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Peetri alevik Allika, Suur-Allika ja
Viike-Allika kinnistute ning ldhiata
detailplaneeringu keskkonnam6ju
strateegilise hindamise mittealgatamine
Detailplaneeringu koostamise eesmdrk on maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistute
muutmine elamumaa-, airi- ja tootmismaa, Uld- ja Uhiskondlike hoonete maa ning
transpordimaa kruntideks, mddrata hoonestustingimused, ehitus6igus ja juurdepddsud,
lahendada tehnov6rkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu eesmdrk on koosk6las kehtiva Rae valla Uldplaneeringuga, kus alale
on ette nfihtud elamumaa, dri- ja toomismaa ning kaitsehaljastusmaa juhtotstarve.
Detailplaneeringuga planeeritakse tegevust, mis kuulub muu tegevuse alla, mis v6ib
kaasa tuua olulise keskkonnam6ju, ning seda nii keskkonnamoju hindamise ja
keskkonnajuhtimissUsteemi seaduse $ 6l6ike 2 punkti 10 kui ka Vabariigi Valitsuse
29. augusti 2005 mddruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda
keskkonnam6ju hindamise algatamise vajalikkust, tdpsustatud loetelu" $ 13 punkti 2
alusel. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajdrgi nagu
vee-, pinnase- v6i dhusaastatus, jddtmeteke, miira, vibratsioon v6i valgus-, soojus-,
kiirgus- ja l6hnareostus.

ja Natura 2000 kaardirakenduse
andmetele (seisuga 23.12.2014) detailplaneeringu vahetus ldheduses ei ole kaitstavaid
loodusobjekte ega ka Natura 2000 v6rgustiku ala.

Vastavalt Maa-ameti kaardiserveri Looduskaitse

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse S 22 l6ikest 2;
planeerimisseaduse $ 1 lOikest 5, S I lOikest 12 ja $ 10 lOikest 5; keskkonnamOju

hindamise ja keskkonnajuhtimissUsteemi seaduse $ 33 l6ike 1 punktist 3, S 34 lOikest 1
ning $ 35 lOikest 5; Rae Vallavolikogu 19. novembri 2013 otsuse nr 17 ,,Seadusega
kohaliku omavalitsuse pddevusse antud kUsimuste lahendamise otsustus6iguse
delegeerimine Rae Vallavalitsusele" punktist 1 ning arvestades eespool toodut ja
korralduse lisas 1 olevat Peetri aleviku Allika, Suur-Allika ja V;iike allika kinnistute ning
liihiala detailplaneeringu keskkonnam6ju strateegilise hindamise eelhinnangut ning
tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma
olulist keskkonnamOju, Rae Vallavalitsus annab

korralduse:

1.

Mitte algatada Peetri aleviku Allika, Suur-Allika ja Vdike allika kinnistute ning ldhiala
detai lplaneeri ngu keskkonnam6j u strateeg list h indam ist.
i

2.

Detailplaneeringu:

2.l.koostamise korraldaja on Rae Vallavalitsus (aadress ArukUla tee 9, JUri alevik,
75301, Harjumaa);
2.2.koostaja on OU Lokomotiiv (aadress Pdrnu mnt 67a, Tallinn, 10134);

2.3' kehtestab
Harjumaa).
3.

Rae Vallavalitsus (aadress Aruktrla tee

g, JUri alevik, 75301,

Keskkonnam6ju strateegilise hindamise ldbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei
ole vajalik, kuna planeeringu algatamise ja ldhteseisukohtade kinniiimise kontekstist
ei ole ette ndha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnam6jusid.
Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi [ahjulikke tagajairgi n"g, ,""-,
pinnase- v6i Ohusaastatus, jddtmeteke, mUra, vibratsioon voi vifgils-, soolus-,
kiirgus- ja lOhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist m6ju niig ei p6hjlsta
keskkonnas pdOrdumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, 'heiolu,
kultuuripdrandit ega vara.

4. Keskkonnam6ju strateegilise hindamise algatamata jdtmise korraldusega on voimalik

tutvuda Rae valla kodulehel www.rae.ee

ja

to6pdevadel Rae Vallavalitsuses
aadressil ArukUla tee 9, JUri alevik ,75301 Harjumaa.
5. Avaldada korraldus 14 pdeva jooksulAmetlikes Teadaannetes ja ajalehes Harju Elu.
6. Korrald us j6ustub teatavakstegemisest.
7.

Korralduse peale v6ib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sdtestatud korras 30 pdeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise pdevast v6i
pdevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, v6i esitada kaebus Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sdtestatud korras 30 pdeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mart V6rklaev
Vallavanem

',i
Maftin Minn
Vallasekretdr

Lisa 1 Rae Vallavalitsuse 30.12.2014 korralduse nr 1810 juurde

Peetri alevik Allika, Suur-Allika ja
Vdike-Allika kinnistute ning
ldhiala detailplaneeringu
keskkon nam6j u strateeg i I ise
hindamise eelhinnang

Taust: Detailplaneeringu koostamise eesmdrk on maatulundusmaa sihtotstarbelise
kinnistute muutmine elamumaa-, dri- ja tootmismaa, Uld- ja Uhiskondlike hoonete maa
ning transpordimaa kruntideks, mddrata hoonestustingimused, ehitus6igus ja
juu

rdepiitisud, lahendada teh nov6rkudega varustam ne
i

n

i

ng haljastus.

Detailplaneeringu eesmdrk on koosk6las kehtiva Rae valla Uldplaneeringuga, kus alale
on ette ndhtud elamumaa, dri- ja toomismaa ning kaitsehaljastusmaa juhtotstarve.
Kavandatav tegevuse ei kuulu keskkonnam6ju hindamise ja keskkonnajuhtimissUsteemi
seaduse (edaspidi KeHJS) S 6 l6ikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral
keskkonnam6ju strateegilise hindamise (KSH) l€ibiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav
tegevus ei kuulu KeHJS $ 6 lOikes 1 nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama vdlja,
kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS S 6 l6ikes 2 nimetatud valdkondade hulka.
Kdesoleval juhul kavandatav tegevus kuulub KeHJS $ 6 l6ike 2 punkti 10 nimetatud
tegevuse alla, so tegemist on infrastruktuuri ehitamine ja hilisema kasutamisega.
Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 mddruse nr 224,,Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb
kaaluda keskkonnam6ju hindamise algatamise vajalikkust, tdpsustatud loetelu" $ 13
punkti 1 kohaselt on keskkonnam6jude hindamise vajalikkust vaja kaaluda
to6stuspiirkonna arendamiseks ning punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnam6ju hindamise
algatamise vajalikkust kaaluda muuhulgas ka elamurajooni rajamisel. Eelhinnang
koostatakse vastavalt KeHJS $ 6 lOikele 3 ning $ 33 lOikele 5.

Hinnang:

l.l.Maakasutus

pr"ne-ernr,
Peetri alevikus, Tallinn - Tartu mnt ja JEirvekula - Juri tee (Vana"a "sub alal. planeeritava ala p6hjakUlg on suures enamuses vdiljaehitatud
Tartu mnt) vahelisel
elamupiirkond, 16una serv pollumajandusmaa ning detailplaneeringuga muudetud
tootmis- ja drimaa ning elamumaaks. Juurdepd#is planeeritavale alale on planeeritud
Vana-Tartu maanteelt ning Vahtra- ja Lepiku teelt'
Planeeritava ala moodustab:
o Allika kinnistu, 65301:001:0301, suurus 17.99 ha sihtotstarve maatulundusmaa
100o/o;

. Suur-Allika kinnistu, 65301:001:0560, suurus 7.27
maatulundusmaa 100%;
. Vdiike-Allika kinnistu, 65301 :001:1401, suurus 2732
maatulundusmaa 1O0%.

ha
m'

sihtotstarve
sihtotstarve

Ldhialana kaasatakse planeeringusse maa-ala, mis on vajalik teedeplaneerimiseks. Planeeringuala suurus on 26,0 ha.

ja tehnov6rkude

1.2 Alal esinevad loodusvarad. nende omadused ia taastumisv6ime

Vaadeldav ala paikneb Harju lavamaal. Pinnakateks

on

moreen (sorteerimata

glatsiogeensed setted) kui ka peenliiv (purdsete valdava terasuurusega 0,063...0,5 mm,
milles v6ib peenemat jalv6i jdmedamat fraktsiooni leiduda <50 % sette mahust).
Alusp6hja geoloogia on Ulem-Ordoviitsiumi ladestiku Viivikonna kihistu detriitne savikas
lubjakivi kukersiidi vahekihtidega ning osaliselt ka Ulem-Ordoviitsiumi ladestiku Kahula
kihistu kaardistatav Uksus 1 (varem J6hvi kihistu) savikas lubjakivija mergel.
Vastavalt Maa-ameti maardlate rakendusele ei ole antud alal registrisse kantud maavara.
Ldhimad maardla asub 1 km kaugusel kirdes - kohaliku tdhtsusega Rae turbamaardla
(11865). Liihim kaevandus paikneb 2 km idas - Rae 2 turbatootmisala (HARM-063
(L.MK.HA-36003)). Planeeritav tegevus ei oma m6ju registrisse v6etud looduvaradele.
Vastavalt Keskkonnaregistrile ei ole alal registrisse kantud puurkaeve.
1.3 Keskkonna vastupanuv6ime

Keskkonna vastupanuvdime hindamisel ldhtutakse Maa-ameti looduskaitse ja Natura
2000, maardlate-, kultuurimdlestiste- geoloogia-, ohtlike ettev6tete-, pdrandkultuuri- ja
mullakaardirakenduse ning Keskkonnaministeeriumi Keskkonnateabe Keskuse
Keskkonnaregistri andmetest.
Ldhim vdlis6hu saasteluba omav hoone on Rae Vallavalitsusele kuuluv Peetri Lasteaedp6hikool aadressil Pargi tee 2 (600 m kaugusel p6hjas). Vdlis6hu saasteluba on
viiljastatud koolija lasteaeda kUtvale gaasikatlamajale. Liihim vdlis6hu saasteluba omav
hoone ei oma m6ju planeeringualale.

Liihimad jtiiitmeluba omavad ettev6tted on 3 m kaugusel Tallinna linnas Suur-Sojamde
t6nava a-ares. pote andmeid, et jd#itmetest v6i jddtmeveost oleks detailplaneeringu
piirkonnas olulisi keskkonnahiiiringuid tekkinud.
puudub teave, et Rae valla ettev6tetest oleks vaadeldavale piirkonnale kdesoleval ajal
registreeritud oluline negatiivne m6ju.
Ala mullastik on peamiselt leostunud gleimuld, kuid esineb ka 6hukesi paepealseid muldi,
gleistunud
leostunud muldi, koreserikkaid leostunud muldi, gleistunud leetjaid muldi ning
leostunud muldi.

piirkond on kaitsmata pohjaveega ala. Detailplaneeringu menetluse kdigus ndha ette
meetmed P6hjavee kaitseks.

normaalse
Vastavalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardile on planeeritaval alal
radoonisisaldusega pinnas (30

-

50 kBq/m3)'

1.3.1 Mirqalad
Piirkonnas mdrgalasid ei ole ehk m6ju mdrgaladele puudub'

1.3.2 Rand ia kallas

Alal ja vahetus ldhialas ei paikne veeobjekte. 1 km kaugusel loodes paikneb Ulemiste

jdrv, mis on Tallinna linna ja liihialade pinnaveehaardesiisteemi
Eeldatavat m6ju rannale ja kaldale ei ole.

veev6tukohaks.

1.3.3 Pinnavormid

Planeeringuga h6lmatud

ala on tasane ning ei vaja ulatuslikku tdiitmist. M6ju

pinnavormidele on seotud hoonealuste pinnaset66dega.

Ehitamise kdigus avaldatakse pinnasele olulist negatiivset m6ju. M6jud on lokaalsed,
lUhiajalised ja podrdumatud (hoonete, tehnov6rkude rajamine). MOju kasvupinnasele on
oluline, kuid negatiivset m6ju kasvupinnasele saab vdhendada kasvupinnase
eemaldamisega, ladustamisega kuhilates ja selle hilisema kasutamisega haljastustoddel.
Kaevanditest vdljastatud pinnast saab kasutada (s6ltuvalt materjalist) osaliselt kohapeal
tdite- ja tasandust66del. Kaevanditest eemaldatud pinnase koguste ja hilisema kditlemise
kohta info puudub. Tdipne m6ju suurus ja ulatus ei ole teada, kuid see ei ole oluliselt
negatiivne.
T6Ode kdigus v6ib s6ltuvalt kaevet66de sUgavusest, ilmastikutingimustest ja kasutatavast

tehnoloogiast, ehitusaladele koguneda sademe- ja pinnavett. Kui liigvee kogumisel ja
drajuhtimisel jiilgitakse reostamise vdltimiseks seadmete ja masinate ning keskkonnale
ohtlike ainete hoidmise ja kasutamise n6udeid, on oht looduskeskkonna reostamiseks
vdike. Tdpsemaid drajuhtimist vajavad veekoguseid ei ole teada.
1.3.4 Metsad

Planeeringualal puudub mets metsaseaduse mOistes. MOju metsadele puudub.
Ldihtetingimuste kohaselt tuleb elamumaa kruntidel ndha ette krundi iga 300 m2 kohta 1
puu, mille tdiskasvamisk6rgus on 6 m. Ldbivate teede ddrde ndha ette puudealleed.

tootmismaa kruntidel ndha ette krundi iga 600 m2 kohta 1 puu, mille
tdiskasvamisk6rgus on 10 m. Maantee kaitsev66nd on kohustuslik haljasala. Elamute
kontaktv66ndis peab 40% hallasalast olema kaetud k6rghaljastusega. Ldbivate teede

Ari-

ja

ddrde ndha ette puudealleed.
1.3.5 Kaitstavad loodusobiektic! ia Natura 2000 v6roustiku alacl

Vastavalt Keskkonnaregistrile ja Maa-ameti kaardiserverile ei ole detailplaneeringu
vahetus ltihialas looduikaitsealuseid objekte ega ka Natura 2000 vOrgustiku ala

(22.12.2014). Lahim looduskaitse alune objekt on Ill_kaitsekategooriasse kuuluva Circus
aeruginosus (roo-loorkul!)- sOrmkiipa leiukoht (KLO9115425) 2 km kaugusel lddnes
Uteniiste jiirve d6res. Liihim Natura 2OO0 ala on Rahumde loodusala (EE0010143) 6'3
km kaugusel lddne suunas.
1.3.6 Aialoo-. kultuuri- v6i arheolooqilise vaartusesa alad
Vastavalt Maa-ameti kaardiserverile (22.12.2014) ei paikne detailplaneeringu alal ajaloo-,

arheoloogilise vddrtusega objekte. Liihim pdrandkultuuriobjekt on
laskemoonaladu (653:MAL:004), mis paikneb 2 km kaugusel. Detailplaneering ei m6juta

kultuuri-

v6i

ajaloo-, kultuuri- v6i arheoloogilise vddrtusega objektide sdilimist.
2. Teoevuse isetoom ia selle tehnolooqiline tase

Alale planeeritakse erineva funktsionaalse ia ruumilise iseloomuga

kvartalid'

ka lasteaia-tervisekeskuse rajamiseks m6eldud
Uhiskondlike ehitiste maa, elamumaad galeriimajade ( ja korterelamute rajamiseks
Uksikelamuid rajatakse 19, lisaks
2.1 Loodusvarade kasutus
Hooneteehitus n6uab palju ressursse. Samas need ressursid (N: kruus, liiv, puit jms)
pdrinevad teistest piirkondadest, sest kohapeal neid ei ole. Ehitustegevuse kdigus
tarvitavate materjalide, vee ja tekkiva reovee koguseid ei ole tiipselt teada.
2.2

Jiitme-

ia enerqiamahukus

Rajatavate hoonete energiamahukus on suur. Energiakasutus on seotud
kaevemehhanismide, veokite ja teiste mehhanismide poolt kUtuse (p6hiliselt vedelkUtuse)
kasutamisega. M6ningal mdidiral kasutatakse ehitusprotsessis elektrienergiat. Hoonete
kasutamisel vajatakse eelkOige elektrit. Hoonete soojusvarustus lahendatakse lokaalselt.
Ehitustegevuse kdigus tekib vdga erinevas koguses jddtmeid. Osa neist saab kasutada
kohapeal, osa suunata uuesti kasutusse ja osa lilheb utiliseerimisele. Olmejddtmeid tekib
ehitustegevuse ktiigus eeldatavalt viihe. Tekkivate jiiiitmete koguseid ei ole teada.
Hoonete kasutamise tekivad eeldatavalt p6hiliselt pakendijtidtmed ja olmejtititmed.
Tegevuse jdifitmete- ja energiamahukust on v6imalik piirata kasutades parimaid
voimalikke tehnoloogiaid. Jtidtmeid kEiideldakse vastavalt Rae valla
jddtmehoold useeski rjale.

N6uetekohasel kditlemisel

ei

Uleta jiiEitmetest tekkinud m6ju eeldatavalt piirkonna

keskkonnataluvust.

Elamute ja drihoonete rajamine toob endaga kaasa tdiendava elektritarbimise (ndiiteks
Uhe Uksikelamu kohta keskmiselt 10-12 000 kwh). Rajatavate elamute tdiendav
energiavajadus kohalikus mastaabis on vdikene ning ei m6juta Uldist energiatarbimist.
2.3 Lihipiirkonna teised teqevused
Maa-ala on piiritletud kirdest Tallinn-Tartu-V6ru-Luhamaa maanteega, edelast JdrvekUlaJUri teega. Loode kuljel paikneb Peetri aleviku 2-3 korruseliste korterelamute piirkond, 2korruseiiste rida-, pairis- ja Uksikelamutega hoonestatud ala ning varem planeeritud tirija tootmishoonete maagksused. Kagu pool paikneb tegev karjakasvatusfarm ning
Lelnevalt planeeritud ridaelamute, dri- ning tootmishoonete krundid. Edela pool teisel
pool JUri-JdrvekUla teed paiknevad JdrvekUla vdikeelamute ala.
3. Teqevuseoa kaasnevad taqaidried
3.1 Vee. pinnase ia 6husaastus
Ehitustegevuse kdigus tarvitatavate materjalide, vee
tdpselt teada, kuid eeldatavalt ei ole need olulised'

ja tekkiva reovee kogused ei

ole

pinnase ja
Arvestades, et planeeringu elluviimiset rajatakse elamud, siis eeldatavat vee,
ei ole
6husaastust ei'ole ette naha. Alale planeeritavate drimaade tulevased omanikud
v6imalike
nende
hinnangut
veel teada ning seet6ttu drimaade osas ei saa hetkel anda
m6jude esinemise osas.
Reostusohtu pinnasele, pinna- ia p6hjaveele v6ib p6hjustada m6ni suurem ia
pikemaajaline avarii reoveetrassidega.

Ehitustegevuse kiiigus muudetakse oluliselt seni olemasolevat pinnast (kaevet66de
tulemus), kuid eeldatavasti ei viida ohtlikke aineid pinnasesse ja seega pinnasele olulist
negatiivset m6ju ei ole.
3.2

Jlitmeteke

Ehitusega kaasnevad jiiiitmed viiakse taaskasutusse. Oluline m6ju puudub. Jiiiitmete
kogumise, veo, hoidmise, taaskasutamise ja k6rvaldamise korraldus, nende tegevustega
seotud tehnilised n6uded ning jddtmetest tervisele ja keskkonnale p6hjustatud ohu
vdltimise v6i vdhendamise meetmed on sdtestatud valla j66tmehoolduseeskirjaga.
Konkreetsed tegevused on vdilja toodud j#i#itmehoolduseeskirjas.
3.3 Mi.ira

Planeeringuga kaasnev mUra jaguneb peamiselt kolmeks: ehituse kdigus tekkiv mUra,
kasutamisel tekkiv mUra ning planeeritavast Tallinna vdikesest ringteest p6hjustatud
mUra.

Kindlasti esineb ehitusaegset mUra, mil liiguvad materjali vedavad autod ning toimub
hoonete ehitamine (nditeks vundamentide raimamine paasi). Ehitust66de ltibiviimisel
peab ldhtuma Rae valla avaliku korra eeskirjast ning ehitusaegne mUra ei tohi Uletada
sotsiaalministri 04. mdrtsi 2002 a mddruse nr 42 ,,MUra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning Uhiskasutusega hoonetes ja mUrataseme m66tmise meetodid" ll
kategooria aladel.
Arvestades, et planeeringualale ndhakse ette ka ala Tallinna vdikese ringtee rajamiseks,
siis peab kahele poole Tallinna vdikese ringtee ddrde jddvate elamute projekteerimisel
arvesse v6tma, et mUra ei Uletaks sotsiaalministri 04. mdrtsi 2002 a mddruse nr 42,,MUra
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning Uhiskasutusega hoonetes ja mUrataseme
m66tmise meetodid" ll kategooria.. aladele esitatud norme. Rae valla Uldplaneeringu
menetlemise kiiigus koostati OU Hendrikson&Ko poolt Tallinna vdikese ringtee
keskkonnam6ju eksperthinnang (t6o nr 1475111), kus on kirjeldatud planeeritava tee
m6ju looduskeskkonnale (sh Natura ja looduskaitsealadele), kaitsealustele objektidele ja
liikidele, rohevflrgustikule, veekeskkonnale, m6ju maardlatele, m6ju elamualadele (sh
perspektiivsetele): mUra ja 6husaaste ning sotsiaalmajanduslikke m6jusid.
Lksperthinnangus on need alad kdsitletud kui elamualad B ja C ning hinnanguliselt ei ole
ilma leevendavaid meetmeid rakendamata (mUrat6kkesein v6i vdhemalt 30 m laiune
igihaljaste puude k6rghaljastus) m6istlik uusi elamumaid planeerida lShemale kui ca 1502b0 meetrit planeeritlvait Tallinna vdikesest ringteest (hetkel l6igul planeeritud piirkiirus
50 km/h).
Arimaadel tekkiva mUra osas hetkel tdpsemalt iseloomustust ei saa anda, sest ei ole
teada, mis ettev6tted sinna oma hooned rajavad. Elamualaga kiilgnevatesse dri- ia
tootmismaadele ei tohi planeerida murarikkaid tegevusi.
Lisaks peab Tallinn-Tartu-V6ru-Luhamaa maantee Sdres olevate hoonete kontoriosade
planeerimisel arvestama ka voimaliku mura kaitse eest ehk siis hoonete projekteerimisel
Itihtuda Eesti Standard "EVS g42:2003 Ehitise heliisolatsiooninouded. Kaitse mura eest.".
3.4 Vibratsioon

Alguses on m6ju vaid ehitusaegne, kui s6idavad materjali vedavad autod. Hiljem
vibratsiooni ette ei ole ndha.

3.5 Valqus. sooius. kiirqus ia l6hn

Detailplaneeringu elluviimisel valguse, soojuse, kiirguse reostust ette ei ole ndha, kuna
rajatakse elamud.

Arihoonete osas eelhinnangu koostamise faasis valguse, soojuse, kiirguse
reostust ette ei ole ndha.

ja l6hna

4. Oht inimese tervisele v6i keskkonnale. kavandatava teqevuseqa

kaasnevate
v6imalikkus
esinemise
avari iol ukordade
Detailplaneeringu elluviimise jiirgselt tdiendavate avariiolukordade tekkimist ette ei ole
ndha.

Oht inimese tervisele avaldub elamute ja drihoonete rajamise ehitusprotsessis.

Onnetuste vdltimiseks tuleb kinni pidada ehitusprojektis ning t66ohutust mddravates
dokumentides esitatud n6uetest.
Ehitusprotsessis tuleb kasutada vaid kvaliteetseid ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid
tuleb hooldada, et vdltida v6imalikku keskkonnareostust nt lekete niiol. T66tajad peavad
olema spetsiaalse hariduse ja teadmistega. Nii on v6imalik vdltida ka ohtu keskkonnale,
mis v6ib tekkida, kuit66tajad ei ole kompetentsed.
Detailplaneeringu elluviimise jtirgselt on v6imalik, et esineb avariiolukordasid, mille
tulemusena reostub v6i saastub pinnas, pinnavesi, p6hjavesi, 6hk. V6imalikud
avariiolukorrad ja nende vdltimise meetmed v6i nende korral kditumise lahendused on
vajalik planeerimismenetluses l€ibi kaaluda.
Tulenevalt Maa-ameti ohtlike ettev6tete kaardirakendusest ei ulatu planeeringualani
ohtlike ettev6tete ohutsoone.
S. Kavanclatavate teqevuste eeldatavast m6iust Natura 2000 v6roustiku alale v6i
m6nele muule kaitstavale obiektile
Negatiivset m6ju ei ole niha, sest ldhialas ei paikne Uhtegi kaitstavat objekti ega ka
ja
Natura 2O0O ala seega pole teada negatiivse keskkonnam6ju olemus, ulatus, suurus
tdhtsus.

6. M6i, voimalikkus. kestus. saqedus ia piiiirduvus. sealhulqas kumulatiivne

ia

piirii.ilene m6iu

ehitusperioodil, mil
M6ju avaldub eelk6ige looduskeskkonnale ning eelk6ige just
ja
s6idutee rajamiseks.
kasutatakse ehitusmasinaid elamute ning abihoone ptistitamiseks
ja elamute ning abihoonete
Ehitusmasinate miira v6ib peletada linde. Hiivib drihoonete
alla jiiiiv taimestik.
piiriulest m6ju detailplaneeringuga ette ei ole ndha. Detailplaneeringu elluviimisega

ajal ning
kaasneva m6ju suurus ei ohusta keskkonda. M6ju on k6ige suurem ehitamise
ndha'
ole
ette ei
kui elamud on valminud, siis tdiendavat negatiivset m6ju keskkonnale

7. M6iu suurus ia ruumiline ulatus. sealhulqas qeoqraafiline ala ia eeldatavalt

m6iutatav elanikkond
Detailplaneeringuga kavandatu elluviimise m6ju suurus ja ruumiline ulatus piirdub
enamike tegurite osas planeeringualaga. Ehitusperioodil, mil rajatakse teid ja hooneid,
tajuvad planeeringuala naabruse elanikud m6ningaid hdiringuid - eelk6ige ehitust66de
keiigus tekkiv mUra.
Planeeringuala kiilgnev Peetri aleviku olemasoleva elamualaga. Eeldatavasti m6jutab
planeeritav tegevus Ule 300 elaniku, kes vahetult elavad planeeringuaga kOrval.
Sotsiaalne m6ju seoses planeeritava Uhiskondliku hoonega (eeldatavasti lasteaed) on
laiem ning m6jutab Peetri kanti Uldisemalt (Ule 6100 elaniku).

8.

Eeldatavalt m6iutatava ala vldrtus ia tundlikkus. sealhulqas looduslikud
iseiirasused. kultuuripdrand ia intensiivne maakasutus
Tegemist on k6rghaljastuseta ja hoonestuseta alaga, mida kasutatakse p6llumaana.
Tegemist on piirkonnas esineva tUUpilise kooslusega ning seet6ttu alal eeldatavasti
tdiendavat vddrtust ei ole. Alal puudub kultuuripdrand.
9. Seotus teiste strateeq i I iste planeeri

m

isdokumentideqa

Rae valla iildplaneering ndeb alale ette elamumaa ning dri- ja tootmismaa sihtotstarbe.

Rae valla iihisveevirgi- ja kanalisatsiooni arengukava 2013-2024 kohaselt ala ei ole
UVf piirkond.
Planeerinqu menetlemise kdiqus on vaialik:
1) Vdimatikud avaiiolukonad ja nende vdltimise meetmed vdi nende korral kditumise
lahendused on vaialik planeerimismenetluses /eibi kaaluda.
2) Detailplaneeringu menetluse kiiigus ndha ette meetmed pOhiavee kaifseks.

3)

Ptaneeimisseaduse $ 9 tg 2 p

I

kohaselt on ilheks detailplaneeringu ulesandeks

keskkonnatingimuste seadmine planeeinguga kavandatu elluviimiseks ia
vajaduse korial ehitiste m1Sramine, mille ehitusproiekti koostamisel on vaia liibi
viia keskkonnam\ju hindamine. Se//eks, et seada keskkonnatingimusi, tuleb
eelnevalt viitja ietgitada kavandatava tegevusega kaasnevad v6imalikud
keskkonnamdjud. Patume detailptaneeingu seletuskirias sisuliselt ia vdim.alikttlt
detailselt anittirisida keskkonnalubade (eriti just vee erikasutusluba) taotlemise
v aj a d u st I ii htu v alt p I a n e e itav ate st te g ev u ste st'
4) Hooned projekteerida vastavuses sofsraa/ministri 04. miiftsi 2002 a mddrusega nr
42 ,,MAra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning tihiskasutusega hoonetes
ja mt) rataseme m66tmise meetodid".
S) Lisaks peab Tallinn-Tartu-Vdru-Luhamaa maantee ddres olevate hoonete
kontoriosade planeerimisel aruestama ka vdimaliku mara kaitse eesf ehk sirs
hoonete projekteerimisel tiihtuda Eesti Standard 'EyS 842:2003 Ehitise
h e I i i so t

atsi oo

n in 6 u

de

d. Ka itse

m ti ra ee st. ".

6) Elamualaga ktitgnevate.sse dn- ja tootmismaadele ei tohi planeeida m1raikkaid

tegevusi.

7) Detailplaneeringu koostamiset vltta arvesse OU Hendikson&Ko poott koostatud
Tallinna vdikese ringtee keskkonnamdju ekspefthinnangut (t66 nr

i*Snt1.

L6ppjdreldus:
Kavandatud tegevus ei avalda olulist m6ju ning ei p6hjusta keskkonnas p66rdumatuid
muudatusi, ei sea eeldatavalt ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripiirandit ega vara.
Kuna kavandatava tegevuse m6ju suurus ja ruumiline ulatus ei ole Umbiitsevale
keskkonnale ohtlik ega Uleta keskkonna vastupanu- ning taastumisv6imet, siis oluline

keskkonnam6ju puudub. V6ttes aluseks, et detailplaneeringuga kavandatavad tegevused
piirduvad elamute ning 5ri- ja tootmishoonete rajamisega v6ib lugeda planeeringuga
-

kaasnevaid keskkonnam6jusid vdheoluliseks ning

seega
mitte atgataOa
keskkonnam6jude strateegilist hindamist Peetri aleviku Allika, Suur-Allika ja Vaike-Allika
kinnistute ning l6hiala detailplaneeringule.
Koostas:
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist

