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Palusite, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi 

nimetatud KeHJS) § 36 lg 3 alusel, Keskkonnaametilt seisukohta Kuusalu valla 

üldplaneeringu (edaspidi nimetatud üldplaneering või planeering) keskkonnamõju 

strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud KSH) programmi sisu osas. KSH programmi 

koostas Ramboll Eesti AS (projekti nr 2014-0209, printimise kuupäev 2015/02/12, märts 

2015). 

 

Kuusalu Vallavolikogu algatas 17.06.2009 otsusega nr 49 Kuusalu valla üldplaneeringu ja 

KSH. 

 

KSH programmi peatükis 2 „Planeeringu koostamise ja KSH osapooled“ palume 

KSH järelevalvaja kontaktandmetena kajastada Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 

üldised kontaktid (e-post: harju@keskkonnaamet.ee, telefon 6744 800). 

 

Heakskiitmisele esitatava KSH programmi kohta märgime, et KeHJS § 38 lg 2 p 2 järgi on 

KSH järelevalvaja ülesanne KSH menetluse õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine. 

 

1. KSH menetluse lahutamatuks osaks on KSH algatamisest teavitamine. Seetõttu palume 

planeeringu KSH programmi heakskiitmiseks esitamisel lisada materjalidele ka 

KSH avalikustamise teated (sh ajalehtede kuulutused, kui ka KeHJS § 33 lõikes 6 

nimetatudasutuste teavitamine), sest see kiirendab Keskkonnaametil programmi 

heakskiitmise menetlust. Selgitame, et KSH algatamise otsusest teavitatakse KeHJS § 35 

lg 6 kohaselt 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud 

Teadaanded ja vähemalt ühes üleriigilise või kohaliku levikuga ajalehes ning liht- või 

tähtkirjaga käesoleva seaduse § 33 lõikes 6 nimetatud asutusele.  

2. Palume KSH programmis välja tuua, KSH programmi avalikustamise teated vastavalt 

KeHJS § 37 lg 1. 

 

Ettepanekud üldplaneeringu edasiseks menetlemiseks: 

1. Käesoleval ajal kehtib planeerimisseadus (edaspidi nimetatud PlanS), mille kohaselt on 

üldplaneeringu ülesandeks maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade 

määramine (PlanS § 8 lg 3 p 5), 01.07.2015 kehtima hakkav planeerimisseaduse § 75 

sätestab, et üldplaneeringuga määratletakse maareformiseaduse ja looduskaitseseaduse 

kohased tiheasustusega alad. Arvestades, et üldplaneeringu sisulise menetlemisega ei ole 
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alustatud teeme ettepaneku, et üldplaneeringuga määratakse maareformiseaduse ja 

looduskaitseseaduses mõistes tiheasustusalad. 

2. Palume kohalikul omavalitsusel kaaluda ka teiste teemade käsitlemist, mis on välja 

toodud 01.07.2015 kehtima hakkavas planeerimisseaduse §-is 75, kuid mida ei käsitle 

hetkel kehtiv planeerimisseaduse § 8. 

3. Elamurajoonide ja sotsiaalobjektide projekteerimisel palume arvestada (sea)farmide 

tegevusega kaasneva võimaliku lõhnahäiringute tekkega ning kavandada täiendavad 

meetmed lõhnahäiringute vähendamiseks. 

4. Üldplaneering peab kajastama kõiki keskkonnaregistris arvele võetud maavara varusid 

(aktiivne ja passiivne), seda nii tarbevaruna, reservvauna kui ka prognoosvaruna. Andmed 

on kättesaadavad Maa-ameti maardlate rakenduse kaudu 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis. Harju maakonnas on võrreldes ülejäänud Eestiga 

suurem ehitusmaavarade nõudlus, mis survestab uute karjääride avamist. Samas on ka 

asustustihedus Harju maakonnas suurim, mis tekitab pingeid kohalike kogukondade ja 

arendajate vahel. Üks viimase aja tähelepanuväärsem näide on Jõelähtme vallas Jägala 

lubjakivikarjääri taotlusega seonduv. Ühelt poolt tuleb kohalike kogukondade 

arvamust arvestada, kuid selge on ka see, et kusagilt peab ehitusmaavarasid 

kaevandama. Seega on vajalik leida võimalusi nende vastandlike huvide 

tasakaalustamiseks. 

5. Keskkonnaministri 02.07.2009 a käskkirjaga nr 1080 on kinnitatud alla 2000 

inimekvivalendiga (edaspidi nimetatud i.e) reoveekogumisalad ning keskkonnaministri 

02.07.2009 a käskkirjaga nr 1079 on kinnitatud üle 2000 i.e-ga reoveekogumisalad. 

Juhime tähelepanu, et üldplaneeringu joonistel peavad kajastuma veeseaduse § 24
1
 lg 3 

kohaselt keskkonnaministri käskkirjadega kinnitatud reoveekogumisalade piirid koos 

perspektiivsete ühiskanalisatsiooniga kaetavate aladega, mis ei ole määratud 

reoveekogumisalaks. Täpsem informatsioon asub Keskkonnaministeeriumi kodulehel
1
. 

6. Näeme vajadust täpsustada üldplaneeringus rohevõrgustiku paiknemist, sest kehtivas 

Kuusalu valla üldplaneeringus ei ole sisuliselt rohevõrgustikku käsitletud. Soovitame 

rohevõrgustiku täpsustamiseks kaasata loomastikueksperdid, et maksimaalselt tagada 

planeeringusse kantava rohevõrgustiku toimimine ning rändeteede ja koridoride 

vajadusele ja tegelikkusele vastavus. Rõhutame vajadust tagada rohevõrgustiku 

toimimine naaberomavalitsuste üldplaneeringute kohaselt kavandatud rohevõrgustikega. 

Joonobjektidega läbistatud kohtades tuleb vajadusel esitada rohekoridori toimimist 

tagavad meetmed. Peame oluliseks leida optimaalsed leevendusmeetmed. 

7. Üldplaneeringu põhijoonistele tuleb kindlasti kanda kõik valda kavandatavad teed ja 

tänavad, raudteed, tehnovõrgud jm joonobjektid. Planeeritavad joonobjektid palume 

märkida koos vastavate piiranguvöönditega. 

8. Soovitame kaaluda Lahemaa rahvuspargi väärtuslike ja väga väärtuslike külaosade 

määramist miljööväärtuslikeks hoonestusaladeks. 

9. Juhime tähelepanu, et looduskaitseseaduse (edaspidi nimetatud LKS) § 53 lg 1 alusel on I 

ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine 

massiteabevahendites keelatud. 

10. Väärtuste lähteseisukohtade joonise (LS_joonis_vaartused) kohta märgime alljärgnevat:  

a. Küsitav on supelranna asukoht Pudisoo jõest läänes roostunud alal Tapurla ja Juminda 

vahel. Esitatud materjalidest ei selgu, kas supelrannana märgitud kohad on kooskõlas 

Vabariigi Valitsuse 03.04.2008 määrusega nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“. 

b. Viru raba rada on näidatud ühesuunalisena, kuid rada kulgeb rabast lääne poolt ka tagasi. 

11. Taristu lähteseisukohtade joonisel (seletuskirja järgi on tegemist praeguse situatsiooniga) 

kajastatakse Andineeme sadamat.  Juhime tähelepanu, et tegelikult on antud kohas 

lautrikoht.  Keskkonnaameti andmetel on Hara saarel üks sadam ning seal ei ole 

lautrikohta. 

                                                 
1
 http://www.envir.ee/et/reovesi-ja-reoveekogumisalad 

 

http://www.envir.ee/et/reovesi-ja-reoveekogumisalad
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12. Lisa 9 „Kuusalu valla territooriumil asuvad Natura 2000 võrgustiku alad“ kohta märgime 

täpsustuseks: 

a. Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava on koostamisel ning kinnitatakse 2015. a 

lõpus. 

b. Loksa linn ei ole loodus- ega linnuala koosseisus. 

c. Ohepalu loodusala ja Ohepalu linnuala uus kaitsekorralduskava on koostatud, kuid 

kinnitamata. 

d. Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 07.03.2014 

määrusega nr 34. 

13. Üldplaneeringu eelnõus on kirjas, et soovitakse veelgi suurendada juurdepääsu ja avatust 

merele/siseveekogudele, soodustades rannikule ehitamist ning lautrikohtade ja 

väikesadamate rajamist. KSH eelnõus tuuakse välja, et vallas on juba praegu olemas 8 

väikesadamat, kuid neist on registreeritud sadamaregistris üksnes 3. Sellest saab 

järeldada, et potentsiaali väikesadamate arenguks on ka ilma uute väikesadamate 

rajamiseta. Ühtlasi kajastatakse üldplaneeringu eelnõu seisukohtades, et soovitakse 

(tsiteerime): "Soodustada energiat ja ressurssi säästvaid lahendusi, eelistades olemasoleva 

ehitatud keskkonna laiendamist, tihendamist või taaskasutusele võtmist, olemasoleva 

taristu ära kasutamist uute asustamata alade kasutuselevõtu asemel". Sellest tulenevalt 

peaks üldplaneeringus eelnevalt viidatud merele/siseveekogudele ligipääsu laienemise 

punkti ümber sõnastama näiteks alljärgnevalt: "(---) soodustades olemasolevate 

lautrikohtade ja väikesadamate korrastamist ja kasutuselevõttu". 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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