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SELETUSKIRI 

 
1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA LÄHTEDOKUMENDID 

 Planeerimisseadus 

 Kuusalu valla üldplaneering (kehtestatud Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsusega nr 
68) 

 Kuusalu valla ehitusmäärus  

 Lentsetti AS taotlus Valkla küla Männituka ja Kivinurme kinnistu detailplaneeringu koosta-
mise algatamiseks 

 Kuusalu Vallavalitsuse 06.09.2012 korraldus nr 602 Valkla küla Männituka ja Kivinurne kin-
nistute detailplaneeringu algatamise, lähteseisukohtade kinnitamise ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta; 

 Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad; 
 
Käesoleva detailplaneeringu koostamisel on arvestatud järgmiste seaduste ja õigusaktidega: 

 Harju maakonnaplaneering ja teemaplaneeringud 

 Ehitusseadus 

 Looduskaitseseadus 

 Veeseadus 

 Teeseadus 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus 

 Asjaõigusseadus 

 Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a määrus nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liikide 
ja nende määramise kord“ 

 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.12.2012 määrus nr 78 „Ehitiste kasutamise ots-
tarvete loetelu“ 

 Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamu-
tes ning ühiskasutusega hoonetes ja müra mõõtmise meetodid“ 

 Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrus nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tule-
ohutusnõuded 

 Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimine ja Arhitek-
tuur Osa 1: Linnaplaneerimine 

  Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri 

  Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2008-2020 

 võrgu- ja ressursivaldajate poolt väljastatud tehnilised tingimused 

 muud õigusaktid ja nendele tuginevad eritingimused 

 hea ehitustava 

 Kuusalu vallas Valkla külas asuvatele Männituka (35201:001:0506) ja Kivinurme 
(35201:001:0021) kinnistutele taotletava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) eelhinnang (OÜ Akranel, 2012). 

 
 
2. PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSED NING 
KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK. 
 
Planeeringuala paikneb Tallinna kesklinnast ca 35km idasuunas, Kiiu alevikust ca 6,5km loode-
suunas, Valkla küla keskusest 2km loodesuunas, Narva mnt–st 5,5km põhjasuunas.  
 
Kuusalu vallamaja paikneb planeeringualast ca 6km Kagu pool Kiiu alevikus. Lähim kool ja laste-
aed, kauplus jm paiknevad samuti Kiiu alevikus ning sellest 2,5 km kauguses Kuusalu alevikus.  

Planeeringuala lähiümbruses on vanema hoonestusega ja rohke kõrghaljastusega väikeelamute 
krundid.  Planeeringualast ca 700m idasuunas paikneb Salmistu küla tiheasustusala kus paikneb 
Salmistu väikesadam. Alast ca 1km kaugusel edela- ja läänesuunas paiknevad arendamisjärgus 
olevad uued elamualad. Planeeringuala naabruses, läänesuunas paiknevad ärihooned – Valkla 
puhkekeskus. Planeeritavast alast lõunasuunas paikneb suurem metsamassiiv. 
 
Juurdepääs planeeringualale on 1 Tallinn-Narva teelt pöörava 11266 Kiiu - Kaberneeme teelt ja 
sealt maha pöörava 11265 Valkla - Haapse tee kaudu. Riigimaantee lõppeb vahetult enne Matsa-
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kuru (35201:001:0810) kinnistut, st enne planeeringuala, sealt edasi on tegemist kohaliku teega 
kuni Salmistu küla tiheasustusalani.  
Lähim bussipeatus „Salmistu“ asub detailplaneeringualast 1,2km idasuunas, Salmistu külas. 

Lähiminevikus on kontaktalal kehtestatud järgmised detailplaneeringud: 
1. Kiviranna 1 (kehtestatud 28.08.2003) 
2. Kiviaia/Sepa V (kehtestatud 28.05.2003) 
3. Lepiku-IV ja Kuusiku (kehtestatud 21.06.2006) 

 
Kontaktalal on algatatud detailplaneering: 

1. Valkla Rand, Restoran Valkla Rand, Männisalu, Metsatare, Metsakuru kinnistute detailpla-
neering (13.03.2008) 

2. Liiva ja Gavani lähiala (23.12.2010)03.11.2011 Sadama tee 6 
 
Planeeringuala kontaktvööndis paiknevad üksikelamute krundid on põhiliselt hoonestatud üksik-
elamutega ja abihoonetega, kruntide suurused on erinevad, vahemikus 2000-20000m

2
. Üksikela-

mute hoonestusviis piirkonnas on lahtine, ühel krundil reeglina elamu ja kuni kolm abihoonet. De-
tailplaneeringuala lähiümbruses ei ole välja kujunenud kindlalt ehitusjoont. 

Piirkonna elamukruntide hoonestus on suhteliselt samailmeline, naabruses paiknevad hooned on 
traditsioonilese arhitektuuriga (kaldkatused). Viimistlusmaterjalidena on kasutatud peamiselt puit-
laudist, kivi ja krohvi 

Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastavalt Kuusalu Vallavalitsuse 
06.09.2012.a  korralduse nr 602 Lisa „Männituka ja Kivinurme kinnistute detailplaneeringu lähte-
ülesanne“ p-le II Männituka ja Kivinurme kinnistu kaheks jagamine, ehitusõiguse seadmine, juur-
depääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, 
kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. 

 
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kuusalu valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 
 
Kavandatud hoonete asetus jätab naaberhoonestuse vahele piisava distantsi ja tagab nii õueala 
kui elamu siseruumide privaatsuse. 
 
 
3. OLEMASOLEV OLUKORD 
 
3.1.  Planeeringuala asukoht ja iseloomustus. 
Detailplaneeringuga käsitletavad Männituka kinnistu ja Kivinurme kinnistu asuvad Harjumaal Kuu-
salu vallas Valkla külas kohaliku tee ja mere vahelisel alal. 
Detailplaneeringuga käsitletavatel maaüksused luitelisel metsasel (põhiliselt männipuistu) maasti-
kul.  
Maapinna reljeef on vahelduv (abs 1.34 – 6.90), langusega mere, st põhjasuunas. Luidevöönd lä-
bib planeeritava ala keskosa, põhja ja  lõunaosa on tasasem. 
 
3.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus. 

 mü  
nimetus 

kü nr pindala sihtotstarve hoonestus vastavalt  
ehitisregistri andmetele 

 
1 

 
Männituka 

 
35201:001:0506 

 
7802 m² 

 
100% 

elamumaa 

120247480 
 suvila "VIIKING" 

eh.alune pind 365,1m
2 

suletud netopind 324,2m
2
 

1 korrus 
Märkus: hoone on põlenud kuid  

registrist maha võtmata 

 
2 

 
Kivinurme 

 
35201:001:0021 

 

 
19 214 m² 

 
100% 

elamumaa 

116027924 
elamu 

eh.alune pind 100m
2 

suletud netopind 158,5m
2
 

2 korrust 
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Maaüksusi piirab metall-võrkpiire. Piirdeaed ei paikne Männituka maaüksuse tee poolsel maaüksu-
se piiril vaid väljaspool, samuti ka mitte Torni ja Kivimäe kinnistu vahelisel piiril vaid Kivimäe kinnis-
tul. 
 
3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus. 
Detailplaneeringuala piirneb põhjasuunast Valkla ranna (35201:001:0117) 100% maatulundusmaa 
krundiga; idast Ojamäe (35201:001:0022) 100% elamumaa ja Torni (35201:001:0107) 100% ela-
mumaa krundiga; lõunast T11265 Valkla - Haapse tee (35201:001:0158) 100% transpordimaa 
krundiga ja reformimata riigimaaga, läänest Hundikivi (35201:001:0110) 100% elamumaa ja Män-
nisalu (35201:001:0536) 100% ärimaa krundiga. 
Elamumaade kinnistud on rohke kõrghaljastusega, hoonestatud üksikelamute ja 2 - 3 abihoonega. 
Valkla puhkekeskuse territooriumil paiknevad erinevad ärihooned.  
 
3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud. 
Planeeringualale pääseb Valkla - Haapse tee (riigi maantee 11265) pikenduselt (kohalik tee). Kivinurme 

maaüksusele pääseb läbi Männituka maaüksuse väljakujunenud juurdesõidutee kaudu. 

 
3.5. Olemasolev tehnovarustus. 
Piirkonnas puuduvad käesoleval ajal ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikud.  
 
Kivinurme maaüksusel oleva elamu veevarustus toimub naabruses paikneva Valkla puhkekeskuse 
veevarustuse baasil. Reovesi suunatakse kinnistul paiknevatesse reoveekaevu. 
Kivimäe kinnistul paikneb tulekustutusvee mahuti. 
Sademeveed immutatakse pinnasesse.  
Käesoleval ajal on Kivinurme kinnistul elektrivarustus liitumispunktiga krundi edelanurgas paikneval 
õhuliinipostil. 
Kivinurme maaüksusel paiknevat elamut köetakse ahiküttega, osaliselt kasutatakse elektrikütet. 
 
Männituka kinnistul puuduvad ühendused veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrivarustusega. 
 
3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond. 
Männituka kinnistust moodustab 0,6 ha metsamaa, 0,13 õuemaa, 0,05 ha muu maa, 0,01 ha vee-
alune maa ning 0,04 ha ehitisalune maa.  
Kivinurme kinnistust moodustab 0,11 rohumaa, 1,51 metsamaa, 0,13 õuemaa, 0,18 muu maa, 0,01 
ehitiste alune maa ja 0,03 ha veealune maa. 
 
Maa-ameti kaardirakenduse (2012) alusel asub ala hästi kaitstud põhjaveega piirkonnas.  
 
Paikkonnas on madal radoonirisk (OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2004).  
 
Käsitletava ala idaserva läbib kraav. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA, 
2012) andmetel käsitletaval alal ega nende vahetus ümbruses maaparandussüsteeme ei ole. 
 
Planeeringualal paikneb II kategooria kaitsealuse liigi kasvukoht. 
 
Pinnasereostust alal ei ole täheldatud. 
 
3.7. Kehtivad piirangud. 

 mü  
nimetus 

kü nr  

 
1 

 
Männituka 

 
35201:001:0506 

- ranna piiranguvöönd 200m 
-kohaliku tee kaitsevöönd 20-50 m 
-veetoru kaitsevööndiga 1 + 1m  
-elektrimaakaabelliin kaitsevööndiga 1 + 1 m 
-sidevarustuse õhuliin kaitsevööndiga 1 + 1 m 

 
2 

 
Kivinurme 

 
35201:001:0021 

 

-ranna ehituskeeluvöönd 100m  
-ranna piiranguvöönd 200m. 
-II kaitsekategooria liigi (müür-raunjalg) leiukoht 
-veetoru kaitsevööndiga 1 + 1m  
-elektrimaakaabelliin kaitsevööndiga 1 + 1 m 
-sidevarustuse õhuliin kaitsevööndiga 1 + 1 m 



Männituka ja Kivinurme kinnistute ja lähiala detailplaneering 
eskiis 

4 

 
Männituka kinnistu idaservas asub pinnastee, mis tagab juurdepääsu Torni elamumaa maaüksuse-
le  (35201:001:0107) ja Torni 1 (35201:001:0108) elamumaa maaüksusele. 

 
Kivinurme kinnistule ulatub Torni maaüksusele õigusliku aluseta (hoone ei kajastu riiklikus ehitisre-
gistris) püstitatud abihoone tuleohutuskuja. 
 
 
4. PLANEERINGUETTEPANEK 
 
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust "Asustust ja maakasutust suunavad keskkon-
natingimused" tulenevaid piiranguid käsitletaval maa-alal ei ole, planeeringuala  ega ei jää väärtus-
likule maastikule ega rohevõrgustiku alale. 
 
Kuusalu valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamu reservmaa alal, haja-
asustusega piirkonnas. Üldplaneeringu kohaselt peab hajaasustuse piirkonna elamuehituses põhi-
liseks jääma ühepereelamute ehitamine. Ehitamisel tuleb arvestada loodusliku ümbrusega. Vältida 
tuleb suuremaid pinnavormide muutmisi juurdepääsu teede rajamisel või hoonete paigutamisel 
nõlvadele. Maastiku struktuur peab olema hoonete ja rajatiste paigutuse aluseks. Ehitiste paiguta-
misel tuleb lisaks lähiümbrusele arvestada kogu vaateväljaga.  
Kuusalu valla üldplaneeringus on esitatud nõue et hajaasustusega aladel, kus koostatakse detail-
planeering, peab elamute kruntide minimaalne suurus olema 0,36 ha ja hoonete minimaalne kau-
gus naaberkruntide hoonestusest 30,0 m. Detailplaneeringute koostamisel arvestada, et kaitsma 
peab olemasolevat looduskeskkonda (väärtuslikke kooslusi, kõrghaljastust jne, sh nö ülekoorma-
mise vältimine) ning soovitav on lähtuda olemasolevatest kinnistute piiridest. Kuusalu valla ehitus-
määrus eelnevalt esitatud tingimusi ei täpsusta. 
 
4.1. Krundijaotuskava. 
Käesoleva detailplaneeringuga on ette nähtud 8 krunti: 

4 elamumaa krunti üksikelamute ja nende abihoonete püstitamiseks 
2 hoonete ehitusõiguseta elamumaa krunti  
2 transpordimaa krunti juurdepääsude tagamiseks. 

 
Kuna Torni kinnistu olemasolev piirdeaed paikneb osaliselt Kivinurme kinnistul, siis on käesoleva 
detailplaneeringuga ette nähtud äralõige (ajutine krunt pos nr 7 ja krunt pos 5) liitmiseks naabruses 
paikneva Torni maaüksusega vastavalt omanikevahelisele kokkuleppele. 
 
4.2. Kruntide ehitusõigus. 
 

Krunt pos nr 1 aadressi ettepanekuga ........... 
        - krundi pindala: 3900 m

2
  

   - maa sihtotstarve: 100% elamumaa 
   - lubatud suurim hoonete arv: 3 
   - lubatud suurim korruselisus: 2 (abihoonel 1 korrus) 
   - lubatud suurim hoonete ehitusalune pind: 350m

2
  

   - lubatud suurim suletud brutopind: 600 m
2
 

   - lubatud suurim katuseharja kõrgus: 8,5m (abihoonel 5,5m) 
 

Krunt pos nr 2 aadressi ettepanekuga ............ 
            - krundi pindala: 3632 m

2
 

   - maa sihtotstarve: 100% elamumaa 
   - lubatud suurim hoonete arv: 3 
   - lubatud suurim korruselisus: 2 (abihoonel 1 korrus) 
   - lubatud suurim hoone ehitusalune pind: 350m

2
  

   - lubatud suurim suletud brutopind: 600 m
2
 

   - lubatud suurim katuseharja kõrgus: 8,5m (abihoonel 5,5m) 
 

Krunt pos nr 3 aadressi ettepanekuga ........ 
        - krundi pindala: 9384 m

2
  

   - maa sihtotstarve: 100% elamumaa 
   - lubatud suurim hoonete arv: 3 
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   - lubatud suurim korruselisus: 2 (abihoonel 1 korrus) 
   - lubatud suurim hoone ehitusalune pind: 350m

2
  

   - lubatud suurim suletud brutopind: 600 m
2
 

   - lubatud suurim katuseharja kõrgus: 8,5m (abihoonel 5,5m) 
 

Krunt pos nr 4 aadressi ettepanekuga ........ 
        - krundi pindala: 8313 m

2
  

   - maa sihtotstarve: 100% elamumaa 
   - lubatud suurim hoonete arv: 3 
   - lubatud suurim korruselisus: 2 (abihoonel 1 korrus) 
   - lubatud suurim hoone ehitusalune pind: 350m

2
  

   - lubatud suurim suletud brutopind: 600 m
2
 

   - lubatud suurim katuseharja kõrgus: 8,5m (abihoonel 5,5m) 
 

Krunt pos nr 5 aadressi ettepanekuga ........ 
        - krundi pindala: 292 m

2
  

   - maa sihtotstarve: 100% elamumaa 
 

Krunt pos nr 6 aadressi ettepanekuga ........ 
        - krundi pindala: 325 m

2
  

   - maa sihtotstarve: 100% transpordimaa 
 

Krunt pos nr 7 aadressi ettepanekuga ........ 
        - krundi pindala: 617 m

2
  

   - maa sihtotstarve: 100% elamumaa 
 

Krunt pos nr 8 aadressi ettepanekuga ........ 
        - krundi pindala: 553 m

2
  

   - maa sihtotstarve: 100% transpordimaa 
 

 
Piirangud: vt seletuskiri p 4.9. Servituutide vajaduse määramine 
 
4.3. Ehitiste arhitektuurinõuded 
 
Kuna naaberkinnistute hooned on ehitatud erinevatel aegadel, on suhteliselt eriilmelised ja arhitek-
tuuriliselt erineva väärtusega, siis planeeritavad hooned peavad olema siduvaks lüliks uue ja varem 
ehitatud hoonestuse vahel.  
Hoonete arhitektuur peab olema lihtne ja sobima lähipiirkonna üldise ilmega. Hoonete komponee-
rimisel kasutada kaasaegseid arhitektuuri- ja ehitusvõtteid ning elemente. Lihtsad ja heade pro-
portsioonidega hooned loovad paikkonda rahuliku korrastatud miljöö. 
 
Hoonete lubatud katusekalle on vahemikus 0º - 45º, kusjuures abihoonete ja/või elamu väiksemad 
katuseosad võivad olla madalama kaldega, kuid mitte üle 3 erineva kalde. Eluhoone ja abihoone 
peavad moodustama ühtse terviku. Hoonete põhimahtude asetus ja katuseharjajoonte suund on 
vaba, arvestades väärtuslike puudele kasvutingimuste säilitamisega. 
 
Välisviimistluses kasutada puitlaudist, tellist, kivi või krohvipinda. Juhtumil kui välisviimistluses ka-
sutatakse mitme erineva viimistlusmaterjali kombinatsiooni, siis peavad olema liigendatut vormilt ja 
värvitoonidelt. Värvitoonid peavad olema pastelsed, sooja koloriidiga, looduslähedased. Katusekat-
te värvid on soovitatavalt  tumedad. 
 
Kruntidele kavandatavad abihooned ja piirded peavad sobituma elamutega.  
 
Hoonete eskiisprojektid tuleb kooskõlastada Kuusalu valla arhitektiga.  
 
 
4.4. Piirded 
Planeeritud krundipiiridele on lubatud rajada piirdeaiad kõrgusega kuni 1,5m. Piirded võivad olla 
puitlipp- või puitlattpiirded, lubatud on osaliselt ka võrkpiirded. Piirded peavad sobima hoonete arhi-
tektuuriga.   
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4.5. Liiklus- ja parkimiskorraldus. 
Juurdepääsuteele planeeritud elamumaa kruntidele pos nr 3 ja pos nr 4 (variandina ka krundile pos 
nr 1) on käesolevad detailplaneeringuga ette nähtud transpordimaa krundi moodustamine (pos nr 
8) ja sellele juurdepääsutee laiusega 3,0m rajamine. Krundile pos nr 2 juurdepääs on kavandatud 
kohalikult teelt. 
Olemasolevale juurdepääsuteele, mis teenindab Torni ja selle naabruses paikneva Torni 1 kinnis-
tut, on ette nähtud transpordimaa sihtotstarbega krunt pos nr 6. 
Juurdepääsuteed katta piirkonda sobiva tolmuvaba kattega, nt graniitsõelmed. 
 
Parkimine, min 3 kohta peab olema lahendatud omal krundil. Üldkasutatavaid parklaid ei ole pla-
neeritud. 
 
4.6. Haljastuse ja heakorra põhimõtted. 
Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus tuleb maksimaalselt säilitada. Hoonete asukoha täpsemaks 
määramiseks on soovituslik teostada hoonestusalal dendroloogiline ülevaatus selgitamaks välja 
väärtuslik kõrghaljastus, millele tuleb tagada kasvutingimused. 
Kruntide heakorrastuse (teed ja platsid, terrassid, likvideeritavad puud, rajatav haljastus, väikevor-
mid, võimalik välisvalgustus, prügikonteinerite paigutus jms) täpne lahendus esitada hoone(te) ehi-
tusprojektis. 
 
4.8. Vertikaalplaneerimine. 
Kuna kavandatud elamumaa krundid  on suhteliselt suure pindalaga, suuri kõvakattega teid ja plat-
se ei ole ette nähtud, suurem osa detailplaneeringualast on haljasala, siis on võimalik sajuvesi im-
mutada omal krundil ilma oluliste pinnase vertikaalplaneerimistöödeta. 
Maapinda on lubatud tõsta kuni 0,5m hoonestusalal. Vertikaalplaneerimisega tuleb vältida vihma ja 
pinnasevee juhtimist naaberkinnistutele. Maapinna tõstmisega tuleb tagada väärtusliku kõrghaljas-
tuse kasvutingimused. 
 
4.9. Tuleohutusabinõud. 
Planeeringuala tuleohutuse nõuete määramisel on lähtutud Vabariigi valitsuse 27. oktoobri 2004 
määrusest nr 315 „Ehitisele ja selle osadele esitatavad nõuded“. standardist EVS 812-6:2012 „Ehi-
tiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“. 
 
Hooned võib rajada tulepüsivusklassiga TP3 käesoleva detailplaneeringu põhijoonisel märgitud 
hoonestusala piiresse.  
Tuletõrjetehnika juurdepääs hoonetele peab olema tagatud vähemalt kolmest küljest. 
 
Vastavalt Eesti standardile EVS 812-6:2012 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ p-le 
5.2.3 ei nähta hajaasustusega piirkonnas üksik- ja kaksikelamute ning nende abihoonete ette eraldi 
välist veevõtukohta kustutusveele. Hoone ehitusprojektides antakse teave lähima kasutuskõlbliku 
veevõtukoha kohta.  
Käsitletava ala tulekustutusvee saamiseks remontida detailplaneeringu alal olemasolev tulekustu-
tusvee mahuti. 
 
Hoonete ehitusprojektide koostamisel arvestada EVS-ga 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: 
Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“.  
 

Hoone(te) ehitusprojekt(id) tuleb täiendavalt kooskõlastada Põhja-Eesti Päästekeskusega. 

 
4.10. Servituutide vajaduse määramine 
Käesoleva detailplaneeringuga ette nähtud järgmised servituudi vajadused: 
 
Krunt pos nr 3 

-veetorule koridori laiusega 4m võrguvaldaja kasuks 
-kanalisatsioonitorule koridori laiusega 4m võrguvaldaja kasuks 
-elektrikaablile koridori laiusega 2m võrguvaldaja kasuks 
-sidekaablile koridori laiusega 2m võrguvaldaja kasuks   
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Krunt pos nr 4 
-elektrikaablile koridori laiusega 2m võrguvaldaja kasuks 

 
 
5. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS 
 
5.1. Veevarustus 
Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008 – 2019 (OÜ Ekoekspert, 
2008) alusel DP ala läheduses olemasolevaid ega ka perspektiivseid vee- ja kanalisatsioonitorus-
tikke ei paikne, seega kasutatakse nt lokaalkaevusid ja kogumismahuteid.  
 
Keskkonnaregistri (2012) andmetel asuvad detailplaneeringu alale lähimad puurkaevud katastri nr-
ga 715 (PRK0000715) nr-ga POH0000601 ja katastri nr-ga 1073 (PRK0001073) 163 m kaugusel 
läänesuunas Metsatare maaüksusel (35201:001:0034). Neist läände jääb puurkaev PRK0050310. 
 
Ühenduspunktidest on planeeritud vee- ja kanalisatsioonitorud kuni planeeringuala kruntide liitu-
mispunktideni. Liitumispunktid on krundi piiridest mitte kaugemal kui 1m krundi piirist, kuhu projek-
teeritakse sulgarmatuur. Tehnovõrgud on planeeritud sõidutee kõrvale. 
 
Alates olemasolevast torust rajada edasi d32mm veetoru, rajamissügavusega 1,8m. Kruntide 
ühenduspunktide diameetrid ja täpsed asukohad määrata tehnovõrkude ehitusprojektidega. Krunti-
de piiridele paigaldada ISO9001 kvaliteedi nõuetele vastav sulgarmatuur.  
 
5.2.Tuletõrjevarustus 
Planeeritud kruntide väline tulekustutus vesi saadakse planeeringualal olemasolevast rekonstruee-
ritavast tulekustutusvee mahutist. 
 
5.3. Reoveekanalisatsioon 
Kuna piirkonnas ühiskanalisatsioon puudub, siis on ajutise lahendusena on lubatud kruntidele pai-
galdada lekkekindlad plastkogumismahutid min mahutavusega 10 m

3
.   

Lähim purgimissõlm jääb Kiiu külla,  linnulennult ca 5 km kaugusele. Kinnistu valdaja peab tagama 
mahutite regulaarse tühjendamise. 
Käesoleva detailplaneeringuga on nõidarud võimalik perspektiivne kanalisatsioonitorustiku paik-
nemine. 
Ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon projekteerida ja ehitada välja vastavalt ühisveevärgi ja kanalisat-
siooni seadusele ning kehtivale normile. 
 
5.4. Sademevee- ja pinnasevee ärajuhtimine 
Planeeringulahendusega ei muutu oluliselt ala sademe- ja drenaaživete hulk.  
Planeeritud kruntide sademe- ja drenaaživeed immutada pinnasesse omal krundil.  
 

Vee- ja kanalisatsioonitorude ning liitumispunktide asukohad tuleb täpsustada ehitusprojektide 
koostamise käigus ja vajadusel täiendavalt kooskõlastada kõigi puudatud isikutega ja/või sõlmida 
notariaalsed servituudilepingud. 
 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide koostamiseks taotleda täpsustavad tehni-
lised tingimused piirkonna vee ettevõtjalt. 

 

5.5. Elektrivarustus 
Elektrivarustuse osa koostamisel on aluseks OÜ Elektrilevi väljastatud tehnilised tingimused. 
 
5.6. Tänavavalgustus 
Käesoleva detailplaneeringuga tänavavalgustuse rajamist ette ei ole nähtud. 
 
5.7. Telekommunikatsioonivarustus 
Ehitusprojektide koostamiseks tellida Elion Ettevõtted AS-ilt täpsustavad sidevarustuse 
tehnilised tingimused. 
Detailplaneeringuga määratakse tehnovõrkude servituudi vajadus tehnovõrkude valdajate kasuks. 
 
 



Männituka ja Kivinurme kinnistute ja lähiala detailplaneering 
eskiis 

8 

5.8. Soojavarustus 
Planeeritud hoonete küte on lokaalne, milleks võib olla ahi- või kaminaküte kombineeritud elektri-
küttega või mõne alternatiivküttega. 
 
5.9. Energiatõhusus ja tarbimise nõuded. 
Planeeritud kruntidele ehitatavad hooned peavad vastama Ehitusseaduses § 3 lg 7 esitatud nõue-
tele. 
Ehitise soojustus ning kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid peavad tagama ehitises tarbitava 
energiahulga vastavuse ehitise asukoha klimaatilistele tingimustele ning ehitise kasutamise otstar-
bele. Sisekliima tagamisega hoone konstruktsioonid ja tehnosüsteemid peavad olema projekteeri-
tud ja ehitatud hoonete energiakasutuse tõhustamise miinimumnõuete (edaspidi energiatõhususe 
miinimumnõuded) kohaselt. Energiatõhususe miinimumnõuded on olemasolevate ja ehitatavate 
hoonete summaarse energiatarbimise piirmäärad, lähtudes hoonete kasutamise otstarbest ja ar-
vestades nende tehnilisi näitajaid, või tehnosüsteemidele esitatavad nõuded, et mõõta nende efek-
tiivsuse ja toimimisega seotud näitajaid. 
 
 
6. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIK KESKKONNAMÕJU HINDAMINE 
 
Kuusalu Vallavalitsuse 06. september 2012 korraldusega nr 602  jäeti  algatamata Valkla küla 
Männituka ja Kivinurme kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine. 
 
Detailplaneeringuga ei ole ette näha kaasnevaid negatiivseid kõrvalmõjusid. Planeeritava tegevu-
sega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätme-
teke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. 
 
Detailplaneeringu ala ei paikne Natura 2000 võrgustiku alal. Kavandatud tegevus ei avalda olulist 
mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimeste tervist, heaolu, 
kultuuripärandit ega vara.  
 
Planeeringuala kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on ette nähtud naabruses paikneva Valkla 
puhkekeskuse veevarustuse baasil.  
 
Pinnasevesi. 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti andmetel hinnatavatel katastriüksustel ega nen-
de vahetus ümbruses maaparandussüsteeme ei ole. 
 
Planeeringulahendusega ei suurene oluliselt ala sademevee vooluhulk. Katuselt tulev sademevesi 
immutada pinnasesse omal krundil.  
 
Detailplaneeringuga haaratud territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reos-
tavat majandustegevust ei ole ette näha. Krundi pinda on lubatud osaliselt tõsta 0,5m naaberkinnis-
tute huve kahjustamata. 

 
Põhjavesi. 
Maa-ameti kaardirakenduse alusel asub detailplaneeringu ala hästi kaitstud põhjaveega piirkonnas. 
Olemasolevad reovee kogumismahutid on ette nähtud likvideerida. Planeeritavate elamute reovesi 
on perspektiivis ette nähtud suunata piirkonda rajatavasse ühiskanalisatsiooni. Ajutise lahenduse-
na on lubatud kruntidele paigaldada lekkekindlad plastkogumismahutid min mahutavusega 10 m

3
.   

 
Ühe leibkonna suuruseks on keskmiselt kuni 3 inimest ning keskmine ööpäevane vee tarbimine 
ühe inimese kohta kuni 100 liitrit. Seega ühel kinnistul tarbitaks vett kuni 0,3 m

3
/ööp ja detailplanee-

ringualal kokku ca 1,2 m
3
/ööp. Puurkaevude tootlikkusest ja olemasolevast veeressursist lähtuvalt 

ei oma taotletava detailplaneeringuga lisanduda võiv veetarbimise maht eeldatavat kumulatiivset 
mõju. 
 
Õhusaaste ja müra. 
Paikkonnas on madal radoonirisk e. kõrget radoonitaset majade siseõhus esineb harva ning täien-
davaid meetmeid, radooniriski alandamiseks kasutama ei pea. 
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Planeeringuga käsitletava ala lõunapiiril paikneval kohalikul teel on liiklussagedus väike, seega nii 
õhusaaste kui ka autoliiklusest tuleva müra mõju planeeritaval on väike. Piirkond on keskmisest 
suurema haljastustihedusega, mis veelgi leevendab teelt tulevat saastet. Planeeritav ala jääb ede-
lasuunas oleva riigitee 60m-sest sanitaarkaitsevööndist välja.  
Planeeringualale on ette nähtud neli üksikelamut. Hoonete kütmiseks on kavandatud kombineeri-
tud küte. Soovituslikult võiks planeeritud elamutes kasutada alternatiivkütte võimalusi soojuspum-
pade näol. Lokaalkatlamajade või ahiküttega korstnatest väljuv suits hajub tuultega kiiresti.  
 
Jäätmed. 
Ehitusjäätmete ning hilisemate olmejäätmete käitlemisel juhinduda Jäätmeseadusest ja Kuusalu 
valla jäätmehoolduskava nõuetest. 
Rakendada jäätmete sorteeritud kogumist omal krundil. Segaolmejäätmete jaoks paigutada krundi-
le prügikonteinerid. Planeeritaval alal on elamukruntidel ette nähtud soovituslik koht olmeprügi kon-
teineritele, mis on paigutatud sissesõiduteede äärde, kruntide teepoolsesse ossa. Ohtlikud jäätmed 
(näit. Hg-lambid, patareid, väetisekotid jms) koguda tavajäätmetest eraldi. Tagamaks regulaarse 
jäätmete äraveo, peab iga kinnistu omanik sõlmima vastavat teenust pakkuva firmaga teenuse le-
pingu. Biolagunevad jäätmed komposteerida omal krundil järgides komposteerimis-juhendeid. 
 
Detailplaneeringuga haaratud territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reos-
tavat majandustegevust ei ole ette näha. 
 
 
7. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED 
 
Teatud liiki kuritegusid on võimalik vähendada, muutes kuriteo sooritamise võimalusi ehitatud 
keskkonnas. Planeeringus on arvestatud Eesti Standardikeskuses välja töötatud kuritegevuse en-
netamise standardiga. 
*Ala koosluse mitmekesisus on ala elavuse tekkimises olulisim tegur. Elava kasutusega ala vähen-
dab kuriteohirmu.  
*Inimlikus mõõtkavas ehitamine (hiiglaslike kõrghoonekarpide vältimine) ja elanikes omanikutunde 
tekitamine üldkasutatavate kohtade suhtes vähendavad kuriteohirmu. 
*Planeering, arhitektuur ja suunaviidad annavad inimestele tunde, et nad on piirkonnas teretulnud, 
suurendavad omaniku- ja kontrollitunnet ning vähendavad seega kuriteohirmu. 
*Tagumiste juurdepääsude, aga samuti umbsoppide vältimine kujunduses ning murdvaraste jaoks 
(hõlpsalt) ligipääsetavate uste ja akende turvalisemaks muutmine vähendab sissemurdmiste riski. 
*Eraautode parkimine vahetult elamute ees või kobaratena paigutatud väikese pindalaga parkimis-
platsid tõstavad omaniku- ja kontrollitunnet ning vähendavad seega autodega seotud probleeme. 
 
 
8. PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA 
 
Detailplaneeringute kehtestamise tingimuseks olemasolevate tiheasustusalade laiendamisel ja 
uute moodustamisel vastavuses üldplaneeringuga on liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
ning kavandatavate tegevustega kaasnevale liikluskoormusele vastav juurdepääsuvõimalus avaliku 
teedevõrgu kaudu. 
 
DP kehtestamisele järgnevate toimingute ja tegevuste järjekord: 
1 Kruntide moodustamine  
2 Vajalike servituutide seadmine 
3 Tehnovõrkude, rajatiste ja teede tehniliste tingimuste väljastamine ja nende projekteerimise 
alustamine koos vajalike kaasnevate lisauuringute teostamisega 
4 Ehituslubade väljastamine Kuusalu Vallavalitsuse poolt tehnovõrkude, rajatiste ja teede 
ehitamiseks 
5 Uute planeeritud vee, kanalisatsioonitrasside ja kaabelliinide ehitamise lõpetamine (võrgu 
valdajate poolt kuni kruntide liitumispunktideni) ja vastavate kasutuslubade väljastamine 
6 Moodustatud kruntidele ehituslubade väljastamine 
 
Antud tööde loetelu on näitlik. Toimingute ja tegevuste järjekord oleneb võrgu valdajatest, kohali-
kust omavalitsusest ja arendajast ning nende omavahelistest kokkulepetest.  
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Eelpool nimetatud tööde finantseerimise ja teostamise osas sõlmitakse arendaja, omavalitsuse ja 
vajadusel kolmandate osapoolte vahel lepingud. 
 
Nõuded ehitusprojekti koostamiseks. 

 Tehnovõrkude ehitusprojekti koostamiseks taotleda insenervõrkude ja/või ressursivaldajatelt 
täpsustatud tehnilised tingimused. 

 Tehnovõrkude ehitusprojektid kooskõlastada võrgu valdajatega ja/või ressursivaldajatega. 

 Haljastusprojekt, millega lahendada ka võimalikud väikevormid ja haljastuse liigiline koosseis, 
koostada ja esitada hoone ehitusprojekti mahus. Haljastusprojekti koostamisel arvestada olemas-
olevate puude ja uue haljastuse kasvutingimuste säilitamisega.  

 Lammutus- ja ehitusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist 
kohaliku omavalitsusega. 
 
9. MUUD VAJALIKUD UURINGUD 
Hoonete ehitusprojektide koostamiseks on soovituslik koostada ehitus-geoloogiline uuring. 


