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1 SISSEJUHATUS
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi ka KSH) objektiks on Rae valla põhjapiirkonna
üldplaneering 2030+ (edaspidi ka üldplaneering või ÜP).
Põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 21.05.2013
otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut Rae valla põhjaosas. Planeeringuga hõlmatud
ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks Kurna oja ja
Kurna ojast alates Tallinna ringtee ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Üldplaneeringusse on
haaratud kogu ulatuses Peetri alevik, Assaku alevik, Järveküla, Uuesalu küla, Lehmja küla ja Pildiküla
ning osaliselt Rae küla ja Kurna küla.
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine
on algatatud Rae Vallavolikogu 15.11.2016 otsusega nr 171. Üldplaneeringu KSH algatati
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi ka KeHJS) § 33 lõike 1
punkti 2 alusel, mis sätestab, et KSH läbi viimine on üldplaneeringu koostamisel kohustuslik.
Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Rae Vallavalitsus.
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on:


hinnata üldplaneeringuga kavandatava elluviimisega kaasnevaid tagajärgi ning võimalikke
muutusi keskkonnas, sealjuures nii positiivseid kui negatiivseid;



välja tuua võimalikud olulised keskkonnamõjud;



välja pakkuda negatiivsete mõjude vältimise ning leevendamise ja positiivsete mõjude
suurendamise võimalusi.

Laiemaks keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on arvestada keskkonnakaalutlusi
strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning
edendada säästvat arengut.
KSH aruanne sisaldab muuhulgas selgitusi, kuidas on mõju hindamise tulemusi arvestatud
planeerimisdokumendi koostamisel.
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel on tuginetud planeerimisseaduses ning keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses KSH protseduurile ja sisule esitatud nõuetele.
Käesolev aruanne on KSH tulemuste vaheversioon, mis on seotud avalikustamisele suunatava
üldplaneeringu eelnõuga (seisuga 15.08.2019). KSH aruanne täieneb ja täpsustub paralleelselt
edasise planeerimisprotsessiga.
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2 PLANEERINGU

SISU

JA

PEAMISTE

EESMÄRKIDE

ISELOOMUSTUS
Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Rae valla põhjapiirkonna kohta koostatava uue
ajakohastatud üldplaneeringuga kavandatavad ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused.
Kehtiv Rae valla üldplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462. Rae
Vallavalitsuse spetsialistide igapäevasest praktikast üldplaneeringu elluviimisel on aga selgunud
vajadus ehitustegevust senisest enam suunata. Üldplaneering ei anna ülevaadet planeeritud
tiheasustusaladel asuvate elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alasid teenindava sotsiaalse taristu
mahust ja paiknemisest, täpsetest hoonestustüüpidest ja –tihedusest ning piirkondi ühendavate
sõidu- ja kergliiklusteede võrgustiku ning rohe- ja virgestusalade paiknemisest. Seega on olnud
keeruline hinnata, milliseks kujuneb üldplaneeringu pikaajaline mõju olemasolevale elukeskkonnale.
Rae valla põhjaosa on Tallinna lähedusest tingituna väga tugeva arendustegevuse surve all, mistõttu
vajab see piirkond praktilistel põhjustel täpsemat ning süsteemsemat ruumilist planeerimist kui seda
võimaldab kehtiv üldplaneering. Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamine algatati seega
planeeringu ajakohastamiseks, täpsustamiseks ning parendamiseks.
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks on lahendada senisest täpsemalt
planeerimisseaduse § 75 lõikest 1 tulenevad ülesanded:


transpordivõrgustiku ja muu infrastruktuuri, sealhulgas kohalike teede, raudteede asukoha ja
nendest tekkivate kitsenduste määramine;



kohaliku tähtsusega jäätmekäitluskohtade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;



asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamine;



rohevõrgustiku toimimist tagavate tingimuste täpsustamine ning sellest tekkivate kitsenduste
määramine;



planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise
aluseks olevate tingimuste, maakasutuse juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse
kõrguspiirangu ja haljastusnõuete määramine;



puhke- ja virgestusalade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;



liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine;



alade ja juhtude määramine, mille esinemise korral tuleb detailplaneeringu koostamisel kaaluda
arhitektuurivõistluse korraldamist;



detailplaneeringu koostamise kohustusega alade või juhtude määramine;



eelnimetatud ülesannete elluviimiseks sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse
märkimine.

Ülejäänud planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud üldplaneeringu ülesannete lahendustena
võetakse Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringusse üle Rae valla üldplaneeringu lahendused.
Ruumilise arengu põhimõtetena püstitati üldplaneeringu lahenduse välja töötamisel järgmised
eesmärgid:
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liikumisvõimaluste parandamine ning liikumisvajaduse vähendamine;



arengu, sh teenuste kättesaadavuse, soodustamine ühistranspordi ja keskusalade
sõlmpunktides;
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loodusliku keskkonna säilitamine ja arengu pidurdamine nn äärealadel.

Kõik nimetatud eesmärgid on kooskõlas säästva arengu põhimõtetega.
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3 KESKKONNAMÕJU

STRATEEGILISE

HINDAMISE

PÕHIMÕTTED
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel on tuginetud planeerimisseaduses ja KeHJS KSH
protseduurile ja sisule esitatud nõuetele. KSH aruande koostamise lähtekohaks on Rae valla
põhjapiirkonna ÜP KSH väljatöötamise kavatsus (Rae Vallavalitsus 2017).
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel on arvestatud üldplaneeringu mõjuga nii üldplaneeringu alal
kui asjakohasusel ka sellest väljaspool.
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel on lähtutud põhimõttest, et hinnata tuleb planeeritud
tegevuste elluviimisega kaasnevaid muutusi keskkonnas. Maakasutuse põhiotstarbe määratlemine
aladel, kus juba vastav maakasutus reaalselt toimub, ei too üldjuhul kaasa muutusi
keskkonnaseisundis. Seetõttu on põhitähelepanu pööratud uute maa-alade reserveerimisele teatud
otstarbeks, samuti üldplaneeringuga seatavatele (uutele) piirangutele, tingimustele jms.
Maa reserveerimise all mõistetakse seda, et planeeringuga on maa-alale reserveeritud maa
kasutamise eesmärk, mis võib erineda maa praegusest sihtotstarbest. See aga ei tähenda selle maaala terviklikku ega automaatset planeeritud eesmärgiga kasutuselevõttu, vaid seda, et antud ala oleks
võimalik tulevikus, sellekohase vajaduse ja soovi tekkimisel, reserveeritud otstarbel kasutada.
Mingiks otstarbeks reserveeritud alal saab maaomanik maad edasi kasutada selle praegusel
sihtotstarbel seni, kuni ta seda soovib, kuid ei saa seda sihtotstarvet muuta planeeringu vastaselt.
Seega tuleb silmas pidada seda, et planeeringulahendused ei avalda otsest mõju senikaua, kuni neid
ei realiseerita. Planeering on vaid arenduste elluviimise võimalus. Reaalne mõju avaldub alles
potentsiaalse arenduse elluviimisega.
Teiseks on oluline märkida, et KSH täpsusaste ei saa olla suurem selle aluseks oleva strateegilise
planeerimisdokumendi täpsusastmest (nt ei määra üldplaneering, millist konkreetset
tootmistegevust ja millises mahus tootmismaal arendatakse). Lähtekohaks on üldplaneeringu kui
strateegilise ruumilise arengudokumendi iseloom – mõjude hindamisel püsitakse üldplaneeringu
täpsusastmes ja keskendutakse teemadele, mida saab üldplaneeringuga reguleerida ning mis on
konkreetse planeeringulahenduse puhul olulised. Üldplaneeringuga seatavad arengusuunad
täpsustuvad detailplaneeringute ja projektide tasemel.
Eeltoodust tulenevalt on käesolevas aruandes esitatud mõju hinnangutes küllalt suur määramatus
ning üldistusaste, võrreldes objektipõhiste keskkonnamõju hindamistega.
Samuti on oluline märkida, et üldplaneeringu lahendus kajastab kahte liiki arenguid:


üldplaneeringu alusel kavandatav/määratav,



teemaplaneeringute, (eel)projektide või varem kehtestatud detailplaneeringute
kavandatav/määratav.

alusel

Üldplaneeringu KSH keskendub üldplaneeringu alusel suunatavatele arengutele, lähtudes eeldusest,
et muude strateegiliste planeerimisdokumentide alusel kavandatava tegevuse (nt Rail Baltic
raudteetrass ja Tallinna väike ringtee) mõju on hinnatud/hindamisel vastavate planeeringute raames.
Taolisi üldplaneeringusse kantud objekte analüüsitakse täiendavalt ulatuses, kus tekib positiivne või
negatiivne koosmõju teiste üldplaneeringuga suunatavate arengutega ja/või kus see on vajalik
tervikpildi mõistmiseks.
Üldplaneeringu alusel toimuvaid potentsiaalseid arenguid on hinnatud erinevate
keskkonnakomponentide (välisõhk, pinnavesi, põhjavesi jne) lõikes. Seejuures on arvestatud, et
reaalne tunnetatav keskkonnamõju avaldub läbi vahendavate keskkonnakomponentide n.ö.
lõppvastuvõtjale – elanikkonnale (s.h majanduskeskkonnale) ja elusloodusele.
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Mõjude hindamisel lähtutakse nii keskkonnakomponendikesksest lähenemisest (üldplaneeringu mõju
keskkonnale) kui ka hinnatakse keskkonnast enesest tulenevaid mõjusid. Teisisõnu - teatud alade
puhul ei tule käsitleda mitte ainult antud maa-alade reserveerimise mõju keskkonnale, vaid ka
olemasolevatest keskkonnatingimustest tulenevaid piiranguid planeeritavatele aladele (nt ei saa
elamuid rajada kõrge müratasemega piirkonda ilma leevendusmeetmeid rakendamata).
Piirangute ja tagajärgede omavahelised seoseid illustreerib alltoodud joonis.

Maakasutuse mõjud muutus keskkonnas

Keskkonnast tulenevad
eeldused ja piirangud

Maakasutuse
planeerimine

Maakasutuse tagajärjed
(keskkonna kasutus)

Joonis 1. Maakasutust mõjutavate ja maakasutusest tulenevate tegurite seos
KSH viidi läbi kvalitatiivse hindamisena eksperdigrupi koostööna. Eksperdihinnangute andmisel
kasutati töövõtetena olemasolevate andmete ja taustamaterjalide läbi töötamist, asukohakülastusi
(välitöid), sisend-väljund analüüse, ruumilisi analüüse ning konsulteerimist osapooltega.
KSH ühe osana viidi läbi n.ö konfliktialade analüüs, eesmärgiga vältida või leevendada konflikte
planeeringulahenduses ning võimendada soodsaid koosmõjusid. Olukorra hindamisel, kui ei ole
esitatud teistsugust printsiipi, on lähtutud „halvimast võimalikust olukorrast” ehk hinnangu aluseks
on võetud näitajad, mis keskkonna seisukohalt on kõige halvemad.
Paralleelselt ÜP koostamisega ja KSH teostamisega viidi läbi järgmised lisauuringud:


väärtuslike põllumaade hinnang (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, 2018);



rohevõrgustiku väärtuste hinnang (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, 2018);



mürakaardi koostamine (Hendrikson & Ko OÜ, 2018);



liikuvusuuring (Hendrikson & Ko OÜ, 2018).

Eelnimetatud uuringud olid toetavaks sisendiks nii ÜP kui KSH aruande koostamisel. Kõigi uuringute
tulemused on tehtud kättesaadavaks Rae vallavalitsuse veebilehel, mistõttu on KSH aruandes
välditud uuringute sisu ja tulemuste dubleerivat ulatuslikku kirjeldust.
KSH läbi viimine lõimiti planeeringu koostamisse nii, et see moodustaks tervikprotsessi koostisosa.
Selleks analüüsis KSH ekspert planeeringu kujunemise vaheetappide tulemusi ning esitas oma
tähelepanekud ja ettepanekud planeeringu koostamise korraldajale jooksvalt. Samuti osales KSH
ekspert planeeringu eskiisi avalikel aruteludel ning eskiislahendusele laekunud ettepanekute läbi
töötamisel.
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4 RAHVUSVAHELISTE,

EUROOPA

LIIDU

KESKKONNAKAITSE
EESMÄRKIDEGA
PLANEERINGU KOOSTAMISEL

JA
EESTI
ARVESTAMINE

Rahvusvahelised keskkonnakaitse eesmärgid on sarnased Eesti ja Euroopa Liidu omadega ehk
eesmärgiks on keskkonna kaitstuse kõrge tase. Liikmesmaana on Eesti keskkonnakaitse eesmärkide
koostamisel arvestatud Euroopa Liidu keskkonnakaitse eesmärkidega ning samuti erinevatest EL
direktiividest ning rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevate kohustuste ja soovitustega.
Lähtudes eelpooltoodust ning sellest, et valla osa üldplaneeringu näol on tegu kohaliku taseme
planeerimisdokumendiga, on käesolevas peatükis keskendutud ülevaatele Eesti keskkonnakaitse
eesmärkidest ning planeerimisdokumendi vastavusest nendele.
Eesti keskkonnakaitse eesmärgid on püstitatud kahes peamises strateegilises „katusdokumendis“ –
riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“ ning „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“.
Lisaks on püstitatud kitsamate valdkondade eesmärke (nt looduskaitse arengukava,
kaitsekorralduskavad, veemajanduskavad, üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavad), mida
kõiki ei ole planeeringudokumendi iseloomu arvestades otstarbekas siinkohal eraldi käsitleda, kuid
millele on asjakohasusel ja vajadusel viidatud KSH aruande teistes peatükkides.
“Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” (edaspidi ka keskkonnastrateegia) on keskkonnavaldkonna
arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21”
põhimõtetest ja on katusstrateegiaks valdkondlikele arengukavadele. Keskkonnastrateegia
eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks,
lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende
mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele.
Eesti keskkonnastrateegias püstitatud eesmärgid on jagatud nelja plokki:


Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine

Aastal 2030 on tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on vähendatud
tekkivate jäätmete ohtlikkust. Saavutada pinnavee ja põhjavee hea seisund ning hoida veekogusid,
mille seisund juba on hea või väga hea. Maavarade keskkonnasõbralik kaevandamine, mis säästab
vett, maastikke ja õhku, ning maapõueressursi efektiivne kasutamine minimaalsete kadude ja
minimaalsete jäätmetega. Metsakasutuses ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike
vajaduste tasakaalustatud rahuldamine väga pikas perspektiivis. Tagada kalapopulatsioonide hea
seisund ning kalaliikide mitmekesisus ja vältida kalapüügiga kaasnevat kaudset negatiivset mõju
ökosüsteemile. Tagada jahiulukite ja muude ulukiliikide mitmekesisus ning asurkondade elujõulisus.
Keskkonnasõbralik mulla kasutamine. Loodus- ja kultuurmaastike toimivus ja säästlik kasutamine.


Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine

Mitmeotstarbeliste ja sidusate maastike säilitamine. Elustiku liikide elujõuliste populatsioonide
säilimiseks vajalike elupaikade ja koosluste olemasolu tagamine.


Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet

Toota elektrit mahus, mis rahuldab Eesti tarbimisvajadust ning arendada mitmekesiseid, erinevatel
energiaallikatel põhinevaid väikese keskkonnakoormusega jätkusuutlikke tootmistehnoloogiaid, mis
võimaldavad toota elektrit ka ekspordiks. Energiatarbimise kasvu aeglustamine ja stabiliseerimine,
tagades samas inimeste vajaduste rahuldamise, ehk tarbimise kasvu olukorras primaarenergia mahu
säilimise tagamine. Kõrvaldada järk-järgult nii tööstusest kui ka kodumajapidamistest osoonikihti
kahandavad
tehisained.
Arendada
välja
efektiivne,
keskkonnasõbralik
ja
mugav
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ühistranspordisüsteem, ohutu kergliiklus (muuta auto alternatiivid mugavamaks) ning
sundpendelliiklust ja maanteevedusid vähendav asustus- ja tootmisstruktuur (vähendada
transpordivajadust).


Keskkond, tervis ja elu kvaliteet

Tervist säästev ja toetav väliskeskkond. Inimese tervisele ohutu ja tervise säilimist soodustav
siseruum. Keskkonnast tulenevate saasteainete sisaldus toiduahelas on inimese tervisele ohutu. Joogija suplusvesi on inimese tervisele ohutu. Aastaks 2030 on likvideeritud kõik täna teadaolevad
jääkreostuskolded. Tagada elanike turvalisus ning kaitse nende julgeolekut ohustavate riskide eest.
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering ei ole vastuolus Eesti keskkonnastrateegia eesmärkidega.
Eelkõige panustab üldplaneeringu koostamine ja rakendamine keskkonnastrateegia eesmärkide
saavutamisesse läbi:


maakasutuse tervikliku suunamise, mille aluseks on keskkonnakaalutluse arvestamine;



piirkonna kui elu- ja tööpaiga väärtustamise ning selle kvaliteedi parandamisele püüdlemise;



looduslike alade (s.h roheline võrgustik) säilitamistingimuste seadmise;



kergliiklusteede ja ühistranspordi kasutamist soosiva transpordivõrgustiku planeerimise (s.h
täiendav rööbastransport);



transpordivajaduse optimeerimist võimaldava asustusstruktuuri planeerimise (suhteliselt
kompaktse asustuse planeerimine olemasoleva teedevõrgu ümber);



asustuse tihendamisest lähtuv elamuhoonestuse arendamine (elamumaade ruumilist ulatust on,
võrreldes eelmise üldplaneeringuga, vähendatud);



tervist säästva ja toetava väliskeskkonna kujundamise
vältimine/leevendamine, n.ö roheliste puhkealade ette nägemine).

(võimalike

konfliktialade

Läbivalt on nii planeeringu koostamisel kui selle KSH läbi viimisel arvestatud keskkonnavaldkonda
reguleerivate õigusaktidega.
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5 PLANEERINGU

SEOS
MUUDE
PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA

ASJAKOHASTE

5.1 Planeeringu koostamisel arvestatud arengudokumendid
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamisel võeti arvesse järgmisi valla ruumilist arengut
mõjutavaid strateegilisi arengudokumente:


Üleriigiline planeering „Eesti 2030+” (2012);



Harju maakonnaplaneering 2030+ (2018);



Harju maakonnaplaneeringu
keskkonnatingimused“;



Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Sotsiaalne infrastruktuur“;



Rae valla üldplaneering (2013);



Rae valla arengukava 2016-2025;



Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028;



Rae vallas kehtestatud detailplaneeringud;



Piirnevate omavalitsuste kehtivad ja koostamisel olevad üldplaneeringud.

teemaplaneering

„Asustust

ja

maakasutust

suunavad

Üldplaneeringu sidususest on ülevaade esitatud ka ÜP seletuskirjas. Järgnevalt on eraldi käsitletud
neist KSH eksperdi hinnangul olulisemaid.

5.2 Üleriigiline planeering Eesti 2030+
Üleriigiline planeering „Eesti 2030+” on strateegiline dokument, mille eesmärk on otstarbeka
ruumikasutuse saavutamine Eesti kui terviku mastaabis. Üleriigiline planeering on aluseks
maakonnaplaneeringute ja üldplaneeringute koostamisele. Üleriigilise planeeringu koostamisel olid
põhialuseks tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020”, „VASAB pikaajaline perspektiiv
ruumiliseks arenguks Läänemere regioonis 2030+”, varasem üleriigiline planeering „Eesti 2010”, Eesti
säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21” ning „Eesti Kasvuvisiooni 2018” majandusarengu
stsenaariumid.
Peamine riiklik arengueesmärk on tagada elamisvõimalused Eesti igas asustatud paigas. Selleks on
vajalikud kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad liikumisvõimalused ning varustatus oluliste
võrkudega.
Sellest lähtudes on Eesti ruumilise arengu visioon aastaks 2030 sõnastatud järgmiselt: Eesti on sidusa
ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ja välismaailmaga hästi ühendatud riik.
Hajalinnastunud ruum seob tervikuks kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised külad,
väärtustades kõiki neid elamisviise võrdselt ühepalju. Hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse ja
majandusliku konkurentsivõime tagavad eeskätt looduslähedane keskkond ja hästi sidustatud asulate
võrgustik.
Hajalinnastunud ruumi mõistega võetakse kokku soovitav linnu ja maa-asulaid hõlmav
tulevikuasustuse mudel, kus eeslinnastumine, ulatuslik tööalane pendelränne ja linliku elustiili
ülekaal ka maal on kaotanud sotsiaalses ja majanduslikus mõõtmes suurel määral erinevused linna ja
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maa vahel, aga jätnud alles erinevused füüsilises elukeskkonnas. Hajalinnastunud ruum toimib, kui on
tagatud head liikumisvõimalused.
Üleriigiline planeering sätestab, et peale linnade tihendamise tuleb näha ka uusi ehituspiirkondi,
milleks on eelkõige linnade lähitagamaal paiknevad teised suuremad asulad oma sotsiaalse
taristuga. Samuti saab kasutusele võtta linnade lähialad, kus ühendamine tehnilise taristuga on
lihtsam. Vältida tuleb tiheasustuse kandumist muus mõttes väärtuslikele aladele (kaitsealad,
rohevõrgustiku tuumalad ja koridorid, väärtuslikud põllumaad jms).
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga suunatud ruumiline areng on põhimõttelises kooskõlas
üleriigilise planeeringuga, kujundades eeslinliku iseloomuga asulaid, mis on üleminekualaks
hajalinnastunud ruumilt kompaktsele linnale. Üldplaneering loob võimalused täiendavate
elamualade ja teenuste arendamiseks Tallinna külje all. Samas on ette nähtud uute alade kasutusele
võtu hierarhia (järjekord) ning arendustegevuseks ette nähtud alade ulatust on väärtuslikumatel
aladel piiratud.
Planeeringuga kavandatakse parendada piirkonna liikumisvõimalusi ja varustatust oluliste võrkudega,
mis tõstavad elukeskkonna kvaliteeti. Teenuste ja töökohtade kättesaadavusele pööratakse
muuhulgas
tähelepanu
läbi
kergliiklusteede
võrgustiku
planeerimise
ja
uutele
ühistranspordivõimalustele eelduste loomise.

5.3 Harju maakonnaplaneering 2030+
Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.14/78. Maakonnaplaneeringu peamisteks eesmärkideks on:


toetada maakonna ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning
elukvaliteedi;



tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja võimalustega.

Maakonnaplaneering uuendab seejuures varasemate teemaplaneeringute määratletud lahendusi (nt
rohevõrgustiku piire ja tingimusi).
Maakonnaplaneering näeb Rae valla põhjapiirkonda linnalise asustusega alana – kompaktse asustuse
arenguks sobiliku alana, mida iseloomustavad maakasutusfunktsioonide mitmekesisus, ühtsed teedeja tehnovõrgud ning teenuste ja töökohtade olemasolu kohapeal.
Põhjapiirkonna üldplaneering lähtub piirkonna arengu suunamisel samadest põhimõtetest. Ala
planeeritakse kompaktse ja suhteliselt tiheda asustusena. Lisaks elamualadele nähakse ette maa-alad
teenuste, äritegevuse ja tootmise arendamiseks. Samuti nähakse ette segahoonestusega keskusalade
kujundamine.
Maakonnaplaneeringus on planeeringuala läbivatena määratud Tallinna väikese ringtee
perspektiivne maanteekoridor ning perspektiivne Rail Baltic trassikoridor. Rail Baltic trassile jääb
perspektiivne kohalik peatus. Vastavad infrastruktuurid on kantud ka üldplaneeringusse ning
piirkonna planeerimisel on arvestatud nende mõjuga liikuvusele ja maastikule.
Maakonna tasemel määratud väärtuslikke maastikke Rae valla põhjapiirkonda ei jää. Piirkonna
rohealad on maakonnaplaneeringus arvatud Tallinna lähiala rohevõrku. Maakondlikku rohelisse
võrgustikku jäävad rohelised koridorid üldplaneeringuala lääne- ja idaservas. Mõlemad koridorid
säilitatakse ka põhjapiirkonna üldplaneeringuga.
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Joonis 2. Väljavõte Harju maakonnaplaneeringu asustuse suunamise kaardist

5.4 Rae valla üldplaneering
Rae valla üldplaneering kehtestati 2013. aastal (Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsus nr 462). Rae valla
põhjaosa on üldplaneeringuga ettenähtud peamiselt elamute piirkonnaks, keskusega Peetri alevikus.
Peetri alevik on üldplaneeringu arengusuundade kohaselt üheks valla olulisemaks keskusasulaks Jüri
aleviku kõrval.
Valla põhjapiirkonnas asuvad vaheldumisi aedlinnalised ja kortermajade piirkonnad ning elanikke ja
asutusi teenindavad asutused, aga ka tootmisalad, mis koondivad teekoridoride ümbrusesse.
Valla lõunaosa on seevastu planeeritud looduslikumana, tasakaalustamaks valla põhjaosa linnastuvat
arengut. Seal säilitatakse hajaasustus ning looduslikum keskkond (põllu- ja metsamajandus, puhke- ja
vabaaja teenused).
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering säilitab senised põhimõttelised strateegilised arengusuunad,
täpsustades neid kohaliku taseme vaates ning ajakohastades neid vastavalt uuendatud valla
arengukavale ja valminud asjakohastele alusuuringutele.

5.5 Rae valla arengukava 2016-2025
Üldplaneering on oma sisult suuresti valla arengukavas püstitatud eesmärkide ruumiline väljendus.
Osaüldplaneeringute koostamine on ühtlasi ka üks arengukavas püstitatud ülesannetest. Seega on
kaks dokumenti omavahel tugevas otseses seoses.
Arengukava kohaselt on valla kesksed strateegilised arengueesmärgid järgnevateks aastateks:
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Kvaliteetsed ja kättesaadavad avalikud teenused;



Tugev kogukondlik identiteet ja kodanikuühiskond;



Kõrge haldusvõimekus.

Valla ruumilises planeerimises on eesmärgiks saavutada tasakaal, mis sisaldab endas ühest küljest
ühtlast arengut valla igas kandis ja teisest küljest piirkondlikku omanäolisust.
Peetri kanti iseloomustavad selles nägemuses üksikelamud ning paaris- ja ridamajad, samuti on
soositud äritegevus. Arendustegevuses keskendutakse neile suundadele, milles on Rae vallal Tallinna
linnastus eeldusi eristuda ja olla konkurentsivõimeline – selleks on tööstuspargid ja nendes tegutsev
teadmismahukas ning keskkonnasäästlik väike- ja keskmise suurusega ettevõtlus. Tööstuse arengus
on eelistatud olemasolevate tööstusalade ja -parkide laiendamine. Elamu- ja tööstusalade
planeerimine peab seejuures olema kooskõlas tehnilise (veevarustus ja kanalisatsioon, teedevõrk,
s.h kergliiklusteede võrgustik) ning sotsiaalse taristu arenguga.
Arengukava näeb ette kergliiklusteede arendamise, puhkealade arendamise, uute lasteaia- ja
koolikohtade loomise jms. Nimetatud tegevustega on arvestatud/eeldused loodud üldplaneeringus.
Üldplaneeringu sidusust Rae valla arengukavaga on kirjeldatud ka üldplaneeringu seletuskirjas.
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6 ALTERNATIIVSETE ARENGUSTSENAARIUMITE VALIK
Seoses keskkonnamõju strateegilise hindamise eripäraga arvestati alternatiivide leidmisel
üldplaneeringu kui ruumilise planeerimisdokumendiga. Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tulenevalt on võimalik üldplaneeringu kui kindla maa-alaga
seotud planeerimisdokumendi hindamisel valida alternatiive vaid käsitletava territooriumi piires.
Vaikimisi alternatiivideks on piirkonna arengus:


esiteks olukord, kus koostatavat üldplaneeringut ei kehtestata ning jätkuvad olemasolevad
arengusuunad, mis lähtuvad olemasolevast kehtivast üldplaneeringust (kehtestatud 2013. a).
Tegemist on nii-öelda nullalternatiiviga, millega kaasnevatest eeldatavatest arengutest on antud
lühiülevaade ptk 8.



teiseks koostatava üldplaneeringuga kavandatavad ajakohastatud arengusuunad.

Tinglikult on alternatiiviks ka üldplaneeringu esmane avalikustatud eskiislahendus, mida osapoolte
koostöös muudeti ja parandati. Kuna muutmisel oli tegu konkreetsete maa-alade planeerimisega
seotud üksikotsustega, mitte suuremate põhimõtteliste strateegiliste valikutega, ei ole eskiisi
otstarbekas aruandes eraldiseisva alternatiivina käsitleda. Kus asjakohane, on KSH aruandes esitatud
kirjeldusi ja selgitusi planeeringulahenduse kujunemise kohta.
Üldplaneeringu koostamise käigus analüüsiti ka valdkonnapõhiseid erinevaid arengustsenaariumeid.
Neist olulisemana saab välja tuua liikuvuse arengualternatiivid. Muuhulgas analüüsiti piirkonda läbiva
trammiliini rajamist kolme erineva trassialternatiivina (Joonis 3). Vastav arengustsenaariumite
analüüs teostati töö „Rae valla põhjapiirkonna liikuvusuuring“ (Hendrikson & Ko OÜ, 2018) raames.
KSH aruandes ei ole peetud otstarbekaks ja vajalikuks selle analüüsi dubleerivat kirjeldamist ega
liikuvusuuringus esitatud variantidele korduva hindamise läbi viimist. Töö on koos teiste
üldplaneeringu alusuuringutega kättesaadav Rae Vallavalitsuse veebilehel.
Üldplaneeringu lahenduses on planeeritava perspektiivse ühistransporditrassi põhimõttelist
kasutusvõimalust laiendatud, arvestades seda autonoomse ühistranspordi koridorina. Vastavaks
sõltumatuks ühistranspordiks võib seejuures olla nii rööbastransport (tramm) kui ka nt kiirtransiidi
bussiühendus. Seejuures võib kiirtransiidi bussiühenduse loomine osutuda asjakohaseks juhul, kui
põhjalikumate kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusuuringute järel loobutakse trammiliini
rajamisest.
Üldplaneeringu esmases eskiislahenduses (avalikustatud juunis 2018) võeti transpordikoridori
asukoha määramisel aluseks üldjoontes liikuvusuuringu trammitee variant 1 (Joonis 3).
Aluseks võetud alternatiivi peamised eelised teiste liikuvusanalüüsi alternatiivide ees olid:


trass läbib Peetri, Järveküla ja Assaku olulisemaid teenuste koondumispunkte/keskusealasid;



trass läbib Vana-Tartu mnt ja perspektiivse väikese ringtee ristumiskohta, mis on sobivaks
asukohaks uute töökohtade loomisel ning nn pargi-reisi parkla rajamisel;



trammiliini mugav kasutusraadius (ca 500 m) katab suurema osa elamualadest (Peetris,
Järvekülas ja Assakul).

Keskkonnamõjude poolelt on oluline, et trass kulgeb valdavalt suhteliselt kõrge müratasemega
piirkonnas ning ei läbi vaikseid ühepereelamute piirkondi – see tähendab väiksemat häiringut
elanikele. Samuti saab välja tuua, et ristumiseks Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteega saab
kasutada olemasolevat Assaku viadukti, mis väldib olulist negatiivset mõju maa hõivamisest ja
maastiku muutusest.
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variant 1

variant 2

variant 3
Joonis 3. Rae valla põhjapiirkonna liikuvusuuringus käsitletud rööbastranspordi koridori variandid
(väljavõtted liikuvusuuringu veebikaardist: Hendrikson & Ko OÜ, 2018)
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Üldplaneeringu lahenduse edasi kujundamisel on välja töötatud neljas trassalternatiiv.
Transpordikoridor kulgeb Peetri alevikus piki Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed, viib Järveküla
keskusesse ja Assaku keskusesse piki perspektiivset Tallinna väikese ringteed ning Vana-Tartu
maanteed, kulgeb seejärel taas piki Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed. Pildikülas kulgeb teetrass
tootmisalade ja elamualade vahel, suundudes seejärel Jüri alevikku. Võrreldes eskiislahendusega on
muudetud trassi algust ja lõppu planeeringuala piires.
Esmase eskiisiga võrreldes mõnevõrra muudetud trajektoor kulgeb pikemalt põhimaantee(de)
koridoris, võimaldades eeldatavalt tõsta ühistranspordiliini kiirust ning vähendades ulatust, kus tuleb
kujundada uus eraldiseisev transpordikoridor. Uue tee paigutamine paralleelselt olemasolevate ja
planeeritavate teetrassidega on üldjuhul mõnevõrra väiksema keskkonnamõjuga nt eelpool
nimetatud maa hõivamise, mürahäiringu ja visuaalse mõju aspektides. Trassi täpsemal
planeerimisel/projekteerimisel tuleb aga muuhulgas arvestada näiteks olemasolevate
müratõkkeseinte paiknemisega ning võimalike vajalike vastavate ümberkorraldustega.
Pildikülas on trassikoridori liigutatud tootmismaade vaheliselt alalt (Põrguvälja tee äärest) elamutega
piirnevale territooriumile (Joonis 4), mis toob sealsetele elanikele eeldatavalt kaasa teatava häiringu.
Kuigi ühistranspordipeatus liiguks elamualadele lähemale, kaugeneks see samas tootmisettevõtete
piirkonnast, mille töötajad on samuti väga oluline potentsiaalselt ühistransporti kasutav sihtrühm.
Samas tooks kulgemine Põrguvälja tee ääres kaasa mitmeid katkestus ristuvate teedega, viies alla
ühistranspordiliini kiiruse. Ühistranspordi kiirus mõjutab selle kasutatavust küllalt samaväärselt
peatuste lähedusega.

Joonis 4. Autonoomse ühistranspordi trassi kulgemine planeeringuala lõunaosas (planeeringu
taristukaardi tööversioon seisuga 15.08.2019)
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KSH raames ei tuvastatud selliseid keskkonnamõjusid, mis selgelt välistaksid mõne kaalumisel olnud
trassialternatiivi või nende mingi kombinatsiooni. Väga oluline on seetõttu just planeeritud
ühistranspordipeatuste paiknemine trassikoridoris ja nende reaalne mõju liikuvusele.
Paralleelselt Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamisega on Harjumaa Omavalitsuste Liidu
ja Tallinna Transpordiameti tellimusel teostamisel Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi
teostatavus- ja tasuvusanalüüs. Nimetatud uuringu eesmärk on analüüsida trammi- ja
rööbastranspordi arenguvõimalusi ja väljavaateid Tallinna pealinnaregiooni ülesena, hõlmates
seejuures ka Tallinna olemasolevat trammivõrku. Uuringu raames analüüsitakse perspektiivse
võrgustiku teostatavust ja tasuvust sotsiaalmajanduslikest aspektidest.
Uuringu tulemused valmivad eeldatavalt 2019. aasta lõpus ning selle raames esitatakse ettepanekud
marsruutideks ja trassikoridorideks. Põhjapiirkonna üldplaneeringu lahenduse edasi arendamisel
tehakse koostööd teostatavus- ja tasuvusanalüüsi meeskonnaga ning kaalutakse nende soovitusi.
Lõpliku lahenduse kujundamisel võetakse siiski arvesse ka Rae valla arengueesmärke ja vajadusi,
sealhulgas üldplaneeringu avaliku väljapaneku raames kogutavat tagasisidet elanikkonnalt.
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7 EELDATAVALT MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS
7.1 Asukoha üldiseloomustus
Üldplaneeringu ala, Rae valla põhjapiirkond paikneb Rae valla põhjaosas, Tallinnast kagus.
Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir,
lõunapiiriks Kurna oja ja Kurna ojast alates Tallinna ringtee ning idapiiriks Pirita – Ülemiste kanal.
Üldplaneeringusse on haaratud kogu ulatuses Peetri alevik, Assaku alevik, Järveküla, Uuesalu, Rae,
Lehmja ja Pildiküla ning osaliselt Kurna küla (Joonis 5).
Rae valla suurus tervikuna on ligikaudu 207 km², üldplaneeringu ala hõlmab sellest alla viiendiku.

7.2 Sotsiaalne keskkond
Statistikaameti andmetel elab Rae vallas seisuga 01.01.2018 17766 elanikku. Rahvastik on peamiselt
koondunud suurematesse alevikesse (Jüri, Peetri ja Lagedi alevik) ning küladesse (Järveküla, Rae ja
Vaskjala küla), millest mitmed paiknevad just planeeringualal (Peetri, Järveküla ja Rae). Rahvastiku
paiknemist valla põhjaosas illustreerib alljärgnev joonis (Joonis 5).

Joonis 5. Rahvastiku paiknemine Rae valla põhjapiirkonnas
Rae valla elanike arv on viimase kümne aasta jooksul oluliselt kasvanud – 2008. aastal 10063 elanikku
ja 2018. aastal 17766 elanikku.
Rae valla rändeiive on positiivne peamiselt tänu valglinnastumise trendile ehk asukohale Tallinna
linna piiril. Seetõttu on just valla põhjapiirkond olnud Rae valla rahvaarvu kasvu peamine vedaja.
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Suurim elanike arvu muutus on toimunud Peetri kandis. Ühtlasi on nimetatud tendents seotud
intensiivse elamuehitusega piirkonnas, mistõttu iseloomustavad Rae valla põhjapiirkonna asustust
suures osas viimastel kümnenditel rajatud nn uuselamurajoonid (Joonis 6).

2012. a

2018. a
Joonis 6. Peetri kant Maa-ameti ortofotodel 2012. ja 2018. a (Allikas: Maa-ameti Geoportaal, 2019)
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Valla rahvastikuprognoosi kohaselt võib eeldada jätkuvat elanike lisandumist valda (Joonis 7).
Hinnanguliselt võib lähemas perspektiivis oodata ligikaudu 1000 elaniku lisandumist aastas. Noorem
rahvastiku vanusstruktuur tingib ka tulevikus jätkuva Peetri osakaalu tõusu kogurahvastikus.
Põhiprobleemiks tulenevalt rahvastikuarengutest võib kujuneda haridus- ja sotsiaalteenuste
pakkumise suurendamine aeglasemalt kasvava maksutulu juures.
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Joonis 7. Rae valla rahvaarvu prognoos aastani 2048 (väljavõte Rae valla arengukavast)
Rae vallas on 5 kooli ning 10 lasteaeda. Koolidest asuvad põhjaosas Peetri Lasteaed – Põhikool ja
Järveküla kool. Üldplaneeringu KSH aruande koostamise ajal on projekteerimisel Kindluse kool
Järveküla külas, mille avamine on planeeritud 2020. aasta sügisesse. Lasteaedadest jääb
planeeringualale Aruheina lasteaed Peetri alevikus, Peetri lasteaed, Assaku lasteaed, Järveküla
lasteaed ja Uuesalu lasteaed. Peetris tegutsevad ka huvikoolid/huviringid. Kultuuriasutustest saab
välja tuua Peetri raamatukogu.
Mitmed olulised teenused on kättesaadavad vallakeskuses Jüri alevikus planeeringualast vahetult
kagus (tervisekeskus, vallavalitsus, piirkonnapolitsei, sotsiaalkeskus). Tulenevalt Tallinna lähedusest
on elanikkonnale hästi kättesaadavad ka pealinna teenused ja võimalused.
Rae valla ettevõtlust soodustab paiknemine Tallinna külje all. Peamised äri- ja tootmispiirkonnad
asuvad planeeringuala läbiva Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja planeeringualaga piirneva
Tallinna ringtee ääres. Rae valla põhjapiirkonda jäävad näiteks sellised ettevõtted nagu Orkla Eesti AS
(Kalevi kaubamärgi maiustuste tootmine), Pipelife Eesti AS (plasttorude tootmine), Würth AS
(hulgimüük), DPD Eesti AS (pakivedu).

7.3 Maastik, maakasutus ja maavarad
Rae vald paikneb Põhja-Eesti lavamaal. Pinnavormilt on tegemist tüüpilise väheliigendatud lainja
maastikuga. Maapinna absoluutsed kõrgused jäävad piirkonnas 40 ja 50 m vahele.
Valla põhjapiirkonnas valdab kultuurmaastik, mida on tugevasti mõjutanud viimaste kümnendite
valglinnastumise trend (vt ka ptk 7.1). Elamualad vahelduvad põllumajandusmaadega ja looduslike
rohumaadega. Metsamassiivid jäävad eelkõige piirkonna lääneossa, aga ka idaserva.
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Kunagist külamaastiku asustusstruktuuri on piiratud ulatuses säilinud üksikutes piirkondades, nt Rae
mõisa asukohas ja Assaku lääneosas (Veski tee ääres). Planeeringualale ei jää maakondlikul tasemel
väärtuslikuks arvatud maastikke.
Valla põhjapiirkond jääb Ülem-Ordoviitsiumi lubjakivi (Haljala ja Kukruse lademe savikas lubjakivi)
avamusalale. Pinnakatte moodustavad enamasti lubjarikkad rähksed moreenid paksusega 2 - 10 m.
Ülemiste järve ümbrust katavad liiva ja kruusarikkad glatsiofluviaalsed setted. Planeeringuala ida- ja
lääneservas (Kurna oja ja Vaskjala-Ülemiste kanali ümbruses) esineb soosetteid. Samuti esineb kohati
õhukese pinnakattega alasid (Peetri, Järveküla), kus pinnakatte paksus jääb alla 1 m.

Joonis 8. Rae valla põhjapiirkonna pinnakate (Allikas: Maa-ameti Geoportaal, 2019)
Maavaradest leidub Rae vallas turvast, kruusa, ehitusliiva ja lubjakivi. Rae valla põhjapiirkonnas
nimetatud maavarade maardlaid ei paikne. Vaid planeeringuala kirdenurka ulatub väikses ulatuses
kohaliku tähtsusega Rae turbamaardla. Antud ulatuses (osa 16. plokist) esineb hästilagunenud turba
passiivne tarbevaru. Ulatuslikumad Rae raba turbavarud esinevad planeeringualast idas.
Harjumaa pinnase radooniriski kaardi1 alusel levivad Rae valla põhjapiirkonnas normaalse (10-30
kBq/m3) kuni kõrge (50-150 kBq/m3) radoonisisaldusega pinnased. Kõrge radoonioht esineb
piirkonna idaosas. Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlase2 alusel on maksimaalne 222Rnsisaldus piirkonna pinnaseõhus vahemikus 10-100 kBq/m3. Siseruumide õhus oli piirkonna
uuringupunktides kuni 200 Bq/m3.

1
2

Eesti Geoloogiakeskus, 2008
Eesti Geoloogiakeskus, 2017
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7.4 Pinna- ja põhjavesi
Rae valla territoorium asub Lääne–Eesti vesikonnas.
Planeeringuala lääne- ja lõunaosas voolab Kurna oja (veekogu kood 1093100). Piirkonna lõunaosasse
jääb ka Kurna ojasse suubuv Lehmja peakraav (veekogu kood 1093200). Idas piirneb planeeringuala
Vaskjala-Ülemiste kanaliga (veekogu kood 1093000) ning loodes Ülemiste järvega (veekogu kood
200590).
Kurna oja suubub Ülemiste järve. Veekogu pikkus on 10,9 km, koos lisaharudega on 11,3 km.
Veekogu valgala hõlmab 44 km2. Kurna oja on tugevasti muudetud veekogu. Tüpoloogialt kuulub
Kurna oja heledaveeliste ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõgede hulka (tüüp 1B). 2017. a
seisuga on Kurna oja seisund hinnatud kesiseks3. Kesine koondseisund tuleneb veekogu
ökoloogilisest potentsiaalist. Veekogu n-ö probleemne kvaliteedielement on fütoplankton, kuid
kvaliteedielemendi kesise seisundi põhjused ei ole selged.

Joonis 9. Kurna oja (Foto: ELLE OÜ, 2018)
Kurna oja on osaliselt avalikult kasutatav veekogu. Veekogu ehituskeeluvööndi ulatus on 50 m. Lisaks
on Kurna oja maaparandusehitiste eesvooluks (Kurna ja Luige-Kangro maaparandussüsteemid
planeeringualast lõunas).
Kurna ojja suubuv Lehmja peakraav on 1,9 km pikk. Veekogu 2,2 km2 suurune valgala jääb tervikuna
planeeringualale. Veekogu ei ole avalik ega avalikult kasutatav.
Vaskjala-Ülemiste kanal on tehislik veekogu, mis kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi
joogiveehaardesse ning varustab Ülemiste järve veega Vaskjala veehoidlast. Kanali pikkus on 10,8 km
ja valgala suurus 28,6 km2. Veekogu on hinnatud heas ökoloogilises seisundis olevaks. Veekogu ei ole
avalik ega avalikult kasutatav.
Ülemiste järv on looduslik järv, mis on samas ka Tallinna linna joogiveehaardeks. Ülemiste järv ei ole
seetõttu avalik ega avalikult kasutatav. Järve veepeegli pindala on 944,4 ha ja keskmine sügavus 2,5
m. Järve valgala haarab 99,2 km2. Tüpoloogialt on tegu kalgiveelise rohketoitelise järvega. Ülemiste
järv on 2017. a seisuga kesises seisundis. Veekogu ökoloogiline seisund on hinnatud kesiseks
tulenevalt fütoplanktoni ja suurselgrootute seisundinäitajate olukorrast.
Piirkonnas esinevad järgmised põhjaveekogumid:
3

Keskkonnaagentuur, 2018
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Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogum (29, planeeringuala lääneosas),



Silur - Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum (10),



Ordoviitsium - Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (4),



Kambrium - Vendi põhjaveekogum (3).

Nimetatud põhjaveekogumid on perioodiks 2015-2021 koostatud Lääne-Eesti veemajanduskava
kohaselt heas keemilises ja koguselises seisundis, va Männiku-Pelguranna põhjaveekogum4.
Männiku-Pelguranna põhjaveekogum on halvas keemilises seisundis (naftasaaduste ja PAH-de
keskmised sisaldused ületasid seirekaevudes läviväärtusi). Lisaks on Kambriumi-Vendi
põhjaveekogum hinnatud ohustatuks tulenevalt Tallinna ja Põhja-Harjumaa veevõtust ning sellest
tulenevast võimalikust soolase vee sissetungist merest või soolakat vett sisaldavast aluskorrast
Rae vallale on kinnitatud kuni 2030. a Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekompleksi prognoosvaruks
1500 m3 ööpäevas ja Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi prognoosvaruks 500 m3 ööpäevas.
Prognoosvaru on piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada arengukavade
koostamisel, vee erikasutuslubade andmisel ja veehaarde projekteerimisel.
Maapinnalähedane põhjavesi on Rae valla põhjaosas keskmiselt kaitstud (piirkonna lääneosa) kuni
kaitsmata (Joonis 10)5.

Joonis 10. Rae valla põhjapiirkonna põhjavee kaitstus (Allikas: Maa-ameti Geoportaal, 2019)
Rae valda ei jää üleujutusohuga seotud riskipiirkondi.

4
5

Keskkonnaministeerium, 2016
Eesti Geoloogiakeskus, 2007
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7.5 Välisõhu seisund ja müratase
Piirkonna välisõhu saastetaseme kohta puudub informatsioon ning alal puuduvad õhuseirejaamad.
Välisõhu seisundit mõjutavad nii piirkonda jäävad tootmisettevõtted, elamute jt hoonete kütmine kui
transport teedel. Keskkonnaregistri andmetel jääb Rae valla põhjapiirkonda 22 paikset
õhusaasteallikat, millele on väljastatud keskkonnaluba.
Rae valla välisõhus leviv müra on kaardistatud 2018. aastal valminud mürakaardi abil6. Mürakaart
kajastab 2016/2017. aasta olukorda, samuti on koostatud prognooskaart. Mürakaart kajastab
riigimaanteedest, raudteest, Tallinna lennujaama lennuliiklusest ja olulisematest mürakaardi
koostamisel kaardistatud tootmisettevõtetest tulenevat müra.
Rae valla põhjapiirkonna olulisema müraallikana tuleb esile Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee.
Kõrval- ja tugimaanteedest võib välja tuua nt Järveküla-Jüri, mille ääres võib samuti esineda hoonete
teepoolse külje piirväärtuse (65 dB päeval ja 60 dB öösel) ületamist, kuid seda juhul, kui
müratundlikud hooned asuvad vahetult teede ääres. Tööstusmüra mürakaardi tulemuste põhjal
piirkonnas oluliseks probleemiks ei ole.
Üldjuhul jääb olemasolevate hoonete müratase mürakaardi andmetel normide piiresse.

Joonis 11. Väljavõte Rae valla välisõhu mürakaardist, päevane müratase (Allikas: Hendrikson & Ko,
2018)
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ning Tallinna ringtee äärsete alade müraolukorda on lisaks hinnatud
põhimaanteede välisõhu strateegiliste mürakaartide koostamisel ning nimetatud aladega
arvestatakse põhimaanteede müra vähendamise tegevuskavade koostamisel.

6

Hendrikson & Ko, 2018. Rae valla välisõhu mürakaart
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7.6 Looduskaitsealad ja looduskaitsealused objektid
Rae valla põhjapiirkonnas asub üks looduskaitseala - J. Raeda selektsiooniaed (keskkonnaregistri kood
KLO1200546). Tegu on uuendamata piiridega arboreetumiga. Kaitseala asub Rae külas (Joonis 12) ja
selle pindala on 3,9 ha. Aias kasvavad Jaan Raeda poolt aretatud viljapuud ja marjapõõsad.
Planeeringualal puuduvad maastikukaitsealad ja hoiualad. Samuti ei jää planeeringualale Natura
2000 võrgustikku kuuluvaid linnu- või loodusalasid.
I kaitsekategooria liigi kaitseks on piirkonnas moodustatud Ülemiste väike-konnakotka püsielupaik,
millel kehtib sihtkaitsevööndi katsekord. Lisaks I kaitsekategooriasse kuuluvale väike-konnakotkale
(Aquila pomarina) on planeeringualal registreeritud II kaitsekategooriasse kuuluva põhja-nahkhiire
elupaik (Eptesicus nilssonii). Piirkonda jäävaid kaitsealuste taime-, seene-, sambla- või samblikuliikide
leiukohti keskkonnaregistrisse kantud ei ole.
Uuesalu külas on metsakoosluses registreeritud 0,35 ha suurune vääriselupaik (VEP nr 154096).
Vääriselupaik on ala metsas, kus on suur kitsalt kohastunud, ohustatud või haruldaste liikide
esinemise tõenäosus. Riigimetsas asuvad vääriselupaigad on kaitstud Keskkonnaministri käskkirjaga,
erametsas on vääriselupaiga kaitselepingute sõlmimine vabatahtlik. Uuesalu küla vääriselupaigal
kehtivat kaitselepingut ei ole.
Planeeringualal on inventuuride käigus kaardistatud ka väärtuslikke niidu- ja metskooslusi.
Keskkonnaregistrisse kantud elupaikade inventuurid on ligi 20 aasta vanad ning ei ole seetõttu
tänasel päeval enam usaldusväärsed. Muuhulgas on osaliselt tegu tänaseks päevaks juba ehitusaluse
maaga.

7.7 Kultuuripärand
Rae vallas ei ole moodustatud ühtegi muinsuskaitseala. Kultuurimälestiste riikliku registri alusel asub
Rae vallas 204 muinsuskaitselust kinnismälestist. Rae valla põhjapiirkonda jääb neist 51, lisaks ulatub
planeeringualale 2 väljaspool asuva kinnismälestise kaitsevöönd (Joonis 12).

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

27

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu KSH aruanne. Avalikule väljapanekule.

Joonis 12. Rae valla põhjapiirkonna kultuuripärandi objektid ja looduskaitseala
Kõik planeeringuala kinnismälestised on arheoloogiamälestised: 8 muistset asulakohta, 8 kivikalmet,
2 kalmistut ning 33 kultuse- või ohvrikivi (Tabel 1). Enim arheoloogiamälestisi jääb Rae küla
territooriumile.
Kultuurimälestiste kaitsekord on sätestatud muinsuskaitseseaduses.
Tabel 1. Rae valla põhjaosa kultuurimälestised7
Registrinumber
18728
18729
18731
18732
18733
18735
18736
18737
18738
18778
18779
18780
18788
18791

7

Nimi
Asulakoht
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Asulakoht
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi "Tohtrikivi"
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Kivikalme
Kultusekivi

Aadress
Assaku alevik
Assaku alevik
Assaku alevik
Assaku alevik
Assaku alevik
Järveküla
Järveküla
Järveküla
Järveküla
Kurna küla
Kurna küla
Kurna küla
Lehmja küla
Lehmja küla

Liik
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis

Kultuurimälestiste riiklik register
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Registrinumber
18792
18793
18794
18795
18796
18828
18734
18822
18823
18824
18785
18789
18790
18797
18798
18730
18826
18827
18829
18830
18831
18832
18833
18834
18835
18836
18837
18838
18839
18841
18842
18846
18847
18848
18849
18850
18851

Nimi
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Asulakoht
Kultusekivi "Nõiakivi"
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Asulakoht
Kivikalme
Kivikalme
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Asulakoht
Asulakoht
Asulakoht
Asulakoht "Pihlakamägi"
Kalmistu
Kalmistu
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Kultusekivi
Ohvrikivi "Tohtrikivi"

Aadress
Lehmja küla
Lehmja küla
Lehmja küla
Lehmja küla
Lehmja küla
Lehmja küla
Peetri alevik
Peetri alevik
Peetri alevik
Peetri alevik
Pildiküla
Pildiküla
Pildiküla
Pildiküla
Pildiküla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla
Rae küla

Liik
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis
arheoloogiamälestis

Lisaks on Rae valla põhjapiirkonnas kaardistatud 15 pärandkultuuriobjekti (Tabel 2).
Pärandkultuuriobjektide all mõistetakse rahva eelnevate põlvede poolt loodud väärtusi, mis võivad
olla nii inimese poolt loodud kui looduslikud. Need objektid ei ole riikliku kaitse all, kuna nad ei oma
seniste hinnangute alusel riiklikku kaitset õigustavat ajaloolist, arheoloogilist, arhitektuurset,
etnograafilist või kultuuriloolist väärtust. Samas võib neil olla kohalik tähtsus maastiku
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mitmekesistajana, kohaidentiteedi hoidjana vms. Selleks, et taolistele kultuurimärkidele tähelepanu
juhtida, on Riigimetsa Majandamise Keskus läbi viinud pärandkultuuri kaardistamise.
Põhjapiirkonna pärandkultuuriobjektideks on 3 kõrtsihoonet (Kännu, Assaku ja Loo), 2 tuuleveskit
(Peetri ja Järveküla), Mõigu mõis, mälestuskivi Aleksander Preemetile (Mitšurini nimelise kolhoosi
esimees 1955-1972) ning 8 sõjalist objekti (Peeter Suure merekindluse positsioonivarjendid,
rooduvarjend ja laskemoonaladu). Viimati nimetatud paiknevad Lehmja ja Rae külade
territooriumitel, mistõttu on just neis külades enim pärandkultuuriobjekte. Maamärkidena saab Rae
valla põhjapiirkonnas välja tuua eelkõige säilinud veskihooned. Teistest objektidest tasub esile tõsta
varjendite süsteemi.
Tabel 2. Rae valla põhjaosa pärandkultuuriobjektid8
Nimi

Tüüp

Kood

Kännu kõrts ja koolikoht

Kõrtsid

653:KOR:005

Assaku kõrts

Kõrtsid
Sõjalised objektid
eelmistest sajanditest
Sõjalised objektid
eelmistest sajanditest
Kõrtsid
Sõjalised objektid
eelmistest sajanditest
Sõjalised objektid
eelmistest sajanditest
Sõjalised objektid
eelmistest sajanditest
Tuuleveskid

653:KOR:006

Seisund
hästi või väga hästi
Assaku alevik
säilinud
Assaku alevik säilinud 50-90%

653:MIL:002

Rae küla

säilinud 50-90%

653:MIL:001

Rae küla

säilinud 50-90%

653:KOR:004

Lehmja küla

säilinud 50-90%

653:MIL:005

Lehmja küla

säilinud 20-50%

653:MIL:008

Rae küla

säilinud alla 20%

653:MIL:007

Lehmja küla

säilinud 20-50%

653:TUV:003

Järveküla

Mälestuskivid

653:MAL:005

Peetri alevik

Tuuleveskid

653:TUV:002

Peetri alevik

säilinud 50-90%
hästi või väga hästi
säilinud
hästi või väga hästi
säilinud

653:MIL:004

Lehmja küla

säilinud 50-90%

653:MOA:002

Järveküla

säilinud 50-90%

653:MIL:006

Lehmja küla

säilinud 20-50%

653:MIL:003

Rae küla

säilinud 50-90%

Positsioonivarjendid
Rooduvarjend
Loo kõrts
Positsioonivarjend
Positsioonivarjend
Postitsioonivarjend
Tuuleveski
Mälestuskivi Aleksander
Preemetile
Tuuleveski
Positsioonivarjend
Mõigu mõis
Postisioonivarjend
Laskemoona ladu

Sõjalised objektid
eelmistest sajanditest
Mõisaarhitektuuri
objektid
Sõjalised objektid
eelmistest sajanditest
Sõjalised objektid
eelmistest sajanditest

Asukoht

Rae valla põhjapiirkonda ei jää 20. sajandi väärtusliku ehituspärandi hulka arvatud või
maaehituspärandi andmekogusse kantud objekte9.

7.8 Tehniline infrastruktuur ja jäätmemajandus
Rae valla põhjapiirkonda jäävatest või neid läbivatest riigimaanteedest kõige olulisemad on välja
toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 3). Kohaliku omavalitsuse ja avalikku kasutusse antud erateede ja
8
9

Keskkonnaregister
Kultuurimälestiste riiklik register
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tänavate hulk on jooksvas muutumises vastavalt uute asumite välja ehitamisele ja teede kandmisele
registrisse.
Tabel 3. Rae valla põhjaossa jäävad riigimaanteed
Tee nr
2

Tee nimetus
Tallinn – Tartu - Võru - Luhamaa

Tee liik
Põhimaantee

Liiklussagedus, sõidukit ööpäevas10
21 685 – 26 112

11330

Järveküla - Jüri

Kõrvalmaantee

2 049 – 3 696

11334

Raeküla tee

Kõrvalmaantee

715 - 1 891

11113

Assaku – Jüri

Kõrvalmaantee

667 - 868

Planeeringuala läbib nii ida-lääne kui põhja-lõuna suunaliselt D-kategooria maagaasitorustik.
Rae valla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett ja pinnavett. Ligikaudu 55%
tarbitud joogivee kogustest on pinnavesi, 45% moodustab põhjavesi. Rae valla põhjapiirkond on
osaliselt arvatud Tallinna ja ümbruse reoveekogumisalasse, osaliselt Pirita jõe reoveekogumisalasse.
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arengut suunab Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning
sademevee ärajuhtimise arendamise kava.
Jäätmekäitlust Rae vallas reguleerib Rae valla jäätmehoolduseeskiri ja jäätmekava. Rae valla
territooriumi piires on korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik kõikidele jäätmetekitajatele.
Peetri kandi jäätmepunkt rajati 2015. aastal Järvekülasse. Järveküla jäätmepunktis kogutakse
haljastusjäätmeid, vanapaberit, lehtklaasi, plastijäätmeid ja pakendijäätmeid11.
Rae põhjapiirkonda jääb ohtlike ettevõtete kaardirakendise andmetel kaks ohtlikku ettevõtet:


Olerex AS Jüri kütusetankla, Pildiküla (ohuala raadius 412 m),



Kemivesi AS, Lehmja küla (ohuala raadius 1,5 m).

Neist kumbki ei ole suurõnnetuse ohuga ehk A või B kategooria ettevõte. B-kategooria suurõnnetuse
ohuga ettevõtetest ulatub osaliselt Rae valla põhjapiirkonda Tallinna Vesi AS veepuhastusjaama
ohuala.

10
11

Teede Tehnokeskus, 2019. Liiklusloenduse tulemused 2018. aastal
Rae valla jäätmekava 2016 - 2020
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8 TÕENÄOLISED

ARENGUD,
KUI
STRATEEGILIST
PLANEERIMISDOKUMENTI ELLU EI VIIDA

Nullalternatiivi tagajärgedest ja mõjudest ülevaate saamine on oluline, et teada saada ja mõista
üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid muutusi keskkonnas. Planeerimisdokumendi mitte ellu
viimisel jätkuvad eeldatavalt olemasolevad arengusuunad, mis lähtuvad muuhulgas olemasolevast
kehtestatud üldplaneeringust ja teemaplaneeringutest.
Rae vallavalitsuse spetsialistide igapäevasest praktikast on selgunud, et arengu suunamisel kehtivast
üldplaneeringust lähtuvalt on mitmed kitsaskohad, ning see ei paku piisavat tuge ja selgust otsuste
langetamisel. Seega on keerulisem vältida sobimatut arendustegevust. Oht on langeda
objektikesksete/probleemikesksete lahenduste otsimisse, unustades tervikpildi. Jättes üksikud
detailplaneeringud omavahel sobivalt sidumata, võib kannatada tehnilise ja ka sotsiaalse taristu
areng.
Rae valla arengukava koostamisel teostatud rahvastiku analüüs viitab, et planeeritud elamualade
hulk võib piirkonniti ületada tegelikku vajadust ja keskkonna (s.h sotsiaalmajandusliku keskkonna)
vastuvõtuvõimet. Seejuures peab arvestama ka seda, et kehtivas üldplaneeringus ei ole
planeeritavatele elamumaadele määratud hoonestustihedust või täpset hoonestustüüpe, mistõttu
võib kehtiva üldplaneeringu järgse elamuarenduse korral kujuneda tegelik lisanduv elanike arv teatud
piirkondades oluliselt suuremaks kui üldplaneeringu koostamisel arvestati (ette osati prognoosida).
See võib kaasa tuua selliste linnastumisega kaasnevate probleemide täiendava võimendumise nagu
nt liiklussõlmede läbilaskvuse ammendumine, kooli- ja lasteaiakohtade nappus, puhvrit ja
ökosüsteemi teenuseid pakkuvate looduslike või poollooduslike alade täisehitamine jms.
Rae valla põhjapiirkonna liikuvusuuringu raames12 teostatud võrdlevate arvutuste kohaselt tooks
kehtiva üldplaneeringu realiseerumine piirkonda enam kui neljandiku võrra rohkem elanikke ning
sõidukeid, kui seda näeb ette uus planeeringulahendus.
Teine oluline kitsaskoht on, et kehtivas üldplaneeringus puuduvad hoovad, mis võimaldaksid
omavalitsusel suunata arendustegevust etappide kaupa, s.t võttes esmalt kasutusele olemasolevate
infrastruktuuridega paremini varustatud alad ning alles seejärel olemasolevatest keskustest
kaugemal paiknevad alad. Nii saavad tekkida uued eraldatult paiknevad, kuid tiheda hoonestusega
uuselamurajoonid. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt toimub piirkonna areng äärelinnalise
maakasutusmustri järgi, tagatud ei ole tugevate keskuste kujunemine ning võimalikult efektiivne
transpordikorraldus.
Vastav negatiivne mõju avalduks potentsiaalselt nii looduskeskkonnale (läbi n.ö raiskava
maakasutuse ja avatud maastike hõivamise ja killustamise) kui sotsiaalsele keskkonnale (nt läbi
monofunktsionaalsete, olemasoleva infrastruktuuri- ja rekreatsioonivõrgustikuga sidustamata
elamurajoonide tekke, asukohast tuleneva puuduliku või aeglase ühistranspordikorralduse). Samuti
on negatiivne majanduskeskkonnale ja omavalitsuse võimakusele avalduv mõju - uute tehnovõrkude
(s.h vee- ja kanalisatsioonitrassid) rajamisega ja hooldamisega seotud ressursikulu, elanikkonnale
vajalike teenuste pakkumise keerukus jms. Taolised soovimatud arengud ei ole kooskõlas säästva
arengu põhimõtetega.
Kehtivast üldplaneeringust lähtuv piirkonna areng on seega eeldatavalt nõrgemalt tasakaalustatud
ning tagatud ei ole elukeskkonna kvaliteedi säilimine/paranemine.
Samuti ei lähtu kehtiva üldplaneeringu põhimõtted uuendatud maakonnaplaneeringust, millest
tulenevalt on võimalikud kõrvalekalded regionaalsetest üldistest arengueesmärkidest.
12

Hendrikson & Ko, 2018
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9 ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISE KESKKONNAMÕJUD
9.1 Mõju inimese tervisele, sotsiaalsetele vajadustele ja varale
9.1.1

Asustuse struktuur ja selle arengusuunad

Tulenevalt asukohast pealinna külje all on Rae valla põhjaosa olnud viimasel aastakümnel, ning on ka
jätkuvalt, tugeva arendustegevuse all. Selle positiivne väljund on olnud elanike arvu kasv ja sellest
tulenev omavalitsuse elujõulisus, kuid negatiivne väljund on olnud suhteliselt tihedasti hoonestatud
monofunktsionaalsete uuselamurajoonide teke, milles jääb puudu elukeskkonna mitmekesisusest.
Rae valla põhjapiirkond on hoonestustiheduse poolest kujunenud suures ulatuses linnalise
iseloomuga alaks, kuid saavutatud ei ole linnadele iseloomulikku teenuste terviklikkust ning
uusasumites puuduvad keskuse alad. Uutel planeeringualadel on probleemiks elanike vajadustele
vastava sotsiaalse infrastruktuuri puudumine – intensiivse arendustegevuse kõrval ei ole
samaväärselt panustatud elukeskkonna, tehnilise ja sotsiaalse taristu arendamisesse.
Üldplaneeringuga on seetõttu täpsustatud vallas kehtivaid elamuehitusega (aga ka muu
ehitustegevusega) seotud tingimusi, et senisest paremini tagada elukeskkonna kvaliteeti ning tulla
toime kasvava eeslinnastumisega.
Uute elamumaade reserveerimine üldplaneeringus on toimunud põhimõttel, et need peaksid
moodustama olemasolevate keskuste/elamupiirkondade loogilise laienduse ning olema võimalikult
lihtsalt ühendatavad olemasoleva tehnilise taristuga (teed, kommunikatsioonid, ühiskanalisatsioon).
Keskustest kaugemad alad on võimalik kasutusele võtta alles lähemate alade hõivamise järgselt.
Seejuures on perspektiivsete elamumaade ulatust, võrreldes 2013. a kehtestatud üldplaneeringuga,
vähendatud. Hajaastustuses on võimalik uusi elamuid rajada, jälgides ajalooliselt välja kujunenud
asustusstruktuuri.
Reserveeritud elamualade ulatuse vähendamine on säästva arengu kaalutlustest tulenevalt
asjakohane ja vajalik. Rae vallas on küll elanike arv lähiminevikus jõudsalt kasvanud ning eeldatavalt
kasvab veel mõnda aega, kuid tulenevalt rahvastiku üldisest kahanemis- ja vananemistrendist Eestis,
võib kaugemas perspektiivis siiski oodata selle kasvu aeglustumist või ka peatumist.
Kirjeldatud lähenemise eesmärk on vältida uute eraldiseisvate tihedalt hoonestatud
planeeringualade teket ning saavutada optimaalne asustusstruktuur. Üldplaneeringu täiemahulisel
rakendumisel tekiks ümber Tallinna ulatuslik, teedevõrgu ümber koonduv eeslinnapiirkond, mis läheb
valla lõunaossa ja valla äärealadele liikudes üle hajaasutuseks ja säilitavateks metsamassiivideks.
Elamualade senisest mõnevõrra rangem piiritlemine võimaldab ruumistruktuuri tasakaalustada –
ühelt poolt säilitada looduslikke puhveralasid ning väärtuslikumaid põllumajandusmaid, teiselt poolt
tagada, et tehniline infrastruktuur suudaks asustuse arenguga kaasas käia (vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide rajamine, liiklussõlmede läbilaskvus, toimiva ühistranspordivõrgu
kujundamine jms).
Taoline arengu suunamine on keskkonnakaitselisi aspekte arvestades pigem soodus, vähendades
uute infrastruktuuride rajamise vajadust, transpordivahemaid (pendelrände sihtpunkti Tallinna) ja
survet seni veel looduslikuna säilinud aladele.
Üldplaneeringus on tähelepanu pööratud kõigi asulakeskuste funktsioonide läbi analüüsimisele ning
edasise arengu kontseptsioonide välja töötamisele, mis loob põhimõttelise aluse asulate tervikliku
toimimise miljöö kujundamisel. Mitmekesise avaliku ruumi kujundamine on ette nähtud
keskusemaadel, mis on planeeritud tiheasustusalade olulisematesse sõlmpunktidesse (Peetri,
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Järveküla, Assaku, Rae). Nimetatud alade planeerimispõhimõtteks on avaliku ja poolavaliku ruumi
loomine ning aktiivse tänavaruumi kujundamine.
Tootmis- ja ärimaade reserveerimine on toimunud, arvestades olemasolevat ettevõtluse
arengukoridori ja ressursside liikumisvajadust, piki Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed ja Tallinna
ringteed. Antud lahenduse negatiivseks mõjuks asustusstruktuurile on planeeringuala läänepoolsete
ja idapoolsete (elamu)alade üksteisest eraldamine.
Elanikkonna heaolule, liikuvusele ja asustusstruktuurile on soodus kui tuleviku areng toob laialdaselt
planeeritud ärimaadele mitmekülgseid teenuseid ja eeskätt kohalikule elanikkonnale sobivaid
töökohti. Ebasoodsamaks kujuneb olukord kui ärimaad hõlmatakse (üksnes) ladudega,
logistikaparkidega jms, mis ei mitmekesista kohalikku teenuste võrgustikku. Üldplaneering sätestab,
et ärimaade hoonestamisel ei ole lubatud elamistingimusi halvendavat äritegevust ilma täpsete
kriteeriumiteta. Seega on ärimaade tegelik areng suunatav vallavalitsuse kaalutlusõigusega ning
sõltub suuresti vastavast pädevusest (vt ka ptk 9.1.5).
Samas on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel kui ühe kõrgeima liiklusintensiivsusega
põhimaanteel teatav eraldusefekt vältimatu (ristumised peavad olema lahendatud kogujateede abil
või mitmetasandilisena). Teiseks ei ole maantee äärsed alad kõrgest müratasemest tulenevalt
soodsad elupiirkonnad ning nende muul otstarbel kui tootmis- või ärimaana kasutuselevõtt eeldaks
täiendavat ulatuslikku müraleevendusmeetme rakendamist. Müratõkkeseinadel jms lahendustel on
samuti eraldav efekt ja mõju maastikupildile.
Ärimaadele ja tootmismaadele on seatud tingimus, et teede äärde on kohustuslik rajada puudeallee.
Vastavat tingimust tuleks rakendada nii sõiduteedega kui, eriti olulisena, kergliiklusteedega
piirnevalt. Tingimus võimaldab vähendada suurte äri- ja tootmishoonete maastikulist mõju ning
säilitada liikumisteede n-ö inimsõbralikkust. Hajaasustusse uusi äri- ja tootmishooneid ette ei nähta.
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga pole ette nähtud olulise ruumilise mõjuga ehitiste
planeerimist piirkonda.
9.1.2

Ettevõtlus ja töökohad

Üldplaneering näeb peamise ettevõtluspiirkonnana Tallinn-Tartu maantee ja Tallinna ringtee äärseid
alasid. Alal on juba praegu välja kujunenud ettevõtluspiirkond, mis toetab maakasutusotsuste
potentsiaali.
Üldplaneeringus toodud äri- ja tootmisalade paiknemine on kooskõlas infrastruktuuri ja asustusega.
Asukohad on seotud nii kiirete transpordiühendustega kui potentsiaalse tööjõu paiknemisega
(sealhulgas hea ühendus Tallinnaga).
KSH eksperdi hinnangul on reserveeritavate tootmisalade ulatus üldplaneeringu lahenduses piisav, et
katta lähemate aastakümnete võimalikud arenguvajadused. Tootmismaade küllalt ulatuslik
reserveerimine loob võimalused ettevõtluse arendamiseks. Tootmisalade määramine iseenesest
siiski majandust ei elavda (valda ettevõtlust ei too) ning see sõltub pigem edasistest poliitikatest,
majanduse arengust ja ka naaberomavalitsuste tegevusest.
Väga olulist rolli ettevõtlusalade edasisel arengul mängivad muuhulgas riikliku tähtsusega
transpordiobjektide planeerimine ja nende realiseerumine – eelkõige Rail Baltic raudtee, aga ka
potentsiaalne Tallinn-Helsingi raudteetunnel. Eeldada võib nende strateegiliste objektide
reisiterminalide ja kaubadepoode rajamist Tallinnasse ja/või selle lähiümbrusesse, mis eeldatavalt
tõstab Rae valla põhjapiirkonna atraktiivsust ettevõtluspiirkonnana.
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9.1.3

Tehniline taristu ja liikumisvõimalused

Uuringute kohaselt on Eesti elanike igapäevane tööalane liikuvus viimase kahekümne aasta jooksul
suurenenud. Suure tõenäosusega pendeldajate arvu kasvutempo küll pidurdub, kuid protsess ise
jätkub13. Planeeringute koostamisel peab seetõttu silmas pidama liikumise ökonoomsemaks ja
kestlikumaks muutmise võimalusi (näiteks vahetada autod osaliselt ühissõidukite või jalgrataste
vastu).
Heade liikumisvõimaluste ja tehnilise taristu toimivuse tagamine on Rae valla põhjapiirkonnas üks
sotsiaalmajandusliku arengu seisukohast kriitilisemaid küsimusi. Tänasel päeval on teedevõrgustiku
võimalused sisuliselt ammendunud, kuid rahvastikuprognoosid ennustavad jätkuvat piirkonna elanike
olulist kasvu.
Üldplaneeringu koostamisel on vastavaid aspekte põhjalikult arvestatud. Planeeringu koostamise
osana telliti liikuvusprobleemide analüüsimiseks ja lahenduste leidmiseks vastav alusuuring
(Hendrikson & Ko OÜ, 2018). Liikuvusuuring on vormistatud eraldi aruandena. Liikuvusuuringu
tulemustele ja ettepanekutele tuginedes on planeeringulahenduses otsitud võimalusi
ühistranspordile arengueeliste pakkumiseks.
Oluline on kergliikluse (jalgsiliiklus, jalgrattaliiklus jms) olukorra parandamine ning jalg- ja
jalgrattateede ühendamine võrgustikuks. Kergliiklusteed seovad suuremad elamupiirkonnad
töökohtade, haridusasutuste, teenuste osutamise ja vaba aja veetmise kohtadega ning tähtsamate
transpordisõlmedega.
Olulisemad liikumisvõimalusi laiendavad ja parandavad lahendused planeeringus on:


Kergliiklusteede võrgustiku sidususe parandamine
kergliiklusteedega kaetuse ette nägemine.

ja

uute

planeeritavate

alade

Muuhulgas ühendavad planeeringuga ette nähtud perspektiivsed kergliiklusteed
planeeringuala idapoolsed ja läänepoolsed alad, vähendades sellega eeldatavalt mõnevõrra
maantee ja ärimaade eraldavat mõju (vt ka ptk 9.1.1).
Kergliiklusteede rajamine loob alternatiivi ühistranspordi ja auto kasutamisele ning parandab
tervisespordiga tegelemise võimalusi. Üldplaneering näeb muuhulgas ette jalgrattahoidlate
rajamise avalike asutuste ning ühistranspordipeatuste juurde, võimaldamaks sõiduvahendite
kombineeritud kasutust.
Kergliiklusteede planeerimisel on positiivne mõju elanikkonnale. Lisaks kohalikele elanikele
liikumisvõimaluste pakkumisele, on Rae valla põhjapiirkonna olemasolevad ja ka
perspektiivsed kergliiklusteed ühendatud Tallinna linnas paiknevate n-ö tervisespordiks
kasutatavate kergliiklusteedega, pakkudes seeläbi rekreatsioonivõimalusi suuremale
kasutajaskonnale.


Eelduste loomine olulisemaid planeeringuala keskuseid omavahel ja Tallinnaga ühendava
autonoomse ühistranspordiliini (nt trammiliin või kiirtransiidi bussiühenduse ehk BRT)
rajamiseks. Ühistranspordikoridor võimaldab vähendada autoliikluse koormust maanteedel
ja pakub teatavat sõltumatust autoliiklusega seotud ummikutest tipptundidel. Alternatiivne
ühistransport aitab vähendada eeskätt igapäevase regulaarse pendelrändega (töökohtade või
õppetööga seotud liikumine) kitsaskohti.
Säästva arengu seisukohtadest on väga oluline selle transpordiliigi positiivne mõju piirkonna
välisõhu seisundile (vt ka ptk 9.2).
Samaaegselt üldplaneeringu koostamisega on koostamisel ka Tallinna ja Harjumaa
kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüs, eesmärgiga luua laiemat piirkonda
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hõlmav parim võimalik ühistranspordi korraldus pendelrände tulipunktidega. Esialgse visiooni
kohaselt on ka selle algatuse eesmärgiks üle Tallinna piiri ulatuv trammiliiklus.
Üldplaneeringu lahendus oleks seega integreeritav laiemasse, maakondliku tähtsusega
süsteemi.
Väga oluline on ka potentsiaalse ühistranspordikoridori ühendatavus Tallinnasse kavandatava
Ülemiste terminaliga, mis annab hea võimaluse ühendada Rae põhjapiirkonna liiklus nii kogu
riigi sisese kui ka rahvusvahelise liiklusega.


Üldplaneering näeb ette perspektiivsed ühistranspordi peatused, arvestades uute
arengualadega ning ühistranspordivõrgustiku optimaalse kattuvusega (elamualade kaugus
ühistranspordipeatusest). Seejuures on lisaks kohalikuke ühistranspordile (bussiliinid,
eelmainitud autonoomne ühistransport), arvestatud ka kõrgema taseme planeeringutega
kavandatud transporditrassidega. Ette on nähtud perspektiivne rongipeatus Rail Baltic
trassile ning perspektiivsete bussipeatuste asukohavalikul on arvestatud Tallinna väikese
ringtee rajamise mõjudega transpordikorraldusele. KSH eksperdi hinnangul on kujunev
võrgustik optimaalne. Läbi avalikustamise protsessi saavad seejuures ettepanekuid teha kõik
kohalikud elanikud.

Planeeritud tehnilisel taristul on seejuures ka teatavad vastupidised ehk negatiivsed mõjud
liikuvusele – uued maantee- ja raudteetrassid toovad kaasa vajaduse rajada mitmetasandilised
ristmikud ja sulgevad osad senised liikumisteed. Antud lahendused võivad teatud piirkondades
mõnevõrra pikendada liikumisteid ja/või tõsta sõidule kuluvat aega. Tegu on kohaliku iseloomuga
mõjudega. Kirjeldatud negatiivsed mõjud kaasnevad Rail Baltic raudteetrassiga ja perspektiivse
põhimaanteetrassiga, mis ei ole otseselt üldplaneeringuga kavandatavad objektid, vaid mille
rajamine tuleneb kõrgema taseme planeeringutest/projektidest. Seega on vastavate mõjude
kaalumine toimunud/toimub nimetatud objektide planeerimisel/projekteerimisel.
Üldplaneeringu koostamisel on tähelepanu pööratud nimetatud negatiivsete mõjude leevendamisele
läbi planeeritud objektide sidumise piirkonna terviklikku liikluslahendusse ning eelnevalt nimetatud
kohalike ühistranspordipeatuste ette nägemisele seotult planeeritud teetrassidega.
Teiseks võivad negatiivsed mõjud elanikkonnale kaasneda läbi teede rajamiseks maaressursi
hõivamise. Teede, sh kergliiklusteede, rajamisel tuleb seega
arvestada läbirääkimiste ja
kompromisslahenduste otsimistega piirnevate maade omanikega.
Üldplaneeringus käsitletakse olemasolevaid ja perspektiivseid teekoridore (maanteed, raudteed,
kergliiklusteed) ning muid tehnorajatisi. Üldplaneeringuga on määratletud ka eritasandiliste ristete ja
ristmike põhimõttelised asukohad. Nende asukohad täpsustatakse detailsemate planeeringute
koostamise ja projekteerimise käigus, mistõttu vastavaid mõjusid tuleb lähemalt analüüsida
(vähemalt eelhindamise vormis) vastavas etapis, kus selgub täpne objektide iseloom ja tehniline
lahendus. Vajadusel tuleb ka liikluslahendust oluliselt mõjutava muu detailplaneeringu juurde
koostada liiklusprognoos, hinnata vastuvõtva tänava/ristmiku läbilaskvust ning töötada välja sobivad
leevendavad meetmed.
Teedevõrgu edasisel planeerimisel ja liikluse suunamisel peab asjakohasusel arvestama
liikluslahenduse mõju ka Tallinna linnale.
Edasise planeerimise ja projekteerimise faasis tuleb kaaluda, millised kergliiklusteed vajavad
valgustust. Teede valgustamine on asjakohane eelkõige tiheasulates ja suurema kasutuskoormusega
teedel. Hajaasustusaladel (nt pikemad põldude vahelised lõigud) ei pruugi (sõltuvalt reaalsest
kasutusintensiivsusest ja/või selle hooajalisusest) valgustus otstarbekas olla, kuna see toob kaasa
püsiva energiatarbe, suuremad investeeringu- ja hoolduskulud, ebaotstarbeka valgusreostuse
(häiringu).
Kokkuvõttes saab öelda, et üldplaneeringu koostamisel on liikumisvõimaluste tagamisele pööratud
piisavalt tähelepanu.
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Üldplaneeringu alusel ei planeerita otseselt muid olulisi tehnilise infrastruktuuri objekte peale
teedevõrgustiku ja sellega seotud objektide. Tehnovõrkude kavandamine toimub läbi valdkondlike
arengukavade (nt Rae valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arengukava), teenusepakkujate tegevuse
(nt sideteenuste areng sideteenuste pakkujate abil) ja asustuse arengule (nt järk-järguline
elektriliinide rajamine uutele elamualadele võrgu valdaja poolt). Planeeringukaardile on kantud
olemasolevad olulisemad tehnovõrkude objektid.
Üldplaneeringu lahenduse välja töötamisel pöörati aga tähelepanu, et asustuse laienemisalad oleksid
perspektiivselt liidetavad ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooniga ehk individuaalsete süsteemide
vältimise vajadusele. Sademeveekanalisatsioonile avalduvat koormust aitab eeldatavalt oluliselt
vähendada sini-rohekoridoride rajamise põhimõte. Kuna põhjapiirkond on ette nähtud valdavalt
suures osas hoonestada, ala on pigem niiske ning sademevee ärajuhtimiseks head tingimused
puuduvad, on aktiivse maakasutusega vaheldumisi ette nähtud eesvooluna ja puhveralana toimivad
koridorid, mis võtavad vastu suuremad sademehulgad.
9.1.4

Teenuste kättesaadavus

Head liikumisvõimalused mõjutavad omakorda positiivselt ka teenuste kättesaadavust.
Üldplaneeringu lähenemine, mis on suunatud olemasolevate keskuste tihendamisele, võimaldab
hoida ja tugevdada olemasolevate keskuste rolli - elanikkonna koondamine loob paremad eeldused
kohaliku taseme teenuste arenguks. Üldplaneeringu otseses võimuses ei ole teenuste loomine, kuid
keskusalade kujundamine toetab elanikkonnale vajalike teenuste tulemist piirkonda.
Olulisemates keskustes on ette nähtud keskuse maa alad, mille üks eesmärke ongi reserveerida maa
erinevate teenuste pakkumiseks. Rae valla kontekstis tuleb seejuures arvestada paiknemisega
Tallinna linna külje all. Linn pakub laia valikut erinevaid era- ja avaliku sektori teenuseid ning need on
valla elanikele suhteliselt kergelt kättesaadavad (kiire transpordiühendus). Need, kellel on võimalus,
kasutavad seetõttu eeldatavalt võimalust sõita pealinna, kus võimalused on mitmekesisemad. Seega
sõltub täiendavate lisateenuste kohapeal pakkumise kuluefektiivsus strateegiliste nägemuste
tegelikust realiseerumisest.
Üldplaneeringu põhimõtete rakendamisel on teenuste kättesaadavus mõistlikus ulatuses tagatud ja
planeeringul oluline positiivne mõju kohalikule elanikkonnale. Reaalsed arengud sõltuvad siiski
osapoolte võimalustest ja valmisolekust neid põhimõtteid rakendada.
9.1.5

Elanike heaolu ja tervis

Elanike heaolu on seotud kõigi käesolevas peatükis eelnevalt kirjeldatud sotsiaalsete aspektidega:
asustusstruktuuri terviklikkusega, ettevõtluse arenguvõimalustega, heade liikumisvõimalustega,
teenuste kättesaadavustega. Vastavates osades on üldplaneeringu elluviimisel pigem positiivne mõju
elanike heaolule.
Elamumaade ehitustingimuste määramisel on tähelepanu pööratud ka elanike privaatsuse
tagamisele ja n.ö elamisväärse miljöö tagamisele. Vastavalt on määratud minimaalsed lubatud
kruntide suurused (sõltuvalt piirkonnast), kõrghaljastuse nõuded, tingimused hoonete
arhitektuursele lahendusele ja paigutusele. Tänavamiljööd aitavad tagada piirdeaia kõrgusele
määratud tingimused (tänavapoolne kõrgus soovitavalt allapoole silmade nägemiskõrgust). Kõik need
tingimused aitavad luua terviklikumaid elamurajoone.
Ka roheline võrgustik ja puhkealade ette nägemine aitab luua inimestele meeldiva, tervisliku ja
tasakaalustatud elukeskkonna. Maastiku säilitamise ja kujundamise kaugemad mõjud on seega
kokkuvõttes eeldatavalt selgelt positiivsed.
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Rae valla põhjapiirkonnas on tänasel päeva üheks probleemiks kvaliteetse avaliku tänavaruumi
puudus. Taolist tänavaruumi on võimalik luua näiteks kõrghaljastuse (puudega ja põõsastega) ning
lisainventariga (pingid vajalikes kohtades). Üldplaneeringusse ongi sisse toodud puiesteede rajamise
põhimõte, mis on teatud maakasutuse juhtotstarvete puhul alade välja arendamisel kohustuslikuks.
Ka üldplaneeringus kajastatud põhimõttelised teede ristlõigete lahendused, millega arvestada
detailplaneeringute koostamisel ning teede rekonstrueerimisel, arvestavad haljasribade ja
kergliiklusteede rajamise vajadusega.
Järgmises ehk detailplaneeringute koostamise etapis tuleb jälgida ka ulatuslike ja omavahel
külgnevate elamualade liigendamise vajadust. Siinkohal on liigendamise all mõeldud
uuselamurajoonide elavdamist kvartalite vaheliste rohealadega (kõrghaljastusega) ja üldkasutatavate
aladega. Samuti on kõrghaljastusega puhveralad head vahendid, pakkumaks mõningat privaatsust
juba olemasolevatele elamupiirkondadele, kus võib olla tekkinud oma kogukonna tunnetus ja teatav
vastumeelsus naabrusesse kerkiva uue hoonestuse vastu. Sellise liigendamise vajaduse võib välja
tuua näiteks Järveküla Ülemiste piirkonnas, kus on kavandamisel suhteliselt tihe rida- ja
korterelamutega ala. Teatav puhver on seejuures vajalik nt korterelamute ja väikeelamute vahel.
Seatud nõudeid saab näha arendustegevuse piiranguna - elanikele/maaomanikele seatakse omandi
kasutamisele kitsendusi. Samas annab suunatud planeerimine piirkonnale tunnetusliku lisaväärtuse,
mida on võimalik ära kasutada eelkõige elanike heaolu tõstmisel (elukoht meeldivas miljöös,
puhkevõimalused looduslähedases keskkonnas jms) ning seeläbi kaudselt ka majanduskeskkonnas
(lisandväärtuse mõju kinnisvarahindadele, piirkonna positiivne maine jms).
Rae vald kui pealinna tagamaa peaks pakkuma alternatiivi Tallinna linna keskkonnale – see tähendab
rohkem ruumi, rohelust, privaatsust, vaadete avatust jne. Üldplaneering suunab pikaajalisi
planeerimisotsuseid ning valda rajatav kinnisvara peab säilitama kvaliteedi ja atraktiivsuse ka
muutuvates oludes.
Täiendavalt mõjutab elanike heaolu ja tervist välisõhu saastetaseme ja mürataseme muutus
tulenevalt tootmisalade rajamisest, liiklussageduse kasvust elanikkonna lisandumisel jms (vt ka ptk
9.2). Üldplaneeringu koostamisel on selle mõjuga arvestatud ning maade reserveerimise otsused ja
seatud tingimused on suunatud negatiivse mõju vähendamisele.
Üldplaneering sätestab, et ärimaade hoonestamisel ei ole lubatud elamistingimusi halvendavat
äritegevust. Vastavad kriteeriumid (ehk elamistingimusi halvendava äritegevuse mõiste) ei ole
täpsemalt määratletud, kuna kõiki situatsioone ei ole võimalik ammendavalt ette näha ning lähtuda
tuleb objektipõhiselt. Seega sõltub ärimaade tegelik areng vallavalitsuse kaalutlusõigusest. Vastavas
kaalutlusprotsessis on soovitav lähtuda muuhulgas järgmistest asjaoludest:
Kas äritegevusega kaasneb heide välisõhku või müra, mis võib levida elamumaadele? Kas müra teke
toimub ka öisel ajal ning võib rikkuda unerahu? Kas on rakendatud sobivad meetmed vastavate
häiringute vähendamiseks? Kas kavandatava tegevusega kaasneb oluline transpordikoormus või
muudetud liikluslahendus, mis halvendab juurdepääsu elamualadele või vähendab oluliselt
liiklusohutust? Kas kavandatav hoonestus või territooriumi piiramine halvendab väljakujunenud
liikumisteede kasutatavust (s.h ka kergliiklusteede äärne miljöö) või suleb olulisi vaateid?
Nende, ja teiste asjakohaste kriteeriumite, rakendamisel on võimalik võimalikke negatiivseid mõjusid
elanike heaolule ja tervisele minimeerida.
Tootmisalade puhul on seatud kaitsehaljastuse rajamise kohustus tootmisala n müra- ja
saastetundliku ala vahele. Haljasvöönd peab seejuures olema vähemalt 2-realine ja okaspuudega.
Haljasvöönd summutab teatud määral helilaineid ning oluline on ka haljasvööndi psühholoogiline
efekt – inimesed tunnetavad sageli müra vähem häirivana, kui neil puudub silmkontakt müraallikaga.
Seetõttu tuleb nõude rakendamisel jälgida, et haljasvööndi tihedus peab oleks piisav, vältimaks
häirivat visuaalset kontakti elamumaalt äri- või tootmismaale.
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Kitsas haljasriba ei ole üldjuhul siiski piisav tugevama mürahäiringu vähendamiseks ning sel juhul
tuleb seda vajadusel kombineerida teiste müraleevendusmeetmetega (nt müratõkkesein haljasribast
tootmishoone pool). Seejuures on soovitav mitte lugeda teiste asjakohaste õhusaaste- või
müraleevendusmeetmete rakendamist aluseks, mille puhul lubada erandina kaitsehaljastuse nõudest
loobumist. Antud meetmel peaks alati olema vähemalt toetav roll - kui tegevusega ei kaasne olulist
keskkonnamõju, on haljastatud puhvertsoon eelkõige emotsionaalse väärtusega ja leevendab
visuaalseid mõjusid (eraldab tootmishoone vaateväljast).
Hoonete ja ehitiste projekteerimisel peab arvestama pinnase radoonisisaldusest tulenevate
ohtudega. Radoon on kantserogeenne ja mutatsioone tekitav gaasina leviv keemiline element, mis
võib koguneda ruumide siseõhku ja olla seetõttu tervist kahjustav. Ruumide siseõhu radooni
põhiliseks allikaks on ehitiste all erinevatel sügavustel pinnases levivad uraani sisaldavad mineraalid.
Neis tekkiv radoon satub ehitistesse koos teiste pinnases liikuvate gaasidega.14 Muuhulgas soodustab
radooni levikut nt poorsete ehitusmaterjalide (kergplokid jms) kasutamine hoonete ehitamisel.
Maailma terviseorganisatsioon (WHO) on jõudnud järeldusele, et kopsuvähi tekkimise oht suureneb
statistiliselt olulisel määral, kui radoonitase ruumide õhus (aasta keskmisena) ületab 100 Bq/m³. Kui
radooni sisaldus ületab 300 Bq/m³ piiri, on tegemist juba kõrge radooniriski tasemega ja selle vastu
tuleks rakendada asjakohaseid radooni sisaldust vähendavaid meetmeid.15
Harjumaa pinnase radooniriski kaardi ja Eesti pinnase radooniriski atlase alusel levivad Rae valla
põhjapiirkonnas normaalse kuni kõrge radoonisisaldusega pinnased (vt ptk 7.3). Pinnaseõhu
radoonisisalduse ja hoonete siseõhu radoonisisalduse vahel on leitud otsesed seosed ning võimaliku
radooniohuga tuleb Rae valla põhjapiirkonna territooriumil arvestada.
Vastavalt rahvatervise seaduse määrustele, peab koolide16 ja koolieelsete asutuste17 siseõhus
radoonikontsentratsioon jääma allapoole 200 Bq/m3. Uute koolide ja lasteaedade projekteerimisel
on seetõttu otstarbekas läbi viia kinnistu radooniuuringud ning hoonete projekteerimisel ja rajamisel
tuleks järgida Eesti standardis EVS 840:2017 “Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja
olemasolevates hoonetes“ sätestatud nõudeid.
Kõrge radoonisisaldusega aladel (eelkõige Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee joonest itta jäävatel
aladel) on soovitav radooniuuringud teostada ja/või radoonikaitsemeetmeid rakendada ka elamute
planeerimisel/projekteerimisel. Ka elamute projekteerimisel tuleks lähtuda, et radooni
kontsentratsioon siseõhus ei ületaks taset 200 Bq/m3.Üldplaneeringuga ei kavandata uusi ohtlikke või
suurõnnetuse ohuga ettevõtteid/objekte. Olemasolevate planeeringualale jäävate ohtlike ettevõtete
ohualasse ega sellega vahetult piirnevalt ei ole üldplaneeringuga ette nähtud uusi tundlikke objekte
(uusi elamualasid, ühiskondlikke hooneid). Käitiste ümbruses paiknevad peamiselt tootmismaad.
Olemasolevate planeeringualasse jäävate objektide ohuala on planeeritud tootmismaana. Uue
ohtliku või suurõnnetuse ohuga käitise planeerimisel tuleb lähtuda kemikaaliseaduses ja selle
rakendusaktides sätestatud nõuetest.
Arvestama peab, et võimalikud negatiivsed keskkonnamõjud, mis kaasnevad äri- ja tootmismaade
arendamisega, on üldjuhul tasakaalustatud positiivsete sotsiaalmajanduslike mõjudega, mis
tulenevad kohaliku omavalitsuse tulubaasi suurenemisest, töökohtade pakkumisest jms.
Üldplaneeringu põhimõtted on KSH eksperdi hinnangul piisavad inimeste heaolu ja tervise kaitseks.

14

Keskkonnaministeerium; Eesti Geoloogiakeskus. 2017. Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlas.
Tallinn.
15
Keskkonnaministeerium; Eesti Geoloogiakeskus. 2017. Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlas.
Tallinn.
16
Vabariigi Valitsuse 30.05.2013. a. määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“
17
Vabariigi Valitsuse 06.10.2011. a. määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale,
hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“
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9.2 Mõju välisõhu kvaliteedile
Välisõhu kvaliteeti mõjutavad negatiivselt eelkõige transpordikoridorid (sõltuvalt transpordiliigist) ja
tootmisalad (sõltuvalt tootmise iseloomust), aga ka elamualad (sõltuvalt eelkõige valitud
küttelahendusest).
Seevastu rohevõrgustiku ja muude rohealade planeerimisel on välisõhu kvaliteedile pigem positiivne
mõju – taimestik panustab õhu puhastamisse ning võimaldab moodustada puhveralasid välisõhu
saasteallikate ja tundlike alade (elamualade) vahele. Rae valla põhjaosas võib üldplaneeringu alusel
võimaldatud jätkuva arendustegevuse ehk jätkuva ettevõtete ja elanike arvu kasvu ning
transpordivõrgustiku laienemise ja selle kasutuse intensiivsuse kasvu, oodata teatavat välisõhu
saastetaseme suurenemist. Seda suurenemist võimaldavad teatud määral ohjata jätkusuutlikud
lahendused.
Üldplaneeringus rakendatud lahendusteks on näiteks asustust koondav ja tihendav maakasutus. Kuigi
see halvendab potentsiaalselt välisõhu kvaliteeti tiheda iseloomuga asulakeskustes, võimaldab see
vähendada transpordikoormust. Negatiivsete mõjude kompenseerimise meetmena on kruntidele
ette nähtud minimaalsed haljastusprotsendid, mis tuleb tagada.
Ka tootmisalade koondamine ühte piirkonda toob kaasa saasteallikate koondumist ja kumulatiivse
mõju nii välisõhu saasteainete heite kui müra osas. Sellest tulenevalt saab välisõhu seisundile
avalduva mõju osas (nii saasteainete emissioonid kui müra teke) esile tõsta Tallinna ringtee äärse ala.
Samas on üldplaneeringus tootmisalad ja elamualad eristatud ning võimaluste piires välditud tundlike
objektide (elamualad, ühiskondlikud alad) planeerimist ebasoodsamatesse piirkondadesse. Tallinna
ringtee äärseid tootmisalasid eraldab elamualadest perspektiivne raudteetrass ja säilitamisele
määratud kaitsehaljastuse puhvervöönd. Rail Balticu raudteetrassi keskkonnamõju strateegilisest
hindamises on elutingimusi (visuaalne mõju, müra levik jms) parandava leevendusmeetmena ette
nähtud n.ö kulisshaljastuse säilitamine või rajamine elamumaade ja raudtee vahele. Tagamaks
võimalikult kvaliteetset elukeskkonda ka peale raudteetrassi rajamist, on üldplaneeringus ette
nähtud taolise kaitsehaljastusvööndi säilitamine/rajamine ning seda ka lõikudes, kus seda eeldatavalt
toetaksid ka müratõkkeseinad vm leevendusmeetmed.
Välisõhu seisundi osas (s.h nii saasteainete kui müra leviku osas) saab ebasoodsate aladena välja tuua
eelkõige põhimaanteede äärsed piirkonnad. Seetõttu on need alad üldplaneeringus reserveeritud
üldjuhul ärimaadeks või tootmismaadeks. Nimetatud põhimõte on ühtlasi suunatud raskeveokite
veomarsruutide lühendamisele ja elamualasid läbivate marsruutide vältimisele, millega kaasneb
kaudne positiivne mõju välisõhu seisundile.
Probleemsemad on olemasolevad elamud, mis paiknevad äri- ja tootmisalade vahel või piirnevalt
ja/või olulistes transpordisõlmedes. Neist kompaktsemad alad on planeeringulahenduses säilitatud
elamumaadena ning nähtud ette võimalikus ulatuses kaitsehaljastuse säilitamine/rajamine.
Üldplaneeringus on eraldi tähistatud (tähis EvB) sellised olemasolevad elamumaad, mis pikemas
perspektiivis peaksid kujunema ärimaadeks (nt Assaku keskuse piirkonnas). Maakasutuse muutuse
vajadus tuleneb elamualade paiknemisest ning elamualasid ümbritsevast maakasutusest - äri- ja
laohooned ning olemasolevad ja perspektiivsed liiklustrassid. Piirkonna kui terviku funktsioone,
mürataset, liikluskorraldust jms aspekte arvestades on alad sobivamad muuks kasutuseks kui
elamumaadeks. Ärimaade edasisel arendamisel ning riigimaanteede ja kohalike teede liiklussageduse
perspektiivsel kasvul võimenduvad need probleemid aja jooksul veelgi. Alade ümber planeerimine
ärimaaks saab toimuda vaid ühiselt teostatava detailplaneeringu alusel ning vastava reaalse
valmisoleku saavutamiseni saab elamumaid jätkuvalt kasutada vastavalt senisele sihtotstarbele. Küll
aga ei ole alad sobivad uute täiendavate elamute rajamiseks.
Maanteede äärsete alade hoonestamisel tuleb ala arendajal arvestada olemasoleva mürafooniga.
Maanteeamet rakendab põhimõtet, mille kohaselt töötatakse müraleevendusmeetmed välja
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olemasolevatele müratundlikele aladele, kuid Maanteeamet ei võta kohustust tagada müra
normtasemeid uutel planeeritavatel aladel. Seega on arendaja kohustus leida müratundlikele aladele
või hoonetele sobiv kaugus maanteest ja/või rakendada müraleevendusmeetmeid. Planeerimise või
projekteerimise etapis võivad pädevad asutused (s.h Rae Vallavalitsus, Terviseamet, Keskkonnaamet)
välja tuua mürauuringu koostamise vajaduse. Uuringu tulemusi tuleb arvestada müratundlike
hoonete maastikku paigutamisel või muude leevendavate meetmete välja töötamisel (müratõke,
hoone heliisolatsioon), et saavutada võimalikult soodne elukeskkond.
Müra normtasemete tagamine võib perspektiivses olukorras kujuneda lahendamist vajavaks
probleemiks näiteks Järveküla Ülemiste piirkonnas, kus n-ö konfliktalaks on Tallinna väikese ringtee
planeerimine ja selle äärde jäävad perspektiivsed elamualad. Antud asukohas on ilma
müraleevendusmeetmeteta tõenäoliselt keeruline tagada ka müra piirväärtuseid.
Seades müratundlike alade planeerimisel sihiks rangemate ehk sihtväärtuse nõuete tagamine, on
suurema liiklussagedusega teede ääres müraleevendusmeetmete rakendamine tõenäoliselt vajalik
lisaks elamualadele ka keskusmaa ja büroohoonete puhul (Peetri keskuses, Järveküla keskuses).
Soovitav ei ole uute müratundlike elamualade planeerimine ilma leevendavaid meetmeid
rakendamata lähemale kui 300-400 m olemasolevatest või perspektiivsetest suurema
liiklussagedusega maanteedest.
Transpordikorralduses saab positiivse lahendusena välja tuua eelduste loomise ühistranspordi
korraldamiseks läbi elektritranspordi (trammiliini loomiseks sobiva transpordikoridori planeerimise),
mis vastupidiselt bussiliiklusele ei tooks Rae vallas kaasa olulist saasteainete heidet välisõhku (kaudse
mõjuna peab arvestama elektrienergia tootmise mõjusid nende tekkekohas). Ühistranspordikoridori
planeerimise mõju müratasemele on kahene – ühelt poolt trammiliini või vastava muu lahenduse
endaga kaasnev mürateke, teiselt poolt kaudne mõju üldisele müratasemele. Juhul, kui mugava
ühistranspordilahendusega väheneb erasõidukite kasutamine igapäevases liikluses, on sellel pigem
positiivne mõju müratasemele. Ühistransporditrassi enda mõju sellega piirnevate alade
müratasemele sõltub transpordiliigist, selle tehnilisest tasemest, sõidukite liikumise sagedusest ja
liinide käigus oleku kellaaegadest. Rae valla välisõhu mürakaardi koostamisel trammiliiklusega
kaasnevat müra ei ole prognoositud. Põhimõttelise võrdlusena saab välja tuua, et Tallinna linna
välisõhu strateegilise mürakaardi18 alusel on trammiliiklusega kaasnev müra, võrreldes autoteede
müraga, pigem marginaalne ning müranormide ületamist ei põhjusta. Elanike jaoks võivad siiski
häirivad olla osade trammidega kaasnevad n-ö vilisevad ja kriuksuvad helid.
Lisaks on üldplaneeringuga ette nähtud kergliiklusteede võrgustiku laiendamine, millel samuti on
kaudne positiivne mõju läbi autotranspordi vajaduse vähendamise.
Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele tuleb planeeringute koostamisel tagada, et planeeringu
elluviimisel ei ületataks piirkonna jaoks kehtestatud müra kategooriad üldplaneeringu maakasutuse
juhtotstarbe alusel. Atmosfääriõhu kaitse seaduses toodud maa-alade jaotus kategooriatesse erineb
Rae valla üldplaneeringus kasutatud juhtotstarvete nimekirjast. Müranormidele vastavuse kaalumisel
on seetõttu soovitav lähtuda järgnevast vastavustabelist (Tabel 4).
Tabel 4. Maakasutuse juhtotstarvete vastavus müra kategooriatele
Tähis Juhtotstarve

Müra kategooria

Ev

väikeelamumaa

II
kategooria
–
haridusasutuse,
tervishoiusotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad, rohealad

ja

Er

ridaelamumaa

II
kategooria
–
haridusasutuse,
tervishoiusotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad, rohealad

ja

18
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Tähis Juhtotstarve

Müra kategooria

Ek

korterelamumaa

II
kategooria
–
haridusasutuse,
tervishoiusotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad, rohealad

EvB

Perspektiivne ärimaa

Müra kategooria tuleb määrata vastavalt reaalsele kasutusele
(DP etapis DP alusel planeeritavale kasutusele):
Olemasolevas olukorras
kinnistutel - II kategooria

ehk

olemasolevate

ja

elamutega

Alade ärimaana kasutusele võtul - V kategooria
Bt

teenindusettevõtete maa

III kategooria – keskuse maa-alad

Bb

büroohoonete maa

III kategooria – keskuse maa-alad

B

ärimaa

V kategooria – tootmise maa-alad
Liigitus tuleneb eeldusest, et suuresti on tegemist
väiketootmisega, laohoonetega, logistikaettevõtetega jms.

T

tootmismaa

V kategooria – tootmise maa-alad

C

keskusemaa

III kategooria – keskuse maa-alad

AA

ühiskondliku hoone maa

IV kategooria – ühiskondliku hoone maa-alad

H

kõrge
rekreatiivse II
kategooria
–
haridusasutuse,
tervishoiuväärtusega haljasala maa sotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad, rohealad

ja

Hm

mänguväljakute maa

II
kategooria
–
haridusasutuse,
tervishoiusotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad, rohealad

ja

Hk

kaitsehaljastuse maa

Üleminekuala ja puhverala (üks eesmärkidest mürataseme
vähendamine), mistõttu on soovitav mitte rakendada rohealade
müranorme

Hr

puhke- ja virgestusmaa

I kategooria – virgestusrajatise maa-alad ehk vaiksed alad
Mitte rakendada I kategooria müranorme olemasolevates ja
perspektiivsetes raudtee- ja maanteekoridorides ja neist vahetult
mõjutatud aladel. Vastavad alad ei toimi vaiksete aladena.

Eõ

õuemaa

MP

põllumajanduslooduslik haljasmaa

L

transpordimaa

II
kategooria
–
haridusasutuse,
tervishoiusotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad, rohealad

ja

ja Puudub püsiv asutus ja otsene avalik kasutus, mistõttu on
soovitav mitte rakendada rohealade müranorme
VI kategooria – liikluse maa-alad

9.3 Mõju pinnasele, maavaradele ja põllumajandusmaadele
Üldplaneeringu mõju pinnasele tuleneb asustuse suunamisest, taristuobjektidest, tööstusalade
planeerimisest, aga ka nt maardlatest ning säilitamist väärivate looduslike alade ja väärtuslike
põllumajandusmaade määratlemisest.
Rae valla põhjapiirkonnas puuduvad maavarad/maardlad, millele üldplaneeringu lahendus võiks
kaasa tuua negatiivse mõju. Kaudne negatiivne mõju maavaradele tuleneb piirkonda planeeritud
arendustegevusest – nii asustuse laienemisest kui oluliste infrastruktuuriobjektide rajamisest.
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Igasuguseks ehitustegevuseks on vajalik ka ehitusmaavarade kaevandamine. Vastava mõju tekkekoht
ja ulatus ei ole antud planeerimise etapis teada.
Põhjapiirkonnas puudub ka vajadus uute jäätmeladestusalade või muude potentsiaalse
pinnasereostuse ohuga olulise mõjuga objektide kavandamiseks.
Üldplaneeringu lahendus panustab uute elamualade reserveerimisel olemasolevate keskusasulate
laiendamisele ning uute tootmisalade reserveerimisel maanteedega piirnevatele aladele. Uued
reserveeritavad alad avaldavad läbi maa hõivamise potentsiaalset negatiivset mõju pinnasele. Mõju
suurus ja olulisus sõltub sellest, millises ulatuses ja millisel kujul alad reaalselt kasutusele võetakse.
Samas võimaldab koondav planeerimine vähendada raiskavat maakasutust ning optimeerida
hõivatava pinnase osakaalu (väiksem vajadus infrastruktuuridele jms).
Maa-alade
reserveerimisel
arendustegevuseks
on
püütud
vältida
väärtuslikemate
põllumajandusmaade hõivamist. Selleks teostati põllumajandusmaade väärtuse hindamine ning
vastav kategoriseerimine. Vastav analüüs on vormistatud eraldi aruandena (Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment OÜ, 2018).
Väärtuslikud põllumajandusmaad on algselt määratud riiklikul tasemel. Väärtuslike
põllumajandusmaade kontekstis käsitletakse põllumajandusmaadena ka (looduslikke) rohumaid,
mitte ainult haritavaid maid. Väärtuslike põllumajandusmaade uuringus võeti lisaks muldade
viljakusele arvesse põllumajandusmaade paiknemine olemasolevate hoonestatud alade suhtes,
nende killustatus või terviklikkus jms.
Uuringu tulemusena eristati oluline kogus maakonnaplaneeringu kaardikihil väärtuslikuks
põllumajandusmaaks määratud alasid, mis on tänaseks päevaks tegelikkuses juba hoonete, platside
vm kõvakattega pindade all. Nimetatud alad on põllumajanduslikust tegevusest (püsivalt) väljas ning
enamasti on tegemist juba rikutud mullaga (huumuskihiga) maa-alaga.
Lisaks soovitati väärtuslikest põllumajandusmaadest välja arvata väiksed kuni keskmise suurusega
põllumajandusmaade lahustükid, mis paiknevad tihedalt hoonestatud alade sees. Alad, mille
määratlemine väärtuslike põllumajandusmaadena hinnati asjakohaseks ja vajalikuks, paiknevad
asulakeskustest väljas ning moodustavad suuremad suhteliselt terviklikud massiivid. Üldjuhul ületab
nende põldude mulla hinnatud boniteet lisaks maakonna keskmisele ka Eesti keskmist boniteeti.
Sellised põllumajandusmaad jäävad eelkõige Järveküla ja Rae küla territooriumile, väiksemas ulatuses
Lehmja ja Kurna küladesse.
Väärtuslikumad põllumajandusmaad on üldplaneeringus arvatud arendustegevusest välja või
määratud II arendusetappi. See tähendab, et need alad on võimalik muul otstarbel kasutusele võtta
alles siis, kui teised alad juba suuremas osas välja arendatud, ning esineb endiselt vajadus uute
elamumaade järele.
Osaliselt on planeerimisprotsessis arengualadeks määratud ka sellised põllumajandusmaad, mis said
alusuuringus kõrge hinnangu. Vastavatel juhtudel on aluseks olnud muud kaalukad asjaolud.
Olulisteks lisaasjaoludeks on näiteks juba kehtestatud detailplaneeringud, tugeva ühiskondliku
kasuga kavandatud arendustegevus, haakuvus üldplaneeringu tervikkontseptsiooniga jms. Arvestama
peab ka Rae valla kui terviku arengueesmärkidega. Terviklikumad kasutuses väärtuslike
põllumajandusmaade piirkonnad paiknevad eelkõige valla keskosas (Pajupea, Vaskjala, Kautjala,
Patika, Aaviku ja Kurna külade piirkond), samas kui Rae valla põhjapiirkonda arendatakse
linnalähedase tihedamalt asustatud alana.
Väärtuslike põllumaade sihtotstarbeline kasutus sõltub üldistest piirkondlikest arengutest. Läbi
üldplaneeringu on võimalik luua eeldused nende alade säilimiseks (ehituskeeld, metsastamine ainult
üldplaneeringu alusel), kuid läbi planeeringute ei ole võimalik kindlustada põllumajandustegevuse
jätkumist. Taoliste üldplaneeringu tingimuste seadmisel on seega kaudne roll – väärtustav ja eeldusi
loov, kuid mitte otsene mõju.
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Suures osas võib piirkonna põllumajandusmaade puhul eeldada, et nende kasutus otseselt
põllumajandusmaadena ei ole tulevikus suure tõenäosusega reaalselt tagatav. Samas ei vähenda see
tingimata alade väärtust ja kaitsevajadust – need alad toimivad ka avatud/poollooduslike puhvritena,
mis võimaldavad liigendada (uus)elamurajoone ja tõsta seeläbi nii piirkonna väärtust elukeskkonnana
kui hoida ökoloogilist tasakaalu. Alade majandamise ja hooldamise puudumisel hakkavad seal
toimuma/toimuvad juba käesoleval ajal looduslikud protsessid (nt põllumajandusmaa võsastumine).
Ökoloogilisi aspektide arvestades ei ole see aga tingimata negatiivne suundumus. Roheala staatus
võimaldab sarnaselt väärtuslikele põllumajandusmaadele kaitsta ala mullastikku.
Väärtuslike põllumaade määratlemisel ja kaitsel on seega positiivne mõju nii pinnasele (väldib
väärtuslikumate alade hõivamist/täisehitamist) ja maastikule (traditsioonilise maastikupildi ja avatud
vaadete säilimine) kui bioloogilisele mitmekesisusele (põllumajandusmaastik toetab rohelist
võrgustikku). Põllumajandusmaadel on ka roll veerežiimi tasakaalustamisel ja linnalise keskkonna
keskkonnamõjude leevendamisel.
Sarnane positiivne mõju pinnasele on rohelise võrgustiku kaitsel.

9.4 Mõju pinnaveele ja põhjaveele
Veekogude kaitse on reguleeritud läbi veeseaduse ja selle rakendusaktide. Vajalik on
veekaitsenõuete range rakendamine ja järelevalve tegevuste ellu viimisel.
Planeeringuala läbib Kurna oja, mille veekvaliteedi kaitse on suuresti tagatud läbi paiknemise rohelise
võrgustiku alal. Kurna ojaga ega Vaskjala-Ülemiste kanaliga piirnevalt ei ole planeeritud uusi
arengualasid. Samuti ei näe üldplaneering ette veekogude ehituskeeluvööndi vähendamist.
Reserveeritud elamu- ja tootmisalade kasutusele võtul suureneb põhjaveevõtt ja reovee teke
piirkonnas. Üldplaneering näeb ette, et peamised asustuse ja ettevõtluse koondumis- ja
laienemisalad on olemasolevad keskused. Arendusaladel (nii elamumaadel, ärimaadel,
tootmismaadel) on kohustuslik liitumine ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooni- ning
sademeveevõrguga, kui ala kuulub vastavasse piirkonda. Kui piirkonnas ei ole trassid välja ehitatud,
on omavalitsusele jäetud õigus ehitusloa andmisest keelduda.
Antud nõuded on vajalikud pinna- ja põhjavee seisundi kaitsmiseks. Individuaalsed reo- ja sademevee
kogumise ja ära juhtimise lahendused ei taga alati samaväärset kaitset ühiskanalisatsiooniga –
puudub ülevaade reostuskoormusest ja piisav kontroll valitud lahenduste toimivuse üle.
Samuti näeb üldplaneering ette, et võimalusel tuleb väljapool ühisveevarustuse piirkonda analüüsida
veevarustuse tagamise võimalikkust olemasolevate puurkaevude baasil, nagu ka ühiskasutatava
veehaarde rajamise võimalikkust.
Sademeveekäitluse juures tuleks eelistada looduslikke veesidumismeetmeid (immutamine
pinnasesse, puhastuslodud, jms). Looduslikuks veesidumismeetmeks on seejuures ka üldplaneeringus
ette nähtud sini-rohekoridoride säilitamise/rajamise põhimõte. Piirkonna veerežiimi, s.h sademevee
ärajuhtimise, seisukohast on väga oluline kraavide ja ojade ning neid ümbritsevate puhverkoridoride
kaitse ning üleujutusi vältivate uute puhveralade ette nägemine.
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9.5 Mõju bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele ning
loomadele
9.5.1

Maakasutuse planeerimine

Üldplaneeringusse on kantud planeeritavad uued reserveeritavad alad, mis mõjutavad
looduskeskkonda nii läbi maa hõivamise ja looduslike alade osakaalu vähendamise. Looduslike alade
killustumise mõju on vähendatud läbi koondava planeerimise – uued arengualad on reserveeritud
olemasolevate asulakeskuste laiendustena ja/või piki maanteekoridore.
Üldplaneeringuga määratakse ka kruntidele maksimaalsed täisehitusprotsendid ja/või minimaalse
haljastuse ulatus. Haljasalade osakaalu ette nägemine ehitusaladel täidab linnalise iseloomuga
piirkonnas mitmeid olulisi positiivse keskkonnamõjuga eesmärke.
Haljasalad toimivad elupaigana ning soodustavad bioloogilist mitmekesisust. Kuna laienenud
ehitustegevuse tõttu jääb avalikke ja/või looduslikke haljasalasid üha vähemaks, siis just
üksikkruntidel säilitatud/rajatud haljastus saab pakkuda eluruumi taime- ja loomaliikidele ning säästa
ökoloogilist mitmekesisust.
Samuti tõstavad haljasalad elukeskkonna üldist esteetilist väärtust - maastikupildi ilmestamine ja
mitmekesistamine, inimeste heaolu parandamine.
Arvestades kliimamuutustega kohanemise vajadust, on väga oluline ka mõju asulate mikrokliimale.
Tihedalt hoonestatud ja ulatuslike kõvakattega pindadega aladel võivad tekkida nn kuumasaared.
Taimestikul on võime alandada õhutemperatuuri ja tõsta ümbritsevate alade õhuniiskuse taset,
vähendades oluliselt nimetud efekti. On hinnatud, et suvel võib haljastus Eesti tingimustes linnalises
keskkonnas õhutemperatuuri alandada keskmiselt 4–5 °C.
Nii kliimamuutustega kohanemise kontekstis, aga ka juba olemasolevat olukorda arvestades, on väga
oluline ka haljasalade roll sademeveekanalisatsiooni ja sademevett koguvate kraavide koormuse
vähendamisel. Rohealad suudavad vihmaperioodil nii aeglustada vee äravoolu (imbumine läbi taimeja mullakihi) kui siduda osa sademetest (taimede poolt kasutatud veetarve, läbi pinnase põhjavette
imbuvad sademed). Ajapikku kasutavad taimed osa sademeveest ära ja osa jõuab tagasi atmosfääri
transpiratsiooni ja evaporatsiooni kaudu. Isegi kui haljasalad küllastuvad veega, saavad nad sademete
kanalisatsiooni voolamise tipphetke ajaliselt nihutada. Lisaks äravoolu kinnipidamisele ja
ühtlustamisele toimivad haljasalad ka loodusliku veefiltreerijana (puhastajana).
Taimestik filtreerib õhust ka tahkeid osakesi (tolmu) ja teisi aineid, vähendades õhusaastet. Samuti
summutab haljastus helilaineid (müra). Tõhusalt toimib taimestik õhupuhastajana ja müra
tõkestajana siiski vaid piisavalt suurte massiivide puhul. Seetõttu on oluline planeeringus ette nähtud
rohelise võrgustiku metsaalade ja kaitsehaljastuse maa-ala säilitamine.
Nõutav minimaalne haljastuse osakaal ei ületa neljandikku krundi pindalast, seega ei saa seatud
nõudeid lugeda maaomanikele ülemäära koormavaks. Üksnes ökoloogilistest aspektidest lähtuvalt
saaks eelistada kõrgemat haljastuse osakaalu. Samas, arvestades piirkonna linnalähedast iseloomu,
tugevat arendussurvet ja suhteliselt kõrget hinnataset ning neist aspektidest tulenevaid sotsiaalmajanduslikke mõjusid, on seatud nõuded kompromissiks.
Olemasoleva kõrghaljastuse säilitamise võimalustele tuleks erilist tähelepanu pöörata näiteks Peetri
keskuse ja seda ümbritsevate alade välja arendamisel.
Detailplaneeringute koostamisel ja alade välja arendamisel on soovitav rakendada täiendavalt
järgmisi meetmeid:


Olukorras, kus erandlikel ja kaalukatel põhjustel on vajalik vähendada haljastusprotsenti
(üldplaneeringut
muutev
lahendus),
tuleks
kindlasti
rakendada
sobivaid
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kompensatsioonimeetmeid. Sellisteks kompensatsioonimeetmeks saavad olla näiteks
vertikaalhaljastuse lahenduste kasutamine, nn katusaedade rajamine, haljastuse
mitmekesistamine (väiksem haljasala pindala kompenseeritakse liigirikkama ja/või
mitmerindelise taimestikuga), maastikuelementide rajamine (veesilmad) jms. Mida liigirikkam on
haljastuse taimestik, seda positiivsem on mõju ka loomastikule (nt mesilastele, liblikatele jt).


Oluliste arendusalade puhul (näiteks keskusemaa juhtotstarbega alade planeerimisel) kaaluda
maastikuarhitektide kaasamise nõude seadmist planeeringu või projekti koostamiseks, tagamaks
sobivaima maastiku lahenduse välja töötamist.



Avalike haljasalade planeerimisel soodustada võimalusel (ehk asukohtades, kus ala funktsioon
seda võimaldab) vähest hooldust vajavaid, looduslähedasi lahendusi. Lisaks ökoloogilisele kasule,
on sellel kaudne positiivne mõju ka inimeste heaolule ja majanduslikele aspektidele (nt läbi
niitmist vajava pinna ja taimekaitsevahendite kasutamise vähenemise).



Rae valla põhjapiirkonna arendusalad on valdavalt avatud (endised) põllumajandusmaastikud,
kus puittaimestikku on vähe. Seetõttu vajavad olemasolevad väärtuslikumad puud kui maastiku
mitmekesistajad ja ökoloogilise võrgustiku objektid erilist tähelepanu ja kaitset. Kompaktse
hoonestusega aladel, kus kinnistul on olemasolev puittaimestik (kõrghaljastus), tuleks seetõttu
tegevuse planeerimisel või projekteerimisel teostada dendroloogiline uuring. Hajaasustuse
iseloomuga aladel üksikelamu rajamisel on selline uuring asjakohane eelkõige siis, kui kinnistu
hõlmab metsamaa kõlvikut ja/või paikneb rohealal. Säilitamist vajavad vähemalt väärtuslikud ja
eriti väärtuslikud puud. Juhul kui tegevuse ellu viimisel on vältimatu maastikuliselt või
ökoloogiliselt väärtuslike (eelkõige 1. ja 2. väärtusklassi hinnatud puud, avaliku huvi korral võivad
siia kuuluda ka madalama väärtusklassi puud) puude likvideerimine, tuleks teostada
asendusistutus, võttes arvesse nii haljastuslikke kui ökoloogilisi aspekte.

Oluline roll nii looduskeskkonna kui elanikkonna kaitsmisel on planeeritud kaitsehaljastuse maal.
Suuremad kaitsehaljastuse massiivid on planeeritud eraldama elamumaid Rail Baltic raudteetrassist
ja planeeringuala kaguossa jäävatest tootmisaladest. Mõlemas asukohas on kaitsehaljastuse ette
nägemine põhjendatud ja asjakohane. Tänasel päeval paiknevad nendel aladel looduslikud
metskooslused, mis on linnalähedast keskkonda arvestades suhteliselt kõrge ökoloogilise väärtusega
(Joonis 13).

Joonis 13. Kaitsehaljastuseks määratud metsakooslus tootmisaladest põhjas (Foto: ELLE OÜ, 2018)
Väiksemad kaitsehaljastuse maa-alad või ribastruktuurid on ette nähtud ärimaade ja elamualade
vahele.
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9.5.2

Haljasalade reserveerimine tiheasustuses

Rae valla põhjaosa tiheasustuses on suhteliselt vähe kõrghaljastust ning väärtuslikke rohealasid.
Tiheasustusealade piirkonda jäävad hoonestamata/välja arendamata alad on valdavalt
kõrghaljastuseta rohumaad, põllumajandusmaad.
Elamualade vahele planeeritavate rohealade üks eesmärkidest on mitmekesistada ja parandada
elukeskkonda - säilitada puhveralasid, (avatud) vaateid ning hoida teatavat privaatsuse ja rohelisuse
tunnet. Samuti on säilivad rohealad/puhveralad vajalikud keskkonnakaitselistel põhjustel - elurikkuse
säilitamiseks (millesse panustavad ka rohumaad), mikroklimaatiliste tingimuste säilitamiseks,
veerežiimi hoidmiseks jms. Seega on roll ka väiksematel, hoonestatud alade vahel paiknevatel roheja haljasaladel. Olemasolevate roheliste alade puudus tänasel päeval on siiski rohelade (puhkealad,
haljasalad ja looduslikud alad) nõrk omavaheline sidusus. Puudulik sidusus vähendab ühelt poolt
rohealade ökoloogilist väärtust - liikide leviku takistatus. Teiselt poolt aga ka nende alade
rekreatsioonilist väärtust - puudub meeldiv, roheline vöönd, mida mööda nt jalgsi või jalgrattaga
ühelt puhkealalt teisele liikuda.
Rae valla põhjapiirkonna elanike seas läbi viidud küsitluse tulemustest selgus, et haljastus, pargid ja
mänguväljakud on üks olulisemaid teemasid, millele elanikkond ootab ruumilise keskkonna
planeerimisel eraldi tähelepanu pööramist.
Tiheasustuse rohealad on suures osas killustatud juba olemasoleva hoonestusega ja
infrastruktuuriga, aga ka varem kehtestatud detailplaneeringutega. Seega on üldplaneeringu
võimalused olukorda parandada mõnevõrra piiratud. Vallas domineerivad valdavalt ilma
kõrghaljastuseta avamaastikud - põllumajandusmaad, mistõttu sobivad sidusad piirkonnad
täiendavate alade rohelisse võrgustikku arvamiseks puuduvad.
Kompromisslahendusena puhkealade võrgustiku toetamiseks ning roheliste alade sidususe
parandamiseks on üldplaneeringusse sisse toodud puiesteede rajamise põhimõte, mis on teatud
maakasutuse juhtotstarvete puhul alade välja arendamisel kohustuslikuks. Rohealade planeerimise
üheks tingimuseks on seatud ka juurdepääs kergliiklusega.
Teiseks rohealade terviklikkust toetavaks põhimõtteks on sini-rohekoridoride planeerimine. Sinirohekoridorid on valdavalt ette nähtud läbima elamualasid, ühendades neid suuremate rohealadegapuhkealadega.
Oluline on detailplaneeringute koostamisel ja nende ellu viimisel pöörata tähelepanu rohelistele
ribastruktuuridele ja haljasalade ühendamisele näiteks Rae küla põhja piirkonnas. Planeeringuala
idapoolsetel aladel tervikuna tuleb arendustegevuse käigus leida võimalusi juurdepääsude avatuna
hoidmiseks Vaskjala-Ülemiste kanali äärsetele rohealadele.
Nii olemasolevate kui planeeritavate asulate siseste rohealade puhul tuleks edaspidi tähelepanu
pöörata ka nende rikastamisele ja mitmekesistamisele nii taimestiku, miljöö kui kasutatavuse
poolest. Näiteks on valla arengukavas välja toodud vajadus täiskasvanute jõuatraktsioonide ja koerte
jalutusväljakute järele, samas kui uusasumite mänguväljakud keskenduvad eelkõige väikelastele
atraktsioonide pakkumisele (nt olemasolev Peetri park, Joonis 14).
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Joonis 14. Peetri park (Foto: ELLE OÜ, 2018)
Suurema mitmekesisuse saavutamine tuleb aga lahendada läbi konkreetsete, asukohast lähtuvate
detailplaneeringute järgmisel planeerimistasemel. Võimalusel tuleks avaliku kasutusega alade
lahenduse välja töötamisse kaasata kohalik kogukond. Näitena miljöö ja puhkevõimaluste
mitmekesistamisest saab välja tuua näiteks tehisjärvega (ujumiskohaga) puhkeala arendamise
Uuesalus (Joonis 15).

Joonis 15. Uuesalu tehisjärv (Foto: ELLE OÜ, 2018)
9.5.3

Roheline võrgustik

Rae valla põhjapiirkonna olulised rohelise võrgustiku alad jäävad ühe koridorina planeeringuala
lääneserva ning teise koridorina idaserva. Piirkonda ei jää riigi tasandi tuumalasid või koridore, küll
aga on rohelise võrgustiku koridorid arvestatud maakonnaplaneeringuga maakondlikku võrgustikku.
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Joonis 16. Palumetsad planeeringuala lääneosas (Foto: ELLE OÜ, 2018)

Joonis 17. Vaskjala-Ülemiste kanali äärsed alad planeeringuala idaosas (Foto: ELLE OÜ, 2018)

Roheline võrgustik pakub elutähtsaid ökosüsteemi teenuseid nagu puhas vesi, õhk, tootlik maapind,
elurikkus, atraktiivsed puhkepiirkonnad jne. Väga oluline roll on rohelisel võrgustikul ka
kliimamuutuste mõju leevendamisel ja nendega kohanemisel.
Arvestades, et planeeringualal on tegu tihedalt asustatud piirkonnaga, on asustuse vahel säilinud
rohelise võrgustiku elementide kaitsmine eriliselt oluline.
Üldplaneeringu koostamise ja selle KSH protsessis teostati põhjalikum rohevõrgustiku väärtuste
kaardistamine ja analüüs lääneosa rohekoridoris. Antud koridor on ohustatud mitte niivõrd
omavalitsuse tasemel tehtavatest otsustest, kuivõrd riiklikult või regionaalsel tasemel olulistest
infrastruktuuriobjektidest nagu Rail Baltic raudteetrass ja Tallinna väike ringtee. Rohevõrgustiku
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väärtuste hinnang on vormistatud eraldi aruandena (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ,
2018) ning selle tulemused on arvesse võetud üldplaneeringu lahenduse välja töötamisel.
Rohevõrgustiku väärtuste analüüsi käigus teostati rohekoridori tsoneerimine vastavalt selle
väärtustele ning tsoonide võimalikule kasutusele.
Rohelise võrgustiku kaitseks ei ole läänepoolses rohevõrgustikus lubatud maa hoonestamine.
Idapoolsel alal on võimalik ehitustegevus detailplaneeringu alusel ja keskkonnamõju eelhindamise
kohustusega hajaasustuse põhimõttel. Kinnistu tarastamine on lubatud vaid õueala ulatuses. Antud
punkt on vajalik võimaldamaks ulukite liikumist rohealadel ning vältimaks nende ohtu sattumist
(aeda takerdumine, hoonete vahele lõksu jäämine vms).
Lubatud on piiratud ulatuses puhkeotstarbelise infrastruktuuri rajamine, kui see ei kahjusta oluliselt
rohevõrgustiku toimimist. Vastavate detailplaneeringute/projektilahenduste välja töötamisel on
vallavalitsusel õigus nõuda keskkonnaalast ekspertiisi teostamist rõhuasetusega rohevõrgustikule
avalduva mõju hindamisel.
Rohelise võrgustiku eesmärgipäraseks säilimiseks tuleb üldplaneeringu tingimuste rakendamisel
kindlasti jälgida ka maakasutuse struktuuri ning vältida võrgustiku killustamist (nt koridori säilimine
mitme kitsa ribana). Seega tuleb mõju hindamisel ja tegevuste rohelisse võrgustikku lubamisel
lähtuda konkreetsest asukohast ja juhtumist. Üldjuhul peaks n.ö vaba koridori laius olema vähemalt
400-500 m. Arendustegevuse lubamisel rohelisse võrgustikku tuleks vajadusel (olulise
keskkonnamõju ilmnemise tõenäosuse korral) ja võimalusel rakendada kompensatsioonimeetmeid.
Läänepoolsel rohealal tekivad olulised konfliktalad planeeritavate teetrassidega. Rail Balticu
planeeritud trass läbib kogu rohevõrgustiku koridori ida-lääne suunaliselt. Rail Baltic trassikoridori
mõju on hinnatud vastavas KSH aruandes ning seda hindamist ei korratud. KSH protsessis on välja
töötatud leevendusmeetmed rohevõrgustiku toimimisele avalduva negatiivse mõju vähendamiseks.
Rail Baltic raudteetrassi kavandamisel on arvestatud ökodukti rajamisega piirkonda. Seetõttu on eriti
oluline ökodukti asukohta ümbritsevate metsakoosluste säilitamine. Lageraie teostamisel peaks
kindlasti nõudma selle järgset metsakoosluse taastamist/uuendamist. Leevendavad meetmed tuleb
ette näha ka Tallinna väikese ringtee trassile. Ökodukti või muu leevendava meetme asukoht peab
seejuures olema kooskõlas RB ökodukti asukoha ja kujunevate liikumissuundadega. Teetrassi
projekteerimise käigus tuleks läbi viia loomastiku liikumise uuring, millega täpsustada
kompenseerimismeetmete vajalikkus ja sobivad lahendused.
Ülemiste järve äärde on rohealale koostatud (eskiis)projekt perspektiivsete laud- ja multšikattega
teede rajamiseks. Rannapromenaadi projekti eesmärk on pakkuda vaba-aja veetmise otstarbeks
kasutatavaid liikumisradasid Järveküla ja Peetri aleviku piirkonnas. Rae valla piirides ja väljaspool
Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitseala planeeritavad matkarajad oluliselt rohevõrgutiku
toimimist eeldatavalt ei mõjutaks ega kahjustaks selle väärtusi. Arvestama peab aga, et piirkond on
(perioodiliselt) liigniiske, mistõttu nii raja ehitamine kui hilisem hooldus vajaks ressursse ja
läbimõeldud lahendusi. Samuti peab arvestama planeeritava tegevuse mõjuga loomastikule, eelkõige
rändel või pesitsemas olevate lindudega. Vajalik võib olla nt käitumisreeglite seadmine.
Puhkerajatiste mõju rohevõrgustikule on võimalik täpsemalt hinnata ja leevendusmeetmeid välja
töötada nende projekteerimise käigus.
Üldplaneeringus toodud kasutustingimustest ja eeltoodud põhimõtetest kinni pidamisel on
eeldatavalt tagatud rohelise võrgustiku säilimine ja eesmärgipärane toimimine väljaspool
teadaolevaid konfliktalasid (perspektiivne raudtee- ja maanteetaristu).
9.5.4

Kaitstavad loodusobjektid ja kaitstavad liigid

Üldplaneeringuga hõlmatud alale ja selle otsesesse mõjupiirkonda ei jää Natura 200 võrgustikku
kuuluvaid alasid. Seetõttu ei ole KSH raames teostatud Natura eelhindamist.
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Planeeringualale jääva kaitseala, J. Raeda selektsiooniaia, ümbruses ei ole ette nähtud ala
hoonestamist. Alale on üldplaneeringuga seatud täiendav kaitse paiknemisega rohelise võrgustiku
alal ning ajaloolise asustusstruktuuriga alal.
Säiliva rohelise võrgustiku alale jääb ka I kaitsekategooria liigi püsielupaik, mis võimaldab
püsielupaika ümbritsevaid alasid säilitada looduslähedases seisundis ning on seega liigile positiivse
mõjuga.
Üldplaneeringuga ei tehta ettepanekut alade või objektide kohaliku kaitse alla võtmiseks.

9.6 Mõju kultuuripärandile ja maastikele
Kunagine asustusstruktuur, endiste aegade jäljed on säilinud Rae mõisa ümbruses. Rae mõisa
kompleks ja seda ümbritsev ala on üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikuks ajaloolise
asustusstruktuuriga alaks. Piirkond säilitatakse hajaasustusalana. Ala väärtustamiseks ja
tutvustamiseks on seal lubatud puhkemajanduslik arendustegevus, kuid välditud on muu äri- või
tootmistegevus.
Kultuurimälestiste kaitse toimub muinsuskaitseseaduses sätestatud korras. Üldplaneeringusse
kandmine lihtsustab kohaliku tegevuse korraldamisel nende objektidega arvestamist. Muuhulgas
tuleneb muinsuskaitseseadusest, et ka väljaspool kultuurimälestise ja selle kaitsevööndi ala tuleb
pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku
võimalusega. Sellisel juhul on tööde teostajal kohustus tööd katkestada ning teavitada leiust
Muinsuskaitseametit.
Pärandkultuuriobjektid otseselt riikliku kaitse all ei ole. Pärandkultuuriobjektid on kantud
planeeringukaardile ning eesmärk on nende võimalikus ulatuses säilitamine – objektide teadmatusest
või hooletusest hävimise vältimine. Nende objektidele tuleb võimalusel tagada juurdepääs ning
säilitada vaated.
Üldplaneeringuga ei määrata väärtuslikke maastikke ega säilitamist vajavate vaadetega kohti.
Maastikult väärtuslikumad on planeeringuala hajaasustusse jäävad äärealad, mille osaline säilimine
on tagatud rohelisse võrgustikku arvamisse, väärtuslikuks põllumajandusmaaks määramise ja/või
arendustegevuse teise etappi suunamisse. Teise etapi alade välja arendamisel võiks KSH eksperdi
hinnangul kaaluda avatud vaatekoridoride säilitamist näiteks põllumaadele/rohumaadele Järveküla
lääneosas (Liiva teelt läände).
Üldplaneeringus läbivalt seatud tingimused võimaldavad kaitsta maastikupilti ja identiteeti
piirkondades, kus see on asjakohane ja vajalik. Maakasutus- ja ehitustingimused on määratletud
piirkondade lõikes, arvestades iga piirkonna väljakujunenud iseloomuga ning strateegilise
tulevikuvisiooniga asula funktsioonidest ja miljööst. Neid tingimusi ei ole otstarbekas siinkohal
dubleerivalt loetleda, nendest saab ülevaate üldplaneeringu seletuskirjast. KSH eksperdi hinnangul
on sätestatud põhimõtted ja tingimused sobivad ja piisavad.
Üldplaneeringuga ei ole planeeritud maastikul domineerivaid kõrgehitisi. Tulenevalt Tallinna
lennujaama läheduses ja tihedast asustusest ei ole põhjapiirkonda võimalik rajada tuuleparke või
muid taolisi olulisi keskkonnamõjuga objekte.

9.7 Mõjude omavahelised seosed
Üldplaneering annab suunised piirkonna arengule, mistõttu üldplaneeringu mõjud on oma olemuselt
pikaajalised ja suures osas kaudsed. Mõjude omavahelised seosed on asjakohasusel välja toodud
eelnevates peatükkides. Neist olulisemateks võib lugeda alljärgnevaid.
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Tähelepanu nõudev negatiivsete koosmõjude allikas on koondav planeerimine, mis tähendab, et
tootmismaad ja elamumaad on reserveeritud olemasolevate alade laiendusena ja võimalikult ühtsete
piirkondadena. See toob kaasa välisõhu saasteainete heite, müra emissioonide, veetarbe jm
keskkonnakasutuse vormide koondumise ühte piirkonda. Nii elanike heaolu ja tervist kui ka
looduskeskkonda silmas pidades on tegu mõjude kumuleerumisega.
Seejuures peab lisaks paiksetele saasteallikatele arvestama ka transpordist tulenevate heidete
mõjuga. Tähelepanu nõudvad koosmõju allikad on nii piirkonda läbivad maanteetrassid kui kohalikud
teed ja tänavad, millel tulenevalt elamumaade ja tootmismaade ulatuslikust reserveerimisest luuakse
eeldused liiklussageduse kasvuks.
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10 OLULISE

NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISEKS
JA LEEVENDAMISEKS KAVANDATUD MEETMED

Leevendavad meetmed on integreeritud planeerimislahendusse. Üldplaneeringu seletuskiri sisaldab
põhimõtteid ja tingimusi, mis on juba suunatud võimalike negatiivsete mõjude ennetamisele ja
vältimisele. Kõiki üldplaneeringusse integreeritud meetmeid ei ole otstarbekas siinkohal dubleerivalt
välja tuua. Kus asjakohane, on neist olulisematele lühidalt viidatud KSH aruande mõju hindamise
peatükkides ning selgitatud nende seadmise keskkonnakaitselisi eesmärke. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise eksperdi poolt tehtud ettepanekud leevendavateks meetmeteks integreeriti
planeeringulahendusse ja üldplaneeringu seletuskirja ulatuses, kus see oli asjakohane ja võimalik.
KSH aruandes on muuhulgas antud soovitused alljärgnevate põhimõtete rakendamiseks:


Liikluslahendust oluliselt mõjutava detailplaneeringu juurde koostada liiklusprognoos,
hinnata vastuvõtva tänava/ristmiku läbilaskvust ning töötada välja sobivad leevendavad
meetmed. Asjakohasusel arvestada liikluslahenduse mõju ka Tallinna linna sisenevatel
teedel. (Ptk 9.1.3)



Kergliiklusteede valgustamise planeerimisel lähtuda teede intensiivsusest ja kasutuse
iseloomust (teede projekteerimise etapis). Valgustada vaid teelõigud, kus see on turvalisuse
tagamiseks vältimatu. (Ptk 9.1.3)



Ulatuslikud ja omavahel külgnevad elamualad (nt Järvekülas) liigendada ja elavdada
kvartalite vaheliste kõrghaljastatud rohealadega ja üldkasutatavate aladega (lahenduse välja
töötamine DP etapis). (Ptk 9.1.5)



Ärimaade väljaarendamise suunamisel (kaalutlusotsuste langetamisel) lähtuda muuhulgas
põhimõttelisest kontrollküsimustikust, selgitamaks elamistingimuste halvenemise tõenäosust
piirnevatel aladel (tegevusega kaasnev heide välisõhku või müra, mis võib levida
elamumaadele; öine müra teke; häiringute vähendamiseks rakendatud meetmed; suurenev
transpordikoormus;
liikluslahenduse
mõju
liiklusohutusele
ja
elamualadele
juurdepääsetavusele; vaadete sulgemine; miljööväärtused jms). Vajadusel nõuda vastavate
eksperthinnangute/analüüside koostamist ja/või leevendusmeetmete rakendamist. (Ptk
9.1.5)



Ühiskondlike hoonete rajamisel ning kõrge radooniohuga aladel soovitavalt ka elamute
rajamisel radooniuuringute teostamine ning hoonete projekteerimine vastavalt standardile
EVS 840:2017 “Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates
hoonetes“. (Ptk 9.1.5)



Olemasoleva või perspektiivse põhimaantee äärde müratundlike hoonete või rajatiste
(elamud, mänguväljakud, lasteaiad jms) planeerimisel on soovituslik ehitusjoon vähemalt
300-400 m maanteest.
Nimetatud vahemaad on võimalik vähendada täpsema
asukohapõhise mürauuringu alusel ja/või sobivate müraleevendusmeetmete rakendamisel.
(Ptk 9.2)



Sademevee kogumise ja käitlemise lahenduste välja töötamisel eelistada võimalusel
looduslikke veesidumismeetmeid (immutamine pinnasesse, puhastuslodud jms). (Ptk 9.4).



Olukorras, kus erandlikel ja kaalukatel põhjustel on vajalik vähendada haljastusprotsenti
(üldplaneeringut muutev lahendus), rakendada sobivaid kompensatsioonimeetmeid.
Sellisteks kompensatsioonimeetmeks saavad olla näiteks vertikaalhaljastuse lahenduste
kasutamine, katusaedade rajamine, haljastuse mitmekesistamine (väiksem haljasala pindala
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kompenseeritakse liigirikkama ja/või mitmerindelise taimestikuga), maastikuelementide
rajamine (veesilmad) jms. (Ptk 9.5.1)


Oluliste arendusalade puhul (näiteks keskusemaa juhtotstarbega alade planeerimisel)
kaasata planeeringu või projekti koostamisse maastikuarhitektid, tagamaks sobivaima
lahenduse välja töötamist. (Ptk 9.5.1)



Avalike haljasalade planeerimisel soodustada võimalusel (ehk asukohtades, kus ala
funktsioon seda võimaldab) vähest hooldust vajavaid, looduslähedasi lahendusi. (Ptk 9.5.1)



Kompaktse hoonestusega aladel, kus kinnistul on olemasolev puittaimestik (kõrghaljastus),
teostada tegevuse planeerimisel dendroloogiline uuring. Hajaasustuse iseloomuga aladel
üksikelamu rajamisel on selline uuring asjakohane eelkõige siis, kui kinnistu hõlmab
metsamaa kõlvikut ja/või paikneb rohealal. Juhul kui tegevuse ellu viimisel on vältimatu
maastikuliselt või ökoloogiliselt väärtuslike (eelkõige 1. ja 2. väärtusklassi hinnatud puud,
avaliku huvi korral võivad siia kuuluda ka madalama väärtusklassi puud) puude
likvideerimine, tuleks teostada asendusistutus, võttes arvesse nii haljastuslikke kui
ökoloogilisi aspekte. (Ptk 9.5.1)



Avalike puhkealade planeerimisel kasutuse mitmekesisust pakkuvate lisafunktsioonide välja
töötamine, kaasates võimalusel kohalikku kogukonda. (Ptk 9.5.2)



Arendustegevuste lubamisel rohelisse võrgustikku on soovitav lähtuda põhimõttest, et säiliva
n.ö vaba koridori laius peaks olema vähemalt 400 - 500 m. Vajadusel (olulise keskkonnamõju
ilmnemise tõenäosuse korral) ja võimalusel rakendada kompensatsioonimeetmeid asenduskoridor vms. (Ptk 9.5.3)



Lageraie teostamisel rohekoridori planeeritud ökodukti piirkonnas (v.a otsene raudteetrassi
koridor) tuleks raie järgselt metsakooslus taastada/uuendada, tagamaks ökodukti reaalne
toimivus. (Vt ka ptk 9.5.3)



Järveküla lääneosa elamumaade välja arendamisel vaatekoridoride säilitamine avatud
maastikele (vaated Liiva teelt läände). (Ptk 9.6)



Maa-alade mürakategooriatesse määramise põhimõtete täpsustamine, lähtudes
atmosfääriõhu kaitse seaduse ja selle rakendusaktide määratlustest (KSH eksperdi soovitatud
vastavustabel on toodud ptk 9.6).

Olulisim võimaliku negatiivse keskkonnamõju vältimise meede on säästva arengu põhimõtete
järgimine järgmise planeerimistaseme (detailplaneeringud) otsustes ning pidev järelevalve arendus-,
planeerimis- ja ehitustegevuse osas.
Perspektiivsete liiklussõlmede rajamise ja teiste olulisemate arenduste negatiivse mõju leevendamise
meetmed tuleb välja töötada vastavate objektipõhiste keskkonnamõju (eel)hindamiste osana
detailplaneeringute või projektide koostamise protsessis. Üldplaneeringu täpsusaste ja olemasolev
alusinformatsioon objektide osas ei ole vastavate lahenduste leidmiseks piisav.
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11 OLULISE

KESKKONNAMÕJU
MEETMED JA INDIKAATORID

SEIREKS

KAVANDATUD

Üldplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi ehk maakasutus- ja ehitusvõimaluse seire
meetmeks saab olla eelkõige planeeringu elluviimise jälgimine. Eelkõige peab vallavalitsus jälgima, et
detailplaneeringute koosseisus on arvestatud üldplaneeringus seatud tingimustega. Oluline on, et
üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute osakaal oleks minimaalne ning et üldplaneeringuga
seatud tingimusi ei leevendataks ulatuses, mis kahjustaks väärtustatud loodusmaastikke või muid
tundlikke alasid.
Mõjusid sotsiaalsele keskkonnale ilmestab eelkõige valla rahvaarvu muutus ja elanike rahulolu.
Üldplaneeringu lahenduse sobivust saab kontrollida, jälgides rahvastiku liikumist valla ja maakonna
piires, elanike arvu muutust, lasteaiakohtade täituvust jms.
Jooksvalt tuleb tähelepanu pöörata saabuvatele kaebustele häirivate tegurite suhtes.
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastike valdkonnas ei ole otstarbekas läbi viia seiret kohalikul
tasemel, kuna riiklikud seireprogrammid on küllalt ulatuslikud ning mitmekesised, hõlmates nii
liikide, koosluste kui maastike seire. Samuti toimub riiklike seireporogrammide kaudu välisõhu,
pinna- ja põhjavee, mulla jm keskkonnakomponentide seire.
Sellegipoolest on valla tasemel soovitatav jälgida lisaks järgmisi näitajaid:


metsade ja looduslike rohumaade pindala;



arendusprojektide maht rohelise võrgustiku aladel (osakaal roheala pindalast).

Suur osa keskkonnakasutusega seotud asjakohasest seirest viiakse lisaks läbi keskkonnalubades
kehtestatud omaseirenõuete täitmisega. Keskkonnaluba on haldusmenetluse seaduse järgi riigi nimel
antav haldusakt, millega antakse õigus kasutada loodusressurssi, lubatakse viia keskkonda
saasteaineid ja jäätmeid ning arendada seaduses sätestatud juhtudel tegevust. Keskkonnamõjuga
arenduse rajamisel võib tulenevalt tegevuse iseloomust ning mahtudest olla nõutav näiteks
keskkonnakompleksloa, vee-erikasutusloa või välisõhu saasteloa olemasolu. Tegevuse mõjude
seirenõuded kinnitatakse sel juhul vastavas loas ning nende täitmise eest vastutab käitise omanik.
Seire tulemusi tuleb arvestada otsuste vastuvõtmisel vallavalitsuse igapäevases töös ning
üldplaneeringu uuendamisel. Oluline on üldplaneeringu regulaarne ülevaatus, mille käigus:


kontrollitakse seniste arengute vastavust planeeringu eesmärkidele;



tuvastatakse muutunud vajadusi või arengusuundi;



vajadusel algatatakse planeeringu muutmine.
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12 KESKKONNAMÕJU

STRATEEGILISE
HINDAMISE
KORRALDAMISE JA AVALIKKUSE KAASAMISE TULEMUSED

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koostamisel küsiti asjakohastelt
pädevatelt asutustelt seisukohta. Kõik pädevate asutuste esitatud seisukohad lisati väljatöötamise
kavatsusele ning avalikustati koos arvestamise ülevaate ning seotud dokumentidega Rae
Vallavalitsuse veebilehel.
Põhjapiirkonna üldplaneeringu eskiislahenduse tutvustus toimus 7. juunil Peetri ja 14. juunil Assaku
alevikus. Eskiislahenduse tutvustusel tutvustati ka üldplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise
alusuuringute tulemusi ja KSH läbi viimise põhimõtteid.
KSH aruandele on osapooltel võimalik ettepanekuid, kommentaare ja seisukohti võimalik esitada
avalike väljapanekute ja avalike arutelude käigus ning asjaomastel asustustel ka kooskõlastamisel.
Ülevaade avalikkuse kaasamise tulemustest lisandub peale KSH aruande avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu toimumist.
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13 KESKKONNAMÕJU

STRATEEGILISEL HINDAMISEL JA
ARUANDE KOOSTAMISEL ILMNENUD RASKUSED

Olulisi raskusi, mis oleks takistanud keskkonnamõju hinnata, keskkonnamõju strateegilisel hindamisel
ja aruande koostamisel ei ilmnenud.
Raskusena saab välja tuua asjaolu, et üldplaneeringu puhul hinnatakse potentsiaalseid maakasutusi.
See omakorda tähendab, et ei ole teada täpsed saasteallikad ning hinnanguid saab anda vaid
halvimast võimalikust olukorrast lähtudes. Selge ei ole, millistele aladele arendustegevus reaalselt
koondub (sõltub konkreetsete maaomanike ettevõtlikkusest) ning millises mahus tegevusi läbi
viiakse. Sellistel juhtudel on mõjud pigem ülehinnatud ning suure määramatusega.
Väiksemaks raskuseks oli hinnata mõju sotsiaalsele keskkonnale. Iga hindamine on seda
subjektiivsem, mida väiksem on kvantitatiivsete ning suurem kvalitatiivsete andmete osakaal.
Sotsiaalsele keskkonnale avalduva mõju hindamine põhineb eelkõige kvalitatiivsetel andmetel.
Inimeste väärtushinnangud on äärmiselt erinevad ning nende ekstrapoleerimine ei pruugi anda
adekvaatset pilti. Näiteks häirivus rajatavatest hoonetest sõltub paljuski inimesest. Mõne puhul ei
tekita need negatiivseid emotsioone, teiste puhul võivad aga olla välistavaks teguriks piirkonnas
elamiseks.
Planeeringudokumendiga seotud KSH puhul on keeruline välja tuua ka konkreetseid leevendavaid
meetmeid, kuna valdav osa neist on välja tulnud planeerimisprotsessi raames ning on juba osapoolte
ja valdkondade vaheliste kompromisside leidmise põhimõttel integreeritud planeeringulahendusse.
Sisuliselt on enamus üldplaneeringusse kantud maakasutus- ja ehitustingimusi leevendavad
meetmed, mis on suunatud ühe või teise võimaliku negatiivse tagajärje ennetamisele ja
kontrollimisele.
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14 KOKKUVÕTE
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi ka KSH) objektiks on Rae valla põhjapiirkonna
üldplaneering 2030+ (edaspidi ka üldplaneering või ÜP).
Põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 21.05.2013
otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut Rae valla põhjaosas. Planeeringuga hõlmatud
ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks Kurna oja ja
Kurna ojast alates Tallinna ringtee ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Üldplaneeringusse on
haaratud kogu ulatuses Peetri alevik, Assaku alevik, Järveküla, Uuesalu küla, Lehmja küla ja Pildiküla
ning osaliselt Rae küla ja Kurna küla.
KSH aruandes on esitatud ülevaade üldplaneeringu eeldatavast mõjust nii sotsiaalmajanduslikule kui
looduskeskkonnale. Üldplaneeringuga määratakse senisest selgemad ja põhjalikumad tingimused
maakasutuse ja ehituse suunamiseks, mis võimaldab paremini järgida säästva arengu põhimõtteid
valla lähiperspektiivi arengutes.
Üldplaneering on strateegiline dokument, mis annab võimaluse ja loob raamistiku arendustegevuse
tekkeks, kuid ei ole ise otseselt selle aluseks. Planeeringu täiemahuline rakendumine (s.h kõigi
reserveeritud elamu- ja tootmismaade kasutuselevõtt) lähema 10-15 aasta perspektiivis tõenäoliselt
aset ei leia. Seetõttu ei ole selge, millises mahus ja millistele aladele tegelik ehitustegevus lähiaastatel
koondub ehk kus reaalsed keskkonnamõjud avalduvad.
Üldplaneeringus on läbi seatud tingimuste läbivalt tähelepanu pööratud negatiivse keskkonnamõju
vältimise ja leevendamise meetmetele ning positiivsete mõjude suurendamisele. Kuna üldplaneering
ja selle KSH aruanne moodustavad terviku, ei ole kõiki neid meetmeid dubleerivalt KSH aruandes
kirjeldatud. Siiski on aruandes välja toodud valik täiendavaid soovitusi, mis esitati planeeringule KSH
läbiviimise käigus võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks või positiivsete suurendamiseks (nt
elamumaade liigendamine roheliste elementidega, avatud vaadete säilitamine, äri- või
tootmishoonete mõjude kaalumise põhimõtete täpsustamine jms). Neist olulisemad/konkreetsemalt
rakendatavad on jooksvalt üle kantud ka üldplaneeringu seletuskirja.
Ettevaatusprintsiibist, üldplaneeringus toodud tingimustest ja KSH aruande erinevates osades toodud
rakendamissoovitustest lähtuva planeerimise korral võib eeldada, et üldplaneeringu ellu viimine ei
too kaasa olulist negatiivset keskkonnamõju.
Käesolev aruanne ja siin toodud kokkuvõtlikud järeldused on KSH tulemuste vaheversioon, mis on
seotud avalikustatava üldplaneeringu eelnõuga. KSH aruanne täieneb ja täpsustub paralleelselt
edasise planeerimisprotsessiga.
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