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Lisa A-1. Nissi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
teade valla kodulehel. Nissi valla üldplaneeringu algatamine ja üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsus (Nissi Vallavolikogu 12.04.2007 a
otsus nr 24).
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Lisa A-2. Nissi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
avalikustamine Ametlikes Teadaannetes (10.05.2007)
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Lisa A-3. Nissi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
avalikustamine Eesti Päevalehes (10.05.2007)
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Lisa A-4. KSH aruande suunamine avalikustamisele
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Lisa A-5. Nissi valla üldplaneeringu KSH aruande avalikustamisteade valla kodulehel
(05.07.2012)
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Lisa A-6. Nissi valla üldplaneeringu ja KSH aruande avalikustamisteade Ametlikes
Teadaannetes (05.07.2012)
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Lisa A-7. Nissi valla üldplaneeringu ja KSH avalikustamisteade Eesti Päevalehes
(06.07.2012)
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Lisa A-8. Ametiasutustele saadetud teade Nissi valla üldplaneeringu ja KSH aruande
avalikustamisest
From:
mare.rabi@nissi.ee
Sent:
6.07.2012
9:16:15
To: info@keskkonnaamet.ee; keskkonnaministeerium@envir.ee; maaamet@maaamet.ee;
kesk@terviseamet.ee; info@muinas.ee; info@mv.harju.ee; info@sm.ee; info@eko.org.ee
Subject:
7-1.2/705
Teade
Keskkonnaamet
Keskkonnaministeerium
Maa-amet
Terviseamet
Muinsuskaitseamet
Harju
Sotsiaalministeerium
Eesti

Maavalitsus
Keskkonnaühenduste

Koda

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 37 lg 1 alusel teatan, et
Nissi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik
väljapanek toimub alates 23. juulist 2012. a nelja nädala jooksul Nissi vallamajas (Nissi tee
53c, Riisipere alevik) ja Turba raamatukogus (Tööstuse tn 29, Turba alevik), samuti Nissi
valla
veebilehel https://nissi.kovtp.ee/et/uldplaneering.
Nissi valla üldplaneeringu avalik arutelu toimub 19. septembril 2012. a kell 18.00 Nissi
vallamajas.
Lugupidamisega
Mare
Vallasekretär

Rabi
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Lisa A-9. Nissi valla üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku arutelu protokoll koos osalejate
nimekirjaga
Nissi valla üldplaneeringu ja selle avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu
PROTOKOLL

Riisipere

19. september 2012

Avalik arutelu algas kell 18.00 ja lõppes kell 19.00. Arutelu toimus vallamaja volikogu
saalis. Osavõtjate registreerimisleht on lisatud protokollile. Avalikku arutelu juhtis OÜ
Pärnu Instituut projektijuht Raimo Klesment ja protokollis Andres Pitk.
Raimo Klesment tutvustas üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) koostamise aluseid, üldplaneeringu ülesehitust, teksti ja jooniseid (kaarte) ning KSH
tulemusi. KSH kohaselt planeeringulahendusega olulist negatiivset keskkonnamõju ei
kaasne. Tegevusi, millega kaasneks oluline keskkonnamõju, sh piiriülene keskkonnamõju, ei
kavandata. Ka ei kavandate õigusaktidest tulenevate piirangute leevendamist.
Jaak Vackermann: Kas KSH käigus uuriti nitraaditundlike alade olemasolu?
Raimo Klesment: KSH töörühm tugines avalikult kättesaadavatele alusandmetele,
täiendavaid uuringuid ei tehtud.
Jaanus Ajaots: Nissi vallas ei ole nitraaditundlikke alasid.
Raimo Klesment: Siin on palju soid ja põhjavete kaitstus on hea.
Jaak Vackermann: See puudutab ka pinnavett.
Raimo Klesment: Mõju võib olla lokaalne ja seda saab vältida.
Jaak Vackermann: Seda oleks pidanud uurima. Munalaskme oja ja ka teised
veekogud võivad kinni kasvada.
Raimo Klesment tutvustas üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekuid ja
Nissi valla seisukohti ettepanekute suhtes. Ettepanekuid esitasid Raivo Tammert, Jaak
Vackermann, AS Põlluvara, Lauri Liivlaid ja Lääne Maavalitsus.
1. Raivo Tammerti ettepanekud:
1.1. Loobuda planeeringus (peatükk 2.2. Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja
juhud) detailplaneeringu koostamise kohustusest:
- hoone püstitamise korral kaldale lähemal kui 250 m;
- prügila või jäätmejaama rajamise korral;
- tootmishoone püstitamise ja maapealse kubatuuri laiendamise korral üle 33 protsendi ning
tootmishoone teenindamiseks vajaliku hoone püstitamise korral.
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Samuti jätta planeeringust välja lause, mis annab vallale õiguse nõuda detailplaneeringut
koos KSH-ga teede (sh raudtee) ehitamiseks
Raivo Tammert on ettepanekut põhjendanud järgmiselt:
Planeeringusse jääb alles detailplaneeringu koostamise kohustus kalda piiranguvööndis
(Nissi vallas maksimaalselt 100 meetrit). Prügila rajamist ei näe üldplaneering Nissi valda
ette. Tootmishoonete püstitamisel ja laiendamisel võib detailplaneeringu koostamise nõue
koormata liigselt näiteks põllumajandusega tegelejaid. Volikogul on nagunii võimalus ja
õigus vajadusel nõuda detailplaneeringu koostamist. Vallavalitsus on ettepanekuga
nõustunud.
1.2. Parandada planeeringu tekstis leheküljel 29 (2.3.3. Ehitustingimused miljööväärtuslikul
alal) viga, mille kohaselt Ellamaa elektrijaama töölisasula kui
miljööväärtuslik „ala paikneb Nissi-Riisipere ajastumaastikul“. Peaks olema:
„… ala paikneb Turba alevikus“. Vallavalitsus on ettepanekuga nõustunud.
1.3. Parandada planeeringu tekstis lehekülgedel 31-32 (2.4.1. Teed ja tänavad) viga, mille
kohaselt on kergliiklustee ette nähtud
- Nissi tee äärde Riisipere alevikus;
- Jaama tee äärde Turba alevikus;
- Turba-Lehetu tee äärde alates Haapsalu maanteest läbi Turba aleviku kuni Lehetu küla
keskuseni;
- Riisipere-Nurme tee äärde alates Haapsalu maanteest Nissi kalmistuni.
Loetelust tuleb kaks esimesena nimetatut välja jätta, kuna need on kolmanda ja neljanda
kordused (lühemad nimetused). Vallavalitsus on ettepanekuga nõustunud.
2. Jaak Vackermanni ettepanekud:
2.1. Lisada Madila külas asuv Annialevi kinnistu perspektiivsete elamumaade E2 hulka.
Vallavalitsus on nõustunud ettepanekuga laiendada kavandatavat elamuala (E2) selliselt, et
see hõlmaks ka Annialevi kinnistut.
2.2. Loobuda Madila küla määratlemisest üldplaneeringus miljööväärtusliku alana.
Ettepanekut ei ole põhjendatud. Vallavalitsus ei ole nõustunud ettepanekuga, kuna Madila
küla on määratletud väärtusliku maastikuna (ajastumaastikuna ehk traditsioonilise
kultuurmaastikuna) osaliselt ka Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“. Üldplaneering, määratledes Madila küla
miljööväärtusliku alana, on selle ala piire laiendanud ja täpsustanud.
Raimo Klesment andis Jaak Vackermannile võimaluse oma ettepanekut põhjendada, kuid
Jaak Vackermann ei pidanud seda vajalikuks.
3. AS Põlluvara ettepanek reserveerida Rehemäe külas asuv Nikre kinnistu äri- ja
tootmismaaks. Vallavalitsus ei ole ettepanekuga nõustunud. Nikre kinnistu asub
planeeringuga reserveeritud maatulundusalal, kus lubatud maakasutuse sihtotstarvetena on
lubatud ka ärimaa ja tootmismaa. Maa-ala reserveerimise võimalust ärialana (s.o maa-alana,
mille peamiseks maakasutamise viisiks on ärimaa) üldplaneering ette ei näe. Ärimaa
sihtotstarve on lubatud kõrvalkasutusena elamualadel (välja arvatud E1),
segahoonestusaladel, tootmisaladel, üldkasutatavatel aladel, puhkealadel (välja arvatud P1)
ja maatulundusaladel. Üldplaneeringus tootmisalade planeerimisel on kaalutud
olemasolevate tööstusettevõtete laiendamise võimalusi. Uute ettevõtete rajamiseks on
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hinnatud sobivust (loodus)keskkonnaga ja võimalikult väikese saasteefekti tekkimisega
ümbritsevatele aladele.
Nikre maaüksuse asukohta Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee äärde tootmisala
reserveerimist vallavalitsus ei toeta. Maa-ala reserveerimine tootmisalana kõnealuses kohas
võib hakata liigselt piirama ka maaomaniku võimalusi, kui ta peaks näiteks soovima seda
kasutusse võtta mitte tootmismaana, vaid ärimaana. Nimelt ei või kõrvalkasutus ületada 40%
kaardil piiritletud kasutusala mahust.
4. Lauri Liivlaidi ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit Munalaskme külas asuval
Karjafarmi kinnistul Munalaskme oja kaldal 25-le meetrile turismitalu ja rekreatsiooniala
kavandamiseks. Kinnistul asuvad majandiaegsed ja tänaseks amortiseerunud suurfarmi
varemed. Omanikul on plaanis ala korrastada ning rajada jõekääru lõkkeplats ja veel mõned
rajatised. Vallavalitsus on nõustunud ettepanekuga ehituskeeluvööndi vähendamiseks
Karjafarmi kinnistul Munalaskme oja kaldal 25-le meetrile. Tulenevalt looduskaitseseaduse
§ 40 lõikest 3 saab ehituskeeluvööndi vähendamine toimuda Keskkonnaameti nõusolekul.
Taotluse selleks saab esitada volikogu. Vallavalitsus on teinud volikogule ettepaneku vastava
taotluse esitamiseks.
5. Lääne Maavalitsuse ettepanek planeerida üldplaneeringus raudtee taastamine Riisipere
alevikust Haapsalu suunal ning näha ette Ellamaa ülesõidu muutmine kahetasandiliseks.
Praegu on raudteetrassi maa-ala reserveeritud puhkealaks.
Vallavalitsus on nõustunud Lääne Maavalitsuse ettepanekuga planeerida üldplaneeringus
raudtee koos kaitsevööndiga Riisipere alevikust Haapsalu suunal ja mitte reserveerida endist
raudteetrassi maa-ala puhkealana. Kahetasandilise ristmiku väljaehitamine Ellamaa
ülesõidule on soovitatav.
Raimo Klesment: Raudtee taastamise kavandamiseks vajaliku paranduse tegemine
üldplaneeringusse kujutab endast planeeringu põhilahenduse muutmist, mille puhul tuleb
korrata planeeringu kooskõlastamist isikuga, keda muudatus puudutab, ning avalikku
väljapanekut ja avalikku arutelu. Seoses kahetasandilise ristmiku kavandamisega Ellamaa
ülesõidule tuleb kooskõlastamist kindlasti korrata Maanteeametiga. Täiendada tuleb ka KSHd, kuna raudtee mõjutab paljusid inimesi. Olulist keskkonnamõju ei pruugi sellega küll
kaasneda, kuna müratundlikke objekte pole raudtee lähedale kavandatud.
Jaanus Ajaots: Kas raudtee sulgemisele tehti keskkonnamõju hindamine?
Raimo Klesment: Ei oska öelda. Raudtee ülesvõtmine ei ole ilmselt olulise
keskkonnamõjuga tegevus. Looduskeskkond võis sellega isegi paremaks muutuda.
Majanduskeskkond muidugi halvenes.
Jaak Vackermann: Kas tuleb täiendav ettepanekute esitamise voor?
Raimo Klesment: Kui tuleb uus avalik väljapanek, siis saab ka ettepanekuid esitada.
Jaanus Ajaots: Jaanika küla Tõnu kinnistule on kavandatud elamumaa. See on liigniiske ala.
Ja kuidas inimesed sealt üle raudtee saavad.
Raimo Klesment: Üldplaneeringuga ei planeerita maaüksusi, vaid maa-alasid. Sinna
kavandatud elamuala E5 lubab erinevaid sihtotstarbeid. Ei pea ainult elamumaa olema. 40%
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alast võib olla muude sihtotstarvetega. Kuhu tuleb elamumaa, see on detailplaneeringu
küsimus. Samuti raudteeületus.
Jaak Vackermann: Kui Madila määratletakse üldplaneeringus miljööväärtusliku alana, kas
sinna tuulegeneraatoreid tohib püstitada?
Raimo Klesment: Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“ määratleb Madila küla väärtusliku maastikuna. Selle
planeeringu tegemise ajal tuulegeneraatorite peale ei mõeldud. Üldplaneering ei kitsenda
teemaplaneeringuga kehtestatud tingimusi. Väiksemaid tuulegeneraatoreid ühe majapidamise
tarbeks on püstitatud näiteks Rebala muinsuskaitsealale. Teemaplaneering seab küll
mobiilsidemastide püstitamise piirangu.
Jaak Vackermann: Kas miljööväärtuslikul alal peavad talu tootmishooned ümarpalgist
olema?
Raimo Klesment: Siin ei ole tegemist muinsuskaitsealaga. Tuleb järgida piirkonnale omaseid
mahte, proportsioone ja materjale.
Jaak Vackermann: Kas plekkviilhalli tohib püstitada?
Raimo Klesment: See ei pruugi sobida.
Rohkem küsimusi ei olnud.

Raimo Klesment
üldplaneeringu avaliku arutelu juhataja

Andres Pitk
protokollija
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Lisa A-10. Nissi valla üldplaneeringu KSH aruande heakskiitmisele esitamine
Keskkonnaamet
harju@keskkonnaamet.ee
02.11.2012 nr 7-1.2/1227

Nissi valla üldplaneering
Käesolevaga esitame vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 42 lõikele 1 heakskiitmiseks Harju maakonna Nissi valla üldplaneeringu
keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande.
Lisaks esitame vastavalt looduskaitseseaduse § 40 lõikele 4 taotluse ehituskeeluvööndi
vähendamiseks Karjafarmi kinnistul ja vastuvõetud üldplaneeringu. Ehituskeeluvööndi
vähendamist puudutav kirjeldus on leitav üldplaneeringu seletuskirja peatükis 3.2.
Ettepanekud muude alade ja objektide väärtustamise kohta, lk 37.
Nissi valla üldplaneeringu eelnõu, keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu
ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad Nissi valla kodulehel
http://www.nissi.ee/?id=74265.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Peedo Kessel
Vallavanem

Lisa: Nissi Vallavolikogu 20.09.2012 otsuse nr 31 ärakiri

Raivo Tammert 608 7153, raivo.tammert@nissi.ee
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Lisa A-11. Nissi valla üldplaneeringu KSH aruande tagastamine täiendamiseks
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Lisa A-12. Nissi valla üldplaneeringu ja KSH aruande avalikustamisteade Ametlikes
Teadaannetes (24.04.2013)
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Lisa A-13. Nissi valla üldplaneeringu ja KSH aruande avalikustamisteade valla kodulehel
(24.04.2013)
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Lisa A-14. Ametiasutustele saadetud teated Nissi valla üldplaneeringu ja KSH aruande
avalikustamisest (24.04.2013)
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Lisa A-15. Nissi valla üldplaneeringu ja KSH avalikustamisteade Eesti Päevalehes
(25.04.2013)
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Lisa A-16. Nissi valla üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku arutelu protokoll koos
osalejate nimekirjaga
Nissi valla üldplaneeringu ja selle avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu
PROTOKOLL

Riisipere

3. juuli 2013

Avalik arutelu algas kell 18.00 ja lõppes kell 19.00. Arutelu toimus vallamaja volikogu
saalis. Osavõtjate registreerimisleht on lisatud protokollile. Avalikku arutelu juhtis OÜ
Pärnu Instituut projektijuht Raimo Klesment ja protokollis Andres Pitk.
Nissi vallavanem Peedo Kessel märkis arutelu avades, et 9. maist kuni 6. juunini 2013.a
toimus Nissi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
aruande teistkordne avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku kordamist tingis Riisipere –
Haapsalu raudtee taastamise kavandamiseks vajaliku paranduse tegemine üldplaneeringusse,
mis kujutab endast planeeringu põhilahenduse muutmist. Avaliku väljapaneku ajal
üldplaneeringu kohta esitatud ettepanekud aga raudtee taastamisega seonduvat ei
puudutanud.
Seejärel andis Peedo Kessel ettepanekute tutvustamiseks sõna maastikuarhitekt Raimo
Klesmentile.
Raimo Klesment: Puhkeala asemel raudtee taastamise ning kahetasandilise Ellamaa ülesõidu
kavandamine on üldplaneeringu oluline muudatus, mille puhul tuli korrata planeeringu
kooskõlastamist isikutega, keda muudatus puudutab, ning avalikku väljapanekut ja avalikku
arutelu. Üldplaneering kooskõlastati uuesti Maanteeameti, Keskkonnaameti, Tehnilise
Järelevalve Ametiga ja Kaitseministeeriumiga.
Kaitseministeerium kooskõlastas Nissi valla üldplaneeringu märkustega. Sisuliselt oli
tegemist järgmiste ettepanekutega:
1. suurendada riigikaitse ala piire nii, et riigikaitse otstarbega ala ühtiks Kaitseministeeriumi
valitsemisel oleva Siimika külas asuva Vindla katastriüksuse piiriga.
2. lisada üldplaneeringusse tingimus, et riigikaitselisest objektist 2 km ulatuses on
mõjutsoon, milles tuleb kõik planeeringud, projekteerimistingimused ja ehitusprojektid
kooskõlastada Kaitseministeeriumiga (ettepaneku juures on märkus, et sellise ettepaneku on
Kaitseministeerium teinud kõigi maakondade maakonnaplaneeringutesse).
Märkused (ettepanekud) kordavad sisuliselt Kaitseministeeriumi poolt juba 2010.a Nissi
valla üldplaneeringule esitatud ettepanekuid. Nissi Vallavalitsus nõustus tookord Siimika
külas riigikaitseliseks otstarbeks reserveeritud maa-ala laiendamisega, kuid oli sunnitud oma
seisukohta muutma, kui Keskkonnaamet seetõttu Nissi valla üldplaneeringu kooskõlastamata
jättis. Nimelt asus Keskkonnaamet seisukohale, et Valgejärve maastikukaitsealale
riigikaitsemaa juhtfunktsiooni määramine ei ole põhjendatud, kuna kaitseala territoorium on
tervikuna sihtkaitsevööndi režiimiga ja tulenevalt Valgejärve maastikukaitseala kaitseeeskirjast on sihtkaitsevööndis majandustegevus keelatud. Seetõttu otsustas Nissi
Vallavalitsus Valgejärve maastikukaitseala territooriumile riigikaitsemaa juhtotstarvet mitte
määrata.
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Riigikaitselisele objektile mõjutsoon (ohuala) määramist ei pidanud Nissi vald võimalikuks,
kuna igasuguste piirangute seadmine avalikes huvides eeldab, et need huvid tugineksid
seaduses fikseeritud legitiimsetele eesmärkidele ja oleksid põhjendatud. Kaitseministeeriumi
taotlusest aga ohuala (mõjutsooni) õiguslikku alust ega ka selle määramise põhjendust ei
nähtu.
Kui
riigikaitselise
objekti
ohuala
(mõjutsoon)
kantakse
Harju
maakonnaplaneeringusse peale Nissi valla üldplaneeringu kehtestamist, muutub
maakonnaplaneeringus sätestatu PlanS § 7 lõike 4 kohaselt ka valla detailplaneeringute
koostamise või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks.
Kuna Kaitseministeeriumi märkustest (sisuliselt ettepanekutest) ei nähtu, et Nissi valla
üldplaneering oleks vastuolus seaduse, seaduse alusel kehtestatud õigusakti või kehtestatud
planeeringuga, luges Nissi vald planeeringu kooskõlastatuks.
Üldplaneeringu muutmine tingis ka KSH aruande täiendamist. Avaliku väljapaneku ajal
KSH aruande kohta ettepanekuid ei esitatud.
Seejärel tutvustas Raimo Klesment üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud
ettepanekuid ja Nissi valla seisukohti ettepanekute suhtes. Ettepanekuid esitasid Peedo
Kessel ja Jaanus Ajaots. Avalduse esitas ka Jaak Vackermann, kes palus selgitada Madila
küla miljööväärtuslikuks alaks määramise õiguslikku tähendust. Tegemist ei ole planeeringu
kohta esitatud ettepanekuga, vaid selgitustaotlusega, millele on vastatud märgukirjale ja
selgitustaotlusele vastamise seaduse kohaselt.
Peedo Kessel esitas ettepaneku jätta Nissi valla üldplaneeringu seletuskirjast (3.2.
Ettepanekud muude alade ja objektide väärtustamise kohta, lehekülg 26) välja ettepanek
võtta Riisipere alevikus kaitse alla Nissi koolimaja. Jutt on Nissi Põhikooli vanast hoonest.
Ettepanekut on põhjendatud sellega, et katsed leida hoonele uusi kasutusotstarbeid ei ole
vilja kandnud. Hoone laguneb, selle korda tegemine nõuaks suurt investeeringut. 2010.a on
Nissi Põhikooli hoolekogu teinud ettepaneku hoone lammutamiseks. Ettepanek hoone kaitse
alla võtmiseks välistaks vähemalt lähemas tulevikus hoone lammutamise võimaluse.
Vallavalitsus ja -volikogu on Peedo Kesseli ettepanekuga nõustunud.
Jaanus Ajaots esitas ettepaneku mitte planeerida elamuala Madila küla haritavale maale
rekonstrueeritud maaparandussüsteemidele Madila (Aiandi) ja Madila I.
Ettepanekut põhjendatakse sellega, et maaparandussüsteemid on rekonstrueeritud ja saanud
Põllumajandusametilt kasutusloa 16.08.2011.a. Maaparandussüsteemid on võimelised
toimima järgmised 30-40 aastat ja ei ole mõistlik sinna planeerida elamuid. Ehitustegevus
võib maaparandussüsteemi lõhkuda. Tegemist on ka viljaka pinnasega (boniteet 40-45 hp,
valla keskmine alla 35 hp), kus on mõistlik tegeleda põllumajandusega. Elamuehituseks on
mõistlik planeerida madala viljakusega ja kasutusest välja langenud alasid. Madila külas on
selliseks alaks näiteks endise aiandi territoorium.
Vallavalitsus ja -volikogu on ettepanekuga osaliselt nõustunud ning otsustanud vähendada
elamualaks reserveeritud ala. Seda järgmistel põhjustel:
1. Põllumajandusamet (PMA) on üldplaneeringu kooskõlastanud
2. Maaparandusseaduse §-dest 47 ja 48 tulenevalt tuleb maa-alal, millel paikneb
maaparandussüsteem kooskõlastada kõigi ehitiste (välja arvatud maatulundusmaa
kuivendamiseks ja niisutamiseks ning keskkonnakaitseks vajalike ehitiste) ehitusprojektid,
samuti maaüksuste siht- ja kasutusotstarvete muutmine ning maakorraldustoimingud. PMA
ei anna kooskõlastust, kui kavandatavad tegevused takistavad maaparandussüsteemi
nõuetekohast toimimist. Eeltoodu peab tagama selle, et ehitustegevus ei kahjusta
maaparandussüsteemi.
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3. Ala reserveerimine elamualana ei tähenda selle kohest ja terviklikku kasutusele võtmist
senisest sihtotstarbest erinevaks maakasutuseks, vaid võimalust seda teha tulevikus vastava
vajaduse ja soovi tekkimisel. Maaomanik võib kasutada reserveeritud ala praegusel
sihtotstarbel (näiteks põlluna), kuni ta seda soovib (alus: üldplaneeringu seletuskirja p 2.1.
Alade reserveerimine).
4. Üldplaneering peab oluliseks uute kompaktselt asustatud alade tekke vältimist.
Elamualade reserveerimisel on arvesse võetud olemasolevate elamupiirkondade laienemise
võimalustega, teenindusasutuste paiknemise ja kättesaadavusega ning olemasoleva tehnilise
infrastruktuuriga. Sellest tulenevalt on üldplaneeringuga reserveeritud elamualasid just viie
keskuse – Riisipere, Turba, Munalaskme, Lehetu ja Ellamaa – juurde.
5. Üldplaneeringu koostamine algatati 2007. aastal. Arvestades praegust muutunud
majandusolukorda on elamualaks reserveeritud ala vähendamine põhjendatud.
Vähendatud elamuala piirid olid kantud üldplaneeringu kaardile, millega üldplaneeringu
avalikust arutelust osavõtjad said ka tutvuda.
Anneli Ajaots: Üldplaneeringu seletuskirja punktist 1.3. tuleks välja jätta viide Lehetu külale
kui kohale, kus pakutakse raamatukoguteenust. Volikogu on tänaseks otsustanud Lehetu
raamatukogu tegevuse 1. septembrist 2013.a lõpetada.
Avalikust arutelust osavõtjad pidasid täpsustuse tegemist asjakohaseks.
Jaanus Ajaots: Üldplaneeringu punktis 2.1.7.1. väärtustatakse viljakaid põllumaid ja
maaparandussüsteeme. Miks Madila küla kõrge väärtusega põllumaale, kus paikneb ka
tänaseks rekonstrueeritud maaparandussüsteem, üldse elamuala planeeriti?
Raimo Klesment: Väärtuslike põllumaade andmekiht tuleb maakonnaplaneeringust. Nissi
valla üldplaneeringu koostamisel ei ole põllumaade väärtust täiendavalt hinnatud.
Üldplaneeringu koostamine toimub juba alates 2007. aastast. Kõikide alade puhul tuleb
mõista, et arengud võivad olla erinevad. Põllumajandusamet on üldplaneeringu ka
kooskõlastanud. Elamuala ei tähenda antud juhul seda, et kõik muudetakse elamumaaks, ja et
sinna on kavandatud „maja-majas kinni“. Elamualale E2 on planeeritud ka muid asju. Seal
on lubatud erinevad maakasutused, ka maatulundusmaa sihtotstarve. Kõrvalkasutus võib olla
kuni 40%.
Jaanus Ajaots: Elamualad tuleks planeerida sinna, kus maa on vähem viljakas.
Raimo Klesment: Hoonestust on planeeritud olemasolevate elamupiirkondade juurde, kus
vajalik infrastruktuur olemas. Riisipere aleviku juures selliseid kohti väga valida ei ole.
Jaanus Ajaots: Elamuala võiks planeerida näiteks kahe asula (silmas on peetud seda, et
Riisipere alevik koosneb kahest pisut eraldiseisvast kompaktse asustusega alast, mida
kutsutakse Nissiks ja Riisipereks – protokollija märkus) vahele.
Raivo Õisma: Kelle ettepanek oli elamuala kavandamine Madila külla?
Raimo Klesment. Seda on raske öelda. Üldplaneeringut on tehtud aastaid ja see on olnud
kollektiivne töö.
Raivo Õisma: Ka maaomanik, keda ma esindan, ei soovi Madila külla elamuala. Toetan
Jaanus Ajaotsa ettepanekut, et Riisipere võiks Nissiga kokku kasvada.
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Raimo Klesment: Kas Teil on kõnealuselt maaomanikult volikiri?
Raivo Õisma: Ei.
Jaanus Ajaots: Elamuala kavandamine viljakale põllumaale tähendab sammu tagasi
mullakaitses. Kas elamumaade määramisel tehti välitöid?
Raimo Klesment: Üldplaneering ei planeeri maaüksusi ja seetõttu ei tehtud ka välitöid.
Elamualasid ei planeeritud suvaliselt, vaid olemasoleva asustuse juurde.
Andres Pitk: Algatatud on Harju maakonna teemaplaneering Harku-Lihula-Sindi 330 kV
elektriliini trassi asukoha määramiseks Harjumaa piires ja Riisiperes asub üks trassikoridori
alternatiividest just Riisipere ja Nissi vahel. Sellise kõrgepingeliini juures ei taha keegi elada.
Jaak Vackermann: Milline on valla seisukoht kõrgepingeliini asukoha osas? Mõistlik oleks
jätta praeguse 110 kV elektriliini asukohta.
Peedo Kessel: Praegusesse asukohta 330 kV kõrgepingeliin laiema kaitsetsooni tõttu ei
mahu. KSH programm näeb ette kahe erineva trassialternatiivi, sh Riisipere ja Nissi vahelt
läbimineva trassi asukoha, mõjude hindamist.
Jaanus Ajaots: Madila külla kavandatud elamualal on maapinnas lohk. Drenaaž on seal 80
cm sügavusel, mujal tunduvalt sügavamal. Seal võib ka uputama hakata.
Raimo Klesment: Üldplaneering on PMA-ga kooskõlastatud.
Jaanus Ajaots: Kooskõlastati enne maaparandussüsteemi rekonstrueerimist.
Raimo Klesment: Seadusliku tegevuse puhul on lollused välistatud. Õigusaktidest tulenevate
piirangute leevendamist ei ole kavandatud. Maaparandusseadusest tulenevad kitsendused
jäävad kehtima. Elamuala ei ole veel elamumaa. Maaüksuste siht- ja kasutusotstarvete
muutmine ning maakorraldustoimingud tuleb nagunii PMA-ga kooskõlastada.
Maaparandussüsteemi kahjustamist seejuures ei lubata.
Jaanus Ajaots: Kui kitsendusi on nii palju, siis poleks mõtet sinna elamuala planeerida.
Raimo Klesment: Maaparandusobjekt on ehitatud keskkond. See ei ole „püha lehm“.
Jaak Vackermann: Elamuala E2 jääb maaparandussüsteemi äärealale ega rikuks
maaparandussüsteemi.
Jaanus Ajaots: Seal on koguja.
Raimo Klesment: Koguja peab jääma toimima ka ehitustegevuse korral.
Maaparandussüsteem peab jääma ja seadusliku tegevuse korral ka jääb toimima.
Jaanus Ajaots: Jään oma ettepaneku juurde elamuala vähendamiseks.
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Raimo Klesment: Kuna vald on Teie ettepaneku kohta teatanud oma põhjendatud seisukoha
Teile kirjalikult, siis võiksite kirjalikult ja motiveeritult vastata, miks Te valla seisukohaga ei
nõustu.
Rohkem küsimusi ei olnud.

Raimo Klesment
üldplaneeringu avaliku arutelu juhataja

Andres Pitk
protokollija
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Lisa A-17. Keskkonnaameti heakskiit Nissi valla üldplaneeringu KSH aruandele
Härra Peedo Kessel
Vallavanem
Nissi Vallavalitsus
nissi@nissi.ee

Nissi valla üldplaneeringu
heakskiitmine

Teie 11.07.2013 nr 7-1.2/719
Meie 27.08.2013 nr HJR 6-8 /13/17259-6

keskkonnamõju

strateegilise

hindamise

aruande

Austatud härra Kessel
Esitasite Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (edaspidi Keskkonnaamet)
heakskiitmiseks Nissi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi
üldplaneeringu KSH) aruande.
Keskkonnaamet on üldplaneeringu KSH järelevalvaja keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 38 lg 1 alusel, kuna üldplaneeringu
elluviimine ei too eeldatavalt kaasa olulist negatiivset piiriülest mõju.
1. FAKTILISED ASJAOLUD
Üldplaneeringu KSH algatati Nissi Vallavolikogu 21.04.2007. a otsusega nr 24.
Kogu üldplaneeringu KSH kirjavahetus on avalikkusele kättesaadav Keskkonnaameti
avalikus dokumendiregistris aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/ ning seetõttu ei
pea Keskkonnaamet vajalikuks kajastada dokumentide sisu.
Nissi Vallavalitsus esitas oma 11.07.2013 kirjaga nr 7-1.2/719 üldplaneeringu KSH aruande
heakskiitmiseks.
Keskkonnaamet pikendas oma 14.08.2013 kirjaga nr HJR 6-8 /13/17259-5 menetlustähtaega
kuni 26.08.2013.
2. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED
Keskkonnaamet peab KeHJS § 38 lg 2 p 2-5 ja § 42 lg 2-5 alusel KSH järelevalvajana
hindama menetluse vastavust ja KSH aruande sisu KeHJS sätetele ning kinnitama
seiremeetmed.
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2.1 KSH menetluse vastavus kehtestatud nõuetele
KSH aruanne avalikustatakse ning KSH aruande avalikustamise tulemusi arvestatakse
KeHJS §-s 37 sätestatud korras, arvestades KeHJS § 41 erisusi.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja teatab 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
asutustele
ja
isikutele,
valitsusväliseid
keskkonnaorganisatsioone
ühendavale
organisatsioonile ning KeHJS § 36 lg 3 nimetatud asutustele ja isikutele.
Nissi valla üldplaneeringu ja selle KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu
toimumise kohta ilmus teade 05.07.2012 ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja
ajalehes Eesti Päevaleht 06.07.2012. Nissi valla kodulehel ilmus vastav teade 05.07.2012.
Nissi Vallavalitsus teavitas 6.07.2012 e-kirja põhjal alljärgnevaid asutusi: Keskkonnaamet,
Keskkonnaministeerium, Maa-amet, Terviseamet, Muinsuskaitseamet, Harju Maavalitsus,
Sotsiaalministeerium ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda.
KeHJS § 41 p 1 ja 2 kohaselt korraldab strateegilise planeerimisdokumendi koostaja KSH
aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu, avalik väljapanek kestab sama kaua kui
strateegilise planeerimisdokumendi eelnõu avalik väljapanek, kuid mitte vähem kui 21
päeva. KSH aruande esimene avalik väljapanek kestis 28 päeva (alates 23.07.2012), seega on
täidetud avaliku väljapaneku ajalist kestvust.
KSH aruandega oli võimalik tutvuda ajavahemikul 23.07.2012-19.08.2012 Nissi valla
kodulehel, samuti Nissi vallamajas (Nissi tee 53c, Riisipere alevik) ja Turba raamatukogus
(Tööstuse tn 29, Turba alevik).
Avalikustamise teated ei vastanud täielikult KeHJS § 37 lg 2 ja § 41 nõuetele.
Avalikustamise teadetes ei olnud kajastatud KeHJS § 37 lg 2 p 5 ja 7 kohaselt KSH aruande
kohta ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamise tähtaega ja viisi ning puudus
informatsioon piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkuse kohta.
Nissi valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusel otsustati teha
üldplaneeringusse Riisipere-Haapsalu raudtee taastamise kavandamiseks vajalikud
parandused. Kuna tegemist on üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega, tuleb
planeerimisseaduse § 21 lg 5 kohaselt korrata avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu.
Nissi valla üldplaneeringu ja selle KSH aruande korduva avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu toimumise kohta ilmus teade 24.04.2013 ametlikus väljaandes Ametlikud
Teadaanded ja ajalehes Eesti Päevaleht 25.04.2013. Nissi valla kodulehel ilmus vastav teade
24.04.2013.
Nissi Vallavalitsus teavitas 24.04.2013 e-kirja põhjal alljärgnevaid asutusi: Keskkonnaamet,
Keskkonnaministeerium, Maa-amet, Terviseamet, Muinsuskaitseamet, Harju Maavalitsus ja
Sotsiaalministeerium. Eesti Keskkonnaühenduste Koda KSH aruande lisades esitatud
materjalide kohaselt ei teavitatud.
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Korduva avalikustamise ajal sai ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande kohta
esitada Nissi Vallavalitsusele ja OÜ-le Pärnu Instituut (riia mnt 14-7, 80013 Pärnu linn;
parnuinstituut@gmail.com).
KSH aruande korduv avalik väljapanek kestis 28 päeva (alates 9.05.2013), seega on täidetud
avaliku väljapaneku ajalist kestvust.
Korduva avalikustamise teated vastavad KeHJS § 37 lg 2 ja § 41 nõuetele.
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikud arutelud toimusid
alljärgnevalt:
19.09.2012 kl 18.00 Nissi vallamajas,
03.07.2013 kl 18.00 Nissi vallamajas (täiendav avalik arutelu).
Avalike arutelude protokollid ja osalejate nimekirjad on esitatud üldplaneeringu KSH lisas
A.
KeHJS § 37 lg 4 ja lg 5 ning § 41 kohaselt on igaühel õigus tutvuda kõigi KSH materjalidega
ning esitada aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ning saada neile vastuseid.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja teeb 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 ei laekunud ühtegi ettepanekut, vastuväidet või märkust. KSH aruande ja
üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitas Lääne Maavalitsus 17.08.2012 kirjaga nr 122/986-1 üldplaneeringu põhilahendust muutva ettepaneku (taastada raudtee). Ettepanekust
lähtuvalt vaadati üle ja täiendati juba avalikustatud KSH aruannet.
Keskkonnaamet esitas märkused KSH aruandele enne KSH avalikustamist 07.02.2011
kirjaga nr HJR 6-5/48420-5 ja 26.05.2011 kirjaga nr HJR 6-5/11/48420-11. KSH aruannet
täiendati Keskkonnaameti märkuste põhjal.
Keskkonnaamet tagastas 26.11.2012 kirjaga nr HJR 6-8/12/17259-3 KSH aruande
täiendamiseks. Viidatud puudused aruandes on likvideeritud aruande täiendamisega ning
täiendava avalikustamise menetlus vastab KeHJS-s sätestatud avalikustamise nõuetele.
2.2 KSH aruande vastavus kehtestatud nõuetele
KSH aruande sisu määrab KeHJS § 40 ja KSH programm. Keskkonnaamet kiitis Nissi valla
üldplaneeringu KSH programmi heaks 28.04.2010 kirjaga nr HJR 6-8/10/16971-4.
KSH aruanne vastab heakskiidetud KSH programmile ning sisaldab KeHJS § 40 lõikes 4
nõutud teavet. Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH
aruande peatükk vastab millisele KSH programmi ja/või KeHJS § 40 lg 4 punktile.
KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud strateegilise planeerimisdokumendi
elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi
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ja ülesandeid, arvestades strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat
territooriumi.
KeHJS § 43 p 1 ja planeerimisseaduse § 8 lg 9 kohaselt tuleb üldplaneeringu koostamisel
arvestada KSH tulemusi.
3. OTSUSTUS
KeHJS § 38 lg 1 ja 2, § 40-41 ning § 42 lg 2-5 alusel ning lähtudes eelnevast kiidab
Keskkonnaamet Nissi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
heaks.
Juhime tähelepanu, et KeHJS § 44 kohaselt tuleb strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise korraldajal teatada üldplaneeringu kehtestamisest (14 päeva jooksul) KeHJS § 44
lg 1 nimetatud asutustele ning tagada KeHJS § 44 lg 2 nimetatud info kättesaadavus.
3.1 Seiremeetmete kinnitamisest
KeHJS § 42 lg 2 kohaselt kinnitab KSH järelevalvaja strateegilise planeerimisdokumendi
elluviimisega kaasneva keskkonnamõju seire meetmed. KSH aruande peatükis 10
„Üldplaneeringu elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju seireks kavandatud
meetmed“ on välja toodud alljärgnev (tsiteerime): „Nissi valla koostatava üldplaneeringuga
pole kavandatud lahendusi, millega eeldatavalt kaasneks oluline keskkonnamõju. Seega, ei
määratleta käesoleva dokumendiga meetmeid üldplaneeringu elluviimisest tuleneva olulise
keskkonnamõju seireks.“
Ülaltoodust lähtuvalt ei kinnitata käesoleva KSH heakskiitmisega seiremeetmeid.
Lugupidamisega
/Allkirjastatud digitaalselt/
Allan Piik
Juhataja
Koopia: OÜ Pärnu Instituut, parnuinstituut@gmail.com
Diane Banhard 6744 809
diane.banhard@keskkonnaamet.ee
Pille Vals 6744 815
pille.vals@keskkkonnaamet.ee
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