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Sissejuhatus 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu koostas Lemma OÜ (reg nr 
11453673) Poolsaare Ärimaja OÜ tellimusel.  

Töö vastutav koostaja oli keskkonnaekspert Mihkel Vaarik. 

KSH eelhindamise koostamisel on lähtutud planeerimisseadusest (PlanS), keskkonnamõju 
hindamise ja juhtimissüsteemi seadusest (KeHJS), seaduse alusel Vabariigi Valitsuse 
29.08.2005 määrusega nr 224 kehtestatud „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda 
keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelust“ (edaspidi VV 
määrus) ja juhendist „Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhindamise metoodika 
täpsustamine“. Samuti on töö koostamisel arvestatud Keskkonnaministeeriumi tellimusel 
koostatud töödega „KMH/KSH eelhindamise juhend otsustaja tasandil, sh Natura 
eelhindamine“ ja „Keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse läbiviimise juhend. 
Planeerimisseaduse kohane menetlus“.  

Eelhinnangu andmisel lähtuti Eesti Vabariigi seadustest, samuti Jõelähtme Vallavolikogu 
poolt kehtestatud asjakohaste dokumentide nõuetest. Eelhinnangu sisus lähtuti eksperdi 
erialastest teadmistest ja kogemustest võimalike oluliste negatiivsete keskkonnamõjude 
esinemise kohta. 

Töö eesmärgiks oli selgitada, kas Saha-Loo tee 46 ja 48 kinnistute detailplaneeringu 
algatamisel on vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine või mitte.  

Lõpliku otsuse KSH algatamise vajalikkuse osas peab tegema kohalik omavalitsus. KSH 
vajalikkuse kohta tuleb küsida seisukohta kõigilt asjaomastelt asutustelt vastavalt KeHJS § 33 
lõikele 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108052012012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108052012012?leiaKehtiv
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1 Osapooled 

Planeeringust huvitatud isik:   

Poolsaare Ärimaja OÜ 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja:  

DP eskiisi koostas Optimal Projekt OÜ 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja 

Jõelähtme Vallavalitsus 

Otsustaja (strateegilise planeerimisdokumendi algataja ja kehtestaja):  

Jõelähtme Vallavolikogu 

KSH eelhinnangu koostaja: 

Lemma OÜ 
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1 Kavandatava tegevuse asukoht ja tegevuse kirjeldus 

Planeeringuala hõlmab Saha-Loo tee 46 (katastritunnus 24501:001:0846) ja Saha-Loo tee 48 
(katastritunnus 24501:001:0847) maaüksusi, mis asuvad Iru külas Vana-Narva mnt ja Saha-
Loo tee ristmiku piirkonnas. 

Planeeritava ala suuruseks on ca 1,1 ha.  

Eelhindamise objektiks on Jõelähtme vallas Iru külas asuvate Saha-Loo tee 46 ja 48 
kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute liitmine üheks 
ärimaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine ärimaja rajamiseks, 
juurdepääsu, parkimise ja tehnovarustuse lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine 
planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning muud planeerimisseaduse (PlanS) § 9 lg 2 
toodud eesmärgid. 

Detailplaneeringu algatamise taotlus sisaldab ettepanekut kehtiva Jõelähtme valla 
üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe osas. 

Joonis 1. Kinnistute asukoht. Allikas: Maa-amet. 

1.1 Asukoht 

Ala paikneb Vana-Narva mnt, Iru ja Narva tee piirkonnas, kus liituvad Jõelähtme valla, 
Maardu linna ja Viimsi valla piirid. 

Ala piirneb põhjast Viimsi valla Laiakülaga, eraldusjooneks on Narva maantee (lõik T12). Ida 
poolt piirneb ala Maardu linna eraldusjooneks on Saha-Loo tee (lõik T8). Lõuna pool on 
naabriks elamumaa sihtotstarbega Saha-Loo tee 44 ja Metsa tee 3a kinnistud, edelas Metsa 
tee 1 elamumaa kinnistu ja läänes Metsa tee, mille ääres on samuti elamumaad.  

Viimsi vallas üle Narva maantee on rohealad, otse vastas on Neste Eesti automaattankla. 
Maardu linnas üle Saha-Loo tee on ettevõtlusala. Jõelähtme valla Iru küla on elamupiirkond. 

 

DP ala  
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Saha-Loo tee 46 kinnistu pindala on 3874 m², millest metsamaa moodustab 2578 m² ja muu 
maa 1296 m². Maakasutuse sihtotstarve on üldkasutatav maa 100%. 

Saha-Loo tee 48 kinnistu pindala on 7409 m², millest metsamaa moodustab 1809 m² ja muu 
maa 5600 m². Maakasutuse sihtotstarve on ärimaa 100%. 

Saha-Loo tee 48 kinnistu on tasane suures osas lage rohumaa, idapoolne Saha-Loo tee 46 
kinnistuga piirnev osa on kaetud männipuistuga. Saha-Loo tee 46 on ebatasane ja valdavas 
osas kõrgendikul kasvava isetekkelise kõrghaljastusega, millest enamuse moodustavad 
samuti männid. Dendroloogilist hinnangut pole koostatud. 

 
Joonis 2. Vaade alale lääne poolt piki Narva maanteed. 

 
Joonis 3. Saha-Loo 46 on segamini pööratud paekivipinnas ja ohtralt olmejäätmeid. 
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Mõlemad kinnistud on hoonestamata. Ehitisregistri (https://www.ehr.ee) andmetel 
puuduvad kinnistutel ka rajatised. Olemasolevad kommunikatsioonid asuvad kas Narva 
maantee või Saha-Loo tee ääres. Saha-Loo tee 46 kinnistut läbib põhja-lõuna suunas Saha-
Loo teega paralleelne Telia Eesti AS sidekaabel. 

1.2 Detailplaneeringuga kavandatav tegevus 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kahe kinnistu liitmine üheks ärimaa sihtotstarbega 
krundiks ning ehitusõiguse määramine ärimaja rajamiseks, juurdepääsu, parkimise ja 
tehnovarustuse lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu 
elluviimiseks. 

 

Joonis 4. Väljavõte DP algatamistaotluse juures olevast eskiisist. Allikas: Optimal Projekt OÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ehr.ee/
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2 Kõrgemalseisvad planeeringud 

Harju maakonnaplaneering 2030+ (kehtestatud riigihalduse ministri 09.04.2018 
korraldusega nr 1.1-4/78) täpsustab tingimusi kohalike omavalitsuste territooriumite 
üldplaneeringute koostamiseks edaspidi. Jätkuvalt on tähtsustatud tasakaalustatud ruumilist 
arengut. Planeeritav ala ei kuulu määratletud rohevõrgustiku koosseisu. 

Saha-Loo tee äärest kulgeb Rail Baltica võimalik trassikoridor. Koridori alale on lubatud 
püstitada ajutisi ehitisi. 

Maakonnaplaneering on kohalike omavalitsuste uute üldplaneeringute koostamise aluseks. 
Sellega on vaja arvestada ka riigi ja kohalike omavalitsuste arengudokumentide koostamisel. 
DP alale maakonnaplaneering olulisi ja Jõelähtme valla ÜP-st erinevaid täiendavaid 
konkreetseid maakasutuspiiranguid ei sea.  

Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus maakonnaplaneeringuga. 

Kehtiva Jõelähtme valla ÜP (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 
40) järgi asub Saha-Loo 46 kinnistu looduslikul alal (rohealal). Ala idapiiril kulgeb Rail Baltica 
perspektiivne koridor (lilla viirutus). 

 

Joonis 5. Väljavõte Jõelähtme valla kehtivast ÜP-st 

Alal kehtib Iru küla Matsu 2 detailplaneering (kehtestatud 26.03.2002 Jõelähtme 
Vallavolikogu otsusega nr 18). Sellega moodustati lisaks väikeelamumaadele ka Saha-Loo tee 
48 ärimaakrunt ja Saha-Loo tee 46 üldmaa krunt. 
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Joonis 6. Väljavõte Matsu 2 DP asendiplaanist 
 

 

Joonis 7. Väljavõte Matsu 2 DP kehtivast põhijoonisest 
 

Algatatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Jõelähtme valla ÜP-d. 

Jõelähtme valla uus üldplaneering (koostamine algatati Jõelähtme Vallavolikogu 30.05.2012 
otsusega nr 294) kogu ala juhtotstarbe muutmist ärimaaks praegu samuti ette ei näe. 
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3 KSH vajadus lähtuvalt õigusaktidest 

Lähtudes Planeerimisseaduse (PlanS) § 1 lõikest 3 kohaldatakse planeeringu koostamise 
käigus läbiviidavale keskkonnamõju strateegilisele hindamisele PlanS-st tulenevaid 
menetlusnõudeid. Vastavalt PlanS § 124 lõikele 5 on KSH kohustuslik detailplaneeringu 
koostamisel, kui planeering on aluseks KeHJS § 6 lõike 1 kohasele tegevusele. Antud juhul 
tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõike 1 alla.  

PlanS § 124 lõike 6 alusel on KSH eelhinnang ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
kaalumine vajalik § 142 nimetatud detailplaneeringu (üldplaneeringut muutev) 
koostamisel. 

KSH algatamist ja algatamata jätmist reguleerib ka planeeringute puhul siiski KeHJS, mille § 
33 lõike 2 järgi tuleb KSH algatamise vajadust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui: 

 - kehtivas strateegilises planeerimisdokumendis tehakse (olulise keskkonnamõjuga) 
muudatusi; 

- koostatakse maakonnaplaneering või üldplaneering teemaplaneeringuna; 

- koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 või 3 sätestatud 
juhul (ÜP muutmine); 

- koostatakse detailplaneering, millega kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud 
valdkonda kuuluvat ja § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevust. 
 
Kui detailplaneeringu alusel kavandatav tegevus ei liigitu KeHJS § 33 lõike 1 punkti 3 alla, siis 
tuleb KSH algatamise vajalikkust kaaluda tulenevalt KeHJS § 33 lõike 2 punktidest 3 ja 4. 
Käesoleval juhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, siis konkreetsel 
juhul tuleneb KSH eelhinnangu vajadus detailplaneeringule ka otse PlanS § 142 lõikest 6.   
 
Täiendavalt, kui detailplaneeringu alusel kavandatav tegevus ei liigitu otseselt KeHJS § 33 
lõike 1 punkti 3 alla, siis tuleb KSH algatamise vajalikkust kaaluda tulenevalt KeHJS § 33 lõike 
2 punktidest 3 ja 4. Vabariigi Valitsuse 26.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, 
mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud 
loetelu“ võib seda kaaluda ka muudel juhtudel. 
 
Eelhinnangu andmisel lähtutakse KeHJS § 33 lõigete 3-5 kriteeriumidest, kusjuures hinnata 
tuleb kõikide (oluliste) kriteeriumide alusel, milline mõju võib DP-ga kavandatava 
tegevusega kaasneda. 
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4 Keskkonnamõjud  

4.1 Loodusvarade kasutamine, jäätme- ja energiamahukus 

Alal maavarasid ega muid taolisi loodusvarasid ei leidu. 

Hoonete ja rajatiste rajamisel ja kasutamisel tarbitakse paratamatult loodusvarasid (nt maa, 
veeressurss, energia, ehitusmaterjalid), kuid arvestades ehitusmahte ei põhjusta see nende 
varude kättesaadavuse vähenemist mujal.  

Ehitustegevusega kaasneb ehitusjäätmete teke. Antud planeeringu puhul pole oodata 
jäätmeteket mahus, mis võiks ületada piirkonna keskkonnataluvust. Ehitusjäätmete valdaja 
peab rakendama kõiki tehnoloogilisi võimalusi ehitusjäätmete liigiti kogumiseks tekkekohas, 
korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba 
omavale isikule ning rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks. Jäätmete 
käitlemise (sh kogumise) korraldamisel lähtutakse jäätmeseadusest ja kehtivast 
omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja nõuetest.  

Samuti kaasneb olmejäätmete teke hoonete kasutusperioodil. Jäätmed antakse üle 
jäätmekäitlejale. Juhul kui jäätmekäitlus korraldatakse vastavalt jäätmeseadusele ja valla 
jäätmehoolduseeskirjale, ei ole oodata sellest tulenevat olulist keskkonnamõju. 

4.2  Taimestik ja loomastik 

Ala kõrghaljastuse kohta dendroloogilist hinnangut koostatud ei ole. Vajadusel koostatakse 
see DP käigus. Maismaaloomastiku esinemise kohta alal andmed puuduvad. 

DP realiseerimisel on vajalik kõrghaljastuse osaline likvideerimine. Samas on kavas 
uushaljastuse rajamine ja selle hooldamine. 

Kinnistutel ei paikne EELIS andmebaasi http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx 
järgi kaitstavaid alasid ega üksikobjekte. 

4.3 Mõju kultuuriväärtustele 

Kultuurimälestiste riikliku registri https://register.muinas.ee järgi alal mälestised puuduvad. 
Lähimad arheoloogiamälestised on ca 360 m kaugusel läänes olev kivikalme (17540) ja veel 
kaugemal asulakoht (17539). 

Otsene või kaudne mõju kultuuriväärtustele DP realiseerimisel puudub.  

4.4 Jääkreostus 

DP alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole 
varasemalt toimunud tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust.  
Seetõttu ei ole eeldada pinnase- või põhjavee reostust, mis seaks piirangud 
detailplaneeringu algatamisele või kehtestamisele. 
 
 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx
https://register.muinas.ee/
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4.5 Maastik ja visuaalne mõju 

Hoonete ja tehnovõrkude asukohtade valikul ja kasutamisel tuleb arvestada maastiku ja 
looduskeskkonna eripära. 

Detailplaneeringu elluviimine muudab maastikuilmet. Tegemist on samas planeerimisega 
tiheasustusalal, intensiivse liiklusega teede ääres.  

4.6 Mõju pinna- ja põhjaveele  

Tegemist on kaitmata põhjaveega alaga. Piirkonnas on ühisveevärk ja kanalisatsioon.  

Planeeringuala veetarbimine piirkonna põhjaveevarudele olulist mõju ei avalda. 

Nõuetekohane reoveekäitlus olulist täiendavat negatiivset keskkonnamõju kaasa ei too.  

Sademevesi immutatakse krundi piires pinnasesse.  

Planeeritava tegevusega ei kaasne olulist mõju pinnasele, pinna- ja põhjaveele ega 
veevarustusele juhul, kui arvestatakse seadusandlusest tulenevate nõuetega.  

4.7 Mõju põhjavee režiimile 

Olulist mõju põhjavee režiimile ei ole.  

4.8 Mõju mullastikule  

Kavandatava tegevuse mõju mullastikule jääb ehitustegevusega hõlmatud alale.  

Olulist negatiivset mõju ei ole.  

4.9 Vee ja pinnase saastatus, müra, vibratsioon, valgus, soojus ja kiirgus  

Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte, 
samuti ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ega tegevusi. Liig- ja sademevee 
ärajuhtimisel arvestatakse kinnistu asukohta ja konkreetseid olusid. Ärajuhitavat liig- ja 
sademevett ei juhita naaberkinnistutele.  

Eelnevast tulenevalt ei ole kavandatava tegevusega kaasnevat vee- või pinnasereostuse 
teket.  

Hoone individuaalsetest küttelahendustest põhjustatud olulisi välisõhu saaste tasemeid ei 
ole oodata. Täiendavat soojust, kiirgust või lõhnahäiringut ei ole ette näha.  

Ehitusaegne tolm või asfalteerimistööd ehituse ajal põhjustavad teatavas ulatuses häiringut 
ja ebameeldivat lõhna, kuid see mõju on lühiajaline. 

Ehitustegevuse perioodil võib esineda kõrgendatud ehitusmüra ja vibratsiooni tasemeid. 
Tegu on mööduvate mõjudega.  

Kavandatava tegevuse hilisema kasutamisega kaasneb võimalik müra ja vibratsioon, kuid 
mitte norme ületaval tasemel. Kavandatava tegevusega kaasnevana on oodata, eriti 
päevastel tipptundidel, mõningast liikluskoormuste tõusu ning sellega kaasnevat täiendavat 
müra. Samas ei saa seda pidada tiheasustusalal antud asukohas väga oluliseks.  
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DP-ga kavandatud tegevustega ei lisandu eeldatavalt liiklusvoogu, mis võiks põhjustada 
normtasemeid („Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise 
ja hindamise meetodid”) ületavat müra või mõju õhukvaliteedile ulatuses, mis võiks ületada 
normtasemetele lähedasi väärtusi. 

Ehitustööde käigus toimub ehitusobjekti valgustamine. Võrreldes olemasoleva olukorraga 
on valgustusest tulenev keskkonnamõju (nii positiivne kui negatiivne) ebaoluline. Kinnistute 
valgus(reostus) võib tinglikult suureneda, kuid tiheasustuses hoone, parkla või tänava 
(turva)valgustust ei saa pidada negatiivseks keskkonnamõjuks. 

4.10 Avariiolukordade esinemise võimalikkus 

Planeeringualale ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ega tegevusi.  

Seega ei ole eeldada kavandavast tegevusest tulenevaid võimaliku olulise 
keskkonnamõjuga avariiolukordade võimalikkust.  

4.11 Lähipiirkonna teised arendused ja võimalik mõjude kumuleerumine 

Varem piirkonnas kavandatud muude arendustega koos ei ole oodata seonduvat olulist 
mõjude kumuleerumist või koosmõjude esinemist. Detailplaneeringus seatakse konkreetsed 
keskkonnatingimused. 

Eeldatavalt olulist kumulatiivset mõju planeeringuga kavandatav tegevus ei oma. 

4.12 Sotsiaal-majanduslikud jm tingimused 

Iru küla arengukavas aastateks 2010-2015 leitakse, et arvestades külaelanike inimressurssi, 
looduslike eeldusi ja inimeste soovi säilitada looduslähedast elukeskkonda, ei ole tootmise 
arendamine ja selleläbi töökohtade loomine perspektiivne, sest Iru jääb ikkagi peamiselt 
elurajooniks. Erandiks on Iru Tehnokeskus ja Saha-Loo teega külgnevatel aladel 
teenindusettevõtete rajamine, nagu sõiduautode esindused ja teenindused, kodutehnika 
esinduskauplused vms. Olulist sotsiaal-majanduslikku mõju ei ole ette näha.  

4.13 Piiriülene keskkonnamõju 

Piiriülest keskkonnamõju ei esine. 

4.14 Detailplaneeringu tähtsus Euroopa Liidu keskkonnaalaste õigusaktide 
nõuete ülevõtmisel  

Kui detailplaneeringuga planeeritakse võimalikku olulist keskkonnamõju kaasa toovat 
tegevust või sellega muudetakse kõrgemalseisvat strateegilist planeerimisdokumenti 
(üldplaneeringut), siis tuleb kaaluda keskkonnamõjude strateegilise hindamise teostamist. 
Põhimõte kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist on kooskõlas ka 
Euroopa Liidu keskkonnaalaste õigusaktidega, sest vastava põhimõtte sätestab ka Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2011/92/EL.  

Samuti tuleb rakendada detailplaneeringu menetluses Euroopa Liidu keskkonnaalastes 
õigusaktides sätestatud säästvuse, ettevaatlikkuse ja vältimise põhimõtteid. 
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5 Ettepanek KSH algatamise/algatamata jätmise kohta 

Planeeringuga ei kavandata tegevusi, mis kuuluksid keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga 
tegevuste loetellu. Planeeringulahendus ei vasta küll täies mahus kõrgemalseisvale 
strateegilisele dokumendile (praegu kehtiv Jõelähtme valla üldplaneering) ja DP-ga tehakse 
seega ettepanek täpsustada kehtivat üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas.  
 
KeHJS § 33 lõike 2 punkti 1 kohaselt tuleb detailplaneeringu elluviimisega kaasnevat 
keskkonnamõju hinnata vajaduse korral ka siis, kui § 33 lõikes 1 nimetatud strateegilises 
planeerimisdokumendis tehakse muudatusi. Antud juhul tekib vajadus täpsustada kehtivat 
Jõelähtme valla üldplaneeringut. 
 
Saha-Loo tee ääres perspektiivse Rail Baltica koridori servas asuva roheala ÜP-ga kavandatud 
funktsioon ei vasta praegusele tegelikule olukorrale. Tegemist ei ole alaga, mida kasutataks 
puhkeotstarbeks. Haljastu on risustatud ja heakorrastamata, kohati pinnavormide tõttu lausa 
ohtlik. Ärihoone moodustaks ka müratõkke magistraalteede (riigimaantee ja perspektiivne 
ringristmik) ja olemasoleva elamurajooni vahele. Samuti kavandatakse uushaljastus visuaalse 
barjäärina. 
 
Eelhindamise koostamine on eelkõige ennetusmeede avaliku huvi korral ja oma sisus 
nagunii vajalik omavalitsuse poolt DP algatamisel igati kaalutletud otsuse tegemisel. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust hinnati KeHJS § 33 lõigete 3-5 alusel 
koostatud eelhinnangus.  

Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada 
detailplaneeringu elluviimisel ja hoone ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat 
olulist keskkonnamõju. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole vajalik 
järgnevatel  põhjustel: 

1) Detailplaneeringu realiseerimisega ei saa hetkel teadaoleva info põhjal eeldada 
tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustumist, näiteks 
negatiivset mõju hüdrogeoloogilistele tingimustele ja veerežiimile; 

2) lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja 
maakasutusest, ei ole ette näha DP realiseerimisel esialgse eskiisiga kavandatud 
mahus antud asukohas muud olulist negatiivset keskkonnamõju; 

3) planeeringualal ei paikne teadaolevalt kaitsealuseid looduse üksikobjekte ja 
kaitsealasid, Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus 
võib mõjutada; 

4) detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, 
heaolu ega vara. Planeeritava tegevusega ei kaasne liikluskoormuse, mürataseme ja 
õhusaaste olulist suurenemist ning ülenormatiivsete saastetasemete esinemist; 
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5) detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega 
jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada olulist pinnase või vee reostust, mis seaks 
piiranguid kavandatavale maakasutusele või majandustegevusele; 

6) planeeritava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse, valgusreostuse 
ega inimese lõhnataju ületava ebameeldiva lõhnahäiringu teket.   

 

Puuduvad muud olulised kriteeriumid, mis detailplaneeringu ellurakendamisel kujutaks  
endast olulist negatiivset mõju keskkonnale, mis omakorda eeldaks KSH algatamist.  
Detaiplaneeringu keskkonnatingimustega arvestamine on igakülgselt võimalik 
planeeringumenetluse käigus vastavalt planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 12. Samuti saab DP 
koosseisus vajadusel teha täpsemaid uuringuid ja anda hinnanguid. 

KSH algatamise või mittealgatamise otsuse saab teha siiski vaid kohalik omavalitsus. Enne 
KSH üle otsustamist tuleb omavalitsusel küsida DP algatamisotsuse eelnõu põhjal seisukohta 
asjaomastelt asutustelt vastavalt KeHJS § 33 lg 6, eeskätt Keskkonnaametilt.  
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