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1. Sissejuhatus 

Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostatakse strateegilisele 

planeerimisdokumendile – Kehtna valla üldplaneeringule, mis koostatakse Kehtna 

valla haldusterritooriumile, mis määratleb Kehtna valla ruumilise arengu põhimõtted, 

on aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise 

kohustusega aladel ja juhtudel ja ehitustegevusele ning määrab maakasutuse 

juhtfunktsioonid ja maa- ja veealade üldised ehitamis- ja kasutamistingimused. 

Kehtna valla üldplaneering koostatakse Kehtna Vallavalitsuse koostöös Miracon 

Grupp OÜ-ga, kus Miracon Grupp OÜ osaleb konsultandina. 

 

Kehtna valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on 

algatatud Kehtna Vallavolikogu poolt 16.10.2007. a. otsusega nr 116, võttes aluseks 

Planeerimisseaduse § 10 lõike 4 ning Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 2 ja § 35 lõiked 1 ja 5. 

 

Hetkel on Kehtna vallal kehtiv üldplaneering, mis on kehtestatud 23.12.1993. a. 

Kehtna Vallavolikogu määrusega nr. 1. ning koostatud AS Entec ja AS Eesti 

Maaehitusprojekt-Maaplaneeringud poolt. 1992. a. sügisel pandi alus Eesti ja Soome 

Keskkonnaministeeriumite vahelisele ühisprojektile. Tutvudes Soome 

planeerimiskogemuste ja praktikaga, koostati töö käigus üldplaneeringud Kehtna ja 

Järvakandi valdadele. 

 

Üldplaneeringuga seotud tegevuste koordineerimiseks moodustas vallavalitsus 

üldplaneeringu koostamise komisjoni, mille esimeheks kinnitati vallavalitsuse 

06.11.2006.a korraldusega nr 391 maanõunik Heik Past. Komisjon kinnitati 

vallavalitsuse 08.12.2006.a korraldusega nr 431 koosseisus: 

 Kaja Mõtsnik  heakorraspetsialist, vallavalitsuse liige; 

 Reet Nero  vallasekretär; 

 Hans-Jürgen Schumann  ehitusspetsialist; 

 Jaak Vitsur  majandus- ja arendusnõunik, vallavalitsuse liige; 

 Ene Sulg  maakorraldaja; 

 Ain Kartau  keskkonnaspetsialist. 

 

Ain Kartau töölt lahkumise järel kuulub komisjoni keskkonna- ja teedespetsialist 

Ülari Luisk ja komisjoni sekretärina planeerimis- ja ehitusspetsialist Tiina Satsi. 

 

Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostas OÜ Miracon Grupp. Projektis osalesid: 

 Prof. Ülo Mander – KSH töörühma juht 

 Mihkel Meidla – Miracon Grupp OÜ konsultant  

 Lauri Joosu – Miracon Grupp OÜ keskkonnaspetsialist 

 Raido Roop – Miracon Grupp OÜ konsultant 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm on heakskiidetud Raplamaa 

Keskkonnateenistuse poolt 3. juunil 2008. aastal otsusega nr. 39-11-4/27235-2. 
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2. Kokkuvõte 

Kehtna valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on  

algatatud Kehtna Vallavolikogu poolt 16.10.2007. a. otsusega nr 116, võttes aluseks 

Planeerimisseaduse § 10 lõike 4 ning Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 2 ja § 35 lõiked 1 ja 5. 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on Kehtna valla üldplaneeringu 

elluviimisel võimalike oluliste strateegiliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, et 

seeläbi edendada säästvat arengut ning tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus selgitati, kirjeldati ja hinnati 

võimalikke esilekerkivaid mõjusid, analüüsiti erinevaid arenguvariante ning esitati 

leevendavad meetmed võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks või vähendamiseks, 

arvestades seejuures üldplaneeringu sisu ja strateegilisi arengueesmärke ja valla 

territooriumi iseloomu.  

 

Vastavalt seadusele on käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel 

seatud järgmised üldised eesmärgid, mida täpsustavad erinevate mõjuvaldkondade 

juures välja toodud konkreetsemad eesmärgid: 

 üldplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel arvestada 

keskkonnakaalutlustega; 

 tagada kõrgekvaliteediline keskkonnakaitse; 

 edendada säästvat arengut. 

 

Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel kasutatakse 

järgnevaid alternatiive: 

Alternatiiv I:  Kehtna vallale koostatakse üldplaneering, millega võetakse suund suhte 

looduskeskkond-majandustegevus tasakaalustamisele. Säilitatakse kõik olemasolevad 

looduslikult ja ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslikud alad ning puhke- ja turismialade 

arendamisega võetakse suund alade parema eksponeerimise suunas. Olemasolevates 

keskustes (Kaerepere, Kehtna, Keava, Eidapere ja Lelle alevikes ning Ingliste ja 

Lokuta külade kompaktse hoonestusega aladel) ja lähialadel lubatakse laiendada 

ehitustegevust ning luua uusi elamu- ja ettevõtlusalasid, mis võimaldaksid parendada 

valla sotsiaal-majanduslikku olukorda. Alade planeerimisel on aluseks kohalike 

elanike soovid, kusjuures arvestatakse keskkonnakaitseliste nõuetega. 

 

Null-alternatiiv: Kehtna vallale ei koostata ega kehtestata uut üldplaneeringut. 

Detailplaneeringute lähteülesannete ja projekteerimistingimuste väljastamiseks 

kasutatakse hetkel kehtivat üldplaneeringut, mis on koostatud 1993. aastal. Kehtiva 

üldplaneeringu koostamise eesmärgiks oli olemasolevate töökohtade säilitamine ning 

eelduste loomine uute tekkeks. Samuti hoolitseda elukeskkonna  parandamise ja 

probleemsetele kohtadele otstarbeka lahenduste leidmise eest. 

 

Võimalike arengualternatiivide võrdlemise tulemusel on hädavajalik üldplaneeringu 

koostamine ja kehtestamine. Parimaks osutus alternatiiv I, mille elluviimine avaldab 

nõrka negatiivset mõju looduskeskkonnale, kuid loob eeldused elukvaliteeti tõusuks 

ning majandusarenguks. Alternatiivide hindamise maatriksi tulemuste alusel on uue 



 
Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

 

MIRACON GRUPP OÜ 

 

 

6 

planeeringu kehtestamine kokkuvõttes pikaajalise positiivse mõjuga (hindepallide 

summa 0,36), vastupidiselt kehtiva planeeringuga (hindepallide summa -0,53). 

Lühiajalised negatiivsed mõjud avalduvad mõlema planeeringu puhul peamiselt 

ehitustegevuse käigus, kuid on leevendatavad ning seaduse mõistes olulisi püsivaid 

keskkonnakahjustusi ei tekita. Alternatiivide võrdlus on lahti kirjutatud peatükkides 8 

ja 9, kirjeldades alternatiivide rakendumisel tekkivaid mõjusid keskkonnaelementide 

lõikes. Samuti on peatükis 8 toodud leevendusmeetmed, millede rakendamisel on 

võimalik vähendada üldplaneeringu negatiivseid mõjusid. 

 

Vastavalt Planeerimisseaduse § 8 lõike 3 punkti 2 kohaselt on üldplaneeringu 

eesmärgiks kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, 

sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude 

hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu 

tingimuste seadmine.  

 

Vastavalt Planeerimisseaduse § 8 lõike 3 punkti 2 kohaselt on säästva ja 

tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused järgnevad (kantakse üldplaneeringu 

seletuskirja ja kehtestatakse planeeringu koosseisus): 

 Suuremad planeeritavad ehitustööd (eelkõige õhukvaliteeti mõjutavad ja 

müratekitavad) planeerida argipäevadele ning töid mitte teostada õhtuti ja 

nädalavahetustel. 

 Orgaaniliste väetiste kasutamisel ja põldudele laotamisel tuleb vajadusel 

kasutada täiendavaid meetmeid, vältimaks ebameeldiva haisu kandumist 

asulatesse. 

 Perspektiivsetel arendusaladel, kus on lubatud ehitada uusi ehitisi (sh. 

elamud), tuleb detailplaneeringu koostamise käigus fikseerida joogiveeks 

tarbitavad põhjaveekihid ja põhjavee tarbimise mahud ning selgitada reovee 

käitlemise põhimõtted (käitlemise viis, heitvee suublad, vee-erikasutuslubade 

vajadus vms), arvestades põhjavee kaitstuse taset ja piiranguid. 

 Järgida Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. aasta määrust nr. 258 

Energiatõhususe miinimumnõuded, kuna 1. jaanuarist 2009. a. tuleb 

ehitatavate hoonete puhul läbi viia energiaarvutused ning taotleda 

energiamärgis. 

 Uute hoonete rajamisel ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimisel tuleb 

arvestada Kehtna vallas eksisteeriva radooniriskiga ning vajadusel teostada 

mõõtmised pinnase radoonisisalduse kindlaksmääramiseks ja arvestada EVS 

840:2003 standardi Radooniohutu hoone projekteerimine toodud põhimõtteid 

ja nõudeid radooniohu vähendamiseks. 

 Uute elamualade väljaarendamisel mõelda jäätmete taaskasutamisele ja 

paigaldada avalikud jäätmete sorteerimiskonteinerid. 
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3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk ja ulatus 

3.1. Üldplaneeringu koostamise eesmärk 

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on koostada Kehtna vallale ruumilise arengu 

põhisuundi kavandav alusdokument vastavuses Planeerimisseadusele, mis reguleerib 

Eesti Vabariigis omavalitsuse territooriumi või selle osa üldplaneeringu koostamist. 

Kehtna valla uue üldplaneeringu koostamise aluseks on Kehtna Vallavolikogu 

16.10.2007.a otsus nr. 116 „Kehtna valla üldplaneeringu koostamise ning 

keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine”. Vastavalt Planeerimisseaduse 

§ 29 on kohaliku omavalitsuse ülesandeks kehtestatud planeeringute ülevaatamine 

ning vajadusel täpsustamine. 

 

Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid 

koordineeriv ja intrigeeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, 

mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning 

looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.  

 

Planeeringu koostamine on avalik, see tagab huvitatud isikute kaasamise, õigeaegse 

informeerimise ja võimaluse kaitsta oma huve planeeringu koostamise käigus. 

Üldplaneeringu koostamise käigus püütakse kokkulepete teel leida parim lahendus 

vastuoludele, mis võivad eksisteerida erinevate huvigruppide vahel. 

 

Koostatav üldplaneering täpsustab seadustest ja looduskeskkonna väärtustest 

lähtuvaid piiranguid ja näitab valla elanikkonna realistlike arenguprognooside alusel 

maakasutuslikud eeldused: 

 püsielanikkonna kinnistamiseks atraktiivse, turvalise ja tervisliku 

elukeskkonna loomiseks ning avalike teenuste kättesaadavuse 

võimaldamiseks; 

 elamuehituseks, säilitades seejuures elukeskkonna väärtused; 

 ettevõtluse arengu soodustamiseks tootmisettevõtete võimalike asukohtade 

määramisega; 

 detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste koostamiseks. 

 

Üldplaneeringus on välja toodud aktiivseminaride tulemusel kirja pandud valla ja 

kõikide valla kantide (Kaerepere, Ingliste, Kehtna-Keava, Eidapere-Lokuta, Lelle ja 

Järvakandi) väärtused, mis on omased piirkonnale ning mis vajavad säilitamist. Valla 

väärtustele ja Kehtna valla arengukavale tuginedes on välja töötatud ruumilise arengu 

põhimõtted ja maakasutustingimused, millest kehtestatud planeeringu puhul on kõik 

maaomanikud kohustatud kinni pidama.  

 

Kehtna valla ruumilise arengu peaeesmärgiks on meeldiva ja looduslähedase 

elukeskkonna arendamine, tugevdades kantide keskusi ja kohalikku identiteeti ning 

kasutades paremini ära logistilisest asukohast tulenevat potentsiaali. Elukeskkonna 

kvaliteedi parendamisel on oluline tasakaalustatud ja säästva arengu põhimõtete 

järgimine ning olemasolevate väärtuste säilitamine. Seetõttu on olulisemad ruumilise 

arengu põhimõtted seotud looduslikult väärtusliku keskkonna, kaitstavate loodus- ja 
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pärandkultuuriobjektide, väärtuslike põllumaade ja -maastike ning ajaloolise 

asustusstruktuuri maksimaalse säilitamisega. Perspektiivsete arendusalade määramisel 

on lähtutud eelkõige kohaliku kogukonna vajadustest ja soovidest ning leitud 

kompromiss erinevate osapoolte vahel. Alade fikseerimisel mängisid lisaks olulist 

rolli kommunikatsioonide rajamise võimalused ning ligipääsud (juurdepääsuteede 

olemasolu või lihtsad võimalused nende rajamiseks) ja hilisemad transpordiküsimused 

(ühistranspordi liinide olemasolu vms). 

3.2. Hinnatava üldplaneeringu võrdlus kehtiva üldplaneeringuga 

Hetkel kehtiv Kehtna valla üldplaneering on koostatud Eesti ja Soome 

Keskkonnaministeeriumite ühisprojekti raames 1993. aastal. Planeering kehtestati 

Kehtna Vallavolikogu 23.12.1993.a määrusega nr 1. Möödunud aastate jooksul on 

tehtud muudatusi ja täiendusi seadusandlikes aktides ning nendega kehtestatud 

nõuetes; üle 90% valla territooriumist on maareformi käigus saanud omaniku; 

laienenud on looduskaitsealuste alade pindala; palju on muutunud 

põllumajandustootjate arv. Suurim seadusandlik erinevus kahe üldplaneeringu vahel 

tuleneb seadusega määratud üldplaneeringu eesmärkide erinevusest. 2003. aastal 

jõustunud Planeerimisseadus on oluliselt täienenud ning seadusandlikud nõuded on 

muutunud. 

 

Hetkeolukorra analüüs, millele tuginedes koostati kehtiv üldplaneering, ning valla 

arengueesmärkide ja –vajaduste kaardistamine on seisuga 1993. a. ning on seega 

oluliselt vananenud. Kehtivas üldplaneeringus on esitatud planeeringu kaardil 

peamised maakasutustüübid ning üldised ehitamis- ja arendamistingimused ja 

seadusandlikud piirangud (praeguseks ajaks on osaliselt muutunud). Planeeringus on 

kirjeldatud peamisi arengusuundumusi kantides, kuid puudulikuks jäävad 

maakasutuse juhtfunktsioonide ehitamis- ja kasutamistingimused. 

 

Kehtna valla uus üldplaneering kasutab maakasutuse määramisel maa-alade 

reserveerimise põhimõtet planeeringus toodud juhtfunktsioonide lõikes. Määratakse 

detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud, miljööväärtuslikud alad, 

täpsustatakse maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus toodud rohevõrgustiku ja 

väärtuslike maastike piire jne (lähtutakse Planeerimisseaduse § 8 toodud 

üldplaneeringu eesmärkidest).  

3.3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk  

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on Kehtna valla üldplaneeringu 

elluviimisel ilmnevate võimalike oluliste strateegiliste keskkonnamõjude 

väljaselgitamine, et seeläbi edendada säästvat arengut ning tagada kõrgetasemeline 

keskkonnakaitse. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus selgitatakse, 

kirjeldatakse ja hinnatakse võimalikke esilekerkivaid mõjusid, analüüsitakse erinevaid 

arenguvariante ning esitatakse leevendavad meetmed võimalike negatiivsete mõjude 

vältimiseks või vähendamiseks, arvestades seejuures üldplaneeringu sisu, strateegilisi 

arengueesmärke ja valla territooriumi iseloomu.  

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine peaks abistama vallavolikogul 

üldplaneeringu kehtestamise otsuse langetamisel. Samuti aitab hindamise 

läbiviimine ja eksperdi kaasamine planeerimisprotsessi tagada planeeringu tõrgeteta 



 
Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

 

MIRACON GRUPP OÜ 

 

 

9 

elluviimise, vältida oluliste keskkonnamõjude ilmnemist ja keskkonnale 

pöördumatute kahjustuste tekitamist. Lisaks otsustaja teadlikkuse tõstmisele on 

vastavalt Planeerimisseaduse § 8 lõike 3 punkti 2 järgi üldplaneeringu üheks 

eesmärgiks kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, 

sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude 

hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste 

seadmine. Punkti täitmiseks on oluline keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus 

välja töötatud tingimuste kehtestamine üldplaneeringuga, kuna üldplaneering 

(erinevalt hindamisaruandest) muutub peale kehtestamist õigusaktiks, mida tuleb 

kõigil valla territooriumil opereerijatel järgida. Vallavolikogu poolt kehtestatud 

üldplaneeringus sisalduvad säästvat ja tasakaalustatud arengut toetavad 

keskkonnatingimused omandavad sel moel juriidilise aluse. 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus hinnatakse üldplaneeringu 

elluviimisega tõenäoliselt kaasnevat olulist keskkonnamõju. Vastavalt keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 5 käsitletakse olulisena sellist 

keskkonnamõju, mis võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, 

põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja 

heaolu, kultuuripärandi või vara.  

 

Hindamise läbiviimisel võetakse hindamise aluseks kogu keskkond, kus inimesed 

elavad, ehk terviklik füüsikalis-mentaalne ruum, mis hõlmab endas looduskeskkonda, 

maastikuväärtusi (seotud aja ja ruumi tunnetamise erinevustega), majanduslikke, 

sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte. Kehtestatud üldplaneering on laiapõhjaline 

konsensuslik kokkulepe, mis arvestab erinevate valdkondade ja ühiskonna 

huvigruppide vajadustega ning püüab neid ühendada. Keskkonnamõju strateegilise 

hindamise läbiviija osaleb protsessis nõuandjana, aidates ette valmistada otsuste 

langetamist.  

 

Üldplaneeringu kehtestamisega fikseeritakse maa- ja veealade ehitamis- ja 

kasutamistingimused ning perspektiivsed alad arendustegevuseks. Üldplaneering on 

käsitletav tingimuste seadmisena võimalikele tuleviku tegevustele. Planeeringu 

kehtestamine ei tähenda veel muutusi keskkonnas, see loob vaid eeldused muutuste 

tekkimiseks. Planeeringu koostamisel pole 100% võimalik ette teada arendustegevuste 

mahtu ning konkreetset aega, millal mingi tegevus ellu viiakse. Hindamise lähtekoht 

on, et juhul kui planeeringus hinnatavaid tegevusi ellu ei viida, ei ilmne ka 

keskkonnale mingisugust mõju.  

 

Kooskõlas seadusega on käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise 

läbiviimisel seatud järgmised üldised eesmärgid (mida täpsustavad erinevate 

mõjuvaldkondade juures välja toodud konkreetsemad eesmärgid): 

 üldplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel arvestada 

keskkonnakaalutlustega; 

 tagada kõrgekvaliteediline keskkonnakaitse 

 edendada säästvat arengut. 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel teostati järgnevad tööd: 
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 koondati lähtematerjalid ning viidi läbi hetkeolukorra analüüs, kasutades 

olemasolevaid strateegiadokumente (sh. Kehtna valla arengukava 2007-2015) 

ning üldplaneeringu eskiislahendust; 

 viidi läbi kaardianalüüs (üldplaneeringu kaardid, maa-ameti kaardirakendus, 

vallavalitsuse materjalid); 

 kirjeldati üldplaneeringuga kavandatavaid tegevusi ja võrreldi võimalikke 

alternatiivseid lahendusi; 

 analüüsiti üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste vastavust kõrgemale 

arendusdokumentatsioonile ning õigusaktidele; 

 hinnati üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega kaasnevaid võimalikke 

keskkonnamõjusid erinevate keskkondade ja elementide võtmes ning 

määratleti mõju ulatus; 

 analüüsiti üldplaneeringuga kavandatavaid muudatusi senises maakasutuses 

ning pakuti välja leevendusmeetmeid võimalike mõjude ohjamiseks ning 

hilisemate seiremeetmete rakendamiseks; 

 kirjeldati võimalikke keskkonnaprobleeme, mis tekivad koostatava 

üldplaneeringu kehtestamata jätmisel; 

 osaleti töökoosolekutel üldplaneeringu koostajatega; 

 koostati KSH aruanne ning suunati vallavalitsust ja planeeringu juhtrühma 

lõpliku planeeringulahenduse väljatöötamisel. 
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4. Mõjutatava territooriumi lühiülevaade 

Vältimaks teksti dubleerimist ja aruande muutumist liigselt mahukaks on järgnevas 

peatükis esitatud valla territooriumi ülevaade lühikokkuvõttena. Pikem ülevaade on 

kirjas üldplaneeringu lähteandmete analüüsi kaustas, mis valmis üldplaneeringu 

koostamise käigus. 

4.1. Asend ja paiknemine 

Kehtna vald asub Kesk-Eestis Rapla maakonna keskosas. Vald piirneb Juuru, Rapla, 

Käru, Kaiu, Märjamaa ja Raikküla vallaga ning valla sees asub Järvakandi alev – 

iseseisev vald. Kehtna  alevik asub Tallinnast 58,  Türist 39, Pärnust 96, Haapsalust 

101 ja Tartust 152 km kaugusel.  

 

Kehtna vald jaguneb 48 asulaks: Kehtna, Kaerepere, Keava, Lelle ja Eidapere 

alevikuks ning 43 külaks. Küladest suuremad on Ingliste ja Lokuta. Alevikud on 

Kehtna valla, nn. tõmbekeskused, mis on ümbritseva tagamaa jaoks avalike teenuste 

tarbimise ja töölkäimise kohtadeks.  

4.2. Looduslikud olud 

Suurem osa vallast paikneb Põhja-Eesti lavamaal puutudes kokku nii Lääne-Eesti 

madalikuga (Kasari ja Keila jõgikondade alad valla loodeosas) ja kaguosa  ulatub 

Pärnu  madaliku servaaladele. 

 

Tänase pinnamoe kujunemisel on olnud suure tähtsusega viimane jääaeg. Liustiku 

taandumisel vormusid praegused pinnavormid. Kui liustikukeel taandus suhteliselt 

kiiresti ja ühtlaselt, jäi maha õhuke, enamasti   2-4 m paksune moreenikiht, kus aga 

liustiku taganemine takerdus, moodustusid omapärased moreensed servakuhjatised 

(Keava-Lelle piirkond). Selles kandis on moreenkate paksem (kuni 20 m) ja reljeef 

varieeruv, moodustades valla looduskauneimaid maastikke.  

 

Valla põhjaosa mullad on suhteliselt viljakad ja soodsa veerežiimiga liivsavid, 

rähksed ning märjad gleimullad, mistõttu enamus maast on ammustest aegadest 

põllustatud. Valla lõunaosa paikneb osaliselt Kõnnumaal (Vahe-Eesti keskosa), mida 

iseloomustavad laialdased metsad ja sood ning hõre hajali asustus ümbrusest veidi 

kõrgemale ulatuvatel lamedatel seljandikel. Kõnnumaal on harimiseks kõlbulikke 

maid tunduvalt vähem, sest ca 95 % maadest on liigniisked. Levinumad on märjad 

gleimullad, saviliivmullad ja liivsavimullad.  

 

Peamiseks looduskeskkonna reostajaks ja elanikkonna häirijaks on põllumajandus ja 

sellest tulenev hais ja reostus (sh. võimalik pinnaveekogude eutrofeerumine). 

Põllumajanduslikus tootmises vajavad parandamist sõnniku ja läga käitlemise 

süsteemid. 

 

Looduskeskkonda iseloomustavad järgnevad märksõnad: 

 Palju looduskaitseliste piirangutega alasid, liikide kasvu- ja elukohti ja 

vääriselupaiku; 
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 Ulatuslikud kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alad; 

 Metsamaa moodustab ligikaudu 50% valla territootiumist; 

 Valla kesk- ja põhjaoas paiknevad ulatuslikud ja väga kõrge boniteedipunktiga 

(45 ja rohkem) põllumaad. 

4.3. Sotsiaal- majanduslikud olud 

1. jaanuari 2008.a seisuga oli rahvastikuregistri järgi Kehtna vallas 4944 elanikku. 

Valla suurimas asulas, Kehtna alevikus, elas 1342 inimest, kellele lisanduvad ajutiselt 

kohal viibivad ühiselamutes elavad Kehtna MTK õpilased. 

 

Alates 1993.aastast kasvab tööealiste elanike arv pidevalt ja 01.01.2006.a seisuga on 

Kehtna vallas 3331 tööealist inimest, mis elanikkonna üldarvust moodustab 65,15 %. 

Tööealistest inimestest töötas 2006. aasta 1. jaanuaril 2423 inimest ehk 72,74%. 

 

Kehtna vald on ajalooliselt välja kujunenud põllumajandusliku tootmise piirkond, 

suunaga põllumajanduslikule suurtootmisele. Põllumajanduses domineerivad suured 

piimakarjakasvatuse ja piimatootmise ettevõtted,  teraviljakasvatuses väikesed ja 

keskmised ettevõtted.  Seakasvatuses on monopoolses seisundis üks ettevõte.  

4.4. Tehniline infrastruktuur 

Kehtna vallas on 621,5 km teid, milles vallateid on 187 kilomeetrit, riigiteid 159 km, 

erateid 169 km, metskonnateid 106,5 km. Kergliiklusteed on ehitatud Kaerepere 

teeristist kuni Kehtna alevikuni ja Eidapere alevikus.  

 

Kehtna valda läbivad Tallinna-Lelle-Pärnu ja Lelle-Viljandi raudtee. Raudtee 

ületamiseks on ehitatud 12 ülesõidukohta, neist 11 Tallinn-Pärnu raudteel. 

 

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on täielikult välja arendatud Kehtna alevikus.  

Kaerepere alevikus ei ole ühisveevarustus ja ühiskanalisatsioon täielikult välja 

ehitatud. Lisaks on osaliselt  ühisveevärki arendatud Lokuta külas, hõlmates 56% 

elanikest, Eidapere alevikus hõlmates 23% elanikkonnast ja kooli ning 

kultuurikeskuse hoone, Lelle alevikus hõlmates 16% elanikkonnast (kortermajad), 

Keavas 15% elanikest (äsja on lõppenud ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgu 

väljaehitamine ja käib liitumislepingute sõlmimine) ja Ingliste külas 14% elanikest. 

(Kehtna valla ÜVKA). 

 

Kaugküte toimib Kehtna ja Kaerepere alevikes, koostatud on valla kaugkütte 

arengukava. Kaugkütet opereerivad erafirmad, kuid kaugküttesüsteemid eeskätt 

Kehtna alevikus vajavad suuri investeeringuid eelkõige trassidesse, kuid ka 

kateldesse. Kaugküttesüsteem kasutab praegu põlevkiviõli. 
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5. Üldplaneeringu seotus asjakohaste strateegiliste 

planeerimisdokumentidega 

5.1. Euroopa Liidu kõrgemad ruumilise arengu dokumendid 

Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiiv (European Spatial Development Perspective - 

ESDP). Euroopa ruumilise arengu perspektiiv on juhend Euroopa Komisjoni määruse 

97/150/EK järgimiseks, mis on välja töötatud Euroopa Konsultatiivse Foorumi poolt 

1999. aastal. ESDP peamiseks ruumilise arengu eesmärgiks on Euroopa Liidu 

territooriumi tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng, mis tagatakse liikmesmaade 

koostööga (oluline uute ja vanade riikide koostöö) ruumiliste arengustrateegiate 

väljatöötamisel, arvestades kohalikke olusid ja eripärasid. Riigid peaksid 

keskkonnakaitseliste piirangutega püüdma vältida Euroopa killustumist ning 

tükeldamist olemasolevate ja planeeritavate transpordikoridoridega, arendama 

territooriumit komplekselt ning tagama üldise veeringe säästva majandamise ning 

kavandama leevendusmeetmeid kliimamuutustele kohaliku ja globaalse taseme 

võtmes. 

 

Toonitatakse ruraalsete alade maakasutusstrateegiate väljatöötamise vajalikkust ja 

maapiirkondade mitmekesistamist, et vältida uute liikmesriikide kiirest 

majanduskasvust tingitud regionaalseid lõhesid ning maapiirkondade mahajäämust. 

Jätkusuutliku ja tervikliku sünergilise arengu aluseks on maapiirkondade ja 

linnadevaheline koostöö, mistõttu on vajalik perifeersete ja kohati marginaliseerunud 

maapiirkondade maakasutusstrateegiate väljatöötamine koostöös lähedalasuvate 

linnadega.  

 

Ühe eesmärgina käsitletakse linn-maa suhete tasakaalustatud süsteemi arendamist. 

Oluline on olemasoleva arengupotentsiaali toetamine infrastruktuuri ja teadmiste 

kättesaadavuse parandamise abil ning erinevate kohalike eripärade ja oludega 

arvestamine läbi loodus- ja kultuuripärandi kaitse. Regionaalse konkurentsivõime 

tõstmiseks maapiirkondades on vajalik väikeste ja keskmise suurusega linnade 

teeninduse miinimumtaseme säilitamine. 

 

Kehtna vald on oma iseloomult maapiirkond (oluline põllumajandus) ning 

propageerib looduslähedast elu. Maapiirkondade arengu tagamiseks on oluline tagada 

koostöö ümberkaudsete linnadega ning arendada välja mitmekülgne ja jätkusuutlik 

elukeskkond: kohapealsed töötamisvõimalused (olulised on turism ja põllumajandus); 

infrastruktuur; elamupiirkonnad; vaba aja veetmise võimalused; pargid ning 

puhkealad (sh. matkarajad). Kehtna valla majandus- ja kultuurielu arendamisel on 

ESDP kontekstis oluline tõhustada ja tihendada koostööd lähemate keskustega – 

Rapla, Paide ja Tallinnaga. Kehtna vald on Rapla linna arengu seisukohalt olulise 

tähtsusega tagamaa, kuna ühendus on suhteliselt hea ning toimub pendelränne 

töölkäivate inimeste näol. Elamise ja töötamise seisukohast on oluline ka Tallinna 

suhteline lähedus (töötamine Tallinnas, suvekodude omamine vms). 

 

„Visioonid ja strateegiad Läänemere regioonis” ("Visions and Strategies around the 

Baltic 2010/ VASAB 2010"). Tegemist on 1992. aastal alustatud 
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koostööprogrammiga Balti mere riikide (Soome, Rootsi, Norra, Taani, Saksa, Poola, 

Valgevene, Venemaa (Peterburi linn, Kaliningradi ja Leningradi oblastid), Leedu, Läti 

ja Eesti) vahel. Eesmärgiks on Läänemere piirkonna identiteedi tugevdamine ning 

ruumiliste struktuuride väljatöötamine, konkureerimaks globaalses majanduses teiste 

regioonidega. 1994. aastaks valmis ühine kontseptsioon - "Common Vision of 

Strategic Spatial Development of the Baltic Sea Region". Visioonis kirjeldatakse 

ruumilisi struktuure läbi kolme põhielemendi: 

 linnade ja linnaliste asulate süsteem (pärlid/pearls)  

 linnu ja asulaid omavahel ühendavad infrastruktuuri võrgustikud 

(nöörid/strings)  

 ning teatud maakasutusega alad (lapid/patches).  

 

Polüfunktsionaalsete ja mitmekesise maakasutusega alade säilitamise eesmärk 

keskendub eriti maapiirkondade mitmekesistamise ja tugevdamise temaatikale, et 

tagada looduslikult ja kultuuriliselt meeldiva ning elujõulise elukeskkonna säilimine. 

Ühtne väärtuslike looduslike ja kultuuriliste alade võrk toetab dünaamilist ja 

tasakaalustatud elukvaliteeti. Lisaks on oluline tagada regiooni ühendus suuremate 

transpordivõrkudega ning samuti regioonisisene integreeritus ning juurutada 

taastuvenergia kasutamist. 

 

Eesmärgid elukvaliteeti parandavate kompensatsioonialade arengus on:  

 maapiirkondade mitmesuguse omavahelise koostöö edendamine, 

vähendamaks nende ja keskuste vahelisi erinevusi; 

 rahvusvahelise transpordivõrgustiku arendamine läbi Läänemere regiooni; 

 rannikualade ja saarte integreeritud areng; 

 pöörata erilist tähelepanu rannikualade kaitsele ja arendamisele; 

 Läänemeremaade loodus(kaitse)- ja puhkealade võrgustiku loomine. 

 

Kehtna valla arengu kavandamisel on oluline nn. lappide põhielement, kuna vald 

koosneb paljudest eri tüüpi looduslikest aladest (sood, metsad, haljasalad, muud 

lagealad jne), kus kohati inimtegevuse mõju on vähene. Oluline on tagada Kehtna 

valla säilimine looduslähedast elukeskkonda pakkuva omavalitsusüksusena ning hoida 

ja kaitsta kaitsealasid ja Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid alasid. Jätkusuutliku 

majanduse ja piirkonna üldise tugevuse säilimiseks on tähtis koostöö ning nn. nööride 

elemendi (ühendusteed ja transpordikoridorid) arendamine, mille läbi ollakse osa 

suuremast koostöövõrgust (kasutada paremini ära Rapla, Paide ja Tallinna 

linnaregioonide sünergiast tulenevaid võimalusi).  

 

Natura 2000 on üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada 

haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja 

kasvukohtade kaitse. Euroopa Liidu liikmesmaana peab Eesti korraldama Natura 2000 

aladel loodusväärtuste säilimise. Natura 2000 võrgustikku reguleerivad direktiivid 

(linnudirektiivil, direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta; 

loodusdirektiivil (direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ja loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta). 

 

Linnudirektiivi eesmärk on kaitsta kõiki linde tapmise ja püüdmise eest, piirata 

lindude küttimist ja nendega (samuti nende kehaosade ning neist valmistatud 
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esemetega) kaubitsemist.  Direktiivi kohaselt tuleb moodustada üle-euroopaliselt 

ohustatud liikide ja rändliikide elupaikade kaitseks spetsiaalsed linnualad.  

 

Loodusdirektiivi eesmärgiks on ohustatud looma- ja taimeliikide ning nende 

elupaigatüüpide ja kasvukohti kaitstes aidata kaasa looduse mitmekesisuse säilimisele 

ning taastamisele. Kaitset nõudvad elupaigatüübid, taimede ja loomade loetelu on 

toodud loodusdirektiivi lisades. 

 

Kehtna vallas paikneb hulgaliselt erineva suurusega Natura 2000 võrgustikku 

kuuluvaid loodus- ja linnualasid. Natura 2000 alade piire muuta ei kavatseta, uusi 

arendusalasid on planeeritud peamiselt olemasolevatesse kandikeskustesse ning 

seetõttu mõjutatakse Natura 2000 alasid minimaalselt. Puhkealasid on kavandatud 

Imsi ja Estonia järvede äärde, Palukülla, Mukri maastikukaitsealale (torn, laudtee, 

puhkemaja), Aleti veehoidla äärde ning Kõnnumaa maastikukaitsealale Keava 

mägedesse. Need alad on juba osaliselt puhkealadena toimivad ning viidastamise, 

infotahvlite paigaldamise ning prügimajanduse korraldamisega on võimalik vältida 

külastajate poolseid olulisi mõjusid. 

5.2. Eesti Vabariigi planeeringudokumendid 

Üleriigiline planeering Eesti 2010 (heaks kiidetud ja selle elluviimise tegevuskava 

kinnitatud Vabariigi valitsuse 19. septembri 2000.a. korraldusega nr. 770-k) on 

aluseks kõigile Eesti Vabariigi territooriumil koostatavatele strateegilistele 

planeerimisdokumentidele, kuna planeering sätestab riigi üldised arengusuunad ning 

seab aluspõhimõtted maakasutuse reguleerimisele ja planeerimisele. Planeeringu 

koostamisel on arvestatud Euroopa Liidu planeerimisdokumentatsiooniga ning 

ruumilise planeerimise heade tavadega. 

 

Riikliku planeeringuga on seatud kesksed arengueesmärgid, mida täpsustatakse 

valdkonnapõhiste (asustus, transpordiühendused, energeetika ning roheline võrgustik) 

eesmärkidega: 

 Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine. 

 Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja 

edasiarendamine. 

 Asustuse ruumiline tasakaalustamine. 

 Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga. 

 Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine. 

 

Kehtna valla üldplaneeringu koostamisel on kinni peetud üleriigilises planeeringus 

Eesti 2010 sätestatud nõuetest ning kavandatav areng vastab arengueesmärkides 

soovitule. Planeeringuga on kavas säilitada looduskeskkonna hea seisund (rohevõrk, 

kaitstavad loodusobjektid, pinnaveekogud, viljakad põllumaad), kuid luua ka piisavad 

võimalused elamumajanduse ja ettevõtluse (tootmise, äritegevuse) arenemiseks. 

 

Säästev Eesti 21 on säästva arengu riiklik strateegia, mille eesmärgiks on  Eesti riigi ja 

ühiskonna arendamise strateegia kujundamine aastani 2030, sihiga ühendada 

globaalsest konkurentsist tulenevad edukusenõuded säästva arengu põhimõtete ja 

Eesti traditsiooniliste väärtuste säilitamisega. Lisaks ökoloogilistele küsimustele 

haarab strateegia terve ühiskonna ning sellega seotud problemaatika. 

http://www.envir.ee/natura2000/?nodeid=16&lang=et
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Säästev Eesti 21 esitab järgmised peamised eesmärgid: 

 Eesti kultuuriruumi elujõulisus – saavutatakse läbi rahvuskeelse hariduse, 

rahvuskeelel põhineva kultuuriloome (sh. teadus), rahvuskeelse suhtlemise 

ning rahvuslike kultuuriväärtuste ja käitumismallide funktsionaalsuse 

igapäevases elukorralduses ja kõigis eluvaldkondades. 

 Heaolu kasv – saavutatakse läbi majandusliku jõukuse, turvalisema 

elukeskkonna ja võimaluste mitmekesisuse (eneseteostus, rekreatsioon, 

sotsiaalne suhtlemine). 

 Sidus ühiskond –saavutatakse suurte erinevuste vältimisega Eesti eri 

piirkondade vahel. Kokkulepitud tegutsemine eelkõige neis sotsiaalelu 

valdkondades, kus on kujunenud oht pikaajaliste vastasseisude/tõrjutuse 

kujunemiseks – põlvkonniti edasikanduv vaesus, hariduslik tõrjutus, 

perifeersete elupiirkondade mahajäämus jms. 

 Ökoloogiline tasakaal – saavutatakse läbi looduse isetaastumisvõime 

lülitamise looduskasutusse. Eesmärgiks on saavutada olukord, kus inimene ei 

käsitle keskkonda kui kaitset vajavate objektide kogumit, vaid kui tervikut, 

mille osaks ta ise on. Sihiks on looduse kui väärtuse ning kui ühiskonna 

keskse arenguressursi kooskäsitlus Eesti üldise edenemise kontekstis. 

 

Kehtna valla üldplaneeringuga kavandatu aitab ellu viia Säästev Eesti 21 püstitatud 

eesmärke: tagatakse ajaloo- ja kultuuriväärtuste säilimine (kinnismälestised, 

erinevatele ajajärkudele omased maastikumärgid), tagatakse kaitstavate 

loodusobjektide ja looduslike maastike säilimine ja ökoloogiliste süsteemide 

toimimine, ettevõtlus-, elamu- ja ühiskondlike alade arendamisega luuakse eeldused 

üldiseks heaolu kasvuks. 

5.3. Maakondliku ja kohaliku tähtsusega dokumendid 

Rapla maakonnaplaneering on dokument, mis on aluseks ruumilise arengu 

kavandamisele ning üldplaneeringute koostamisele Raplamaa omavalitsustes. 

Vastavalt maakonnaplaneeringule ja uurimustööle „Eesti haldusterritoriaalne 

korraldus” on võimalik reaalne ja loogiline haldusterritoriaalne ühinemine: Järvakandi 

vald ja Kehtna valla Ahekõnnu, Selja ning Nõlva külad. 

  

Maakonnaplaneering ei näe alternatiivina ette samuti võimalikku reaalset ja loogilist 

Kehtna valla ja Järvakandi valla haldusterritoriaalset ühinemist. Samas on 

üldplaneeringu ruumilise arengu põhimõtetes nähtud ette Järvakandi liitumine Kehtna 

vallaga, kuna Järvakandi alev-vald asub Kehtna valla sees ning ruumilise terviku 

saavutamise seisukohast oleks loogiline ühineda. Lisaks peab hetkel võimul olev 

Kehtna Vallavalitsus Järvakandi valla liitmist Kehtna vallaga oluliseks. 

 

Rapla maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused”  on maakondliku tähtsusega strateegiline 

planeerimisdokument, mis täpsustab maakonnaplaneeringut asustuse ja maakasutuse 

suunamise osas. Teemaplaneeringu eesmärkideks on luua alus Raplamaa väärtuslike 

looduslike, poollooduslike ja kultuurmaastike säilitamiseks ning korrastamiseks, mis 

looks eeldused terve maakonna tasakaalustatud, jätkusuutlikule ja säästvale arengule. 
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Teemaplaneeringu lisa 1 toob valdade kaupa välja maakonna arhitektuuri-, 

arheoloogia- ja ajaloomälestiste nimekirjad. Nimetatud kinnismälestised kuuluvad 

säilitamisele ning on kantud üldplaneeringu kaardile. 

 

Teemaplaneeringu lisa 2 – Roheline võrgustik: dokumendi peamiseks eesmärgiks on 

loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud territooriumi planeerimine, tuginedes 

erinevate infrastruktuuride paiknemise vajadusele. 

 

Rohelise võrgustiku planeerimise üldisteks eesmärkideks on: 

 väärtuslike maastike, ökosüsteemide ja liikide kaitse; 

 looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni planeerimine ning 

looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine; 

 kultuurmaastike ökoloogilise, kultuurilis-ajaloolise, esteetilise ja identiteeti 

toetava väärtuse säilitamine; 

 keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine inimesele vajalikul tasemel; 

 loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumi struktuuri tagamine. 

 

Roheline võrgustik koosneb: 

 tugialad – kõrgema väärtusega alad, millele süsteemi toimumine peamiselt 

toetub; 

 tuumalad – eriti kõrge väärtusega alad (looduskaitselisest aspektist), mis 

moodustavad süsteemi tuumiku; 

 rohelised koridorid – ribastruktuurid ja siduselemendid (sõlmed astmelauad), 

mis seovad tugialad omavahel terviklikuks võrgustikuks; 

 nullalad – puhvertsoonid, jäävad rohelise võrgustikuga piiritletud alade ja 

rohelist võrgustikku välistavate, inimtegevuse eelisalade vahele. Haaravad 

metsamaid väljaspool võrgustikku ning kasutusest väljajäänud rohumaid, on 

potentsiaalsed reservalad võrgustiku edasiarendamiseks. 

 

Üldplaneeringuga on püütud tagada rohevõrgustiku toimimist ühtse ökoloogilise 

süsteemina ning seetõttu on oluliselt korrigeeritud rohevõrgustiku piire: valla kesk- ja 

lõunaosas on laiendatud koridore ning kohati sobitatud nende piire kõlvikute 

piiridega. Hetkel kehtiva teemaplaneeringu kohaselt on Kaerepere alevik ja Ingliste 

külakeskus rohelise võrgustiku osad. Üldplaneeringuga tehakse ettepanek muuta 

rohevõrgu piire ning arvata Kaerepere alevik ja Ingliste külakeskus võrgustikust välja. 

See muutus ei mõjusta võrgustiku kui terviku toimimist, kuid kaotab rohevõrgustikul 

paiknemisest tingitud piirangud nimetatud asulates. 

 

Teemaplaneeringu lisa 3 – Väärtuslikud maastikud: dokumendi peamiseks eesmärgiks 

maakondliku tähtsusega väärtuslike maastike määramine ning üldiste 

kasutustingimuste seadmine. Väärtuslike maastike määramisel jaotati alad 

väärtuslikkuse alusel täpsusklassidesse ning täpsustati ala tüüp. Üldplaneeringus on 

üle vaadatud väärtuslike maastike piirid ning neid täpsustatud, näiteks oli 

teemaplaneeringu kaardilt välja jäänud Kalbu küla keskus, mis tegelikult kuulub 

väärtmaastike koosseisu. Samuti nähakse üldplaneeringuga ette kõikidele 

väärtuslikele maastikele hoolduskavade koostamine. 

 

Rapla maakonna turismi- ja puhkemajanduse arengukava aastateks 2006-2013”  on 

maakondliku tähtsusega planeeringudokument, mis määrab Raplamaa arengusuunad 
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turismivaldkonnas. Arengukavas analüüsitakse turismi- ja puhkemajanduse 

hetkeolukorda ja olemasolevaid ressursse ning arengueeldusi. 

 

Arengukava püstitab Raplamaa turismiarengu üldised eesmärgid: 

 Maakonna turismiteenuste ja –toodete pakettide ning piirkondlike 

turismiklastrite välja kujundamine partnerite koostöös. 

 Aktiivne turundus võtmeturgude ja –segmentide, rohkematele turgudele 

suunatud, paremini kättesaadav ning ammendav turismiinfo. 

 Maakonna kui turismisihtkoha vajadustega arvestamine maakonna kui terviku 

planeerimisel ja arendamisel. 

 

Üldplaneeringus on kavandatud säilitada looduslikult ja ajaloolis-kultuuriliselt 

väärtuslikud paigad ning objektid. Samuti on planeeritud kantidesse avalikult 

kasutatavaid puhkealasid, mis toetavad turismimajandust. Üldplaneeringus ette nähtud 

ettevõtlusalad ja kodumajutuse võimaldamine elamumaade kõrvalfunktsioonina 

omavad samuti tähtsat rolli turismiteenuste arendamisel. 

 

Rapla maakonna keskkonna arengukava on dokument, mis käsitleb Rapla maakonna 

keskkonnaseisundit ning seab visiooni maakonna edasiseks arenguks. Rapla maakond 

on hoolimata Tallinna lähedusest suhteliselt puhas loodus- ja elukeskkond, mida 

kavatsetakse säilitada. 

 

Arengukava visioon: „Rapla maakond on omapärase, hästi säilinud loodusega, 

asulates kaunilt kujundatud tehiskeskkonnaga roheline piirkond. Raplamaalaste 

elukeskkond on puhas, säästvalt arenev, jätkusuutlik, ökoloogiliselt 

talitlemisvõimeline ja planeeringutest lähtuv” ja selle edasiarendused rõhutavad 

maakonna säilitamist puhtana ning tehiskeskkonna arendamisel peab järgima 

looduslähedust ning erinevate keskkondade sulandumist. 

 

Maakond ja omavalitsused peavad omama arengukavasid ja planeeringuid, 

tiheasustuses peavad olema välja arendatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning kõik 

kinnistud peavad olema liitunud olmejäätme äraveoga, tegeletakse heakorra ja 

loodusturismiga, omatakse kõrget keskkonnateadlikkust, ressursse kasutatakse 

säästlikult, tootmise puhul peetakse kinni keskkonnanõuetest, tegeletakse 

mahepõllundusega, järgitakse metsamajanduskavasid ning toimib 

organisatsioonidevaheline koostöö (ettevõtted, asutused, omavalitsused, Päästeamet, 

Keskkonnateenistus, Keskkonnainspektsioon, Politsei). 

 

Üldplaneeringus on nimetatud teemad käsitletud (rohevõrgustik, kaitstavad 

loodusobjektid, mõistliku planeeringuga alevikud ja külakeskused), kuid olulisemaks 

probleemiks on alevike reoveekäitlus, mis kohati on äärmiselt halvas seisukorras. 

Seega on oluline enne uute arendusalade väljaarendamist põhjalikult renoveerida 

puhastid ja ühiskanalisatsioonirajatised. 

 

Kehtna valla üldplaneering on kehtestatud 23.12.1993. a. Kehtna Vallavolikogu 

määrusega nr. 1 ning koostatud AS Entec ja AS Eesti Maaehitusprojekt-

Maaplaneeringud poolt. 1992. a. sügisel pandi alus Eesti ja Soome 

Keskkonnaministeeriumite vahelisele ühisprojektile. Tutvudes Soome 
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planeerimiskogemuste ja praktikaga, koostati töö käigus üldplaneeringud Kehtna ja 

Järvakandi valdadele. 

 

Kehtna Vallavolikogu võttis 19.09.1995.a vastu otsuse nr 37, millega peeti valla 

tasakaalustatud ja loodustsäästva arengu eesmärgil otstarbekaks liituda „Kodukandi” 

liikumise ökovaldade projektiga koostöös Rootsi sõprusvaldadega. Ökovaldade 

põhimõtted on järjekindlalt leidnud rakendamist vallavalitsuse tegevuses ning valla 

arengut käsitlevates dokumentides. 

 

Möödunud aastate jooksul on tehtud muudatusi ja täiendusi seadusandlikes aktides 

ning nendega kehtestatud nõuetes; üle 90 % valla territooriumist on maareformi 

käigus saanud omaniku; laienenud on looduskaitse aluste alade pindala; suured on 

muutused põllumajandustootjate arvus. Eelpool nimetatu tingis vajaduse 

üldplaneeringu täiendamiseks ja kaasajastamiseks, mille kohta  Kehtna Vallavolikogu 

18.04.2006.a võttis vastu otsuse nr 44.  

 

Kehtna valla arengukava 2007-2015 on oluline dokument, millega tuleb 

üldplaneeringu koostamisel arvestada, kuna arengukavaga on fikseeritud valla 

arengusuunad. Üldplaneeringuga tagatakse valla arengukava elluviimise tõhustamine 

ning rakendamine ruumilisel tasandil. Kehtna valla arengukava on omavalitsuse 

dokument, mille alusel planeeritakse, juhitakse ja  rahastatakse valla arengut 

kokkulepitud suunas. Arengukavas määratletakse üldisemad ja kaugemad eesmärgid 

ja sihid ning nendest tulenevad tegevused lähiaastateks. 

 

Kehtna valla arengukava 2007-2015 koostamise käigus leiti, et valla peamisteks, 

edasiarendamist väärivateks väärtusteks on: 

 soodne asukoht eelisarenguga transpordisoonte Via Baltica, GreenWay ja Rail 

Baltica arenduspiirkonnas; 

 valla liitumine põhjamaades toimiva loodusvaldade (ökovaldade) liikumisega 

ja selle põhimõtetele tuginevad valla arengusuunad; 

 puhas ja looduslikult kaunis keskkond; 

 elanikkonna kasvav aktiivsus kodukaunistamise liikumises; 

 aktiivne külaliikumine ja piirkonna kultuurilised väärtused; 

 arenemisvõimeline ja jätkusuutlik ettevõtlus; 

 suhteliselt turvaline ja rahulik elukeskkond. 

 

Kehtna vald saab koostöös lähipiirkondadega osaleda mainitud väärtuste arendamisel: 

 valla elanikele: meeldiv elukeskkond – elukoht Kehtna vallas, töökoht ja 

soodne võimalus saada kaubanduslikke, kultuurilisi jm teenuseid kohapeal, 

Raplas, Tallinnas, Järvakandis, Vändras, Pärnus või mujal; 

 külastajatele ja turistidele – meeldiv ja puhas looduskeskkond, atraktiivsus, 

puhke-, majutus- ja vaba aja veetmise teenuste pakkumine; 

 ettevõtjatele: ettevõtlust soosiv keskkond ja logistiline potentsiaal suurte 

transpordisoonte ja energeetiliste liitumisvõimaluste piirkonnas. 

 

Kehtna valla arengukavas väljatoodud eesmärgid ja valla väärtused on üle kantud 

koostatavasse üldplaneeringusse ning üldistest strateegilistest suunistest on lähtutud 

ruumilise arengu tingimuste väljatöötamisel.  
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Kehtna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning Kehtna valla 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on suunatud Kehtna aleviku ja terve valla 

keskkonnaseisundi olulisele parandamisele, kvaliteetse joogiveega varustamisele ja 

tekkiva reovee ärajuhtimisele Kehtna valla  reoveepuhastisse. Arengukavad annavad 

ülevaate olemasolevast olukorrast ning seavad eesmärgid ja prioriteedid Kehtna valla 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel ning arengukavas tooduga on vajalik 

arvestada üldplaneeringu koostamisel. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavade 

koostamisel kaardistati alevike vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Oluline teema 

arendustegevuse elluviimisel veevarustuse ja kanalisatsiooni olukorra parandamine. 

Probleemsem on puhastite ja kanalisatsioonitrasside seisukord. 

 

Kehtna valla jäätmekava 2005-2009 on dokument, mis annab ülevaate olemasolevast 

jäätmehoolduse olukorrast, määratleb seadusandlusest tulenevad üldised kohustused 

ja eesmärgid ning Kehtna valla ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse (KEJHK) 

jäätmehooldusalased eesmärgid ja tegevuskava. Jäätmekava koostamisel on aluseks 

võetud Riiklik Jäätmekava ja Raplamaa Jäätmekava ning Kehtna valla jäätmekava on 

üheks osaks KEJHK üldisest jäätmekavast. 

 

Kehtna valla jäätmehooldusalasteks eesmärkideks on korraldatud olmejäätmeveoga 

haaratud jäätmetekitajate arvu suurendamine, taaskasutatavate jäätmete 

liigitikogumine ja sorteerimine jäätmete tekkekohal, sh pakendijäätmete 

kogumissüsteemi väljaehitamine, ning piirkonna jäätmetekitajate jäätmehooldusalase 

keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi põhjaliku teavitus- ja koolitustöö. 

 

Uue Kehtna valla jäätmekava olulisemaks muudatuseks Kehtna valla jäätmehoolduses 

on korraldatud olmejäätmeveo ümberkorraldamine ning hajaasustusega piirkondade 

liitmine jäätmekogumissüsteemiga. Korraldatud olmejäätmeveo eesmärgiks on 

garanteerida kõikidele jäätmevaldajatele kvaliteetne, ühtsetel põhimõtetel välja 

töötatud ja võrdse hinnaga jäätmete kogumise teenus. Kehtna vallas korraldatakse 

korraldatud olmejäätmeveo raames segaolmejäätmete kogumist ja vedu.  

 

Lisaks segaolmejäätmete käitlemisele arendatakse jäätmete (pakendijäätmete, ohtlike 

jäätmete, suuregabariidiliste jäätmete) liigitikogumist ja sorteerimist nende 

tekkekohal. Selleks paigaldatakse  pakendi müügipunktide ja suuremate 

elamugruppide juurde pakendikogumiskonteinerid. Kehtna alevikku on sellega seoses 

rajatud jäätmejaam. 

 

Jäätmekavas tooduga on vajalik arvestada üldplaneeringu koostamisel ning hiljem on 

vajalik järelevalve korraldatud jäätmeveo tingimuste täitmise üle. 

 

Kehtna valla ehitusmäärus 2004 on kehtestatud Planeerimisseaduse § 5 alusel ja 

kooskõlas Ehitusseaduse § 19 lõikega 4. Ehitusmäärusega on määratud kindlaks 

planeerimise ja ehitamise üldised põhimõtted ja reeglid Kehtna vallas. 

 

Kehtna valla Kehtna ja Kaerepere soojamajanduse arengukava 2006 on dokument, 

mis annab ülevaate Kehtna valla Kehtna ja Kaerepere alevike soojamajanduse 

olukorrast, probleemidest ning investeeringuvajadustest.  
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2000. aastal viis AS PW Partners läbi Kehtna, Eidapere ja Kaerepere alevike 

soojavarustuse uuringu. Uuring kajastab alevike kaugküttesüsteemide ning objektide 

hetkeseisundit, analüüse ning pakub välja lahendeid olukorra parandamiseks. 

 

Kehtna alevikus on soovitatud säilitada olemasolev kaugküte. Soojuse hinna 

alandamiseks on soovitatud Kehtna MTK lülitamine kaugkütte süsteemi ja taastada 

sooja tarbevee varustus kaugkütte süsteemi kaudu. Trassikadude vähendamiseks 

kaaluda katlamaja toomist tarbijaile lähemale. Koostatud on projekt Kehtna-Rapla 

gaasitrassile, piki Tallinn-Rapla-Türi maanteed. Kavandatud on ka trassi harutee 

Kaereperesse. 

 

Kaerepere alevikus on soovitatud jätkata soojavarustust kaugkütte baasil. 

 

Eidapere aleviku Tiigi tänava katlamaja piirkonnas on soovitatud loobuda 

kaugküttest ning minna üle halupuudel töötavatele lokaalkatlamajadele. Aleti tee 

katlamaja soojavarustuse piirkonnas on soovitatud samuti loobuda kaugküttest ning 

viia katlamaja otse köetavasse hoonesse või selle vahetusse lähedusse. 

 

Lokuta külakeskuse katlamaja soojavarustuse piirkonnas on soovitatud loobuda 

kaugküttest ning minna üle halupuudel lokaalkatlamajale. 
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6. Üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste kirjeldus 

Kehtna-Keava kant 

Kehtna-Keava kandis ja eriti Kehtna aleviku ümbruses asuvad peamised valla viljakad 

põllumaad (boniteedipunktiga 45 ja rohkem).  

 

Keava alevikust kavandatakse üldplaneeringuga kujundada rahulik  ja looduslähedane 

magalapiirkond. Täiendavaid elamumaid reserveeritakse aleviku põhja-, ida- ja 

edelaosas. Elamupiirkondade vahele planeeritakse haljasala ja parkmetsa maad, mis 

täiendab olemasolevat loomulikku haljastust, vähendab raudteest tingitud müra mõju 

ning ühtlasi on hea vaba aja veetmiseks (jalutamine, jooksmine, vabas õhus 

lõõgastumine). Tootmistegevust ei planeerita, kuigi perspektiivseid arenguid 

arvestades reserveeritakse täiendav maa-ala ärilisteks tegevusteks. 

 

Kehtna alevik säilitatakse valla keskusena ning üldplaneeringuga kavandatakse 

aleviku mitmekesist arengut. Reserveeritakse täiendavaid maid elamuehituseks 

(aleviku põhja-, lõuna- ja loodeosas) ning jäetakse võimalus ka kortermajade 

ehituseks. Vallakeskuse funktsiooni täitmist arvestades planeeritakse alevikku 

keskusesse puhke- ja virgestusalasid ja maad üldkasutatavate hoonete rajamiseks. 

Uute arendusalade planeerimisega koos kasvab ka liikluskoormus ning seega tekib 

vajadus uute tänavate rajamiseks ning suureneb parkimisvajadus (planeeritavad 

parklad aleviku keskuses).  

 

Eidapere ja Lokuta kant 

Eidapere alevik on ajaloolist seotud klaasitootmisega ning kohati on säilinud 

ajaloolised hooned (sh. elamud). Eidapere alevikus tootmis- ja ärialade olulist 

laiendamist ette ei nähta. Peamiselt reserveeritakse kahel pool Tallinna mnt. 

täiendavat elamumaad ja haljasala ning parkmetsa maad. Erinevates aleviku osades 

planeeritakse ka uusi puhkealasid, mis toetavad üldise heaolu saavutamist ning 

võimaldavad vabas õhus viibimist.  

 

Lokuta küla keskuses on säilinud tootmistegevus ning üldplaneeringuga kavandatakse 

osaliselt laiendada tootmisalade ulatust. Samuti planeeritakse haljasmaad 

olemasolevate ja planeeritavate elamumaade ümber. Elamumaade vahele on 

planeeritud rajada avalik puhkeala. 

 

Lelle kant 

Lelle kandi keskus Lelle alevik asub raudtee ääres ning aleviku arendamise suurem 

potentsiaal tulenebki raudteest. Üldplaneeringuga on kavandatud raudtee äärde parkla, 

mis tulevikus võimaldab rakendada „pargi ja sõida” meetodit. Alevik asub suhteliselt 

soisel alal ning ulatuslikud alad arendustegevuse laiendamiseks puuduvad. Siiski on 

aleviku sees leitud kasutamata maa-alasid uute elamu-, äri- ja üldkasutatavate hoonete 

rajamiseks. Hoonestuse vahele on reserveeritud maad ka vaba aja veetmiseks 

(puhkealad ning parkmetsa maad ja haljasmaad).  
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Ingliste kant 

Ingliste kandi keskuse moodustab Ingliste küla keskus. Ingliste kandi suureks 

väärtuseks on mõis koos pargiga ning külakeskust läbiv Keila jõgi, mis muudab 

maastiku omapäraseks ning kauniks. Ingliste keskust on üldplaneeringuga kavandatud 

arendada mitmekülgselt: 1) külakeskuse idaosa, mis on reserveeritud peamiselt 

tootmisele (tootmisalade vahele on planeeritud kaitsehaljastust); 2) külakeskuse 

lääneosa, kuhu on planeeritud täiendavaid maid elamuehituseks, äritegevuseks, 

üldkasutatavate hoonete rajamiseks, puhkealade ja parkide rajamiseks.  

 

Kaerepere kant 

Kaerepere kandi keskus Kaerepere alevik on hästi säilinud kolhoosiasula (kohalike 

elanike arvamuste kohaselt suhteliselt mõistliku planeeringuga), kuid kus praegusel 

hetkel esineb suuri probleeme (sigalast tulenev hais ja reostusoht). Kaerepere aleviku 

peamiseks väärtuseks on Rapla lähedus, aga siiski suhteline eraldatus, mille tagab 

aleviku ja tugimaantee vahele jääv mets. Täiendavat elamuehitust nähakse ette aleviku 

ida ja läänekülgedel (loomulikud arengusuunad aleviku laienemiseks). Aleviku 

keskusesse on planeeritud maad üldkasutatavate hoonete ja avalike puhkealade 

tarbeks. Olemasolevate elamute (sh. korterelamute) vahele on kavandatud jätta 

haljasalad. 

 

Üks oluline aleviku tulevase arengu mõjutaja on planeeritav Rapla ümbersõit, mille 

planeerimise muudab raskeks asjaolu, et Kaerepere alevikku ümbritseb rohelise 

võrgustiku koridor.  

 

Järvakandi kant 

Järvakandi kanti kuulunud kolm küla (Ahekõnnu, Selja ja Nõlva) on kogu aeg olnud 

valla keskuse suhtes perifeeria, kuid kandi muudabki väärtuslikuks säilinud loodus ja 

privaatne elumudel. Olulisi muutusi Järvakandi kandi külades üldplaneeringuga ei 

kavandata. Kavandatakse üksikud elamualad, mis võimaldavad Järvakandis töötavatel 

inimestel elama asuda alevi vahetusse lähedusse. 
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7. Alternatiivide võrdlemine ning alternatiividega kaasnevad 

keskkonnamõjud 

7.1. Alternatiivide võrdlemise metoodika 

Kehtna valla üldplaneeringu arengualternatiive hinnatakse püstitatud KSH eesmärkide 

suhtes ning arvestatakse kõiki KSH programmis toodud keskkonnaelemente. 

Positiivseks loetakse selliseid tegureid, mis aitavad kaasa püstitatud 

keskkonnaeesmärkide saavutamisele, negatiivsed on keskkonnale ebasoodsad, mis 

tihti kaasnevad püstitatud eesmärkide saavutamisega ning vajavad leevendamist või 

minimaliseerimist. Hinnatakse mõjusid, mis võivad tekkida vaadeldava alternatiivi 

jõustumisel, hetkeolukorra suhtes. 

 

Alternatiivide võrdlemist ning võimalike keskkonnamõjude hindamist korraldati 

ekspertrühma koostöös, kus ekspertrühma koondhinnang selgitati välja 

hindamismaatriksite analüüsi kaudu. Keskkonnamõjude olulisust hinnati järgneva 

hindamisskaala alusel: 

„+3” – tugev positiivne mõju 

„+ 2” – mõõdukas positiivne mõju 

„+1” – nõrk positiivne mõju 

„0” – mõju puudub 

„-1” – nõrk negatiivne mõju 

„-2” – mõõdukas negatiivne mõju 

„- 3” – tugev negatiivne mõju 

„?” – mõju olulisust pole võimalik määrata  

 

Erinevate keskkonnamõju strateegilise hindamise elementide osakaalu määramiseks 

kasutati ekspertgrupi liikmete hinnanguid ning otsustamisel kasutati delphi meetodit. 

Keskkonnaelementide hindepallide saamiseks korrutati KSH eesmärkide alusel antud 

hindepallid keskkonnaelemendi kaaluga. Kavandatava tegevuse ning võimalike 

arengualternatiivide lõplik paremusjärjestus saadi kõigi delphi meetodil kaalutud 

keskkonnaelementide hindepallide summeerimisel alternatiivide lõikes. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel hinnati eraldi lühi- ja pikaajalist 

mõju. Lühiajalise mõjuna vaadeldakse mingil lühikesel perioodil toimuvaid mõjutusi 

(nt ehitustegevus). Pikaajalise mõjuna vaadeldakse pikema perioodi vältel pidevalt 

tekkivaid mõjusid (nt ehitiste kasutamine, transport/liiklus). 

7.2. Alternatiivid 

Koostöös Kehtna Vallavalitsuse ja Miracon Grupp OÜ-ga kaaluti erinevaid 

planeeringulahendusi ja töötati välja alternatiiv I. Kuna alternatiiv I väljatöötamise 

juures viibis ka KSH ekspert, kelle ettepanekutega üldjuhul arvestati, ei ole 

otstarbekas KSH käigus pakkuda välja rohkem alternatiive, kuna nende 

realiseerumine on äärmiselt ebatõenäoline ja valla arenguvajadustega mitte kooskõlas 

olev. 
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Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel kasutatakse 

järgnevaid alternatiive: 

Alternatiiv I:  Kehtna vallale koostatakse üldplaneering, millega võetakse suund suhte 

looduskeskkond-majandustegevus tasakaalustamisele. Säilitatakse kõik olemasolevad 

looduslikult ja ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslikud alad ning puhke- ja turismialade 

arendamisega võetakse suund alade parema eksponeerimise suunas. Olemasolevates 

keskustes (Kaerepere, Kehtna, Keava, Eidapere ja Lelle alevikes ning Ingliste ja 

Lokuta külade kompaktse hoonestusega aladel) ja lähialadel lubatakse laiendada 

ehitustegevust ning luua uusi elamu- ja ettevõtlusalasid, mis võimaldaksid parendada 

valla sotsiaal-majanduslikku olukorda. Alade planeerimisel on aluseks kohalike 

elanike soovid, kusjuures arvestatakse keskkonnakaitseliste nõuetega. 

 

Null-alternatiiv: Kehtna vallale ei koostata ega kehtestata uut üldplaneeringut. 

Detailplaneeringute lähteülesannete ja projekteerimistingimuste väljastamiseks 

kasutatakse hetkel kehtivat üldplaneeringut, mis on koostatud 1993. aastal. Kehtiva 

üldplaneeringu koostamise eesmärgiks oli olemasolevate töökohtade säilitamine ning 

eelduste loomine uute tekkeks. Samuti hoolitseda elukeskkonna  parandamise ja 

probleemsetele kohtadele otstarbeka lahenduste leidmise eest. 

 

Võimalike arengualternatiivide võrdlemise tulemusel on hädavajalik üldplaneeringu 

koostamine ja kehtestamine. Parimaks osutus alternatiiv I, mille elluviimine avaldab 

nõrka negatiivset mõju looduskeskkonnale, kuid tõstab oluliselt elukvaliteeti ning 

loob võimalused majandusarenguks. Alternatiivide hindamise maatriksi tulemuste 

alusel on uue planeeringu kehtestamine kokkuvõttes pikaajalise positiivse mõjuga 

(hindepallide summa 0,36), vastupidiselt kehtiva planeeringuga (hindepallide summa 

-0,53). Lühiajalised negatiivsed mõjud avalduvad mõlema planeeringu puhul 

peamiselt ehitustegevuse käigus, kuid on leevendatavad ning seaduse mõistes olulisi 

püsivaid keskkonnakahjustusi ei tekita. Alternatiivide võrdlus on lahti kirjutatud 

peatükkides 8 ja 9, kirjeldades alternatiivide rakendumisel tekkivaid mõjusid 

keskkonnaelementide lõikes. 
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Alternatiivide võrdlemise ja keskkonnamõju hindamise maatriks. 

 

Mõjuvaldkond   0-alternatiiv Alternatiiv I 

    LA* PA* LA* PA* 

  Kaal H* KH* H* KH* H* KH* H* KH* 

Looduskeskkond:   

Õhukvaliteet 0,072 -1 -0,1 -2 -0,14 -1 -0,07 -2 -0,14 

Pinna- ja põhjavesi 0,090 0 0 -2 -0,18 0 0,00 -2 -0,18 

Kaitstavad loodusobjektid 

(looduskaitseseadus § 4) 0,108 0 0 -1 -0,11 0 0,00 0 0,00 

Mullastik ja pinnakate 0,063 -1 -0,1 -2 -0,13 -1 -0,06 -1 -0,06 

Maakasutus ja 

maastikuväärtused (sh. 

väärtuslikud maastikud) 0,072 0 0 0 0,00 0 0,00 1 0,07 

Roheline võrgustik 0,108 0 0 -1 -0,11 0 0,00 1 0,11 

Natura 2000 0,084 0 0 -1 -0,08 0 0,00 0 0,00 

Sotsiaal-kultuuriline keskkond:   

Inimeste tervis  0,112 0 0 0 0,00 0 0 1 0,11 

Kultuuri- ja ajaloopärandi 

säilimine (sh. muinsuskaitse) 0,066 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Erinevate rahvastikugruppide 

sotsiaalsed vajadused, vara 

(kinnisvara väärtus) ja üldine 

heaolu (sh erinevate teenuste 

kättesaadavus) 0,075 0 0 1 0,08 0 0 2 0,15 

Majanduskeskkond:                  

Ettevõtluskeskkonna 

arengutingimused 0,067 0 0 1 0,07 0 0 2 0,13 

Infrastruktuur (tehnorajatised ja 

trassid, sh. ühisveevärk ja –

kanalisatsioon, elektrivarustus, 

side, internet) 0,083 0 0 1 0,08 0 0 2 0,17 

Kokku 1,000 -2 -0,1 -6 -0,53 -2 -0,14 4 0,36 

 

*Lühendite tähendused: LA – lühiajaline mõju; PA – pikaajaline mõju; H – hinne; KH – kaalutud 

hinne. 
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8. Koostatava üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega 

kaasnevad keskkonnamõjud ning leevendusmeetmed 

8.1. Mõju looduskeskkonna elementidele 

8.1.1. Mõju õhukvaliteedile (sh. müra, õhusaaste) 

Õhukvaliteedi peamised mõjutegurid on erinevad keemilised ühendid (sh lõhnained), 

müra, tolm, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus ja 

elektromagnetväli. Õhusaaste võib pärineda mitmetest allikatest. Kehtna vallas on  

peamisteks õhukvaliteedi negatiivselt mõjutavateks teguriteks tootmistegevus (sh 

põllumajandus), liiklus ja küttekolded. Lühiajalised mõjutused (sh. müra, vibratsioon 

ja tolm) tulenevad peamiselt ehitustegevusest.  

 

Eesti Vabariigis reguleerivad välisõhu kaitsega seonduvat mitmed õigusaktid: 

 välisõhu kaitse seadus; 

 kiirgusseadus; 

 Vabariigi Valitsuse määrused (6); 

 Keskkonnaministri määrused (üle kahekümne). 

 

Õhukvaliteedile tagamisel peetakse silmas järgmisi eesmärke: 

 Vältida õhukvaliteedi halvenemist. 

 Vähendada põllumajanduslikust tootmisest tingitud ebameeldiva lõhnaine 

levikut.  

 

Ehitustegevuse käigus tekkivaid lühiajalisi mõjusid, mis võivad häirida elanikkonda, 

aitab vähendata suuremate õhureostust põhjustavate tööde teostamine äripäevadel, 

mitte õhtuti ega nädalavahetustel.  

 

Oluline pikaajaline mõju õhukvaliteedile tuleneb kütmisest, sest valdavalt kasutatakse  

lokaalseid küttesüsteeme, kus põletatakse puitu (eranditena eksisteerib Kehtna ja 

Kaerepere alevikes kaugküttevõrk). Kütmise tulemusena lenduvad õhku peamiselt 

CO2 ja tahmaosakesed, mis kõrgematel kontsentratsioonidel avaldavad inimeste 

tervisele kahjulikku toimet. Siiski ei ole ette näha, et üldplaneeringu jõustumisel võiks 

kütmine Kehtna vallas põhjustada saasteainete kontsentratsioonide tõusu üle kehtivate 

normatiivide. 

 

Lisaks eelpoolmainituile on oluline õhukvaliteedi mõjutaja ka liiklus (tolm, müra, 

heitgaasid ja lenduvad tahmaosakesed). Kehtna aleviku sisese liikluskoormuse ja 

sellest tuleneva õhusaaste seisukohalt on oluline Kehtnast idasse jääva ümbersõidu 

planeerimine. Kehtna ümbersõit on olemas ka hetkel kehtivas üldplaneeringus, kuid 

selle teostamiseni pole jõutud. Ümbersõidu rajamisel ei läbi Tallinn-Rapla-Türi 

maantee transiitliiklus enam Kehtna alevikku. Seeläbi väheneb oluliselt alevikku läbiv 

autode voog, mis vähendab heitgaasidest tingitud õhusaastet ja müra. Siiski, vastavalt 

Maanteeameti arengukavale ei hakata ümbersõitu rajama enne 2020. aastat.  
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Planeeritavad kergliiklusteed toetavad kergliiklusvahenditega liiklemist ja 

vähendavad auto kasutamise vajadust, omades seeläbi kaudset positiivset mõju 

õhukvaliteedile.  

 

Õhukvaliteedile omab positiivset mõju uute haljasala- ja parkmetsamaade määramine, 

mis tagab meeldiva looduslähedase elukeskkonna ja hakkab toimima puhvrina, 

takistades teedel ja tootmisettevõtetes tekkiva õhusaaste levimist ümbritsevatele 

elamualadele. 

 

Potentsiaalsed õhukvaliteedi mõjutajad on tööstus ning põllumajandusettevõtted. 

Tekkivaid mõjusid on keeruline hinnata, sest hetkel ei ole teada rajatavate 

tootmisettevõtete iseloom (suure tõenäosusega võib siiski eeldada, et tegemist on 

põllumajandusliku tootmisega). Olulist mõju õhukvaliteedile avaldavad kindlasti 

Kehtna vallas tegutsevad mitmed suured põllumajandusettevõtted, mille poolt õhku 

paisatavad ebameeldivad lõhnained häirivad lähedalasuvate asulate elanikke. Eelkõige 

on probleemseteks piirkondadeks Kehtna, Kaerepere, Eidapere, Ingliste. Peamiseks 

probleemiks on just orgaanilise väetise (sõnniku) hoidmisel ja põldudele laotamisel 

tekkiv ebameeldiv lõhn. Selle vähendamisele aitab kaasa järgmiste meetodite 

rakendamine: 

 Sõnniku laotamisel jälgida tuule suunda, vältimaks ebameeldiva lõhnaine 

kandumist asulatesse. 

 Vältida laotamist, kui ilm on palav ja niiske. 

 Ilma tungiva vajaduseta mitte laotada sõnnikut ajal, mil enamus inimesed on 

kodus (nädalavahetused, õhtud). 

 Kasutada laotamistehnikat, mis ei tekita tolmu ega pritsmeid. 

 Lõhnainete leviku vähendamiseks rajada probleemsetesse kohtadesse 

kaitsehaljastus (hekid). 

 Põllule laotatud orgaanilised väetised (tahke sõnnik ja läga) tuleks viia 

pinnasesse või katta võimalikult kiiresti mullaga, kündmise, randaalimise, 

kultiveerimise vms. abil. 

 Sealägahoidlate pealt kinnikatmine. 

 

Sõnniku ja virtsa hoidmise, käitlemise ja laotamise nõuded on fikseeritud 

Veeseaduses, mistõttu täiendavaid nõudeid üldplaneeringuga ei kehtestata. Sõnniku ja 

virtsa laotamine toimub vastavalt konkreetsetele laotusplaanidele, mis 

kooskõlastatakse maakonna keskkonnateenistusega ning kus määratakse laotamise 

täpsed tingimused, maa-alad ja laotamise meetodid ja tehnoloogiad. 

8.1.2. Pinna- ja põhjavesi 

Mõjutusi pinna- ja põhjaveele vaadeldakse järgnevate eesmärkide lõikes: 

 Säilitada ja vajadusel taastada veekogude hea seisund. 

 Vältida veekogude veekvaliteedi halvenemist. 

 Vältida pinnase- ja põhjavee saastumist. 

 Vältida põhjaveevarude kahjustamist ületarbimise tõttu. 

 

Kuna Kehtna valla põhjavee tarbimine jääb alla 500m
3
/ööp, ei ole vallas kinnitatud 

põhjaveevaru. Ka lähiaastatel ei ole näha, et veetarbimine võiks oluliselt tõusta, 

veetarbimine kasvada ning põhjaveevarud liigtarbimise tõttu kahjustatud saada.  
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Hoopis tõsisemaks probleemiks on tekkiva reovee puhastamine. Tuginedes ÜVKA-de 

ja Keskkonnaministeeriumi andmetele, mille kokkuvõte on toodud alljärgnevates 

tabelites, analüüsiti Kehtna valla ühiskanalisatsiooniga varustatud asulate poolt 

põhjustatud reostuskoormuste muutust vahemikus 2002-2007. Kuna reoveepuhastitel 

puuduvad täpsed vooluhulga mõõturid, siis on puhastatud reoveehulgad 

hinnangulised., millest tulenevalt on loomulik mõningane numbrite varieeruvus. Siiski 

on märkimisväärne, et BHT7 ja hõljumi sisaldus loodusesse juhitavas heitvees on 

vähenenud kõigis vaadeldavates asulates. Eiti märgatav on vähenemine aga Eidaperes 

ja Kehtnas, peamiselt veetarbimise vähenemise tõttu. Lämmastiku ja fosfori ühendite 

hulk on vähenenud kõikjal peale Kaerepere, kus need näitajad on vähesel määral 

kasvanud. Siiski on reovees sisalduvate reoainete kontsentratsioonid mitmel pool väga 

kõrged, mistõttu tuleb lähiaastatel kindlasti panustada kanalisatsioonivõrgu ning 

puhastusseadmete rekonstrueerimisse, mis tagaks reovee nõuetekohase puhastamise.  

 

Ühiskanalisatsiooni kaudu loodusesse juhitud reovee hulgad ja peamiste reoainete 

kontsentratsioonid 2002. aasta seisuga (Valla ÜVKA andmed).  

Asula 

Puhastatud 

reoveehulk 

(m
3
/a) 

Peamiste loodusesse juhitud reoainete kontsentratsioonid  

BHT7 (kg/a) Heljum (kg/a) N(üld) (kg/a) P(üld) (kg/a) 

Kaerepere 22 700 1022 568 424 70 

Lelle 3600 259 112 87 14 

Eidapere 10 100 663 350 211 35 

Keava 3700 113 63 33 5 

Lokuta 4300 275 90 60 13 

Kehtna* 387 630 13 578 16 279 4234 584 

*Kehtna aleviku puhul on kasutatud 1997. aastal AS Mavesi poolt teostatud vooluhulga mõõtmise ja 

saasteainete kontsentratsioonide andmeid. 

 
Ühiskanalisatsiooni kaudu loodusesse juhitud reovee hulgad ja peamiste reoainete 

kontsentratsioonid 2007. aasta seisuga (Keskkonnaministeeriumi andmed). 

Asula 

Puhastatud 

reoveehulk 

(m
3
/a) 

Peamiste loodusesse juhitud reoainete kontsentratsioonid  

BHT7 (kg/a) Heljum (kg/a) N(üld) (kg/a) P(üld) (kg/a) 

Kaerepere 21 300 476 285 585 86 

Lelle 4700 64 88 42 10 

Eidapere 1400 30 22 19 1 

Keava 2000 26 15 15 3 

Lokuta 4000 40 40 40 7 

Kehtna 52 000 680 540 840 120 

 
Üldplaneering kohustab uute elamute rajamisel lahendama reoveekäitluse probleemi. 

See meede aitab oluliselt vähendada reoainete poolt avaldatavat mõju 

heitveesuublatele. 

 

Lisaks põhjustab pinnaveekogudele negatiivseid mõjusid ehitustegevus, mille käigus 

võib reostus kanduda veekogudesse (saastunud ehitusplatsid, kemikaalid, värvid, 

lekked, tolm jne). Samuti võib ehitustegevus ning hilisem ehitiste ekspluatatsioon 

põhjustada veerežiimi muutusi (ehitamise käigus segipööratud pinnased, alade 

kinnikatmine). 
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Ohtu pinnaveekogude seisundile kujutavad ka vallas asuvad põllumajandusettevõtted, 

mis tegelevad põldude väetamisega, kas siis orgaaniliste või mineraalväetistega, mis 

liigsel kasutamisel võivad põhjustada veekogude eutrofeerumist. Hajareostuse 

vähendamiseks on oluline järgida Eesti Vabariigi erinevaid õigusakte. Samuti on 

põllumajandustootjal soovitav järgida head põllumajandustava. Potentsiaalselt 

ohtlikud on ka suurfarmide juures asuvad sõnniku- ja silohoidlad, mille kasutamisel 

tuleb järgida seadustes toodud veekaitsenõudeid.  

8.1.3. Kaitstavad loodusobjektid (looduskaitseseadus § 4) 

Mõjutusi kaitstavatele loodusobjektidele vaadeldakse järgneva eesmärkide lõikes: 

 Tagada kaitsealuste objektide kaitse-eesmärkide täitmine. 

 

Ingliste küla keskuses asub uuendamata kaitse-eeskirjaga Ingliste park, kus kehtivad 

piirangud on toodud Looduskaitseseaduses ja Vabariigi Valitsuse määruses 

„Kaitsealuste parkide, arboreetumide ja puistute kaitse-eeskiri“. Pargi territooriumile 

on üldplaneeringuga kavandatud puhke- ja virgestusmaa, haljasala ja parkmetsamaa 

ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maad. Nende alade arendamisel tuleb 

tähelepanelikult järgida kaitsealuse pargi kasutamise ja kaitse tingimusi, mis on 

toodud eelpool nimetatud määruses. Lisaks pargis toimuvate arenduste jälgimisele 

tuleb kindlasti vältida võimalike negatiivseid mõjutusi, mis võivad tekkida seoses 

ümbruskaudsete arendustega, selleks tuleb idas kaitsealuse pargiga piirneval 

tootmisalal teostatavad detailplaneeringud kooskõlastada pargi valitsejaks oleva 

Keskkonnateenistusega. 

 

Kehtna alevikus on kaitsealune Kehtna park, mis on üks liigirikkamaid parke 

Raplamaal. Pargi pindala on 25,5 hektarit ning seal kehtivad piiranguvööndi 

kitsendused. Hetkel on pargi territooriumil peamiseks maa juhtfunktsiooniks haljasala 

ja parkmetsa maa, kuid vähemal määral on ka ühiskondlike hoonete maad, teemaad ja 

kaubandus-, teenindus-, ja büroohoone maad ning tootmismaad. Üldplaneeringuga 

kavandatakse haljasala ja parkmetsa maa pindala suurendada ning hetkel 

tootmismaana kasutuses oleval alal määratakse uueks juhtfunktsiooniks kaubandus-, 

teenindus- ja büroohoone maa. Kaitsealuse pargi valitsejaks on Raplamaa 

Keskkonnateenistus, kelle nõusolekut on vaja olulisemate tegevuste teostamiseks. 

Vastavad juhud on kirjas Vabariigi Valitsuse määruses nr 64. Lisaks pargis 

toimuvatele arendustele tuleb kindlasti vältida võimalike negatiivseid mõjutusi, mis 

lähtuvad lõunas pargiga piirneva ulatusliku tootmismaa arendamisest, selleks tuleb 

vastavad detailplaneeringud kooskõlastada pargi valitsejaga.  

 

Eidapere alevikus paikneb kaks parki. Lõuna pool asub 0,9 ha pindalaga, Eidapere 

park (Eidapere metskonna park). Üldplaneeringuga määratakse pargi territooriumi 

juhtfunktsiooniks  haljasala ja parkmetsa maa. Parki ümbritsevad elamu-, kaubandus-, 

teenindus- ja büroohoone maa ning üldkasutatava hoone maa. Põhjapool raudteed 

asuv Eidapere mõisa park piirneb peamiselt haljasala ja parkmetsa maaga. Park on 

määratud puhke- ja virgestusmaaks, kuid säilib pargis asuv ühiskondlike hoonete maa. 

Üldplaneeringuga kavandatavatest juhtfunktsioonide rakendumisel ei ole ette näha 

võimalikke negatiivsete mõjutuste suurenemist sellisel määral, et see võiks kahjustada 

parki ning vastanduda pargi kaitse-eesmärgile. 

 



 
Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

 

MIRACON GRUPP OÜ 

 

 

31 

Lelle alevikus asub Hiiekõnnu kasesalu, mille juhtfunktsiooniks määratakse 

üldplaneeringuga haljasala ja parkmetsa maa. Kaitsealuse üksikobjekti ümbritsevasse 

piiranguvööndisse on kavandatud teemaa, mille arendamisel tuleb tegevus 

kooskõlastada pargi valitsejaga. Üldplaneeringuga ei kavandata rohkem maa-alade 

juhtfunktsioonide muutusi kaitsealuse üksikobjekti läheduses, seega ei ole ette näha 

ka rohkem võimalikke esilekerkivaid mõjusid, mis võiksid kahjustada Hiiekõnnu 

kasesalu seisundit. 

 

Üldplaneeringuga võetakse kohaliku kaitse alla mitmed alad ja üksikobjektid. 

Kohaliku kaitse alla võtmine aitab säilitada kohalikule kogukonnale väärtuslikke 

paiku ja üksikobjekte. Vastavalt looduskaitseseadusele kohandatakse kohaliku kaitse 

alla kuuluval maa-alal piiranguvööndi kaitsetingimusi, mida võib leevendada 

planeeringuga või kaitse-eeskirjaga. Üksikobjekti kaitse alal võtmisel rakendub selle 

ümber 50 m ulatuses piiranguvöönd, kus samuti kehtivad piiranguvöödi kitsendused 

kui planeeringu või kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti. 

 

Kehtna vallas paiknevad ka mitmed ulatuslikud looduskaitsealad, hoiualad, 

püsielupaigad, vääriselupaigad ja liikide kasvukohad. Üldplaneeringuga ei kavandata 

maa juhtfunktsioonide muutusi nende alade läheduses ning ei ole ette näha 

üldplaneeringust tingitud otseseid, kaudseid ega kumuleeruvaid mõjusid, mis võiksid 

halvendada kaitstavate objektide seisukorda. 

8.1.4. Mullastik ja pinnakate 

Mõjutusi mullastikule ja pinnakattele vaadeldakse järgnevate eesmärkide lõikes: 

 Vältida mulla ja pinnakatte saastamist keskkonda kahjustaval määral. 

 Säilitada kõrge boniteediga põllumaad. 

 

Kehtna vald (eelkõige valla põhjaosa) on oluline põllumajanduslik piirkond, kus 

levivad viljakad mullad. Seetõttu on muldade kaitse ja jätkusuutlik kasutamine, 

vallale oluline ning tagab põllumajandustootmise säilimise. Selleks tuleb: 

 Rakendada sobivat külvikorda ja viljavaheldust. 

 Ajastada ja korraldada mullaharimist nii, et sellega ei kahjustataks 

mullastruktuuri. 

 Kasutada harimistehnikat, mis ei kahjustaks mullaprofiili. 

 Võtta regulaarselt mullaproove, mis on aluseks tasakaalustatud väetamisele. 

Proovide võtmine on ka eelduseks mitmetele perioodilistele 

põllumajandustoetustele. 

 

Kantide lõikes on võimalikud mõjutused mullale ja pinnakattele mõnevõrra erinevad. 

See tuleneb erinevast arendustegevuse intensiivsusest. Kehtna, Keava ja Kaerepere 

ümbrusesse on planeeritud oluliselt intensiivsem arendustegevus kui näiteks 

Järvakandi kanti. Erinev on ka põllumaade osakaal valla erinevates osades. 

Põhjapoolsetes piirkondades, kus levivad viljakamad mullad, tegeletakse ka rohkem 

maaharimisega.  

 

Üldplaneeringu realiseerumisel avaldub peamine negatiivne mõju pinnakattele ja 

mullastikule ehitustegevuse käigus. Uute hoonete ehitamisel hävib nende alune 

mullastik ning raskete ehitusmasinate tõttu saab kahjustada ka ehitise lähiümbruse 

mullastik. See tingib taimkatte ja loodusliku pinnase osakaalu vähenemist (kaovad 
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loodusliku pinnase ökoloogilised funktsioonid). Ehitustööde käigus eemaldatud 

pinnast on hiljem võimalik taaskasutada näiteks täitematerjalina. 

 

Vältimaks mulla hävimist, tuleks see enne ehitustegevust eemaldada. Ehitustegevuse 

käigus eemaldatud huumuslikku mulda on võimalik kasutada haljastuse rajamisel ja 

taastamisel. Samuti võib mulda kasutada tööde käigus tekkinud tallamiskahjude 

likvideerimiseks. Erilist tähelepanu tuleb mulla taaskasutamisele pöörata Kehtna 

aleviku ümbruses, kus mitmed planeeritud elamualad jäävad kõrge boniteediga 

põllualadele. 

 

Kehtna vallas loetakse üldplaneeringuga väärtuslikuks mullad, mille boniteet on 44 

või kõrgem. Kuna enamus valla põhjaosa suuremaid asulaid ümbritsevast põllumaast 

kuulub boniteedi järgi väärtuslike hulka, siis osutus üldplaneeringuga kõigi 

väärtuslike põllulappide säilitamine võimatuks. Üldplaneeringuga püüti siiski säilitada 

kõik olulisemad põllumassiivid.  

 

Ingliste külas kavandati põllumaale kaks elamuala eesmärgiga arendada 

väljakujunenud asustusstruktuuri ja moodustada ühtne elamispiirkond. Antud 

põllulapid asusid olemasoleva hoonestuse vahel ning olid väikesed, mistõttu nende 

kaotamine ei vähenda oluliselt väärtuslike põllumaade üldhulka. 

 

Kaerepere alevikus kavandatakse mitmeid uusi ulatuslike elamumaid kõrge 

boniteediga põllumuldadele. Selle tingib asjaolu, et Kaerepere alevik paikneb 

rohevõrgustiku koridori vahetus läheduses (vaadeldava üldplaneeringuga täpsustati 

rohelise võrgustiku piire nii, et Kaerepere jäi rohelisest võrgustikust välja). Kui 

suunata arendustegevust põhja poole,  siis häiriks see oluliselt rohelist koridori, 

arvestades veel, et sama koridori lõikab ka kavandatud Rapla ümbersõit. Seega 

tulenevalt asula arenguvajadustest ei ole võimalik planeerida uusehitisi mujale kui 

väärtuslikule põllumaale. Arendustegevuse käigus tuleb aga eriti tähelepanu pöörata 

mullastiku eemaldamisele enne ehitustegevust ning mulla hilisemale kasutamisele. 

 

Üldplaneeringu koostamise ajal kerkis Kehtna MTK ja Haridusministeeriumi 

ettepanekute alusel päevakorda idee rajada Kehtna MTK uus raksetehnika õppeväljak 

Kehtna alevikuga piirnevale alale Metsaääre küla pereelamute naabrusesse. Kuna 

hetkel puudub Kehtna MTK-l selge nägemus õppeväljaku projektist ning sinna 

püstitavate rajatiste ja ehitiste iseloomust ning ala kasutuse eesmärkidest (loe: ka 

kõrvaleesmärkidest ja muudest rakendustest väljaspool MTK õppetegevust), siis 

hetkel on õppeväljaku ala jäetud üldplaneeringu eelnõus käsitlemata. Samuti on MTK 

projekti erinevad eskiislahendused leidnud avalikel rahvakoosolekutel kohalike 

elanike poolset kategoorilist vastuseisu. Planeeritav maa-ala on kõrge boniteediga 

põllumaa (suurem osa boniteedipunktiga 47 ja osaliselt 36) ning üldplaneeringus 

fikseeritud kui väärtuslik põllumaa, mis kuulub säilitamisele. Tegemist on visuaalselt 

kauni avamaastikuga, ning Kehtna alevikku läbivalt tugimaanteelt avaneb pikk ja ilus 

vaatekoridor Metsaääre külale. Üldises strateegilises plaanis on Kehtna valla jaoks 

oluline väärtuslike ja ulatuslike põllumassiivide säilitamine (suurem osa ettevõtjatest 

tegeleb põllumajandusega). Samuti võib rasketehnika õppepolügoon avaldada 

kahjulikke mõjusid aleviku elukeskkonnale ning langetada inimeste soovi Kehtna 

alevikus elada. Eelpool toodut arvestades on nimetatud põllumajandusmaa 

kasutusotstarbe muutmisele vajalik eelnevalt läbi viia keskkonnamõju strateegiline 
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hindamine, et määrata kindlaks kavandatavate õpperajatiste ja neil toimuvate 

tegevuste täpsed mõjud. Hetkel MTK-l puudub üksainus ja selge idee projektist, 

mistõttu on pakutud välja erinevaid lahendusi ja täpseid mõjusid on seetõttu 

raskendatud prognoosida. 

 

Teistes Kehtna valla alevikes on suudetud vältida ehitustegevuse olulist laienemist 

põllumaadele, mille boniteet on 44 või kõrgem. 

8.1.5. Natura 2000 

Mõjutusi Natura 2000 kaitse all olevatele aladele vaadeldakse järgneva eesmärgi 

lõikes: 

 Tagada Natura 2000 alade puutumatus. 

 

Üldplaneeringuga ei nähta üldiselt ette arendustegevust Natura 2000 aladel ja nende 

lähiümbruses. Järgnevalt vaadeldakse üksikjuhte, kus arendustegevus on kavandatud 

Natura aladele või nende lähistel. 

 

Keava mägedes on planeeritud puhke- ja virgestusmaa (~ 100 ha), Palukülasse on 

kavandatud puhkeala (~120) ning Lellest idasse, Imsi Järve äärde on kavandatud 

puhke- ja virgestusmaa (~75 ha), mis osaliselt (~ 50 ha) jääb Natura aladele. Kõik 

eelpool nimetatud kolm puhkeala kuuluvad Kõnnumaa-Väätsa linnualale ja 

Kõnnumaa loodusalale. 

 

Kõnnumaa-Väätsa (17 578,33 ha) kaitse eesmärk on linnudirektiivi I lisa linnuliikide 

ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaiku 

kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik 

(Cygnus cygnus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus 

(Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), kiivitaja (Vanellus vanellus).  

 

Kõnnumaa loodusala (10 914,56 ha), on loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide 

ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised 

järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), 

lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid 

taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood 

(7230), koopad (8310), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), 

rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel 

(sürjemetsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), 

siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: suur-kuldtiib 

(Lycaena dispar); läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus).  

 

Estonia järve ümber kavandatakse puhkeala, mis osaliselt jääb Raikküla-Pakka Natura 

2000 alale, mille kaitse eesmärk on lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270), 

puisniitude (6530), vanade loodusmetsade (9010), rohunditerikaste kuusikute (9050) 

ja puiskarjamaade (9070) kaitse. 

 

Vältimaks Natura alal kaitstavate elupaigatüüpide ja loomaliikide kahjustamist tuleb 

vallal teha puhkealade väljaarendamisel tihedat koostööd kaitseala valitsejaga. Koos 

tuleb välja töötada lahendused ning tingimused, kuidas inimestel oleks võimalik 

nautida loodust, häirimata seal elutsevaid liike. 
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8.1.6. Maakasutus ja maastikuväärtused (sh. väärtuslikud maastikud) 

Mõjutusi maakasutusele ja maastikuväärtustele vaadeldakse järgnevate eesmärkide 

lõikes: 

 Säilitada kultuurimälestisi ja teisi kultuuriliselt olulisi paiku. 

 Säilitada kohalike maastike mitmekesisus ja omapära. 

 Tagada väärtuslike maastike säilimine. 

 

Käesoleva KSH käigus vaadeldakse maastikke koosnevat kahest tinglikust kihist, 

looduslikust ja inimtekkelisest, mis omavahel kombineerudes annavad ühtse 

maastiku. Kui lugeda maastiku väärtuseks selle võimet rahuldada inimeste vajadusi 

(majanduslikud, esteetilised jm), siis on igal maastikul väärtus. Väärtuslikuks loetakse 

maastikku, mis eristub teda ümbritsevatest maastikest suurema kultuurilis-ajaloolise, 

rekreatiivse, esteetilise, identiteedi ja/või loodusliku väärtuse poolest. Kuna maastik 

on tekkinud inimese ja looduse omavaheliste interaktsioonide tulemusena, ei tohi 

väärtuslikel maastikel inimtegevust keelata ega piirata, vaid pigem suunata, et 

olemasolevad maastikuväärtused säiliksid ka tulevikus.  

 

Järgnevalt vaadeldakse ükshaaval Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu 

“Väärtuslikud maastikud“ lisas 3 toodud Kehtna vallas asuvaid väärtuslikke 

maastikke ning kirjeldatakse üldplaneeringus toodud maakasutusfunktsioonide mõju 

neile ning maakonnaplaneeringus seatud soovituste täitmisele. 

 

 Kädva-Paluküla – asub Käru ja Kehtna vallas ning on kohaliku tähtsusega. 

Paluküla – Vahastu vahelised jääaegsed servamoodustised muudavad maastiku 

vaheldusrikkaks. Paluküla Hiiemägi on Loode-Eesti kõrgeim tipp – 106 m. 

Hiiemäe kõrval paikneb Reevimägi (99 m) ning veel mitmed ligi 100 meetrini 

küündivad künkad. 

 

Teemaplaneeringus soovitatakse piirkonnas säilitada põllumajandus ning 

hajaasustus. Hiiemäe ja Loosalu raba baasil on otstarbekas kujundada 

loodushariduslik piirkond. Hiiemäge või Reevimäge nähakse kui 

potentsiaalsete vaatetornide asukohtasid, kust avaneksid vaated ümbruskonna 

rabadele. 

 

Kädva-Paluküla väärtmaastikul ei muudeta üldplaneeringuga maade 

juhtfunktsioone. Säilivad olemasolevad põllud. Elamuehituses kehtivad 

ehitustingimused, mis aitavad kaasa olemasoleva hajaasustuse säilimisele. 

Antud piirkonnas asub ka vaidlusalune Paluküla puhke ja spordikeskuse ala, 

millele teostatud detailplaneering ootab kohtulahendit. 

 

 Ingliste – kohaliku tähtsusega. 18. sajandist pärinev mõisahoone vajab 

remonti. Mõisast piki jõge umbes 1 km kagusse asub von Stahlide 

perekonnakalmistu. Piirkonnale annab eripära Keila jõe ülemjooks mitmete 

jõesaarte, taastatava vesiveski ja jõelammiga. 

 

Teemaplaneeringus soovitatakse piirkonnas mõisa peahoone täies ulatuses 

kasutusele võtta. Vesiveski on soovitav taastada. Otstarbekas on vaadete 

avamine Keila jõe orule. Stahlide perekonnakalmistu on kavas korrastada. 
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Üldplaneeringuga määratakse mõisahoone ümbrus kaubandus-, teenindus- ja 

büroohoonemaaks, mis soodustab mõisahoone kasutamist äritegevuseks. 

Üldplaneeringus on täpsustatud väärtmaastiku piire selliselt, et maastiku 

koosseisu kuuluks kogu Ingliste küla kompaktse hoonestusega ala. 

 

 Kumma-Kaerepere – kohaliku tähtsusega. Põline Kumma küla oma hästi 

säilinud kultuurmaastiku ning tugeva külakogukonnaga. Lisaks võib ala 

väärtustena veel välja tuua  Estonia mäed ja järve, raudteesilla ja vaate sellelt. 

Kaerepere alevikus on  õnnestunud kolhoosiaegne haljastus.  

 

Teemaplaneeringus soovitatakse piirkonnas vältida uusehituste rajamist 

Kumma külla. Kaerepere alevik kui üks paremini planeeritud ning säilinud 

endine kolhoosiasula keskus on kavas säilitada. 

 

Üldplaneeringuga määratakse Kumma küla keskus miljööväärtuslikuks 

hoonestusalaks eesmärgiga säilitada olemasolevat lehvik-küla tüüpi 

asustusmustrit. Kaerepere alevikku planeeritakse juurde mitmeid elamualasid 

ning vähemal määral ka tööstusalasid (olemasolevate alade laiendusena). 

Lisaks on asulasse planeeritud mitmeid haljasala- ja parkmetsa alasid. Kõik 

need kokku võimaldavad Kaereperel kasvada ja areneda, säilitades samas 

looduslähedase elukeskkonna ning asustusstruktuuri. Väärtmaastiku piire on 

täpsustatud Valtu-Nurme ja Saksa küla osas. 

 

 Keava – kohaliku tähtsusega. Keava aleviku käekäik on seotud eelkõige 

raudtee arenguga – alevik hakkas raudteejaama juurde tekkima alles 20. 

sajandi alguses. Aleviku läheduses paiknevad Keava mäed (Keava-Esku 

jääaegsed servamoodustised - kohapealses kõnepruugis Mäi mets), millest 

vähemalt üks (või oletavasti kaks) on olnud kasutusel linnamäena. Keava 

mäed pakuvad suurepäraseid vaateid Keava rabale. Piirkonnas on säilinud 

sajanditetagune maastikustruktuur.  

 

Teemaplaneeringus soovitatakse eksponeerida Keava linnamäge ning rajada 

vaatetorne. Arendada sportimisvõimalusi, järgides looduskaitselisi piiranguid. 

 

Üldplaneeringuga nähakse Keava mägedesse ette puhke ja virgestusmaad. 

Kavandatav ala jääb osaliselt ka väärtusliku maastiku piiridesse (~ 16 ha). 

Kuna kavandatav puhkeala jääb ka looduskaitsala ja Natura 2000 võrgustikku 

kuuluva ala sisse, tuleb seal tähelepanelikult järgida looduskaitselisi 

piiranguid. Väärtmaastiku piire on täpsustatud Keava aleviku  piires  (arvatud 

sisse terve alevik) ja Keava mägede osas (laiendatud piire). 

 

Keava aleviku kavandatakse üldplaneeringuga peamiselt elamualasid ning 

haljasala ja parkmetsa maid. See aitab kujundada Keava alevikust rahuliku  ja 

looduslähedase magalapiirkonna. 

 

 Kehtna-Kalbu – kohaliku tähtsusega. Kehtna mõisa peahoone (kus asusid 

1925. aastal tööd alustanud Kehtna Kõrgem Kodumajanduskool ja sellele 

järgnenud õppeasutused ning hiljem sovhoostehnikumi kontor) ümber on suur 

ja liigirohke (110 liiki, neist 80 võõramaised) kaitsealune park koos tiikidega. 



 
Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

 

MIRACON GRUPP OÜ 

 

 

36 

Mõisahoonet ümbritsev park on rajatud arvatavasti 18. sajandi lõpus 

üheaegselt peahoonega ning sajand hiljem rekonstrueeritud. Mõisahoone 

kuulub eraomanikule, pargi maa-ala on munitsipaalomand. Vallavalitsuse 

tellimisel on valminud Kehtna pargi renoveerimise projekt. Mõisa 

härrastemaja on varaklassitsistlikus stiilis ja ehitatud aastatel 1790-1795. Mõis 

põletati maha 1905. aasta revolutsiooni käigus, kuid peale seda hoone taastati 

ja sai tänaseni püsinud ilme. Omapärane on Kalbu ridaküla, kus 1843. aastast 

töötanud kool 1989. aastal Kehtna alevikku uude hoonesse üle toodi. 

Kultuurilooliselt on tähtis fakt, et Kalbu külast pärinevad pedagoogid Jaan ja 

Paul Rummo (mälestustahvlid Järva talu elamul) ning siin on koolis käinud 

tantsupedagoog U. Toomi (mälestuskivi tänase hooldekodu ees).  

 

Nadalama külas asub oletatav Rummu Jüri sünnipaik, Räägu saun. 

Põliselanike mäletamist mööda asunud saun täpsemalt seal, seal kus praegu on 

Tallinn-Rapla-Türi maantee veeres kaks mõisaaegset moonakamaja. 

 

Teemaplaneeringus soovitatakse säilitada Kehtna mõisaümbrus (park ja 

hooned). Laiemalt piirkonnas soodustada põllumajandust. 

 

Kehtna Mõisapargis ja selle ümbruses ei ole näha olulist maade 

juhtfunktsioonide muutust. Üldplaneeringuga ei nähta ette mastaapset 

arendustegevuse laienemist Kehtna aleviku ümbruses. Kehtna ümbruses 

paiknevatele suurtele põllumassiividele, kus levivad väärtuslikud mullad, ei 

nähta ette olulist arendustegevust. Väärtmaastike piire on täpsustatud 

Metsaääre küla (väärtmaastikust osaliselt välja arvatud ) ja Kalbu küla osas 

(väärtmaastiku sisse arvatud).  

 

 Vastja – kohaliku tähtsusega väärtuslik maastik. Põline küla Iidase pärna ja 

ohvrikiviga. Hästi säilinud 20.-30. aastate maastikustruktuur. Vastja Vabariigi 

lood. Kõrts. Vastjas töötas ka kool (Kooli talus). 

 

Teemaplaneeringus soovitatakse säilitada põllumajandust  

 

Üldplaneeringuga ei muudeta Vastja väärtuslikul maastikul maa-alade 

juhtfunktsioone. Suur osa põldudest (~50%) fikseeritakse kui väärtuslikud 

põllumaad. 

 

 Lelle – kohaliku tähtsusega. Mandrijää servamoodustiste vööndit pidi kulgeb 

nii asustus kui teedevõrk. Servamoodustised muudavad maastiku 

vaheldusrikkaks. Üks Kõnnumaale iseloomulikumaid piirkondi. Esialgselt 

Hiiekõnnu nime kandnud Lelle alevik kujunes välja 20. sajandi alguses, pärast 

raudtee valmimist, ning sai nime 4 km lõunas asuvalt Lelle mõisalt Põllu 

külas. Lelle mõisa vabakujunduslik Lelle park (24,3 ha) asub lavaoosi harjal ja 

nõlvadel, ulatuslikud muruväljad vahelduvad reljeefi rõhutavate 

puudegruppidega. Pargis korraldatakse sageli suuri rahvapidusid. Eraomandis 

olev park on omaniku poolt hästi hooldatud. Haakla külas Panga mägedena 

tuntud kohta armastavad suusatajad ja orienteerujad. Lelles paikneb ka 

raudteejaam, mis on kaunilt renoveeritud. Sarapiku mäele ehitati 1855. aastal 

Lelle valla esimene kool. Tähelepanuväärne on Kastna Hiiemägi koos 
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pühapuuga. Lelles asub apostliku õigeusu kirik ning Eidaperre mineva 

maantee ääres ka kaks kalmistut, millest vanemat küll enam matmiseks ei 

kasutata. 

 

Teemaplaneeringus soovitatakse soodustada Lellest lõunasse mineval 

asustusteljel põllumajandust. Jätkata Lelle mõisaümbruse korrastamist. 

Eksponeerida Kastna Hiiemäge ja pärna. 

Üldplaneeringuga ei kavandata Kastna Hiiemäe ümbruses arendustegevust ja 

säilitatakse olemasolev olukord. Peamised maa-alade reserveeritakse uute 

juhtfunktsioonidega Lelle aleviku ümbruses. Säilitatakse olemasolevad põllud, 

ehkki need ei kuulu väärtuslike põldude hulka suhteliselt madala boniteedi 

tõttu. 

 

 Koogiste-Kõrbja – kohaliku tähtsusega. Piirkond on tuntud metallitöökoja 

järgi, kus valmistati auru-viljapeksugarnituure. Ala piirides on säilinud nii 

ajaloolist külamaastikku kui ka maaparandusega rajatud uudismaad (nn. 

Siber). Kõrbja mõisast on alles vaid endised pargitammed. 

 

Teemaplaneeringus soovitatakse säilitada ajaloolist külamaastikku 

põllumajanduslike toetuste abil. 

 

Üldplaneeringuga ei reserveerita Koogiste-Kõrbja väärtuslikul maastikul maa-

alade juhtfunktsioonide muutusi. Säilitatakse ka olemasolevad põllud, ehkki 

need ei kuulu väärtuslike põldude hulka suhteliselt madala boniteedi tõttu. 

 

 Eidapere – kohaliku tähtsusega. Mandrijää servamoodustiste vööndit pidi 

kulgeb nii asustus kui looklev teedevõrk. Servamoodustised muudavad 

maastiku vaheldusrikkaks. Saarepõllus alustas 1815. aastal tööd Lelle 

klaasikoda, mis oli hilisema Eidapere klaasivabriku eelkäija. Klaasivabrik 

ehitati Eidapere mõisa maadele 19. sajandi algupoolel,see töötas 1928. aastani 

ja oligi aleviku tekkimise aluseks. Klaasivabriku hooned on osaliselt siiani 

säilinud. Säilinud ka klaasivabrikuaegne miljöö ning legendid. Tähelepanu 

väärib, et kolme soo vahel paiknev Eidapere on ääremaana väga hästi püsinud. 

Reonda külas ja selle ümbruses on palju –murru lõpulisi kohanimesid, mis 

tulenevad siinsetes paikades kasutatud omapärasest aletamisviisist. Endise 

metskonna poolt on rajatud  liigirohke park. Lisaks pälvib tähelepanu veel 

rahvapidude korraldamise koht Võllimägi (Kassivõllimägi). Alevikku läbib ka 

Tallinn-Pärnu raudtee. 

 

Teemaplaneeringus soovitatakse piirkonnas põllumajandustegevuse jätkumist 

ja edaspidist toetamist. Eksponeerida kohalikku miljööd ja  klaasivabriku 

olemasolevaid hooneid.  Tutvustada kohapealseid klaasitootmise traditsioone 

ja siduda need Järvakandi klaasitootmise ajaloo tutvustamisega. 

 

Üldplaneeringuga reserveeritakse maad ainult Eidapere aleviku ümbruses.  

Peamiselt reserveeritakse elamumaasid ning haljasala- parkmetsamaad. 

Põllumaade  boniteet on suhteliselt madal, kuid põllumaa juhtfunktsioon, 

säilib ka tulevikus. 
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 Järvakandi - Järvakandi alev tekkis 1879. aastal rajatud klaasivabriku juurde ja 

klaasitööstusega on alev jäänud seotuks tänase päevani. Alevis asub luteri 

usukirik ja vastavatud kalmistu. Ahekõnnu külas on ka Kabeli talul oma 

perekonnakalmistu. Tööstusasulat ümbritsevad suured metsad, kus tänu 

aktiivsele metsaraiumisele (klaasitööstus) on välja kujunenud metsasihtide 

süsteem. Ala hõlmab osaliselt ka endist Eidapere ja Järvakandi vahelist 

kitsarööpmelist raudteed. Piirkonda võiks nimetada ajalooliseks 

tööstusmaastikuks. 

 

Teemaplaneeringus soovitatakse Järvakandi klaasitööstust paremini 

eksponeerida. 

 

Kuna Järvakandi alev on eraldi haldusüksus, siis Kehtna valla 

üldplaneeringuga  ei ole võimalik sinna midagi planeerida.  

 

Alevit ümbritsevas kolmes külas (Ahekõnnu, Nõlva, Selja küla) 

reserveeritakse uusi alasid minimaalselt (perspektiivsed pereelamute alad 

Ahekõnnu ja Selja külades), säilitades hajaasustuse ja suured metsad, mille 

majandamine toimub vastavalt metsamajanduskavadele. Ahekõnnu külas asub 

ka Järvakandi alevi kalmistu.  

 

Miljööväärtuslike hoonestusalade hulka arvatakse: 

 Kalbu küla kompaktse hoonestusega ala, mille näol on tegemist ridakülaga. 

 Kumma küla keskus, mis asub Kaerepere-Kumma väärtusliku maastiku alal ja 

on lehvik-küla tüüpi. 

 

Nende alade fikseerimine miljööaladena ning sealsete ehitustingimuste määramine 

üldplaneeringus omab otsest positiivset mõju kultuuriliselt oluliste paikade 

säilitamisele. 

8.1.7. Roheline võrgustik 

Mõjutusi rohelisele võrgustikule vaadeldakse järgnevate eesmärkide lõikes: 

 Tagada rohevõrgustiku toimimine. 

 Vältida arendustegevust rohevõrgul. 

 Vältida konflikte rohevõrgustiku ja arendajate vahel. 

 

Roheline võrgustik kujutab endast omavahel koridoridega ühendatud tugialade 

komplekse. Tugialad on ümbruskonnast kõrgema loodusliku väärtusega piirkonnad. 

Koridorid võimaldavad loomadel tugialade vahel liikuda. Maakondliku rohelise 

võrgustiku eesmärgiks ei ole ulatusliku “rohelise pinna” kavandamine ja selle 

majandustegevusest väljajätmine, vaid eelkõige loodus- ja  keskkonnakaitseliselt 

põhjendatud ruumistruktuuri tagamine.  

 

Üldplaneeringu üheks ülesandeks on võimalike konfliktide vältimine ja olemasolevate 

konfliktipiirkondade vähendamine ning kompenseerimine. Konfliktid jagunevad oma 

iseloomult kaheks: otsesed ehk vahetud konfliktid tekivad siis, kui samale 

territooriumile pretendeerib mitu tegevust; kaudsed konfliktid tekivad rohelise 

võrgustikku sattumisel tehisinfrastruktuuride mõjuvälja. 
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Alternatiiv I kohaselt ei nähta üldiselt ette arendustegevust rohelise võrgustiku aladel, 

millega püütakse otseseid konflikte vältida. Samas on toodud tingimused, mida tuleb 

järgida erijuhtudel, kui ehitustegevus toimub rohevõrgul. Sellised piirangud aitavad 

säilitada efektiivselt toimiva rohevõrgustiku. 

 

Üldplaneeringuga toimub rohevõrgustiku piiride täpsustamine. Muudatustest otsese 

positiivse mõjuga on Laeste, Kärpla, Vastja ja Hiie küla läbiva T9 koridori ning 

Haakla, Lokuta, Põllu külasid läbiva T9 koridori laiendamine. Laiemad koridorid 

tugialade vahel hõlbustavad loomade liikumist ühelt tugialalt teisele. Ellama külas 

liigutati koridori, et see kattuks olemasoleva metsamassiiviga, kus eeldatavalt toimub 

reaalne loomade liikumine. 

 

Valla põhjaosas toimusid muudatused, millega vähendatakse rohevõrgustiku pindala. 

Rohevõrgustikust lõigati välja Ingliste külakeskus, mis asus K8 koridoril. 

Külakeskuse väljalõikamisega ei halvendata oluliselt hetkel toimivat rohevõrgustikku 

kuna võib eeldada, et Ingliste külakeskust ei ole loomad kasutanud kui olulist 

liikumisteed. Ei toimunud ka koridori läbilõikamist  ning koridor säilib mõlemal pool 

külakeskust. Inglistele juurde planeeritavad elamualad paiknevad olemasolevate 

elamupiirkondade juures, säilitades külakeskuse suhteliselt kompaktsena. Säilivad ka 

võimalikud loomade liikumistrajektoorid ümber külakeskuse. 

 

Rohevõrgustiku koridoril asub ka Kaerepere alevik, mis piiride täpsustamise käigus 

jäeti rohevõrgustikust välja. Kandikeskuse väljalõikamisega ei halvendata oluliselt 

hetkel toimivat rohevõrgustikku, kuna võib eeldada, et Kaerepere alevikku ei ole 

loomad kasutanud kui olulist liikumisteed. Rohevõrgustiku koridoriga arvestati 

alevikusiseste uute alade planeerimisel, kus peamine arendustegevus suunati 

allesjäävast rohevõrgustiku koridorist eemale.  

 

Koridori toimimise muudab probleemseks planeeritav Rapla ümbersõit, mis lõikab 

vaadeldavat koridori Rapla poolt, tekitades Kaerepere ja Rapla ümbersõidu vahele 

kitsa koridori. Valitseb oht, et loomad loobuvad koridori kasutamisest, mis avaldab 

mõjutusi rohevõrgustiku toimimisele ka väljaspool Kehtna valla territooriumi. Mõju 

rohevõrgustiku koridorile vaadeldakse täpsemalt Rapla ümbersõidu Väljataguse - 

Valtu teelõigu ümbersõidu keskkonnamõjude hindamise käigus, mida hetkel teostab 

AS Pöyry Entec. 

8.2. Mõju sotsiaal-kultuurilise keskkonna elementidele 

8.2.1. Inimeste tervis (sh. müra mõju: elamute ning teiste ühiskasutusega hoonete 

kaugus maanteest ja teistest müra allikatest). 

Mõjutusi inimese tervisele vaadeldakse järgnevate eesmärkide lõikes: 

 Vältida inimese tervist ohustavate keskkonnakahjustuste tekkimist. 

 Minimiseerida müra mõju inimese tervisele.  

 Võimaldada vaba aja veetmist looduses ning edendada tervislikke eluviise. 

 

Inimeste tervist ja heaolu mõjutavad mitmed tegurid ning mõju inimese tervisele ja 

üldisele heaolule saab vaadelda käesoleva aruande peatükkide mõju õhukvaliteedile 

(sh. müra, õhusaaste), pinna- ja põhjavesi, maakasutus ja maastikuväärtused (sh. 
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väärtuslikud maastikud), Natura 2000, roheline võrgustik ja ettevõtluskeskkonna 

arengutingimused põhjal.  

 

Üldplaneeringuga, planeeritakse valla suurematesse keskustesse mitmeid rohealasid 

(haljasala ja parkmetsa maa ning puhke- ja virgestusmaa). Alade eesmärk on 

soodustada värskes õhus viibimist ning võimaldada vabaõhuürituste korraldamist, 

sportimist ja lõõgastumist. Kavandatavad rohealad aitavad kaasa meeldiva 

looduslähedase elukeskkonna kujunemisele. Seeläbi toetab üldplaneering tervislikke 

eluviiside kujunemist, mis avaldab kaudset positiivset mõju elanikkonna üldisele 

tervislikule seisundile.  

 

Inimese tervisele avaldab negatiivset mõju põllumajandusettevõtete tegevusest 

põhjustatud ebameeldiv või ärritav lõhn. Sagedasemad lõhnaga seotud tervisehädad 

on peavalu, väsimus, unetus ja iiveldus. Orgaaniliste väetistega väetamisel aitab 

lõhnainete poolt tingitud ebameeldivusi vähendada järgides  KSH aruande  peatükkis 

8.1 õhukvaliteedi osas toodud soovitusi. Eelkõige on probleemseteks piirkondadeks 

Kehtna, Kaerepere, Eidapere ja Ingliste. Üldplaneeringuga on püütud vältida 

täiendavate negatiivsete mõjude tekkimist. Teisalt kasutamata põldudel varitseb 

kevadine kulupõletuse oht, mis võib ohustada ümbritsevaid majapidamisi ja ka 

metsasid. 

 

Üldplaneeringuga ei ole uusi tootmisalasid planeeritud valla suuremates keskustes 

elamualade lähistele. Selline alade paigutus vähendab riski, et tootmisealadelt võiksid 

negatiivsed mõjud kanduda elamumaale. Lisaks aitavad üldplaneeringus toodud 

tootmisalade arendamistingimused (haljastuse nõue) minimiseerida tootmistegevuse 

mõju kandumist ümbruskonda. 

 

Üldplaneeringuga nähakse ette mitmete uute teede rajamist, milledest suuremad on 

Kehtna ja Rapla ümbersõidud.  

 

Üldplaneeringuga kavandatakse mitmeid kergliiklusteid keskuste ümbruses. 

Planeeritavad kergliiklusteed soodustavad tervislikke eluviiside harrastamist. Paraneb 

ka maanteest eraldiasuvate kergliiklusteede kasutavate liiklejate turvalisus. 

Kergliiklusteed omavad kaudset positiivset mõju inimese tervisele. 

 

Tänavavalgustuse rajamine ning ristmike valgustatuse parandamine suurendab 

elanikkonna turvalisust. 

 

Eestis on mitmetes piirkondades oluline terviseriski põhjustaja radoon, mis tekib 

looduslikult uraani radioaktiivsel lagunemisel. Looduslikku uraani leidub 

mineraalides, kivimites, setetes, mullas ning samuti ka suuremal või vähemal määral 

mineraalse koostisega ehitusmaterjalides. Radioaktiivseid elemente iseloomustab 

ebastabiilsus, nad lagunevad ning tekitavad uusi radioaktiivseid või 

mitteradioaktiivseid aineid ning eraldavad ioniseeruvat kiirgust.  Radoon on lõhnatu, 

värvitu ja inertne gaas. Radooni radioaktiivsel lagunemisel tekkivad alfa-kiirgus ja 

radooni tütarproduktid.  

 

Radoon võib osutuda ohtlikuks inimese tervisele ning kuna tegemist on gaasiga, siis 

peamiseks ohuks on hingamisteede ja kopsuvähki haigestumise riski suurenemine. 
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Võimalikud radooni kahjulikud mõjud avalduvad siseruumides, kuna hoonealusest 

pinnasest siseruumidesse tunginud radooni tase võib olla sadu ja tuhandeid kordi 

kõrgem kui välisõhus. 

 

Maapõue programmi projektile „Radoon majades“ käigus uuriti Kehtna vallas kümne 

maja radoonisisaldust. Kõrgeimaks näiduks saada 215 Bq/m
3 

. Tuginedes 

rahvusvahelisele praktikale soovitab Kiirguskeskus lähtuda aastasest keskmisest 

tasemest 400 Bq/m
3
, mida ületades tuleks täpsemalt määrata radooni majasse 

sisenemise kohad ning rakendada sobivaid meetmeid. Sellest lähtuvalt ei tohiks 

radoon Kehtna vallas olulist terviseriski põhjustada. Siiski vastavalt Esialgsele Eesti 

radooniriski hindamise levilate kaardile levivad valla põhja ja lõuna osas 

karstipiirkonnad, mis on tuntud kui potentsiaalselt radooniohtlikud alad. Vältimaks 

nendes piirkondades kõrgendatud radoonisisalduse tekkimist elamutes tuleks enne 

ehitustegevust teostada radoonimõõtmised ning vajadusel rakendada ehitusel 

leevendusmeetmeid. 

8.2.2. Kultuuri- ja ajaloopärandi säilimine (sh muinsuskaitse) 

Mõjutusi kultuuri- ja ajaloopärandi säilimisele vaadeldakse järgnevate eesmärkide 

lõikes: 

 Säilitada kinnismälestised ning ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslikud paigad. 

 Vältida kinnismälestiste ja miljööalade väärtuse vähenemist. 

 

Vastavalt kultuurimälestiste registrile (register.muinas.ee) on Kehtna vallas 109 

kaitsealust kultuurimälestist (5 ajaloomälestist, 26 arheoloogiamälestist, 29 

arhitektuurimälestist, 49 kunstimälestist)  

 

Vastavalt muinsuskaitseseadusele on Muinsuskaitseameti ning Vallavalitsuse loata 

keelatud kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal järgmised tegevused (juhul kui 

kaitsekohustuse teatises ei ole sätestatud teisiti.: 

 konserveerimine, restaureerimine ja remont; 

 ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise 

teel, ning lammutamine; 

 katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täisehitamine; 

 ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute) 

piiride muutmine ning kruntimine; 

 krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine; 

 katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate 

jms muutmine; 

 ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, nagu reklaami ja 

info paigaldamine ning katusele tehnilise seadme paigaldamine, samuti muul 

viisil mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilme muutmine ja 

ehitusdetailide ümberpaigutamine; 

 siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja -konstruktsioonide algsest 

asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine; 

 algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine; 

 teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine; 

 haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine; 

 teisaldatavate äriotstarbeliste objektide (kiosk, müügipaviljon, välikohvik 

vms), valgustuse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning reklaami paigaldamine. 
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Kinnismälestise kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd. Kaitsevööndiks on 50 m laiune 

maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise 

õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti. 

 

Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud:  

 maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine ning 

muud mulla- ja ehitustööd; 

 puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine. 

 

Kehtna vallas asetsevad muinsuskaitse objektid tihti gruppides: 

 Kehtna mõisakompleksi kuuluvad hooned; 

 Keava mõisakompleksi kuuluvad hooned; 

 Miljööväärtuslikuks hoonestusalaks määratud Kumma küla kuulub ka 

arheoloogiamälestiste hulka ning sellest põhjapool paiknevad neli kivikalmet; 

 Ingliste mõisakompleksi kuuluvad hooned; 

 

Ülejäänud muinsuskaitseobjektid asuvad hajutatult üle valla. 

 

Üldplaneeringuga ei nähta ette maatüüpide juhtfunktsioonide muutusest tingitud 

olulist arendustegevust kinnismälestiste vahetus läheduses. Seetõttu ei ole näha ka 

esilekerkivaid otseseid mõjusid, mis võiksid kahjustada kultuuriväärtuseid. Siiski 

tuleb arendustegevuse käigus arvestada Muinsuskaitseseadusest tulenevate 

piirangutega. 

8.2.3. Erinevate rahvastikugruppide sotsiaalsed vajadused, vara (kinnisvara 

väärtus) ja üldine heaolu (sh erinevate teenuste kättesaadavus) 

Mõjutusi erinevate rahvusgruppide sotsiaalsetele vajadustele, varale ja üldisele 

heaolule vaadeldakse järgnevate eesmärkide lõikes: 

 Tõsta elukeskkonna turvalisust.  

 Tagada avalike teenuste kättesaadavus. 

 

Erinevate rahvastikugruppide sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks on oluline, et 

kohalik omavalitsus suudaks elanikkonnale pakkuda kvaliteetseid sotsiaalseid 

tugiteenuseid. Avalike teenuste pakkumiseks on vajalik maalise ressursi olemasolu. 

Üldplaneeringuga säilitatakse kõik olemasolevad avalikult kasutatavad maad ning 

määratakse täiendavaid alasid (üldkasutatava hoone  maa, puhke- ja virgestusmaa) 

väljakujunenud keskustes. 

 

Üldkasutatava hoone maa ja puhke- ja virgestusmaa määramine on positiivse mõjuga 

üldise heaolu kasvatamisele ja sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks, kuna tagatakse 

perspektiivis vajalikud maa-alad sotsiaalobjektide (koolid, lasteaiad, raamatukogud, 

rahvamajad, ametiasutused, arstiabipunktid, päevakeskused, hooldekodud, 

spordihooned vms) ehitamiseks. 

 

Üldplaneering näeb ette looduslikult väärtuslike alade säilitamist, matkaradade 

arendamist ning avalike looduslike puhkealade kujundamist, mis tõstavad üldist 

heaolu, kuna inimestel on võimalik viibida värskes õhus, lõõgastuda, sportida ning 

nautida loodust. Kahjud looduslikule keskkonnale puhkealade kasutamisel on 

minimaalsed ning võimalikud tekkivad keskkonnamõjud (prügi, tallamine vms) on 
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leevendatavad ning kahjusid on võimalik likvideerida (heakorratööd, puude 

istutamine, muru külvamine jne).  

 

Üldplaneeringuga on võimalik kasvatada või langetada kinnisvara väärtust erinevates 

piirkondades. Elamute ja ühiskondlike objektide ja maade finantsiline väärtus sõltub 

asukohast, kommunikatsioonide olemasolust, ligipääsetavusest ja teede kvaliteedist, 

sotsiaalsete teenuste kättesaadavusest, vaba aja veetmise võimalustest, omavalitsuse ja 

piirkonna mainest, looduskeskkonna seisundist, kahjulike mõjude suurusest 

(lähedalasuv tootmistegevus, hais, müra, vibratsioon, tolm) ning paljudest muudest 

teguritest.  

 

Üldplaneeringuga on kavandatud elamute ja üldkasutatavate objektide rajamist 

sobivatesse kohtadesse, kus liiklusest ja tootmistegevusest tulenevad negatiivsed 

mõjud oleksid minimaalsed (kasutatud kaitsehaljastuse nõuet). Samas on kavandatud 

elukeskkonna kvaliteedi tõstmist: kergliiklusteede rajamine, teede olukorra 

parandamine, äri- ja teenindusmaade määramine, hariduse ja muude sotsiaalsete 

teenuste tagamine, puhkealade arendamine. Nimetatud tegurite sünergial tekkiv 

elukeskkonna kvaliteedi tõus mõjub positiivselt ka kinnisvara väärtusele ning muudab 

piirkonda atraktiivsemaks. Elamualade arendamisel on positiivse mõjuga veel 

parkimisalade, mänguväljakute ja puhkealade rajamine, mis samuti tõstavad vara 

väärtust. 

 

Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine ei tähenda ettevõtluse piiramist ning 

tootmistegevuse keelustamist, vaid tootmistegevuse arendamist sobivates 

piirkondades, kus oleks võimalik viia keskkonnamõjutused miinimumini. 

Tootmistegevus peab paiknema piisavalt kaugel elamutest ning avalikest objektidest 

ja puhkealadest. Samas tootmisalade määramine ja teede ning infrastruktuuriobjektide 

kvaliteedi tõstmine tõstab ka tootmisalade väärtust. Arenev ettevõtlus kasvatab valla 

tulubaasi ning võimaldab omavalitsuse ülesandeid tõhusamalt täita. 

 

Üldise heaolu kasvatamises mängib olulist rolli ka kogukonnatunde olemasolu 

(kuulumine ühiskonda ning hea läbisaamine) ning seotus kohalike elanike ja 

maastikega. Valla jätkusuutliku arendamise üheks võtmeks on inimeste väljavoolu 

pidurdamine (Kehtna valla elanike arv on alates 1996. aastast alates vähehaaval 

langenud) ning eelduste loomine mujal õppinud noorte inimeste tagasipöördumiseks 

koduvalda.  

 

Kehtna vallas on väljakujunenud kuus ajaloolist kanti, mille siseselt elanikud 

tunnevad suuremat seotust. Inimgruppide ühtekuuluvustunnet ei peata omavalitsuste 

piirid ning kohati inimesed tunnevad end seotud olevat rohkem lähemate keskustega 

(kui vallakeskus Kehtna jääb kaugemale). Näiteks Ingliste piirkond, mis on 

kihelkondlikult olnud rohkem seotud Juuru vallaga (kirik, surnuaed, kool). Praegusel 

hetkel on kõikidel kantidel suurem tõmme pigem Rapla suunas (töökohad ja koolid).  

 

Oluline tähtsus heaolu tagamisel on väärtuslike maastike säilitamisel, kuna 

väärtuslikud maastikud kannavad endas kohalikele elanikele olulisi väärtusi, mis on 

läbipõimunud ajaloolistest sündmustest, muistenditest, lugudest, looduslikest 

väärtustest, harjumustest, esteetilisusest, vaadetest ning kohalikku identiteeti 
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edasikandvatest objektidest (kirikud, mõisad, kalmed, püha- ja kultuspaigad, vanad 

loodusobjektid).  

8.3.Mõju majanduskeskkonna elementidele 

8.3.1. Ettevõtluskeskkonna arengutingimused 

Mõjutusi ettevõtluskeskkonnale vaadeldakse järgnevate eesmärkide lõikes: 

 Põllumajanduse kui ühe olulisema ettevõtlusharu jätkusuutlikkuse tagamine 

 Luua head võimalused ettevõtluskeskkonna arenguks 

 

Kehtna valla peamisteks ettevõtlusharudeks on põllumajandus (segapõllumajandus, 

erinevate põllukultuuride, teravilja, kartuli, köögivilja, ravimtaimede, lillede ja 

istikute ning marjade kasvatus, haljastus) ja karjakasvatus (sea-, lamba- ja 

hobusekasvatus, toorpiimatootmine, mesindus ja kunstlik seemendus). Vald on 

ajalooliselt väljakujunenud põllumajanduspiirkond (42% tegutsevatest ettevõtetest on 

põllumajandusega tegelevad) ning valdav on suurtootmine. Tööstuslik tootmine pole 

oluliselt arenenud, kuigi vallas paikneb kolm suurt toiduainete tööstuse ettevõtet. 

 

Kehtna valla omapära arvestades on oluline tagada vallas piisavad võimalused 

põllumajandusliku tootmise jätkumiseks ning arenemiseks. Üldplaneeringus on 

fikseeritud väärtuslikud põllumaad, mille säilitamine omab positiivset mõju 

majanduskeskkonnale,  aidates kaasa valla ühe olulisema tootmisliigi, 

põllumajandustootmise, jätkusuutlikule arengule. Üldplaneeringuga seatud piirangud 

tagavad oluliste  ja väärtuslike põllumassiivide säilimise ka tulevikuks. Uute 

perspektiivsete arendusalade fikseerimisel üldplaneeringus on püütud säilitada 

peamised väärtuslikud alad, mis on sobilikud põllumajandustegevuseks. Mõnevõrra 

on küll planeeritud kõrge boniteedipunktiga põllumaade reserveerimine muul 

(elamuehitus, ettevõtlusalad) otstarbel, kuid seda on tehtud vaid suuremate alevike 

ümbruses, tagamaks alevike arenguvõimalused (vajalik maaline ressurss ehitusalade 

laiendamiseks). 

 

Üldplaneeringuga säilitatakse olemasolevad tootmismaad ning mõningane 

tootmisalade laiendamine toimub Ingliste ja Lokuta külades ning Lelle ja Kehtna 

alevikes. Tootmisalade määramine on positiivse mõjuga, kuna luuakse täiendavad 

võimalused majandusarenguks ja tööhõive kasvatamiseks. Elujõulise 

majanduskeskkonna loomine motiveerib inimesi valda jääma ning meelitab uusi 

elanikke. Ettevõtete lisandumine ning käibe suurenemine kasvatab valla tulubaasi.  

 

Kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa määramine on positiivse iseloomuga 

majandusele, kuna nende arendamine soodustab ettevõtluskeskkonna arengut, 

võimaldab laiendada pakutavate teenuste nimekirja ning loob eeldused tööhõive 

kasvuks. Tööhõive kasvatamise seisukohast on oluline seos uute äri- ning 

elamumaade vahel, kuna uute töökohtade teke eeldab uusi inimesi ning ka täiendavaid 

elamispindu. Teenuste kättesaadavuse parandamine ja majanduse areng loob eeldused 

tulubaasi kasvatamiseks ning üldise heaolu ja elukvaliteedi tõstmiseks.  

 

Kehtna vallas asub palju looduslikult kauneid paiku ning vaatamisväärsusi, mistõttu 

on üldplaneeringuga kavandatud avalike puhkealade rajamist, mida toetab juba 

osaliselt väljakujunenud matka- ja looduse õpperadade süsteem. Samuti on lubatud 
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üldplaneeringuga elamumaadel rakendada ärimaa kõrvalfunktsiooni, mis on 

soovitavalt puhkemajandusliku (majutus, toitlustus, turismitalud jne) teenindusliku 

eesmärgil. Puhkemajanduse arendamine omab positiivset mõju majandusele ja 

ettevõtluse arengule ning võimaldab kasvatada kohapealsete turismiettevõtjate ja 

kaupmeeste sissetulekuid. Seega on oluline säilitada looduslikult väärtuslikud alad 

ning neid paremini eksponeerida ja kasutada puhkemajanduses. Oluline on järgida 

alade koormustaluvust ning optimeerida alade kasutamine (mõõdukas külastajate arv, 

heakorra tagamine, prügimajanduse lahendamine). 

 

Teede asukoha, arendamise tingimuste ja liikluskorralduse üldiste põhimõtete 

määramine omab positiivset mõju ettevõtluskeskkonna arendamistingimustele, kuna 

paraneb ühenduvus erinevate valla piirkondade ning ka väljaspool valda asuvate 

keskustega. Üldplaneeringuga kavandatakse oluliselt parendada teede ja 

kommunikatsioonide seisukorda ning luua uusi ühendusi. Teede kvaliteedi tõstmine 

(tolmuvabaks muutmine) ja uute kergliiklusteede, parklate ja ümbersõitude rajamine 

mõjub positiivselt ettevõtluse arengule, kuna paranevad ühendusvõimalused ning 

lihtsustub kaupade transportimine ning inimeste liikumine.  

8.3.2. Infrastruktuur (tehnorajatised ja trassid, sh. ühisveevärk ja –

kanalisatsioon, elektrivarustus, side, internet) 

Mõjutusi ettevõtluskeskkonnale vaadeldakse järgnevate eesmärkide lõikes: 

 Arendada infrastruktuuri. 

 Soodustada kvaliteetsete tehnovõrkude rajamist elamu- ja 

tootmispiirkondadesse. 

 

Üldplaneeringu olemasolu mõjub positiivselt infrastruktuuriobjektide ja 

kommunikatsioonide arendamisele. Üldplaneering fikseerib olemasoleva ja 

perspektiivse maakasutuse ning määrab üldised tingimused tehnorajatiste ja –trasside 

ehitamiseks ja planeerimiseks.  

 

Uute elamu-, tootmis-, ja ärimaade määramine muudab infrastruktuuri arendamise 

hõlpsamaks, sest on teada peamised arendamise piirkonnad. Infrastruktuuri 

arenduseks loovad eeldused ka kompaktselt planeeritud tootmis- elamu- ja ärimaad, 

mis võimaldavad odavamat ja hõlpsamat tehnovõrkude ehitust. 

Kommunikatsioonivõrke (veevärk, kanalisatsioon, elekter, side, valgustus jne) 

haldavad era-, omavalitsuse- või riigiettevõtted ning teenusepakkujaid on palju. 

Üldplaneeringu olemasolul on võimalik teenusepakkujatel prognoosida hõlpsamalt 

tarbijate arvu ja ruumilist paigutust, olles kursis üldplaneeringus sätestatuga (eelkõige 

uued arendusalad, vajadus uute kommunikatsioonide järele ja nõuded trasside 

paigaldamiseks).  

 

Üldiselt omavad üldplaneeringuga kavandatud tegevused positiivset mõju 

infrastruktuuriobjektidele: 

 Elektri põhivõrgu osas suuremaid muudatusi ei kavandata ning jaotusvõrgu 

planeerimist lihtsustab oluliselt teadmine uute alade paigutusest. 

 Problemaatilisem valdkond on ühisveevärk ja –kanalisatsioon, kuna alevikes 

ja suuremates külakeskustes esineb probleeme reoveekäitlusega (puhastid on 

puudulikud ja amortiseerunud ning kohati puudub kanalisatsioon üldse) ning 

üldised trassilekked on suured. Veemajanduse ja reoveekäitluse korrastamine 



 
Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

 

MIRACON GRUPP OÜ 

 

 

46 

ja uuendamine omab olulist positiivset mõju kommunikatsioonide olukorrale 

ja samas ka looduskeskkonnale (trassilekete vähendamine ja reoveekäitluse 

tõhustamine vähendab reostusohtu). 

 Kaugküttevõrgu osas olulisi muutusi ei planeerita. Kehtna ja Kaerepere 

alevikes on võimalik liituda kaugküttega. Perspektiivse gaasitorustiku projekt 

on valminud ning reaalne ehitustegevus algaks kohe, kui Kaerepere ja Kehtna 

kaugkütte operaatorid sooviksid gaasi osta. Seda takistab ebakindlus gaasi 

hinnas ning hetkel kõrgem hind võrreldes kütteõliga. 

 Sidevõrgu arendamisele on üldplaneeringul positiivne mõju, kuna 

üldplaneeringu käigus on tehtud koostööd suuremate teenusepakkujatega ning 

küsitud nende plaanide kohta. Olemasolevate telekommunikatsioonimastide 

asukohad on kantud üldplaneeringu kaardile. 

8.4. Hinnang jäätmetekke võimaluste kohta 

Kehtna Vallavolikogu kinnitatud jäätmehoolduseeskiri (kinnitatud 17. aprill 2007) 

reguleerib Kehtna valla haldusterritooriumil jäätmete, sh olme- ja tootmisjäätmete 

kogumist, sorteerimist, vedu, töötlemist, hoidmist, taaskasutamise ja kõrvaldamise 

korraldamist ning jäätmete tekitaja, territooriumi valdaja, jäätmekäitlusettevõtte ja 

valla kui omavalitsusüksuse vahelisi suhteid jäätmekäitlusalases tegevuses. Koos valla 

jäätmekavaga peaks jäätmehoolduseeskiri andma ülevaate valla 

jäätmekäitlussüsteemist tänasel päeval ning arengutest tulevikus. 

 

2003.a koguti Kehtna valla majapidamistest kokku ca 971 tonni segaolmejäätmeid. 

Arvestades Kehtna valla elanike arvu, koguti 2003. aastal ühe inimese kohta 186,3 kg 

segaolmejäätmeid. Arvestades tegelikkuses ühelt elanikult hinnangulist kogutavat 

olmejäätmete kogust (ca 175 – 225 kg/a), võib eeldada, et tegelikkuses annavad oma 

jäätmeid olmejäätmete kogumissüsteemile üle ca 4400 elanikku, mille hulka kuuluvad 

ka Kehtna alevikus õppivad õpilased. (Valla Jäätmekava 2005-2009). 

 

Korrektselt käideldud jäätmetest põhjustatud negatiivsed keskkonnamõjud on 

tunduvalt väiksemad võrreldes olukorraga, kus inimesed ja ettevõtted vabanevad 

jäätmetest omavoliliselt ja ebaseaduslikult. Peamine keskkonnarisk valitseb nn. 

omaloodud prügilate tekkega, kus jäätmed viiakse lihtsalt kuskile metsatukka või 

põlluäärde. Samuti on lubamatu omavoliline ohtlike jäätmete põletamine, mille 

tulemusel eralduvad ohtlikud heitgaasid. 

 

Seoses üldise majanduskasvuga on tõenäoline jäätmetekke suurenemine. Täitmaks 

riiklikus jäätmekavas püstitatud üldiseid eesmärke, tuleb suurendada jäätmete 

taaskasutust, vältimaks prügilatesse ladestavate jäätmekoguste kasvamist. 

 

Üldplaneeringu rakendumisel ei ole näha hüppelist jäätmetekke suurenemist, vaid 

majanduskasvust tulenevat, mis peaks prognooside kohaselt jääma mõne protsendi 

piiridesse. Hinnanguliselt on Kehtna vallas liitunud korralise jäätmeveoga 85-90%. 

Jäätmearuandluses kajastuvate jäätmete hulk tõenäoliselt kasvab mõningal määral ka 

jäätmeveoga liituvate elanike arvelt.  

 

Pikemas perspektiivis võib jäätmeteket suurendada valla elamupiirkondadesse mujalt 

kolivad inimesed ning uued rajatavad ettevõtted. Sealt tulenevat jäätmeteket on 



 
Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

 

MIRACON GRUPP OÜ 

 

 

47 

keeruline prognoosida, sest ei ole teada kuna ja millises mahus algab uutel 

elamumaadel arendustegevus. Samuti ei ole teada võimalike ettevõtete tootmise 

täpsem iseloom, mis suuresti tingib tekkivate jäätmete massi ja liigi. 

8.5. Leevendavad meetmed 

Üldplaneeringu elluviimisest lähtuvate negatiivsete mõjude vähendamiseks pakutakse 

välja järgnevad leevendavad meetmed: 

 Suuremate õhureostust põhjustavate tööde teostamist äripäevadel, mitte õhtuti 

ega nädalavahetustel, et vähendada elanikkonna häirimist. 

 Orgaaniliste väetiste kasutamisel aitab ebameeldiva lõhnaine levikut piirata 

järgnevate meetmete rakendamine: 

o Sõnniku laotamisel jälgida tuule suunda, vältimaks ebameeldiva 

lõhnaine kandumist asulatesse. 

o Vältida laotamist, kui ilm on palav ja niiske. 

o Ilma tungiva vajaduseta mitte laotada sõnnikut ajal, mil enamus 

inimesi on kodus (nädalavahetused, õhtud). 

o Lõhnainete leviku vähendamiseks rajada probleemsetesse kohtadesse 

kaitsehaljastus (hekid). 

o Põllule laotatud orgaanilised väetised (tahke sõnnik ja läga) tuleks viia 

pinnasesse või katta võimalikult kiiresti mullaga, kündmise, 

randaalimise, kultiveerimise vms. abil 

 Ingliste pargiga idas piirneval tootmisalal teostatavad detailplaneeringud 

kooskõlastada pargi valitsejaks oleva Keskkonnateenistusega. 

 Muldade kaitse ja jätkusuutlik kasutamine on vallale oluline, võimaldamaks 

põllumajandustootmise säilimist. Selleks tuleb: 

o Rakendada sobivat külvikorda ja viljavaheldust. 

o Ajastada ja korraldada mullaharimist nii, et sellega ei kahjustataks 

mullastruktuuri. 

o Kasutada harimistehnikat, mis ei kahjustaks mullaprofiili. 

o Võtta regulaarselt mullaproove, mis on aluseks tasakaalustatud 

väetamisele. 

 Minimiseerimaks liiklusest tingitud müra negatiivset mõju, tuleb uute hoonete 

rajamisel tee sanitaarkaitsevööndisse ja uute teede rajamisel 

sanitaarkaitsevööndisse jäävate hoonetele  teostada mürataseme hindamisi. 

Kui tulemused ületavad normatiive tuleb kasutusele võtta sobivad 

leevendusmeetmed. 

 Ehitustööde käigus eemaldatud pinnast taaskasutada täitematerjalina. 

 Ehitustegevuse käigus eemaldatud huumuslikku mulda kasutada haljastuse 

rajamisel ja taastamisel. Samuti võib mulda kasutada tööde käigus tekkinud 

tallamiskahjude likvideerimiseks. 

 Enne uute hoonete rajamist ning olemasolevate hoonete rekonstrueerimist 

teostada radooni mõõtmised ning projekteerimisel/ehitamisel rakendada 

vajadusel meetmeid, mis väldivad radooni tungimist hoonesse (tuulutamine, 

põrandate hermetiseerimine vms).  
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8.6. Erinevate mõjude omavahelised seosed ning võimalik piiriülene 

keskkonnamõju 

Üldplaneeringu elluviimisega kaasnevad erinevat tüüpi keskkonnamõjud. Uute alade 

kasutuselevõtuga ning uute hoonete ja rajatiste ehitamise ning olemasolevate hoonete 

olulise renoveerimisega kaasnevad vahetud ja lühiajalised negatiivsed 

keskkonnamõjud, mis on tingitud ehitustegevusest ja võimalikust tekkivast 

reostusohust pinnasele, mullastikule, pinna- ja põhjaveele, õhukvaliteedile ning 

inimeste tervisele ja elustikule. Pikaajalised ja kaudsed mõjud tekivad alade pidevast 

ekspluateerimisest ja kasutamisest ning võimalikud negatiivsed mõjud keskkonnale ja 

piirkonna terviklikule arengule avalduvad aja möödudes. Kavandatava tegevuse 

elluviimisel on oluline ennetada ja vältida pöördumatute protsesside esilekutsumist 

ökosüsteemide toimimises. 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel pöörati tähelepanu ka 

kumulatiivsetele ja sünergilistele mõjudele, st. üksikute mõjude koostoimel tekkiva 

sünergia tulemusel tekib mõjude oluline võimendumine ehk kumulatiivne efekt. 

 

Kumulatiivsete ja sünergiliste mõjude aspekt on oluline järgnevates 

üldplaneeringuga käsitletavates valdkondades: 

 

Mõju looduskeskkonnale – uute arendusalade määramine ja olemasolevate alade 

laiendamine toimub valdavalt loodusliku maastiku arvelt, mis vähendab loodusliku 

pinnase ja haljastuse osakaalu ning tingib kohatise vajaduse puude mahavõtmiseks, 

võsalõikuseks, maaparanduseks, kuivendamiseks. Üldplaneeringu elluviimisel on 

vajalik arvestada ka ümberkaudsete valdade planeerimistegevusega ning suuremat 

keskkonnaohtu tekitavate projektidega.  Näiteks ühelt poolt Kaerepere asula ja teiselt 

poolt Rapla ümbersõit kitsendavad tunduvalt Rohelist koridori ning halvendavad 

seeläbi loomade liikumisvõimalusi tugialade vahel. 

 

Arendustegevusest võivad saada mõjutatud järgnevad keskkonnaelemendid: välisõhk, 

pinna- ja põhjavesi, elustik (loomastik ja taimestik), muld, pinnased, kaitstavad 

loodusobjektid, roheline võrgustik ja metsad. Erinevate arendustegevuste negatiivsete 

mõjude summeerumisel võivad tekkida kahjustused looduskeskkonna elementidele 

ning reostus võib kanduda erinevaid kanaleid pidi edasi ning põhjustada 

pöördumatuid kahjustusi. 

 

Üldplaneeringus seatud kitsendused ja tingimused pööravad tähelepanu loodusliku 

keskkonna säilitamisele ja mõjude ohjamisele, kuid võimalike keskkonnaprobleemide 

vältimiseks on oluline üldplaneeringu koostamisel järgida käesolevas aruandes 

väljapakutud leevendusmeetmeid. Suuremate arendusprojektide teostamisel on 

tarvilik teavitada naaberomavalitsusi ning ennetada võimalike mõjude esilekerkimist. 

 

Positiivset mõju avaldab looduskeskkonna kui terviku vaatlemine. Rohevõrgustiku 

täpsustamine aitab kaasa loomade liikumiskoridoride säilimisele. Kohaliku kaitse alal 

võetakse loodusobjekte, mis on tähtsad kohalikule kogukonnale ja mille säilitamist 

peetakse vajalikuks.  
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Mõju majanduslikule keskkonnale – teenindus- ja tootmismaade laiendamine ja uute 

alade reserveerimine loob eeldused majanduse arenguks, ettevõtluse elavnemiseks, 

uute ettevõtete tekkimiseks, teenuste mitmekesistamiseks ning tööhõive kasvuks, mis 

omakorda võimaldab inimeste elukvaliteedi tõusu ning uute inimeste ja ettevõtjate 

piirkonda saabumist. Seoses uute inimeste saabumisega ning jõukuse kasvuga tekib 

vajadus täiendavate elamispindade järele. Ettevõtluse elavnemise tulemusel suureneb 

majanduslik aktiivsus ning kasvab valla tulubaas ning suudetakse olla 

konkurentsivõimeline ja tagada omavalitsemise jätkusuutlikkus.  

 

Mõju sotsiaalsele keskkonnale ja inimese tervisele – inimese tervisele ja sotsiaalsete 

vajaduste rahuldamisele avaldavad positiivset mõju uute atraktiivsete elamualade 

reserveerimine, puhke- ja virgestusalade ning roheliste puhkealade planeerimine, 

matkaradade rajamine, ühiskondlike objektide korrastamine, looduslike haljasalade 

säilitamine ning infrastruktuuride ja kommunikatsioonide arendamine. Väljatoodud 

tegevuste kumulatiivse mõju efekt (alade võrgustik) on kõrgem kui üksikute tegevuste 

positiivne mõju eraldi.  

 

Nimetatud tegurite koosmõjul kujuneb elamisväärne ja kõrgekvaliteediline 

elukeskkond, kusjuures olulist rolli heaolu kasvu saavutamisel mängivad ka 

ökoloogiliselt puhas keskkond ja toimiv majanduselu. 

 

Võimalikku piiriülest keskkonnamõju Kehtna valla üldplaneeringu elluviimisega ei 

kaasne, kuna üldplaneeringu elluviimisega määratakse ära maakasutuse 

üldpõhimõtted ning seatakse tingimused ehitus- ja arendustegevuseks, mis hoiavad 

võimalikud ulatuslikud mõjud ohjes. Samuti pole Kehtna valda planeeritud 

ulatuslikku tööstust ning tootmistegevust, mis võiks piiriülest mõju tekitada. 

Üldplaneeringu alal piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni lisas I 

toodud tegevusi ei kavandata, mistõttu ei kaasne üldplaneeringu elluviimisel ka 

piiriülest keskkonnamõju. 

 

Kehtna valla ja ümbritsevate keskuste vahelised vastasmõjud: 

Pendelränne: Kehtna valla ja ümbritsevate keskuste (Rapla linn, Vändra alev, Tallinna 

linn) vahel on üha intensiivsemaks muutunud pendelränne. Pendelrännet Kehtna ja 

Rapla vahel põhjustavad erinevad tegurid: töökohad, avalikud ja erateenused, vaba aja 

veetmine, arstiabi, ametiasjad ning haridusasutused. Pendelränne põhjustab 

liiklusintensiivsuse kasvu teedel ja sellest tulenevaid negatiivseid mõjusid 

(sõidukilomeetrite kasvades heitgaaside hulga suurenemine, liiklusstress, 

liiklusintensiivsuse kasvust tingitud teede kiirem lagunemine, õnnetused 

metsloomadega, müra jne). Tööalane liikumine toimub ka Tallinnaga ning samuti 

inimesed soetanud endale suvila või maakoha Kehtna vallas. 

 

Pendelrändest tulenevate mõjude vähendamisel on oluline roll kergliikluse ja 

ühistranspordi arendamisel, et vältida auto kasutamise vajadust ning teha liiklemist 

mugavamaks just noortele ja vanadele, kes iseseisvalt auto kasutamisega toime ei tule 

või seda teha ei tohi. Hetkel on problemaatiline ühistransport Kehtna ja Rapla vahel 

õhtusel ajal, kui bussid lõpetavad oma sõidud ning õhtul ei ole enam võimalik bussiga 

Raplast Kehtnasse sõita. 
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Turism, puhkemajandus ja suvilad: Tallinna suhteline lähedus mõjub positiivselt 

turismimajandusele. Tallinnas ja selle lähiümbruses elab ligi kolmandik Eesti rahvast, 

mis on oluline kliendibaas puhkemajanduslike teenuste pakkujatele. Vastasmõjusid 

põhjustavad ka linnainimeste suvilapiirkonnad.  

 

Ettevõtlus ja tööhõive: Kehtna valla majanduse elavdamise seisukohast on oluline 

teha koostööd suuremate keskustega. Kehtna asub Rapla linna vahetus läheduses ning 

suhteliselt hea ühendus on ka Tallinna ja Paide linnaregioonidega. Keskuste 

lähedalasumine on positiivne ettevõtlusele (kaupade ja tööjõu lihtsam leidmine). 

 

Teenused ja vaba aeg: suuremates keskustes nagu Rapla on võimalik tarbida 

kõrgemaid teenuseid, mida kohapealsetes valla suuremates alevikes ja külakeskustes 

ei pakuta. 

 

Üldiselt on koostöö teiste keskustega oluline ning võimaldab arendada 

ettevõtlust, parandada teenuste kvaliteeti ning vaba aja ja puhkuse veetmise 

võimalusi. Koostöö teiste keskustega suurendab transpordivajadust ning 

põhjustab täiendavaid parkimisprobleeme, juhul kui ettevõtjad ja 

teenusepakkujad ei arvesta kogu piirkonna klientuuriga.  

 

Transpordivajaduse kasv põhjustab mootortranspordi tekitatud negatiivseid 

mõjusid: 

 Liiklusintensiivsuse kasvades täiendav vajadus uute teede ja 

ühenduskoridoride rajamiseks (Rapla ja Kehtna ümbersõidud). 

 Looduslike elupaikade killustumine (nn. barjääriefekt) ja rohelise võrgustiku 

tükeldamine (näit. Rapla ümbersõidu rajamine). 

 Õnnetuste (nii inimeste, kui ka metsloomadega seotud) arvu kasv. 

 Mürast ja vibratsioonist tingitud häiringud keskkonnale. 

 Õhukvaliteedi halvenemine, kuna kasvab heitgaaside emissioon (vingugaas, 

lämmastikoksiidid, raskmetallide, orgaaniliste ühendite ja tahkete osakeste 

heitmed), mis pikaajaliselt võivad hakata mõjutama inimese ja taimestiku ning 

loomastiku füsioloogiat. 

 Reostus teedel ja teede ümbruses: liiklusvahendite rehvide kulumisest tingitud 

teepervede saastamine raskmetallidega, tee hooldamisest tingitud soola ja 

keemiliste ühendite sattumine teepeenardele. 

 Maastikulised muutused ning visuaalsed mõjutused (teede ja teeinfrastruktuuri 

ehitamine). 

 Kahjulikud mõjud inimese tervisele: heitgaasid (mida autosviibija saab 

oluliselt rohkem kui jalakäija), istuv eluviis ja stress. 

 Autostumise kasvades suurenev parkimisvajadus. 

8.7. Üldplaneeringu elluviimisest lähtuvad keskkonnaprobleemid 

Üldplaneeringu elluviimisel tuleb arvestada järgnevate keskkonnaprobleemide 

võimaliku tekkega. 

 Ühistranspordi halva korralduse korral on vallaelanikel raskendatud 

liiklemine, mis viib autostumise kasvuni. Uued elamualad on planeeritud 

olemasolevate keskuste juurde, millest tulenevalt on need hõlpsasti liidetavad 

olemasolevasse transpordivõrku. 
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 Olemasolevates hoonetes ja uute majade rajamisel radooniriskiga 

mittearvestamine toob kaasa suurenenud hingamisteede ja kopsuvähki 

haigestumise. Enne hoonete rajamist teostada radooni mõõtmised ning 

projekteerimisel/ehitamisel rakendada vajadusel meetmeid, mis väldivad 

radooni tungimist hoonesse.  

 Mitmes valla asulas on probleemiks ka nõuetele mittevastavad reoveepuhastid. 

Kuna Kehtna vald asub suuresti vähe kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal, 

on need puhastid suureks ohuks nii pinna kui ka põhjaveele. Vältimaks 

loodusesse juhitud reoaine hulkade kasvamist, tuleks vältida uute elanikke 

liitmist enne reoveepuhastite seadusejärgsete nõuete täitmist. 

 Põhja- ja pinnavee kvaliteeti mõjutab ka põllumajandus. Põldudelt lähtuv 

hajareostus on üks oluline veekvaliteedi mõjutaja, punktreostusallikate kõrval. 

Probleemne on ka läga laotamisel tekkiv hais, mis häirib ümbruskaudseid 

elanikke. Seoses sellega on vaja viia olemasolevad lägahoidlad vastavusse 

seadustega sätestatud nõuetele, jälgida et ei toimuks üleväetamist, ning läga 

põlluleviimisel järgida head põllumajandustava ning käesolevas KSH-s toodud 

leevendusmeetmeid. 

8.8. Keskkonnatingimuste seadmine üldplaneeringusse 

Vastavalt Planeerimisseaduse § 8 lõike 3 punkti 2 kohaselt on üldplaneeringu 

eesmärgiks kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, 

sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude 

hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste 

seadmine.  

 

Üldplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist viidi läbi 

paralleelsete protsessidena, analüüsides jooksvalt üldplaneeringu töökoosolekutel 

üleskerkinud probleeme ja ettepanekuid. Üldplaneeringu eskiislahenduse valmimise 

alustaladeks on valla ruumilise arengu põhimõtted, mille väljatöötamisel on kasutatud 

valla arengukava ja rahvakoosolekutel kirja pandud ja hiljem süstematiseeritud valla 

ja kantide väärtuseid. Üldjoontes säilitatakse üldplaneeringuga looduslähedast 

elukeskkonda, samas edendades ka põllumajandustootmist ja ettevõtlust 

(ettevõtlusalade fikseerimine ja väärtuslike, viljakate põllumaade määramine ja 

kaardile kandmine). Elamualade, ühiskondlike ja ärialade arendamisel on lähtutud 

kompaktsuse põhimõttest ning perspektiivsed alad on planeeritud kantide keskustes ja 

valdavalt tiheasustusaladel, tagades sellega võimalused ligipääsude loomiseks ja 

kommunikatsioonide ja trasside paigaldamiseks. Hulgaliselt on planeeritud rohealasid, 

puhkealasid ja haljasala ja parkmetsa maad, et oleks tagatud piisavate puhvertsoonide 

olemasolu tootmisest ja liiklusest tulenevate mõjude vähendamiseks.  

 

Vastavalt Planeerimisseaduse § 8 lõike 3 punkti 2 kohaselt on säästva ja 

tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused järgnevad (kantakse üldplaneeringu 

seletuskirja ja kehtestatakse planeeringu koosseisus): 

 Suuremad planeeritavad ehitustööd (eelkõige õhukvaliteeti mõjutavad ja 

müratekitavad) planeerida argipäevadele ning töid mitte teostada õhtuti ja 

nädalavahetustel. 
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 Orgaaniliste väetiste kasutamisel ja põldudele laotamisel tuleb vajadusel 

kasutada täiendavaid meetmeid, vältimaks ebameeldiva haisu kandumist 

asulatesse. 

 Perspektiivsetel arendusaladel, kus on lubatud rajada uusi ehitisi (sh. elamud), 

tuleb detailplaneeringu koostamise käigus fikseerida joogiveeks tarbitavad 

põhjaveekihid ja põhjavee tarbimise mahud ning selgitada reovee käitlemise 

põhimõtted (käitlemise viis, heitvee suublad, vee-erikasutuslubade vajadus 

vms), arvestades põhjavee kaitstuse taset ja piiranguid. 

 Järgida Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. aasta määrust nr. 258 

Energiatõhususe miinimumnõuded, kuna 1. jaanuarist 2009. a. tuleb 

ehitatavate hoonete puhul läbi viia energiaarvutused ning taotleda 

energiamärgis. 

 Uute rajatavate hoonete rajamisel ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimisel 

tuleb arvestada Kehtna vallas eksisteeriva radooniriskiga ning vajadusel 

teostada mõõtmised pinnase radoonisisalduse kindlaksmääramiseks ja 

arvestada EVS 840:2003 standardi Radooniohutu hoone projekteerimine 

toodud põhimõtteid ja nõudeid radooniohu vähendamiseks. 

 Uute elamualade väljaarendamisel mõelda jäätmete taaskasutamisele ja 

paigaldada avalikud jäätmete sorteerimiskonteinerid. 
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9. Koostatava üldplaneeringu mittekehtestamisel esilekerkivad 

keskkonnamõjud 

Alljärgnev peatükk kirjeldab keskkonnale avalduvaid mõjusid olukorras, kus 

koostatavat üldplaneeringut ellu ei viida ning realiseerub 0-alternatiiv, ehk jääb 

kehtima hetkel kehtiv üldplaneering. 

9.1. Mõju looduskeskkonna elementidele 

Mõju õhukvaliteedile (sh. müra, õhusaaste) 

Sarnaselt alternatiiv ühele, kus vaadeldi mõju koostatava üldplaneeringu jõustumisel 

avalduvad lühiajalised negatiivsed mõjud ehitustegevuse näol. Pikaajalised mõjutused 

on põhjustatud peamiselt tööstusest, elamute kütmisest ning liiklusest.  

 

Olulisematest kavandavatest ümbersõitudest on mõlemas planeeringus Kehtna 

ümbersõit, mille rajamine vähendab liiklusintensiivsust alevikus. 

 

Pinna- ja põhjavesi 

Peamise veekvaliteedi ohustajana nähakse põllumajandust, mis on kõige intensiivsem 

just valla põhjaosas, kus põhjavesi on valdavalt kaitsmata. Vähendamaks veereostuse 

ohtu määratakse üldplaneeringuga veekaitsevööndid kaheksa potentsiaalselt kõige 

rohkem ohustatud jõe äärde. Veekaitsevööndis, mille laiuseks on 200 m, on keelatud 

keskkonda ohustavate rajatiste püstitamine ja laiendamine. Lisaks määratakse 

veekaitsevööndi piires 10 m laiune kaldavöönd. Fikseeritakse ka puurkaevude 

sanitaarkaitsevöönd – 30 m, erandkorras 15-25 m. Samas ei täpsustata, kuna võib 

sanitaarkaitsevööndit vähendada. 

 

Kuna üldplaneering koostati enne hetkel kehtivaid Looduskaitseseadust ja Veeseadust 

on mõningased vastuolud kehtivates piirangutes.-  Ehituskeeluvöönd on hetkel 

kehtiva Looduskaitseseaduse kohaselt üle 25 km
2
 suuruse valgalaga jõel 50 m. Üksiku 

puurkaevu sanitaarkaitseala on suurendatud 50 meetrini puurkaevust. 

 

Positiivse iseloomuga on kohustus koostada kõigi veekaitseskeemis toodud 

keskkonnaohtlikele objektidele keskkonnakaitse skeem, kus on kirjas vajalikud tööd 

koos teostamise ajakavaga. 

 

Üldplaneeringus pole piiritletud ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad.  

 

Kaitstavad loodusobjektid (looduskaitseseadus § 4) 

Alates üldplaneeringu kehtestamisest on toimunud mitmeid muutusi kaitsealade 

nimistus, mõned alad on liitunud, mõned üksikobjektid pole enam kaitse all. Siiski ei 

kavandata ka hetkel kaitse all olevate objektide läheduses arendustegevust, mis võiks 

neid kahjustada, järgides Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Erandiks on Imsi järv, 

kuhu võivad kanduda negatiivsed mõjud selle kallastele kavandatud ühiskondlike 

hoonete maa ja puhkeotstarbeline maa arendamisel.   

 



 
Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

 

MIRACON GRUPP OÜ 

 

 

54 

Positiivset mõju avaldab Ingliste mõisaparki läbiv individuaalelamute ühendustee 

viimine väljapoole pargi territooriumi ning pargiga piirneva sigalakompleksi 

reserveerimine pereelamute maaks. 

 

Mullastik ja pinnakate  

Kuna üldplaneeringus ei ole fikseeritud väärtuslik põllumaa ning puuduvad ka otsesed 

piirangud arendustegevuseks põllumaal, on olemas oht väärtuslike põllumaade 

kadumiseks arendajate survel. Seda eelkõige valla suurima aleviku Kehtna ümbruses, 

kus on levinud viljakad mullad.  

 

Natura 2000 

Üldplaneeringu koostamisel ei olnud veel Natura 2000 võrgustiku loodud ja seetõttu 

ei ole seda temaatikat ka üldse käsitletud. Kuna Natura 2000 alad on loodud peamiselt 

olemasolevate kaitse- ja hoiualade baasil, siis väga suuri konflikte ei esine. Siiski 

tuleb märkida, et Estonia ja Imsi järve äärde on planeeritud puhkeala ja üldkasutatava 

hoone maa, mis asuvad Natura 2000 alal. Nende alade arendamisel võivad avalduda 

negatiivsed mõjud Natura 2000 kaitse all olevatele aladele. 

 

Maakasutus ja maastikuväärtused (sh. väärtuslikud maastikud) 

Olemasoleva üldplaneeringuga reserveeriti maa-alasid peamiselt olemasolevatesse 

keskustesse. Kuna ei ole konkreetselt fikseeritud väljapoole olemasolevaid keskuseid 

maa-alade arendamise tingimusi, valitseb oht, et arendajate survel hakkavad 

maastikupilti ja miljööd rikkuma arhitektuuriliselt ebasobivad ehitised. 

 

Kuna üldplaneeringu koostamise ajaks ei olnud loodud Raplamaa 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut „Väärtuslikud maastikud“, ei olnud see 

temaatika ka üldplaneeringus kajastatud. 

 

Positiivselt mõjub miljööväärtuslike piirkondade säilimisele Kumma küla kui 

hästisäilinud külamaastiku kaitse alla võtmine. Samas on sealsed arendamise 

tingimused üldsõnalised, mis ei taga alale piisavat kaitset. 

 

Roheline võrgustik 

Kuna üldplaneeringu koostamise ajaks ei olnud veel loodud Raplamaa 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut „Raplamaa roheline võrgustik“, siis ei ole 

üldplaneeringus üldse käsitletud rohelise võrgustiku temaatikat. Sellest tulenevalt 

puuduvad rohelisel võrgustikul ka ehitus- ja kasutustingimused. Sellest tulenevalt 

valitseb rohevõrgustiku koridoride „läbilõikamise“ oht, mis takistab loomade 

liikumist tugialade vahel. Eriti tõenäoline on selline areng Ingliste ja Kaerepere asula 

ümbruses. 

9.2. Mõju sotsiaal-kultuurilise keskkonna elementidele 

Inimeste tervis (sh. müra mõju: elamute ning teiste ühiskasutusega hoonete 

kaugus maanteest ja teistest müra allikatest). 

Positiivset mõju avaldavad mitmed olemasolevate keskuste ümber planeeritud 

puhkeotstarbelised maa-alad. Kavandatud aladel on inimestel võimalik tegeleda 

spordiga ning veeta aega värskes õhus. 
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Kuna puuduvad ehitustingimused hoonete rajamiseks väljaspool üldplaneeringuga 

kavandatud alasid, võib mujal arendades vähene ettevõtluse keskkonnariskidega 

arvestamine põhjustada tootmisest tuleneva saaste (müra, tolm, vibratsioon, tahm, 

ebameeldiv lõhn, aur jne) kandumist elamualadele ning ühiskondlikele aladele, mis 

halvendab elukvaliteeti ja omab ka negatiivset mõju Kehtna valla elanike tervisele.  

 

Kultuuri- ja ajaloopärandi säilimine (sh muinsuskaitse). 

Järgides üldplaneeringus seatud tingimusi ei ole näha ohtu muinsuskaitse all olevatele 

objektidele.  

 

Erinevate rahvastikugruppide sotsiaalsed vajadused, vara (kinnisvara väärtus) 

ja üldine heaolu (sh erinevate teenuste kättesaadavus). 

Positiivselt mõju avaldab puhkeotstarbelise maa määramine, mis tõstab üldist heaolu, 

võimaldades inimestel vabas õhus liikuda, nautida loodust ning tegelda spordiga. 

Samuti omab positiivset mõju üldkasutatava hoone maa määramine, kuna tagatakse 

perspektiivis vajalikud alad sotsiaalobjektide ehitamiseks. 

 

Kuna erineva juhtfunktsiooniga maa-alade ehitustingimused ei ole täpselt fikseeritud, 

võivad tekkida konfliktid erinevate maakasutustüüpide vahel (nt tootmisalalt levib 

õhureostus ümbruskaudsetele elamualadele), mis vähendab kinnisvara väärtust ning 

üldist heaolu. 

9.3.Mõju majanduskeskkonna elementidele 

Ettevõtluskeskkonna arengutingimused. 

Positiivset mõju omab tootmismaa ja üldkasutatava hoone maa määramine. Siiski on 

15 aasta jooksul toimunud muutused ning fikseeritud maad ei vasta enam täielikult 

tänase päeva valla arengusuundade ja -eesmärkidega. 

 

Infrastruktuur (tehnorajatised ja trassid, sh. ühisveevärk ja –kanalisatsioon, 

elektrivarustus, side, Internet). 

Üldplaneeringus on toodud trasside asukohad koos kaitsetsoonidega. Samas ei 

reserveerita uusi alasid, mille järgi võib vajadus tekkida tulevikus. Kaardilt puuduvad 

ka muudatused, mille tulemusena on muutunud tehnovõrkude asukohad. Lisandunud 

on mobiilsidemastid, mida üldplaneeringu koostamise ajal ei olnud.  
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10. Ülevaade raskustest, mis esinesid KSH aruande koostamisel 

Suuremaid ja ületamatuid raskusi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 

koostamisel ei esinenud. Tänu heale koostööle Kehtna Vallavalitsusega sujus hästi ka 

vajalike lähteandmete kogumine ja asjaosaliste asutuste ja institutsioonidega 

suhtlemine. Suurimaks probleemiks andmekogumise juures võib pidada 

olemasolevate keskkonnaprobleemide kaardistamist, kuna puudusid täpsed andmed 

erinevate tootmis- ja põllumajandusalade ja -hoonete seisukorra kohta. Kuid tänu 

maanõunik Heik Pasti välitöödele koguti kokku keskkonnamõju strateegilise 

hindamise tarbeks piisava täpsusega andmed. 

 

Avalikkuse osavõttu üldplaneeringu töökoosolekutest võib pidada heaks, kuna 

läbiviidud koosolekutel osalejate arv ja aktiivsus olid kõrged. 
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11. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva 

keskkonnamõju seireks kavandatud meetmed ja indikaatorid 

Kehtna valla üldplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju seiret teostab 

Kehtna Vallavalitsus, koostöös erinevate asutuste ja organisatsioonidega. Seire on 

vajalik, et olla kindel leevendusmeetmete efektiivsuses ning võimalike mõjude 

esilekerkimisel olla valmis nende likvideerimiseks, vältides olulisi 

keskkonnakahjustusi. 

 

Valla suurust ja tulubaasi arvestades ei ole iga-aastaste ja majanduslikult kulukate 

uuringute läbiviimine vallavalitsusele jõukohane ega hädavajalik. Vallavalitsus 

kohaliku võimu kandjana peab olema kursis vallas toimuvaga ja omama teavet sellest, 

kuidas on kohalikud elanikud rahul elukvaliteediga. Üheks oluliseks indikaatoriks on 

vallaelanike asjakohased pöördumised, arvamused, seisukohad, ettepanekud ja 

kaebused. Tõsiselt saab võtta ainult adekvaatseid, mitte emotsionaalseid esitatud 

märkuseid. 

 

Vallavalitsusel on oluline suhelda teiste asutuste, organisatsioonidega ja 

naaberomavalitsustega (sh. Keskkonnaministeerium ja allasutused, maavalitsus, 

Muinsuskaitseamet, Tervisekaitsetalitus jne.) ning hoida end kursis nende poolt 

teostatavate uuringute ja analüüsidega valla territooriumil ja selle lähiümbruses, mis 

võivad viidata võimalikele hälvetele ning ohtudele negatiivse keskkonnamõju 

tekkeks. 

 

Keskkonnaseire teostamiseks on vaja järgida alljärgnevaid meetmeid: 

 detailplaneeringute elluviimise käigus ja ehitustegevuse teostamisel (sh. 

projekteerimistingimuste alusel) peab olema tagatud nõuetele vastav 

ehitusjärelevalve ning kontroll leevendavate meetmete rakendamise üle; 

 korraldatud peab olema jäätmeveoga liitumise ja kehtestatud tingimuste 

järelevalve; 

 metsamajanduskavades peab olema sätestatud raienõuete täitmise järelevalve. 

 

Keskkonnaseisundi järgimiseks pakutakse välja järgnevad soovituslikud indikaatorid: 

KSH valdkond ja 

keskkonnaelemendid 
Võimalik keskkonnamõju Indikaatorid 

1) Looduskeskkond     

Õhukvaliteet 

 

Õhusaaste ja saasteainete 

emissioonide kasv. 

Välisõhu saastelubade arv ning 

ettevõtete vastavus saasteloas 

sätestatule. 

Pinna- ja põhjavesi 
Põhjavee ja veekogude 

veekvaliteedi halvenemine. 

Analüüsid suublasse juhitava 

heitvee vastavusest vee 

erikasutusloas määratule. 

Suublasse juhitud heitvee 

kogused. 

Joogivee analüüsid 

puurkaevudest. 

Veevõtu maht. 
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Vee erikasutuslubade arv. 

Kaitstavad loodusobjektid 

(looduskaitseseadus § 4) 

Kaitstavate loodusobjektide 

kahjustumine. 

Kaitsealuste objektide 

seisukord. 

Arendustegevuse maht 

kaitstavate loodusobjektide 

kaitsevööndis või kaitsealadel. 

Mullastik ja pinnakate 
Pinnasereostus ning 

mullaviljakuse langus. 

Väärtuslike põllumaade 

pindala. 

Reostatud (sh jääkreostus) 

alade pindala 

Maakasutus ja 

maastikuväärtused (sh. 

väärtuslikud maastikud) 

Maastikuilme muutused 

väärtuslikel maastikel ning 

vaadete säilimine. 

Hinnangud väärtuslike 

maastike ilmele. 

Põllumajanduslikus kasutuses 

oleva maa pindala. 

Hoonete vaheline kaugus 

hajaasustuses  

Roheline võrgustik 
Rohelise võrgustiku pindala 

vähenemine. 

Rohelise võrgustiku pindala. 

Arendustegevuste maht 

rohevõrgustiku aladel 

Natura 2000 
Natura 2000 aladele kanduvad 

negatiivsed mõjutused 

Natura 2000 võrgustiku aladel 

toimuvate arendustegevuste 

maht. 

Kaitse-eesmärgis määratud 

liikide isendite arvukus 

Kaitstavate elupaigatüüpide 

puutumatus 

 

KSH valdkond ja 

keskkonnaelemendid 
Võimalik keskkonnamõju Indikaatorid 

2) Sotsiaal-kultuuriline 

keskkond 
  

Inimeste tervis 
Elanikkonna tervisliku seisundi 

halvenemine. 

Elanikkonna rahulolu 

keskkonnaseisundiga. 

Tervisespordiga tegelejate arv. 

Elamute ja ühiskasutusega 

hoonete kaugus maanteest ja 

teistest müra allikatest. 

Kultuuri- ja ajaloopärandi 

säilimine (sh muinsuskaitse) 

Kultuurilised ja ajalooliselt 

väärtuslike paikade ilme ja 

tähtsuse kadumine. 

Muinsuskaitseobjektide arv ja 

seisukord. 

Kultuuri- ja ajalooväärtusega 

objektide korrastamise maht. 

Erinevate rahvastikugruppide 

sotsiaalsed vajadused, vara 

(kinnisvara väärtus) ja üldine 

heaolu (sh erinevate teenuste 

kättesaadavus) 

Elukvaliteedi langus (sh. 

kinnisvara väärtuse langus) ning 

avalike teenuste kättesaadavuse 

halvenemine. 

Elanikkonna rahulolu 

elukvaliteediga 

Sotsiaalsete tugiteenuste 

nimekiri ja kättesaadavus. 

Kuritegude arv. 

 

KSH valdkond ja 

keskkonnaelemendid 
Võimalik keskkonnamõju Indikaatorid 

3) Majanduskeskkond   

Ettevõtluskeskkonna 

arengutingimused 

Ettevõtete arvu ja 

majandusnäitajate muutused. 
Maksulaekumise muutused. 
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Ettevõtete arv. 

Ettevõtlustoetuste maht. 

Infrastruktuur (tehnorajatised ja 

trassid, sh. ühisveevärk ja –

kanalisatsioon, elektrivarustus, 

side, Internet) 

Infrastruktuuride olukorra 

halvenemine. 

Tehnovõrkude ja trasside 

uuendamise ja renoveerimise 

maht. 

Uute kommunikatsioonide 

rajamise maht. 

Kergliiklusteede pikkus. 

Teede mustkatte alla viimise 

maht. 

 

KSH valdkond ja 

keskkonnaelemendid 
Võimalik keskkonnamõju Indikaatorid 

4) Jäätmemajandus   

Jäätmemajanduse korraldus ja 

jäätmetekke maht 
Jäätmetekke mahu suurenemine. 

Aastane jäätmetekke maht. 

Korraldatud jäätmeveoga 

liitunute arv. 

Jääkreostusobjektide arv. 

Omaloodud prügilate arv. 

 

Valla arengu sihipäraseks korraldamiseks ja pidevalt muutuste ja arenguvajadustega 

kursisolemiseks on oluline järjepidev ja korrastatud seireinformatsiooni kogumine. 

Vallavalitsus peaks infot koguma perioodiliselt ning salvestama süstemaatiliselt, et 

oleks võimalik andmeid aastate lõikes võrrelda. Oluliste seirenäitajate kõikumiste 

korral või kahtluste tekkimisel tuleb teostada täiendav kontroll ning rakendada 

vajalikud leevendusmeetmed negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks. 
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Lisa 1 – Kehtna valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamine  
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Lisa 2 – Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 

Kehtna Vallavalitsus 
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1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt ja ulatus 

 

Kehtna valla üldplaneering (strateegiline planeerimisdokument), mis koostatakse 

Kehtna valla haldusterritooriumile, määratleb Kehtna valla ruumilise arengu 

põhimõtted, on aluseks detailplaneeringute koostamisele ja ehitustegevusele ning 

määrab maakasutuse sihtotstarbed ja piirangud. Kehtna valla üldplaneering 

koostatakse Kehtna Vallavalitsuse koostöös Miracon Grupp OÜ-ga, kus Miracon 

Grupp OÜ osaleb konsultandina. 

 

Kehtna vald asub Kesk-Eestis Rapla maakonna keskosas. Vald piirneb Juuru, Rapla, 

Käru, Kaiu, Märjamaa ja Raikküla valdadega ning valla sees asub Järvakandi alevik – 

iseseisev vald. Kehtna  alev asub Tallinnast 58,  Türist 39, Pärnust 96, Haapsalust 

101, Tartust 152 km kaugusel. Kehtna valla pindala on 243,37 km
2
 (8% maakonna 

pindalast). Vallas on 5 alevikku ja 43 küla, arengu käigus on kujunenud välja kuus 

omanäolist piirkonda - kanti, mille keskused on Kehtna, Kaerepere, Eidapere, Lelle ja 

Keava alevikud ning Ingliste küla. Kehtna vallas elas 2006. aasta alguse seisuga 

rahvastikuregistri andmetel 5113 alalist elanikku, mis moodustas 13,6% Raplamaa 

elanikest. 

 

Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise 

korraldaja on Kehtna Vallavalitsus. 

 

Kehtna valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on 

algatatud Kehtna Vallavolikogu poolt 16.10.2007. a. otsusega nr. 116, võttes aluseks 

on Planeerimisseaduse § 10 lõike 4 ning Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 2 ja § 35 lõiked 1 ja 5. 

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine koostatakse üldplaneeringuga määratletud 

alale ehk Kehtna valla haldusterritooriumile. 

 

2. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt 

kaasnev keskkonnamõju, sealhulgas mõju inimese tervisele, piiriülese 

keskkonnamõju esinemise võimalikkus ja võimalik mõju Natura 

2000 võrgustiku alale. 

 

Kehtna valla üldplaneering koostatakse vastavalt „Planeerimisseaduse” § 8 lõikele 3, 

mis määratleb üldplaneeringu eesmärgid. KSH käigus vaadeldakse mõjusid 

keskkonnale (looduskeskkonnale, majanduskeskkonnale, sotsiaal-kultuurilisele 

keskkonnale ja antakse  hinnang jäätmetekke mahtudele), et tagada üldplaneeringust 

tulenevate võimalike mõjude arvestamine üldplaneeringu koostamisel. Tulenevalt 

üldplaneeringuga haaratud territooriumi spetsiifikast on vajalik järgmiste 

keskkonnaelementide käsitlemine: 

 

1. Mõju looduskeskkonnale tuleb analüüsida järgmiste elementide kaupa: 

 Õhukvaliteet (sh. põllumajandustootmisest tulenev hais). 

 Pinna- ja põhjavesi. 

 Kaitstavad loodusobjektid (looduskaitseseadus § 4) 
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 Mullastik ja pinnakate. 

 Maakasutus ja maastikuväärtused (sh. väärtuslikud maastikud). 

 Roheline võrgustik. 

 Natura 2000 (sh. kaitstavad Natura looduslikud elupaigad). 

 

2. Mõju sotsiaal-kultuurilisele keskkonnale analüüsitakse järgmiste elementide 

kaupa: 

 Inimeste tervis (sh. müra mõju: elamute ning teiste ühiskasutusega hoonete 

kaugus maanteest ja teistest müra allikatest; radooni ja selle tütarelementide 

mõju ning radooniohutute elamute ehitamine; põllumajandustootmisest 

tulenev hais). 

 Kultuuri- ja ajaloopärandi säilimine (olemasolevaid ja potentsiaalseid 

miljööväärtuslikke alasid, ajalooliselt väärtuslikke objekte, kultuurilooliselt 

väärtuslikke objekte, kus on kihistunud erinevate ajaperioodide väärtused 

käsitletakse üldplaneeringus miljööväärtuslike alade hulgas). Analüüsitakse 

üldplaneeringuga määratud tingimuste piisavust ajaloolis-kultuuriliselt 

väärtuslike objektide, miljööväärtuslike alade, kinnismälestiste ja väärtuslike 

maastike (sh. piiride täpsustamine) säilimiseks. 

 Erinevate rahvastikugruppide sotsiaalsed vajadused, vara (kinnisvara väärtus) 

ja üldine heaolu (sh erinevate teenuste kättesaadavus). 

 

3. Mõju majanduskeskkonnale analüüsitakse järgmiste elementide kaupa: 

 Ettevõtluskeskkonna arengutingimused. 

 Infrastruktuur (tehnorajatised ja trassid, sh. ühisveevärk ja –kanalisatsioon, 

elektrivarustus, side, internet). 

 

4. Hinnang jäätmetekke võimaluste kohta. 

 Antakse hinnang võimalike jäätmetekke mahtude muutuste kohta juhul kui 

üldplaneering kehtestatakse. 

 

5. Mõjude omavahelised seosed ja piirülene keskkonnamõju. 

 

Üldplaneeringu elluviimisega kaasnevad erinevat tüüpi keskkonnamõjud. Uute alade 

kasutuselevõtuga ning uute hoonete ja rajatiste ehitamise ning olemasolevate hoonete 

olulise renoveerimisega kaasnevad vahetud ja lühiajalised negatiivsed 

keskkonnamõjud, mis on tingitud ehitustegevusest ja võimalikust tekkivast 

reostusohust pinnasele, mullastikule, pinna- ja põhjaveele, õhukvaliteedile ning 

inimeste tervisele ja elustikule.  

 

Pikajalised ja kaudsed mõjud tekivad alade pidevast ekspluateerimisest ja 

kasutamisest ning võimalikud negatiivsed mõjud keskkonnale ja piirkonna 

terviklikule arengule avalduvad aja möödudes. Kavandatava tegevuse elluviimisel on 

oluline ennetada ja vältida pöördumatute protsesside esilekutsumist ökosüsteemide 

toimimises. 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel pööratakse tähelepanu ka 

kumulatiivsetele ja sünergilistele mõjudele, st. üksikute mõjude koostoimel tekkiva 

sünergia tulemusel tekib mõjude oluline võimendumine ehk kumulatiivne efekt. 
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Riigipiiriülest keskkonnamõju Kehtna valla üldplaneeringu koostamise ja 

kehtestamisega ei ole näha. Valla- ning maakonnapiire ületava keskkonnamõju 

võimalikkust arvestatakse Kehtna valla üldplaneeringu ning KSH koostamisel. 

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega” määratletud 

olulise keskkonnamõjuga tegevusi planeeringu elluviimisega ei kaasne. 

 

Kehtna valla üldplaneeringu koostamisega planeeritakse Kehtna vallast kujundada 

kõrgekvaliteediline ja looduslähedane elukeskkond. Üldplaneeringuga kavandatakse 

säilitada olemasolevad metsa- ja haljasalad ning võetakse suund rohelise võrgustiku 

puutumatuse tagamisele. Üldplaneeringus määratakse maakasutuse sihtotstarbed ning 

piirangud ning reserveeritakse täiendavad maa-alad elamuehituseks, tootmiseks, 

teeninduseks ja vaba aja veetmiseks. 

 

Üks oluline teema KSH seisukohast on reserveeritavate elamumaade paiknemise 

analüüsimine. KSH käigus hinnatakse uute elamumaade ja võimalike uute inimeste 

piirkonda saabumisega kaasnevaid mõjusid ülalnimetatud teemade võtmes ning 

pakutakse välja sobivad leevendusmeetmed mõjude ohjamiseks ning hilisemate 

seiremeetmete rakendamiseks. 

 

Teiseks oluliseks teemaks Kehtna valla üldplaneeringu koostamisel on uute tööstus-, 

teenindus- ja ärialade kasutuselevõtuga kaasnevad mõjud. Uute alade kasutuselevõtt 

põhjustab eeldatavalt töökohtade arvu mõõduka kasvu ning ettevõtluskeskkonna 

elavnemise, mis mõjutab valla elanike tööhõivet ning sissetulekuid ning võib 

põhjustada uute inimeste piirkonda saabumist. Teisalt suurendab aktiivne 

majandustegevus riske looduskeskkonna elementidele. 

 

Kolmandaks peamiseks teemaks on valla üldplaneeringuga turismi- ja 

puhkemajanduse tarbeks reserveeritavate maade  kasutamisega kaasnevad mõjud. 

Loodus- ja turismiobjektide korrastamise ja tutvustamise käigus tõuseb piirkonna 

turismipotentsiaal ja tuntus ning oluliselt võib suureneda valda külastavate turistide 

hulk, mis omakorda põhjustab võimalikke keskkonnamõjusid ja suurendab 

keskkonnakoormust.  

 

Ruumilise arengu põhimõtete mittefikseerimise ning piirangute kehtestamata jätmise 

korral võidakse ületada keskkonna taluvuspiire ning tekivad jäädavad 

keskkonnakahjustused ning negatiivsed mõjud inimese tervisele. 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel teostatakse järgnevad tööd: 

 koondatakse lähtematerjalid ning viiakse läbi hetkeolukorra analüüs, kasutades 

olemasolevaid strateegiadokumente (sh. Kehtna valla arengukava 2007-2015) 

ning üldplaneeringu eskiislahendust; 

 kaardianalüüs (üldplaneeringu kaardid, Maa-ameti kaardirakendus, 

vallavalitsuse olemasolevad ja kogutavad materjalid); 

 kirjeldatakse üldplaneeringuga kavandatavaid tegevusi ja võrreldakse 

võimalikke alternatiivseid lahendusi; 

 analüüsitakse üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste vastavust kõrgemale 

arendusdokumentatsioonile ning õigusaktidele; 
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 hinnatakse üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega kaasnevaid 

võimalikke keskkonnamõjusid ülalnimetatud keskkondade ja elementide 

võtmes ning määratletakse mõju ulatus; 

 analüüsitakse üldplaneeringuga kavandatavaid muudatusi senises 

maakasutuses ning pakutakse välja leevendusmeetmeid võimalike mõjude 

ohjamiseks ning hilisemate seiremeetmete rakendamiseks; 

 kirjeldatakse võimalikke keskkonnaprobleeme, mis tekivad üldplaneeringu 

puudumisel; 

 KSH aruande koostamine ning ettepanekute tegemine planeeringukaardi 

korrigeerimiseks ja tingimuste täpsustamiseks. 

 

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise metoodika 

 

KSH läbiviimisel arvestatakse Euroopa Liidu poolt välja antud ruumilise 

arendusdokumentatsiooniga: Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiiv (European 

Spatial Development Perspective), "Visioonid ja Strateegiad Läänemere regioonis 

2010" ( "Visions and Strategies around the Baltic 2010/ VASAB 2010"), Natura 2000 

võrgustikku reguleerivad direktiivid (linnudirektiivil, direktiiv 79/409/EMÜ 

loodusliku linnustiku kaitse kohta; loodusdirektiivil (direktiiv 92/43/EMÜ looduslike 

elupaikade ja loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta). 

 

Lisaks võetakse arvesse Eesti Vabariigis kehtivaid planeeringuid ning 

arengudokumente: Üleriigiline planeering „Eesti 2010”; „Säästev Eesti 21”; Rapla 

maakonnaplaneering ja maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, Rapla maakonna turismi- ja 

puhkemajanduse arengukava aastateks 2006-2013”, Rapla maakonna keskkonna 

arengukava, Kehtna valla üldplaneering, Kehtna valla arengukava 2007-2015, Kehtna 

valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2003-2015, Kehtna valla 

jäätmekava, Kehtna valla Kehtna ja Kaerepere soojamajanduse arengukava 2006. 

 

KSH protsessi läbiviimist korraldatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. 

 

KSH käigus püstitatakse KSH eesmärgid, prognoositakse ja hinnatakse Kehtna valla 

üldplaneeringu kehtestamisega kaasnevad keskkonnamõjud, selgitatakse välja 

alternatiivsed planeeringulahendused, kirjeldatakse, hinnatakse ning võrreldakse 

alternatiive ning koostatakse KSH aruanne vastavalt „Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele”.  

 

Alternatiivide võrdlemist ning võimalike keskkonnamõjude hindamist korraldatakse 

ekspertrühma koostöös, kus ekspertrühma koondhinnang selgitatakse välja 

hindamismaatriksite analüüsi kaudu. Keskkonnamõjude olulisust hinnatakse järgneva 

hindamisskaala alusel: 

 

„+3” – tugev positiivne mõju 

„+ 2” – mõõdukas positiivne mõju 

„+1” – nõrk positiivne mõju 

„0” – mõju puudub 

„-1” – nõrk negatiivne mõju 
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„-2” – mõõdukas negatiivne mõju 

„- 3” – tugev negatiivne mõju 

„?” – mõju olulisust pole võimalik määrata 

 

Erinevate keskkonnamõju strateegilise hindamise elementide osakaalu määramiseks 

kasutatakse ekspertgrupi liikmete hinnanguid ning otsustamisel kasutatakse delphi 

meetodit. Keskkonnaelementide hindepallide saamiseks korrutatakse KSH eesmärkide 

alusel antud hindepallid keskkonnaelemendi kaaluga. Kavandatava tegevuse ning 

võimalike arengualternatiivide lõplik paremusjärjestus saadakse kõigi delphi meetodil 

kaalutud keskkonnaelementide hindepallide summeerimisel alternatiivide lõikes. 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus pakutakse välja leevendusmeetmed 

võimalike mõjude ohjamiseks ning indikaatorid hilisemate seiremeetmete 

rakendamiseks. 

 

4. Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel 

kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla 

põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu. 

 

Isikud ja asutused, keda strateegiline planeerimisdokumendi alusel kavandatav 

tegevus võib mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi planeerimisdokumendi 

vastu on välja toodud alljärgnevas tabelis. 

 

ISIK VÕI ASUTUS HUVI JA MÕJU 

Kehtna Vallavalitsus 
Kohalike avalike huvide kaitsja ning 

üldplaneeringu koostamise korraldaja.  

Kehtna Vallavolikogu 
KSH algataja, otsustaja ja üldplaneeringu 

kehtestaja. 

Valla elanikud, maaomanikud ja 

ettevõtjad 

On huvitatud kõrgekvaliteedilisest 

elukeskkonnast. 

Laiem avalikkus Erinevad võimalikud huvid ja mõjud. 

Rapla Maavalitsus Üldplaneeringu järelevalvaja. 

Raplamaa Keskkonnateenistus KSH järelevalvaja. 

Riikliku Looduskaitsekeskuse Harju-

Rapla regioon 

Looduskaitse praktiline korraldaja ja 

looduskaitset puudutavate otsuste osas 

arvamuse andja. 

Eesti Keskkonnaühenduste Koda Laiema avalikkuse huvide kaitsja. 

Kultuuriministeerium 

(Muinsuskaitseamet) 

Muinsuskaitsetöö korraldamine ja 

järelevalve teostamine 

Tallinna Tervisekaitsetalituse Raplamaa 

osakond 
Teostab riiklikku järelevalvet 

 

Huvitatud isikute ning asutuste teavitamine KSH programmi osas toimub vastavalt 

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 37 lg 1. 
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5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste 

avalikustamise ajakava, mis tuleneb strateegilise 

planeerimisdokumendi koostamise ajakavast. 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise 

prognoositav ajakava, mis tuleneb strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 

ajakavast, on esitatud alljärgnevas tabelis. 

 

KSH ETAPP AEG 

KSH algatamine 16. oktoober 2007 

KSH programmi koostamine veebruar 2008 

Seisukohtade küsimine KSH programmi 

kohta vastavatelt isikutelt ja asutustelt 
aprill 2008 

KSH programmi avalik väljapanek ja 

avalik arutelu 

avalik väljapanek ja avalik arutelu, mai 

2008 

KSH programmi heakskiitmine Raplamaa 

Keskkonnateenistuse poolt 
mai-juuni 2008 

KSH aruande koostamine mai-juuni 2008 

KSH aruande avalik väljapanek ja avalik 

arutelu 
juuli 2008 (21 päeva) 

KSH aruande heakskiitmine Raplamaa 

Keskkonnateenistuse poolt 
august 2008 (kuni 30 päeva) 

Koostatud ajakava võib muutuda ettenägematute takistuste ilmnemisel. 

 

6. Programmi koostanud eksperdi ja strateegilise 

planeerimisdokumendi koostaja andmed 

 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja: Kehtna valla üldplaneeringut 

koostab Kehtna Vallavalitsus koostöös Kehtna valla elanikega. Üldplaneeringu 

koostamist konsulteerib ja kaardimaterjali koostab OÜ Miracon Grupp kooseisus 

Raido Roop, Mihkel Meidla, Lauri Joosu . 

 

Üldplaneeringuga seotud tegevuste koordineerimiseks moodustas vallavalitsus 

üldplaneeringu koostamise komisjoni, mille esimeheks kinnitati vallavalitsuse 

06.11.2006.a korraldusega nr 391 maanõunik Heik Past. Komisjon kinnitati 

vallavalitsuse 08.12.2006.a korraldusega nr 431 koosseisus: 

 Kaja Mõtsnik  heakorraspetsialist, vallavalitsuse liige; 

 Hans-Jürgen Schumann  ehitusspetsialist; 

 Jaak Vitsur  majandus- ja arendusnõunik, vallavalitsuse liige; 

 Ene Sulg  maakorraldaja; 

 Ain Kartau  keskkonnaspetsialist. 

 

Ain Kartau töölt lahkumise järel kuulub komisjoni keskkonna- ja teedespetsialist 

Ülari Luisk ja komisjoni sekretärina planeerimis- ja ehitusspetsialist Tiina Satsi. 
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Kontaktid: 

Kehtna vallavalitsus 

Pargi tänav 2, 79001, Kehtna 

Kehtna vald, Raplamaa 

Tel: 748 98 820 

E-mail: kehtna@kehtna.ee 

Miracon Grupp OÜ 

Leegi 9, 51109, Tartu 

Tel: 7 330 049 

E-mail: info@miracongrupp.ee 

 

 

Üldplaneeringu kehtestaja: Üldplaneeringu kehtestab Kehtna Vallavolikogu. 

 

KSH programmi koostaja ja KSH teostaja: KSH viib läbi Miracon Grupp OÜ.  

 

KSH töörühma koosseis on järgmine:  

Prof. Ülo Mander – KSH töörühma juht 

Mihkel Meidla – Miracon Grupp OÜ keskkonnaspetsialist  

Raido Roop – Miracon Grupp OÜ keskkonnaspetsialist  

Lauri Joosu – Miracon Grupp OÜ keskkonnaspetsialist 

 

KSH töörühma juht prof. Ülo Mander omab KSH läbiviimise õigust (vastavalt 

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” §34 lg 3) kuna: 

 On omandanud kõrghariduse geograafias ja bioloogias (bioloogiakandidaat) 

Tartu Ülikoolis ning on läbinud diplomijärgse keskkonna- ja planeerimise 

alase koolituse (üle 40 tunni mahus).  

 Prof. Ülo Mander on Tartu Ülikooli Geograafia Osakonna juhataja ning 

loodusgeograafia ja maastikuökoloogia korraline professor, kelle ametikohaga 

seotud pädevusse kuulub keskkonnaseisundi ja selle hindamise toimingutega 

seotud õppetöö Tartu Ülikoolis. Ekspert omab erialast töökogemust 

(loodusgeograafia, ökoloogia, keskkonnakaitse, maastiku planeerimine, 

maastikuökoloogia, ökotehnoloogia) alates 1977. aastast. Peamised 

uurimisvaldkonnad: biogeenide aineringe põllumajanduslikes valglates, 

lämmastiku ja fosfori sidumine märgalades ja veekogude kaitsevööndites, 

puhastuslodude jt. tehis- ning poollooduslike märgalade kasutamine 

heitveepuhastuses, pikaajalised maastiku struktuuri muutused ja nende mõju 

maastike aineringlusele, raskmetallide levik antropogeensete saastekollete 

(teed, lennuväljad) piirkonnas. 

 KSH ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, 

protseduuri ning hindamisega seotud õigusakte. 

 

Kontakt: 

Miracon Grupp OÜ 

Leegi 9, 50109, Tartu 

Telefon: +372 53 446 215 

E-mail: info@miracongrupp.ee 

www.miracongrupp.ee  

 

7. Projektiga seotud olevate pädevate asutuste seisukohad 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel peab programmi sisu 

osas seisukohta küsima olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust 
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vähemalt Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt, 

keskkonnateenistuselt või kohaliku omavalitsuse organilt vastavalt „Keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” § 36. 

 

Käesoleva KSH raames küsitakse seisukohad Raplamaa Keskkonnateenistuselt, Rapla 

Maavalitsuselt, Riiklikult Looduskaitsekeskuselt (Harju-Rapla regioon), 

Kultuuriministeeriumi Muinsuskaitseametilt, Tallinna Tervisekaitsetalituse Raplamaa 

osakonnalt.  

 

KSH programmi avaliku arutelu ajaks (22.05.2008) esitasid oma seisukohad KSH 

programmi kohta Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna Tervisekaitsetalituse Raplamaa 

Osakond (21.04.2008), Muinsuskaitseamet (24.04.2008), Raplamaa 

Keskkonnateenistus (25.04.2008), Rapla Maavalitsus (25.04.2008). 

 

Tallinna TKT Raplamaa Osakond tegi ettepaneku, et KSH käigus tuleb arvestada 

piirkondliku loodusliku radooni kiirgusega. Radoon ja selle tütarelemendid võivad 

piirmäärade ületamisel olla ohtlikud tervisele. Uute elamualade planeerimisel on 

vajalik arvestada radooniohuga ning vajadusel rakendada meetmeid radooniohutute 

elamute ehitamiseks.  

 

Ettepanekuga on arvestatud ning piirkondliku loodusliku radooni tasemega 

arvestatakse üldplaneeringu koostamisel ning KSH käigus vaadeldakse radooni ja 

selle tütarelementide võimalikke mõjusid inimese tervisele. 

 

Muinsuskaitseamet juhtis tähelepanu järgnevatele analüüsimist vajavatele teemadele: 

 erinevate ajaperioodide kultuurpärandi kihistused ja nende väärtus;  

 võimalikud arheoloogiliselt väärtuslikud alad; 

 olemasolevad ja potentsiaalsed miljööväärtuslikud alad. 

Väärtuskriteeriumiteks võivad olla nii tüüpilisus kui ebatüüpilisus; 

 ajalooliselt väärtuslikud objektid (sh hooned, monumendid, sillad, teed, 

tähised jne) ja nende säilimiseks vajalike tingimuste seadmine; 

 maastikupilt sh vaated kultuurilooliselt olulistele objektidele, vaatekoridoride  

määratlemine; 

 väärtuslike maastike piiride täpsustamine. 

 

Oluline on hinnata ka kultuurikeskkonna säilitamist tagavate tingimuste seadmise 

piisavust ja vajadusel teha KSH käigus ettepanekuid. 

 

Olemasolevaid ja potentsiaalseid miljööväärtuslikke alasid, ajalooliselt väärtuslikke 

objekte, kultuurilooliselt väärtuslikke objekte, kus on kihistunud erinevate 

ajaperioodide väärtused käsitletakse üldplaneeringus miljööväärtuslike alade hulgas. 

KSH programmi on täiendatud nimetatud alade analüüsimise osas ning käsitletakse 

üldplaneeringuga määratud tingimuste piisavust ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslike 

objektide, miljööväärtuslike alade, kinnismälestiste ja väärtuslike maastike (sh. piiride 

täpsustamine) säilimiseks. 

 

Väärtuslike maastike piiride täpsustamine on hetkel üldplaneeringu koostamise 

protsessis juba toimunud. Üldplaneeringu ja selle KSH täpsusaste ei võimalda aga 

minna nii detailseks, et hinnata erinevate ajaperioodide kultuuripärandi kihistusi ja 
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nende väärtusi üksikasjalikult ja detailselt  ning täpselt kultuurilooliste objektide 

vaatekoridore määrata. Üldiselt hinnatakse planeeringuga kaasnevat mõju ajalooliselt-

kultuuriliselt olulistele aladele ja muinsuskaitsealustele objektidele (vastav punkt on 

programmile lisatud pt 2 osas). 

 

Raplamaa Keskkonnateenistus juhtis tähelepanu, et Kehtna valla üldplaneeringu 

koostamisel ja KSH teostamisel tuleb tõsiselt arvestada sealse 

põllumajandusettevõtlusega kaasneva ebameeldivust põhjustava mõjuga (hais lautade 

läheduses ja sõnnikulaotustöödel). Tagada tuleb kõrgekvaliteediline elukeskkond, 

minimaalne negatiivne mõju loodusele ja konkurentsivõimeline kohalik ettevõtlus. 

 

Ettepanekuga arvestatakse ning KSH käigus pööratakse tähelepanu 

põllumajandustootmisest tulenevatele negatiivsetele mõjudele (sh. hais). Pt. 2 toodud 

keskkonnaelemente on täiendatud nimetatu osas.  

 

Rapla Maavalitsus täiendavaid ettepanekuid KSH programmi osas ei esitanud. 

 

KSH avaliku väljapaneku käigus esitas täiendavad küsimused KSH programmi kohta 

hr. Lui Pikkov. 

 

Küsimused ja täiendusettepanekud Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise programmi juurde 

 

1. Missugused planeeringu objektid või meetmed konkreetselt tekitavad olulist 

keskkonnamõju ja sellega tingisid keskkonnamõju hindamise algatamise? 

 

Vastus: Kehtna valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline 

hindamine on algatatud Kehtna Vallavolikogu poolt 16.10.2007. a. otsusega nr 116, 

võttes aluseks on Planeerimisseaduse § 10 lõike 4 ning Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 2 ja § 35 lõiked 1 ja 5.  

 

Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 

lõike 1 punkti 2 järgi on KSH koostamine üldplaneeringu puhul kohustuslik. 

 

Üldplaneeringu elluviimisega kaasnev võimalik oluline keskkonnamõju selgitatakse 

KSH käigus. 

 

2. Planeering tugineb kehtivale arengukavale. Kas arendatavate üksikobjektide mõju 

keskkonnale hinnatakse subjektiivse arvamuse tasemel või õhule ja veekogudele 

suunatava reostuskoormuse  arvuliste kalkulatsioonide alusel? Kas planeeritavate 

objektide mõju hinnatakse reostuskoormuse praeguse taseme ja pärast planeeringu 

elluviimist tekkiva taseme kvantitatiivse võrdlemise teel või kuidagi teisiti? 

 

Vastus: KSH käigus vaadeldakse mõjusid keskkonnale (looduskeskkonnale, 

majanduskeskkonnale, sotsiaal-kultuurilisele keskkonnale ja antakse  hinnang 

jäätmetekke mahtudele), et tagada üldplaneeringust tulenevate võimalike mõjude 

arvestamine üldplaneeringu koostamisel. Mõjusid hinnatakse programmis toodud 

keskkonnaelementide lõikes. Erinevate keskkonnamõju strateegilise hindamise 

elementide osakaalu määramiseks kasutati ekspertgrupi liikmete hinnanguid. 
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes püstitatakse iga keskkonnaelemendi 

lõikes eesmärgid ning võrreldakse mõjusid, mis võivad tekkida vaadeldava alternatiivi 

jõustumisel, hetkeolukorra suhtes. Positiivseks loetakse selliseid tegureid, mis aitavad 

kaasa püstitatud keskkonnaeesmärkide saavutamisele, negatiivseteks selliseid, mis on 

keskkonnale ebasoodsad, mis tihti kaasnevad püstitatud eesmärkide saavutamisega 

ning vajavad leevendamist või minimiseerimist. 

 

Hinnangu andmisel ei kasutata konkreetseid reostuskoormuste arvulisi kalkulatsioone, 

kuna KSH teostamise hetkel ei ole täpselt teada, mis järjekorras, kuna ja mis mahus 

planeeritavatel aladel hakkab toimuma arendustegevus. Samuti on üldplaneeringu 

täpsusaste liialt üldine. Konkreetseid ja üksikasjalisi mõjusid on võimalik hinnata 

hilisemalt detailplaneeringute koostamise käigus, kui on täpselt teada arendustegevuse 

maht ning sellest tulenevad võimalikud reostuskoormused. Keskkonnamõjusid 

vaadeldakse programmis toodud hindamisskaala alusel ekspertrühma koostöös. 

 

3. Kas strateegilise hindamise tulemusel selgub ka planeeringupiirkonna kõikide 

objektide (majapidamised, farmid, tööstused, tsentraalküte) poolt käesoleval ajal 

tekitatav summaarne õhusaaste kogus olulisemate saastekomponentide osas? 

 

Vastus: KSH läbiviimise käigus summaarset õhusaaste kogust olulisemate 

saastekomponentide osas ei selgu, kuna puuduvad täpsed andmed majapidamiste 

(pole teada, kui palju köetakse) ja farmide ning tööstuste (kellel puuduvad välisõhu 

saasteload) kohta. Vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli vanemteaduri Jüri Loosaare 

ettekandele Otepääl toimunud „Välisõhu teabepäeval” (27-28.11.2007) on kõrge 

usaldusväärsusega andmete saamine äärmiselt keerukas ning lihtsamate 

analüüsimeetodite vea suurus ulatub 60%-ni. Seega ei annaks taoliste meetodite 

kasutamisel saadud tulemused informatiivset pilti õhku paisatavate heitmete koguste 

osas. 

 

4. Kas strateegilise hindamise tulemusel selgub planeeringupiirkonnas asuvate 

kanaliseeritud asumite poolt praegu väljastatava  veesaaste kogus, kuhu see 

suunatakse  ja kui palju see muutub arengukavas ette nähtud veekaitse objektide ( 

Tegevuskva 2007-2010, pos. 115-126)  realiseerimisel? 

 

Vastus: Kanaliseeritud asumitel, kus on reoveepuhasti, teostatakse regulaarselt 

mõõtmisi, milles on näha asula poolt põhjustatud reostuskoormus (see on aluseks 

saastetasu arvutamisele). Kokkuvõtliku ülevaate keskkonda paisatavatest reoainete 

hulkadest ja heitvee suublatest annab valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arengukava (eraldi arengukava on koostatud Kehtna aleviku kohta).  

 

KSH käigus tuuakse välja ÜVKA andmetel veesaaste kogused ning nimetatakse 

suublad. Juhul kui KSH teostamise käigus õnnestub saada andmeid käesoleva aasta 

seisuga, siis võrreldakse ÜVKA-s toodud andmeid nendega.  

 

Planeeringu jõustumisel on raske ennustada reostuskoormuse muutusi, sest ei ole 

teada kas ja kuna algab planeeritavatel aladel arendustegevus ning kui suur on 

lisanduvate elanike hulk kantide kaupa, seetõttu on võimalik kirjeldada mõjusid 

üldises plaanis vastavalt ÜP täpsusastmele.  
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Detailsemalt käsitletakse reoveega seotud probleeme ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arengukavas, mida vastavalt seadusele on vald kohustatud uuendama iga 4 aasta 

tagant. 

 

Valla arengukavas ettenähtud veekaitse objektide realiseerimisel tekkivat mõju 

keskkonnale ei analüüsita, kuna see nõuab detailset ja eraldiseisvat analüüsi. Samuti 

pole veekaitse objektide rajamine otseselt üldplaneeringuga kavandatav tegevus. 

Üldplaneeringu positiivne mõju avaldub nende jaoks vajaliku maa määramises. 

 

5. Kas  hinnatakse põllumuldade kvaliteedi muutumise dünaamikat arengukavas 

eeldatava mineraalväetiste kasutamisele rajatud intensiivpõllunduse tingimustes? 

 

Vastus: KSH käigus hinnatakse üldiselt põllumuldade kvaliteedi muutumist 

põllumajandusliku tootmise käigus. Kirjeldatakse ka üldisi mõjusid, mis tekivad 

mineraalväetiste kasutamisele rajatud intensiivpõllumajanduse viljelemisel. 

Konkreetseid kvalitatiivseid analüüse mullaviljakust määravate komponentide osas ei 

teostata. 

 

Lisaks esitas avaliku väljapaneku käigus KSH programmi kohta arvamuse hr. Toivo 

Sepp. 

 

KSH programmi eelnõu kohta arvamus: 

Kui hinnatakse mõju Natura 2000 aladele, oleks vajalik ka vaadata, millised 

looduslikud Natura elupaigad (loodusdirektiivi I lisa) ja/või pärandkooslused 

(Pärandkoosluste Kaitse Ühingu andmebaas) asuvad alal, sest nendel aladel ja 

lähiümbruses peaks kaitse olema rangem. Paluküla hiiemäel on kohtuvaidluses 

viidatud loodusliku elupaiga puudumisele (Natura elupaikade andmebaasis on 

määratud see ala vale tüübi alla), kuid sealse ala kohta on olemas PKÜ inventuur 

aastast 2000, mille põhjal võib vastav spetsialist järeldusi teha. 

 

Lugupidamisega, 

Toivo Sepp, Lalli külast, ökoloogia magistrant 

 

Natura 2000 aladega seonduvat käsitletakse KSH aruandes ning vaadeldakse ka 

mõjusid looduslikele Natura elupaikadele ja pärandkooslustele. 

 

KSH programmi pt. 2 on täiendatud jäätmetekke mahtude hindamise osas, vastavalt 

K. Toometi ettepanekule. 
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Lisa 3 – Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 

heakskiitmise otsus 
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Lisa 4 – Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 

avalikustamise materjalid 
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Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 

avalikustamise teade Kehtna Vallavalitsuse hoone infotahvlil. 
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Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruande 

avalik arutelu  

 
 

22.10.2008         Algus kell 

17.30 

Kehtnas         Lõpp kell 

19.05 

 

 

Arutelu juhatas Raido Roop Miracon Grupp OÜ-st. 

Protokollis Tiina Satsi. 

Arutelust osavõtnute registreerimisleht lisatud protokollile. 

 

 

Raido Roop tutvustas Kehtna valla üldplaneeringu (ÜP) keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) aruande läbiviimisel teostatud töid. Raplamaa Keskkonnateenistus 

on keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitnud. 

R.Roop andis lühiülevaate üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega kaasnevate 

keskkonnamõjude kohta. 

 

Ettepanekud KSH aruandele: 

Riiklik Looduskaitsekeskus teatas, et nendel ettepanekuid KSH aruandele ei ole. 

 

Ettepanekud ja arvamused 

 

Raido Roop tutvustas avaliku väljapaneku käigus Arvi ja Toivo Sepp´alt laekunud 

arvamusi ja ettepanekuid ja andis nendele vastused. A. ja T.Seppale koostatakse 

kirjalik vastus. 

 

Hetti Kask (Raplamaa Keskkonnateenistus): Uute alade kaitse alla võtmine – kas on 

ette nähtud kompensatsioon omanikele? 

R.Roop: Kehtna vallas on üksikobjektid, ettepanekuid alade kaitse alla võtmiseks ei 

ole tehtud. Ettepanekud kohalike kaitse osas on enamus tulnud kohalikelt elanikelt 

endilt. 

 

H.Past: Kaerepere mure haisuga – Tõnis Kurisoo ettepanek läga laotamise piirangute 

kohta. 

Elar Vulla (Raplamaa Keskkonnateenistus): Seaduses on ette nähtud tingimused ja 

keskkonnateenistus kinnitab lägalaotusplaanid. 

 

E.Vulla: Aruande punkt 8.8 - Uute hoonete rajamisel tuleb arvestada radooniriskiga – 

seda tuleks arvestada ka vanade (juba olemasolevate) hoonete rekonstrueerimisel, 

vallal arvestada rekonstrueerimistingimuste väljastamisel. Vanades majades koguneb 

radoon põrandalaudade alla ja vahele. 

 

E.Vulla: Kas üldplaneeringus on tehisveekogusid ja nende rajamist puudutatud?  



 
Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

 

MIRACON GRUPP OÜ 

 

 

93 

R.Roop: Ei ole üldplaneeringus käsitletud. Kas tuleks reguleerida rajatava veekogu 

suurusega? 

H-J.Schumann: See on vajalik teema ja vajab kindlasti üldplaneeringus käsitlemist. 

Kas mingist piirist alates peaks nõudma keskkonnamõju hindamist? 

 

E.Vulla: Kas arvestatakse väljakujunenud külade pildiga? 

R.Roop: On ära toodud minimaalne hoonetevaheline kaugus ja soovitus igas 

konkreetses kohas jälgida olemasolevat asustuse struktuuri. Igale külale konkreetselt 

hoonetevahelisi kaugusi ei ole fikseeritud. Üldplaneeringu erinevates punktides on 

teemat käsitletud. 

 

H.Kask: Imsi ja Hõreda rabad – turbatootmisalad, mida enam ei kasutata, võsastuvad, 

ladustatud turvas laguneb. Maakonna turbatootmiskvoot on kaetud, kuid on olnud 

ettepanek kvoodiüleselt sellised alad kasutusele võtta. See on teema, mida on näha, et 

mingil ajal jälle päevakorda tuleb. Selliste vanade alade kohta on kaks võimalust: 

kraavid umbe ajada, rabale vesi uuesti peale ja jätkub turbasambla kasv või jätkata 

tootmisega kasutades juba olemasolevat ressurssi.  

R.Roop: Üldplaneeringuga saab vastu seista, et kasutusele ei võetaks. Maardlatena on 

nad arvel ja ÜP kaardile märgitud. 

H-J.Schumann: Samas on eeldused kasutamiseks juba loodud ja need võiks ära 

kasutada. Kui uuesti kasutusele võetakse, siis vajavad kindlasti keskkonnamõjude 

hindamist. 

 

Kell 18.28 saabusid Arvi ja Toivo Sepp  

 

H.Past: Üldplaneeringuga praegu uute rajamist ette ei nähta. 

H.Kask: Kohalikud elanikud on kindlasti kasutusele võtmise vastu – müra, tihe 

liiklus, jne. 

H-J.Schumann: Imsi tootmine häirib suhteliselt vähe – asub suure tee ääres. 

 

E.Vulla: Kehtna Mõisa OÜ noorloomafarmi rekonstrueerimisega on kõik korras, kuid 

loomaskasvatushoonete laiendamise puhul tuleks jälgida tiheasustuse lähedust. 

Maakonnas on sellega probleeme tekkinud ja probleemid kumuleeruvad. 

H.Past: Perspektiivsed tootmisalad oleme planeerinud olemasolevetele tootmisaladele. 

 

H.Kask: Aktiivsed jahi- ja kalaseltsid, MTÜd, taotlevad rahasid fondidest (Valtu 

jahimehed lasketiiru rajamiseks, kalameestel võimalus taotleda raha Räägu ja 

Estoonia veehoidlasse kalade muretsemiseks, jne). Nende jaoks on oluline, et oleks 

viide valla üldplaneeringule või arengukavale. 

H.Past: Oleme sellega juba kokku puutunud ja katsume arvestada. 

 

H.Past pöördus Arvi ja Toivo Seppa poole: Teie saadetud arvamused ja ettepanekud 

vaatasime läbi ja arutasime juba arutelu alguses. Teid kohal ei olnud ja me uuesti neid 

arutama ei hakka. Küsimused olid suunatud Miracon Gruppile ja nemad vastavad teie 

ettepanekutele kirjalikult. Vastuses on arvestatud ka ÜP koostamise töögrupi 

seisukohti.  

 

Arvi ja Toivo Sepp soovisid siiski saada vastuseid oma küsimustele ja ettepanekutele. 

Raido Roop ja Heik Past vastasid esitatud küsimustele. 
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A.Sepp: Üldplaneeringus võiks olla Kehtna valda vaadatud ka endiste kihelkondade 

järgi.  

H.Past: Meil on valda praegu vaadatud nn kantidena. Ingliste puhul oleme märkinud, 

et tõmme on Juuru poole (kirik, pood, jm). Võime kirjeldada valla ajaloolist jaotust. 

R.Roop: ÜP seletuskirjale saame teha lisa ajaloolise jaotuse kohta. Kehtestada seda ei 

saa, seega saab olla ainult lisas. 

 

A.Sepp: Kuidas on ATV radadega – kuhu on need planeeritud? 

H.Past: Rajad oleme planeerinud alevikest võimalikult eemale, aga piisavalt lähedale 

– endiste karjääride, prügilate, jne maale. 

 

Koosoleku juhataja kuulutas arutelu lõppenuks. 

 

 

 

 

Raido Roop 

Avaliku arutelu juhataja     Tiina Satsi 

        Protokollija 
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Lisa 5 Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikul 

väljapanekul ja avalikul arutelul tehtud ettepanekud 
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Teen ettepaneku 

1. Võtta kohaliku kaitse alla Lalli külas asuv Madise (Lalli) allikas 

(pärandkultuuri objektide hulgas). 

2. 2.14.5. Tuletõrje veevõtukohad: lisada Palukülas Orika talu maadel asuv tiik 

(Lelle koosolekul esitatud) 

3. 2.8. Väärtuslikud maastikud, pargid, haljasalad, maastiku üksikelemendid ning 

looduskooslused: “Hiiemäe kõrval paikneb Reevimägi (99 m)…” 

 Jätta siit ära 99 m, sest Reevimägi on Hiiemäe ühe külje vähetuntud     

paralleelnimetus. 99 m tasane jaanitule ala ei jää enam Reevimäe sisse. 

 

 

Arvi Sepp 

20.10.2008 

 

 

Vastus: 

Kehtna Vallavalitsuse 06.11.2006.a korraldusega nr. 391 ja 08.12.2006.a korraldusega 

nr 431 moodustatud üldplaneeringu koostamise komisjoni ja Kehtna Vallavalitsuse 

(28. oktoobri 2008. a. istungi protokoll) seisukoht: 

1. Lalli külas asuv Madise allikas võetakse üldplaneeringuga kohaliku kaitse alla 

ning objekt kantakse üldplaneeringu seletuskirja ja kaardile. 

2. Palukülas Orika talu maadel asuv tiik on kirjas tuletõrje veevõtukohtade 

nimekirjas üldplaneeringu seletuskirjas ning samuti on objekt kantud kaardile. 

3. Nimetatud lõigus sisalduv informatsioon pärineb otse Rapla 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Raplamaa asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused” lisast „Väärtuslikud maastikud” ning seega 

nimetatud parandust teksti sisse ei viida.  
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Ettepanekud Kehtna valla üldplaneeringu strateegilise mõju hindamise aruandele 

 

Üldplaneeringu koostamisel on võetud aluseks: 

 Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse arengukontseptsioon 

Samuti ei ole Eesti kohtusüsteemis tühistatud vastavat detailplaneeringut (selle 

täitmine oli peatatud, ehitatud midagi ei ole). 

Kavandatav Puhke- ja Spordikeskus asuks täies ulatuses looduskaitsealal ja Natura 

2000 alal. Samuti on see kõige vaieldavam ja konfliktsem arendusprojekt kultuuri- ja 

ajaloopärandi säilitamise suhtes (mõju hiiekohtadele kui ajaloolistele looduslikele 

pühapaikadele, täpsemalt Paluküla hiiemäele, kavandatud on mäesuusakeskuse 

mullatööd ka arheoloogiamälestise kaitsetsoonis). Samuti on 10 Paluküla elanikku 

kirjutanud vallavalitsusele murest oma elukeskkonna ja hiiemäe pärast. Natura alale 

on kavas ehitada laskesuusatamise-jalgpallistaadion, 2 mäesuusatõstukit ja 20 hoonet 

(vt detailplaneering). Natura hindamist seni teostatud ei ole. 

 

Ettepanek: 

1. Kui Natura alal on üldplaneeringus Paluküla puhke- ja virgestusala, siis märkida 

kaardile ja loetleda kavandatava Puhkekesuse alal asuvad pärandmaastikud (PKÜ: 

liigirikkad niidud) ja Natura elupaigad. 

Tuleks ka hinnata kavandatavate uusehitiste mõju Natura elupaikadele ja hiiekohale 

kui kultuuriväärtusele. 

 

2. Seire all tuleks hinnata mõju mitte ainult muinsuskaitseobjektide säilimisele vaid 

laiemalt ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslike objektide ja alade säilimisele, sealhulgas 

hiiekohtade säilimisele (mitte ainult korrastamisele). 

 

Arvi Sepp 

Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing 

20.10.2008 

Lisa 

1) Dr Heiki Valgu eksperdiarvamus Paluküla puhke ja spordikeskuse mõjust 

hiiekohale kui kultuuriväärtusele ja mentaalsele ruumile. 

2)  Dr Mall Hiiemäe jt folkloristlik eksperdiarvamus PSK mõjust hiiekohale. 

3) 10 Paluküla elaniku kiri PPS mõjust nende elukeskkonnale (peaks olema 

kättesaadav vallavalitsusest). 

 

 

Vastus: 

Kehtna Vallavalitsuse 06.11.2006.a korraldusega nr. 391 ja 08.12.2006.a korraldusega 

nr 431 moodustatud üldplaneeringu koostamise komisjoni ja Kehtna Vallavalitsuse 

(28. oktoobri 2008. a. istungi protokoll) ja KSH töörühma seisukoht: 

1) Üldplaneeringus käsitletakse Paluküla puhke- ja virgestusala kui olemasolevat 

puhkeala (kantud Maakatastrisse, kui olemasolev sotsiaalmaa), mis 

üldplaneeringuga säilitatakse. Ala on puhkealana ette nähtud Rapla 

maakonnaplaneeringus ja hetkel kehtivas (kehtestatud 23.12.1993. a.) 

üldplaneeringus ning samuti on alale kehtestatud detailplaneering, millele on 

läbi viidud OÜ Alkranel poolt keskkonnamõju hindamine. Detailplaneeringu 

on jätnud kehtima Eesti Vabariigi Riigikohus 25. septembri 2008. aasta 
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otsusega. Lähtudes eelnevast otsustab üldplaneeringu koostamise komisjon 

säilitada üldplaneeringuga Paluküla puhkeala täies mahus.  

Üldplaneeringu kaardi mõõtkava 1:25 000 arvestades ei kanta kaardile 

puhkekeskuse alal asuvaid pärandmaastikke ja Natura elupaiku. 

Üldplaneeringu kaardile on kantud kõik kaitstavad loodusobjektid vastavalt 

Looduskaitseseaduse § 4, sh. ka Natura ala piir (kaardile jäetakse märkimata 

konkreetsete elupaikade piirid Natura ala sees). Üldplaneeringu koostamisel 

lähtutakse Planeerimisseadusest ning selles nõutud üldplaneeringu 

täpsusastmest.  

Üldplaneering säilitab Paluküla puhul hetkeolukorra (Maakatastrisse kantud 

sotsiaalmaa piir) ning reguleerib ehitustegevust puhke- ja virgestusmaale 

määratud ehitamis- ja kasutamistingimuste alusel. Seetõttu ei hinnata Kehtna 

valla üldplaneeringu KSH käigus detailplaneeringuga kavandatavate 

uusehitiste mõju Natura elupaikadele ja Paluküla hiiekohale kui 

kultuuriväärtusele. Paluküla puhkeala detailplaneeringule on eraldi teostatud 

keskkonnamõju hindamine, mille aruanne on heakskiidetud Raplamaa 

Keskkonnateenistuses. Täpsemad mõjud Natura elupaikadele ja hiiekohale 

tuleb hinnata ja läbi kaalutleda konkreetsete ehitusprojektide lähtetingimuste 

väljastamisel ja projektide hilisemal koostamisel.  

2) Üldplaneeringu KSH käigus on lisaks muinsuskaitseobjektidele vaadeldud 

mõju ka ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslikele objektidele laiemalt. Peale 

Paluküla Hiiemäe konfliktseid kohti ei esine ning suuremat arendustegevust 

väärtuslikel objektidel ei kavandata. Olulisemad ajaloolis-kultuuriliselt 

väärtuslikud objektid on läbi kaalutletud ning vajadusel rakendatud kohaliku 

kaitse alla võtmist (koostatava üldplaneeringu peatükk 2.10).  
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Küsimused ja ettepanekud Kehtna valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise aruande eelnõudele 

 

1. Raske on aru saada, miks SMH eelnõu alapeatükis 5.1 on mainitud Paluküla 

puhkeala, kuigi üldplaneeringu eelnõu peatükis 2.2.2 ja Lisas I pole Paluküla 

puhkeala mainitud. Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu kohtuvaidlus 

on küll riigikohtus lõppenud, kuid Kehtna vallal on ulatuslik kaalutusruum, mis 

ulatuses ja kas üldse detailplaneering ellu viia. Kui puhkeala pole ette nähtud 

üldplaneeringus, miks on üheks alusdokumendiks Paluküla puhke- ja spordikeskuse 

arengukontseptsioon? 

 

2. Teen ettepaneku loobuda puhkeala määramisest (juhul kui Palukülla puhkeala 

kavandatakse) Loodusdirektiivi I lisa elupaikadele Palukülas (SMH alapeatükk 8.1.5), 

kuna sellega kaasnevad negatiivsed mõjud nendele elupaikadele. Ühtlasi on jäänud 

hindamata kavandatava Paluküla keskuse mõjud rohevõrgustiku alale. 

Kavandatav Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneering näeb hulgaliselt ette 

rajatisi, Loodusdirektiivi I lisa elupaikadele: 

7 meetri laiuse ja üle 100 meetri pikkuse süvendiga mäetõstukid, 

kunstlumetorustik;  

10 kämpingumaja (kokku 12), 

motell,  

osaliselt parkla, 

autokaravanide parkla ja teenindushooned 

2004 aastal OÜ Alkraneli poolt tehtud keskkonnamõjude hindamine elupaikasid ja 

poollooduslikke niite ei käsitle. 

Kehtna valla üldplaneering võiks Paluküla Loodusdirektiivi I lisa alad puhkealade 

koosseisust välja arvata, vältimaks kahju elupaikadele. Reaalset ohtu kirjeldab 

järgmine näide: 

Kuigi detailplaneeringu kehtestamise otsusele oli esitatud vaie, andis Kehtna 

vallavalitsus 26. oktoobril 2004. aastal iseendale vallavanema Kalle Toometi isikus 

Loodusdirektiivi I lisa elupaigale mäetõstukite ehitusloa taotluse, mille vallavanem 

vallavalitsuse esindajana samal päeval koheselt ka rahuldas, ja mille Raplamaa 

Keskkonnateenistus heaks kiitis. Ehituse algust takistas kohale tulnud inimeste 

protesteerimine. Tänasel päeval ei ole mehhanismi, mis taolisi protsesse ära hoiaks, 

kui ulatuslikku ehitustegevust kavandatakse Natura elupaikadel. Lisan ettepanekule 

inventuuri Paluküla Natura elupaikadest (kirja lisas). 

 

3. Puhke- ja virgestusmaade ehitustingimuste (Üldplaneeringu eelnõu p 2.17.1)kohta 

ettepanekud: 

1.Kaitsealadel tuleks eelistada looduslikku taimkatet ja vältida maastiku 

ümberkujundamist. 

2. Uusi teenindusrajatisi ja puhkemajanduslikke atraktsioone ei tohiks lubada rajada 

Loodusdirektiivi I lisa elupaikadele. 

 

 

Lugupidamisega, 

Toivo Sepp 
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Vastus: 

Kehtna Vallavalitsuse 06.11.2006.a korraldusega nr. 391 ja 08.12.2006.a korraldusega 

nr 431 moodustatud üldplaneeringu koostamise komisjoni ja Kehtna Vallavalitsuse 

(28. oktoobri 2008. a. istungi protokoll) ja KSH töörühma seisukoht: 

1. Paluküla puhkeala on ette nähtud üldplaneeringus kui olemasolev puhkeala, 

kuna ala on kantud Maakatastrisse sotsiaalmaana ning alale on kehtestatud 

detailplaneering (jäetud kehtima Eesti Vabariigi Riigikohtu 25. septembri 

2008. aasta otsusega). Ala pole loetletud üldplaneeringu seletuskirjas 

perspektiivsete alade loetelus eelpool nimetatud põhjusel. KSH aruande 

peatükis 5.1. on ala Paluküla puhkeala mainitud ühena loetelust, kus 

puhkealad ulatuvad Natura 2000 aladele ning võivad neile negatiivset mõju 

avaldada.  

2. Ettepanekuga ei arvestata ning Paluküla puhkeala käsitletakse üldplaneeringus 

kui olemasolevat puhkeala, mille kohta on tehtud vastav katastrikanne ja 

kehtestatud detailplaneering. Paluküla puhkeala säilitatakse üldplaneeringus 

hetkel olemasolevates piirides. Kavandatava Paluküla keskusega kaasnevad 

täpsemad mõjud rohevõrgustiku alale on hinnatud OÜ Alkranel poolt läbi 

viidud detailplaneeringu keskkonnamõju hindamises (hinnatud mõju 

ümbritsevale elustikule ja ökosüsteemidele). Ettepaneku teine pool on 

suunatud kehtestatud detailplaneeringule, mis on saanud Riigikohtu lahendi.  

3. Ettepanekus toodud punktidega puhke- ja virgestusmaade ehitustingimuste 

täiendamise osas ei arvestata. Küsimuste lahendamisel lähtutakse 

Looduskaitseseadusest, Natura direktiividest (loodus- ja linnudirektiiv) ning 

konkreetse kaitseala kaitse-eeskirjast ja kaitseala valitseja seisukohtadest.  
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Avaliku arutelu käigus esitatud ettepanekud 

 

Raplamaa Keskkonnateenistuse ettepanekud: 

 Lisaks uute hoonete ehitamisel tuleb radooniriskiga arvestada ka vanade 

hoonete rekonstrueerimisel, kuna tihti on probleemsed just vanad hoone, kus 

radoon koguneb põrandalaudade alla ja vahele. 

 Vastus: ettepanekuga arvestatakse ja vastavad täpsustused kantakse 

üldplaneeringu seletuskirja (pt: 2.2) ja KSH aruandesse (pt: 2, 8.5, 8.7 ja 8.8). 

 Üldplaneeringus tuleks käsitleda tehisveekogude rajamise temaatikat. 

 Vastus: ettepanekuga arvestatakse ning üldplaneeringus käsitletakse eraldi 

tehisveekogude rajamise temaatikat ning töötatakse välja üldised tingimused 

tehisveekogude rajamiseks. 

 Käsitleda ja mõelda läbi Imsi ja Hõreda rabade turbavarude temaatika, kas 

võtta varud kvoodiüleselt kasutusele või mitte. 

 Vastus: edaspidise töö käigus käsitletakse temaatikat ning tehakse täiendused 

üldplaneeringusse. 

 Mõelda läbi, kuidas käsitleda üldplaneeringus jahi- ja kalaseltside ja muude 

MTÜ-de toetamist. Erinevatest fondidest toetusrahade taotlemisel on oluline 

projektide seotus omavalitsuse arengukava või üldplaneeringuga. 

 Vastus: üldplaneeringusse lisatakse täiendused antud teema osas. 

 

Arvi Sepa ettepanek: 

 Üldplaneeringus võiks olla Kehtna valda vaadatud ka endiste kihelkondade 

järgi.  

 Vastus: üldplaneeringu seletuskirja luuakse eraldi lisa ajaloolise 

haldusjaotuse kohta. 



 
Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

 

MIRACON GRUPP OÜ 

 

 

102 

Lisa 6 – Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 

heakskiitmise otsus 

 


