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Lagedi aleviku Eesti Vabadusv6ifl use
muuseumihoone ja ldhiala
detailplaneeringu keskkonnam6ju
strateegilise h indamise m ittealgatamine

Detailplaneeringu koostamise eesmdrgiks on moodustada uhiskondlike ehitiste maa
sihtotstarbega kinnistu, mis asub looduskaitse aluses KUlma talu pargis. Sellest
tulenevalt mddrata ehitus6igus ja hoonestustingimused, lahendada'juu-rdepddsud,
liikluskorraldus, tehnovOrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha
ettepanek Leivaj6e ehituskeeluvOondi vdhendamiseks.

Rae valla kehtiva Lildplaneeringuga on alale ette ndhtud olemasoleva juhtotstarbe
sdilimine ehk siis sihtotstarbeta maa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek mddrata
kinnistu sihtotstarbeks Uhiskondlike ehitiste maa.
Detailplaneeringuga planeeritakse tegevust, mis kuulub muu tegevuse alla, mis v6ib
kaasa tuua olulise keskkonnam6ju ja seda nii keskkonnim6ju hindamise ja
keskkonnajuhtimissUsteemi seaduse S 6 lg 2 p 22 kui ka Vabariigi Vaiitsuse 29. auguiti
2005. a mddruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda
keskkonnamOju hindamise algatamise vajalikkust, tdpsustatud loetelu" S 13 lg 2 alusel.
Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajEirgi nagu vee,
pinnase v6i 6husaastatus, jdiitmeteke, mUra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja l6hn.
Maa-ameti kaardirakenduse ja Keskkonnaregistri kohaselt (17.11.2014 seisuga) asub
planeeringuala looduskaitsealuses Ktilma talu pargis. Kavandatud tegevus ei avalda
olulist m6ju ning ei p6hjusta keskkonnas pdordumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese
tervist, heaolu, kultuuripdrandit, looduskaitsealuseid objekte ega vara. Kuna
kavandatava tegevuse m6ju suurus ja ruumiline ulatus ei ole Umbritsevale keskkonnale
ohtlik ega Uleta keskkonna vastupanu- ning taastumisv6imet, siis oluline
keskkonnam6ju puudub.
Rae Vallavalitsus pdordus 17.11.2014 KeHJS $ 33 lg 6 alusel Keskkonnaameti poole
seisukoha kUsimisega, kas Rae vallas Lagedi aleviku Eesti Vabadusv6itluse
muuseumihoone ja lEihiala detailplaneeringule on vajalik algatada keskkonnam6jude
strateegiline hindamine v6i mitte. Keskkonnaamet oma 12.12.2014 vastuskirjas nr HJR
6-8114125204-2 on seisukohal, et Keskkonnaametile esitatud materjalide kohaselt ei
pohjusta kavandatav tegevus olulist negatiivset keskkonnam6ju KeHJS $ 5 m6istes.
Keskkonnaamet on seisukohal, et l€ihtudes teadaolevast informatsioonist ei kaasne
eeldatavalt planeeritava tegevusega olulist keskkonnam6ju ning KSH algatamine ei ole

eeldatavalt vajalik, Keskkonnatingimustega arvestamine on

vOimalik

planeerimisseaduse S I lg 2 p 8 kohaselt planeeringumenetluse kdigus.
,Rae Vallavalitsus pdordus 17.11.2014 KeHJS S 33 lg 6 alusel Maa-ameti poole
seisukoha ktisimisega, kas Rae vallas Lagedi aleviku Eesti Vabadusv6itluse
muuseumihoone ja ldhiala detailplaneeringule on vajalik algatada keskkonnam6jude
strateegiline hindamine v6i mitte. Maa-amet oma 26.11.2014 kirjaga nr 6.2-3117093 on
et nimetatud piirkonda ei teki rnuuseumihoone kavandamisel ja rajamisel

olulist keskkonnam6ju ning sellest tulenevalt ei ole Maa-ametil vastuvditeid Eest
Vabadusv6itluse muuseumihoone ja liihiala detailplaneeringu algatamise ning
nimetatud detailplaneeringu keskkonnam6ju strateegilise hindamise mittealgatamise
OSAS.

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse S 22 lg 1 p 33,
planeerimisseaduse $ 1 lg 5, S 9 lg 12 ja S 10 lg 5, keskkonnam6ju hindamise ja
keskkonnajuhtimissUsteemi seaduse S 33 lg 1 p 3, $ 34

b 1 ning $ 35 lg 5, arvestades

eelpool vdlja toodut, otsuse lisas olevat Lagedi aleviku Eesti Vabadusv6itluse

muuseumihoone ja ltihiala detailplaneeringu keskkonnam6ju strateegilise hindamise
eelhinnangut, Maa-ameti 26.11.2014 kirja nr 6.2-3117093, Keskkonnaameti 12.12.2014
kirja nr HJR 6-8/14125204-2ja Rae Vallavalitsuse ettepanekut, Rae Vallavolikogu

otsustab:

1. Mitte algatada Lagedi aleviku Eesti Vabadusv6itluse muuseumihoone ja

liihiala

deta lplaneering u keskkon nam6j u strateeg ist h indamist.
iI

i

2.

Detailplaneeringu:

2.l.koostamise korraldaja on Rae Vallavalitsus, aadress Aruktila tee 9, JUri, 75301
Harjumaa;

2.2.algataja ja kehtestaja Rae Vallavolikogu, aadress ArukUla tee 9, JUri, 75301

3.

2.3. koostaja on Rae Vallavalitsus, aadress ArukUla tee 9, Jtrri, 75301 Harjumaa.
Keskkonnam6ju strateegilise hindamise mittealgatamise otsusega on v6imalik
tutvuda Rae valla kodulehekUljel www.rae.ee ja tddptievadel Rae Vallavalitsuses
aadressilArukUla tee 9, JUri, 75301 Harjumaa.

4. Avaldada kdesolev otsus 14 pdeva jooksul
5.
6.

Ametlikes Teadaannetes ning ajalehes

Harju Elu.
Otsus j6ustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale v6ib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 pdeva jooksul otsuse
teatavakstegemisest.
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