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Sissejuhatus 
Käesolev keskkonnaalane hinnang on koostatud OÜ Adepte Ekspert (reg nr 11453673) töögrupi 

poolt perioodil mai-juuni 2011. Tööd juhtis keskkonnaspetsialist Piret Toonpere ja taimestiku 

alased välitööd teostasid 05.06.2011 botaanikud Kertu Lõhmus ja Maarja Kukk. Töö koostati OÜ 

Detailplaneeringute Büroo tellimuskirja (05.05.2011) alusel. 

Keskkonnaalase hinnangu koostamise vajadus tuleneb Kuusalu vallavalitsuse 25.11.2010 

korraldusest nr 958, millega on algatanud Uuri küla Pajulahe kinnistu detailplaneering ning 

Keskkonnaameti 09.11.2010 kirjast nr HJR 14-6/41229-2, mille kohaselt tuleb detailplaneeringu 

koostmisse kaasata keskkonnaekspert.  

Käesoleva töö eesmärgiks on kinnistul esinevate loodusväärtuste täpsustamine ning selle põhjal 

kinnistul ehitustegevuseks sobivate alade määramine ja planeeringule keskkonnaalaste 

soovituste andmine. 
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1. Olemasoleva keskkonna iseloomustus 

1.1. Üldiseloomustus 

Planeeringuala asub Harjumaal Kuusalu vallas Uuri külas (Joonis 1). Planeeringuala hõlmab 

Pajulahe kinnistut (35203:001:0283). Kinnistu suurus on 15,41 ha.  

Kinnistu sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Kinnistu on hoonestamata.  

Joonis 1. Maa-ala paiknemine koos kehtivate kitsendustega. Joonise alus: Maa-amet Geoportaal X-

GIS. 

1.2. Kehtivad piirangud 

Kinnistul asuvate tegevust kitsendavad vööndid on esitatud joonisel 1.  

Planeeringuala külgneb põhjast Läänemerega. Vastavalt Looduskaitseseadusele kehtib 

Läänemere rannal piiranguvöönd 200 m ning ehituskeeluvöönd 100 m.  Veeseaduse kohaselt 

kehtib merele lisaks ka 20 m veekaitsevöönd.  

Planeeringualast itta jääb Pudisoo jõgi (VEE1080600). Tegu on 143.7 km² valgalaga 

vooluveekoguga, mis ühtlasi on ka lõheliste elupaigana kaitstav veekogu. Vastavalt 
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Looduskaitseseadusele kehtib antud suurusega jõele 50 m ehituskeeluvöönd ja 100 m 

piiranguvöönd. Vööndid ulatuvad kohati Pajulahe kinnistule.  

Lõunast piirneb kinnistu riigimaanteega nr 11270 Kuusalu-Leesi tee. Vastavalt Teeseadusele 

kehtib teele tee kaitsevöönd ulatusega 50 m. 

Planeeringula läbivad ka kaks elektri keskpingeliini. Elektriliinide kaitsevööndid on 20 m 

ulatusega (10 m mõlemale poole liini).  

Kogu kinnistu kuulub Lahemaa rahvuspargi koossesisu, mida vaatleme lähemalt järgmises 

punktis. 

1.3. Looduskaitse 

Nagu eelpool öeldud kuulub kinnistu Lahemaa rahvuspargi (KLO1000511) koosseisu. Lahemaa 

rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas 

ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku 

looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Alal kaitstakse metsa-, soo- ja 

rannaökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed), geoloogiamälestisi (balti klint) 

ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Lahemaa on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid. 

Ühtlasi kuulub Lahemaa Natura 2000 võrgustiku linnu- ja loodusalade võrgustikku. 

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorda reguleerib kaitse-eeskiri.  

Pajulahe kinnistu jääb Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndisse. Piiranguvööndis on 

lubatud looduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, 

välja arvatud kaitse-eeskirjas väljatoodud tegevused. Rahvuspargi valitsejal on õigus anda 
nõusolek ehitamiseks maale (välja arvatud rannal ja kaldal). Maatulundusmaa (M), kusjuures 

alaliikides "looduslik rohumaa" ja "metsamaa" on lubatud anda nõusolek: ehitamiseks 

tiheasustusaladel ja detailplaneeringu kohustusega hajaasustusaladel, taluhoonestuse 

taastamiseks, piirkonna elukorralduse jaoks erilist tähtsust omavate objektide rajamiseks. 

Eelnevast tulenevalt võib öelda, et kinnistule ühepereelamu ja abihoonete ehitamine on 

kooskõlas Lahemaa kaitse-eeskirjaga juhul kui tegevusega ei kahjustata kinnistul esinevaid 

loodusväärtusi. 

1.4. Taimestik  

Keskkonnaregistri andmetel on Pajulahe kinnistu rohumaa kõlvik väärtuslik niiduala ning sobilik 

kasvuala käpalistele. Kinnistul on registreeritud EL loodusdirektiivi kohastest elupaigatüüpidest 

esmatähtsa elupaigatüübi 6270-liigirikkad niidud, ja elupaigatüübiga 6210-kuivad niidud 

esinemine.  

Kinnistu metsaalad kuuluvad Natura 2000 metsaalade hulka. Kinnistu omanikul on õigus neile 

aladele taotleda Natura metsatoetust.  

Täpsustamaks nii võimalike kaitsealuste taimeliikide kui väärtuslike elupaigatüüpide esinemist 

teostati kinnistul 03.06.2011 välitööd. Järgnev taimekoosluste ülevaade põhineb alal tehtud 

välitöödel. 

Kinnistu on lainelise reljeefiga ning enam-vähem paralleelselt rannajoonega vahelduvad niisked 

ja kuivad kasvukohad. Samuti leidub alal nii lagedaid niidulaike, põõsastikke kui ka metsatukki. 

Eelnimetatud põhjustel on taimkate antud kinnistul küllaltki heterogeenne ning väiksele 
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pindalale vaatamata leidub kinnistul mitmeid erinevaid taimekooslusi. Taimekoosluste 

paiknemist illustreerib joonis 2. 

Joonis 2. Taimekoosluste paiknemine Pajulahe kinnistul. Väärtuslikud ning kindlasti säilitada 

soovitatavad kooslused on esitatud punase träpsuliste aladena. 

Kinnistu maanteeäärses osa on võrdlemisi soine ning põõsastunud (peamiselt pajud, Salix spp.). 

Kohati oli põõsastik suure liituvusega. 

B – Niiske (soine) pajupõõsastik, kus kasvavad üksikud suuremad puud (peamiselt kased). 

Põõsastiku liituvus on varieeruv – lagedamad laigud vahelduvad põõsagruppidega. Rohurindes 

kasvab palju angervaksa. Kooslus ei ole kõrge väärtusega.  

C ja D – Niidulaik (kuiv pärisaruniit), kus kasvavad üksikud põõsaid. Ilmselt on tegu vana 

karjamaaga, sest läheduses leidus vanu okastraataedu. Rohustu on veel võrdlemisi madal ja 

liigirikas, kuigi angervaks (Filipendula ulmaria) ja luht-kastevars (Deschampsia cespitosa) kipuvad 

kohati domineerima. Võimalusel ala säilitada.  
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Foto 1 ja 2. Vasakul kooslus tähisega B (niiske pajupõõsastik) ja paremal C (väärtuslik niiduala). 

E – Soine lehtmets, kus puurindes kasvas peamiselt kask ja põõsarindes paju ning esines väikesi 

(ajutisi?) veekogusid ja kraave. Väikese väärtusega kooslus.  

N ja F vahel esineb võrdlemisi tihe kadastik, kust esineb käpalisi (hall käpp, Orchis militaris; 

käokeel, Platanthera sp.). Kadastik väärib säilitamist. 

Foto 3 ja 4. Vasakul kooslus tähisega E (soine lehtmets) ja paremal kõrge väärtusega kooslused 

N-F säilitamist vajav kadastik (tagaplaanil) ja F-M kuiv pärisaruniit (esiplaanil). 

F ja M – Lage kuiv pärisaruniit, rohustu madal, hõre ja küllaltki liigirikas (domineerivad lamba-

aruhein, Festuca ovina; külmamailane, Veronica chamaedrys; süstlehine teeleht, Plantago 

lanceolata; arukaerand, Helictotrichon pubescens). Niidulaigu lähedal leidus vanu okastraataedu, 

seega ilmselt on tegu vana karjamaaga. Kuigi niidukoosluse laik on väike (ca 50 x 30 m), on see 

heas seisukorras ja tuleks säilitada.  

Foto 4 ja 5. Vasakul kooslus tähisega G (soostunud niit) ja paremal H. Tegu on madalama 

väärtusega kooslustega. 
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F ja G ning O ja H vahel esineb suhteliselt kuiv palumetsailmeline mets, kus puurindes 

domineerib mänd. Kooslus keskmise väärtusega. 

G – Soostunud niit, mis kirdeosas on praktiliselt lage, kuid edelaosas võsastunud (peamiselt paju, 

Salix spp.). Rohurinne kõrge, lopsakas ja liigivaene, domineerivad angervaks (F. ulmaria) ja soo-

piimputk (Peucedanum palustre). Kooslus ei ole kõrge väärtusega. 

H ja I vahel on niiskem metsatukk, kus kasvavad suured mitmeharuliste tüvedega mustad lepad 

jt lehtpuud. Puistu on võrdlemisi hõre ja rohurinne lopsakas. Kooslus ei ole kõrge väärtusega. 

Foto 6 ja 7. Vasakul esiplaanil kooslus tähisega I (niit) ja tagaplaanil mereäärne roostik, paremal 

kooslus J (liigniiske kinnikasvav endine veekogu).  

I – Kitsas niiduriba metsa ja roostiku vahel, üsna kõrge ja liigivaene rohustu. Kooslus ei ole kõrge 

floristilise väärtusega. 

I-st kuni mereni – roostik (koosluse järgi hea pesitsusala veelinnustikule). 

J – Lagedam ala, kus asub kinnikasvav liigniiske ala.  

Foto 7 ja 8. Vasakul  kõrgema väärtusega kooslus tähisega K (pärisaruniit) ja paremal väiksema 

väärtusega kooslus tähisega L. 

A, K, L – Valdavalt niiske pärisaruniit, mis on kohati soostunud. Ilmselt ka seda ala kasutatud 

karjamaana, kuid võrreldes teiste niidualadega on see vähem väärtuslik: rohurindes palju luht-

kastevart, kohati angervaksa jmt. Veidi põõsaid, muuhulgas ka ilusaid kadakaid. Niiduala 

põhjaosa (punkti K ümbruses) on väärtuslikum (rohustu madalam) ja see vääriks säilitamist, 

kuid punktide L ja A ümbrus on suhteliselt väikese väärtusega. 

Kaitsealuste taimede leiukohad: 

59,51804 N, 25,54275 E - Orchis militaris (hall käpp – III kat) – 3 generatiivset isendit, 

Platanthera sp. (käokeel – III kat) – 2 vegetatiivset isendit 

59,51944 N, 25,54211 E - Orchis militaris (hall käpp) – 1 generatiivne isend. 
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2. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ja võimalik 
keskkonnamõju 

2.1. Kavandatav tegevus 

Detailplaneeringu eesmärk on Pajulahe kinnistule ehitusõiguste seadmine elamu ja 3 abihoone 

rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, 

maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.  

2.2. Võimalik keskkonnamõju 

Arvestades kavandatavaid ehituse mahte ei kaasne tegevusega olulist vee-, pinnase- ja 

valgusreostust; müra, avariiolukordade võimalikkus ja oluline jäätmeteke on ajutise iseloomuga. 

Tegevusega kaasneb otseselt ehitusala alla jääva taimestiku eemaldamine ja ehitusalaga 

piirnevalt (kuni 20 m) on võimalik taimestiku kahjustamine ehitustehnika ning materjalide 

ladustamisega. Kaudsemalt suureneb rajatava elamu õuealal ja selle lähialadel tallamiskoormus. 

Arvestades, et kinnistu pindala on üle 15 ha ja kinnistule lisandub üks perekond, siis on 

tallamiskoormus vähene. 

Ehitustegevuse perioodil kaasneb sellega ehitusmüra ja täiendav inimeste kohalolek. Vältimaks 

tegevuse negatiivset mõju looduskeskkonnale on soovitav mürarikas ja häiriv tegevus ajastada 

väljapoole lindude pesitsusperioodi. 

Teatavat ohtu võib kujutada looduslikele kooslustele ka elamut ümbritseva täiendava haljastuse 

rajamine. Nimelt võib kultuurtaimede kasutamisega kaasenda võõrliikide sissetoomine, mis võib 

muuta looduslike taimeliikide konkurentsisuhteid ja dünaamikat. Ühe õueala rajamisel on antud 

oht väike. Siiski on soovitav vältida suuremahulise täiendava õuehaljastuse rajamist ja kui seda 

siiski soovitakse teha siis eelistada kodumaiseid, alal või selle lähialadel leiduvaid liike. 

Kavandatud tegevusel võib esineda ka positiivne mõju taimekooslustele. Nimelt on alal 

kõrgemat väärtust omavaks niidukooslused. Käesolevaks ajaks on niidukooslused aga hakanud 

võsastuma ja oma väärtust kaotama. Niidukooslused vajavad säilimiseks niitmist või karjatamist. 

Kinnistu omaniku elamaasumine kinnistule suurendab vajaliku tegevuse teostamise tõenäosust. 

Hooldust tuleb teha koostöös kaitseala valitsejaga. 

2.3. Soovitus hoonestusala valikuks 

Hoonestusalaks on sobilik valida peatükis 1.4. madala väärtusega koosluste asukohad. 

Arvestades olemasolevaid ligipääsuvõimalusi ja trasse oleks hinnangu koostajate soovituseks 

eelistada hoonestamisel joonisel 2 märgitud alade A, B ja L piirkonda või kooslusi tähistega G, H 

ja I. Vältida hoonestamisel joonisel 2 punase träpsutusega alasid, mis on looduslikult kõrgema 

väärtusega. 
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Kokkuvõte, järeldused ja soovitused 
Käesoleva ekspertarvamuse eesmärgiks oli kinnistul esinevate loodusväärtuste täpsustamine 

ning selle põhjal kinnistul ehitustegevuseks sobivate alade määramine ja planeeringule 

keskkonnaalaste soovituste andmine. 

Kinnistule soovitakse detailplaneeringu koostamise raames anda ehitusõigus ühe elamu ja 3 

abihoone rajamiseks. 

Töö käigus teostati välitööd 03.06.2011 loodusväärtuste täpsustamiseks. Välitööde käigus 

määratleti esinevad taimekooslused ja nende väärtused. Samuti tuvastati kaitsealuste 

taimeliikide leiukohad. Kõrgema väärtusega on planeeringuala niidualad ning kadastikud. 

Metsaalad ning põõsastikud on madala väärtusega. 

Rajades hoonestus madalama väärtusega aladele on kinnistule võimalik ilma loodusväärtusi 

kahjustamata rajada soovitud mahus ehitised.  

Soovitused planeeringu koostamiseks ja edaspidiseks tegevuseks: 

− Kavandada hoonestusalad koosluste piirkonda A,B,L või G,H,I. Hoonete ja rajatiste 
asukohana mitte kasutada joonisel 2 punase träpsutusega esitatud piirkondi.  

− Ajastada ehitustegevus väljapoole lindude pesitsusperioodi (15. märtsist 31. juulini), mis 

vähendab võimalikku pesitsushäiringut. 

− Soovitav on vältida suuremahulise täiendava õuehaljastuse rajamist (võib põhjustada 
võõrliikide sissetungi ning rikub looduslikku taimekooslust) ja õuehaljastuses eelistada 

kodumaiseid, alal või selle lähialadel leiduvaid, liike. 

− Võimalusel alustada niidualade niitmist või karjatamist. Tegevus kooskõlastada 

Keskkonnaametiga. 
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Kasutatud allikad 
Kuusalu valla kodulehekülg. http://www.kuusalu.ee 

Keskkonnaministeerium: Info- ja Tehnokeskus. Keskkonnaregistri avalik teenus. 

http://register.keskkonnainfo.ee   

Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258) 

Maa-ameti Geoportaal.  http://xgis.maaamet.ee   

Veeseadus (RT I 1994, 40, 655) 

Eesti Erametsanduse Portaal http://www.eramets.ee/  

Vabariigi valitsuse 03.06.1997 määrus nr 109 “Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala ja 

Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine” 

Kuusalu vallavalitsuse 25.11.2010 korraldus nr 958 
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Lisa 1: Taimestiku liiginimekiri 

Acer platanoides 

Achillea millefolium 

Adoxa moschatellina 

Agrostis canina 

Alnus glutinosa 

Alnus incana 

Anemone nemorosa 

Anemone ranunculoides 

Anemone sylvestris 

Angelica sylvestris 

Anthoxanthum odoratum 

Anthriscus sylvestris 

Betula pendula 

Caltha palustris 

Cardamine pratensis 

subsp. pratensis 

Carex brunnescens 

Carex cespitosa 

Carex nigra 

Carex rostrata 

Chelidonium majus 

Cirsium palustre 

Crepis paludosa 

Deschampsia cespitosa 

Deschampsia flexuosa 

Dryopteris carthusiana 

Epilobium angustifolium 

Epilobium hirsutum 

Equisetum fluviatile 

Equisetum pratense 

Eriophorum latifolium 

Festuca ovina 

Festuca rubra 

Filipendula ulmaria 

Frangula alnus 

Galeopsis speciosa 

Galium album 

Galium boreale 

Galium palustre 

Galium verum 

Geranium pratense 

Geranium robertianum 

Geum rivale 

Geum urbanum 

Gymnocarpium dryopteris 

Helictotrichon pubescens 

Hieracium umbellatum 

Hierochloe odorata 

Hypericum perforatum 

Juncus effusus 

Juniperus communis 

Lathyrus pratensis 

Luzula pilosa 

Lychnis flos-cuculi 

Lycopodium annotinum 

Lycopus europaeus 

Lysimachia thyrsiflora 

Lysimachia vulgaris 

Lythrum salicaria 

Maianthemum bifolium 

Melampyrum pratense 

Menyanthes trifoliata 

Milium effusum 

Moehringia trinervia 

Oenanthe aquatica 

Oxalis acetosella 

Padus avium 

Paris quadrifolia 

Peucedanum palustre 

Picea abies 

Pilosella officinarum 

Pinus sylvestris 

Plantago lanceolata 

Poa nemoralis 

Potentilla anserina 

Potentilla erecta 

Potentilla palustris 

Quercus robur 

Ranunculus acris 

Ranunculus flammula 

Ranunculus polyanthemos 

Ranunculus repens 

Ribes alpinum 

Ribes rubrum 

Rubus idaeus 

Rumex acetosa 

Salix spp. 

Saponaria officinalis 

Saxifraga granulata 

Scirpus sylvaticus 

Silene dioica 

Solanum dulcamara 

Sorbus aucuparia 

Stellaria nemorum 

Stellaria palustris 

Tanacetum vulgare 

Taraxacum officinale 

Thalictrum flavum 

Trientalis europaea 

Typha latifolia 

Vaccinium myrtillus 

Vaccinium uliginosum 

Vaccinium vitis-idaea 

Valeriana officinalis 

Veronica beccabunga 

Veronica chamaedrys 

Veronica officinalis 

Veronica spicata 

Viburnum opulus 

Vicia cracca 

Vicia sepium 

Viola epipsila 

 

 


