Seadustest tulenevaid kitsendusi põhjustavad nähtused
Vööndi
kood

KTS piiranguvöönd

ERR kood

Nähtus

Piiranguvööndi ulatus
Vööndi määrang
Väljaspool linnu
Linnad ja asulad
ja asulaid

Lisa 1 lk. 1/10
Õiguslik alus

VESI

101 Maaparandushoiuala

102 Ranna või kalda piiranguvöönd

2.7.2.1
2.7.2.2
2.7.2.3
2.8.1.3
2.8.1.4
2.8.1.5
2.8.1.6

103 Ranna või kalda ehituskeeluvöönd

2.6.1.1
2.8.1.3
2.8.1.4
2.8.1.5
2.8.1.6

104 Ranna või kalda veekaitsevöönd

2.6.1.1
2.8.1.3
2.8.1.4
2.8.1.5
2.8.1.6
2.6.1.1

105 Veekogu kallasrada

2.8.1.3
2.8.1.4

Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk
Maaparandussüsteemi eesvool
Maaparandusüsteemi kollektoreesvool
Veekogu Meresaarte, Narva-Jõesuu
ääres
Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j,
Lämmijärv
Üle 10 ha pindalaga ja üle 25km2
valgalaga veekogud
Kuni 10ha pind., kuni25km2 valgalaga
veekogu
Allikas
Veekogu Meresaarte, Narva-Jõesuu
ääres
Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j,
Lämmijärv
Üle 10 ha pindalaga ja üle 25km2
valgalaga veekogud
Kuni 10ha pind., kuni25km2 valgalaga
veekogu
Allikas
Veekogu Meresaarte, Narva-Jõesuu
ääres
Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j,
Lämmijärv
Üle 10 ha pindalaga ja üle 25km2
valgalaga veekogud
Kuni 10ha pind., kuni25km2 valgalaga
veekogu
Allikas

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Maaparandusseadus § 3, 45-48, 65

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Maaparandusseadus § 3, 45-48, 65

Määratud ala
200m

Määratud ala Määratud ala
200m
veekogu äärest
(vee piirist)

Maaparandusseadus § 3, 45-48, 65
Looduskaitseseadus¹ § 34 - 37,41

200m

200m

veekogu äärest
(vee piirist)

Looduskaitseseadus¹ § 34 - 37,41

100m

100m

veekogu äärest
(vee piirist)

Looduskaitseseadus¹ § 34 - 37,41

50m

50m

veekogu äärest
(vee piirist)

Looduskaitseseadus¹ § 34 - 37,41

50m

50m

äärest

Looduskaitseseadus¹ § 34 - 37,41

200m

200m

veekogu äärest
(vee piirist)

Looduskaitseseadus¹ § 34 - 36, 38,40

100m

50m

veekogu äärest
(vee piirist)

Looduskaitseseadus¹ § 34 - 36, 38,40

50m

50m

veekogu äärest
(vee piirist)

Looduskaitseseadus¹ § 34 - 36, 38,40

25m

25m

veekogu äärest
(vee piirist)

Looduskaitseseadus¹ § 34 - 36, 38,40

25m

25m

äärest

Looduskaitseseadus¹ § 34 - 36, 38,40

20m

20m

veekogu äärest
(vee piirist)

Veeseadus § 29

20m

20m

veekogu äärest
(vee piirist)

Veeseadus § 29

10m

10m

veekogu äärest
(vee piirist)

Veeseadus § 29

10m

10m

veekogu äärest
(vee piirist)

Veeseadus § 29

10m

10m

Veeseadus § 29

10m
Veekogu Meresaarte, Narva-Jõesuu
ääres
Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j, 10m
Lämmijärv

10m

veekogu äärest
(vee piirist)
veekogu äärest
(vee piirist)
veekogu äärest
(vee piirist)

Asjaõigusseadus § 161, Veeseadus § 5,7,10
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10m

Asjaõigusseadus § 161, Veeseadus § 5,7,10

* Vastav tabel on Informatiivne!

Seadustest tulenevaid kitsendusi põhjustavad nähtused
Vööndi
kood

KTS piiranguvöönd

106 Veehaarde sanitaarkaitseala

ERR kood

Nähtus

2.8.1.7

Avalik kasutatav veekogu

2.8.1.8

Avalik kasutatav veekogu, laevatatav

2.6.2.1

Puurkaev

2.6.2.2

Veevõtukoht

Piiranguvööndi ulatus
Vööndi määrang
Õiguslik alus
Väljaspool linnu
Linnad ja asulad
ja asulaid
4m
4m
veekogu äärest
Asjaõigusseadus § 161, Veeseadus § 10, Avalikult
(vee piirist)
kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine(VV
18.07.1996 määrus nr 191)
10m
10m
veekogu äärest
Asjaõigusseadus § 161, Veeseadus § 10, Avalikult
(vee piirist)
kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine(VV
18.07.1996 määrus nr 191)
50m
50m
äärest(Veehaarde Veeseadus § 28, 28¹, Veehaarde sanitaarkaitseala
sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra
moodustamise ja kehtestamine(KKM 16.12.1996 määrus nr.61)
projekteerimise
korras
täpsustatakse
kitsenduse
ulatuse
määramist
)
200 ülesvoolu, 50 200
äärest(Veehaarde
Veeseadus § 28, 28¹, Veehaarde sanitaarkaitseala
allavoolu, 90
seisuveekogu

4.4.1.2

Kalmistu sanitaarkaitseala

Määratud ala

3.3.4.2

Matmispaiga (loomsete)
sanitaarkaitseala

Määratud ala

Mets
201 Vääriselupaik

3.4.1.7

Vääriselupaik

Määratud ala

Tehnovõrgud ja rajatised
301 Tee kaitsevöönd

5.1.1.5

Riigimaantee

50m

107 Matmispaiga sanitaarkaitseala

5.1.1.14 Kohalik maantee

302 Raudtee kaitsevöönd

5.1.2.3

Tänav

5.3.1.5

Raudtee

Lisa 1 lk. 2/10

ülesvoolu, 50
allavoolu, 90
seisuveekog
u

sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra
moodustamise ja kehtestamine(KKM 16.12.1996 määrus nr.61)
projekteerimise
korras
täpsustatakse
kitsenduse
ulatuse
)
Määratud ala määramist
Määratud ala
Rahvatervise seadus § 8, Tervisekaitsenõuded surnu
hoidmisele, vedamisele, matmisele ja
ümbermatmisele § 5, Veeseadus § 28
Määratud ala Määratud ala
Rahvatervise seadus § 8, Tervisekaitsenõuded surnu
hoidmisele, vedamisele, matmisele ja
ümbermatmisele § 5, Veeseadus § 28
Määratud ala Määratud ala

Metsaseadus¹ § 23; Vääriselupaiga klassifikaator ja
valiku juhend (KKM 04.01.2007 määrus nr.2)

äärmise elemendi Teeseadus¹ § 13, 36, 37
keskelt(sõiduraja
telg)
20-50m
20-50m
äärmise elemendi Teeseadus¹ § 13, 36, 37
keskelt(sõiduraja
telg)
kuni
kuni
äärest(teemaa
Teeseadus¹ § 13, 36, 37
10m(planeeringu 10m(planeeri piirist)
ga kuni 50m)
nguga kuni
50m)
50m
30m
äärest(äärmise
Raudteeseadus¹ § 3 ja 37
rööpa teljest)
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50m

* Vastav tabel on Informatiivne!

Seadustest tulenevaid kitsendusi põhjustavad nähtused
Vööndi
kood

KTS piiranguvöönd

ERR kood

Nähtus

Lisa 1 lk. 3/10

Piiranguvööndi ulatus
Vööndi määrang
Õiguslik alus
Väljaspool linnu
Linnad ja asulad
ja asulaid
150-500m
150-500m
määratud ala
Lennundusseadus¹ § 34, 34¹, 34², 35, 35², 46 (5)
lennuraja
lennuraja
telgjoonest ja 600- telgjoonest ja
2300m lennuraja 600-2300m
lävedest
lennuraja
lähenemisalade lävedest
suunas
lähenemisala
de suunas

303 Lennuvälja lähiümbrus

5.4.1.1

Lennuväli

304 Elektripaigaldise kaitsevöönd

6.1.1.1

Elektriõhuliin alla 1 kV

2m

2m

6.1.1.2

Elektriõhuliin kuni 20 kV

10m

10m

6.1.1.3

Elektriõhuliin 35–110 kV

25m

25m

6.1.1.4

Elektriõhuliin 220–330 kV

40m

40m

6.1.1.5

Elektriõhuliin laev. siseveekogude
pinnal

100m

100m

6.1.3.1

Elektrimaakaabelliin

1m

1m

6.1.3.2

Elektri õhukaabelliin 1-20kV

3m

3m

6.1.4.1

Elektriveekaabelliin meres ja järvedes

100m

100m
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Elektriohutusseadus¹ § 12, Elektripaigaldise
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise
kord ( MjaKM määrus 26.03.2007 nr 19)
keskelt(liini
Elektriohutusseadus¹ § 12, Elektripaigaldise
teljest)
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise
kord ( MjaKM määrus 26.03.2007 nr 19)
keskelt(liini
Elektriohutusseadus¹ § 12, Elektripaigaldise
teljest)
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise
kord ( MjaKM määrus 26.03.2007 nr 19)
keskelt(liini
Elektriohutusseadus¹ § 12, Elektripaigaldise
teljest)
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise
kord ( MjaKM määrus 26.03.2007 nr 19)
äärest(õhuruumis( Elektriohutusseadus¹ § 12, Elektripaigaldise
laevatatavad
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise
siseveekogud)
kord ( MjaKM määrus 26.03.2007 nr 19)
mõlemalt poolt
liini piiravad
mõttelised
vertikaaltasandid
äärest(*äärmistes Elektriohutusseadus¹ § 12, Elektripaigaldise
t kaablitest
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise
paiknevad
kord ( MjaKM määrus 26.03.2007 nr 19)
mõttelised
vertikaaltasandid
äärest(*äärmistes Elektriohutusseadus¹ § 12, Elektripaigaldise
t kaablitest
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise
paiknevad
kord ( MjaKM määrus 26.03.2007 nr 19)
mõttelised
vertikaaltasandid
äärest(*äärmistes Elektriohutusseadus¹ § 12, Elektripaigaldise
t kaablitest
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise
paiknevad
kord ( MjaKM määrus 26.03.2007 nr 19)
mõttelised
vertikaaltasandid
keskelt(liini
teljest)

* Vastav tabel on Informatiivne!

Seadustest tulenevaid kitsendusi põhjustavad nähtused
Vööndi
kood

KTS piiranguvöönd

305 Gaasipaigaldise kaitsevöönd

ERR kood

Nähtus

Piiranguvööndi ulatus
Vööndi määrang
Väljaspool linnu
Linnad ja asulad
ja asulaid
50m
50m
äärest(*äärmistes
t kaablitest
paiknevad
mõttelised
vertikaaltasandid
2m
2m
äärest(piirdeaiast,
seinast või nende
puudumisel
seadmest)
1m
1m
projektsioonist
maapinnal

6.1.4.2

Elektriveekaabelliin jõgedes

6.1.5.1

Alajaamad ja jaotusseadmed

6.1.5.2

Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi

6.2.2.1

A- ja B kategooria gaasitorustik

1m

1m

6.2.2.2

C kategooria gaasitorustik

2m

2m

6.2.2.3

D kategooria gaasitorustik DN<= 200
mm

3m

3m

6.2.2.4

D kategooria gaasitorustik 200 mm
<DN<= 500 mm

5m

5m

6.2.2.5

D kategooria gaasitorustik DN>= 500
mm

10m

10m

6.2.2.6

C kategooria gaasiparalleeltorustik

3m

3m

6.2.2.7

D kategooria gaasiparalleeltorustik
DN<= 200 mm

4,5m

4,5m

6.2.2.8

D kategooria gaasiparalleeltorustik 200 7,5m
mm <DN<= 500 mm

7,5m

6.2.2.9

D kategooria gaasiparalleeltorustik
DN>= 500 mm

15m

15m

6.2.2.10 A- ja B kategooria gaasitorustik vee all 2m

2m

6.2.2.11 C kategooria gaasitorustik vee all

4m

4m

6.2.2.12 D kategooria gaasitorustik DN<= 200
mm vee all

6m

6m
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keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)

Lisa 1 lk. 4/10
Õiguslik alus

Elektriohutusseadus¹ § 12, Elektripaigaldise
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise
kord ( MjaKM määrus 26.03.2007 nr 19)
Elektriohutusseadus¹ § 12, Elektripaigaldise
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise
kord ( MjaKM määrus 26.03.2007 nr 19)
Elektriohutusseadus¹ § 12, Elektripaigaldise
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise
kord ( MjaKM määrus 26.03.2007 nr 19)
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2, 4
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2, 4
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2, 4
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2, 4
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2, 3
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2, 3
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2, 3

* Vastav tabel on Informatiivne!

Seadustest tulenevaid kitsendusi põhjustavad nähtused
Vööndi
kood

KTS piiranguvöönd

ERR kood

Nähtus

6.2.2.13 D kategooria gaasitorustik 200 mm
<DN<= 500 mm vee all
6.2.2.14 D kategooria gaasitorustik DN>= 500
mm vee all
6.2.2.15 A- ja B kategooria gaasipaigaldis

6.2.2.16 C kategooria gaasipaigaldis

6.2.2.17 D kategooria gaasipaigaldis

306 Surveseadme kaitsevöönd

6.2.3.1

Maa-alune soojatorustik alla 200 mm

6.2.3.2

Maa-alune soojatorustik 200 mm ja
suurem

Piiranguvööndi ulatus
Vööndi määrang
Väljaspool linnu
Linnad ja asulad
ja asulaid
10m
10m
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
20m
20m
keskelt(mõlemale
poole gaasitoru
teljest)
1m
1m
äärest(kaitsevöön
di ulatus ehitise
välisseinast või
kaitsepiirdest)
2m
2m
äärest(kaitsevöön
di ulatus ehitise
välisseinast või
kaitsepiirdest)
10m
10m
äärest(kaitsevöön
di ulatus ehitise
välisseinast või
kaitsepiirdest)
2m
2m
keskelt(mõlemal
pool torustikke
äärmise torustiku
isolatsiooni
välispinnast
järgmistel
kaugustel asuvad
mõttelised
vertikaaltasandid
ja
horisontaaltasand
)keskelt(mõlemal
3m
3m
pool torustikke
äärmise torustiku
isolatsiooni
välispinnast
järgmistel
kaugustel asuvad
mõttelised
vertikaaltasandid
ja
horisontaaltasand
)
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Lisa 1 lk. 5/10
Õiguslik alus

Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2, 3
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 2, 3
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 5
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 5
Küttegaasi ohutuse seadus¹ §10, Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise
hooldusriba ulatus § 5
Surveseadme ohutuse seadus¹ §18, Surveseadme
kaitsevööndi ulatus § 2

Surveseadme ohutuse seadus¹ §18, Surveseadme
kaitsevööndi ulatus § 2

* Vastav tabel on Informatiivne!

Seadustest tulenevaid kitsendusi põhjustavad nähtused
Vööndi
kood

KTS piiranguvöönd

ERR kood

Nähtus

6.2.3.3

Maapealne sooja-aurutorustik üle 16
bar

6.2.3.4

Maapealne sooja-aurutorustik 16 bar ja
alla

6.2.3.5

Maapealne sooja-veetorustik üle 6 bar

Piiranguvööndi ulatus
Vööndi määrang
Väljaspool linnu
Linnad ja asulad
ja asulaid
10m
10m
keskelt(mõlemal
pool torustikke
äärmise torustiku
isolatsiooni
välispinnast
järgmistel
kaugustel asuvad
mõttelised
vertikaaltasandid
ja
horisontaaltasand
)
5m
5m
keskelt(mõlemal
pool torustikke
äärmise torustiku
isolatsiooni
välispinnast
järgmistel
kaugustel asuvad
mõttelised
vertikaaltasandid
ja
horisontaaltasand
)
5m
5m
keskelt(mõlemal
pool torustikke
äärmise torustiku
isolatsiooni
välispinnast
järgmistel
kaugustel asuvad
mõttelised
vertikaaltasandid
ja
horisontaaltasand
)
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Lisa 1 lk. 6/10
Õiguslik alus

Surveseadme ohutuse seadus¹ §18, Surveseadme
kaitsevööndi ulatus § 3

Surveseadme ohutuse seadus¹ §18, Surveseadme
kaitsevööndi ulatus § 3

Surveseadme ohutuse seadus¹ §18, Surveseadme
kaitsevööndi ulatus § 3

* Vastav tabel on Informatiivne!

Seadustest tulenevaid kitsendusi põhjustavad nähtused
Vööndi
kood

KTS piiranguvöönd

307 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kaitsevöönd

ERR kood

Nähtus

6.2.3.6

Maapealne sooja-veetorustik 6 bar ja
alla

6.2.3.7

Surverajatised

6.2.3.8

Survetorustikud (vedelkütused)

6.2.3.9
6.2.4.1

Surverajatised (ohtlikud ained)
Maa-alune vee ja kanalisatsiooni
survetorustik alla 250 mm

Piiranguvööndi ulatus
Vööndi määrang
Väljaspool linnu
Linnad ja asulad
ja asulaid
2m
2m
keskelt(mõlemal
pool torustikke
äärmise torustiku
isolatsiooni
välispinnast
järgmistel
kaugustel asuvad
mõttelised
vertikaaltasandid
ja
horisontaaltasand
)
2m
2m
äärest(drenaazitor
ude,
jaotuskambrite,
pumbajaamade,
mõõtesõlmede
ning
reguleerpunktide
rajatiste ja
hoonete
kaitsevöönd on
maa-ala ja
õhuruum mis
asub välisseina
äärmistest
punktidest 2m
kaugusel
paiknevate
mõtteliste
5m
5m
keskelt(maa-ala
ja õhuruum, mis
asub torustiku
välisseina
äärmistest
punktidest 5
meetri kaugusel
paiknevate
mõtteliste
vertikaaltasandite
määratud ala
määratud ala vahel
keskelt)
2m
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2m
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Õiguslik alus

Surveseadme ohutuse seadus¹ §18, Surveseadme
kaitsevööndi ulatus § 3

Surveseadme ohutuse seadus¹ §18, Surveseadme
kaitsevööndi ulatus § 4

Surveseadme ohutuse seadus¹ §18, Surveseadme
kaitsevööndi ulatus § 4

Surveseadme ohutuse seadus¹ §18

keskelt(mõlemale Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
poole torustiku
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
teljest)
§2

* Vastav tabel on Informatiivne!

Seadustest tulenevaid kitsendusi põhjustavad nähtused
Vööndi
kood

KTS piiranguvöönd

ERR kood

Piiranguvööndi ulatus
Vööndi määrang
Õiguslik alus
Väljaspool linnu
Linnad ja asulad
ja asulaid
2,5m
2,5m
keskelt(mõlemale Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
poole torustiku
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
teljest)
§2

6.2.4.2

Maa-alune vee ja kanalisatsiooni
survetorustik 250 mm kuni alla 500 mm

6.2.4.3

Maa-alune vee ja kanalisatsiooni
survetorustik 500 mm ja suurem

3m

3m

6.2.4.4

Maa-alune vee ja kanalisatsiooni
vabavoolne torustik kuni 2 m sügavusel
alla 250 mm
Maa-alune vee ja kanalisatsiooni
vabavoolne torustik 250 mm ja suurem
2 m sügavusel
Maa-alune vee ja kanalisatsiooni
vabavoolne torustik alla 250 mm üle 2
m sügavusel
Maa-alune vee ja kanalisatsiooni
vabavoolne torustik 250 mm kuni alla
1000 mm üle 2 m sügavusel
Maa-alune vee ja kanalisatsiooni
vabavoolne torustik 1000 mm ja
suurem üle 2 m sügavusel
Maa- ja veepealne vee ja
kanalisatsiooni torustik

2m

2m

2,5m

2,5m

keskelt(mõlemale Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
poole torustiku
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
teljest)
§2

2,5m

2,5m

keskelt(mõlemale Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
poole torustiku
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
teljest)
§2

3m

3m

keskelt(mõlemale Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
poole torustiku
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
teljest)
§2

5m

5m

keskelt(mõlemale Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
poole torustiku
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
teljest)
§2

2m

2m

6.2.4.10 Veealune vee ja kanalisatsiooni
torustik jõgedes ja järvedes

50m

50m

6.2.4.11 Veealune vee ja kanalisatsiooni
torustik meres

200m

200m

6.2.4.12 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitis

2m

2m

äärest(torustiku
välispinnast või
kandekonstruktsi
oonist mõlemale
poole)
keskelt(mõlemale
poole torustiku
teljest)
keskelt(mõlemale
poole torustiku
teljest)
äärest või
piirdeaiani

6.3.1.2

Side Liinirajatis maismaal

2m

2m

6.3.1.3
6.3.1.4

Side Liinirajatis siseveekogudel
Side Liinirajatis merel

100m

100m

0,25 meremiili

0,25
meremiili

6.2.4.5

6.2.4.6

6.2.4.7

6.2.4.8

6.2.4.9

308 Liinirajatise kaitsevöönd

Nähtus
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keskelt(mõlemale
poole torustiku
teljest)
keskelt(mõlemale
poole torustiku
teljest)

keskelt või
rajatise
välisseinast
keskelt
keskelt

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
§2
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
§2

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
§3
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
§4
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
§4
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus §3¹,
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
§5
Elektroonilise side seadus¹ §117-119
Elektroonilise side seadus¹ §117-119
Elektroonilise side seadus¹ §117-119

* Vastav tabel on Informatiivne!

Seadustest tulenevaid kitsendusi põhjustavad nähtused
Vööndi
kood

KTS piiranguvöönd

ERR kood

6.3.1.1

Nähtus

Raadiosidemast

Planeerimine, ehitamine ja riikliku
tähtsusega objektid
406 Geodeetiline märk
401 Planeeringuala

7.3.1.1
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Piiranguvööndi ulatus
Vööndi määrang
Õiguslik alus
Väljaspool linnu
Linnad ja asulad
ja asulaid
1/3kõrgusega
1/3kõrguseg keskelt
Elektroonilise side seadus¹ §117-119
ekvivalentne
a
raadius
ekvivalentne
maapinnal
raadius
meetrites
maapinnal
meetrites

Määratud objekt
või ala

Määratud
Määratud objekt
objekt või ala või ala

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Geod.ja kartogr. tööde tegemise ning geod.ja
kartogr.andmete kasut.kord punkt
14,Karistusseadustik §371
Planeerimisseadus § 8, 9

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Planeerimisseadus § 8, 9

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Planeerimisseadus § 8, 9

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Planeerimisseadus § 8, 9

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Maapõueseadus § 2,52,53,62-66

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Maapõueseadus § 2,18,52,53,62-66

kuni10m(piirist
sisemaa poole)

kuni10m(piiri
st sisemaa
poole)

Riigipiiri seadus¹ § 6

Välisõhu kaitse seadus¹ §7,19,22,27,61-66,89

7.4.1.1
7.4.1.2
7.4.1.3
7.4.2.1
8.5.4.1
8.5.4.1
7.1.1.1

Geodeetiline märk
Kohustuslik detailplaneeringu ala
Detailplaneeringu ala
Üldplaneeringu ala
Riigikaitseline maa
Maardla
Uuringu ala (geoloogiline)
Riigipiir

Keskonnakaitse
501 Paikne saasteallikas

4.2.7.1

Paikne saasteallikas

Määratud objekt

503
504
505
506
530
531
507

8.1.1.1
8.1.1.1
8.1.1.1
8.1.1.1
8.1.1.1
8.1.1.2
8.1.2.1

Kaitseala
Kaitseala
Kaitseala
Kaitseala
Kaitseala
Hoiuala
Kaitstav looduse üksikobjekt

Määratud ala

Määratud
Määratud objekt
objekt
Määratud ala Määratud ala

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Looduskaitseseadus¹ § 4,14-17, 20, 30

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Looduskaitseseadus¹ § 4,14-17, 20, 30

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Looduskaitseseadus¹ § 4,14-17, 20, 31

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Looduskaitseseadus¹ § 91

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Looduskaitseseadus¹ § 4,14-17, 20, 32, 33

kuni 50m

kuni 50m

Looduskaitseseadus¹ § 4,14-17, 20, 68

508 I kategooria kaitsealune liik

8.1.2.2

I kategooria kaitsealused liigid,
kivistised ja mineraalid

Määratud ala

510 II kat. kaitsealune liik

8.1.2.3

II kategooria kaitsealused liigid,
kivistised ja mineraalid

Määratud ala

512 III kat. kaitsealune liik

8.1.2.4

III kategooria kaitsealused liigid,
kivistised ja mineraalid

Määratud ala

äärest
(kaitsevööndi
suurus
täpsustatakse
kaitse-eeskirjas)
Määratud ala täpne määratlus
iga liigi kohta
eraldi
Määratud ala täpne määratlus
iga liigi kohta
eraldi
Määratud ala täpne määratlus
iga liigi kohta
eraldi

402
403
405
404

Riigikaitseline maa
Maardla
Uuringu ala
Piiririba

Kaitseala loodusreservaat
Kaitseala hooldatav sihtkaitsevöönd
Kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd
Kaitseala piiranguvöönd
Kaitseala piirang uuendamata
Hoiuala
Looduskaitse üksikobjekti
piiranguvöönd
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Looduskaitseseadus¹ § 4,14-17, 20, 29

Looduskaitseseadus¹ § 4,14-17, 20, 46-67
Looduskaitseseadus¹ § 4,14-17, 20, 46-67
Looduskaitseseadus¹ § 4,14-17, 20, 46-52, 54-67

* Vastav tabel on Informatiivne!

Seadustest tulenevaid kitsendusi põhjustavad nähtused
Vööndi
kood

KTS piiranguvöönd

ERR kood

532 Kohaliku omavalitsuse kaitstav
loodusobjekt
521 Püsielupaiga sihtkaitsevöönd
522 Püsielupaiga piiranguvöönd
514 Keskkonnaseirejaam või -ala

8.1.2.5

515 Nitraaditundlik ala
516 Kaitsmata põhjaveega ala

8.3.1.1
2.6.1.1
1.3.3.1
6.2.3.10

8.1.2.6
8.1.2.6
8.2.1.1

Nähtus

Kohaliku omavalitsuse kaitstav
loodusobjekt
Püsielupaik
Püsielupaik
Keskkonnaseire jaam või ala

Piiranguvööndi ulatus
Vööndi määrang
Õiguslik alus
Väljaspool linnu
Linnad ja asulad
ja asulaid
Määratud ala
Määratud ala Määratud ala
Looduskaitseseadus¹ §4 (punkt7)
Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Looduskaitseseadus¹ §4,14-17,20,30,50

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Looduskaitseseadus¹ §4,14-17,20,31,50

Määratud objekt
või ala
Määratud ala

Määratud
Määratud ala
objekt või ala
Määratud ala Määratud ala

Keskkonnaseire seadus §11 - 13

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Veeseaduse §26¹,26³ ja 26’4

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

Veeseaduse §26¹,26³ ja 26’4

25m

25m

keskelt

Veeseadus § 26, Naftasaaduste hoidmisehitiste
veekaitsenõuded § 2,4

50m

50m

keskelt

Veeseadus § 26, Naftasaaduste hoidmisehitiste
veekaitsenõuded § 2,4

100m

100m

keskelt

Veeseadus § 26, Naftasaaduste hoidmisehitiste
veekaitsenõuded § 2,4

150m

150m

keskelt

Veeseadus § 26, Naftasaaduste hoidmisehitiste
veekaitsenõuded § 2,4

10m

10m

keskelt

Veeseadus § 26, Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded¹ § 8

20m

20m

keskelt

Veeseadus § 26, Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded¹ § 8

30m

30m

keskelt

Veeseadus § 26, Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded¹ § 9

6.2.4.15

Nitraaditundlik ala
Allikas
Karstilehter
Surverajatised (naftasaaduste mahuti)
3-10m3
Surverajatised (naftasaaduste mahuti)
10-1000m3
Surverajatised (naftasaaduste mahuti)
1000-5000m3
Surverajatised (naftasaaduste mahuti)
>5000m3
Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla
vooluhulk<10m3/d
Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla
vooluhulk>10m3/d
Ühiskanalisatsiooni purgimissõlm

Muinsuskaitse
601 Muinsuskaitseala

8.4.1.1

Muinsuskaitseala

Määratud ala

Määratud ala Määratud ala

602 Kinnismälestise kaitsevöönd

8.4.2.1

Kinnismälestis

50m(kui ei ole
määratud teisiti)

50m(kui ei
50m(kui ei ole
ole määratud määratud teisititeisiti)
täpsustatakse
kaitseeeskirjades)

517 Valgala reostuskaitsevöönd

6.2.3.11
6.2.3.12
6.2.3.13
6.2.4.13
6.2.4.14
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Veeseaduse §26³ ja 26’4

Muinsuskaitseseadus § 4, 12, 24, 25,
Kultuurimälestiseks tunnistamise ja
kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning
kultuurimälestiste andmete muutmise kord(VV
määrus nr 286,10.09.2002)
Muinsuskaitseseadus § 3, 12, 24, 25, 26,
Kultuurimälestiseks tunnistamise ja
kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning
kultuurimälestiste andmete muutmise kord(VV
määrus nr 286,10.09.2002)

* Vastav tabel on Informatiivne!

Lisa 2.1

OTSUS
Jüri

08. märts 2005 nr 375

Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringu algatamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755;
2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58,
362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23,
141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punktist 31,
planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258) § 8, § 10 lõikest 4,
§ 11 ja § 12 lõikest 1 ning võttes aluseks Rae Vallavalitsuse ettepaneku, Rae
Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneering.
2. Avalikustada nimetatud üldplaneeringu algatamine ajalehtedes Harjumaa ja Rae
Sõnumid ning valla veebilehel.
3. Edastada üldplaneeringu algatamise otsus Harju maavanemale.
4. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri volikogu otsuse eelnõu “Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu algatamine” juurde
22.02.2005
Rae valla Jüri aleviku üldplaneering on koostatud nimetuse all “Jüri aleviku planeerimise
ja hoonestamise projekt” 1987. aastal A/S “Eesti Maaehitusprojekt” poolt kui
üldplaneering. 1992. aastal on A/S “Eesti Maaehitusprojekt“ poolt koostatud „Jüri aleviku
generaalplaani korrektuur“. Vastavalt planeerimisseaduse § 29 on Rae Vallavolikogu
poolt on nimetatud tööd üle vaadatud ja 13. mai 2003 otsusega nr 84 jäetud kehtima kui
Jüri aleviku üldplaneering.
Jüri aleviku üldplaneering on koostatud enne planeerimisseaduse vastuvõtmist ja
kehtima hakkamist ning ei vasta seetõttu seal esitatud üldplaneeringu nõuetele. Seoses
omandi- ja maareformi läbiviimisega on oluliselt muutud maa omand, maakasutuste
sihtotstarbed ning valla arengu ja ehitustegevuse suunad. Samuti on kehtestatud rida
seadusi, mis reguleerivad maa ja omandi kasutamist ning loodushoiu tingimusi.
Koostamisel on valla uus üldplaneering, milles kavandatakse Jüri aleviku ja selle
naaberalade kompaktne areng ning tiheasustusala laienemine. Arvestades eelnevat, on
vajalik Jüri aleviku ja sellega vahetult piirnevate alade kohta uue üldplaneeringu
koostamine.
Üldplaneering koostatakse maa-ala kohta, mis jääb Tallinna-Tartu maantee, Tallinna
ringtee, Vaskjala-Ülemiste kanali, Vaskjala veehoidla ning Aaviku ja Kautjala
küladevahelise piiri vahelisele alale. Üldplaneeringuga haaratakse Jüri aleviku
territoorium ja sellega piirneva Aaviku küla osa, mis jääb Jüri-Vaida maantee äärde,
Vaskjala küla osa, mis jääb Aruküla tee ja Vaskjala veehoidla vahelisele alale, Karla
küla osa, mis jääb Tallinna ringtee, Vaskjala- Ülemiste kanali ja Assaku-Jüri maantee
vahelisele alale. Juba praegu on Jüri alevikuga liitunud Aaviku küla osa, kus asub Jüri
Tehnopark. Kinnisvara arendajad tunnevad suurt huvi Jüri kiriku ümbruse vastu, tekivad
Karla külas Andrekse ja Suur-Tõnikse elamukvartalid, ehitustegevus areneb piki Aruküla
teed Vaskjala- Ülemiste kanali suunas jne.
Üldplaneeringu eesmärk on määrata Jüri aleviku ja selle naaberalade arengu
põhisuunad ja tingimused, koostada majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ja
keskkonnale avaldavate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud
ruumilise arengu tingimuste määramine. Lahendada tuleb üldplaneeringuga haaratud
maa-alal liikluskorraldus, määrata teede ja tänavate arenguks üldised põhimõtted ja
suunad. Seoses suure hulga autode arvu kasvuga ja järjest tiheneva liiklusega tuleb
leida võimalused uute teede rajamiseks ja ohutuma liikluse korraldamiseks.
Üldplaneeringuga määratakse uued hoonestusalad, puhkealad, miljööväärtuslikud
hoonestusalad ning väärtuslikud maastikud ja looduskooslused, täpsustatakse nende
kaitse ja kasutamistingimused. Määratakse põhiliste tehnovõrkude trasside ja rajatiste
asukohad.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 897,5 ha.
Üldplaneering koostatakse mastaabis (M 1:2000 või 1:5000), mille juures ei määrata
üksikute kruntide maakasutuse piire ega ehitusõigust. Üldplaneering on aluseks
detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste väljaandmisel, juhtudel kui
detailplaneeringu koostamine ei ole kohustuslik.
Raivo Uukkivi
Vallavanem
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LÄHTETINGIMUSED
RAE VALLA JÜRI ALEVIKU JA SELLEGA PIIRNEVATE AAVIKU, VASKJALA JA KARLA
KÜLAOSADE ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISEKS
1.ÜLDOSA JA EESMÄRK
Käesoleval ajal kasutatav Rae valla Jüri aleviku üldplaneering on koostatud 1987.a. nimetuse
all ―Jüri aleviku planeerimise ja hoonestamise projekt‖ AS-i ―Eesti Maaehitusprojekt‖ poolt ja
aastal 1992 on AS ―Eesti Maaehitusprojekt‖ poolt koostatud ―Jüri aleviku generaalplaani
korrektuur‖. Vastavalt planeerimisseaduse § 29 alusel on Rae Vallavolikogu poolt nimetatud
tööd üle vaadatud ja 13. mai 2003 otsusega nr 84 jäetud kehtima kui Jüri aleviku
üldplaneering.
Nimetatud planeeringud on koostatud enne planeerimisseaduse vastuvõtmist ja kehtima
hakkamist ning ei vasta seetõttu planeerimisseadusega esitatud üldplaneeringu nõuetele.
Seoses omandi ja maareformi läbiviimisega on oluliselt muutunud maa omand,
maakasutuste sihtotstarbed ning valla arengu ja ehitustegevuse suunad.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Jüri aleviku ja selle naaberalade arengu
põhisuunad ja tingimused, koostada majanduslike, sotsiaalsete ja
kultuuriliste ning
keskkonnale avaldavate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud
ruumilise arengu tingimuste määramine.
2. LÄHTEANDMED
2.1. ASEND
Planeeritava ala moodustab Rae valla osa mis piirneb Tallinna – Tartu maanteega,
Tallinna ringtee, Vaskjala-Ülemiste kanaliga, Vaskjala vee-hoidlaga ja Kautjala külaga.
Planeeringualale jääb kogu Jüri aleviku territoorium, Aaviku küla osa mis jääb TallinnTartu maantee, Jüri aleviku ja Kautjala küla vahelisele alale, Vaskjala küla osa mis jääb
Jüri aleviku, Vaskjala-Ülemiste kanali ja Vaskjala veehoidla vahelisele alale ning Karla
küla osa mis jääb Tallinna ringtee, Jüri aleviku ja Vaskjala-Ülemiste kanali vahelisele
alale.
Planeeritav alal külgneb kahe suure riigi põhimaanteega, Tallinna-Tartu maanteega ja
Tallinna ringteega milledelt mahasõit ja juurdepääs Jüri alevikule ning külaosadele on
ainult Tallinna ringteelt lubatud ristmike kaudu. Aaviku külasse on mahasõit võimalik ka
Tallinna-Tartu maanteelt Patika liiklussõlme kaudu. Planeeritavat ala läbib Jüri-Aruküla
maantee ja Jüri-Vaida maantee, ühtlasi on need maanteed Jüri aleviku sisesed peateed.
Planeeringuala kirdepiiril paiknev Vaskjala-Ülemiste kanal on avalikuks kasutamiseks
suletud ala ja jagab Karla küla kaheks osaks. Üle kanali saab ainult Aruküla tee ja Jüri-

Lagedi maantee kaudu. Vaskjala küla on samuti jagatud Vaskjala-Ülemiste kanali ja
Vaskjala veehoidlaga kaheks osaks.
Planeeritava ala pindala on ligikaudu 897,5 ha.
Rahvaarv: ca 2800

2.2.TERRITOORIUMI JAOTUS
Jüri alevik on Rae valla administratiivkeskus kus asub vallamaja, Jüri gümnaasium ja
lasteaiad, tervise-, posti- ja kaubandusettevõtted, raamatukogu jne. Jüri alevik on valla
suurim alevik ligikaudu 2580 elanikuga. Alevikus on kaks suuremat korruselamutega
elamukvartalit kuid enamus elamuid on väikeelamud. Töökohad asuvad Tallinna ringtee ja
Aruküla tee vahelisel alal paiknevas Veetorni tootmispiirkonnas, Aruküla tee 59
tootmiskvartalis ja rajatavas Jüri tehnopargis.
Puhkealadeks on Lehmja tammik ja Vaskjala külas Vaskjala veehoidla juures asuv
ujumispaik ning alevikust lõunapool paiknevad metsalad.
Aaviku küla on vahetult Jüri alevikuga piirnev küla mis paikneb piki Jüri—Vaida maanteed
( ehk Aaviku tee) Jürist lõunasuunas. Küla kompakne hoonestusala asub Aaviku tee
ääres, kuid ülejäänud osa külast on hajaasustusega, elanike on küla 118. Külas asub AÜ
Aaviku kus mitmed suvemajad on ümberehitatud elamuteks. Töökohad paiknevad küla
keskuses ja Jüri aleviku kõrval rajatavas Jüri tehnopargis. Külas puudub kaubandus- ja
teenindus, nii sotsiaalne kui kaubanduslik teenindus asub Jüri alevikus.
Vaskjala küla asub Jüri alevikust piki Aruküla teed läänesuunas. Aruküla tee ääres asuv
hoonestatud ala liitub Jüri alevikuga ja moodustab ühise tiheasustusala.
2.3. LOODUSKESKOND
Planeeringuala piirneb põhjast ja kirdest Vaskjala-Ülemiste kanaliga ning läänest Vaskjala
veehoidlaga. Joogiveekanali kaldaala on avalikusele suletud ala. Vaskjala veehoidlas on
avalik supluskoht, veehoidla ja Jüri aleviku Rebase tänava vaheline metsaala on valla
üldplaneeringuga kavandatud puhke- ja virgestusalaks. Jüri alevikus, Aruküla tee ääres
asub kaitsealune park Lehmja tammik. Kaitstavaid looduse üksikobjekte planeeringualal
ei asu.
2.4. MUINSUSKAITSE
Jüri alevikus asub ajaloomälestiste nimekirjas olev Jüri kirik ja Jüri kalmistu. Jüri aleviku
territooriumil, samuti piirnevates külades asub mitmeid arheoloogiamälestisi: kultusekive,
kivikalmeid ja muinasasulakohti. Täpne mälestiste nimekiri on Rae valla üldplaneeringu
seletuskirja lisas.
Miljööväärtuslik hoonestusala puudub.

2.5. INRASTRUKTUUR
Planeeringualal on väljakujunenud teedevõrk mis tagab suhteliselt hea liikluse. Põhiteed
Aruküla tee, Aaviku tee, Aleviku tee ja Jüri-Lagedi tee on riigi kõrvalmaanteed. Ülejäänud
teed ja tänavad on valla teed või valla hooldada erateed. Kõnniteed sõiduteede ääres
puuduvad.

Jüri aleviku kompakse hoonestusega aladel on välja ehitatud ühisveevärk
ja
kanalisatsioon ning soojavarustus kaugküttena. Alevikuga külgnevates külades
ühiskanalisatsioon puudub. Veevarustus on lahendatud lokaalsete kaevude baasil.

3. ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD JA MUUD ALUSMATERJALID
Üldplaneering koostatakse lähtuvalt Eesti Vabariigi seadusandlusest ja arvestades
järgnevaid dokumente:
1. Harju maakonnaplaneering I etapp. Kehtestatud 19.04.1999.a.
2. Harju Maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused―
3. Rae valla üldplaneering ( Rae valla tsoneerimisprojekt) 1992.a.
4. Rae valla koostatav üldplaneering ( koostaja OÜ Urban Mark ja Hendrikson & Ko )
5. Jüri aleviku planeerimise ja hoonestuse projekt, koostanud RPI Eesti Maaehitusprojekt
1982 a.
6. Jüri aleviku generaalplaani korrektuur. Koostanud RPI Eesti Maaehitusprojekt 1992 a.
7. Rae valla rahvastikuprognoos 2005-2025. Koostanud OÜ Geomeedia 2005.
8. Planeeringualal kehtestatud detailplaneeringute nimekiri, lisa nr. 1.
9. Planeeringualal algatatud detailplaneeringute nimekiri, lisa nr.2.
10. Rae valla arengudokumendid: Rae Valla Arengukava
Keskkonnatervise kava
Keskkonnastrateegia
Rae valla jäätmekava
Rae valla veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava
3.2 NÕUTAVAD GEODEETILISED MÕÕDISTUSED
Vajadusel teostada planeeritaval maa-alal täiendav geodeetiline mõõdistus.
Planeeringu maakasutuskaardi soovitatav mastaap on M 1:5000.
4. NÕUDED ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISEKS
4.1. Koostada analüüs olemaoleva olukorra kohta.
4.1.1 Viia läbi uuringud selgitamaks planeeringualal teede ja tänavate seisukord ning
liikluskorralduse toimimine. Selle alusel teha ettepanek liikluskorralduse
paremustamiseks ja uute teede rajamiseks ning ühistranspordi korraldamiseks.
4.1.2 Anda keskkonnahinnang, selle juures käsitleda ka mürauuringuid.
Analüüsist lähtuvalt määratleda režiimid rohealade säilimiseks ja väärtustamiseks.
4.2.

Üldplaneeringu väljatöötamine:
Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneering
koostatakse täpsustamaks Rae valla üldplaneeringut,
määramaks uued
hoonestusalad elamutele ja sotsiaalobjektidele, puhke- ja virgestusalad. Koostatav
üldplaneering seab tingimused detailplaneeringute koostamiseks ja väiksemate
üksikobjektide projekteerimiseks.

4.2.1. Lahendada üldplaneeringuga haaratud maa-alal liikluskorraldus. Jüri alevik on välja
arenenud piki Aruküla teed ja omab kahte kompakse hoonestusega ala. Praegune
põhiliiklus on läbi Jüri aleviku Aaviku ja Aruküla teede kaudu. Kohalikud teed ja
tänavad on juurdepääsuks elamualadele. Anda lahendus nende kahe tee
liikluskoormuse vähendamiseks ja koostada kogu piirkonna liiklusskeem. Anda
ettepanek alevit ja külasi ühendava kergliiklustee väljaehitamiseks.
Vältimaks Jüri alevikust läbisõitu teha ettepanek uue Aruküla teed ja Aaviku teed
ühendava tee rajamiseks.
4.2.2. Anda piirkonna ruumilise arengu põhimõtted ja ettepanek uute hoonestusalade
paiknemiseks. Arvestades, et Jüri alevik on valla keskus, näha ette maaalad
sotsiaalsihtotstarbega
hoonete
rajamiseks.
Elamumaade
kavandamisel
korterelamud näha ette kuni 4 korruselised. Mitte kavandada lisaks
üldplaneeringule uusi tootmissihtotstarbega maa-alasi.
4.2.3. Täpsustada Vaskjala veehoidla, Aruküla tee ja Rebase tee ning Kautjala ja Aaviku
küla vahele jääva rohevõrgustiku ala kasutamise tingimusi. Määrata puhke- ja
virgestusalad ja detailplaneeringute koostamise tingimused rohealadel. Näha ette
vabaõhu ürituste läbiviimiseks uus pargiala (laululava, lõkke-ja lipuväljak) koos
vajaliku teenindusvõrguga ja hea juurdepääsuga.
4.2.4. Määrata põhilised tehnovõrkude trassid ja tehnorajatiste asukohad. Kogu
üldplaneeringuga haaratud ala kuulub ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu
kohustusega piirkonda. Praegu on valminud valla uus veevarustuse ja
kanalisatsiooni arengukava millega on määratud võrkude põhimõtteline areng. Jüri
alevik ja osaliselt Aaviku küla kuulub kaugkütte kohustusega piirkonda.
5. Üldplaneering kooskõlastamine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riigi Maa-ametiga;
Harju Maavanemaga;
Harjumaa Keskkonnateenistusega;
Harjumaa Päästeteenistusega;
Riigi Maanteeametiga;
Põhja Regionaalse Maanteeametiga;
Harjumaa Tervisekaitsetalitusega;
Tehnovõrkude valdajatega kelle võrgud asuvad planeeringu alal või on
planeeringuga ettenähtud rajada;

Kooskõlastatud üldplaneeringu võtab Rae Vallavalitsus vastu ja viib läbi avalikustamise.

Koostas Kaie Narro
Arengu ja planeerimisameti juhataja arhitekt

Lisa 2.2

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658
Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamet.ee

Hr Veigo Gutmann
Rae Vallavalitsus
Aruküla tee 9
75301 HARJUMAA
info@rae.ee

Teie 09.07.2010 nr 6-2/1409
Meie 03.08.2010 nr HJR 6-8/14503

Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine

Lugupeetud vallavanem Gutmann

Esitasite Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (edaspidi nimetatud Keskkonnaamet)
heakskiitmiseks Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringu (edaspidi nimetatud üldplaneering) keskkonnamõju strateegilise
hindamise (edaspidi nimetatud KSH) aruande.
Keskkonnaamet tutvus Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringu (koostaja OÜ E-Konsult, töö nr E1044, Tallinn, juuli 2010) KSH
aruandega, avalike aruannete protokollidega ja avalikustamise muude materjalidega.
Käesolevaga kiidame keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(edaspidi nimetatud KeHJS) § 38 lg 1 ja lg 2 p 2-5, § 40 ning § 42 lg 2-5 alusel eelnimetatud
aruande heaks ning kinnitame alljärgnevad seiremeetmed:
Naabrussuhetel ja avalikul huvil põhinevate vastuväidete arv detailplaneeringute
menetlemisel, neist rahuldamata jäänud vastuväidete osakaal.
Üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute osakaal.
Rohealade pindala muutumine absoluutsuuruses ja elaniku kohta.
Ülenormatiivse müraga piirkonna suurus, seal elavate elanike arv ja osakaal.
Keskmine elamukruntide suurus piirkonnas.
Kortermajades elavate elanike osakaal.
Alevikku läbivate ja alevikust lähtuvate liiklusvoogude suhe.
Kergliiklusteedega varustatus (meetrit elaniku kohta).
Ühistranspordi kasutajate osakaal.
Laste koolitee: jalgsi, jalgrattaga, ühistranspordiga, autoga, muu – osakaal.
Era-mootorsõidukitega tehtud sõitude osakaal.
Mõõtmise sagedus: üks kord aastas.
Planeeringute regulaarne ülevaatamine vastavalt planeerimisseadusele.
Mõõtmise sagedus: 4 aastat (KOV valimisperiood).
Üldplaneeringu koostamisel tuleb arvestada KSH hindamise tulemusi ja kinnitatud
seiremeetmeid ning asutuste ja isikute arvamusega võimaluste piires (KeHJS § 43).

Harjumaa
Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn
Tel 674 4800, faks 674 4801
harju@keskkonnaamet.ee

Järvamaa
Wiedemanni 13, 72213 Türi
Tel 384 8688, faks 385 7118
jarva@keskkonnaamet.ee

Raplamaa
Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla
Tel 484 1171 faks 485 5798
rapla@keskkonnaamet.ee

KeHJS § 44 kohaselt tuleb strateegilise planeerimisdokumendi kehtestamise järel 14 päeva
jooksul teavitada lõikes 1 nimetatud asutusi ning tagada lõikes 2 nimetatud info
kättesaadavus.

OTSUSE PÕHJENDUSED:

I.

ÕIGUSLIK ALUS JA PÄDEVUS

Keskkonnaamet on KSH järelevalvaja KeHJS § 38 lg 1 alusel, kuna üldplaneeringuga
kavandatu elluviimine ei too eeldatavalt kaasa negatiivset piiriülest keskkonnamõju.
KSH aruande heakskiitmise või heakskiitmata jätmise üle otsustamiseks peab Keskkonnaamet
KSH järelevalvajana hindama aruande sisu ja KSH menetluse vastavust seadusest
tulenevatele nõuetele. Anda tuleb üldine hinnang KSH aruande kvaliteedile ja menetluse
õiguspärasusele.
Otsus üldplaneeringu KSH aruande heakskiitmise üle on tehtud KeHJS § 38 lg 1 ja lg 2 p 2-5,
§ 40 ning § 42 lg 2-5 alusel.

II.

MENETLUSE SENINE KÄIK

Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Rae Vallavalitsuse 21.
03.2006. a korraldusega nr 324.
Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus kiitis üldplaneeringu KSH programmi
heaks 13.07.2006 kirjaga nr 30-12-1/3765-2.
Rae Vallavalitsus esitas Keskkonnaametile üldplaneeringu KSH heakskiitmiseks 31.03.2010
kirja nr 6-2/1409. Keskkonnaamet asus 28.04.2010 kirjaga nr 6-8/14503-4 seisukohale, et
üldplaneeringu KSH aruannet on vaja täiendada.
Rae Vallavalitsus esitas täiendatud üldplaneeringu KSH aruande uuesti heakskiitmiseks
09.07.2010 kirjaga nr 6-2/1409.

III.

KSH ARUANDE AVALIKUSTAMINE

3.1. KSH aruande avalikustamisest teatamine:
KSH menetluse lahutamatuks osaks on KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu
korraldamine ning avalikkuse teavitamine KeHJS § 37 lg 1 ning § 41 kohaselt. Tulenevalt
KeHJS § 37 lg 1 ja § 41 teatab strateegilise planeerimisdokumendi koostaja KSH aruande
avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest ametlikus väljaandes Ametlikud
Teadaanded, ajalehes ja oma veebilehel ning elektrooniliselt või liht- või tähtkirjaga KeHJS
§ 36 lg 2 p 3 nimetatud asutusi ja isikuid, valitsusväliseid keskkonnaorganisatsioone
ühendavaid organisatsioone ning KeHJS § 36 lg 3 nimetatud asutusi ja isikuid.
KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise kohta ilmus teade 22.01.2010
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, 16.01.2010 ajalehes Rae Sõnumid. Aruande
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avalikustamisest teatati Rae Vallavalitsuse kodulehel
(http://www.rae.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=317&Itemid=270).
KSH juhtekspert Andres Levald saatis e-kirja (05.01.2010), KSH aruande avalikustamisest ja
avaliku arutelu toimumisest, alljärgnevatele asutustele: Tallinna Tervisekaitsetalitus, Harju
Maavalitsus, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, Põhja Regionaalne Maanteeamet,
Eesti
Keskkonnaühenduste
Koda,
Kultuuriministeerium,
Sotsiaalministeerium,
Keskkonnaministeerium.
Teadete sisu vastas KeHJS § 37 lg 2 ja § 41 nõutule. Teadete väljatrükid ja koopiad teadetest
on lisatud aruandele.

3.2. KSH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu:
KeHJS § 37 lg 3 ja § 41 kohaselt korraldab strateegilise planeerimisdokumendi koostaja KSH
aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu, avaliku väljapaneku kestus on vähemalt 21
päeva.
KSH aruande avalikustamise teadete kohaselt kestis üldplaneeringu KSH aruande avalik
väljapanek 01–22.02.2010, st 21 päeva. Üldplaneeringu koostamise aluseks olevate
dokumentidega ning KSH aruande eelnõuga oli võimalik tutvuda Rae Vallavalitsuse
kodulehel (www.rae.ee) ja Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri alevik tööpäevadel ning
OÜs E-Konsult Laki tn 12-A501, Tallinn.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande eelnõu kohta oli võimalik esitada kuni
22.02.2010 KSH korraldajale (Rae Vallavalitsus), kontaktisik Birgit Parmas ja KSH aruande
koostajale (OÜ E-Konsult), kontaktisik Eike Riis.
KSH aruande avalik arutelu toimus 22.02.2010 algusega kell 17 Rae Kultuurikeskuses
(Aruküla tee 9, Jüri alevik).
Arutelu protokoll ning osalejate nimekiri on esitatud KSH aruande lisas.

3.3. KSH aruande kohta esitatud ettepanekud, vastuväited ja küsimused ning nendega
arvestamine:
KeHJS § 37 lg 4 ja § 41 alusel on igaühel õigus tutvuda KSH aruande avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu ajal aruande ja strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat
keskkonnamõju käsitlevate muude dokumentidega, esitada aruande kohta ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi ning saada neile vastuseid. Paragrahvi 37 lg 5 ja § 41 järgi teeb
strateegilise planeerimisdokumendi koostaja koostöös eksperdiga avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete alusel KSH aruandes vajalikud
parandused ja täiendused. Ettepanekute ja vastuväidete arvessevõtmist kirjeldatakse ning
arvestamata jätmist põhjendatakse täiendatud aruandes või selle lisas. Kirjalikele küsimustele
vastatakse liht- või tähtkirjaga.
KSH aruande kohta esitasid kirjalikult ettepanekuid ja vastuväiteid alljärgnevad isikud: Birgit
Parmas (15.02.2010), Andres Liiv ja Külli Liiv (17.02.2010).
Esitatud arvamustele ja küsimustele on ekspert vastanud ja vastused on lisatud aruandele.
Esitatud ettepanekutega on üldjuhul arvestatud ning nende alusel aruannet täiendatud.
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Ettepanekute ja vastuväidetega, millega ekspert ei ole täielikult nõustunud, on kirjalikes
vastustes põhjendused esitatud.
Avalikul arutelul 22.02.2010 esitatud suulistele küsimustele vastati kohapeal.

IV. KSH ARUANDE VASTAVUS KEHTESTATUD NÕUETELE
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindas ja KSH aruande koostas OÜ E-Konsult
eksperdirühm koosseisus: KSH juhtekspert Andres Levald, bioloog Eike Riis ja
keskkonnaekspert Laur Linnupõld.
KSH hindaja vastab KeHJS § 34 lõikes 3 toodud tingimustele.
KSH aruande sisu määrab KeHJS § 40 ning heakskiidetud KSH programm.
KSH aruanne vastab seaduses toodud nõuetele. KSH menetlus vastab KeHJS seaduses toodud
nõuetele.
KSH aruande käsitlus vastab heakskiidetud KSH programmile, samuti on täiendatud töö
järeldusi ja soovitusi vastavalt menetluse vältel Keskkonnaameti poolt esitatud ettepanekutele.

Aruandes toodud soovitustega ja leevendavate meetmetega arvestamisel on eeldatavalt
võimalik leida keskkonnale ja elanikele vastuvõetav üldplaneeringu lahendus.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Rein Urman
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist juhataja ülesannetes

Koopia: OÜ E-KONSULT, admin@ekonsult.ee

Pille Vals 674 4815
pille.vals@keskkonnaamet.ee
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