mõjud kohalikule loomastikule olulist ebasoodsat mõju ei avaldada. Elamukrundid 

on kavandatud väljapoole loomade levikuala ning Metsavahi ja Aruheina teede vahetusse 

lähedusse. 

Linnustik 

Peamised ohutegurid planeeringualal leiduvate kaitsealustele linnuliikidele on: 

 Elupaikade hävinemine (sh metsa likvideerimine); 

 Häirimine (rajatava lautri tegevusega kaasnev häiring, juurdepääsuteed). 

Kaitsealustest linnuliikidest on metsaelupaikadega seotud väike-kärbsenäpp, kelle 

elupaigale otsest hoonestust ei kavandata (väikse nurgaga jääb elupaigale üks elamumaa 

ala). Küll aga läbib juurdepääsutee trassi-alternatiiv II nimetatud elupaika, vt joonis 17. 

Tee rajamine ei eelda metsa ulatuslikku raiet, seega ei ole väike-kärbsenäppa seisukohalt 

tegemist mõjudega, mis võiksid liigi populatsiooni olulisel määral mõjutada. Väike-

kärbsenäpp valib igal pesitsusaastal uue pesakoha, seega pakub ühtlane kuusemets 

piisavalt kompenseerivaid elupaiku. 

Planeeringualal leiduvad teised pesitsevad kaitsealused linnuliigid on sõltuvad 

rannikuelupaikadest. Rannikuelupaikadega (rannaniidud ja kaldariba) seotud liikidest on 

keskkonnaregistrisse kantud lambahänilase ja punajalg-tildri leiukohad. Mõlemad liigid 

pesitsevad rannaniitudel kitsa ribana mere rannikul, mida ümbritseb pilliroog ning häiringu 

mõju on tõenäoliselt väike.  
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Juurdepääsutee trassi-alternatiiv I on kavandatud vahetult roo-loorkulli ja sookure 

pesitsuspaiga lähedusse. Samasse lähedusse jäävad ka AÜ kinnistud ning juba 

väljakujunenud lautrikoht. Planeeringulahendusega ei ole ette näha lautrikoha olulist 

kasutus-intensiivsuse kasvu, mis kaasneva tegevusega võiks põhjustada häiringut alal 

pesitsetavatele liikidele. Tõenäoliselt on kõige suurem häiring seotud juurdepääsutee 

ehitusaegsete tegevustega. Ehitustöödest tulenev häirimine ei ole aga pikaajalise 

iseloomuga ja sealjuures ei ulatu oluliselt maaüksuse piiridest kaugemale, mistõttu 

tõenäoliselt ei suuda ühegi liigi populatsioonidünaamikat olulisel määral mõjutada. 

Soovitav on ehituaegseid tegevusi vältida maist kuni juuni keskpaigani. Planeeringuga 

kaasnev tegevus ilmselt otsest ja olulist negatiivset mõju linnuliikidele ei avalda. 

6.1.3 MÕJU ROHEVÕRGUSTIKU TOIMIMISELE 

Planeeringuala rohelise võrgustiku käsitlus tugineb strateegilistel dokumentidel (Harju 

maakonnaplaneering ja teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ ning Harku valla üldplaneering) ja detailplaneeringu ala kohta 

kogutud informatsioonil. 

Rohelise võrgustiku peamised eesmärgid on:  

 kujundada looduslike alade nii ökoloogilisest, loodus- ja keskkonnakaitselisest kui 

ka sotsiaalsest aspektist põhjendatuim ruumiline struktuur; 

 funktsionaalselt täiendada kaitsealade võrgustikku, ühendades need looduslike 

aladega ühtseks terviklikuks süsteemiks. Inimtekkeliste mõjude pehmendamine, 

korvamine, ennetamine, ressursside taastootmine ja koosluste loodusliku arengu 

tagamine ja seeläbi stabiilse keskkonnaseisundi säilitamine; 

 inimesele elutähtsate keskkonda kujundavate protsesside (põhja- ja pinnavee teke, 

õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed jne) tagamine. 

Rohelise võrgustiku puhul eristatakse järgmisi omavahel seotud struktuurielemente: 

 Tugi- e tuumalad - piirkonnad, millele süsteemi funktsioneerimine valdavalt 

toetub. Tugialad on ümbritseva suhtes kõrgema loodus- ja keskkonnakaitselise 

väärtusega.  

 Rohekoridorid - ribastruktuurid nn siduselemendid, mis ühendavad tuumalad 

terviklikuks võrgustikuks. 

Detailplaneeringu ala piirkonnas rohevõrgustiku paiknemisest annab ülevaate Joonis 15, 

mis tugineb valla ÜP ja koostatava maakonnaplaneeringu rohevõrgustiku struktuuril. 
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Planeeringuala on rohevõrgustikuga ümbritsetud ning ala lääneserva läbib piki rannikut 

kulgev rohekoridor. Lisaks on planeeritava ala kagunurk rohevõrgustiku koridoriga 

osaliselt kattuv. Harku valla üldplaneering sätestab, et eluasemekohtade kavandamisel 

peavad rohevõrgustiku funktsioonid jääma toimima. Harku vald on määratlenud ka 

peamised rohevõrgustiku koridorid, mis arendustegevuse käigus vajavad kindlasti 

säilitamist. Üheks neist on ka mereäärne koridor, mis läbib planeeringuala lääneserva. 

Koridori funktsiooni säilimiseks on oluline vältida ehitiste rajamist ranna piirangu- ja 

ehituskeeluvööndisse ning tagada, et piirdeaiad ei ulatuks veekaitsevööndisse ega oleks 

rannajoonega risti rajatud. 

 
Joonis 15 Planeeringualale ja selle lähialadele jääv rohevõrgustiku paiknemine. 
Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti WMS-kaardirakendus, 2015. 

Detailplaneeringu KSH raames teostati loodusuuringud, mis hõlmasid ühe osana ka 

rohelise võrgustiku struktuuri toimivuse ja loomade liikumise hindamist. Kohapealsed 

vaatlused tõid välja, et kõige olulisemaks loomade liikumiskoridoriks piirkonnas on Almare 

ja mere vaheline ala ehk detailplaneeringu ala lääneservas piki rannikut põhja-lõuna 

suunaliselt kulgev rohekoridor. Mere ja endise lõuka vahelt kulgeb intensiivselt kasutatav 

loomarada. Välitööde käigus registreeriti sellel rajal värskeid metskitse ja põdra jälgi. 



VÄÄNA JÕESUU KÜLAS URGUMETSA, ALMARE TEE 26, ARUHEINA TEE 34, ARUHEINA TEE 36 
MAAÜKSUSTE JA KEILA METSKOND 1 MAAÜKSUSE OSA NING NENDE LÄHIALA DP KSH ARUANNE 

39 

 

 

TÖÖ 2217/15 HEAKSKIITMISELE 11.04.2016 

 

 

 

Samuti oli märgata metssea, kähriku ja rebase tegevusjälgi. Nii põhja kui lõunapool lautri 

kohta hajuvad loomade rajad laiemale alale. Peamised liikumisrajad kulgevad siiski 

ranniku lähedal mõnikümmend meetrit metsa sees. 

Detailplaneeringu lahendus on välja töötatud selliselt, et kavandatavad elamumaad jäävad 

rohelise võrgustikust alast välja, samuti ei asu kavandatavat hoonestust ega muid 

struktuure planeeringuala lääneservas kulgeva koridori alal.  

Detailplaneeringu alale jäävad rohelise võrgustiku struktuurid asuvad kõik 

planeeritaval maatulundusmaa sihtotstarbega maadel, kuhu ei kavandata 

senisest erinevat maakasutust ega ka struktuure, mis võiksid rohelise võrgustiku 

toimimist mõjutada. 

6.1.4 MÕJU KAITSTAVATE LOODUSOBJEKTIDELE  

Planeeringualal leiduvad Suurupi LKA kaitse-eesmärgid kattuvad suuresti (kõikide 

elupaigatüüpide ja osade liikide osas) Suurupi loodusala kaitse-eesmärkidega, seetõttu on 

mõju kaitse-eesmärkidele hinnatud valdavalt Natura hindamise peatükis 6.1.5. Seega on 

käesolevas peatükis hinnatud mõjusid üksnes planeeringualal leiduvatele kaitstavatele 

taime- ja loomaliikidele, mille hindamist Natura hindamine ei hõlma. 

KSH raames teostati planeeringualal taimestiku inventuur eesmärgiga võimalike 

kaitsealuste taimeliikide kasvukohtade leidmisel. Inventuuri käigus selgus, et 

planeeringualal esineb kolm III kategooria kaitsealust taimeliigi karulaugu (Allium 

ursinum), rootsi kukitsa (Cornus suecica), balti sõrmkäppa (Dactylorhiza baltica) 

kasvukohad ning loodusdirektiivi V lisa kattekolla (Lycopodium annotinum) kasvukohad.  

Planeeringualal leiduvat karulaugu kasvukohta mõjutab juurdepääsutee tee-alternatiiv II 

lahendus, mis võib osaliselt tee ehitustegevus käigus saada mõjutatud. Seda liiki kasvab 

teadaolevalt ainult vähesel määral tee ääres. Kavandatav tegevus avaldab negatiivset 

mõju antud populatsioonile lokaalselt, aga liigi kui terviku püsimajäämisele ja levimisele 

see häiring tõenäoliselt olulist mõju ei avalda. Tee alla jäävad karulaugu isendid ümber 

istuda sobivasse kasvukohta. Kasvukoht ei asu hoonestataval alal.  

Balti sõrmkäpa kasvukoht asub endise lõuka ja mere vahelisel rannaniidul. Kasvukoht jääb 

ca 400 m planeeritavast hoonestusalast lääne pool, siis otsene mõju sellele liigile 

praktiliselt puudub.  

Kattekolda leidub planeeringualal hajusalt vähesel määral. Selle liigi käekäiku käesolev 

ehitustegevus ei ohusta.  

Rootsi kukitsa kasvukoht asub tiheasustusalast lõuna pool, lautrikohani planeeritava tee 

ääres ca 30 m kaugusel teeteljest. Tee asukohta tuleks korrigeerida ning rajada alale, kus 
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kaitsealuse taimeliigi kasvukohta ei ohustata ega kahjustata. KSH teeb ettepaneku 

kavandatava tee rajamist u 10-20 m ida poole. Oluline on tee rajamise eel kindlasti selle 

kulgemise täpsustamine looduses vastavalt kukitsa kasvukohast. Planeeringu 

seletuskirjast ei selgu samuti, kuhu on kavandatud avalik parkla lautrikohta kasutatavatele 

külastajatele. KSH näeb ette lautrikoha kasutajate parkimiskohana hetkel kasutatava 

parkla asukohta lautrikohas. 

Planeeringu ala kaitstavate loomaliikide - väike-kärbsenäpp, roo-loorkulli, sookure, 

lambahänilase, punajalg-tildri ja vasakkeermese pisiteo -elupaikade inventuuri andmete 

alusel ei kattu planeeritavad ehitised ja teed kaitstavate liikide oluliste elupaikadega (vt 

ptk 5.2.5 ja Lisa 2).  

Käesolev planeeringulahendus on arvestanud nii kaitstavate loomaliikide 

leiukohtade ja rohekoridori kulgemisega ning planeeringuga kavandatav ei 

avalda neile olulist negatiivset mõju. 

6.1.5 MÕJU NATURA 2000 ALADELE – NATURA HINDAMINE 

Natura 2000 on üle-Euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada 

haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja 

kasvukohtade kaitse või vajadusel taastada üle-euroopaliselt ohustatud liikide ja 

elupaikade soodne seisund. Natura 2000 loodusalad ja linnualad on moodustatud 

tuginedes Euroopa Nõukogu direktiividele 92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ. Tegevuste 

kavandamisel tuleb võimalikke otseseid ja kaudseid mõjusid Natura aladele arvesse võtta.  

Asjakohane hindamine 

Natura hindamine on menetlusprotsess, mida viiakse läbi vastavalt loodusdirektiivi 

92/43/EMÜ artikli 6 lõigetele 3 ja 4. Käesolevas töös tuginetakse Euroopa Komisjoni 

juhendile „Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. 

Loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised“ ja juhendile 

"Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel 

Eestis" (KeMÜ, koost 2013). Lisaks arvestatakse juhendmaterjaliga „Juhised 

loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis“ (Kaja Peterson, SEI Tallinn, 

2006).  

KeHJS ning LKS alusel toimub Natura hindamine keskkonnamõju hindamise menetluse 

raames. KeHJS § 3 punkti 2 kohaselt hinnatakse keskkonnamõju kui kavandatakse 

tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada 

Natura 2000 võrgustiku ala.  

Natura hindamise juures on oluline, et hinnatakse tõenäoliselt avalduvat negatiivset mõju 

lähtudes üksnes ala kaitse-eesmärkidest. Tegevuse mõjud loetakse oluliseks, kui tegevuse 
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elluviimise tulemusena kaitse-eesmärkide seisund halveneb või tegevuse elluviimise 

tulemusena (kaitsekorralduskavas sätestatud) ei ole võimalik kaitse-eesmärke saavutada.  

 
Joonis 16 Natura hindamise protsess ja selle läbiviimise üldskeem 

 

Käesoleva Natura hindamise eesmärgiks on läbi alljärgnevate sammude läbi viia 

tõenäoliselt olulise negatiivse mõju detailne hindamine lähtudes ala kaitse-eesmärkidest, 

struktuurist ja funktsioonist ning tagada Natura-ala kaitse-eesmärkide saavutamine 

kavandatavast tegevusest hoolimata. Hindamise eesmärgiks on vastavalt vajadusele ka 

leevendavate meetmete väljatöötamine, mille rakendamisel on Natura ala kaitse-

eesmärgid saavutatud. 

 

Töö teostatakse olemasolevate materjalide (EELIS jne) ja läbi viidud inventuuride ning 

koostatud ekspertarvamuste põhjal. 

 

 Informatsioon kavandatava tegevuse kohta  

Kavandatava tegevuse sisuks on detailplaneeringualale ette nähtud kuni 10 elamumaa 

krundi ja maatulundusmaa kruntide moodustamine koos taristuobjektidega. 

Täpsemalt annab kavandatavast tegevusest ülevaate käesoleva aruande ptk 2 ning seda 

siinkohal ei dubleerita. 
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 Kavandatava tegevuse mõjupiirkonda jäävate Natura alade iseloomustus  

Detailplaneering paikneb osaliselt Natura 2000 võrgustikku kuuluval Suurupi loodusalal. 

Suurupi loodusala (EE0010140) on pindalaga on 191,6 ha. Suurupi loodusala kaitse-

eesmärkideks on LoD I lisas nimetatud elupaigatüüpide- püsitaimestuga kivirannad 

(1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud 

(1630*), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lubjakivipaljandid (8210), 

liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010*), puiskarjamaad (9070), soostuvad 

ja soo-lehtmetsad (9080*) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad - 9180*) 

kaitse ja sama direktiivi II lisas nimetatud liikide, vasakkeermene pisitigu (Vertigo 

angustior) ja teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia) ja elupaikade kaitse. 

Suurupi loodusala kaitse-eesmärkideks olevatest elupaigatüüpidest ja liikidest jääb 

detailplaneeringu alale kolm elupaigatüüpi ja üks liik (vt Joonis 14): 

 püsitaimestuga kivirannad (1220) 

 vanad loodusmetsad (9010*) 

 soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) 
 vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior) 

Sealjuures kaks elupaigatüüpi on määratletud esmatähtsate elupaigatüüpidena (tärniga 

märgitud). 

Järgnevalt on antud ülevaade kavandatava tegevuse mõjupiirkonda jäävatest loodusala 

kaitse-eesmärkidest täpsemalt: 

Vanad loodusmetsad (läänetaiga) - 9010*. Elupaigatüüp hõlmab looduslikke vanu 

metsi, aga ka looduslike häiringute aladel uuenevaid igas vanuseastmes puistuid. 

Looduslikud vanad metsad esindavad vähese inimmõjuga või üldse igasuguse inimmõjuta 

kliimakskoosluseid ehk siis suktsessioonirea hiliseid staadiume. Sellesse väga laia 

elupaigatüüpi tuleks Eestis arvata loo-, nõmme-, palu-, laane- ja rabastunud metsad, mis 

vastavad põlismetsa kriteeriumidele. 

Suurupi loodusalal on vanad loodusmetsad kõige levinum elupaigatüüp, moodustades 

loodusalast 88,4 ha. Natura standardandmebaasi kohaselt on elupaigatüübi esinduslikkus 

hinnatud terves ulatuses rahuldavaks (C). Tegemist on mereranniku lähedal asuva 

metsastunud alaga, kus domineerivad eelkõige okaspuud – harilik mänd ja kuusk, aga 

leidub ka musta leppa. Vanad loodusmetsad esinevad osaliselt planeeringuala loodeosas 

Suurupi loodusalal, ega paikne kavandatavatel elamumaa kruntidel. Elupaigatüüp paikneb 

osaliselt planeeringualal.  

Soostuvad ja soo-lehtmetsad - 9080*. Kõrge põhjavee taseme mõju all, tavaliselt igal 

aastal ajutiselt liigniisked metsad. Niisked või märjad metsad, kus on kujunenud turbakiht, 

kuid viimane on reeglina üsna õhuke. Nendele metsadele on omane erineva veetasemega 

laikude esinemine ja sellest tulenev taimkatte mosaiiksus. Puud on sageli mätastel. Eestis 

mõistetakse elupaigatüübi all soostuvaid, vähemalt keskealisi järjepidevad madalsoo- ja 
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lodulehtmetsi tasandikel, laugetes nõgudes või nõlvade jalamil, kus põhjavesi on 

maapinna lähedal. 

Natura standardandmebaasi kohaselt esineb Suurupi loodusalal soostuvad ja soo-

lehtmetsi 0,5 ha. Tegemist on mererannikul paikneva metsastunud alaga, kus 

domineerivad sanglepp ja kask. Natura standardandmebaasi kohaselt on elupaigatüübi 

esinduslikkus hinnatud terves ulatuses rahuldavaks (C). Soostuvad ja soo-lehtmetsad 

esinevad planeeringuala loodeosas, osaliselt planeeringualal.  

Püsi-rohttaimestuga kivirannad -1220 - Püsi-rohttaimestuga kaetud klibuvallide 

kõrgemad osad. Klibuvallide sisemaa-poolses kõrgemas osas võib ulatuslikel klibualadel 

esineda mitmesuguseid taimekooslusi. Kinnistunud vanadel kliburannikutel võib 

rohumaakoosluste seas esineda nõmme- ja võserikekooslusi, kõige vanematel aladel 

mõnikord isegi samblike või sammaltaimede valitsemisega kooslusi.  

Natura standardandmebaasi kohaselt esineb Suurupi loodusalal püsitaimestikuga 

kivirandasi 6,8 ha ulatuses. Natura standardandmebaasi kohaselt on elupaigatüübi 

esinduslikkus hinnatud terves ulatuses rahuldavaks (C). Väärtuslik elupaik, kus üksikud 

pajud ja toomingad, ning kaitsealuse liigina on registreeritud balti sõrmkäpp (Dactylorhiza 

Baltica). Elupaik asub planeeringuala lääneosas, paiknedes pikki rannikuala. 

Vasakkeermese pisiteo (Vertigo angustior) elupaikadeks on nii niisked niidud, allikalised 

madalsood kui ka metsad. Keskkonnaregistrisse (EELIS) kantud vasakkeermese pisiteo 

leiukoha piirid tuginevad selle liigi kohta teada olnud sajandivahetuse teadmistel ning 

hõlmab nii rannikuala kui ka erinevat tüüpi metsi. Viimasel aastakümnel on sellele liigile 

veidi enam tähelepanu pööratud. Valdavalt on vasakkeermest pisitigu leitud 

rannaniitudelt, madalsoodest ja märgadest metsadest. Kuivadest metsatüüpidest 

pisitigusid ei ole leitud.  

Viimase kümne aasta jooksul on planeeringualal paiknev endine rannalõugas, mille 

kaldaalalt on pisitigusid leitud, tugevasti kinni kasvanud. Soine ala, mis veel vaid kõrgvee 

ajal on vesine, on kuivemal perioodil kujunemas järjest enam sobivaks elupaigaks 

vasakkeermesele pisiteole. 2015. aastal oli soostunud ala edelaosas veidi niidetud, mis 

piirab pilliroo vohamist ning muudab ala pisiteole kindlasti sobivamaks elupaigaks. 

 Kavandatava tegevuse seotus kaitsekorraldusega  

Planeeringuga kavandatav tegevus ei ole ala kaitsekorraldusega ette nähtud ja otseselt 

kaitse-eesmärgiks vajalike tegevustega seotud.  

  Mõjupiirkonna täpsustamine sh muud sarnased kavad ja projektid 

Teisi teadaolevaid kavasid ja projekte, mis avaldaksid kavandatava tegevusega koosmõju 

Natura 2000 võrgustikku kuuluvatele aladele, ei kavandata. 
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 Tõenäoliselt olulise negatiivse mõju hindamine Natura-ala terviklikkusele 

ja kaitse-eesmärkide saavutamisele 

Tulenevalt eelnevast teabest Suurupi loodusala kaitse-eesmärkide, nende asukoha ja 

paiknemise kohta kavandatava tegevuse suhtes on viidud läbi mõjude hindamine, mis on 

koondatud Tabelisse 2. 

Tabel 2 Mõju hindamine Suurupi loodusala kaitse-eesmärkidele 

Elupaigatüüp/liik Seos planeeritavaga alaga Hinnang mõjule 

9010*- vanad 

loodusmetsad 

Vanad loodusmetsad esinevad 

planeeringuala loodeosas. Elupaiga 
leidumise piirkonnas ega selle 
vahetus läheduses ei ole 
detailplaneeringuga kavandatud 
tegevusi (elamu- ega teemaad jms).  

Elupaigatüüp paikneb väljaspool 

planeeritavat elamumaad, seega 
kavandatava tegevusega ei muutu 
elupaigatüübi struktuur, pindala 
ega selle väärtus. 

 

9080*- soostuvad 
ja soo-lehtmetsad 

Soostuvad ja soo-lehtmetsad 
esinevad planeeringuala loodeosas. 
Elupaiga leidumise piirkonnas ega 

selle vahetus läheduses ei ole 
detailplaneeringuga kavandatud 
tegevusi (elamu- ega teemaad jms). 

Elupaigatüüp paikneb väljaspool 
planeeritavaid tegevusi, seega 
ehitustegevusega ei muutu 

elupaigatüübi struktuur, pindala 
ega selle väärtus. 

 

1220- püsi-

rohttaimestuga 
kivirannad 

Elupaigatüüp püsi-rohttaimestuga 

kivirannad esinevad planeeringuala 
loodeosas. Elupaiga leidumise 
piirkonnas ega selle vahetus 
läheduses ei ole detailplaneeringuga 

kavandatud tegevusi (elamu- ega 
teemaad jms). 

Detailplaneeringuga ei kavandata 

olemasoleva maakasutuse 
muudatusi kõnealuse 
elupaigatüübi piirkonnas, mistõttu 
ei kahane elupaiga pindala ega 

väärtus. 

Vasakkeermene 
pisitigu (Vertigo 
angustior) 

Vasakkeermest pisitigu leidub 
vastavalt EELIS andmebaasile 
planeeringuala loodeosas. Teo 
elupaiga leidumise piirkonnas ega 

selle vahetus läheduses ei ole 
detailplaneeringuga kavandatud 
tegevusi (elamu- ega teemaad jms). 

Detailplaneeringuga ei kavandata 
olemasoleva maakasutuse 
muudatusi loodusala 
vasakkeermese pisiteo elupaikade 

piirkonnas, mistõttu ei kahane 
elupaiga pindala ega väärtus.  

 

Nagu tabelis 1 selgub ei mõjuta planeeringuga kavandatav tegevus otseselt ega kaudselt 

kaitstavaid elupaigatüüpe. Loodusala piires on ka kaitstava liigi – pisitigu elupaiga 

levikuala tagatud. 

Tabelis 3 on kokkuvõtvalt toodud kavandatava tegevuse mõju Suurupi loodusala 

terviklikkusele ja kaitse-eesmärkide saavutamisele. 
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Tabel 3 Kavandatava tegevuse mõju Suurupi loodusala terviklikkusele ja kaitse-

eesmärkide saavutamisele 

Kas projekt või kava võib: Jah/ei Selgitus 

Aeglustada ala kaitse-eesmärkide 
saavutamist? 

Ei Tegevus ei mõjuta loodusala kaitse-
eesmärke loodusala piires. 

Katkestada ala kaitse-eesmärkide 
suunas liikumise? 

Ei Tegevus ei mõjuta loodusala kaitse-
eesmärke loodusala piires. 

Takistada selliste tegurite toimimist, 
mis aitavad säilitada ala soodsat 
seisundit? 

Ei Tegevus ei mõjuta loodusala kaitse-
eesmärke loodusala piires. 

Häirida ala soodsa seisundi 

indikaatorina kasutatavate võtmeliikide 
tasakaalu, levikut ja asustustihedust? 

Ei Ei ole tõenäoline, et kavandatava tegevusega 
kaasneksid ulatuslikud häiringud, mis võiksid 
võtmeliikide levikut mõjutada 

Teised indikaatorid: Kas projekt või 
kava võib: 

  

Põhjustada muutusi kriitilise 

tähtsusega, ala olemust määravates 
aspektides (nt toitainete tasakaal), 
millest sõltub ala toimimine elupaigana 
või ökosüsteemina? 

Ei Tegevus ei mõjuta loodusala kaitse-
eesmärke loodusala piires. 

Muuta ala struktuuri ja/või funktsiooni 

määravate seoste (nt pinnase ja vee 
või taimede ja loomade vaheliste 

seoste) dünaamikat? 

Ei Tegevus ei mõjuta loodusala kaitse-
eesmärkideks olevate liikide seisundit ega 
loodusala struktuuri. 

Mõjutada alal prognooside järgi või 
eeldatavalt toimuvaid looduslikke 
muutusi (nagu näiteks veedünaamika 

või keemiline koostis)?  

Ei Tegevus ei mõjuta loodusala kaitse-
eesmärkideks olevate liikide seisundit ega 
loodusala struktuuri 

Vähendada esmatähtsate 
elupaigatüüpide pindala? 

Ei Planeeringuala ei jää esmatähtsate 
elupaigatüüpide alale ja mõju ulatumine 
ehitustsoonist välja ei ole tõenäoline. 

Vähendada esmatähtsate liikide 

arvukust? 

Ei Tegevus ei mõjuta loodusala kaitse-
eesmärke loodusala piires. 

Muuta esmatähtsate liikide vahelist 
tasakaalu? 

Ei Tegevus ei mõjuta loodusala kaitse-
eesmärke loodusala piires. 

Vähendada ala mitmekesisust? Ei Tegevus ei mõjuta loodusala kaitse-
eesmärke loodusala piires. 

Põhjustada häirimist, mis võib 
mõjutada asurkondade suurust või 
esmatähtsate liikide vahelist tasakaalu 
või asustustihedust? 

Ei Tegevus ei mõjuta loodusala kaitse-
eesmärke loodusala piires. 
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Kas projekt või kava võib: Jah/ei Selgitus 

Põhjustada killustatust? Ei Loodusala killustatust ei teki. 

Põhjustada peamiste tunnuste (nt 
puistaimkate, loodetele avatus, iga-
aastased üleujutused jne) vähenemist 
või hävimist? 

Ei Tegevuse käigus ei kahjustata loodusala 
üldist struktuuri. 

 

 Kokkuvõte Natura hindamise tulemustest 

Kavandav tegevus ei oma Suurupi loodusalale ja selle kaitse-eesmärgiks 

olevatele elupaigatüüpidele ja liikidele negatiivset mõju loodusala piires. 

6.2. MÕJU SOTSIAALSELE KESKKONNALE 

6.2.1 MAAKASUTUSLIKUD MÕJUD JA ELUKESKKONNA KVALITEET 

Planeeringuga on ette nähtud muudatused maakasutuses ning olemasolevale metsaga 

kaetud maatulundusmaale nähakse ette kuni 10 elamumaakrundi kavandamine. Samuti 

on planeeringuga on tagatud juurdepääs mereäärsele lautrikohale avaliku kasutusega teelt 

(tee asukohaalternatiivid I, II ja III, vt ptk 7.2).  

Elukeskkonna kvaliteet moodustub mitmetest teguritest, mille olulisus iga inimese jaoks 

sõltub isiklikest väärtushinnangutest. Teguritena on välja toodud näiteks ligipääsu 

rohealadele, heakorda või piirkonna homogeensust-heterogeensust elustiilide seisukohalt. 

Praegusel hetkel on ala, kuhu kavandatakse tegevust, osaliselt kõrghaljastusega ja 

hoonestuseta ala. Kavandatava ja täiendava infrastruktuuriobjekti rajamine võib olla 

osade elanike poolt tajutav olulise muudatusena ümbritsevas keskkonnas visuaalse 

mõjuna.  

Lisaks on ette nähtud lautrikohale viiv avalik juurdepääsutee, mis tee 

asukohaalternatiivide I ja II kohaselt kulgeb vahetult Almare AÜ elamukruntide 

lähedusest. Seega on mõjutatud eelkõige kinnistu omanikud, kelle elamud piirnevad  

kavandatava teelõiguga. Tee alternatiiv I kulgeks mere ja olemasolevate elamute vahelt 

ning mõjutatud oleks kaks Almare tee  19 ja 28 kinnistut Tee alternatiiv II puhul mõõduks 

juurdepääsutee u üheksast Alamare tee kinnistust (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24). 

Juurdepääsutee alternatiivide rajamisega ei kaasne olulist arvestatavat ruumilist ja 

visuaalset mõju (vaate piiramine, varjestamine) olemasolevale olukorrale. Kavandava tee 

rajamine vahetult kinnistute piirile võib olemasolevate elanikele olla eelkõige tajutav 

visuaalse häiringuna, s.t muutused olemasolevas maakasutuses, toimuvad tegevused 
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mõjutavad isiku heaolu, häirivad senist rahu, elukorraldust ja lisaks senist vaadet merele. 

Visuaalse mõju olulisus sõltub peamiselt vaatajagruppide esindatusest, arvukusest ning 

tundlikkusest. Igapäevaselt on põhiliseks vaatajagrupiks kohalikud elanikud ning seega 

võib uute tehisobjekti lisandumine looduskeskkonda mõjuda neile esialgu visuaalse 

häiringuna, kuna kohalike elanike näol on tegemist tundliku grupiga ning muutunud vaated 

avanevad koduaknast või koduteelt.  

Avalduvad ebasoodsad mõjud ei kahjusta otseselt küll inimese tervist, kuid võib olla 

tajutav inimesele kui füüsiline või vaimne ebamugavus (nt takistab kodu nautimist, häirib 

vaateid jne). Paljude selliste keskkonnahäiringute puhul on vajalik ühiskonna toimimise 

seisukohalt kompromiss ja talumiskohustus. Ülemate strateegiliste dokumentidega paika 

pandud ja lubatud maakasutustingimuste puhul tuleb isikutel eeldada, et täielik privaatsus 

ei ole väljapool kinnistut enamasti saavutatav. Kokkuvõttes ei kaasne planeeritavate 

objektide rajamisega märkimisväärset ruumilist ja visuaalset mõju. 

Planeeringu seletuskirjast ei selgu, kuhu on kavandatud avalik parkla lautrikohta 

kasutatavatele külastajatele. Ette nähtud parkimiskoha olemasoluta toimub 

tõenäoliselt parkimine vahetult tee äärtel või ka olemasolevate AÜ 

elamukruntidel, mis võib tekitada pahameelt olemasolevale kogukonnale. 

6.2.2 MÕJU INIMESE TERVISELE JA HEAOLULE 

Müra 

Planeeringualale on kavandatud kuni 10 elamukrunti ning ca 20 parkimiskohta, mis ei 

suurenda piirkonna liikluskoormusi märkimisväärselt, ala iseloomust tulenevalt ei ole 

parklakohtade täitumine ja vabastamine sedavõrd aktiivne kui näiteks kaubanduskeskuste 

puhul. Kuna tegemist ei ole ka tööstusalaga siis koosneb praktiliselt kogu liiklus 

sõiduautodest, mis põhjustavad kordades väiksema häiringu kui nt raskeveokid. 

Planeeringualale on juurdepääs Metsavahi tee kaudu lõunasuunast. 

Elamualade puhul võib üldjuhul eeldada, et 1 parkimiskohaga kaasneb päeva jooksul 2 

liikumist (nt tööle ja tagasi) ehk ühe elamumaa kohta kuni 4 liikumist ööpäevas, kahes 

suunas kokku seega ca 40 möödasõitu ööpäevas (valdavalt päevasel ajal). Erandjuhtudel 

võib liikluskoormus olla muidugi ka kõrgem, kuid igapäevaselt jääb suurusjärku 50 

liikumist ööpäevas. Elamuala puhul koondub suur osa liiklusest ajavahemikku 7.00-9.00 

hommikul ja 16.00-18.00 õhtul, muul ajal on liikluskoormus kordades madalam (või isegi 

nullilähedane). Nii-öelda tipptunni liikluskoormuseks võib seega võtta ca 10 möödasõitu. 

Kavandatava lautrikohani viiva tee igapäevane liikluskoormus jääb tõenäoliselt samuti 

suurusjärku 50 möödasõitu (kahes suunas kokku) või väiksemaks.  

Kokku võib planeeringu realiseerimisega lisanduvaks liikluskoormuseks hinnata ca 100 

möödasõitu ööpäevas, ent mürahinnangus lähtutakse kaks korda suuremast sagedusest 
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ehk 200 möödasõitu ööpäevas, mis peaks igapäevasid mõjusid küll selgelt üle hindama, 

kuid sel moel on kindlasti võimalik välistada mõjude hindamise heale tavale mitte vastav 

mõjude alahindamine ning võimalikud hilisemad häiringud. 

Planeeringualast tingitud liikluskoormused on siiski äärmiselt väiksed ning ei saa ka 

teoreetiliselt põhjustada müra või õhusaaste normväärtuste ületamist. Tavapäraselt 

muutub müratemaatika aktuaalseks liikluskoormuste korral suurusjärgus ca 2000-3000 

sõidukit ööpäevas, kuid ka sel juhul on probleeme ainult tee vahetus läheduses. Tallinna 

ja Tartu põhitänavatel küündib liikluskoormus 2000-3000 sõidukini tunnis ehk ca 30 000 

sõidukini ööpäevas. Vastavalt on ka teede äärsed mõjud (müra, õhusaaste) antud juhul 

enam kui suurusjärgu võrra väiksemad kui suuremate linnades. 

Müra normtasemed on sätestatud sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid. Planeeringuala ning lähiümbruse elamualad on määruse alusel 

klassifitseeritavad II kategooria elamualadeks.  

Olemasolevate elamualade müra hindamisel tuleb aluseks võtta piirtaseme nõuded: 

välisõhu (õueala) piirtase on 60 dB päeval ja 55 dB öösel, sh hoonete tänavapoolsel küljel 

on lubatud 65 dB päeval ja 60 dB öösel. Kavandavate elamualade puhul tuleb aluseks 

võtta aga rangemad nõuded ehk välisõhu taotlustase 55 dB päeval ja 45 dB öösel. 

Planeeringuala kohta puuduvad hilisemad detailsed liiklusuuringud (viimane teadolev 

liiklusloendus aastal 2008, mil loendusperioodil läbis Viti Metsavahi teelõiku 631 

sõidukit17), kuid olemasolevat liikluskoormust on võimalik hinnata lähima maantee järgi. 

Planeeringualale suunduva Viti Metsavahi tee liikluskoormus Tallinn-Rannamõisa–

Kloogaranna teega ristumiskohas on Maanteeameti 2014. a liiklusloenduse põhjal 575 

sõidukit ööpäevas (sh 1 % raskeliiklust). Kuna Metsavahi tee läbib Vääna-Jõesuu küla 

(ning valdav osa liiklust suundub asulasse) on planeeringuala piirkonda jõudev 

liikluskoormus märkimisväärselt väiksem – ca 50-100 (maksimaalselt) sõidukit ööpäevas. 

Sõidukiirus kitsastel ja käänulisel teedel jääb eeldatavalt suurusjärku 50 km/h, vahetult 

elamute piirkonnas ei ole suurem kiirus ka soovitatav. 

Perspektiivne liiklusmüra tase, müra levik ja müratsoonide laiused arvutati 

keskkonnamüra modelleerimise spetsiaaltarkvaraga SoundPLAN 7.4, kasutades Euroopa 

Liidus tunnustatud liiklusmüra arvutusmeetodit "NMPB-Routes-96“. Tegemist on 

Prantsusmaa siseriiklikku arvutusmeetodiga, mis on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega seotud Direktiivis 02/49/EÜ (5. juuni 2002) 

toodud soovituslik arvutusmeetod liikmesriikidele.  

Järgnevalt kirjeldatakse transpordimürast tingitud erineva tugevusega müratsoonide 

ulatust Vääna-Jõesuu külas suurima liikluskoormusega piirkonnas (vahetult enne Tallinn - 

Rannamõisa – Kloogaranna teega ristumist) ehk tabelis on toodud erineva tugevusega 

                                       
 
17 Liiklusloendus maanteel nr 11389 Viti metsavahi tee, koostanud CASA VIDA OÜ 
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müra levimiskaugust teest olemasolevas (575 sõidukit ööpäevas) ja prognoositavas 

maksimaalses situatsioonis (575+200 sõidukit ööpäevas): 

 

LAeq päeval  

(07.00-23.00)  

LAeq öösel 

(23.00-07.00) 

olemasolev perspektiivne olemasolev perspektiivne 

>45 dB 

kuni 40-45 m  

tee teljest 

kuni 50-55 m  

tee teljest 

kuni 10 m  

tee teljest 

kuni 12-15 m  

tee teljest 

>50 dB 

kuni 20 m  

tee teljest 

kuni 25-30 m  

tee teljest 

teealal kuni 5 m tee teljest 

>55 dB 

kuni 8-10 m  

tee teljest 

kuni 10-12 m  

tee teljest 

 

- 

 

- 

>60 dB teealal teealal 

 

- 

 

- 

Arvutustulemuste põhjal võib järeldada, et nii olemasolevas kui ka perspektiivses 

situatsioonis ei põhjustata liiklusmüra piirtaseme (60/55) ületamisi väljaspool teeala ka 

Metsavahi tee suurima liikluskoormusega lõigus (Vääna-Jõesuu külas). 

Vääna-Jõesuu külast planeeringuala suunas kulgeva teelõigu liikluskoormus jääb 

eeldatavasti vähemalt 3-4 korda väiksemaks võrreldes Vääna-Jõesuu külast Kloogaranna 

teele suunduva liiklusega ning vastavalt on ka teeäärne müratase vähemalt 5 dB võrra 

madalam. Lisaks jaguneb planeeringuala liiklus kahe tee (idapoolne elamualadeni viiv 

ühendustee ja läänepoolne lautrikohani suunduv tee) vahel ning mõju planeeringuala 

keskel asuvate olemasolevate elamualade piirkonnas ning planeeritavate elamute 

läheduses on veel ca 2 korda väiksem.  

Toodud liiklusmüra tasemed ei nõua üldjuhul erimeetmeid (nt tavapärasest suurem 

hoonete heliisolatsioon) ka uute müratundlike hoonete planeerimisel. Kavandades 

planeeringualale elu- ja magamistube piisab välispiirde ühisisolatsiooni (R’tr,s,w+Ctr) 

väärtusest 35 dB, mis on tavapärane minimaalne praktika uute elamute projekteerimisel. 

Planeeringuala keskel asuvate olemasolevate elamualadega külgnevate teede 

(sh kavandatavate) müratase teealal jääb suurusjärku 50 dB päeval ja 40 dB 

öösel, teele lähimate hoonete alal (nt 10-15 m kaugusel teest) on müratase 5-10 

dB madalam ehk olemasolevate elamualade müra normväärtuste ületamiseks 

peaks liikluskoormused ca 10 korda tegelikest suuremad olema. 

Välisõhu kvaliteet 

Välisõhu kvaliteet ei ole toodud liikluskoormuste juures probleemiks ka vahetult teede 

ääres ning kindlasti mitte olemasolevate ja kavandatavate elamupiirkondade õuealal.  

Liiklusest pärinevate saasteainete levik välisõhus on reeglina kontsentreeritud tee 

vahetusse lähedusse. Saasteainete levik olulistes kontsentratsioonides piirdub tee-alaga 

ning selle vahetu ümbrusega, ka suure liikluskoormusega tänavate ääres küündib 
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normväärtuse ületamise ala harva kümmekonnast meetrist kaugemale. See on eelkõige 

tingitud heitgaaside väljalaskeavade madalast kõrgusest maapinna suhtes. Edasi toimub 

saasteainete oluline hajumine (saastekontsentratsioonide lahjenemine) välisõhus, 

mistõttu kontsentratsioonid näiteks 20-30 m kaugusel teest on juba tagasihoidlikud, 

saasteained on reeglina hajunud nii horisontaal- kui ka vertikaalsuunas. 

Välisõhu kvaliteet on aktuaalne eelkõige suurte linnade tihedama liiklusega ristmikel, kus 

mitmest suunast läheneb ristmikule mitu tuhat sõidukit tunnis, antud situatsioon võib 

perspektiivseks tipptunni liikluskoormuseks kujuneda ca 100 sõidukit Viti asulas ja ca 25 

sõidukit planeeringualal. Õhusaaste osas probleemseid ristmikke läbib aga ca 4000-5000 

või enam sõidukit tunnis (ehk 40 000-50 000 sõidukit ööpäevas), samuti suurendavad 

õhusaastet liiklusseisakud ja ka sel juhul esinevad norme ületavad saasteainete 

kontsentratsioonid üldjuhul ainult vahetult teepinna kohal ja tee läheduses.  

Antud juhul on detailplaneeringuala ümbruses tegemist enam kui suurusjärgu 

võrra väiksemate liikluskoormustega ning vastavad õhusaaste tasemed jäävad 

samuti rohkem kui 10 korda tervisele ohtlikest piirväärtustest madalamaks. 

6.3. JÄÄTMEKÄITLUS 

Visuaalse vaatluse tulemusena ei täheldatud keskkonnakaitseliselt oluliste objektide 

otseste või kaudsete jälgede (mahutite täitesõlmed, kessoonid, kaevud jms) olemasolu, 

mis viitaksid likvideeritud, maetud või muul moel varjatud objektide paiknemisele alal. 

Harku valla haldusterritooriumil määrab jäätmehoolduse korra kohustuslikult kõikidele 

juriidilistele ning füüsilistele isikutele Harku valla jäätmehoolduseeskiri. 

Ehituse käigus tekib eeldatavasti ehitusjäätmeid, mida tuleb käidelda nõuetele vastavalt. 

Ohtlike ainete või reostuskollete ilmnemisel tuleb need puhastada selleks ettenähtud 

korras, sellest enne asjaomaseid instantse teavitades. 

Planeeritava detailplaneeringu realiseerimisel saavad peamisteks jäätmeliikideks 

elumajades tekkivad olmejäätmed ning korduv- ja taaskasutatavad jäätmed. Iga tegevuse 

juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada. Tekkinud jäätmeid tuleb 

taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ega ole muude käitlusviisidega võrreldes 

ülemäära kulukas. Et võimaldada olmejäätmete taaskasutamist võimalikult suures 

ulatuses, on olmejäätmeid ette nähtud koguda liikide kaupa eraldi mahutitesse.  

Olmejäätmete kogumiseks paigutatakse kruntidele kogumismahutid. Jäätmed antakse üle 

vastavat luba omavale ettevõttele/isikule. Jäätmeveo korraldab jäätmevaldaja. Jäätmeid 

käsitletakse vastavalt jäätmehooldus eeskirjadele. Kogumismahutite asukohad 

määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. 
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6.4. KUMULATIIVSED MÕJUD 

Mõju hindamisel pöörati tähelepanu ka mõju erinevale avaldumisviisile – kumulatiivsusele, 

sünergilisusele ja ajalisele dimensioonile. Erialakirjanduses käsitletakse kaudseid ja 

kumulatiivseid mõjusid ning koosmõju teemat järjest aktiivsemalt ja tähelepanu vajavana. 

Siiski on teema alles arenemas ning ka näiteks ka definitsioone on ohtralt - seetõttu on 

rakenduslikes keskkonnamõju hindamistes kõiki kolme tüüpi (kumulatiivseid, sünergilisi, 

ajalise dimensiooniga) mõjusid käsitletud koondnimetusega – kumulatiivsed mõjud. 

Sisuliselt on selline lähenemine õigustatud, sest kumulatsiooniaspekt on ühiselt omane 

kõigi kolme tüübi keskkonnamõjudele. 

Kumulatiivne mõju on üksikute tegevuste ja mõjuliikide koostoimes avalduv/tekkiv mõju 

(mis ei pruugi olla erinevate mõjude „aritmeetiline summa”). 

Koosmõju võib avaldada juhul, kui piirkonnas toimub samaaegselt teisi ehitus või 

rekonstrueerimistöid. KSH töögrupil puudub informatsioon samaaegselt kavandatavate 

suuremahuliste ehitustegevuste kohta kavandatava planeeringuala vahetus ümbruses, 

mis võiks kaasa tuua olulise kumulatiivse mõju tekke. 



  

 

   

 

7. ALTERNATIIVIDE VÕRDLUS, LEEVENDAVAD 

MEETMED/ETTEPANEKUD DETAILPLANEERINGU 

TÄIENDAMISEKS JA KORRIGEERIMISEKS 

7.1. PÕHI-ALTERNATIIVIDE VÕRDLUS 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise raames käsitleti mitut alternatiivi ning tehti 

ettepanekuid planeeringulahenduse korrigeerimiseks. 

Alternatiivsetest lahendustest on vaatluse all kaks põhialternatiivi (kui kaks kõige 

reaalsemat alternatiivi): 

 Alternatiiv 1 ‒ Arendaja poolt kavandatava detailplaneeringu lahenduse 

elluviimine vastavalt eelpool kirjeldatule. 

 0-alternatiiv ehk detailplaneeringu rakendamisest loobumine ja planeeringualal 

olemasoleva olukorra säilimine. 

Olemasoleva olukorra säilimine ehk 0-alternatiivi käsitluse vajadus tuleneb KeHJS 

nõuetest. 0-alternatiivi ehk “kavandatava tegevuse ellu viimata jätmise” ning KSH 

objektiks olnud detailplaneeringu võrdluse sisu on toodud Tabelis 4. Pikemalt on võrdluse 

aluseks toodud hinnangud lahti kirjutatud peatükis 6 - Detailplaneeringu elluviimisega 

kaasnevad mõju - kõikide käsitletavate mõjukomponentide lõikes iga alapeatüki juures 

eraldi. 
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Tabel 4 Alternatiivide ellurakendamisega kaasnevate mõjude võrdlustabel 

Mõju valdkond Alternatiivid 

0-alternatiiv Alternatiiv 1 - detailplaneeringu kavandatav 
lahendus, sh trassialternatiiv I 

Loodus-
keskkond 

Pinnas ja veestik Mõju neutraalne Mõju neutraalne. Planeeritava maa-ala veega 
varustamine toimub olemasolevast ühisveevõrgust, 

Aruheina tee ja Metsavahi tee trassist. Samuti suunatakse 
reovesi elamumaalt olemasolevasse ühisreoveetrassi 
millega ei kaasne keskkonnale negatiivset mõju. 

Taimestik ja loomastik, s.h 
kaitsealused liigid 

Mõju neutraalne. Säilivad 
olemasolevad liigid ja liikide 
elupaigad. Ei teki konfliktalad 
loomade liikumiseks. 

Mõningane negatiivne mõju. Planeeringualal paiknevad 
mitmeid kaitstavate liikide kasvukohad. Rootsi kukitsat, 
mis kasvab tiheasustusalast lõuna pool, võib ohustada 
lautrikohani rajatava tee ehitus. Tee asukohta tuleks 
korrigeerida ning rajada alale, kus kaitsealust 
taimeliiki ei kasva. Planeeringu seletuskirjast ei selgu 

samuti, kuhu on kavandatud avalik parkla lautrikohta 
kasutatavatele külastajatele. Ettenähtud parkimiskoha 

olemasoluta toimub tõenäoliselt parkimine vahetult tee 
äärtel, mis võib mõjutada kaitstavate taimeliikide 
elupaikasid. Käesolev planeeringulahendus on arvestanud 
kaitstavate loomaliikide leiukohtade ning ei avalda neile 
olulist negatiivset mõju. 

Rohevõrgustik Mõju neutraalne Mõju neutraalne või nõrgalt negatiivne. Planeeringuala 
on rohevõrgustikuga ümbritsetud ning ala lääneserva läbib 
piki rannikut kulgev rohekoridor. Lisaks on planeeritava ala 
kagunurk rohevõrgustiku koridoriga osaliselt kattuv. 
Ehitustegevusega ei ohustata otseselt rohevõrgustiku 

toimimist. 

Natura 2000 alad Mõju neutraalne või nõrgalt 

negatiivne. Mitmed poolloodulikud 
kooslused vajavad hooldust ja 
taastamist. 

Mõju neutraalne. Planeeringuala kattub osaliselt Natura 

loodusalaga, kus paiknevad loodusdirektiivis nimetatud 
elupaigatüübid. Planeeringualal esinev Natura loodusala 
jääb väljapoole ehitusala. Seega ehitustegevusega ei 
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Mõju valdkond Alternatiivid 

0-alternatiiv Alternatiiv 1 - detailplaneeringu kavandatav 
lahendus, sh trassialternatiiv I 

kaasne Suurupi loodusalal elupaigatüüpide 
struktuurimuutust ega pindala vähenemist. 
 

Sotsiaalne- 

keskkond 

Maakasutus ja elukeskkonna 

kvaliteet 

Mõju neutraalne Mõningane negatiivne mõju. Planeeringuga on ette 

nähtud lautrikohane viiv avalik juurdepääsutee, mis 

planeeringulahenduse kohaselt kulgeb vahetult Almare AÜ 
elamukruntide lähedusest ning mere ja olemasolevate 
elamute vahele. Seega on kavandava tee rajamine 
nimetatud asukohas tõenäoliselt olemasolevate elanikele 
tajutav visuaalse häiringuna. Planeeringu seletuskirjast ei 
selgu, kuhu on kavandatud avalik parkla lautrikohta 

kasutatavatele külastajatele. Ette nähtud parkimiskoha 
olemasoluta toimub tõenäoliselt parkimine vahetult tee 
äärtel või ka olemasolevate AÜ elamukruntidel, mis võib 
tekitada pahameelt olemasolevale kogukonnale. 

Mõju inimese tervisele ja 

heaolule 

Mõju neutraalne Mõju neutraalne või nõrgalt negatiivne. Tee 

liikluskoormused on nii praegusel ajal kui tulevikus siiski 
suhteliselt madalad ning ei põhjusta ka tee vahetus 
läheduses müra normväärtuste ületamisi. Transpordist 
lähtuv õhureostus ei ole antud juhul märkimisväärne, 
väljaspool sõidutee ala ei ole nii hetkeolukorras ega ka 
lähitulevikus puhul tegemist probleemiga. 
 

Kultuuripärand  Mõju puudub Mõju puudub 
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7.2. TEETRASSI ALTERNATIIVIDE VÕRDLUS 

Avalikustamisel ja avaliku arutelul tehti ettepanek (Almare tee 28 kinnistu omanike 

poolt) alternatiivse juurdepääsutee asukohana määrata Almare AÜ kinnistutest põhja 

suunas väljakujunenud muldkehale rajatav tee asukoht ning hinnata sellega 

kaasnevaid mõjusid. 

 

Peale avaliku arutelu töötati lisaks põhi-alternatiivlahendusele välja kolm võimaliku 

tee-asukoha alternatiivi, vt tabel 5. 
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Tabel 5 Teetrassi asukohavariantide hindamine 

Mõjuvaldkond Tee-alternatiivid 

Tee-alternatiiv I Tee-alternatiiv II Tee-alternatiiv III 

  Juurdepääs planeeritavatele 

kruntidele ja lautrikohale toimub 

avaliku kasutusega Metsavahi tee 

kaudu. Tee läbib Urgumetsa 

kinnistu metsaala ja Almare tee 26 

kinnistust osaliselt metsaala ning 

mööda võsastunud rannaniidu 

servaala, mis piirneb Almare tee 19 

ja 28 kinnistutega (skemaatiliselt 

joonis 17). 

Juurdepääs planeeritavatele 

kruntidele ja lautrikohale toimub 

avaliku kasutusega Aruheine tee 

kaudu. Planeeritav tee lautrikohta 

kavandatakse Almare kruntidest 

põhjapoolt, mis läbib Aruheina tee 

36 kinnistut. AÜ Almare tee 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 krundid 

paiknevad vahetult merre suubuva 

kraaviga, mille muldvallile on 

kavandatud pinnastee lautrikohani 

(skemaatiliselt joonis 18). 

Juurdepääs planeeritavatele 

kruntidele ja lautrikohale 

toimub avaliku kasutusega 

Aruheine tee kaudu. 

Kavandatav tee lautrikohta 

kavandatakse Almare 

kruntidest põhjapoolt, mis läbib 

Aruheina tee 36 kinnistut, 

planeeritud, elamukruntide pos 

5A ja 3A vahelt (skemaatiliselt 

joonis 19). 

Loodus-

keskkond 

Pinnas ja veestik Planeeritaval juurdepääsutee 

asukohas on olemas osaliselt 

kõrgem muldkeha, mis vajaks 

laiendamist. Tee rajamine ei 

põhjustaks olulisi muutusi 

pinnaveerežiimis. 

Mõju puudub. 

Juurdepääsutee on ette nähtud 

merre suubuva kraavi 

muldvallilisele osale, mida on juba 

varasemalt kasutatud 

juurdepääsuks lautrini kui ka AÜ 

kinnistutele. Tee rajamine ei 

põhjustaks olulisi muutusi 

pinnaveerežiimis.  

Almare tee 30 kinnistul asub 

puurkaev (kat nr 664), mille puhul 

tuleb arvestada 10 m 

sanitaarkaitseala piiranguga tee 

Juurdepääsutee rajamisel 

vajalik ulatuslik metsaraie 

perioodiliselt liigniisketel 

soovikumetsa alade.  Mõju 

seisneb niiskusrežiimi 

muutustes metsa raadamise 

tagajärjel. Metsade ulatuslik 

raadamine võib põhjustada 

maapinna liigniiskuse 

suurenemist juba olemasoleval 

niiskel alal, kuna puud on suure 

transpiratsioonivõimega ning 
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Mõjuvaldkond Tee-alternatiivid 

Tee-alternatiiv I Tee-alternatiiv II Tee-alternatiiv III 

asukoha määramisel. Mõju 

puudub. 

puude hävitamisel vee 

aurustumine pinnasest ja 

taimestikust väheneb. 

Mõningane negatiivne mõju. 

Taimestik ja 

loomastik, s.h 

kaitsealused liigid 

Tee rajamisega kaasneb puude 

eemaldamine planeeritavalt 

teealalt. Metsaregistri kohaselt 

paikneb planeeritav tee mustika ja 

tarna kasvukohatüüpide, eelkõige 

männi enamustega puistutes. 

Pinnastee on kavandatud roo-

loorkulli, punajalg-tildri ja sookure 

elupaikade lähedusse, kuid 

perspektiivne juurdepääsutee 

tõenäoline kasutusintensiivsus ei 

mõjuta oluliselt liikide pesitsemist 

alal (vt ptk 6.1.4). Mõju 

neutraalne või nõrgalt 

negatiivne. 

Juurdepääsutee on ette nähtud 

valdavalt merre suubuva kraavi 

muldvallilisele osale, seega vajalik 

metsaraie eelkõige Almare tee 

poolses osas.  

Juurdepääsutee läbib väike-

kärbsenäpp elupaika ja osaliselt 

karulaugu kasvukohta. Tegemist ei 

ole mõjudega, mis võiksid ühegi 

nimetatud liigi populatsiooni olulisel 

määral mõjutada (vt ptk 6.1.4). 

Mõju neutraalne või nõrgalt 

negatiivne 

Otsene ulatuslik lokaalne mõju 

taimekooslustele on 

destruktiivne, metsa raadamise 

käigus sealne kooslus hävib. 

Mõningane negatiivne mõju. 

Rohevõrgustik Ehitustegevusega ei ohustata otseselt rohevõrgustiku toimimist. Püsivaid ja loomade liikumist takistavaid 

rajatisi rohekoridori ette ei nähta. Mõju puudub 

Natura 2000 alad Mõju puudub 

Sotsiaalne 

keskkond 

Maakasutus ja 

elukeskkonna 

kvaliteet 

Kavandatav tee kulgeb Almare tee 

19 ja 28 kinnistutega. Avalduvad 

ebasoodsad mõjud ei kahjusta 

Kavandatav tee kulgeb Almare tee 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 

kinnistustega. Avalduvad 

Ulatuslik metsa raie ja lähiala 

maakasutusmuudatus. Mõju 
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Mõjuvaldkond Tee-alternatiivid 

Tee-alternatiiv I Tee-alternatiiv II Tee-alternatiiv III 

otseselt küll inimese tervist, kuid 

tekitavad inimesele muid füüsilisi 

või vaimseid ebamugavusi. 

Planeeritavate objektide rajamisega 

ei kaasne märkimisväärset ruumilist 

ja visuaalset mõju. Mõju 

neutraalne või nõrgalt 

negatiivne 

ebasoodsad mõjud ei kahjusta 

otseselt küll inimese tervist, kuid 

tekitavad inimesele muid füüsilisi 

või vaimseid ebamugavusi. 

Planeeritavate objektide rajamisega 

ei kaasne märkimisväärset ruumilist 

ja visuaalset mõju. Mõju 

neutraalne või nõrgalt 

negatiivne 

neutraalne või nõrgalt 

negatiivne 

Mõju inimese 

tervisele ja heaolule 

Mõju neutraalne, vt tabel 4. 

Kultuuripärand  Mõju puudub 
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Joonis 17 Teetrassi alternatiiv I. Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti WMS-

kaardirakendus, 2015. Käesoleval joonisel on näidatud teetrassi asukoht, kus 

trassikoridori on nihutatud Rootsi kukitsast u 12-14 m ida poole (vt võrdlus joonis 

11). 

 
Joonis 18 Teetrassi alternatiiv II. Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti WMS-

kaardirakendus, 2015. 
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Joonis 19 Teetrassi alternatiiv III. Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti WMS-

kaardirakendus, 2015. 

Kokkuvõtteks: Nagu Tabelist 5 selgub võib planeeringuga kavandatav lautrikohani 

viiv tee, erinevates asukohtades, mõjutada mõningate kaitstava liikide elupaika või 

kasvukohti. Tee-alternatiiv I puhul oleks mõjutatud Rootsi kukitsa kasvukoht, 

mõningane häiring rannikuelupaikade kaitstavatele linnuliikidele (roo-loorkull, 

sookurg). Tee-alternatiiv II puhul oleks mõjutatud karulaugu kasvukoht ja mõningal 

määral väheneks väike-kärbsenäpp elupaik. Nii tee-alternatiivi I kui II puhul oleks 

vajalik mõningane metsaraie, tee-alternatiiviga III kaasneks aga ulatuslik metsaraie 

niigi perioodiliselt liigniisketel metsaaladele, mis võib omakorda kaasa tuua maapinna 

liigniiskuse suurenemise. Kokkuvõtvalt on kõik kolm tee asukoha-alternatiivi KSH 

seisukohalt võimalikud. Looduskeskkonna tingimustest vaadatuna, oleks tee-

alternatiivide I ja II rakendamine väiksemate keskkonnamõjudega rakendamaks ptk-

s 7.3 nimetatud leevendavaid meetmeid. Suurima ja ulatuslikuma keskkonnamõjuga 

oleks tee-alternatiiv III elluviimine. Sotsiaalsetest mõjudest vaadatuna mõjutavad 

enam Almare AÜ inimesi juurdepääsutee teealternatiivid I ja II, mis kulgeksid 

vahetult kinnituste lähedusest.  

Juurdepääsutee trassivariantide osas tuleb leida planeerijal koostöös planeeringu 

korraldajaga tasakaalustatud lahendus kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna 

kujunemiseks arvestades nii keskkonnahoidu kui majanduslikke ja sotsiaalsed 

aspekte.  
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7.3. LEEVENDAVAD MEETMED JA SEIRE VAJADUS 

Mõjude leevendamise eesmärgiks on vältida või vähendada potentsiaalset negatiivset 

mõju keskkonnale. Tihti on konkreetse mõju leevendamiseks olemas erinevaid 

alternatiive/variante. Sobivaimate leevendusmeetmete valimine peaks toimuma 

planeerimis-, projekteerimis- ja keskkonnaspetsialistide koostööna. Kasutatav meede 

peaks olema majanduslikult teostatav ning keskkonnakaitseliselt sisult parim 

võimalik. Sobiva leevendusmeetme valimine üksi ei taga veel soovitavat tulemust. 

Meetme korrektse rakendamise kindlustamiseks on vajalik koostöö ja järelevalve, 

millele ei pöörata sageli piisavalt tähelepanu. Iga kavandatava tegevuse puhul, mis 

võib halvendada keskkonda, tuleb järgida ennetusprintsiipi: mõjust tuleneva 

keskkonnakahju likvideerimisele keskendumise asemel tuleb püüda mõju 

vältida/ennetada. Mõjude leevendamisega, meetmete väljatöötamise ja 

rakendamisega, tuleb arvestada kõikides projekti etappides: nii planeerimisel, 

kavandamisel, ehitamisel kui ka hooldustöödel.  

Negatiivsete mõjude leevendamiseks ning positiivsete mõjude suurendamiseks nii 

loodus- kui ka sotsiaalmajanduslikule keskkonnale näeb KSH töögrupp ette järgnevad 

leevendavad meetmed: 

 Teetrassi alternatiiv I valikul tuleks tee asukohta korrigeerida ning rajada 

alale, kus kaitsealust taimeliiki – Rootsi kukitsat ega muid kaitstavaid liike - ei 

kasva. Ettepanek võimaliku lautrikohale kulgeva tee asukohana kaaluda selle 

nihutamist 10-20 m ida poole (aruande avalikustamise järgselt on eskiisi 

vastavalt korrigeeritud, vt joonis 17). Oluline on tee rajamise eel kindlasti selle 

kulgemise täpsustamine looduses vastavalt kukitsa kasvukohast. Hetkel 

kulgeb tee hõredamas metsaosas, seega tuleks tee asukoha täpsustamisel 

leida lahendus, mis välistaks omakorda ulatuslikku puude raiet.  

 Teetrassi-alternatiiv II valikul tuleks teemaa alla jäävad karulaugu isendid 

ümber istuda sobivasse kasvukohta. 

 Kaitstavate linnuliikidele häiringu vältimiseks on soovitav ehituaegseid 

tegevusi vältida maist kuni juuni keskpaigani. 

 Oluline on säilitada planeeringualal kõrghaljastuse osakaal maksimaalses 

ulatuses. 

 Planeeringuga ette näha lautrikoha külastajatele parkimisalad lähtuvalt 

juurdepääsutee lahendusest. 

Detailplaneeringu eskiislahenduses on teetrassi alternatiiv I puhul arvesse võetud 

KSH aruandes toodud leevendavat meedet nihutada teetrassi Rootsi kukitsa 

kasvukohast u 12-14 m ida suunal (vt joonis 17).  Lisaks on täiendatud eskiisjoonisel 
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näidatud 7 parkimiskohta, 2 vahetult lautrikoha juures ja 5 parkimiskohta lautri tee 

ääres ca 100 m Metsavahi teest. 

Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev 

jälgimine, mille põhieesmärk on prognoosida keskkonnaseisundit ja saada 

lähteandmeid programmidele, planeeringutele ja arengukavade koostamiseks. 

Keskkonnaseire kavandamisel on eesmärk seostada käesoleva projektiga haakuv 

seirevajadus maksimaalselt juba toimuva seire, keskkonnategevuse ja uuringutega. 

Kuna arendaja poolt kavandatava tegevusega ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid, siis 

täiendavat detailplaneeringust tulenevat seiret KSH töögrupi hinnangul vaja teostada 

ei ole.  
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8. KOKKUVÕTE 

Harku valla Vääna-Jõesuu küla Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina 

36 maaüksuste ja Keila 1 maaüksuse osa kinnistute ning nende lähiala 

detailplaneering ja KSH on algatatud Harku Vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 

124. 

Detailplaneeringuala paikneb Harju maakonnas Harku vallas, Vääna-Jõesuu 

põhjaosas. Planeeringuala hõlmab Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, 

Aruheina 36 ja Keila 1 maaüksuse osa kinnistute ning nende lähiala maaüksusi. 

Juurdepääs planeeringualale toimub Metsavahi tee kaudu. 

Planeeringuga on ette nähtud muudatused maakasutuses ning olemasolevale 

metsaga kaetud maatulundusmaale nähakse ette kuni 10 elamumaakrundi 

kavandamine. Samuti on planeeringuga tagatud juurdepääs mereäärsele lautrikohale 

avaliku kasutusega teelt. 

Mõjude hindamisel oli alternatiivsetest lahendustest vaatluse all alternatiiv 1 ehk 

eelpoolnimetatud tegevuse elluviimine ning 0-alternatiiv ehk olemasoleva olukorra 

säilimine. Lisaks vaadeldi ja hinnati eraldi kolme juurdepääsutee asukohavarianti. 

Tegemist on hajaasutuse piirkonnaga, seetõttu ei suurene antud piirkonna 

liikluskoormus märkimisväärselt. Liikluskoormuse suurenedes ei kaasne piirkonnas 

müra normväärtuse ületamist ning õhusaaste tasemed jäävad samuti kuni 10 korda 

tervisele ohtlikest piirväärtustest madalamaks. 

Planeeritava maa-ala veega varustamine toimub olemasolevast ühisveevõrgust ning 

tekkiv reovesi puhastatakse käitlemisjaamas, mille korral ei ole oodata veetarbimisest 

ega ka reovee ära juhtimisest olulist keskkonnamõju. 

Elamumaa kasutusele võtmine toimub enamasti looduslike alade arvelt, mistõttu 

väheneb metsakoosluse taimkatte elamumaa arvelt. Samuti väheneb ala loodusliku 

maa arvelt lautrikohani tee rajamine. Otsene mõju seisneb lokaalses hoonete ja 

taristu aluse maa (vundamendid, juurdepääsuteed) metsa- ja taimekoosluse 

hävimises ning taimkatte võimalikus kahjustamises ehitustööde käigus. Oluline on 

säilitada kõrghaljastuse osakaal maksimaalses ulatuses. 

Detailplaneeringuala kattub osaliselt Suurupi looduskaitsealaga kui samanimelise 

Natura 2000 loodusalaga. Planeeringuala piiresse jääval loodusalal esinevad vanad 

loodusmetsad (läänetaiga), soostuvad ja soo-lehtmetsad ning püsi-rohttaimestuga 

kiviranna elupaigatüübid. Loodusala piires on ka kaitstava liigi – vasakkeermene 

pisitigu elupaiga levikuala. Kõik elupaigatüübid ning vasakkeermese pisiteo levikuala 

jäävad väljapoole planeeritavad elamumaa krunte. Kavandav tegevus ei oma Suurupi 
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loodusalale ja selle kaitse-eesmärgiks olevatele elupaigatüüpidele ning liikidele 

negatiivset mõju loodusala piires, ega väljaspool loodusala.  

Planeeritav ala külgneb igast ilmakaarest rohevõrgustikuga. Rohekoridor läbib 

planeeringuala piki lääneserva ning osaliselt kattub ala kagunurgaga. Rohekoridori 

alal on samuti Mere ja endise lõuka vaheline ala, mille vahelt kulgeb intensiivselt 

kasutatav loomarada. Rohekoridori mõjualasse ja selle vahetuslähedusse jäävad ka 

kaitstavate taimeliikide kasvukohad. Planeeringualal paiknev rohekorivöönd jääb 

väljapoole elamukrunte maatulundusmaa sihtotstarbega.  

Planeeritava detailplaneeringu realiseerimisel saavad peamisteks jäätmeliikideks 

elumajades tekkivad olmejäätmed ning korduv- ja taaskasutatavad jäätmed. 

Tavajäätmete jaoks on planeeringualal ette nähtud plats jäätmete liigiti kogumise 

prügikonteineritele. Jäätmevedu korraldatakse vastavalt valla eeskirjadele. 

Lõppjäreldus: 

KSH koostamise tulemusena jõuti järeldusele, et kavandatav tegevus omab 

mõningast negatiivset mõju nii looduskeskkonna aspektidele kui ka 

sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, kuid võttes arvesse aruandes toodud meetmeid, 

järeldusi ja soovitusi, ei põhjusta olulisi keskkonnataluvust ületavaid muutusi. 

Detailplaneeringuga kavandatud lahenduse elluviimine, – alternatiiv 1, on KSH 

töögrupi hinnangul võimalik. Planeeringulahenduse võimalikkuse ja otstarbekuse üle 

langetab kaalutlusotsuse kohalik omavalitsus. Juurdepääsutee trassivariantide osas 

tuleb leida planeerijal koostöös planeeringu korraldajaga tasakaalustatud lahendus 

kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks arvestades nii 

keskkonnahoidu kui majanduslikke ja sotsiaalsed aspekte.   

KeHJS alusel on keskkonnamõju hindamise järelevalvaja Keskkonnaamet (§ 10 lg 2), 

kelle üheks ülesandeks on ühtlasi keskkonnamõju hindamise järelhindamine (§ 10 lg 

3 p 8).   
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LISAD 

LISA 1. KSH PROGRAMM (LISATUD ERALDISEIVA DOKUMENDINA) 

LISA 2. LOOMASTIKU INVENTUUR (LISATUD ERALDISEISVATE 

DOKUMENTIDENA) 

LISA 3. TAIMESTIKU INVENTUUR (LISATUD ERALDISEISVATE 

DOKUMENTIDENA) 
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LISA 4. KSH ARUANDE AVALIKU VÄLJAPANEKU JA ARUTELUGA 

SEOTUD MATERJALID  

Kiri huvitatud osapooltele 
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Teavitus Ametlikes Teadaannetes 
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Harju Elu 18.12.2015 

 
  



VÄÄNA JÕESUU KÜLAS URGUMETSA, ALMARE TEE 26, ARUHEINA TEE 34, ARUHEINA TEE 36 
MAAÜKSUSTE JA KEILA METSKOND 1 MAAÜKSUSE OSA NING NENDE LÄHIALA DP KSH ARUANNE 

71 

 

 

TÖÖ 2217/15 HEAKSKIITMISELE 11.04.2016 

 

 

 

Harku valla Teataja 21.12.2015 

 
  



72 

VÄÄNA-JÕESUU KÜLAS URGMETSA, ALMARE TEE 26, ARUHEINA TEE 34, ARUHEINA 36 
MAAÜKSUSTE JA KEILA METSKOND 1 MAAÜKSUSE OSA NING NENDE LÄHIALA PLANEERINGU 
KSH ARUANNE 

 

TÖÖ 2217/15 HEAKSKIITMISELE 11.04.2016 

 

 

 

Avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekud ja nende 

vastuskirjad 
 

Maa-ameti seisukoht 11.01.2016 
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Vastuskiri Maa-ametile 
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Keskkonnaameti ettepanekud 18.12.2015 
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Vastuskiri Keskkonnaametile 
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AÜ Almare juhatuse seisukoht 20.01.2016 

 



80 

VÄÄNA-JÕESUU KÜLAS URGMETSA, ALMARE TEE 26, ARUHEINA TEE 34, ARUHEINA 36 
MAAÜKSUSTE JA KEILA METSKOND 1 MAAÜKSUSE OSA NING NENDE LÄHIALA PLANEERINGU 
KSH ARUANNE 

 

TÖÖ 2217/15 HEAKSKIITMISELE 11.04.2016 

 

 

 

 
  



VÄÄNA JÕESUU KÜLAS URGUMETSA, ALMARE TEE 26, ARUHEINA TEE 34, ARUHEINA TEE 36 
MAAÜKSUSTE JA KEILA METSKOND 1 MAAÜKSUSE OSA NING NENDE LÄHIALA DP KSH ARUANNE 

81 

 

 

TÖÖ 2217/15 HEAKSKIITMISELE 11.04.2016 

 

 

 

Vastuskiri AÜ-le Almare 
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Raidla Ellex Advokaadibüroo OÜ (Almare tee 28 kinnistu omaniku esindaja) 

seisukohad 21.01.2016 
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Vastuskiri Raidla Ellex Advokaadibüroo OÜ-le  
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Almare tee 28 kinnistu omaniku seisukohad 21.01.2015 
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Lisa 2. Väljavõte Almare tee 28 maja ja selle asendi projekti seletuskirjast 
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Vastuskiri Almare tee 28 kinnistu omanikule  
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Harku Vallavalitsuse esindajate seisukohad, R.Mirski e-kiri 25.01.2016 ja L. 

Reimann e-kiri 
 
 

From: Robert Mirski [mailto:Robert.Mirski@harku.ee]  
Sent: 25 January 2016 16:42 

To: riin@hendrikson.ee 
Subject: Harku vallas Urgumetsa jt dp KSH-st 
 
Tere! 
 

Edastan omapoolsed tähelepanekud KSH aruandele: 
1. Alternatiivide sekka tuleb lisada ka avaliku juurdepääsu lahendamine 

lautrikohale läbi: 
1) Almare aiandusühistu olemasolevate tänavate; 
2) Almare aiandusühistu sissesõidutee alguse, kuni hetkel 

kasutuses oleva puurkaevuni ja sealt edasi vasakule 
aiandusühistu põhjaküljel kulgeva kraavi kõrval asuva 

teetammi kaudu 
3) Almare aiandusühistu põhjapoolsel küljel asuva kraavi kaldal 

paikenva teetammi kaudu kuni olemasoleva teeni RMK maal. 

4) Detailplaneeringu eskiislahenduses pakutud esialgne 
juurdepääsutee al-Mare aiandusühistust lõunas ja läänes. 

2. KSH peatükis 3.2 peaks lisaks strateegiate tekstilisele refereerimisele 
ka lihtsas keeles lahti kirjutama, mida see reaalselt antud asukohas 
tähendaks (kuidas rakenduksid) 

3. Peatükis 4.1 on ekslikult määratud detailplaneeringu algatajaks Harku 
Vallavalistsus. Kehtestaja on tõepoolest uue planeerimisseaduse järgi 

üldplaneeringu kohase planeeringu puhul vallavalistus, kuid algatas 
(ja vastu võtab selle vallavolikogu). 

4. Lk 19 peatükk 4.2 lõpus on KSH aruande alajaotuses kirjas KMH 

5. Lk 40 joonis 14 on leppemärkides toodud Harju MP järgne 
rohevõrgustik, kuid seda pole joonisel näidatud. Saadan skeemi 

kuidas see tegelikult kulges (seda on täpsustanud ÜP). Vajaduse 
korral saate digikuju meie GIS spetsialist Tõnis Kundla käest 
tonis.kundla@harku.ee  

6. Mõjude hindamisel tuleks arvestada, et tihtipeale tehakse elamumaa 
kruntidel lageraie. Vt ortofotol sarnaseid lahendusi. 

 
Lugupidamisega  

Robert Mirski 

Arhitekt  
  

mailto:tonis.kundla@harku.ee
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From: Lembe Reiman [mailto:Lembe.Reiman@harku.ee]  

Sent: 27 January 2016 13:23 
To: Riin Kutsar <riin@hendrikson.ee>; toivo.aus@mail.ee 
Cc: Ege Netse <Ege.Netse@harku.ee> 

Subject: Urgumetsa 
 

Tere! 
 
Saadan oma märkused KSH aruandele ja DP-le, mis tegin juba enne arutelu.  

 
Lugupidamisega  

Lembe Reiman 
Keskkonnaspetsialist  

 
Harku Vallavalitsus 

Kallaste tn 12, Tabasalu 

Harku vald 

Telefon: 606 8823 

GSM: 5553 8005 

www.harku.ee 

             

 

http://www.harku.ee/
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Vastuskiri Harku Vallavalitsusele 
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LISA 5. AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL 

VÄÄNA- JÕESUU KÜLAS URGUMETSA, ALMARE TEE 26, ARUHEINA TEE 34, 

ARUHEINA 36 MAAÜKSUSTE JA KEILA METSKOND 1 MAAÜKSUSE OSA NING 

NENDE keskkonnamõju hindamise ARUANDE avaliku arutelu protokoll. 

Avalik arutelu Harku Vallavalitsuses 25.01.2016, algus kl 17:00. Osalejate nimekiri 

lisatud eraldi lehel. 

Robert Mirski: Juhatab avaliku arutelu sisse (Harku vald). 

Riin Kutsar: Tutvustab KSH aruande sisu ning annab lühiülevaate tegevustega 

kaasnevast võimalikust keskkonnamõjust, planeeringualal teostatud uuringutest ja 

väljapakutud leevendavatest meetmetest. 

Toivo Aus: Detailplaneeringu koostaja tutvustab detailplaneeringu lahendust, tuues 

välja, et kavandatud on 10 elamukrunti, igal krundil ehitusaluse pindalaga 600 m2. 

Probleeme on lautritee kavandamisega, toob välja argumendi, et planeeritava 

lautritee paigutusel lähtutud, et läbiks lagendikke ja hõredamat metsamaad. 

Arutelu/küsimused: 

Mart Meier: Metsavahi- ja Aruheinatee tee rajatavad teekatted ja valgustus lõpevad 

ära poolepeal, võiks planeeringualas jätkuda. Uusarenduste juurde rajatakse 

tavaliselt siiski musta kõvakattega tee ja valgustus. Teed ja valgustused arendatakse 

tavapäraselt planeeringu käigus välja. Miks see käesoleval juhul nii ei ole? 

Toivo Aus: Planeeringualal lautrini viiv tee on kavandatud kõvakateega, sinna 

asfaltkatet pole ette nähtud. Metsavahiteele tuleb asfaltkate. 

Mart Meier: Koos tee teega laiendusega võiks planeerida ka tänavavalgustuse nii 

nagu igal pool arendustes on tehtud, mis on tavapärane. 

Toivo Aus: Eelmise aruteluga ütles Harku valla volikogu liige Val Rajasaar, et sinna 

ei tohi rajada valgustust. Kindlasti tuleb see uuesti arutlusele. 

Peeter Annion: Elamukrunt nr 8 on planeeritud teisele poole teed ja  metsa sisse, 

kus on tihe noor männik. Ettepanek on, et elamukrunt viia teisele poole teed, et 

kaitsta noort männikud ja säilib miljöö väärtuslik mets. 

Toivo Aus: Vastuväited selle osas ei ole, kaalume kindlasti seda varianti. 

Ivo Nõmm: Kui kavandatakse tee mööda minu majast (Almare tee 28), siis võib 

öelda, et seda planeeringut kindlasti kunagi ellu ei viida! KSH aruande puudus on see, 

et ei kaaluta erinevaid alternatiive. Viimasel arutelul (programmi tutvustus) oli juttu 
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veel kahest alternatiivist: planeeringulahenduse osaline elluviimine, et ehitagem 

majad aga ei tule lautrikohta. Lautrikoht on pinnuks siinsele rohekoridorile. Teine 

variant oleks, et tee peaks tulema põhja poolt aiandusühistut, seda rõhutati eelmisel 

koosolekul. 

Riin Kutsar: Hetkel tundub olemasoleva planeeringu kohaselt kõige optimaalsem 

rajada tee lõuna poolt aiandusühistut. Nõustume, et vajalik on tuua sisse ka teiste 

juurdepääsuteede alternatiivide hindamine, ehk siis hinnata kõikide teevariantide 

rakendamisega kaasnevaid mõjusid. Tuua välja nendega kaasnevad plussid ja 

miinused ning kui keskkonnaaspektidest on ka kõik lahendused võimalikud, tuleb 

planeeringuga ja KOV-ga kokkuleppel leida mõistlikum lahendus. 

Ivo Nõmm: Alternatiive ei ole kaalutud. Kõik keskkonna argumendid laheneksid, kui 

planeerida lautritee põhjapoolt. Põhja pool ei asetse kaitstavaid liike, ainult karulauk, 

mis jääb eemale. Kui rajada tee lõuna poole, siis eraldab see kaitsealuse sookure 

elupaiga kaheks ja häiritus on oluliselt suure. Kui põhja poolt siis, mööduks elupaiga 

ühest servast ja häiritus on väiksem. Samuti muudab avaliku liiklusega tee minu 

elukvaliteeti, privaatsust ning tekib ka tolm. Tee võiks rajada põhja poolt, kus majade 

äärde on istutatud kuusehekid, mis on räästani ja majade õued on teisele poole. Seda 

oleks vaja hinnata. Teine asi on, et põhja poolt läheb mereni teetamm, kus olid 

vanasti autorööpad. 

Riin Kutsar: On alal sõidetud, kuid tegemist ei ole tõenäoliselt teetammiga vaid 

kuivenduskraavi muldvalliga. 

Ivo Nõmm: Metsa säilitamise seisukohast on otstarbekas tee rajada olemasolevale 

kraavi muldvallile, kus kasvavad lepad. Lõuna pool planeeringualal jääks männimets 

ja rohekoridor loomade liikumise alaks. 

Riin Kutsar: Otsesest visuaalset olulist häiringut tee rajamine ei põhjusta. Kaudset 

elukvaliteedi häiringut ja visuaalset mõju KSH ei hinda ehk ei too välja, kellele 

olemasolevates majaomanikest häiring suurem või väiksem. Seda on väga raske 

hinnata, saame tuua välja maakasutusmuutuse suuruse vaadetes erinevatele 

majapidamistele. Mis puudutab erinevaid liike ja elupaiku, siis bioloogid ja zooloogid 

on andnud hinnangud, millest on KSH koostamise käigus arvestatud. 

Robert Mirski: Täna on eskiisi ja KSH avalik arutelu – täna ja eelnevalt 

avalikustamise käigus on laekunud ettepanekuid, mida tasub kaaluda, sellest sõltud 

DP tulem. Et oleks põhjalikult läbi kaalutud lautrile juurdepääsuteede alternatiivid, 

millest on kujunenud selle planeeringu vaidluste selgroog.  

Riin Kutsar: KSH hindamiseks on vaja erinevaid eskiislahendusi. Tulenevalt avaliku 

väljapaneku jooksul laekunud ettepanekutest hinnata juurdepääsuteede lahendusi, 

on alternatiivsed eskiislahendused läbi joonistatud ja saame alternatiivide hindamise 

aruandesse lisada.  
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Toivo Aus: Mis saab puurkaevust ja selle sanitaaralast ning kuidas me selle 

riigimaaga lahendame? 

Robert Mirski: Pärast tänast arutelu, kus on laekunud ettepanekuid, et teetrass 

kavandada põhjapoolt, läbi riigimaa, peab selles küsimuses pöörduma Maa-ameti 

poole. Mis puudutab puurkaevu, siis minule teadaolevalt ei taheta vallavalitsuse poolt 

enam 2017. aastast vee erikasutusluba pikendada, ning plaanis on aiandusühistu 

territooriumil lülitada tarbijad ühisveevärgi süsteemi, seega  on vaja kaaluda 

sanitaarkaitseala vähendamist. 

Mart Meier: Sanitaarkaitseala on võimalik vähendada, see ei mõjutaks tee rajamist 

(pärast avalikku arutelu on selgunud, et Keskkonnaamet on 26.05.2015 korraldusega 

nr HJR 1-15/15/272 puurkaevu sanitaarkaitseala vähendanud 10 meetrile). 

Toivo Aus: Mis piirangutega on aiandusühistust põhja pool asetsev kraav? 

Robert Mirski: See ei ole ametlik peakraav, tavaline kraav. Seetõttu ei rakendu 

sellele kraavile ei veeseaduse ega looduskaitseseaduse alusel kitsendustega vööndeid 

(veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd, piiranguvöönd). 

Gennadi Gavrilkin: Mis saab planeeringualal olevate kuivenduskraavidega edaspidi, 

mis asuvad aiandusühistu ümbruses, kas jäävad alles või..? 

Riin Kutsar: Praegune planeeringulahendus kraave ei puuduta. Juhul ainult kui 

juurdepääsutee kavandatakse põhja poolt, sel juhul tuleb leida tehnilised lahendused, 

mis ei muudaks olemasolevat veerežiimi. 

Riin Kutsar: Arutelu kokkuvõtteks: Hetkel erinevaid all-alternatiive ehk erinevaid 

teelahendusi ei ole hinnatud, millega hakatakse tegelema ja aruannet täiendatakse. 

Kõik kirjalikult laekunud ettepanekud vaadatakse läbi ja neile antakse kirjalikud 

vastused. 

Robert Mirski: Lõpetab koosoleku kl 18:36. 

 

Protokolli koostas: 

Janek Kivi 

OÜ Hendrikson&Ko  
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