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1. SISSEJUHATUS
Käesolev ekspertarvamus on koostatud Keila Linnavalitsuse tellimusel (TVL 728/16, 19.
jaanuar 2016) OÜ Hendrikson & Ko ekspertide poolt.
Eksperthinnang viidi läbi Harju maakonna Keila linna Jões aare kinnistu detailplaneeringu
väljatöötatud lahendusele ( Arhitekti- ja Inseneribüroo Arx OÜ, töö nr 1401).
Käesolev töö on teostatud eesmärgiga aidata kaasa detailplaneeringu parima võimaliku
lahenduse väljatöötamisele ja seeläbi kõigi osapoolte huvide maksimaalselt
tasakaalustatud arvestamisele. Töö käigus hinnatakse võimalikke mõ jusid keskkonnale,
mis võivad kaasneda koostatava detailplaneeringu elluviimisega ning vajadusel nähakse
ette leevendavad meetmed mõjude minimeerimiseks ja/või vältimiseks.
Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju
inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju
peetakse oluliseks, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust,
põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu,
kultuuripärandi või vara.
Detailplaneering on koostatud vastavalt Keila Linnavalitsuse korraldusele 1. veebruar
2007. a nr 29 Jõesaare detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning
Jõesaare detailplaneeringu lähteseisukohtadele.
Töörühma koosseis:
Riin Kutsar – juhtivekspert, KMH litsents KMH0131
Janek Kivi – keskkonnaspetsialist, mõju taimestikule
Ülle Jõgar – mõju taimestikule
Tõnn Tuvikene – keskkonnaspetsialist, mõju veestikule
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2. ÜLEVAADE KAVANDATAVAST TEGEVUSEST
Planeeringuala asub Keila linna idaosas, Keila jõe peasängis ja taas avatud vasakharu
vahel oleval Jõepargi kinnistul (kü: 29601:015:1210) (joonis 1). Detailplaneeringu pindala
on 18,91 ha. Jõepargi kinnistu jaguneb sihtotstarbeliselt sotsiaalmaaks 50%,
elamumaaks 35% ja kaitsealuseks maaks 15%.
Detailplaneeringu eesmärk on Jõesaare maa-ala efektiivsem kasutus, seega
kavandatakse varasemates asukohtades olnud hoonestuse taastamist ning saarest
suurem osa planeeritakse muuta avaliku kasutu sega heakorrastatud rohealaks.

Joonis 1. Keila Jõesaare detailplaneeringu paiknemine Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti
WMS-kaardirakendus, 2016.

Planeeringuga jagatakse maa-ala 10 krundiks, moodustatakse 4 elamumaa, 3
sotsiaalmaa ja 2 kaitsealuse maa ning 1 transpordimaa krunt ning neile mää ratakse
maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatus ning tingimused (vt joonis 2).
Planeeringuga planeeritakse jõe kallaste äärde reeglina kas sotsiaalmaa või kaitsealuse
maa sihtotstarbega kinnistud ning nähakse ette elamumaad läbiv jalgtee avalikuks
kasutuseks (kinnitus pos 5). Lisaks säilitatakse olemasolevad väljakujunenud jalgteed ja
väärtuslik kõrghaljastus.
Kirde- ja idakaldale jõe peaharu äärde jäävad planeeringulahenduse kohaselt elamumaa
sihtotstarbega kinnistud (pos 2, 3 ja 5). Planeeringuga kavandatakse ühe ridaelamu, ühe
korterelamu ja nelja paarielamu rajamist. Planeeringu eesmärkide elluviimiseks on vajalik
ehituskeeluvööndi vähendamine.
Arendusega kaasneb ala heakorrastamine vastavalt pargi hoolduskava soovitustele,
likvideeritakse võsa ja isetekkeline alusmets, puistude tihedus viiakse pargile
iseloomulikule tasemele, taastatakse pargiaasade -puistute avatud-suletud alade
struktuur, avatakse vaated põlispuudele puistute taustal ja korrastatakse jõe kaldad.
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Juurdepääs detailplaneeringu alale toimub üle, pärast jõe vasakharu avamist ehitatud,
silla Linnuse tn pikendusel.
Detailplaneeringu koostamise käigus on planeeringualal läbiviidud mitmeid erinevai d
inventuure ja alusuuringuid:
OÜ Kivisilla ja Maa ja Vesi AS 2015. a koostatud Keila mõisa pargi (KLO 1200586)
ökoloogilise restaureerimise projekt.
Keila mõisa pargi hoolduskava on koostatud 2013 a Artes Terrae OÜ
(Hoolduskava osana koostatud: Keila mõisa pargi dendroloogiline hindamine
2013.a.).
Kobras AS on koostanud 2010. a Keila linnas asuva Keila jõe vasaku haru
puhastamisest ja jõeäärsete alade korrastamisest, alates Tõllaaugu lähedal
asuvast jõe lahknemise kohast kuni Linnuse tänava silla lähedal asuva Keila jõe
ühinemise kohani.
OÜ Agu on Jõesaarel läbi viinud mitmeid arheoloogilisi uuringuid. 2007. a viidi läbi
OÜ poolt terve Jõesaare ulatuses arheoloogiline uuring, millega määrati alal
arheoloogiliste mälestiste kaitsevööndid ja piirid.
OÜ Arhegraatori poolt viidi läbi 2009. a saare kirdeosas karjakastelli asukoha
kindlaks määramiseks.
Ala puittaimestiku haljastusliku hinnang on teostatud 2004 -2005. a
metsandusteadlase insener-dendroloog Helgi-Milvi Uuslandi poolt, mida on
täiendanud ja täpsustanud 2009-2010. a Tiiu Eller. Puittaimestiku inventuuri
koordineeris Haljastus OÜ.
Eelpoolnimetatud uuringute tulemused olid ühtlasi sisendiks käesoleva ekspertarvamuse
koostamisel.
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Joonis 2. Keila Jõesaare maaüksuse detailplaneeringu eskiislahendus (väljavõte). Allikas: Arhitektuuri- ja inseneribüroo ARX OÜ.
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3. VASTAVUS KEHTIVATELE ÕIGUSAKTIDELE
JA STRATEEGILISTELE
PLANEERIMISDOKUMENTIDELE
3.1. STRATEEGILISED PLANEERMISDOKUMENDID
Alljärgnevalt tuuakse ülevaade planeeringuga seotud varasem atest arengutest ja
asjakohastest planeerimisdokumentidest. Olulisemateks käesoleva detailplaneeringuga
seonduvateks strateegilisteks arengudokumentideks on:
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“(2003 a)
Keila linna üldplaneering 1 on kehtestatud Keila Linnavolikogu 15. oktoober 2002
määrusega nr 31.
Keila idaosa üldplaneering, kehtestatud Keila linnavolikogu poolt 24.11.1998
otsusega nr 44.

3.1.1.

HARJU MAAKONNAPLANEERINGU TEEMAPLANEERING
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering 2 „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ käsitleb rohevõrgustikke ning väärtuslikke maastike.
Teemaplaneeringu eesmärk on määratleda väärtuslikud kultuurmaastikud ja põllud ning
roheline võrgustik Harju maakonnas ning tulenevalt nende säilitamise vajadusest seada
tingimused asustuse ja maakasutuse suunamiseks. Pärast Harju maavanema 11.02.2003
korraldusega nr 356-k kehtestatud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu
"Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kehtestamist on täpsustatud
rohelise võrgustiku alade paigutust hiljem kehtestatud kohalike omavalitsuste
üldplaneeringutega.
Vastavalt maakonna teemaplaneeringule paikneb planeeringuala täies ulatuses
Harjumaa rohevööndi tuumala (T9) piirkonnas. Teemaplaneeringuga on määratud Harju
maakonna rohevõrgustiku ja väär tuslike maastike paiknemise üldsuunad, mille järgi
kuulub detailplaneeringute ala maakonna rohevõrgustiku tuumalade hulka.

1

Keila linna üldplaneering http://www.keila.ee/uldplaneering
Harju maavalitsuse veebileht http://harju.maavalitsus.ee/asustust-ja-maakasutustsuunavad-keskkonnatingimused-roheline-vorgustik-1
2
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Joonis 3. Harjumaa rohevööndi tuumala (T9) Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa -ameti W MSkaardirakendus, 2016.

Roheline võrgustik täiendab funktsionaalselt kaitsealade võrgustikku, ühendades need
looduslike aladega ühtseks terviklikuks süsteemiks. Võrgustiku moodustavad
ümbritsevatest
aladest
kõrgema
loodusliku
väärtusega
ja/või
intensiivse
majandustegevuse suhtes tundlikud alad.
Võrgustik on struktuurselt jaotatud tuumaladeks ja koridorideks. Tuumalade puhul on
tegemist piirkonnaga, millele süsteemi funktsioneerimine valdavalt toetub. Tuumalade
käsitlemisel tuleb arvestada ka, et nende lahutamatuks osaks on äärealad. Tuumalade
säilimine toimub eelkõige äärealade rohelise võrgustikuga sobiva maakasutuse kaudu.

3.1.2.

KEILA LINNA ÜLDPLANEERING
Üldplaneeringus on Jõesaare kinnistu määratud osaliselt üldkasutavaks maaks,
ühiskondlike hooneta ja väikeelamumaaks planeeritud tänavavõrguga (joonis 4).
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise kohaselt väärib Keila jõepark
tähelepanu nii kultuuriajaloolise tausta kui omapärase paiknemisega jõeharude vahel.
Alal tuleks soodustada pargi kasutamist, korrastamist ja hooldamist. 3 2012. aastal on
Keila Linnavalitsuse ettevõtmisel kaldad korrastatud, avati vaated ja taastati veevool
ümber jõesaare.

3

Keila linna üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine
http://www.keila.ee/documents/179240/388491/st rateegia.pdf/6903b21c-2cac-466d8960-2dde854a95d5
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Joonis 4. Väljavõte Keila Linna üldplaneeringu maakasutuskaardist (Väljavõte Keila linna
üldplaneeringu muudatustega põhijoonisest).

Detailplaneeringualale jäävad mitmed loodus- ja muinsuskaitsealused piirangud, vt joonis
5.

Joonis 5 Väljavõte Keila Linna üldplaneeringuga kehtestatud piirangud ja kaitsetsoonid.
(Väljavõte Keila linna üldplaneeringu piirangute ja kaitsetsoonide põhijoonisest).
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3.1.3.

KEILA IDAOSA ÜLDPLANEERING
Idaosa üldplaneering on kehtestatud vaid Keila jõe saare ala osas, kuigi see on koostatud
oluliselt laiema maa-ala kohta, mis ulatub osaliselt Saue ja Keila valla territooriumile.
Keila linna üldplaneering (2002) käsitleb idaosa üldplaneeringut jõesaare osas muutmata
kujul, ülejäänud osas on planeeringut arvestatud soovituslikuna. Saare territooriumil
jäävad kehtima idaosa üldplaneeringu poolt kehtestatud ehitustingimused.
Kehtivad Keila linna idaosa üldplaneering ja Keila linna üldplaneering näevad ette
ulatusliku väikeelamumaa Jõepargis. Keila linna üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise käigus on jõutud järeldusele, et üldplaneering ja selle
maakasutusstrateegia elluviimine leevendab mitmeid seniseid Keila linna probleeme ja
üldplaneeringu elluviimine planeeritud maakasu tuses ei too kaasa olulises mahus
negatiivseid keskkonnamõjusid.

3.2. TEGEVUSE VASTAVUS ÕIGUSAKTIDELE
Loodus- ja veekaitse piirangud, millega tuleb tööde läbiviimisel arvestada:
Veekogu kalda piiranguvöönd (Looduskaitseseadus § 34-35 ja § 37)
Keila jõe kalda piiranguvööndi laius on 100 m. Ranna või kalda kaitse eesmärk on rannal
või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest läh tuva kahjuliku mõju
piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise
ja juurdepääsu tagamine. Veekogu kalda piiranguvööndis on keelatud veekogu
veetaseme ja kaldajoone muutmine, seda juhul, kui kaitse -eeskirjaga ei sätestata teisiti,
samuti on keelatud mootorsõidukiga liikumine maastikul, kus puuduvad selleks ette
nähtud teed. Kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja pinnase
kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine. Ranna piiranguvööndis on keelatud lageraie.
Veekogu kalda ehituskeeluvöönd (Looduskaits eseadus § 34 ja § 38)
Keila jõe ehituskeeluvööndi laius on 50 m. Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute
hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.
Veekogu veekaitsevöönd (Veeseadus § 29)
Keila jõe veekaitsevööndi laius on 10 m. Veekogu kalda veekaitsevöönd on kehtestatud
vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks.
Veekaitsevööndis on keelatud: maavarade ja maa -ainese kaevandamine ning
geoloogilise uuringu teostamine, puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti
nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde
tegemisel.
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4. PLANEERINGUALA KIRJELDUS
4.1. AJALUGU
Keila jõesaarel asus alates keskajast kuni 20. sajandi alguseni mõisasüda. Arvatavasti
püstitati esimesed hooned Kegelite suguvõsa poolt Keila jõe saarele juba 1350. aastate
paiku, kuid ametlikult nimetatakse ürikuis Keila mõisa (saksa keel es Kegel) esmakordselt
1433. aastal kui Keila mõis läks Liivi ordu valdusesse ja allu s seega Tallinna komtuurile.
Ordu jäi Keila mõisa omanikuks kuni Liivi sõjani.
Keskaegsest linnusest idapool asuv praeguseni säilinud mõisahoone on ehitatud ilmselt
mõisnik Carl Reinhold von Koskulli ajal 19. sajandi alguses. Algselt oli tegu pika,
ühekordse ning kõrge viilkatusega elamuga. Ainult hoone keskosa oli kahekordne, millel
omakorda madal väljaehitus peasissekäiguga.
Tegu oli muljetavaldava mõisakompleksiga, mill el oli palju abihooneid ning kaunis park.
Jõesaarel ringi jalutades võib märgata mitmeid jälgi tolleaegsest hoonestusest ja
maastikukujundusest. Näha on veel vana karjakastelli vundament ning linnusest põhja
pool võib aimata tiigi asuk ohta. Teisele poole jõge jäävad viinaköögi ning kahe
moonakamaja varemed.
Keila mõisa mõisaomanikud vahetusid sageli (1816- 1929). Aastatel 1929–1934 ja 1938–
1947 tegutses Keila mõisa peahoones Keila põllutöökool, hiljem sõjaväekomissariaat,
võõrastemaja ning trükikoda. Alates 1988. aastast tegutseb hoones Harjumaa Muuseum.
Viimane mõisa õigusjärgne omanik Arne Kalm kinkis h oone Eesti riigile 1995. aastal 4.
Park on Keila mõisa lahutamatu osa, mis asub peahoonest lõuna ja kagu pool. Keila
jõepargi tähtsamaks maastikukompositsiooniks on puittaimestik, mis lahutamatult seotud
maastikukomponentidega, vee ja reljeefiga. Park on tänaseks metsistunud, kuid
hoomatav oma algsetes ajaloolistes piirides (19. sajandi I pool). Arvatavasti rajati pa rgi
esimesed osad juba 18. sajandi lõpul, ku id peamine pargiosa kujundati ilmselt koos uue
peahoone ehitamisega 19. sajandi algul. Keskkonnaregistri andmetel võeti park kaitse
alla Keila raj. TSN TK otsusega nr 167 (31.08.1959. a. Kohaliku tähtsusega objektide
võtmisest riikliku kaitse alla).
Praeguseks on suurem osa varasemast hoonestusest hävinenud ja endist mõisa
peahoonet kasutab Harjumaa Muuseum. Linnuse tänava ääres on mõned elamud.

4.2. KULTUURIVÄÄRTUSED
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse organite ning mälestiste omanike ja valdajate õigusi ja
kohustusi kultuurimälestiste (ehk mälestiste) ja muinsuskaitsealade kaitse korraldamisel,
samuti
mälestiste
ning
muinsuskaitsealade
säilimise
tagamisel
reguleerib
muinsuskaitseseadus. Andmed mälestiste kohta on koondatud kultuurimälestiste riiklikku
registrisse ning Maa-ameti geoportaali vastavasse kaardirakendusse.

4

Allikas: Harjumaa muuseum
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Keila linnas asuval Jõepargi kinnistul asub kolm kultuurimälestiste riiklikku registrisse
kantud riikliku kultuurimälestist, Keila kindlustatud elamu (reg nr 21517), kindlustatud
elamu kultuurkiht (reg nr 17881) ja kultusekivi (reg nr 17882). Kultuurimälestiste kaitseks
on moodustatud osalisele alale Keila pargi piiridesse kinnismälestiste kaitsevöönd
(joonis 6). Keila mõisa park ei ole muinsuskaitsealune park.
Tuginedes Keila mõisapargis teostatud arheoloogilistele kaevamistele (1977.aastal) ja
eeluuringutele (2007.aastal) võib mõisapargi oluliseks osaks pidada pargi keskel
paiknenud regulaaraeda 17.sajandist. Korrapärase planeeringuga 9 ruuduks (Quartiren)
jagatud aeda kirjeldatakse 1694.aastal koostatud dokumendis „Inventarium“.

Joonis 6. Planeeringualal paiknevad kultuurimälestised. Aluskaart: Maa-ameti kultuurimälestiste
kaardirakendus, 2016.

4.3. KESKKONNATINGIMUSED
4.3.1.

KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID
Detailplaneeringuala kattub täies ulatuses kaitsealaga, milleks on kaitsealune park - Keila
mõisa park. Keila mõisa park on looduskaitsealune park - maastikukaitseala eritüüp
(KLO1200586), mille pindala on 16,85 ha (Joonis 7).
Kaitsekorralduse aluseks on Vabariigi Valits use 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 5, mis
käsitleb maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud parkide, arboreetum ite ja puistute
kaitset ja kasutamist. Pargi kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu,
dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult
väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos
edasise kasutamise ja arendamise suunamisega.

5

VV määrus Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse -eeskiri; Vastu võetud
03.03.2006 nr 64 (RT I 2006, 12, 89)
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Joonis 7. Keila mõisa park. Aluskaart: Eesti põhikaart, Maa-ameti W MS-kaardirakendus, 2016.

Kaitse-eeskirja kohaselt on pargi ilme ja liigikoosseisu säilimise tagamiseks pargis
vajalikud tööd niitmine ning puu- ja põõsarinde kujundamine.
Pargi valitseja, Keskkonnaameti, nõusolekuta on pargis keelatud:
1) puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie;
2) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
3) projekteerimistingimuste andmine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
6) ehitusloa andmine;
7) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
8) katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine;
9) maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine;
10) metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine;
11) puhtpuistute kujundamine;
12) uuendusraie;
13) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
14) uue maaparandussüsteemi rajamine.
Kaitsealused pargid on mõeldud avalikuks kasutamise ks. Pargi külastajate arvu peab
reguleerima vastavalt pargi suurusele ja koormustaluvusele. Üle 50 osalejaga
rahvaürituste puhul, selleks ettevalmistamata asukohas, on vaja kaitseala valitseja luba.
Pargis on keelatud sõidukitega sõitmine väljaspool selleks määratud te id ja parkimine on
lubatud vaid parklates.
Keila mõisa pargile on koostatud hoolduskava 6 (Artes Terrae OÜ, Tartu 2013), mis
kasutatav looduskaitseseaduse § 25 kohaselt kaitsekorralduskavana. Keila mõisa pargi
hoolduskava eesmärk on määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja
tutvustamisele suunatud kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde

6

Keila mõisa pargi hoolduskava; koostatud 2013 a Artes Terrae OÜ.
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mahu, koha, ulatuse, kirjelduse, võimaliku korraldajaga . Pargiruumi pikaajalise kaitseeesmärgina on sätestatud ajaloolise pargiruumi säilimine ja selle maastikuarhitektuurse
seisundi parandamine.
Keila mõisa pargi väärtusteks loetakse:
vabakujunduslik pargiruum Keila jõe kallastel (kompositsioon);
vana teedesüsteemi olemasolu pargis ja lähialadel;
linnuse varemed;
vanad tammed, pärnad, lehised;
puhkeala Keila linna elanikele ja külalistele (vaated, veekogud jmt);
rahvaürituste korraldamise võimalus.

4.3.2.

PARGI PUITTAIMESTIK
Keila pargi maastikukompositsiooniks on puittaimestik, mis on lahutamatult seotud
maastikukomponentidega, vee ja reljeefiga. Hooldamata ning metsistunud Keila mõisa
pargi puittaimestik on liigivaene, kus esinevad valdavalt kohaliku päritoluga
puittaimeliigid. Pargialale, vasakpoolse jõekäärule on viimastel aastatel isututatud noori
puid (erinevaid vahtrate, leppade ja remmelgate vorme), mis annavad ümbruskonnale
liigilist mitmekesisust. Võõrpuuliikidest väärib eraldi märkimist pargi kirdenurgas kasvav
hall pähklipuu (Juglans cinerea).
Keila mõisa pargis on säilinud mitmeid kõrges vanuses puid, mis on istutatud 18 ja 19
sajandil. Samuti esineb pargis suuremõõtmelisi sangleppasid, mille vanus küünib kuni 80
aastani. Vanematest puudest leidub pargis hariliku tamme (Quercus robur), hariliku saare
(Fraxinus excelsior), hariliku vahtra (Acer platanoides), hariliku kuuse (Picea abies) ja
hariliku pärna (Tilia cordata) isendeid.
Üksikpuudena hinnatud puuliikide protsentuaalne ko osseis on esitatud tabelis 1.
Tabel 1. Keila mõisapargis esinevate üksikpuude taksonite nimekiri
Nr

Liigilühend

Liik eesti keeles

Liik ladina keeles

Osakaal (%)

1

Hk

Harilik hobukastan

Aesculus hippocastanum

1

2

Ja

Harilik jalakas

Ulmus glabra

4

3

Kik

Kikkapuu

Euonymus sp

1

4

KsA

Arukask

Betula pendula

2

5

Ku

Harilik kuusk

Picea abies

6

Ld

Leeder

Sambucus sp

1

7

Lh

Lehis

Larix sp

2

8

Lm

Sanglepp

Alnus glutinosa

9

9

Lv

Hall lepp

Alnus incana

1

10

Ma

Harilik mänd

Pinus sylvestris

1

11

PhH

Hall pähklipuu

Juglans cinerea

1

12

Pä

Harilik pärn

Tilia cordata

5

12
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Liigilühend

Liik eesti keeles

Liik ladina keeles

Osakaal (%)

13

Sa

Harilik saar

Fraxinus excelsior

18

14

Ta

Harilik tamm

Quercus robur

28

15

Va

Harilik vaher

Acer platanoides

15

Keila mõisa pargis on hinnatud haljastuslik väärtus 34 dendroloogilisel objektil ning 59
puistu eraldisel. Hinnatud puud paiknevad hajusalt üle planeeringuala, Keila mõisa pargi
piires. Üksikpuudena hinnatud isendid on kõrges eas puud, mis pärinevad maastikupargi
algkujunduselementide hulgast. Puisturühmi esindavad pargielemendid-, on tekkinud
pargimaastiku loodusliku uuenemise teel.
I väärtusklass kuulub 24 dendroloogilist objekti,
II väärtusklass kuulub 45 dendroloogilist objekti,
III väärtusklass kuulub 39 dendroloogilist objekti,
IV väärtusklass kuulub 1 dendroloogiline objekt,
V väärtusklass kuulub 1 dendroloogiline objekt.

4.3.3.

KAITSTAVAD LOOMALIIGID
Keskkonnaregistri EELIS andmete kohaselt on planeeringualal registreeritud kolm II
kaitsekategooria kaitsealust nahkhiireliiki - suurvidevlane (Nyctalus noctula), veelendlane
(Myotis daubentonii) ning põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii). Nahkhiirte lennuala
registreeriti Keila pargis 2012. a (Tabel 2, joonis 8). Tegemist on Eestis laialt levinud
nahkhiireliikidega.
Tabel 2. Kaitsealuste imetajaliikide esinemi ne kavandataval planeeringualal
Liigi nimi eesti keeles

Liigi nimi ladina keeles

Jälgimise aasta

Kaitsestaatus ja ohustatus

Põhja-nahkhiir

Eptesicus nilssonii

2012

II kat

ohuväline

Veelendlane

Myotis ps

2012

II kat

ohuväline

Suurvidevlane

Nyctalus noctula

2012

II kat

ohuväline
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Joonis 8. Planeerinualal esinevate käsitiivaliste toitumis ja lennuala Aluskaart: Eesti põhikaart,
Maa-ameti W MS-kaardirakendus, 2016.

Põhja-nahkhiir (KLO9115652) on Eestis laialt levinud ja arvukas nahkhiireliik. Tegemist
on paikse liigiga, kes kasutab talvitumiseks mitmesuguseid maa -aluseid rajatisi (suurtest
käikudest väikeste keldriteni). Toitumisaladena kasutab põhja -nahkhiir mitmesuguseid
biotoope, pargid, veekogude äärealad, metsalagendikud ning erinevad linnamaastiku
osad (majahoovid, tänavad jne). Saaki püüab põhja -nahkhiir tavaliselt kõrgemal kui 4
meetrit. Puistus toitub enamasti puude võrade tasandil või nende kohal. Liik võib
varjepaigana kasutada ka toitumisala. Liikumisteedena ei ole põhja-nahkhiirele olulised
varju pakkuvad lineaarsed maastikuelemendid ning liik ületab tihti ka avatud (lagedaid)
alasid.
Veelendlane (KLO9115771) on Eestis laialt levinud nahkhiireliik. Talvituvad maa-alustes
rajatistes ja suuremates maa- ja jääkeldrites. Toitumisaladeks on veelendlastel tiigid,
järved, vooluveekogud ja ka merelahed. Toitumislend on tüüpiliselt veepinnale väga
lähedal. Toitumiseks võidakse kasutada ka puistuid ja nende servaalasid. Valgustuse
suhtes tundlik liik, kes väldib üldjuhul valgustatud alasid. Toitumisalad paiknevad
varjepaigast enamasti kahe kuni viie, maksimaalselt 10 km kaugusel. Liikumisteedena
kasutavad veelendlased veekogusid ning lineaarseid maastikuelemente (hekid,
metsaservad, alleed jm). Avatud alade ületamist väldivad.
Suurvidevlane (KLO9115815) on Eestis paiguti levinud nahkhiireliik. Tegemist on
rändliigiga, kes esineb Eestis maist septembrini. Suviste varjepaikadena kasutavad
suurvidevlased puuõõnsuseid, kuid võivad asustada ka hooneid ning v arjekaste.
Suurvidevlasi on leitud näiteks suurte korterelamute ventilatsioonisüsteemidest. Saaki
püüavad suurvidevlased avatud aladel, veekogude läheduses või puistute kohal. Toitudes
lendavad nad enamasti kõrgel (10-50m). Suurvidevlased võivad jahti pida da ka
tänavalaternate kohal.
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PINNA- JA PÕHJAVESI
Planeeringuala hõlmab osaliselt Keila jõge ( VEE1096100) Keila mõisa pargi piirkonnas.
Keila jõgi kuulub osaliselt lõhilaste kudemispaikade nimekirja, kuid seda all pool Keila
Jõesaare planeeringualast. Keila jõe seisund on jõekogumite koondseisundi tabeli 7
alusel Keila_2 profiilis viimastel aastatel olnud kesise ja hea piiril.
Põhjavesi on maakoores sisalduv vaba vesi, mis liigub gravitatsioonijõu ja rõhu
vähenemise suunas läbi kivimipooride ja -lõhede ning võib koguneda kaevudesse ja
imbuda pinnaveekogudesse. Suhteliselt paremini lasevad vett läbi karstunud ja lõhelised
lubjakivid, poorsed liivakivid ja liivakas -kruusakad setted. Need moodustavad maapõues
vettandvaid kihte. Savikad kivimid on suure filtrats ioonitakistusega ning moodustavad
seetõttu vettpidavaid eralduskihte, mis isoleerivad veejuhte üksteisest.
Planeeringuala asub Lääne-Eesti vesikonna Harju alamvesikonnas. Planeeringuala
paikneb lõheliste ja karstunud kivimite põhjaveekihil, mis on piisaval t vett andvad.
Detailplaneering on kavandatud nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega alale (Joonis 9)
ja sellest tulenevalt on tegu reostustundliku alaga , kus pinnakatte paksus on avaldavalt
alla 2 m.

Joonis 9. Põhjavee loodusliku kaitstuse hinnang. Planeeringuala tähistatud rohelise ringalaga.
Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal, 2016.

Enamus planeeringuala ehitistest on liitunud ühisveevärgiga ja ühiskanalisatsiooniga.
Detailplaneeringuga, kuhu on planeeritud uued elamud pos 2, 3 ja 5 (vt joonis 2)
lahendatakse kinnistute ehitiste veevarustus ning kanalisatsioon ühisvõrku, mis asub
Linnuse 9 (muuseumi) läheduses. Kinnistute pos 2, 3 ja 5 (vt joonis 2) reovee
lahenduseks on planeeritud paigaldada kontrollkaevud , mis on ühtlasi kanalisatsiooni
liitumispunktideks, 0,5 m kinnistust väljapoole. Planeeringualale lähim ühisveevärgi
7

Veekogumite koondseisund 2014. aasa seireandmetega. Keskkonnaagentuur
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torustik läbimõõduga 110 mm asub kinnistu Linnuse 9 (muuseumi) läheduses.
Planeeritakse pikendada olemasoleva veetorustiku kuni Pos 5 kinnistuni, paigaldades
kinnistu piirile liitumispunktid.
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5. KAVANDATAVA
MÕJU

TEGEVUSEGA

KAASNEV

5.1. MÕJU KAITSTAVATELE LOODUSOBJEKTIDELE
Igasugune füüsilise keskkonna muutmine võib põhjustada pargi ökoloogili se tasakaalu
ning visuaalne ilme muutust. Oluline on läbi planeeritavate ja kavandatavate tegevuste
tagada, et pargimaastik, sh avatud-suletud ruum, maastikuvaated, vanad puud, liigid ja
elupaigad säilitavad soodsa seisundi ning kooskõlastada tegevus pargi valitsejaga.
Pargiruumi väärtuste säilimise puhul on peetud ohuteguriteks kontrollimatut omavolili st
ehitamist, raiet ja istutamist, ehitus - ja hooldustöödel puujuurte/-tüvede/-võrade
kahjustamist, järjepidevat hoolduse lakkamist jne. Pargiruumi pikaajalised kaitse eesmärgid on tagatud läbi ajaloolise pargiruumi säi limise ja maastikuarhitektuurse
seisundi parandamise.
Kuna tegemist on ajalooliselt väärtusliku pargimaastikuga kaasneb detailplaneeringu
elluviimisel ajalooliselt väärtusliku pargi teatav ümberkujundamine. Samuti väheneb
detailplaneeringuga elluviimisel kaitsealuse pargi pindala, elamu ja t eealuse maanäol.
Alal kehtib kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjas sätestatud
kaitsekord. Pargi valitsejaks on Keskkonnaamet.
Planeeringulahenduse väljatöötamisel on praeguseks arvestatud pargi valitseja,
Keskkonnaameti 8, ettepanekuga vähendada hoonestusmahtu ja korrigeerida hoonestuse
paiknemist, et suur osa pargialast jääks avalikku kasutusse ja ei kaasneks parg is olulisel
määral kõrghaljastuse likvideerimist.
Planeeringulahendusega kavandatud tegevuste elluviimisel tuleb arvestada Keila mõisa
pargi hoolduskavas toodud hooldustööde põhimõtteid.
Pargi tervikliku arengu kohaselt kaasneb detailplaneeringu elluviimise ga
positiivseid muutusi, milleks on pargi üldise seisundi parandamine, sh puude ja
puuderühmade kaitse, ning pargi järjepidev hooldamine vastavalt Keila mõisa
pargihooldusnõuetele.

5.2. MÕJU KEILA MÕISA PARGI PUITTAIMESTIKULE
Kaitsealune pargiala on suuresti kaetud loodusliku metsaalaga, milles esineb ka pargile
iseloomulike puudefragmente. Keila mõisapargi hoolduskava kohaselt on pargi kaitse eesmärk
dendroloogiliselt,
kultuurilooliselt,
ökoloogiliselt,
esteetiliselt
ja
puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning elurikkuse säilimine. Pargi kaitseeesmärkide saavutamisele on oluline alal säilitamisväärsete üksikpuude ja
puudegruppide eluea pikendamine ja ohutuse tagamine pargi külastajatele. Pargi
tervikliku säilimise seisukoha meetmetest on vajalik pargis teostada sesoonselt
pargihooldustöid. Oluline on pargi avatud ja suletud maastiku korrashoid, puude iga 8

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kiri 30.09.2015 nr HJR 14-4/15/4152-4
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aastane hoolduslõikus
asendusistutus.

ja

väljalangevate

ning

pargialalt

eemalda tavate

puude

Mõju
pargi
puittaimestikule
avaldatakse
läbi
planeeringulahenduse
eeskätt
ehitustegevuse perioodil kuna ehitusega kaasneb osaline puittaimestiku eemaldamine
aladelt kuhu kavandatakse hooneid ning rajatisi, sh teid ja trasse. Samuti võib
ehitustegevusega
kaasneda
olemasolevate
puude
kahjustamine.
Tuginedes
dendroloogilisele hinnangule, paikneb ehituskruntidel viide väärtusklassi hinnatuid
dendroloogilisi objekte.
Krundil pos 5 paikneb kuus, erineva dendroloogilise väärtusega puisturühma (nr 9, 10,
11, 12, 13 ja 18) ning üks üksikpuu. Krundile on planeeritud 4 paariselamut maksimaalse
kõrgusega kuni 11 m, mille ehitusalune pind on kokku kuni 1040 m 2 . Samuti on siia
planeeritud kergliiklustee mööda Keila jõe kallast ja 20 parkimiskohta. Dendroloogilise
hinnangu kohaselt jääb üks eriti väärtuslik (I väärtusklass) puistuelement nr 9
planeeritavalte hoonetealusele maale. Samuti jääb sama krundi piiresse suur osa
väärtuslikest (II väärtusklass) puuderühm adest (nr 12 ja 13). Krundile pos 2 on
planeeritud 4 korteriga ridaelamu ning 8 parkimiskohta. Dendroloogilise hinnangu
kohaselt elamukruntidel kõrge haljastusliku väärtuslikega puid ei paikne. Krundile pos 3
on planeeritud üks 34 korteriga korterelamu ja 58 parkimiskohta. Dendroloogilise
hinnangu kohaselt jäävad planeeringuala kruntidele ja nende vahetusse naabrusesse
mitmed II ja III väärtusklassi kuuluvad puud (harilikud vahtrad ja saared).
Problemaatiline on krunt pos 5, kus hoonestusalade l ja nende ümbruses on palju kõrge
haljastusliku väärtusega (II ja III väärtusklass) suuri puid, mille kasvutingimused ei tohi
ehitustööde tagajärjel oluliselt halveneda.
Keila mõisapargi restaureerimisprojekt (2015) näeb ette mitmeid meetmeid, et
olemasolev haljastus säiliks rekonstrueerimistööde kä igus. Neid peab järgima ka
planeeritavate ehitustööde ajal. Puudele avaldab negatiivset mõju transpordivahendite
liikumine ja ehitusmaterjalide ladustamine nende võrade all. See võib tihendada liigselt
mulda ja halvendada juurte varustatust vee ja õhuga.
Et vältida säilitatavate puude kahjustusi:
tuleb olulised ja väärtuslikud puud või nende rühmad ümbritseda võrade
välispiiril vähemalt 1,5 m kõrguse katisetaraga.
Taraga piiratud alale ei või ladustada ehitusmaterjale ja ehitusmasinad ei tohi
seal liikuda.
Vältida tuleb ka pinnase täitmist puude lähiümbruses. Juurekael ei tohi mingil
juhul mattuda täitepinnase (mulla) alla.
Puude juuri kahjustavad ehitustööde käigus (tehnovõrkude paigaldamisel,
teede rajamisel ja vundamendi süvendite rajamisel) tehtavad kaevetööd.
Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed
ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1 m.
Juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljast unud juured
kaetakse kuivamise vältimiseks.
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Kui tegemist on kergesti variseva pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis
väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel.
Elamukruntidelt ja planeeritavate teede aluselt maal t eemaldatavatele puudele tuleb
määrata asendusistutus. Pargiala tervikliku säilimisel tuleb asendusistutuse ja
taastamistööde teostamise planeerimisel lähtuda Keil a pargi hoolduskavast.

5.3. MÕJU KAITSTAVATE LOOMALIIKIDELE
Keskkonnaregistri EELIS andmete kohaselt on alal registreeritud kolm II kaitsekategooria
kaitsealust nahkhiireliiki - suurvidevlane, veelendlane ning põhja-nahkhiir.
Keila
mõisa
park
on
nahkhiirtele
oluline
toitumisala
ning
potentsiaalne
poegimiskolooniate asukoht. Suur osa pargist on praeguseks võsastunud. Pargi
korrastamine ja võsastunud ruumi avamine looks võimalused nahkhiirte elutingimuste
parandamisele.
Teisalt planeeringuga ettenähtud puude raie ning elamualade rajamine vähendab
loomadele sobilike elu- ja toitumispaikade ulatust. Nahkhiirte varjepaigad pargis ja
metsas ei too endaga kaasa täielikku tegevuskeeldu, vaid lähtuda tuleb kaitsealuste
liikide vajadustest. Ehitustööde kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata, et pargis
säiliksid nahkhiirtele nii sobilikud varj epaigad kui ka toitumisalad. Kuivõrd kõik nahkhiirte
elupaigad on loodukaitse all, tuleb kõikide nahkhiirte varjepaikadu mõjutavate tegevuste
puhul konsulteerida regiooni Keskkonnaametiga ja nahkhiirespetsialistidega 9 . Keila
mõisa pargi hoolduskava koostamise käigus läbiviidud käsitiivaliste uuringus ja
eksperthinnangus (MTÜ Suurkõrv 2012) on välja toodud, et Keila linna elanike ja üldsuse
teadlikkuse tõusule nahkhiirtest aitaks kaasa ka nahkhiirte kolooniate varjepaikade
otsimisel huviliste abi kasutamine.
Planeeringu elluviimisel ja ehitustöödel tuleb arvestada Keila mõisa pargi hoolduskavas
toodud tingimustega: Nahkhiirtega arvestamine pargi hooldustööde (ptk 4.3.6):
Igasugused puude hooldus- ja langetustööd (samuti ehitustööd, hilisemad
hoonete remonttööd) tuleb läbi viia väljaspool nahkhiirte suvistesse
kolooniatesse kogunemise aega. Töid tuleb vältida ja vahelikul 1. mai - 1.
september.
Nahkhiired kasutavad varjepaikadena puuõõnsuseid, p uukoore aluseid
pragusid ning muid puudes olevaid lõhesid. Õõnsuste ja pragudega puid tuleks
pargis säilitada ning nende langetamisele eelistada puude konserveerimist.
Nahkhiired võivad varjepaikadena kasutada ka surnud puudes olevaid õõnsusi.
Surnud puudelt tuleks võimalusel eemaldada vaid pargikülas tajale ohtlikud
osad.
Parki saab paigaldada nahkhiirtele lisavarjevõimalu si (varjekastid jm).
Pargi hooldamisel tuleks jälgida, et säiliks mitmek esise struktuuriga ning
mitmerindeline puistu.
Pargis tuleks niita valikuliselt, pakkudes nii putu katele mitmekesist elupaik a
(alad madalmuruga, lillemuruga, niitmata alad jm).
9
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Parki kasutavad toitumisalana ka nahkhiired, kelle varjekohad ei asu pargis.
Oluline on nahkhiirtele sobivate liikumisteede olemasolu ümbritsevas
maastikus.
Elamukruntide ja pargiradade rajamise ga kaasneb (tänava)valgustuse rajamine. Alal
leiduvatest liikidest on valgushäiringule tundlik nahkhiireliik veelendlane , kes kasutab ala
toitumiseks. Kuna veelendlased on valgustuse suhtes pelglikud, tuleks hoolikalt kaalu da
läbi ning pidada nõu ekspertidega jõeharu läheduses sobiva valgustussüsteemi rajamise
üle. Ka ülejäänud pargi valgustuses tuleks arvesse võtta nahkhiirte toitumisalasid ning
varjepaiku.
Planeeringualal ja selle lähiümbruses esinevatele II kaitsekategooria kaitsealustele
käsitiivalistele
kaasneb
mõningane
häiring
ja
negatiivne
mõju.
Planeeringulahenduse elluviimisel tuleb tagada nahkhiirte elupaigad ning valida
ehitustöödeks õiged võtted ja teha töid õigel ajal, et kaitsealuste nahkhiirte
poegimis-, varje- või talvituskolooniad ei hävineks.

5.4. MÕJU PINNASELE, PINNA- PÕHJAVEELE
Planeeringu elluviimine ei põhjusta olulisi muutusi jõesaare pinnases. Hoonete ja teede
rajamisel võib osutuda vajalikuks pinnase ülemise kihi eemaldamine, vähene täitmine või
tihendamine, kuid suuremahulisi pinnasetöid läbi ei viida.
Vahetult Keila mõisa pargiga piirneval Keila jõe lõigul ei asu EELIS andmeil kaitstavate
liikide elupaiku. Mõju Keila jõele on väike, kuna vahetult jõe kalda veekaitsevööndisse
olulisi tegevusi ei planeerita.
Planeeritava maa-ala veega varustamine toimub olemasolevast ühisveevõrgust, mis mille
lähim liitumispunkt asub kinnistu Linnuse 9 (muuseumi) läheduses. Igale planeeritud
elamumaa kinnistule nähakse ette veeühendus ja veevarustuse liitumispunkt 0,5 m
väljapoole kinnistu piiri. Ühisveevõrgu lahenduse korral ei ole oodata joogivee
mittevastavust nõuetele või veetarbimisest tulenevat olulist keskkonnamõju.
Planeeritav ala asub ühiskanalisatsiooniga varustatud alal. Sellest lähtuvalt tuleb
planeeringuala reovee ärajuhtim ine lahendada läbi Linnuse 9 (muuseumi) kinnistu. Igale
elamumaa kinnistule on planeeritud kanalisatsiooni trassiga liitumispunkt 0,5 m
väljapoole kinnistu piiri.
Sademeveed planeeritakse hajutada pinnasesse. Potentsiaalselt reostunud
suunatakse lepingu alusel Keila linna ühiskanalisatsioonivõrku.

veed

Elamumaal tekkiv reovesi suunatakse reoveetrassi kaudu reoveepuhastusjaama.
Planeeringualal reovee käitlemist ei toimu. Tekkiv reovesi puhastatakse
käitlemisjaamas nõuetekohaselt, sellega ei kaasne reoveega o lulist keskkonnamõju
planeeritaval elamualal. Samuti ei nähta ette tekkivaid reoveekoguseid, mis ületaks
reoveepuhasti võime.
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5.5. ÜLEUJUTUSOHT
Keila linn ei ole 2014. aastal Keskkonnaministeeriumi poolt avaldatud aruandes:
„Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusoh uga seotud riskipiirkonna kaardid“ 10 määratud ja
keskkonnaministri 17. jaanuaril 2012. a käskkirjaga nr 75 „Üleujutusohuga seotud riskide
esialgse hinnangu kinnitamine“ loetud kahekümne olulise üleujutusohuga piirkonna
hulka. Sellegipoolest tuleb arvestad a, et Keila jõe lammialad ja muud madalamad
jõeäärsed alad võivad kevadise suurvee perioodil saada üle ujutatud.
Jõesaare kinnistu planeeringuala jääb vahetult Keila jõe ja selle vasaskharu vahelisele
alale. Keila jõe keskmine veetase on Keila linna profiilis 23,80 m abs kõrgusel 11 .
Jõesaare kinnistu lähialal on jõe keskmine veetase Keila hüdromeetriajaama punktist
mõnevõrra kõrgem (maksimaalselt ca 20 cm). Kinnistu maapind on jõe veetaseme
normaaltasapinnast valdavalt 2-8 m kõrgem, jäädes jõe äärde planeeritava kergliiklustee
alal, planeeringuala edelaosas kõige madalamal, 26,60 m abs kõrgusele, olles valdavalt
üle 27 m abs kõrgusel. Kõik planeeritavad hooned jäävad kinnistu põhja - ja loodeossa,
kus maapinna abs kõrgus on vahemikus 27,50 – 28,50 m ehk kõige madalamas osas ca
3,5 m kõrgem Keila jõe veetaseme normaaltasapinnast.
Maa-ameti mullakaardi alusel levivad Jõesaare kinnistul Keila jõe kaldavallide piirkonnas
piirneval alal gleistunud lammimuld (Ag, joonis 10), mis viitavad lühiajalistele
üleujutustele. Planeeringuala lõuna- ja keskosa madalamatel aladel on välja arenenud
lammi-gleimullad (AG), mis viitavad pikemaajalistele üleujutustele.
Planeeringuala kirde- ja idakaldale jõe peaharu äärde planeeritavad elamumaa
sihtotstarbega kinnistud (pos 2, 3 ja 5), kuhu planeeringuga kavandatakse ühe ridaelamu,
ühe korterelamu ja nelja paarielamu rajamist, jäävad mullakaardi kohaselt lammi gleimuldade levikualale. Maapinna kõrgus planeeritavate elamumaa kruntide alal on täna
>27,5 m abs ehk ca 3,7 m kõrgem Keila jõe keskmisest veetasemest. Riigi ilmateenistuse
andmeil ei ole viimase 25 aasta jooksul Keila jõe veetase tõusnud üle 262 cm üle graafiku
nulli ehk Jõesaare planeeringualal ei ole Keila jõetase tõusnud üle 2,6 m abs kõrguse.
Seega võib järeldada, et kinnistu jõe äärsele alale planeeritav kergliiklustee võib ca
iga 10-50 aasta profiilis saada osaliselt (eelkõige planeeringuala edelaosas )
suurvee poolt üle ujutatud, kuid planeeritavate hoonete alale üleujutus ei jõua.

10

Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid.
Keskkonnaministeerium. 2014
11 Riigi ilmateenistus. Vaatlusvõrk. Keila hüdromeetriajaam.
http://www.ilmateenistus.ee/ilmateenistus/vaatlusvork/keila -hudromeetriajaam/
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Joonis 10. Planeeringuala mullatüübid. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal, Mullakaart, 2016.

Keila jõe maksimaalne veetase aastate lõikes
Maksimaalne veetase (m abs)

26.6
26.4
26.2
26
25.8
25.6
25.4
25.2
25
24.8

Aasta
Joonis 11. Keila jõe maksimaalne veetase aastate lõikes (1991 -2014). Riigi Ilmateenistuse
andmed.

5.6. EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMISEGA KAASNEVAD
MÕJUD
Ranna või kalda kaitse eesmärk on rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine,
inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava
asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine .
Detailplaneeringuga nähakse ette hoonestuse rajamist tänasesse Kei la jõe
ehituskeeluvööndisse, seda valdavalt hävinud ajaloolise hoonestuse alale. Täna on Keila
jõe ehituskeeluvööndi ulatus looduskaitseseaduse § 38 lg 4 kohaselt 50 m, kuid
tulenevalt sama § lõikest 2, ulatub veekogu kaldal metsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2
tähenduses ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini. Detailplaneeringus
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on lähtutud ehituskeeluvööndi laienemisest piiranguvööndini ehk 100 meetrini Keila jõe
tavalisest veepiirist kogu planeeringuala ulatuses, kuigi tegemist ei ole kogu ulatuses
metsaalaga.
Planeeringu kohaselt rajatakse kokku neljale elamumaa krundile üks ridaelamu,
korterelamu ja neli paariselamut, mis jäävad tänasesse Keila jõe ehituskeeluvööndisse.
Mitmed planeeritavad hooned jäävad endiste ajalooliste hoonete alale j a järgivad nende
kabariite. Kehtiva looduskaitseseaduse kohaselt ei anna ajalooliselt paiknenud hoonestus
või vundamendi olemasolu õigust ehituskeeluvööndisse ehitada. Ning seetõttu on
elluviimiseks vajalik ehituskeeluvööndit vähendada. Detailplaneeringu kohaselt
taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist jõesaare põhjaosas, vahetult planeeritava
ridaelamu asukohas 40 meetrini, planeeringu kirdeossa planeeritava korterelamu alal 2730 meetrini ja planeeringuala idaosas rajatavate paariselamute alal kõige lä hemal u 20le meetrile Keila jõest.
Detailplaneeringuga kavandatavad hooned paiknevad valdav alt lagedatel/võsastunud
aladel ja varasemate lagunenud hoonete alal, mis jäävad kehtiva Keila linna
üldplaneeringu
kohaselt
väikeelamumaale.
Ehituskeeluvööndi
vähendamine
planeeritavate hoonete alal ei eelda ulatuslikku puude raiet, mis võiks kahjustada Keila
mõisa pargi kaitse-eesmärkide saavutamist. Vaid planeeritavate paariselamute
rajamisega kaasneb üksikute väärtuslike puude hävimine.
Ehituskeeluvööndi vähendamisel on oluline arvestada lisaks inimtegevusest põhjustatava
võimaliku kahjuga veekogule ka üleujutusriskist tuleneva võimaliku kahjuga inimese
varale. Elamisväärse ja ohutu elukeskkonna tagamisel tuleb jõgede puhul riskina
käsitleda suurveest tingitud üleujutuste maksimaalset ulatust. Planeeritav hoonestus jääb
kogu planeeringuala ulatuses Keila jõe normaaltasapinnast enam kui 2 m kõrgemale,
Kinnistu põhjaosas levivad rähkmullad (K), millel pole korduvalt üleujutatava ala
tunnuseid. Kinnistu Idaosas, planeeritavate paariselamute alal on suuresti välja arenenud
lammi-gleimullad (AG), mis viitavad korduvatele üleujutustele . Seetõttu tuleb hoonete
projekteerimisel alale üleujutusohuga arvestada.
Keskkonnaseadustiku üldosa seadusele § 38 alusel peab kaldaomanik igaühel lubama
kallasrada kasutada ning kohaliku omavalitsuse üksus peab planeeringutega tagama
avaliku juurdepääsu kallasrajale. Jõesaare detailplaneeringu lahendusega soodustatakse
Keila mõisa pargi avalikku kasutamist ja luuakse paremad võimalused jõ e kallastele
pääsemiseks. Üldkasutatavate teede rajamisega muudetakse pargi ala paremini juurde
pääsetavaks.
Planeeritava
hoonestuse
rajamiseks
on
vajalik
kehtivat
Keila
jõe
ehituskeeluvööndit vähendada, kuid valdavalt on hoonestus planeeritud endise
ajaloolise hoonestuse alale ning metsaraiet ei kavandata. Kinnistu idaossa
planeeritavate paariselamute alal tuleb planeeringu elluviimisel üksikud
väärtuslikud puud likvideerida. Planeeringu eesmärki arvestavalt on rajatava
hoonestuse osakaal väike ja ehitusk eeluvööndi vähendamine vajalik vaid üksikute
hoonete alal. Ehituskeeluvööndi vähendamisega planeeritavas ulatuses ei
kahjustata Keila jõe toimimist väljakujunenud ökosüsteemina ja olulist negatiivset
keskkonnamõju ei avaldu.

Tellijale ülevaatamiseks ver 18 .02.201 6,
täiendatud 14.03.2016

, t

Keila linnas Jõesaare detailplanee ri ngu väljatöötatud lahe nduse keskko nna mõj u hi ndamise ekspe rtarva mus

5.7. MÕJU KULTUURIVÄÄRTUSTELE
Keila linnas asuval Jõepargi kinnistul asub kolm kultuurimälestiste riiklikku registrisse
kantud riikliku kultuurimälestist, seega tuleb planeeringu koostamisel arvestada
Muinsukaitseameti poolt seatud tingimustega.
Planeeringulahendus ei näe ette tegevusi, mille tulemusena keskkonna häiringutest
lähtuvalt avalduksid negatiivsed mõjud riiklik ele kultuurmälestistele.
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6. KOKKUVÕTE
Käesolev töö on teostatud eesmärgiga aidata kaasa detailplaneeringu parima võimaliku
lahenduse väljatöötamisele ja seeläbi kõigi osapoolte huvide maksimaalselt
tasakaalustatud arvestamisele. Eksperthinnang viidi läbi Harju maakonna Keila linna
Jõesaare kinnistu detailplaneeringu väljatöö tatud lahendusele.
Planeeringuala asub Keila linna idaosas, Keila jõe peasängis ja taas avatud vasakharu
vahel oleval Jõepargi kinnistul (kü: 29601:015:1210). Detailplaneeringu pindala on 18,91
ha. Jõepargi kinnistu jaguneb sihtotstarbeliselt sotsiaalmaaks 50%, elamumaaks 35% ja
kaitsealuseks maaks 15%.
Planeeringuga jagatakse maa-ala 10 krundiks, moodustatakse 4 elamumaa, 3
sotsiaalmaa ja 2 kaitsealuse maa ning 1 transpordimaa krunt ning neile määratakse
maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatus . Detailplaneeringu eesmärk on Jõesaare
maa-ala efektiivsem kasutus, seega kavandatakse varasemates asukohtades olnud
hoonestuse taastamist ning saarest suurem osa planeeritakse muuta avaliku kasutusega
heakorrastatud rohealaks. Keila mõisa pargi alale on Keila li nna üldplaneeringuga ette
nähtud osaline elamumaa juhtfunktsioon, seega on planeeringulahendus kooskõlas
kõrgema astme planeeringuga.
Keskkonnamõju hindamise kontekstis on peamiseks oluliseks temaatikaks jõesaarel
kehtivad looduskaitselised piirangud. Deta ilplaneeringuala kattub täies ulatuses
kaitsealune pargi- Keila mõisa pargi alaga ning planeeringulahendusega kavandatu
paikneb ehituskeeluvööndis, mille vähendamine on vajalik rajamaks planeeritavat
hoonestust.
Keila linnas asuval Jõepargi kinnistul asub lisaks kolm kultuurimälestiste riiklikku
registrisse kantud riikliku kultuurimälestist, seega tuleb planeeringu koostamisel
arvestada Muinsuskaitseameti poolt seatud tingimustega.
Kuna tegemist on ajalooliselt väärtusliku pargimaastikuga kaasneb detailpla neeringu
elluviimisel ajalooliselt väärtusliku pargi teatav ümberkujundamine. Samuti väheneb
detailplaneeringuga elluviimisel kaitsealuse pargi pindala, elamu ja teealuse maanäol.
Pargi tervikliku arengu kohaselt kaasneb detailplaneeringu elluviimisega pos itiivseid
muutusi, milleks on pargi üldise seisundi parandamine, sh puude ja puuderühmade kaitse,
ning pargi järjepidev hooldamine vastavalt Keila mõisa pargihooldusnõuetele.
Planeeritava hoonestuse rajamiseks on vajalik kehtivat Keila jõe ehituskeeluvöönd it
vähendada, kuid valdavalt on hoonestus planeeritud endise ajaloolise hoonestuse alale
ning metsaraiet ei kavandata. Kinnistu idaossa planeeritavate paariselamute alal tuleb
planeeringu elluviimisel üksikud väärtuslikud puud likvideerida. Planeeringu ees märki
arvestavalt on rajatava hoonestuse osakaal väike ja ehituskeeluvööndi vähendamine
vajalik vaid üksikute hoonete alal. Ehituskeeluvööndi vähendamisega planeeritavas
ulatuses ei kahjustata Keila jõe toimimist väljakujunenud ökosüsteemina ja olulist
negatiivset keskkonnamõju ei avaldu.
Detailplaneeringu elluviimisel tuleb kaaluda läbi pargi- ja tänavavalgustuslahendused, et
need ei põhjustaks häiringuid valgushäiringu osas pelglikele käsitiivaliste.
Käesoleva töö koostamisel on ekspertgrupp jõudnud seisukohale, et Jõepargi
detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulise keskkonnamõju tekkimist ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole vajalik, kuid arendaja
peab rangelt kinni pidama seadusega sätestatud keskkonnakaitse põhimõtetest ,
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Keila pargi hoolduskavaga sätestatud tingimustest ja arvestama ekspertarvamuses
välja toodud soovitustega ning tagama looduskeskkonna säilimise.
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