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SELETUSKIRI 

1. PLANEERINGU  LÄHTEANDMED 

Detailplaneeringu koostamise aluseks on:  

1. Kuusalu Vallavalitsuse korraldus nr. 1001, 02. detsember 2010.a. - Tapurla küla 

Liivapealse kinnistu detailplaneeringu ja detailplaneeringule keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamine, lähteülesande kinnitamine. 

2. Kuusalu Vallavalitsuse korraldus nr. 618, 08. september 2012 - Kuusalu 

Vallavalitsuse 02.12.2012 korralduse nr. 1001 „Tapurla küla Liivapealse kinnistu 

detailplaneeringu ja detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise 

algatamine ning lähteülesande kinnitamine“ muutmine. 

 
Projekti  koostamisel  on  arvestatud  alljärgnevate  lähteandmetega: 

 detailplaneeringu lähteülesanne; 

 Loksa valla üldplaneering (kehtestatud 27.01.2000.a.).  

 Harju maakonna teemaplaneering – Asustust ja maakasustust suunavad 

keskkonnatingimused – kehtestatud 11.02.2003.a. 

 Kuusalu vallas Tapurla külas Liivapealse kinnistu detailplaneeringu ja lähiala 

Natura hindamine. Eksperthinnang. Koostaja OÜ Hendrikson & Ko, töö nr. 1523/11. 

Tartu 2011. 

 Liivapealse mü topograafiline plaan, M 1:500, OÜ Optiset töö nr. KU-1005/12, 

17.04.2012 

 etteantud tehnilised tingimused tehnovõrkude projekteerimiseks 

 planeerimisseadus 

 EV kehtivad õigusaktid 
 

2. PLANEERINGU  ÜLDEESMÄRGID 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on: 

 krundi ehitusõiguse määramine (krundi kasutamise sihtotstarve, suurim lubatud hoonete arv 

krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala, hoonete suurim lubatud kõrgus); 

 krundi hoonestusala (see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi 

ehitusõigusega lubatud hooneid) piiritlemine; 

 juurdepääsuteede,  vajalike  tehniliste  kommunikatsioonide  ja  haljastuse  

lahendamine; 

 servituutide vajaduse määramine. 
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3. OLEMASOLEV  OLUKORD 

3.1. Üldandmed 
 

Liivapealse kinnistu (olev 
elamumaa sihtotstarve) 

Maa-ameti Maakatastri katastriüksuse plaani kohaselt 

kõlvikuline jaotus: 

   9911 m²  sh.  

  looduslik rohumaa  1200 m² 

  muu maa    8711 m² 

   sh. vee all    120 m² 

 
Planeeritaval alal kinnistud 1 tk  42301:001:0268; registriosa 5236302. 

Planeeritaval alal olevad 

hooned 

Planeeringualal olev hoonestus puudub. 

 

Planeeritava la seos kehtiva 

üldplaneeringuga 

Detailplaneering on vastavuses kehtiva 

üldplaneeringuga.  

Planeeritavale alale juurde-

pääs ja liiklus 

Planeeritavale alale on juurdepääs Leesi-Hara teelt (T-

11272) ca 1,0 km. Liivapealse kinnistule Tapurla 

külateelt (läbi naaberkinnistute) on ca 200 m. 

Naaberkinnistuteks, mida tuleb läbida on: Loksa 

matskonna maatükk nr. 9, Oja kinnistu, Jõhvika 

kinnistu ja Manni kinnistu. 

Planeeritaval alal tehnovõrgud Planeeritaval alal tehnovõrgud puuduvad.  

Planeeritaval alal veekogud ja 

maaparandussüsteemid 

Planeeritava ala idaosas on kagu-loode suunaline 

madal kraav.  

Kaugus Tallinnast (kesklinnast) ca 85 km 
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3.2. Planeeritava ala piirid 

Käesolev planeering on koostatud Liivapealse kinnistu ringpiires (detailplaneeringu ala).  

Väljaspool detailplaneeringu ala on põhimõtteliselt lahendatud planeeringuala teenindav 

taristu paiknemine (juurdepääs olevalt avalikult teelt planeeringualani ja elektrivarustus 

olevast liitumispunktist planeeringualani).   
 

Planeeringuala naabermaaüksused ja maaüksused, mis tuleb  läbida (juurdepääsutee) 

planeeringualale jõudmiseks : 

Künka mü − 42301:001:0258 – elamumaa - (det.plan ala suhtes 
naaberkinnistu, millega ühine juurdepääsutee)   

Manni mü  − 42301:001:0530 – elamumaa - (det.plan ala suhtes 

naaberkinnistu, mida läbib juurdepääsutee detailplanee-

ringualale avalikult kasutatavalt teelt) 

Jõhvika mü − 42301:001:0738 – elamumaa - (det.plan ala suhtes 

kinnistu, mida läbib juurdepääsutee detailplaneeringualale 

avalikult kasutatavalt teelt) 

Oja mü − 42301:001:0540 – elamumaa - (det.plan ala suhtes 

kinnistu, mida läbib juurdepääsutee detailplaneeringualale 

avalikult kasutatavalt teelt) 

Loksa maatükk nr. 9 − 42301:001:0310 – maatulundusmaa - (det.plan ala suhtes 

kinnistu, millelt juurdepääsutee detailplaneeringualale 

avalikult kasutatavalt teelt) 
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3.3. Geodeesia. 

Planeeritava ala kohta on koostatud digitaalne möödistus, mida on korrigeeritud 2012.a.  

(koostaja  OÜ OPTISET. töö nr. KU-1005/12, 17.04.2012). Koordinaadid määratud L-EST  

süsteemis, kõrgused Balti süsteemis. 

Maapinna absoluutsed kõrgused mõõdistatud alal on vahemikus 7.96-1.76 m vahel, langus on põhja 

suunas.  

 
3.4. Rohelised alad ja keskkonnakaitse 

Maa-ala asub kogu ulatuses Lahemaa Rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis, seega 

kogu majandustegevuse (sh. ehitustegevuse) kord siin määratakse kaitseala eeskirjaga. 

Olev kõrghaljastus vajab maksimaalset  säilitamist. Planeeritava hoonestuse arhitektuur ei 

tohi kahjustada ajalooliselt välja kujunenud külailmet.  

Kinnistu on osaliselt kaetud EL loodusdirektiiviga kaitstava elupaigatüübiga 2180 – 

metsistunud luited.  

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” (kehtestatud 11.02.2003) alusel ei ulatu planeeringualale 

rohevõrgustik (rohekoridorid ega tuumalad).  
 

3.5. Muinsuskaitse ja looduskaitse 

Muinsuskaitse aluseid objekte planeeritaval alal ei ole, ala jääb täielikult Lahemaa 

Rahvuspargi Hara piiranguvööndisse.  

 
3.6. Rannast tulenevad piirangud 

Planeeringuala asub osaliselt ranna ehituskeeluvööndis  ja kogu ulatuses ranna 

piiranguvööndis. Ranna piiranguvööndi laius on 200 m  Ehituskeeluvöönd on digitaalselt 

koordineerituna kantud detailplaneeringule Loksa valla üldplaneeringust. Loksa valla 

üldplaneeringus on ehituskeeluvööndit vähendatud keskkonnaministeeriumi poolt (vt. lisa 

1.13). 

Ranna veekaitsevööndi laius on 20 m, millest planeeringualale jääb ca 7 m (planeeringu 

kirdenurgas). 

 

3.7. Olevad servituudid 
Planeeringuala lõunaosas  on 3.0 m laiune oleva tee olev teeservituudiala (vt. lisa 1.3. 

Planeeringuala idaosas on 2.0 m laiune olev servituudiala planeeritavale jalgrajale (vt. llisa 

1.3).  

Liivapealse kinnistule juurdepääs ei toimu vahetult avalikult teelt, vaid olevalt teelt läbi läbi 

eraomandis olevate maade, siis on väljaspool detailplaneeringu ala olevad  

juurdepääsuservituudid 3.0 m laiune Künka maaüksusel (42301:001:0258) ja 5.0 m laiune 

Oja maaüksusel (42301:001:0540).  

Olevad piirangud ja olevad servituudid on kantud ka joonisele 1 – lähteplaan ja joonisele 2 

põhijoonis ja tehnovõrgud. Vaata ka lisa 1.17 - Skeem olevatest servituutidest ja servituudi 

seadmise ettepanekutest. 
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4. PLANEERIMISLAHENDUS  

4.1. Üldlahendus 

Käesolev planeering on koostatud Liivapealse kinnistu ringpiires (detailplaneeringu ala).  
Kuusalu valla planeeringute komisjon (22.11.2012) on seisukohal, et planeeritavat ala 
juurdepääsutee osas mitte laiendada (vt. lisa 1.18). Seega on lahendatud ka 
detailplaneeringu alast välja jääv, kuid planeeringuala teenindav taristu paiknemine 
(juurdepääs olevalt avalikult teelt planeeringualani ja elektrivarustus olevast 
liitumispunktist planeeringualani). Et oleks võimalik detailplaneeringust väljaspool olevat 
taristut kasutada, selleks on Liivapealse kinnistu omanikul sõlmitud (vt. lisa 1.3 ja 1.) või 
on sõlmimisel naabritega vastavad servituudilepingud (vt. skeem olevatest servituutidest 
ja servituudi seadmise ettepanekutest – lisa 1.17).     

Planeeringuala asub kogu ulatuses Lahemaa Rahvuspargi Hara piiranguvööndis. 
Detailplaneering on vastavuses kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringus ei teostata maa-
ala kruntimist. Olevale elamumaale nähakse ette hoonestusõiguse seadmine ühele 
ühepereelamule ja ühele paadikuur-abihoonele. Detailplaneeringu järgse hoonestatava ala 
valikul on lähtutud Hendrikson & Ko koostatud eksperthinnangust “Kuusalu vallas Tapurla 
külas Liivapealse kinnistu detailplaneeringu ja lähiala Natura hindamine. Töö nr. 1523/11” 
(lisa 1.8 seletuskirjas)  Nimetatud töö kohaselt ei too soovitusliku ehitusjoone sees toimuv 
ehitustegevus kaasa looduskeskkonnale kahjulikku mõju. Paadikuuri ehitusala on 
kavandatud kinnistu loodeosasse, planeeritud puurkaevu juurde viiva teepikendusele, mis 
mõlemad jäävad soovitusliku ehitusjoone sisse (vt. joonis 2 – Põhijoonis ja tehnovõrgud) 
ning asuvad looduslikul lagendikul.  

Paadikuuri ehitusalale kaaluti ka alternatiivseid asukohti kuid need langesid ära kui 
mittesobivad kas loodushoiu, väljakujunenud miljöö säilitamise või siis Tapurla külaelu 
minimaalse häirimise nõuetest tulenevalt. Samas on paadikuuri rajamine vajalik, kuivõrd 
Liivapealse kinnistu on olnud ajalooliselt Kolga mõisale kuuluv kalurikoht ning kalapüügiga 
seotud tegevuste ja taristu taastamine toetaks Lahemaa RP kaitse-eeskirja p.2 kohaseid 
rahvuskultuuri ja kultuuripärandi säilitamise eesmärke. Liivapealse kinnistu omanikul on 
huvi ja soov tegelda Hara (Naskali) lahel kalapüügiga, aidates sellega taastada Tapurla 
küla, kui tuntud kaluriküla traditsioone. Liivapealse kinnistu omanikul on loodud kõik 
tänapäeval kutseliseks kalapüügiks nõutud seaduslikud eeldused – ta omab vajalikku 
kutsekvalifikatsiooni, ta kasutab ajaloolist püügiõigust püügiks nakkevõrkudega ning tema 
kalapaat on registreeritud vastavas registris (vt. lisad 1.9 – 1.11). Planeeritud paadi- ja 
võrgukuur on kalapüügi juurde kuuluv oluline rajatis kalapaadi, püügivahendite ning muu 
kalapüügil vajamineva hoiustamiseks. 

Tuginevalt Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskirjale §32  lõige 2 on kaitseala valitseja 
nõusolekul lubatud rajada rannal paadi- ja võrgukuure planeeringuga ettenähtud 
kohtadesse väikehoonena 

Planeeringuala hoonestus on loogiliseks jätkuks juba Tapurla külas väljakujunenud 
hoonestusele. Hoonete eskiisprojektid tuleb kooskõlastada vallaarhitektiga. 
Käesoleval ajal on Liivapealse kinnistu ainuomandis (vt. lisa 1.2 – Väljavõte 
kinnistusraamatust).  
Käesoleva planeeringuga jätkatakse loogiliselt oleva elamumaa jätkumist küla 

südames, kasutades ära osaliselt juba olevat teed ja olevaid tehnovõrke. 
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4.2. Konataktvööndi analüüs 
 

Detailplaneeringusse on lisatud tabel  ja fotod Tapurla külas Liivapealse kinnistu lähedal 

olevate hoonetega. Tabelist on näha, et ehitiste aluse pindala aritmeetiline keskmine on 

264 m², mis on suurem kui planeeringuala kavandataval hoonestusel. Samuti kavandatava 

hoonestuse harja kõrgused ei ületa olevaid hoonete kõrgusi. Kontaktala skeemil on näha 

algatatud detailplaneeringute ala, kehtestatud detailplaneeringute ala ja maaüksuste 

asukohaline seos  tabelis olevate maaüksustega.   

 

Tapurla küla maaüksuste ja ehitiste analüüs (maaüksused  vt. KONTAKTALA SKEEM) 

               Tabel 01. 
 

N
r.
s
k
e
e

m
il 

Maaüksuse nimi ja 

tunnus 

Maaüksuse 

pindala  

Ehitiste alune pindala 
(Maa-ameti interne-
tiportaali andmetel) 

Märkused 

Foto nr.  

1. SAMELI 

42301:001:0537 

1,04 ha 260.0 m² elamu hari10.5 m koos 
torniga. Foto S-1 
(seletuskirjas) 

2. VANAÕUE 

42301:001:0550 

8636 m² 355.0 m² Foto S-4 (seletuskirjas) 

3. KÜNKA 

42301:001:0258 

3476 m² 185 m² Foto 3 (joonisel 2) 

4. MANNI 

42301:001:0530 

6675 m² 134 m² Foto 4 (joonisel 2) 

5. JÕHVIKA 

42301:001:0738 

3780 m² 157 m²  

6. OJA 

42301:001:0540 

3651 m² 160 m²  

7. KÄNNU 

42301:001:0233 

4300 m² 356 m²  

8. TÕNU 

42301:001:0170 

16882 m² 538 m² Foto S-3 (seletuskirjas) 

9. LIIVA 

42301:001:0570 

1925 m² 245 m²  

10. TOOMINGA 

42301:001:0783 

3000 m² 91 m² 
170* m² (kehtestatud  dp 
alusel) 

Foto S-5 elamu hari 7.5 m 

 

11. TOOMELAHE 

42301:001:0784 

8300 m² 359 m²  
410* m² (kehtestatud  dp 
alusel) 

elamu hari 9.0 m (dp alusel) 

12. VANA-MÄE 

42301:001:0215 

9300 m² 200 m² Foto S-2 (seletuskirjas) 

 Kokku: 
aritmeetiline keskmine: 

79 928 m² 
    6661,5 

3170 m² 
 264.1 m² 

 

 Planeeritav 
Liivapealse 
kinnistu.  

9911 m² 

 

240 m² 

 

elamu hari 8.0 m 

abihoone hari 5.0 m 
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Eluhoone ehitusaluse pindala suurust on hoolikalt kaalutud ning selle valikul on lähtutud 

teistest Tapurla küla eluhoonete gabariitidest. Tuginedes Ehitusseadusele, loetakse 

vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr. 69 § 17. p.1. Ehitise 

ehitisealuseks pinnaks ehitise horisontaalprojektsiooni pind, mille hulka arvatakse ka 

ehitise väljaulatuvad osad sh. sammastel olev ehitise osa. Sellest tulenevalt tuleb lugeda 

ehitisealuse pinna hulka ka hoone katuseräästa seintest eemale ulatuv 

horisontaalprojektsiooni pind. Arvestades Eesti kõrget sademete hulka ning Lahemaa RP-

s väljakujunenud ehitustavasid, tuleb arvestada katuseräästa ulatuseks kuni 1 m hoone 

seinast. Käesoleva detailplaneeringu järgne eluhoone suurim lubatud ehitusalune pindala 

on 170 m², mis annab 1m katuseräästa puhul hoone välisseintega piiritletavaks pinnaks 

vaid 120 m², mis on kooskõlas OÜ Artes Terrae koostatud uuringu (töö nr. 34 MT10 

„Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava alusuuring: Lahemaa Rahvuspargi külade 

arhitektuuri ja asustusuuringu analüüs” 2010-2012) kohase tingimusega Tapurla küla 

kohta. Eelpoolnimetatud uuringu kohaselt kuulub Liivamäe kinnistu  Tapurla küla 

tihendatavale külaosale. 

Oleme pöördunud ka Siseministeeriumi (kelle pädevuses on riikliku järelvalve teostamine 

planeerimisalase tegevuse üle) poole hoonete ehitusaluse pindala arvutamise küsimuses 

Käesolevas töös on tuginetud „hoone suurima lubatud ehitusaluse pindala” puhul Sise-

ministeeriumi vastusele nimetatud probleemile (vt. lisa 1.12), milles on muuhulgas öeldud: 

...Planeerimisõiguses on väga palju määratlemata õigusmõisteid, mis tuleb planeeringu 

koostamise korraldajal iga kord sisustada lähtuvalt planeeringu asukohast ja muudest 

asjaoludest. Ka hoone suurim lubatud ehitusalune pindala kuulub nende mõistete hulka, 

mis tuleb iga kord sisustada. Detailplaneeringuga määratletav „hoonete suurim lubatud 

ehitusalune pindala” ei peaks olema samastatud ehitusseaduses määratletud 

„ehitusealuse pinnaga”, sest nende pindala/pinna määratlemise vajadused ja eesmärgid 

on erinevad.... 

Eluhoone maksimaalseks kõrguseks on arvestatud 8.0 meetrit maapinnast. Liivapealse 

kinnistu eluhoone jaoks selline harja kõrgus sobituks teiste Tapurla küla eluhoonetega ega 

tekitaks vaatlusel visuaalset häiringut vahetus naabruses asuva kõrge juugendstiilis 

poolkelpkatusega Künka kinnistu eluhoonega (vt. foto 3 joonisel 2 – Põhijoonis ja 

tehnovõrgud).  

Kui vaadelda Künka kinnistu juugendlikku eluhoonet (mis OÜ Artes Terrae uuringus on 

märgitud väärtuslikuks hooneks), siis maapinna reljeefi suhtes asub see meeter kõrgemal 

kui kavandatav Liivapealse elamu. Seega ei tekiks mingit vastuolu Liivapealse 

planeeritava elamu 8.0 meetrise kõrgusega.    

Igat projekteeritavat hoonet tuleb lõpp-tulemuses vaadelda  seotuna kohtkindlalt maaga 

omas keskkonnas (looduslik ja tehislik keskkond nii oma krundil kuid ka vahetus 

naabruses ja kaugemal kontaktalal oleva alaga). Käesoleva detailplaneeringu puhul elamu 

ehitusmahtude kavandamisel on arvestatud kinnistu paiknemist Lahemaa Rahvuspargi 

piiranguvööndis, aga ka kinnistu suhteliselt suurt pindala ja naabruses olevat hoonestust.  
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Foto S-1. Tapurla külas Sameli kinnistu (42301:001:0537) eluhoone 
 

 

 

 

Foto S-2. Tapurla külas Vana-Mäe kinnistu (42301:001:0215) eluhoone 
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Foto S-3. Tapurla külas Tõnu kinnistu (42301:001:0170) hoonestus 
 

 

 

 

Foto S-4. Tapurla külas Vanaõue kinnistu (42301:001:0550) hoonestus 
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Foto S-5. Tapurla külas Toominga kinnistu (42301:001:0783) hoonestus 
 

 

 
 

KONTAKTALA SKEEM. (Analüüsitud maaüksuste paiknemise seos planeeringuala suhtes – vt. 
tabel 01.)  
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4.3. Krundi ehitusõigus, hoonestusala, servituudid. 

 

Joonisel 2 - „Põhijoonis ja tehnovõrgud" on antud krundi maakasutuse sihtotstarve, suurim 

lubatud täiskorruste arv, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim ehitusalune 

pindala, krundi maksimaalne täisehituse %, krundi hoonestusala.  
 

Projekteerimise reeglid: 

Hoonete välisviimistlus (elamu 

ja abihoone) ning 

konstruktsioonid 

Ühtne välisviimistlus abihoonetega (kas kivi, puit või kivi 
kombineeritud puiduga). Soovitatav laudvooderdisega. 

Abihoone ja selle välisviimistlus peavad kokku sobima 
materjalidelt ja lahenduselt põhihoonega (elamuga). 

Hoonete konstruktsioonide (valimisel ja) ehitamisel tuleks 
järgida nende tuulekindlust ja soojapidavust, kuna tegu on 
mere ääres tuulise alaga. 

Hoone ehitamisel tuleks võimalikult vähe kahjustada ja 
muuta krundi pinnareljeefi (tõsta või langetada maapinda) 

Harja suund Soovitatav krundi piiriga risti või paralleelne  

Katuse kalle ja harja tüüp Viilkatus, elamul 30 o - 45o, paadikuuril katusekalle võimalik 

alates 10 o 

Hoonete suurim lubatud kõrgus Üksikelamu kõrgus 8,0 m, abihoone 5.0 m 

 

Hoonete suurim lubatud 

korruselisus 

elamu kuni 2* korruseline (st. 1 põhikorrus + katusekorrus), 

abihoone-paadikuur 1 korruseline.  

Krundi piirded Lahendatakse hoonete projekteerimisel (maksimaalne kõrgus 

+1.5 m), soovitavavalt puidust (lattidest) või looduslikust 

kivist.  

Pääs kallasrajale ja kallasrada tuleb piirdest vabaks jätta.  

 

Elamumaale on kantud hoonestusala piirid arvestades kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.. 

Detailplaneeringus on arvestatud ehitise tulepüsivusklassiks TP 3 – kuja 8 m. 

Servituudid on kantud joonisele 2 - põhijoonis ja tehnovõrgud  (vt. ka joonisel tabel 1 veerg 

13 ja tabel 3), Töösse on lisatud ka skeem olevatest servituutidest ja servituudi seadmise 

ettepanekutest – vt. lisa 1.17. 

 
Olevad ja planeeritavad servituudid planeeringualal (Liivapealse kinnistul): 

- olev  juurdepääsu servituut (liusega 3.0 m) Liivapealse mü-sel Künka mü kasuks (vt. lisa 

1.3); 

- olev jalgraja servituut (laiusega 2,0 m) Liivapealse müsel Künka mü-se ja Oja mü-se 

kasuks (vt. lisa 1.6); 

- plan. jalgraja servituut (laiusega 2,0 m) Liivapealse mü-sel, Manni mü, Jõhvika mü, 

kasuks. 
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Olevad servituudid ja servituudi seadmise ettepanekud väljaspool planeeritavat ala 

käesoleva detailplaneeringu realiseerumiseks:: 

- olev juurepääsu servituut (laiusega 3,0 m) Künka mü-l Liivapealse mü kasuks; 

- plan. juurepääsu serivtuut (pindalaga 126 m²) Künka mü-l Liivapealse mü kasuks; 

- plan. juurdepääsu servituut (laiusega 5,0 m, pindalaga 90 m²) Manni mü-l Liivapealse mü 

kasuks; 

- plan. 0,4 kV maakaabli servituut Künka mü-l, Manni mü-l, Jõhvika mü-l, Loksa metskond 

maatükk 9 mü-l Eesti Energia kasuks; 

- plan. juurdepääsu servituut (laiusega 5,0m, pindalaga 210 m²) Jõhvika mü-l Liivapealse 

mü kasuks; 

- olev juurdepääsu servituut (laiusega 5,0 m) Oja mü-l Liivapealse mü kasuks; 

- plan. juurdepääsu servituut (pindalaga 10 m²) Oja mü-l Liivapealse mü kasuks; 

- plan. juurdepääsu servituut (laiusega 5,0 m) Loksa metskond maatükk 9 mü-l Liivapealse 

mü kasuks; 

- plan. jalgraja servituut (laiusega 2,0 m) Künka mü-l Jõhvika mü, Oja mü kasuks.  

 

Kahjud servituutide seadmisel hüvitab servituudi saaja kui osapooled ei lepi kokku teisiti. 
 

Servituudialad on vajalikud kanda vastavate kinnistute kinnistusraamatatusse. 
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4.4. Veevarustus  ja  kanalisatsioon 

Tehnovõrgud on kantud joonisele nr. 2 - põhijoonis ja tehnovõrgud. 

Veevarustus 
Detailplaneeringu alal ühisveevarustus puudub. Krundile  on ette nähtud puurkaevu 
rajamine. Krundi  normatiivne veevajadus 0.5 m³/d. Puurkaevu hooldusala 10 m.  Pärast 
ühisveevärgi rajamist ja sellega liitumist puurkaev tamponeeritakse. 
Veetorustiku paiknemine, läbimõõt ja hoonete veesisestus määratakse hoonete  projekteerimisel 
abihoonel ja üksikelamu paigaldamisel krundile. 
Vastavalt Kuusalu valla ÜVK arendamise kavale on Tapurla külla ette nähtud ühisveevärgi rajamine 
(vt. lisa 2.3). Töösse on lisatud ka vee-arendaja tehnilised tingimused Tapurla küla Liivapealse 
kinnistu detailplaneeringule. Juhul kui Tapurla külas ehitatakse reaalselt välja ühisveevärk vastavalt 
kavandatule, siis on Liivapealse kinnistu omanik kohustatud ühisveevärgiga liituma. (vt. lisa 2.2). 

Tuginevalt Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskirjale §32  lõige 6 on kaitseala valitseja 
nõusolekul rannal tehniliste kommunikatsioonide rajamine lubatud.  

Liivapealse kinnistu detailplaneering on kooskõlastatud Keskkonnaameti poolt 
06.02.2013.a. nr. HJR 14-4/13/31056-2, kus planeeritava elamu  juurde on ette nähtud 
elamu teenindamiseks vajalikud tehnorajatised ranna ehituskeeluvööndis. Planeeritud 
elamu ei asu ehituskeeluvööndis ja on üldplaneeringuga kooskõlas. 
 
Tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjevesi on ette nähtud olevast tuletõrjevee saamise kohast Oja kinnistul, mis asub 

ca 110 meetrit Liivapealse kinnistu planeeritavast elamust lõunas oleva tee ääres (vt. 

joonis 2 –Põhijoonis ja tehnovõrgud). 

Olev tuletõrjeveevõtu koht on ka Tapurla sadamas, mis jääb planeeringualast ca 1,5 km 

kaugusele. 

Detailplaneeringus on arvestatud ehitise tulepüsivusklassiks TP 3 – kuja 8 m.  

Konkreetse hoone tulepüsivusklass või tuletõkkesektsiooni pindala määratakse VV 27. 

oktoobri 2004.a. määrusele nr. 315 vastavalt detailplaneeringule järgnevate ehitusprojek-

tidega.  

Liivapealse kinnistul on ette nähtud tugevdatud alusega muruplats 12x12 m. 

 

Kanalisatsioon 

Piirkonnas ühiskanalisatsioon puudub. Reovee kogumiseks on krundil ette nähtud 
imbväljak. Kuna planeeritava imbväljaku ja planeeritava puurkaevu kaugus (35 m) jääb 
väiksemaks normatiivsest (60 m), siis lahendatakse kinnistu kanaliseerimine 
I ehitusjärjekorras septiku, kui kogumismahuti, baasil ja alles peale ühisveevärgi rajamist 
ja sellega liitumist on II ehitusjärjekorras võimalik kanaliseerimine lahendada 
imbväljakuga. Sellisel juhul puurkaev tamponeeritakse. Septiku eesvooluks on kinnistu 
idaosas olev kraav. Enne ehitusloa taotlemist on vajalik taolteda vee erikasutusluba. 
Septiku kuja 5, 0 m. Imbväljaku rajamisel tuleb juhinduda veeseaduse ja selle alamaktides 
sätestatud nõuetest. 
Reovee normhulk 0.5 m³/d. 
Kanalisatsiooni väljaviikude asukoht täpsustatakse üksikelamu projekteerimisel krundile  
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4.5. Elektrivarustus ja side  

Planeeringuala elektrivarustus on lahendatud EE Jaotusvõrgu OÜ Tallinn-Harju regioon 

tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr. 196419, 16.11.2011.a.  

Planeeringuala elektriga varustamine 3x25 A on ette nähtud maakaabliga oleva 0.4 kV 

õhuliini mastilt (vt. joonis 2 – põhijoonis ja tehnovõrgud).  

Servituut on näidatud joonisel 2 - põhijoonis ja tehnovõrgud.  

Elektrivarustuse kohta koostada eraldi projekt. 
 

Kuna piirkonnas puudub Elioni vaskkaablivõrk, siis krundile planeeritavale elamule 

telekommunikatsiooniühendusega varustamine on lähiajal otstarbekas lahendada 

raadiolahendusena. 
 

4.6. Küte 

Küttesüsteemi liik lahendatakse hoone projekteerimisel.  

4.7. Juurdepääsuteed ja parkimine 

Planeeritavale alale on juurdepääs Leesi-Hara teelt (T-11272) ca 1,0 km. Liivapealse 

kinnistule Tapurla külateelt (läbi naaberkinnistute) on ca 200 m. Naaberkinnistuteks, mida 

tuleb läbida on: Loksa matskonna maatükk nr. 9, Oja kinnistu, Jõhvika kinnistu ja Manni 

kinnistu. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd naabritega, mille 

tulemusel on sõlmitud reaalservituudid Oja ja Künka kinnistul oleva juurdepääsutee 

suhtes. Manni kinnistu omanik ei luba Liivapealse kinnistule juurdepääsuks kasutada 

olevat teed, seetõttu on läbirääkimiste tulemusena leidud lahendus – planeeritav uus 

teetrass nihutati kinnistute läänepiirile lähemale, millega nõustus ka Jõhvika kinnistu 

omanik. Vastavad servituudid on kantud joonisele 2 – Põhijoonis ja tehnovõrgud. 

Servituudiala laius 5,0 m, tee muldkeha laius 3,0 m. Künka ja Liivapealse kinnistul on 

teemaa laius kokku 6,0 m. Liivapealse kinnistul on ette nähtud tugevdatud alusega 

muruplats 12x12 m.  

Liivapealse kinnistu idapiirile on ette nähtud jalgrada (laiusega 2,0 m) mere äärde 

pääsuks.  

Normatiivne parkimine on ette nähtud oma krundi piires 2 – 3 kohta. 

 

Planeeringu koostamisel koostöö naabritega (kelle maakasutust planeeritava tegevuse 

elluviimine võib mõjutada): detailplaneeringu koostamisel püüti ühiselt leida 

optimaalseimaid lahendusi ning seejuures suheldi nii suuliselt kui ka kirjalikult (vt. kirjad 

menetlusdokumentides). Samuti on saadud seisukoht Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 

regioonilt (kiri 14.06.2012 nr. HJR 14-4/12/12836-2 Tapurla küla Liivapealse kinnistu 

detailplaneeringu eskiislahendusest). 
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4.8. Keskkonnatingimused  

Haljastus 

Elamumaa hoonestusala jääb kinnistu kõlvikulise jaotuse kohaselt loodusliku rohumaa 

kõlvikule, millel esineb üksikuid puid. Liivapealse kinnistu lääneosas on metsistunud 

luiteala - EL Loodusdirektiivi kohase kaitsega elupaigatüüp 2180. Hoonestusala valikul on 

lähtutud olevast looduslikust olukorrast, luitealale hoonestus ette nähtud ei ole.  

 

.Keskkonnakaitse ja keskkonnatingimused 

Keskkonnakaitse abinõud planeeritaval maa-alal on: 

 tehnosüsteemide väljaehitamine; 

 kinnise konteineri paigaldamine krundile olmejäätmete kogumiseks; 

 kinnipidamine kehtestatud kaitsevöönditest (liini kaitsevöönd, EELIS andmebaasi 

alusel kinnistul olev niidukooslus); 

 tolmuvaba sõiduteede rajamine; 

 sade ja pinnaveed imbuvad pinnasesse. 

 Ala idaosas olev madal kraav on ette nähtud säilitada. Kraav korrastatakse ja 

tagatakse vee läbilaskmine. 

 
Keskkonnamõjud 
 

Kokkuvõtteks: Liivapealse kinnistule hoonestusõiguse seadmine ühele ühepereelamule ja 

paadikuur-abihoonele ei too kaasa olulist keskkonnamõju, planeeringualale ei pea 

vajalikuks täiendavate keskkonnakaitsealaste nõuete seadmist (vt. ka Kuusalu 

Vallavalitsuse korraldus nr. 618, 08. september 2012 - Kuusalu Vallavalitsuse 02.12.2012 

korralduse nr. 1001 „Tapurla küla Liivapealse kinnistu detailplaneeringu ja 

detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteülesande 

kinnitamine“ muutmine). 
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Maaparandusobjektid 
 

Planeeritaval alal maaparandusobjektid puuduvad, ala idaosas on madal kraav.  
 

Tervisekaitse 
 

Planeeringuga seatakse hoonestusõigus juba olevale elamumaale ühe ühepereelamu ja 

paadikuur-abihoone ehitamiseks. 

Planeeringuga kavandatav ei too endaga kaasa liiklusintensiivsuse (sh. müra, õhusaaste) 

kasvu.  

Planeeringuala vesivarustus ja kanalisatsioon vt. ptk, 4.3 – Veevarustus ja kanalisatsioon. 
Detailplaneeringu ala ei asu radooniriski piirkonnas (vt. lisa 1.15 – Väljavõte Harjumaa 

pinnase radooniriski kaardist, 2008). Planeeritav kinnistu jääb normaalse 

radoonisisaldusega pinnase alale (10-30kBq/m³). Ehitustegevus Liivapealse kinnistul 

on võimalik radooniriski piiranguteta. 

 

4.9. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded 

Kuritegevuse ja vandalismi piiramiseks saab rakendada erinevaid abinõusid. Planeeringu 

koostamisel tuleb planeerimisvõtete ja -lahenduste abil viia miinimumini ebaturvaliste 

paikade teke. Kuritegevuse ennetamise ja kuriteoohu vähendamise eesmärgil tuleb 

tagada: 

 planeeritava ala korrashoid (teedevõrgu plaanipärane ja õigeaegne rajamine, 

territooriumi korrashoid - soovitav kogu elamugrupi elanike ühiselt planeeritud hooldus- 

ja korrastustööde korraldamisega, mis omakorda suurendab ka ühtekuuluvustunnet ja 

naabrivalve rakendumist); 

 hoovivalgustuse rajamine ja korrashoid (valgustuse olemasolu vähendab elanike 

kuriteohirmu ning pidurdab kurjategijaid); 

 planeerimislike ja kujunduslike võtetega ala võimalikult suurema nähtavuse 

(jälgitavuse) tagamine, mis tõstaks ka naabrivalve efektiivsust (pimedate halva 

nähtavusega kohtade minimiseerimine, ala nähtavuse tagamine piirete 

konstruktsiooniga - kõrgetele läbipaistmatutele hekkidele ja plankaedadele eelistada 

läbipaistvaid võrk- või lippaedu jm.); 
 varguste ja sissemurdmiste riski vähendamiseks soovitada hoone projekteerijatel 

kasutada turvalisemaid aknaid, uksi nii elu- kui abihoonetel jm. võtteid. 
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4.10 Planeeringu elluviimise tegevuskava  

Planeeringu elluviimiseks tuleb teostada järgmised toimingud: 

- vajalike servituutide seadmine;  

- Väljaspool planeeritavat ala vajalikud servituudid vt. joonis 2 – põhijoonis ja 

tehnovõrgud; 

- elektriga liitumislepingu sõlmimine elektrienergia müüjaga;  

- elektrivarustuse kohta projekti koostamine (mille tööjoonised on vajalik 

kooskõlastada EE Jaotusvõrk OÜ arendus-ehitusosakonnaga);  

- hoonestusprojekti koostamine;  

- vee erikasutusloa taoltemine (vastavalt veeseadus §8, lõige 2 punkt 4 ona vajalik 

vee erikasutusloa olemasolu, kui juhitakse heitvett suublasse).  

- ehituslubade taotlemine; 

- hoonete ehitamine ja vastuvõtmine. 
 

Ettepanekud planeeringu ellurakendamiseks 

 

Pos. 

nr 

Kirjeldus Ettepanekud planeeringu ellurakendamiseks 

1 Olev elamumaa, kuhu on planeeritud 

1 üksikelamu ja 1 paadikuur-

abihoone (9911 m²).  

Elamumaa – eraomand.  
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Krundi andmed, esitatavad nõuded ja piirangud     TABEL 1 
(käesolev tabel asub ka joonisel 2 – põhijoonis ja tehnovõrgud) 
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Piirangud, servituudid, kommentaarid 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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2 Maakasutuskitsendused järgnevatest 
objektidest: 

- osaline ranna veekaitsevöönd; 

- üldplaneeringu järgne osaline ranna ehi-
tuskeeluvöönd – kooskõlastatud Keskkon-
naministri poolt 1999.a. (vt. lisa 1.13); 

- krunt asub kogu ulatuses ranna piiran-
guvööndis (200 m) ja Lahemaa Rahvus-
pargi piiranguvööndis; 

- planeeritud puurkaevu sanitaarhooldus-
ala 10 m; 

- planeeritud septiku kuja (I ehitusjärje-
kord) 5,0 m. 

- planeeritud imbväljaku kuja (II eh. 
järjekord) 10,0 m. 

Olevad ja planeeritud servituudid: 

- olev juurdepääsu servituut (laiusega 3.0) 
Liivapealse mü-sel Künka mü kasuks; 

- olev jalgraja servituut (laiusega 2.0 m) 
Liivapealse mü-sel Künka mü ja Oja mü 
kasuks; 

- plan. jalgraja servituut (laiusega 2.0 m) 
Liivapealse mü-sel Manni mü ja Jõhvika 
mü kasuks. 

 

 

Märkus: 1. Veerus 6 olev number 2* = 1 põhikorrus + katusekorrus. 
 

Planeeritava ala (Liivapealse maaüksuse) territooriumi bilanss  TABEL 2 
(käesolev tabel asub ka joonisel 2 – põhijoonis ja tehnovõrgud) 
 

POSITS. NR. TÄHIS MAAKASUTUSE 
SIHTOTSTARVE 

PINDLA M² 

1 E Elamumaa – 100% 9911 

Planeeritav ala kokku: 9911 m² = 0.99 ha 
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Liivapealse kinnistu (42301:001:0268) detailplaneeriLiivapealse kinnistu (42301:001:0268) detailplaneeriLiivapealse kinnistu (42301:001:0268) detailplaneeriLiivapealse kinnistu (42301:001:0268) detailplaneeringu ngu ngu ngu 

kooskõlastused ja koostöö naabritega (koondtabel)kooskõlastused ja koostöö naabritega (koondtabel)kooskõlastused ja koostöö naabritega (koondtabel)kooskõlastused ja koostöö naabritega (koondtabel)    

 Kooskõlastaja Kooskõlastuse kuupäev, 

kooskõlastuse täielik ärakiri 

kooskõlastuse 

originaali 

asukoht 

Märkused, projekteerija 

seisukoht 

1 2 3 4 5 

1. Terviseamet 
Põhja Talitus   
 Hiiu 42 
 Tallinn, 11619 

  
Terviseohutuse hinnang 9.3-
1/147, 18.01.2013. a.  
Märkustega 
 
Terviseohutuse hinnang 9.3-
1/147-4, 22.05.2013. a.  
Kooskõlastatud tingimustega 
 
 
 
 
 

 
Kaust 1/6 
 Lk. 37 
 
 
Kaust 1/6 
 Lk. 40 
 
 

  
Vastused märkustele vt. 
Lk. 38-39 
 
 
1. Vaata lisa 1.15. Väljavõte 
Harjumaa pinnase radooni-
riski kaardist, 2008 ja lk. 24 – 
Tervisekaitse.. Planeeritav ala 
ei paikne radooniriski 
piirkonnas.  
2. Kinnistu omanikku on 
teavitatud nimetatud 
küsimuses. 
3. Kinnistu omanikku on 
teavitatud nimetatud 
küsimuses. 
 

2. Põhja-Eesti Päästekeskus 

 Linnu tee 75A 
 Tallinn 

 

Kooskõlastatud 28. jaanuar 
2013.a. nr. KTV2-2 
Tamur Vaher /allkiri/ 
 
 
 
 

Kaust 1/6,  
joonis 2a lk. 44 ja 
lk. 19 seletuskirjas 
 

 

3. Eesti Energia OÜ 

Elektrilevi OÜ  

 Kadaka tee 61 
 Tel. 7154615 

Kooskõlastatud 04. 01.2013, nr. 
6078015009 
Maie Erik /alllkiri/ 
 
 
 
 

Kaust 1/6 
joonis 2a lk. 44 
 

 

4 Keskkonnaamet 
Harju-Järva-Rapla regioon 
 Viljandi mnt. 16 
  

Kooskõlastuskiri 06.02.2013, nr. 
HJR 14-4/13/31056-2 
Allan Piik /digitaalallkiri/ 
juhataja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaust 1/6 
lk. 31-33 

 

5 Riigimetsa Majandamise 
Keskus 
 Viljandi mnt. 18 
Loksa maatükk nr. 9 
42301:001:0310 
juurdepääsutee 

Kooskõlastuskiri 11.02.2013, 
nr. 3-1.20/45 
Tiit Timberg /digitaalallkiri/ 
juhatuse liige 
 
 
 
 

Kaust 1/6 
lk. 34-35 
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1 2 3 4 5 

6 Maaüksuse omanik:  
Liivapealse mü 
42301:001:0268  
 Janek Parkman 
 Tel.5651990 
 janek@parkman.ee  

 
 
Planeeringulahendusega nõus. 
Liivapealse kinnistu omanik. 
Janek Parkman /allkiri/ 
10.06.2013.a. 

 
 
Kaust 1/6 
joonis 2a lk. 44 

 

7 Künka mü 42301:001:0258 
 Alar Pajula  
 Loksa linn  
 Uus tn. 4-9  
Juurdepääsutee servituut 

Kooskõlastatud. 07.04.2013 
Künka mü omanik  
Alar Pajula 
/allkiri/ 

Kaust 1/6 
joonis 2a lk. 44 

 

 Manni mü 42301:001:0530 
 Erkki Viisma1/2 
kaasomandis 
 Hedi Viisma 1/2 
kaasomandis  
 Kuusalu vald, Tapurla k. 
 Manni talu, Harjumaa  
 74721 
e-mail:erkkiviisma@hotmail.ee 
 Tel.5041791 
e-mail: hviisma@hotmail.com 
Juurdepääsutee ja 0.4 kV 
elektri maakaabli servituut 
 

Nõus, juhul kui Manni mü-l 
tehtavaid töid teostab ja 
finantseerib Liivapealse kinnistu 
omanik.  
Manni mü omanik Erkki Viisma 
02.04.2013.a. 
/allkiri/ 
 
 
OÜ Maaplaneeringud kiri 
10.05.2013, nr. 44  pr. Hedi 
Viisma’le. 

Manni kinnistu kaasomaniku 
Hedi Viisma vastus e-kirjana 
16.05.2013. 

OÜ Maaplaneeringud kiri 
11.06.2013, nr. 57  pr. Hedi 
Viisma’le 

Nõus, juhul kui Manni mü-l teh-
tavaid teetöid teostab ja finant-
seerib Liivapealse mü omanik 
ning teemaa laius 5.0 m, mille 
ületamise korral on ettehoiata-
misena tegemist kohtuvälise 
kahjunõudega Manni mü ka 
1 000 000.0 euro suuruses. 
3.7.2013 /allkiri/  H. Viisma 

Kaust 1/6 
joonis 2a lk. 44 
 
 
 
 
 
 
 
Kaust 1/6 
Lk. 41 
 
Kaust 1/6 

Lk. 42 

 

Kaust 1/6 
Lk. 43 
 
Kaust 1/6 

joonis 2a lk. 44 
 
 

Projekteerija ja Liivapealse 
kinnistu omaniku vestluse 
kokkuvõte:   

Liivapealse kinnistu omanik 
on nõus finantseerima 
Manni kinnistul tehtavaid tee 
ümbertõstmise töid vastavalt 
detailplaanile.  
Konkreene teetööde ulatus 
lepitakse kokku tee reaalsel 
ümbertõstmisel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jõhvika mü 42301:001:0738 
 Rauno Jõhvikas  
 e-mail: 
 Tel. 
Juurdepääsutee ja 0,4 kV 
elektri maakaabli servituut 
 

Nõus, juhul kui Jõhvika mü-l 
tehtavaid töid teostab ja 
finantseerib Liivapealse kinnistu 
omanik.  
Jõhvika mü omanik Rauno 
Jõhvikas 
04.04.2013.a. 
/allkiri/ 

Kaust 1/6 
joonis 2a lk. 44 

Projekteerija ja Liivapealse 
kinnistu omaniku vestluse 
kokkuvõte:   

Liivapealse kinnistu omanik 
on nõus finantseerima 
Jõhvika kinnistul tehtavaid 
tee ümbertõstmise töid 
vastavalt detailplaanile.  
Konkreene teetööde ulatus 
lepitakse kokku tee reaalsel 
ümbertõstmisel. 

 Oja mü 42301:001:0540 
 Juhni Tali  
Liivamäe tn. 4 -81, Tln või 
Neeme tn. 19 
 juhani.tali@gmail.com 
 Tel. +372 56 564800 
Juurdepääsutee servituut 
 

Kooskõlastatud 04.03.2013.a. 
Oja kinnistu omanik. 
Juhani Tali 
/allkiri/ 

Kaust 1/6 
joonis 2a lk. 44 

 

 

Projekti autor: arhitekt     Maaja Zolk 
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Lisad paberkandjal 


