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A MENETLUSDOKUMENDID

1. Kuusalu Vallavalitsuse korraldus nr. 958 / 25.11.2010. Uuri küla, Pajulahe kinnistu
detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

2. Keskkonnaameti kiri Kuusalu Vallavalitsusele nr. HJR 14-6/41229-2 / 09.11.2010. Uuri küla
Pajulahe kinnistu detailplaneeringu ja KSH algatamisest / Kuusalu Vallavalitsuses vastu
võetud 11.11.2010 / nr. 7-1.3 / 2590-1.
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Menetlusdokument nr.1 Kuusalu Vallavalitsuse korraldus nr. 958
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Menetlusdokument nr. 2 Keskkonnaameti kiri Kuusalu Vallavalitsusele nr. HJR 14-6/41229-2
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B  SELETUSKIRI

1. DETAILPLANEERINGU ALUSED, LÄHTEDOKUMENDID JA TEOSTATUD UURINGUD

1.1. Detailplaneeringu koostamise alused

- Planeerimisseadus
- Looduskaitseseadus
- Kuusalu valla üldplaneering
- Kuusalu valla ehitusmäärus

1.2. Detailplaneeringu lähtedokumendid

Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud järgmistest alus- ja lähtedokumentidest:

- Kuusalu Vallavalitsuse korraldus nr. 958 / 25.11.2010. Uuri küla, Pajulahe kinnistu
detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

- Keskkonnaameti kiri Kuusalu Vallavalitsusele / nr. HJR 14-6/41229-2 / 09.11. 2010. Uuri küla
Pajulahe kinnistu detailplaneeringu ja KSH algatamisest

- Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ tehnilised tingimused nr. 192751 / 10.06.2011
- Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskiri
- Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad
- Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine
- Eesti Standard EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsioon
- Eesti Standard EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine

1.3. Teostatud uuringud

Pajulahe kinnistul on teostatud järgmised uuringud:

1. Pajulahe kinnistu topo-geodeetiline mõõdistustöö koos tehnovõrkudega / töö nr. 11MT015
ModusTerra OÜ / 17.05.2011 / 18,85 ha / M 1:500 / kasutatud instrumendid RTK Trimble GPS
5800 / koordinaatide süsteem L-EST-97 / kõrguslik süsteem Balti 77 / lisa nr. 3.

2. Keskkonnaalane hinnang / OÜ Adapte Ekspert / 08.06.2011 / Keskkonnaalase hinnangu
koostamise vajadus tulenes Kuusalu Vallavalitsuse korraldusest nr. 958 (25.11.2010) ja
Keskkonnaameti kirjast nr. HJR 14-6/41229-2 (09.11.2010). Detailplaneeringu koostamise
raames koostatud keskkonnaalase hinnangu eesmärgiks on kinnistul esinevate
loodusväärtuste täpsustamine ning selle põhjal kinnistul ehitustegevuseks sobivate alade
määramine ja planeeringule keskkonnalaste soovituste andmine (lisa nr. 4).

2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK

Harjumaa, Kuusalu vald, Uuri küla, Pajulahe kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärk on:

- Kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu ning kolme abihoone rajamiseks
- Maakasutuse sihtotstarvete määramine
- Juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine
- Kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine
- Heakorra ja haljastuse lahendamine
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3. PLANEERITAVA ALA KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS JA OLEMASOLEV OLUKORD

3.1. Kontaktvööndi analüüs

Pajulahe kinnistu asub Harjumaal, Kuusalu vallas, Uuri külas Lahemaa Rahvuspargi territooriumil.

Kinnistu jääb Lahemaa Rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndisse. Piiranguvööndis on lubatud
looduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud
kaitse-eeskirjas väljatoodud tegevused. Lahemaa on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid,
ühtlasi kuulub Lahemaa Natura 2000 võrgustiku linnu - ja loodusalade võrgustikku. Lahemaa
Rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas
ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse
säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.

Uuri küla naaberküladeks on Muuksi, Tsitre ja Pudisoo, mis on kõik oma miljöölt, loodus - ja
kultuuriväärtustelt ning funktsioneerimiselt analoogkülad. Piirkonnas on iseloomulik hoonestusviis,
eelkõige esineb ühepereelamu tüüpi hoonekomplekse (elamu ja abihooned). Lisaks on planeeringuala
kontaktvöönd oma mereläheduse ja atraktiivse looduse poolest vägagi populaarne suvituspiirkond
(suvilad).

Märkimisväärsed on ka mitmed pärandkultuuriobjektid ja arheoloogiamälestised kogu piirkonnas.
Tsitre külas paiknevad Tsitre piirivalve objekt, arheoloogiamälestis asula- ja sadamakoht (nr.27891)
ning Loksa Metskond 68, kuhu on rajatud RMK puhkeala suvitajatele ning matkajatele. Muuksi külas
paikneb arheoloogiamälestis Muuksi Linnus (nr. 18306), kalmistud, kivikalmed ning muistsed põllud.
Kontaktvööndis paiknevad ka mitmed pärandkultuuriobjektid, nagu näiteks Tsitre suvemõis ja Merila
talu kaev Tsitre külas, Koka kõrts ja Metsavahi kordon Pudisoo külas, Kolga mõisakompleks Kolga
külas ning mitmed teised kultuuriobjektid.

Pajulahe kinnistu külgneb põhjast Läänemere, idast Pudisoo jõe (VEE1080600 / 143,7 km2 valgalaga
vooluveekogu, mis on lõheliste elupaigana kaitstav veekogu),  lõunast riigimaantee (nr. 11270)
Kuusalu-Leesi tee ning läänest riigi reservmaaga. Planeeringuala ümbritsevad valdavalt eraomandisse
kuuluvad kinnistud, mis on hetkel kasutusel kas elamu,- metsa,- või põllumaana (maasihtotstarve
elamumaa / maatulundusmaa).

Äri - ja ühiskondliku funktsiooniga hooned antud piirkonnas puuduvad, lähimad suured
teeninduskeskused asuvad Kuusalu alevikus ja Kolga külas. Lähim elamute rajoon paikneb Uus-
Koobaste elamupiirkonnas, kuhu on rajatud ka ühisveevärk (puurkaev nr. 15934 / lähim liitumispunkt
Pajulahe kinnistule Kodu-Kalamäe kinnistul).

Tegemist on hajaasustuspiirkonnaga, kus hoonemahud kinnistu suurustega võrreldes on minimaalsed.
Kontaktvööndis paiknevate elamumaa (E 100%) sihtotstarbega kinnistute täisehitusprotsent:

Kinnistu nimi Täisehitusprotsent   %
Kalda 8,7
Jaani 1,1
Kaunissaare 3,3
Kodu- Kalamäe 2,4

3.2. Kontaktvööndis algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud

1. Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harjumaa, Uus-Koobaste maaüksuse detailplaneering /
Kehtestatud 19.12.2001

2. Uuri küla, Kuusalu vald, Harjumaa, Rohu-Peetri maaüksuse detailplaneering / Kehtestatud
25.04.2007

3. Tsitre küla, Kuusalu vald, Harjumaa, Rannaääre / Sauemäe / Mareena / Märdi
detailplaneering / Kehtestatud 30.01.2003

4. Tsitre küla, Kuusalu vald, Harjumaa, Tsitre Piirivalge objekti detailplaneering  / Algatatud
22.012009
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3.3. Planeeritaval alal kehtivate detailplaneeringute nõuded

Planeeringualal puudub kehtiv detailplaneering.

3.4. Planeeritava ala kirjeldus

Planeeringuala koosneb ühest kinnistust (Pajulahe / 35203:001:0283), mille sihtotstarve on 100%
maatulundusmaa. Kinnistu suurus on 15.41 ha, millest on looduslik rohumaa 9.1 ha, metsamaa 3.26
ha ning muu maa 3.05 ha. Pajulahe maaüksus asub Kuusalu valla üldplaneeringu kohaselt
hajaasustuspiirkonnas ning nn. valgel alal, kus maakasutuse sihtotstarve ei muutu ja selle muutmist
tulevikus ei piirata. Planeeringu ala külgneb põhjast Läänemere, idast Pudisoo jõe (VEE1080600 /
143,7 km2 valgalaga vooluveekogu, mis on lõheliste elupaigana kaitstav veekogu),  lõunast
riigimaantee (nr. 11270) Kuusalu-Leesi tee ning läänest riigi reservmaaga.

Planeeritavat ala piiravad järgmised kinnistud:

Katastritunnus Nimi Sihtotstarve KÜ pindala
35203:001:0513 Seljaku M 100% 24079 m2
35203:001:1300 Kalamäe M 100% 2,27 ha
35203:001:0247 Vanatee M 100% 1632 m2
35203:001:0246 Jaani E 100% 11428 m2
35203:001:1150 Kaunissaare E 100% 3778 m2
35203:001:0026 Roo-Kalamäe M 100% 3,96 ha
35203:001:0358 Mere-Hiie M 100% 3,05 ha
Riigi reservmaa Piiri ettepanek AT030605011

Pajulahe kinnistu on hoonestamata. Kinnistu on lainelise reljeefiga ning enam-vähem paralleelselt
rannajoonega vahelduvad niisked ja kuivad kasvukohad. Alal leidub nii lagedaid niidulaike,
põõsastikke kui ka metsatukki. Taimkate on küllaltki heterogeenne ning väikesele pindalale vaatamata
leidub kinnistul mitmeid erinevaid taimekooslusi (Keskkonnaalane hinnang / lisa nr.4).

Kinnistu rohumaa kõlvik on keskkonnaregistri andmetel väärtuslik niiduala ja kaitsealustele käpaliste
liikidele sobiv kasvuala. Kinnistul on registreeritud EL loodusdirektiivi kohastest elupaigatüüpidest
esmatähtsa elupaigatüübi 6270, liigirikkad niidud ning elupaigatüübi 6210, kuivad niidud, esinemine.
Elupaigatüüpi 6210 iseloomustavad poollooduslikud liigirohked aruniidukooslused kuivadel ja
poolkuivadel muldadel. Elupaigatüüpi 6270 on arvatud paraniiskete muldade liigirohked aruniidud,
mida eelnimetatud elupaigatüübist eristavad koosluses kasvavad toiteainete suhtes
vähemnõudlikumad taimeliigid. Taimekoosluste ja väärtuslike ning vähemväärtuslike alade
jagunemine planeeringualal on toodud välja keskkonnaalases hinnagus (lisa nr. 4).

Kinnistul puudub olemasolev teedevõrk. Ligipääs maaüksusele on võimalik tagada riigimaantelt nr.
11270 Kuusalu-Leesi tee lähtuvalt kinnistutevaheliselt erateelt üle Seljaku, Kalda, Kalamäe, Jaani ja
Roo-Kalamäe kinnistu. Vee- ja kanalistasioonivarustus puudub. Planeeringuala läbivad kaks elektri
keskpingeliini. Kinnistu idapoolse piiri läheduses (Vanatee ja Jaani kinnistul) paiknevad AS Eesti
Energiale kuuluvad liitumiskilbid Pudi 10/0,4 kV alaj. F-1 õhuliini mastid nr. 8 ja nr. 10 (joonis nr. 3).

3.5. Planeeritaval ala kehtivad kitsendused

Piirangu sisu Piirangu ulatus meetrites
Läänemere ranna piiranguvöönd 200
Läänemere ranna ehituskeeluvöönd 100 / Lahemaa Rahvuspark 200
Veekaitsevöönd 200
Pudisoo jõe (VEE1080600) ehituskeeluvöönd 50
Pudisoo jõe piiranguvöönd 100
Teekaitsevöönd (riigimaantee nr. 11270) 50
Elektriliinide kaitsevöönd 20 (10 meetrit mõlemale poole liini)

Kitsendavad vööndid (määratud looduskaitse-, vee- ja teeseadusega) on esitatud tugiplaanil (joonis
nr. 3), põhijoonisel (joonis nr. 4) ja keskkonnaalases hinnangus (lisa nr. 3).
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4. PLANEERIMISLAHENDUS

4.1. Kontseptsioon

Planeerimislahenduse väljatöötamisel on lähtutud keskkonnaalases hinnangus antud soovitustest ja
nõuetest, eesmärgiga säilitada võimalikult palju olemasolevat looduskeskkonda ning järgida piirkonna
üldist miljööd. Keskkonnaalane hinnang on võetud aluseks hoonestusala asukoha valikul, teede ja
tehnovõrkude planeerimisel, arhitektuurinõuete seadmisel ning ehitusmaterjalide valikul. Lisaks on
arvestatud kinnistu reljeefi omapära, kõrghaljastuse paiknemise ning tehnovõrkude rajamiseks
väljastatud nõuete ning tehniliste tingimustega.

Planeeringu kontseptsioon põhineb olemasoleva looduskeskkonna säilitamisele, rõhutamisele ja
väärtustamisele. Planeeringu lahendus on loodud põhimõttel, et ehitiste rajamine häiriks vähimal viisil
olemasolevat taimekooslust ning elukeskkonda. Teedevõrk on rajatud alale, kus paikneb vähim
kõrghaljastust, eesmärgiga säilitada maksimaalselt olemasolevat puittaimestikku. Hoonestusala valikul
on lähtutud põhimõttest, et see paikneks vähemväärtuslikel aladel, kuid piirneks atraktiivsete
taimekooslustega, eesmärgiga kasutada maksimaalselt kinnistu väärtuslikemaid alasid elukeskonna
kujundamisel ning erinevate vaadete loomisel. Kontseptsioon rõhutab privaatsuse loomist ja tagamist
nii kinnistu omanikule kui ka naaberkinnistute elanikele.

4.2. Krundijaotus

Planeerimislahenduse järgi on olemasolev hoonestamata maatulundusmaa (M 100%) jagatud kaheks
katastriüksuseks POS I (22 500 m2 / E 100%), POS II (131 600 m2 / M 100%). POS I on planeeritud
Pajulahe maaüksuse põhja - ja loodepoolsele küljele. Ülejäänud kinnistu maatulundusmaa sihtotstarve
käesoleva planeeringuga muutmisele ei kuulu. Detailplaneeringuga seada ehitusõigus elamumaale
pereelamu ja kolme abihoone rajamiseks. Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla
üldplaneeringuga.

Andmed krundi moodustamiseks:

POS NR Aadress Maa
sihtotstarve
vastavalt
KÜ liigile

Suurus m2 Moodustatakse
kinnistust
nimi/kat.nr

Liidetavate
lahutatavate
osade
suurus m2

Senine
sihtotstarve
vastavalt
KÜ liigile

1 POS I E 22 500 Pajulahe
35203:001:0283

22 500 M

2 POS II M 131 600 Pajulahe
35203:001:0283

131 600 M

4.3. Ehitusõigus

POS I (E 100% / 22 500 m2):

Detailplaneerigu kohaselt antakse kinnistule ehitusõigus ühe pereelamu ja kolme abihoone rajamiseks
(saun ja kaks abihoonet), hoonetealuse pindalaga kuni 350 m2. Planeeritud hoonestusala suurus on 2
hektarit (20 000 m2). Lähtuvalt keskkonnaalasest hinnangust on hoonestusalaks valitud madala
väärtusega taimekoosluste asukoht (keskkonnaalane hinnang / lisa nr.4 / I ja H vaheline ala). Hooned
võib rajada ainult planeeringuga määratud hoonestusala sisse.

POS II (M 100% / 131 600 m2):

Tulenevalt maatulundusmaa sihtotstarbest, ehitiste rajamiseks ehitusõigust ei taotleta.
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Ehitusõigus on kantud põhijoonisele (joonis nr. 4).

4.4. Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele

Kinnistule on planeeritud üks pereelamu ja kolm abihoonet (saun ja kaks abihoonet). Suurim lubatud
hoonetealune pind on 350 m².

Pereelamu võib olla kuni kahekorruseline, maksimaalse kõrgusega maapinnast 8,5 meetrit,
hoonealuse pindalaga kuni 200 m2. Katusekalle elamul näha ette vahemikus 30-45º, harja suund
vaba. Minimaalne tulepüsivusaste TP3.

Alale on planeeritud ka saun ning kaks abihoonet. Hoonete maksimaalne kõrgus maapinnast kuni 5
meetrit, katusekalle vahemikus 30-45º. Väikeehitisi (ka alla 20m2 ehitusaluse pindalaga) võib rajada
ainult detailplaneeringuga ettenähtud hoonestusalasse. Minimaalne tulepüsivusaste TP3.

Hoonete projekteerimisel arvestada sobivust piirkonna miljöö ja arhitektuurikeelega ning jälgida
päikese aastaringset liikumist planeeritavate ehitiste suhtes. Pole lubatud kasutada imiteerivaid ning
piirkonna kontekstiga mitte sobivaid ehitus - ja viimistlusmaterjale. Soovitav kasutada nii
konstruktsioon - kui viimistlusmaterjalidena kivi ja/või puitu. Piirdeaiad võivad olla metall- või
kivipostidel metallvõrgust või saetud / hööveldatud puidust, kõrgusega kuni 1,8 meetrit. Piirdeid võib
rajada ka hekitaimedest. Lubatud ei ole rajada kinnist betoonmüüri.

Hoonete projekteerimisel tuleb silmas pidada, et elamu, abihooned, piirdeaiad ning teekatted,
väikevormid ja haljastus moodustaksid arhitektuurse terviku.

4.5. Liikluskorralduse põhimõtted

Maaüksusele pääseb riigimaanteelt nr.11270 Kuusalu-Leesi tee, lähtuvalt kinnistutevaheliselt erateelt.
Pajulahe kinnistule tagatud juurdepääsutee kulgeb üle Seljaku (35203:001:0513), Kalda
(35203:001:0512), Kalamäe (35203:001:1300), Jaani (35203:001:0246) ja Roo-Kalamäe
(35203:001:0026) kinnistu.

Ligipääs olemasolevalt naaberkinnistutel paiknevalt erateelt tagatakse planeeritava elamumaa (POS I)
sihtotstarbega kinnistule vastavalt uuelt rajatavalt teelt. Planeeritav tee kulgeb pikki Roo-Kalamäe
kinnistu piiri kuni Pajulahe kinnistu piirini. Pajulahe kinnistusiseselt paikneb planeeritav tee nii POS I (E
100%) kui POS II kinnistul (joonis nr.4). Tee asukoht on valitud lähtuvalt elektrienergia liitumiskilbi
asukohast ning põhimõttest, et rajatav tee paikneks alal, kus on minimaalne kõrghaljastuse osakaal.

Pajulahe kinnistu omanikul on soovitav tulevikus sõlmida olemasoleva ligipääsutee osas
maaomanikega (Seljaku / Kalda / Kalamäe / Jaani / Roo-Kalamäe) notariaalne teeservituudi
seadmise leping ning asjaõigusleping (planeeringualale jääv teeservituudi vajadusega ala Roo-
Kalamäe kinnistul on märgitud põhijoonisel / joonis nr. 4). Planeeringutegevus peab tagama tee
korrashoiu ning juurdepääsuteele vajaliku kaitsevööndi 10 meetrit.

POS I kinnistu hoonetevaheline teedevõrk lahendatakse ehitus- ja maastikukujundusprojekti raames.
Alale on planeeritud kuni 10 parkimiskohta, paiknemisega elamu ja abihoonete vahetusläheduses.
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4.6. Servituutide vajadus

Detailplaneering seab planeeritaval alal järgmised servituudi vajadusega alad:

Teeniv kinnisasi Servituut Valitsev kinnisasi /
isik

Servituudi sisu

Vanatee Liiniservituut POS II Elektrikaabli servituut
Roo-kalamäe Teeservituut POS II Rajatava tee servituut
Seljaku Teeservituut POS II Olemasoleva tee

servituut. Jääb
planeeringualast välja.
Soovituslik.

Kalda Teeservituut POS II
Kalamäe Teeservituut POS II
Jaani Teeservituut POS II

- Olemasolevale elektrikaablile servituudi vajadusega ala võrguvaldaja (AS Eesti Energia)
kasuks.

- Planeeritavale elektrivarustuse liitumiskilbile servituudi vajadusega ala ümber kilbi
võrguvaldaja (AS Eesti Energia) kasuks.

4.7. Haljastus ja heakord

Lähtuvalt keskkonnaalasest hinnangust ei kaasne ehitustegevusega olulist kahju olemasolevatele
taimekooslustele. Vältimaks vähimatki ehitustegevuse negatiivset mõju looduskeskkonnale on
soovitav mürarikas ja häiriv tegevus ajastada väljapoole lindude pesitsusperioodi (15.märts kuni
31.juuli).

Olemasolevad elujõulised puud tuleb maksimaalselt säilitada. Peale ehitiste valmimist tuleb krunt
heakorrastada, rajada sissesõidutee, murupinnad, iluaed ning vajadusel piirdeaiad. Teatavat ohtu võib
kujutada looduslikele kooslustele elamut ümbritseva täiendava haljastuse rajamine. Kultuurtaimede
kasutamisega võib kaasneda võõrliikide sissetoomine, mis võib muuta looduslike taimeliikide
konkurentsisuhteid ja dünaamikat. Seetõttu on soovitav vältida suuremahulise täiendava
õuehaljastuse rajamist ning kindlasti eelistada kodumaiseid, alal või selle lähialadel leiduvaid taimeliike
ning lähtuda traditsioonilisest maapiirkonna haljastuspõhimõttest (puudeallee rajamisel valida
kodumaine tameliik).

POS I katastriüksuse (E 100%) haljastuse lahendus ja heakord määratakse elamu- ja haljastusprojekti
koosseisus. POS II katastriüksusel (M 100%) säilitada olemasolev kõrghaljastus, vajadusel
suurendada puittaimede osakaalu kinnistu põhjapoolsel osal, kasutades kodumaiseid taimeliike. Mitte
rajada täiendavat (kõrg)haljastust aladele, mis on määratud keskkonnaalase hinnangu põhjal
väärtuslike kooslustega aladeks.

Alal paiknevad kõrget väärtust omavad niidukooslused, mis vajavad säilimiseks niitmist ja karjatamist,
seetõttu on soovitan viia läbi vastavaid välitöid koostöös kaitseala valitsejaga.

4.8. Vertikaalplaneerimine

Käesolev detailplaneering näeb ette maapinna kõrguste muutmist POS I (E 100%) katastriüksusel,
eelkõige hoonestusala ulatuses, lähtuvalt ala reljeefist ja pinnamoest. Vertikaalplaneerimine
lahendatakse järgmises projekteerimise faasis. Lõplik lahendus koostatakse ehitus- ja
maastikukujundusprojekti raames, lähtuvalt maastikukujunduse kontseptsioonist.

Prognoositav maapinna kõrguste muutmine POS I kinnistul jääb vahemikku 0,5 - 1m.
Vertikaalplaneerimine lahendadakse põhimõttel, et säiliks maksimaalselt kõrghaljastust ning ala ei
kaotaks reljeefi muutes oma visuaalset omapära. Oluline on sade- ja drenaazivee ärajuhtimine
hoonete ümbrusest ning tee- ja parklaaladelt. Hoonete vundamentide äärest tõstetakse pinnast 20 -
30 cm, et võimaldada sajuvee äravool hoonete ümbrusest.
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4.9. Jäätmemajandus

Väikeelamumaa kinnistule on ette nähtud oma prügikonteinerid vastavalt jäätmekäitlusseadusele.
Olmejäätmed kogutakse pealt suletavatesse ja regulaarselt tühjendatavatesse konteineritesse. Prügi
kogumine ja äravedu toimub kinnistu omaniku ja jäätmete äravedu teostava ettevõtte kokkuleppel.

Jäätmevaldaja on kohustatud järgima nõudeid jäätmete segunemise vältimiseks nende tekkekohas ja
jäätmete liigiti kogumiseks selleks ettenähtud mahutisse või määratud kogumispunktidesse.
Jäätmemahutid tuleb paigaldada selliselt, et jäätmevedaja pääseb takistamatult vähemalt 10 m
kaugusele mahutist. Olmejäätmete kogumine peab olema kooskõlas jäätmeseadusega.

4.10. Kuritegevuse riske vähendavad meetmed

Aluseks Eesti standard EVS 809-1:2002.

Kuritegevuse riske vähendavad:

- elav keskkond
- elanikes omanikutunde tekitamine
- selgelt eristatav juurdepääs
- valdusel sissepääsude arvu piiramine
- elamutevaheline nähtavus, jälgitavus (naabri- ja videovalve) ja valgustatus
- lukustatud sisenemisruumid
- tugevad ukse-ja aknaraamid, uksed, aknad, lukud ja klaasid
- süttimatust materjalist suletavate prügianumate kasutamine
- kahepoolsete lukkudega varustatud väravad
- projekteeritavale hoonele paigaldatud valvesignalisatsioon
- kinnistu sissesõidule ja elamu ümbrusesse rajatud õuevalgustus

Kuritegevuse riske vähendavad ka püsielanikena elavad kinnistunaabrid. Asumi elanikel on soovitatav
moodustada naabrivalve piirkond.

4.11. Tulekaitse abinõuded

Hoonete projekteerimisel lähtuda järgmistest tuleohutuse eeskirjadest ja standarditest:

- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 a. määrus nr. 315 ‟Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnõuded‟

- EVS 812-2:2007 Ehitise tuleohutus Osa 2: ‟Ventilatsioonisüsteemid ja suitsueemaldus‟
- EVS 812-3:2007 Ehitise tuleohutus Osa 3: ‟Küttesüsteemid‟
- EVS 812:6-2005 Tuletõrje veevarustus
- EPN 10.1. Ehitiste tuleohutus / Osa 1

Tuletõrjevee vajadus tagatakse paigaldatava tuletõrjevee mahutiga, mille minimaalne maht on 10 m3
ning mis vastab EVS 812-6 nõuetele. Veemahuti asub planeeritavatele hoonetele lähemal kui 150
meetrit. Kinnistule projekteeritavate hoonete vaheline tulekaitsekuja ei tohi olla alla 8 meetri.
Planeeritavate hoonete vahekaugus naaberkinnistute hoonestusest on rohkem kui 100 meetrit.
Hoonete minimaalne tulepüsivusaste TP3.

Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest krundil lasub selle omanikul / valdajal. Territooriumi sõidutee,
juurdepääs ehitistele ning tuletõrjeveemahutile (paikneb tee ääres) hoitakse vaba ning aastaringselt
kasutamiskõlblikus seisukorras. Hoonete projekteerimisel näha ette tuletõrjekujad vastavalt
tuleohutuse eeskirjadele ja standarditele. Tuletõrjeveemahuti täpne asukoht täpsustatakse
ehitusprojekti raames.
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4.12. Keskkonnakaitse abinõuded

Planeeritav ala asub hajaasustuse piirkonnas ning Lahemaa Rahvuspargi territooriumil. Alale ei
planeerita keskkonnaohtlikke objekte.

Peamised keskkonnakaitse abinõud on järgmised:

- tolmuvabade pinnakatete kasutamine;
- tehnovõrkude kohandamine vastavalt vajadustele ja nõuetele;
- ala sulandamine olemasolevasse väliruumi;

Kavandatavad ehitised peavad sobima olemasolevasse miljöösse. Kõik ehitustööd peavad toimuma
konkreetse projekti alusel ning tööde käigus tuleb kinni pidada kehtivatest tööohutuse, tuletõrje- ja
tervisekaitsenõuetest. Negatiivsete keskkonnamõjude vältimisel on oluline, et ehitusstaadiumis ning
hoonete ja rajatiste ekspluatatsioonil tagatakse kõikidest kehtivatest keskkonnakaitselistest nõuetest ja
headest tavadest kinnipidamine, samuti järgitakse rangelt koostatud keskkonnaalases hinnangus (lisa
nr. 4) ja detailplaneeringus määratud tingimusi.

Detailplaneering ei tee ettepanekut maa-alade või objektide kaitse alla võtmiseks.

4.13. Tervisekaitse

Tervisekaitse seisukohast on planeeringulahenduse koostamisel tuginetud Rahvatervise seadusele ja
standardile EVS 842:2003 (Ehitise heliisolatsiooninõuded). Planeeringulahendusega kavandatud
tegevus ei muuda mürataset planeeritaval maa-alal ega selle lähiümbruses.

- Konstruktsioonide helipidavus – siseseinte helipidavus on RW>43dB.

- Isolatsioon – kõikidesse eluruumidesse on tagatud loomulik päikesevalgus paar tundi päevas.
Lahendus määratakse ehitusprojekti raames.

- Ventilatsioon – kõikidesse eluruumidesse on planeeritud vähemalt üks lahtikäiv aken, mida
saab vastavalt vajadusele avada. Lahendus määratakse ehitusprojekti raames.

- Viimistlus – siseviimistluses järgida häid ehitustavasid ja valida kvaliteetsed ja
keskkonnasõbralikud viimistlusmaterjalid.

5. VAJADUS ÜLDPLANEERINGU MUUTMISEKS

Pajulahe kinnistu detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut Kuusalu valla üldplaneeringu muutmiseks .

6. TEHNOVÕRKUDE JA RAJATISTE PAIGUTUS

6.1. Elektrivarustus

Elektrienergiaga liitumise aluseks on Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ poolt väljastatud tehnilised
tingimued nr. 192751 / 10.06.2011 (lisa nr. 2).

Elamumaa (POS I) sihtotstarbega kinnistu elektrienergiaga varustamiseks paigaldatakse
olemasolevale Pudi 10/0,4kV (alajaam F 1) õhuliini mastile nr. 10 liitumiskilp liitumispunkti kaitsmega
3 x 32A (kahetariifse arvestussüsteemiga). Liitumiskilbist elamumaa (POS I / E 100%) sihtotstarbega
kinnistuni juhitakse elekter läbi maatulundusmaa kinnistu (POS II / M 100%) kasutades maakaablit.
Välisvalgustus lahendatakse koos eramu projektiga järgnevas projekteerimise staadiumis.
Planeeringuga on tagatud vajalikud liini kaitsevööndid (POS II katastriüksusel / 10 m / 2 m).
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6.2. Veevarustus

Veevarustuse projekteerimise aluseks:

- Eesti Standard EVS 835:2003 Kiinistu veevärgi projekteerimine
- Kinnistu veevärgi projekteerimisnormid EPN 18.2
- EVS Veetarbimisnormid

Planeeritava ala (POS I) orienteeruv ööpäevane veetarbimise hulk:

Veetarbija/kulu liik Koormus (inimest) Veetarbimisnorm  (l/p) Veekulu – l/ööpäevas
Elanikud 3 150 450
Külalised 1 150 150

Keskmine ööpäevane veetarbimine(m3): 0,6 m3
Suurim ööpäevane veetarbimine(m3): 0,72 m3
Kastmisvee hulk ööpäevas (3 kuud aastas / m3): 0,4 m3

Elamumaa (POS I) sihtotstarbega kinnistule on veevarustus tagatud planeeritavast puurkaevust.
Puurkaevule tagada sanitaarkaitsetsoon R=10 meetrit. Puurkaevu kaitsetsoon säilitada haljasalana.
Manteltoru põhikolonn peab ulatuma vähemalt 0,3m üle maapinna või pumbamaja põranda.
Puurkaevu suue peab olema suletud, ülaosa ümbritsevad ja vett läbilaskvad setted tuleb isoleerida
manteltoruga. Puurkaevu puurimisele peab eelnema projekt, milles on kirjeldatud geoloogilises
läbilõikes olevad pinnase- ja kivimikihid, kaevu konstruktsioon ja sanitaarala. Kooskõlastatud projekti
alusel taotletakse puurkaevu puurimiseks puurimisluba.

Projekteeritava elamu veevarustuse süsteem rajatakse kas PE või PVC plasttorudest surveklassiga
PN10. Plastist veetoru paigaldatakse tihendatud liivalusele 1,8 m sügavusele planeeritavast
maapinnast. Planeeritud torustikule paigaldatavad liitmikud ja äärikud peavad olema tõmbe - ja
korrosioonikindlad.

6.3. Heitvete kanalisatsioon

Kanaliseeritav heitvee (voolu)hulk vastab veetarbe(voolu)hulgale.

Piirkonnas tsentraalne kanalisatsioon puudub. Planeeritud hoonetele on ette nähtud kaks reovee
kogumismahutit. Elamu reoveed kanaliseerida plastist kogumismahutisse mahuga V= 15 m³ (soovi
korral suurem). Abihoone (saun) reoveed kanaliseerida plastist kogumismahutisse mahuga V= 15 m³.

Soovitav kasutada Fertil-tüüpi kogumismahuteid. Heitvete kogumismahutid on planeeritud hoone ja
parkla vahetuslähedusse, eesmärgiga tagada reoveemahutit tühjendava sõiduki ligipääs mahutile ning
minimaliseerida reovee ärajuhtimise distantsi hoonest. Elamu kasutusloa saamiseks peab olema
sõlmitud leping mahutit tühjendava firmaga.

6.4. Sadevee ärajuhtimine

Planeeritaval alal puudub sadeveekanalistasioon. Sadevee ärajuhtimine on planeeritud olemasolevate
ja planeeritavate lahtiste kraavide kaudu. Elamumaa lääneküljel paikneb olemasolav veekogu/kraav,
mida on soovitav süvendad ning kasutada sade-, drenaaz- ja liigvee ärajuhtimiseks. Soovitav on
täiendavate kuivenduskraavi rajamine POS I katastriüksuse kirde- ja idaküljele. Planeeritavate
kuivenduskraavide asukohad ning sade - ja drenaazvee ärajuhtimine lahendatakse järgmises
projekteerimise faasis (k.a. ehitus- ja  maastikukujundusprojekti raames).

Hoonete vundamentide äärest tõstetakse pinnast 20 - 30 cm, et võimaldada sajuvee äravool hoonete
ümbrusest. Sajuvee (tee- ja parklaaladelt) pinnasesse juhtimiseks on soovitav kasutada imbtunnelit.
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6.5. Soojavarustus

Soojavarustus planeeritaval alal lahendada lokaalküttena. Eesmärgiga kasutada võimalikult
keskkonnasõbralikku ning madalate kasutamis- ja hoolduskuludega küttesüsteemi on soovitav rajada
maaküte ehk maasoojuspump (ala tõstmine 0,5 - 1 m lihtsustab maakütte paigaldamis). Maaküte on
pikaealine, madala murataseme ning hoolduskuludega.

Vajadusel kasutada täiendavalt puu- ja elektrikütet. Iga rajatava hoone soojavarustuse süsteemide
väljaehitamine tuleb lahendada hoonete ehitusprojektide raames. Detailplaneeringuga on määratud
orienteeruv maakütte paigaldamiseks ette nähtud ala (joonis nr.4).

6.6. Välisvalgustus

Välisvalgustus paigaldatakse nii elamumaa (POS I) kui maatulundusmaa (POS II) katastriüksusele,
lähtuvalt planeeritavate hoonete asukohtadest ning teedevõrgu lahendusest. Lähtudes turvalisusest
on soovitav paigaldada välisvalgustus maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (POS II) planeeritava
sissesõidutee äärde. Välisvalgustus lahendatakse edasise projekteerimise faasis.
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C KOOSKÕLASTUSTE KOONTABEL

Jrk.
nr

Kooskõlastav asutus /
ettevõtte / maa-ala
piirinaaber / krundi omanik /
organisatsioon

Kooskõlastuse
kuupäev ja number

Kooskõlastuse
tingimused

Kooskõlastaja nimi
ja amet

1 Keskkonnaamet
2 AS Eesti Energia
3 Harjumaa ja Tallinna

Tervisekaitsetalitus
4 Harjumaa Päästeteenistus
5 Roo-Kalamäe kinnistu

omanik
6 Vanatee kinnistu omanik
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D JOONISED

1. Väljavõte Kuusalu valla üldplaneeringust
2. Situatsiooniskeem
3. Tugiplaan M 1:2000
4. Põhijoonis tehnovõrkudega M 1:1000
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E  LISAD

1. Kinnisturaamatu väljavõte / 04.05.2011
2. Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ tehnilised tingimused nr. 192751 / 10.06.2011
3. Pajulahe kinnistu topo-geodeetiline mõõdistustöö  / ModusTerra OÜ / töö nr. 11MT015 /

17.05.2011
4. Pajulahe kinnistu, Uuri küla, Kuusalu vald, Harjumaa / keskkonnaalane hinnang / OÜ Adapte

Ekspert / 08.06.2011
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Lisa nr.1 Kinnisturaamatu väljavõte / 04.05.2011
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Lisa nr. 2 Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ tehnilised tingimused nr. 192751 / 10.06.2011


