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1. Sissejuhatus 

Eesti ja Soome Keskkonnaministeeriumite ühisprojekti raames  koostati 1993. aastal 
pilootprojektina Kehtna valla esimene üldplaneering, mis 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 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. 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. 
 
Ettevalmistava tööna koostas komisjon üldplaneeringu ülevaatamise ja muutmise 
lähteülesande, tegi ettepaneku üldplaneeringu sisu kohta (kantide põhine lähenemine) ja 
koostas kalenderplaani uue üldplaneeringu menetlemiseks. 
 
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”. Nimetatud otsusega määrati üldplaneeringu koostamise korraldajaks 
ja koostajaks Kehtna Vallavalitsus. 
 
Soovides saada teada valla elanike arvamusi ja ettepanekuid kodukoha elukorralduse, 
infrastruktuuri ja maakasutuse kohta koostas komisjon küsitluslehe, mis avaldati kahel korral 
valla ajalehes „Valla Vaatleja”, oli kättesaadav valla raamatukogudes ja valla koduleheküljel. 
 
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija selgitamiseks väljastas 
vallavalitsus hinnapakkumise taotluse firmadele: Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment OÜ (ELLE OÜ); Miracon Grupp OÜ; Hendrikson&Ko OÜ ja Alkranel OÜ. 
Kõikidelt neilt laekusid hinnapakkumised kindlaksmääratud tähtajaks. Üldplaneeringu 
koostamise komisjon ja vallavalitsus vaatasid läbi esitatud hinnapakkumised ja nende alusel 
vallavalitsus oma 27.12.2007.a korraldusega nr 466 kinnitas Kehtna valla üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise teostajaks Miracon Grupp OÜ. 
 
Kehtna valla üldplaneering koosneb käesolevast seletuskirjast koos kõigi lisadega ning 
üldplaneeringu kaartidest.  
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Kehtna valla üldplaneering on koostatud vastavalt Planeerimisseadusele, mille järgi 
koostatakse üldplaneering kogu valla territooriumi või selle osade kohta. Antud üldplaneering 
on koostatud kogu Kehtna valla haldusterritooriumi kohta. 
 
Üldplaneering on ühiskondlik kokkulepe, mille eesmärgiks on määratleda valla ruumilise 
arengu eesmärgid, täpsustada maakasutus- ja ehitustingimusi ning reguleerida 
arendustegevust valla administratiivpiirides. Üldplaneeringu tarbeks on leitud parimad 
sobivad lahendused säästva ja tasakaalustatud arengu tagamiseks. Üldplaneeringu koostamisel 
on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustega, mille alusel on tehtud 
muudatusi planeeringus. 
 
Planeeringu koostamise eeltööna toimus lähteandmete kogumine, mille alusel analüüsiti 
hetkeolukorda ja selgitati välja kantide ja valla kui terviku eripärasused, väärtused ja 
arenguvajadused ning esialgsed maakasutamistingimused, mis võeti aluseks üldplaneeringu 
koostamisel. 
 
Üldplaneeringu koostamisel osalesid vallavalitsuse ametnikud, volikogu liikmed,  Rapla 
Maavalitsuse esindajad, külavanemad ning aktiivsed vallaelanikud. 
 
Konsultantidena osalesid üldplaneeringu koostamisel ja kaardimaterjali vormistamisel 
Miracon Grupp OÜ töötajad Mihkel Meidla, Raido Roop ja Lauri Joosu. 
 
Üldplaneeringu koostamisel on võetud aluseks: 

 Raplamaa maakonnaplaneering 1999; 
 Raplamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering  „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” 2002; 
 Kehtna valla üldplaneering (kehtestatud 1993); 
 Kehtna valla arengukava 2002-2006; 
 Kehtna valla arengukava 2007-2015; 
 Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse arengukontseptsioon; 
 Kehtna aleviku ning Kehtna valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukavad 2002-

2003; 
 Kehtna valla jäätmekava 2005; 
 Kehtna valla jäätmehoolduse eeskiri 2007; 
 Kehtna valla jäätmevaldajate register; 
 Kehtna valla ehitusmäärus 2004; 
 Kehtna valla teeregister (2004, täpsustatud 2007); 
 Kehtna valla Kehtna ja Kaerepere soojamajanduse arengukava 2006; 
 Kehtestatud detailplaneeringud (vahemikus 1994-2007). 
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2. Üldplaneering 

2.1. Kehtna valla ruumilise arengu põhimõtted  

2.1.1. Üldplaneeringu kasutamine 
Üldplaneering määrab maakasutuse üldpõhimõtted. Maakasutustrateegia väljatöötamise 
aluseks on olnud kõrgem arengudokumentatsioon, hetkeolukorra analüüs (probleemide ja 
arenguvajaduste kaardistamine) ning seminaride ja arutelude tulemused. 
 
Kehtna valla üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu 
koostamise kohustusega aladel ja juhtudel, projekteerimistingimuste väljastamisele 
hajaasutusega aladel ning maakorralduslikele töödele. Üldplaneeringu kaardid on koostatud 
mõõtkavas 1:25000 ning Kaerepere, Kehtna, Keava, Lelle ja Eidapere alevikest ning Ingliste 
ja Lokuta külade keskustest on koostatud täiendavad väljavõtted mõõtkavas 1:5000. 
Ehitusprojektide koostamise aluseks on detailplaneeringud (1:500...1:1000), mida koostades 
tuleb arvestada, et üldplaneeringus esitatud objekte ei saa üks-ühele üle võtta. Üldplaneeringu 
mõõtkavast ja üldistusastmest tulenevalt võivad tekkida punkt- ja joonobjektide asukohtade 
ebatäpsused. Detailplaneeringuga ning ehitusprojektiga tuleb täpsustada objektide asukohad, 
lisaks tuleb täpsustada teede ja kommunikatsioonide asukohad. 

2.1.2. Üldplaneeringu koostamise eesmärgid 
Planeerimise sihiks on koostada Kehtna vallale ruumilise arengu põhisuundi kavandav 
alusdokument vastavuses Planeerimisseadusele, mis reguleerib Eesti Vabariigis omavalitsuse 
territooriumi või selle osa üldplaneeringu koostamist. 
 
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. 

 
Üldplaneeringu koostamisel on peamisteks eesmärkideks seatud: 

1. valla territooriumi ruumilise arengu põhisuundade määramine; 
2. 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; 
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3. maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine; 
4. detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine ning aluste 

ettevalmistamine nendel detailplaneeringute koostamiseks; 
5. detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine; 
6. miljööväärtusega hoonestusalade, pärandkultuuri objektide, väärtuslike põllumaade ja 

maastike ning looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste 
seadmine. 

2.1.3. Kehtna valla väärtused 
Kehtna valla arengukava 2007-2015 koostamise käigus leiti, et valla peamisteks, 
edasiarendamist väärivateks väärtusteks on: 

 soodne asukoht eelisarenguga transpordisoonte Via Baltica, GreenWay ja võimaliku 
Rail Baltica arenduspiirkonnas; 

 valla osalemine põhjamaades toimiva loodusvaldade (ökovaldade) liikumises ja selle 
põhimõtetele tuginevate arengusuundade järgimine; 

 piirkonna märkimisväärne kultuuriajalooline väärtus ja rohkete kultuurimälestiste  
(ajaloo, arheoloogia, arhitektuuri ja kunstimälestised)olemasolu,  

 puhas ja looduslikult kaunis keskkond; 
 arenemisvõimeline ja jätkusuutlik ettevõtlus; 
 suhteliselt turvaline ja rahulik elukeskkond;  
 elanikkonna kasvav aktiivsus kodukaunistamise liikumises; 
 aktiivne külaliikumine ja piirkonna kultuurilised väärtused; 
 Safe Community liikumine; 
 tugevad kohapealsed haridusasutused (sh. Kehtna MTK) ning pikaajalised 

traditsioonid, mis tugevdavad töötajate ettevalmistust ning on suureks potentsiaaliks 
ettevõtjatele. 

 
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 ning haridusasutuste 
kvaliteedi tõstmine (sh. Kehtna MTK). 

2.1.4. Kantide (alevike ja külade) väärtused 
Kehtna vallas asub 5 alevikku ja 43 küla. Ühiskondlik-poliitilised muutused, tootmissuhete 
ümberkorraldamine maal ja ka inimeste elulaadis toimunud seniste tavade ning soovide 
muutumine on aastakümnete jooksul mõjutanud rahvastiku paiknemist valla territooriumil. 
Koos sellega asendusid kunagised keskused uutega, suurmajandite tingimustes suurenesid 
perspektiivituks kuulutatud äärealad. 
 
Kehtna valla elanikkonnale võib eristada kuus tõmbekeskust – avalike teenuste tarbimise ja ka 
töölkäimise kohad, mis koos ümbritsevate omakandi küladega moodustavad nn. kandi – 
elanike sisemisel ühtlustundel ja piirkondlikul samastumisel põhinevad väiksemad 
piirkonnad: 

 Kehtna ja Keava; 
 Kaerepere; 
 Eidapere ja Lokuta; 
 Lelle; 
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 Ingliste; 
 Järvakandi. 

2.1.4.1. Kehtna-Keava kant 
Kandi moodustavad Kehtna ja Keava alevikud ning Käbiküla, Metsaääre, Saksa (osaliselt), 
Koogimäe, Põrsaku (osaliselt), Linnaaluste, Kehtna-Nurme, Nadalama, Ohekatku, Rõue, Hiie, 
Vastja, Kalbu, Laeste, Kärpla, Lellapere, Lellapere-Nurme, Sooaluste külad. 
 
Kehtna-Keava kandi peamised väärtused on: 

 logistiliselt soodne asukoht (Tallinn-Rapla-Türi maantee ning Tallinn-Pärnu ja Lelle-
Viljandi raudteed) ning Tallinna ja Rapla suhteline lähedus; 

 projekteeritav Rapla-Kehtna gaasitrass Tallinn-Rapla-Türi maantee ääres; 
 väljakujunenud kohapealne sotsiaalne infrastruktuur;  
 olemasolevad ja toimivad ettevõtted, mida toetavad viljakad põllumajandusmaad, 

jätkuv põllumajanduslik tootmine; 
 väljaspool Kehtna ja Keava alevikku säilinud ajalooline hajaasustus; 
 kandi kaunis loodus ja maastik, mille muudavad väärtuslikuks Keava raba koos 

kaunite kohtadega, ümberkaudsed põllud ning Keava mäed; 
 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli mõju piirkonna, eriti Kehtna aleviku arengule 

(sh. noorte inimeste suur osakaal); 
 kauaaegsed kultuuritraditsioonid ja aktiivne külaliikumine (Linnaaluste, Keava, 

Ohekatku, Kalbu, Põrsaku); 
 Keava kui meeldiv ja kompaktne ning samas looduslähedane elamispiirkond. 

2.1.4.2. Kaerepere kant 
Kandi moodustavad Kaerepere alevik ja Kaerepere, Hertu, Valtu-Nurme, Kumma, Saunaküla, 
Saksa (osaliselt) ja Põrsaku (osaliselt) külad. 
 
Kaerepere kandi peamised väärtused on: 

 logistiliselt soodne asukoht ja Rapla linna vahetu lähedus ning hea ligipääs sealsetele 
teenustele; 

 vaatamata Rapla lähedusele ja heale asukohale Tallinn-Rapla-Türi maantee ääres on 
säilinud rahulik elu, kuna piirkond pole läbisõidetav (maanteest eraldab mets); 

 väljakujunenud kohapealne sotsiaalne infrastruktuur ning hubane ja looduslähedane 
elamispiirkond (samas hea ühendus Rapla ja Tallinnaga); 

 soodsad võimalused tervisespordi ja võistlusspordi harrastamiseks; 
 hooldatud looduskeskkond (Estonia puhkeala, Kaerepere-Saunaküla-Kumma looduse 

ja kultuuriloo õpperada) ning Kumma küla säilinud külamaastik – pärandkultuuri 
vaatamisväärsus; 

 kogukonnatunne ja -aktiivne külaliikumine (Kumma, Valtu-Nurme, Saunaküla, 
Kaerepere); 

 viljakad põllumajandusmaad ja jätkuv põllumajanduslik tootmine (Taveton OÜ, 
talud); 

 elujõuline ja arenemisvõimeline ettevõtlus. 

2.1.4.3. Eidapere-Lokuta kant 
Kandi moodustavad Eidapere alevik ja Lokuta, Haakla, Koogiste, Kõrbja, Saarepõllu, Mukri, 
Reonda, Ellamaa, Kenni külad. 
 
Eidapere-Lokuta kandi peamised väärtused on: 

 säilinud looduskaunid kohad ja miljööväärtuslikud maastikud; 
 rahulik ja turvaline elukeskkond; 
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 väljaarendatud sotsiaalne infrastruktuur; 
 jätkuv põllumajanduslik tootmine; 
 asumine Vändra alevi, Järvakandi alevi, Rapla linna ja Türi linna suhtelises läheduses 

(keskharidus, kaubandus-teenindus). 
 logistiliselt hea asukoht ning soodsad ühendusvõimalused Rapla ja Tallinnaga (raudtee 

ja maantee). 

2.1.4.4. Lelle kant 
Kandi moodustavad Lelle alevik ja Palasi, Lalli, Paluküla, Kastna, Põllu küla. 
 
Lelle kandi peamised väärtused on: 

 logistiliselt soodne asukoht maantee ja raudtee sõlmpunktis; 
 rahulik ja looduslikult kaunis elukeskkond, mida toetab väljakujunenud sotsiaalne 

infrastruktuur; 
 Rapla ja Türi linnade suhteline lähedus kaubandus-teenindusalaste teenuste 

kasutamiseks; 
 kaitsealused kaunid loodusmaastikud, eriti Paluküla mäed, Loosalu-Paluküla looduse 

õpperada, mis võimaldavad arendada puhkemajandust ja suusasporti; 
 säilinud suhteliselt madal hoonestus; 
 osavõtlik kogukond ja aktiivne seltsielu. 

2.1.4.5. Ingliste kant 
Kandi moodustavad Ingliste, Lau ja Pae küla. 
 
Ingliste kandi peamised väärtused on: 

 looduslikud ja kultuurilised väärtused, mis vajavad säilitamist; 
 esmaseid vajadusi rahuldavate sotsiaalsfääri objektide olemasolu; 
 jätkuv põllumajanduslik tootmistegevus; 
 tugeva kihelkondliku identiteedi tunnustamine ja piirkonna asumine Juuru aleviku 

mõjupiirkonnas, Pae külal ka Rapla linn; 
 tugeva kogukonna olemasolu ja paikkonna inimesed. 

2.1.4.6. Järvakandi kant 
Kandi moodustavad Ahekõnnu, Nõlva, Selja küla. 
 
Järvakandi kandi peamised väärtused on: 

 logistiliselt soodne asukoht ning Rapla-Järvakandi-Kergu maantee; 
 piirkonnale omane loodus- ja külamaastik, kus suurte metsaalade vahele olid 

korrapäratult laiali pillatud üksikud talukohad, millest paljudel on tänaseks alles ainult 
majaase koos sammaldunud viljapuudega; 

 Järvakandi klaasivabriku rajamisega loodud vana ja korrapärane metsasihtide süsteem; 
 Järvakandi alevi lähedus (töö- ning teeninduskohtade olemasolu);  
 privaatsus, eraldatus, turvalisus, rahulik elu ning säilinud kodukoha tunnetus. 

2.1.5. Kehtna valla ruumilise arengu põhimõtete seadmine  
Kehtna valla üldplaneeringu koostamise käigus analüüsiti ning kaalutleti võimalikke 
arengusuundi ning –vajadusi. Töögrupi eestvedamisel ja võimalike üldplaneeringu 
elluviimisest tulenevate keskkonnamõjude arvestamisel koostati valla ruumilise arengu 
põhimõtted, mis arvestaksid kõigi valdkondade ning erinevate maakasutustüüpide vajadustega 
(looduskeskkond, sotsiaal-kultuuriline keskkond, majanduskeskkond). 
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Üldplaneeringu elluviimisel on olulisimaks aspektiks asjaolu, et üheskoos elukeskkonna 
parandamisega ning majandustegevuse jätkusuutlikkuse tagamisega tuleb säilitada 
olemasolev looduslik keskkond ja keskkonnaväärtused. Mõju kaitstavatele loodusobjektidele, 
rohelise võrgustiku aladele, pärandkultuuriobjektidele ning kinnismälestistele peab puuduma 
või osutuma minimaalseks. 
 
Üldplaneeringu koostamisel on aluseks valla ruumilise arengu üldpõhimõtted: 

 Üldplaneering põhineb Kehtna valla arengukaval, andes valla arengule ruumilise 
mõõtme kuni aastani 2015. 

 Säästva arengu põhimõtete järgimine, loodusliku ning kultuurilis-ajaloolise 
mitmekesisuse säilitamine ja arendamine. 

 
Üldplaneeringuga selgitatakse parim tee eri piirkondade (kantide) arenguks, arvestades 
nende  potentsiaaliga (asend, teedevõrk, olemasolev infrastruktuur, traditsioonilised 
tegevusalad, loodusressursid, vaatamisväärtused ja turismiobjektid) ja kohalike 
külakogukondade soovidega. 

 Maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramisel on olulisel 
kohalikud majanduslikud, keskkonna- ja looduskaitselised ning sotsiaalsed 
kaalutlused. 

 Teemade omavaheline integreeritus – erinevates eluvaldkondades kavandatavate 
tegevuste vastumõjude arvestamine. 

 Oluliste mõjudega tegevuste kavandamisel erinevate alternatiivide väljatoomine ja 
nende kompleksne kaalumine. 

 Koostöö naaberomavalitsustega ühiste või omavahel seotud avalike ja erateenuste 
ning infrastruktuuriobjektide kavandamiseks. 

 
Kehtna valla ruumilise arengu põhimõtted: 

 Logistiliselt soodsa asukoha tõhusam ärakasutamine. Hea asukoht eelisarenguga 
transpordisoonte Via Baltica, GreenWay ja võimaliku Rail Baltica arenduspiirkonnas, 
mis loob head ühendusvõimalused riiklikult oluliste keskuste Tallinna ja Pärnuga ning 
võimaldab laiendada ettevõtlusalast koostööd ning tööjõu liikumist. Samuti on oluline 
koostöö teenustesektori ja kultuuriliste tegevuste arendamisel. 

 Kehtna aleviku, kui valla keskuse arengu tagamine ja soodustamine (kohaliku ning 
kohati maakonna piire ületava tähtsusega tõmbekeskus avalike teenuste, hariduse, 
kultuuri ja spordi osas). Tugeva ja polüfunktsionaalse (segahoonestus ning lubatud 
maakasutuse kõrvalfunktsioonid) vallakeskuse loomine loob eelduse valla 
atraktiivsemaks muutumisele ning elanikkonna kinnistumisele (sh. noorte väljavoolu 
vähenemine). Vallakeskuse arendamine toetab kvaliteetse maapiirkonna tekkimist, kus 
on hea elada ja töötada ning samas on kättesaadavad ka põhilised teenused (haridus, 
kultuur, arstiabi, kaubandus, vaba aeg). Aastaks 2010 nähakse ette Kehtna aleviku 
muutmist asustusüksusena aleviks. 

 Kantide keskuste arendamine ja tugevdamine. Valla kandid kujutavad endast 
ettevõtlus-, äri- ja kultuurielu keskusi. Kantides on välja kujunenud ühtne kogukond ja 
identiteet.  

 Olemasoleva puhta ja looduslikult kauni keskkonna maksimaalne säilitamine ning 
rohelise võrgustiku ja kaitstavate loodusobjektide kaitse tagamine. Kehtna valla üheks 
väärtuseks on kaunis looduslik keskkond. Nimetatud asjaolu loob eeldused 
turismimajanduse arendamiseks ning kõrgekvaliteedilise ja tervisliku elukeskkonna 
tekkeks (puhas õhk ja vesi). 

 Väärtuslike põllumaade säilitamine. Väärtuslike põllumaade olemasolu ja säilitamine 
loob eeldused põllumajandusliku tootmise intensiivistamiseks. Põllumajanduse 
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arendamisel tuleb suurt tähelepanu pöörata reoveekäitlusele ning väetiste kasutamisele 
ja läga hoidmisele, kuna vastavalt Eesti Põhjavee kaitstuse kaardile 1:400 000 asub 
Kehtna vald suures osas nõrgalt kaitstud põhjaveega alal (sh. esineb ka kaitsmata 
põhjaveega alasid Keava, Kalbu ja Järvakandi ümbruses). Keskmiselt kaitstud 
põhjaveega alad paiknevad Lelle ja Lokuta ümbruses. Põllumajandustootmises on 
oluline parima võimaliku tehnoloogia rakendamine, mis viiks võimaliku 
keskkonnamõjud miinimumi. 

 Kehtna valla ajalooliselt väljakujunenud asustusstruktuuri järgimine ning väärtuslike 
maastike olemuse säilitamine. Väljakujunenud asustusmustri järgimiseks ning 
maastikuväärtuste ja miljööväärtuse (läbipõimunud arhitektuurilised ja looduslikud 
väärtused) säilitamiseks tuleb uushoonestuse rajamisel ja olemasolevate talukohtade 
renoveerimisel arvestada järgnevaga: vaated planeeringualalt ja -alale, olemasolevate 
hoonestusalade paiknemine, hoonetevahelised kaugused, hoonestuse kõrgused ja 
mahud, arhitektuurilised eripärad, materjalid, värvid, mustrid, piirdeaiad ja üldine 
külastruktuur. Uued perspektiivsed elamualad tuleks planeerida kompaktsete 
üksustena sobivatesse kohtadesse, et oleks lihtsam rajada kommunikatsioone (veevärk, 
kanalisatsioon, elektri- ja sidevarustus ning juurdepääsuteed). Vältida tuleks 
hoonestuse olulist tihenemist hajaasustusega külades.  

 Perspektiivis nähakse ette Kehtna valla ja Järvakandi valla ning vajadusel ka teiste 
Kehtna vallaga piirnevate naaberomavalitsustega ühinemine ühiseks omavalitsuseks. 
Vajadusel moodustatakse osavald või osavallad uues moodustatavas omavalitsuses.  

 
Ettevõtlus-, metsa- ning põllualade (äri, bürood, teenindus, kaubandus, tootmine, 
tööstus, põllu- ja metsamajandus) arendamise üldpõhimõtted: 

 Ettevõtlus ja tootmisalasid (sh. põllumajanduslikud tootmishooned) arendada 
olemasolevates ettevõtluspiirkondades ning uusi alasid kavandada olemasolevate 
laiendustena ning piirkondades, kuhu on lihtne rajada juurdepääsuteed ning paigaldada 
kommunikatsioonid.  

 Äri- ja teenindusalade arendamine on perspektiivne kantide keskustes ning 
olulisemate avalike teenuste (arstiabi, finantsteenused, spetsialiseeritud kauplused, 
teenindustöökojad jms) arendamine on oluline vallakeskuses Kehtnas. 

 Looduslikult väärtuslikes paikades tootmisalade arendamist ette ei nähta. Kaunites 
paikades on vajalik arendada objekte, mis toetavad turismi- ja puhkemajanduse 
arengut. 

 Tootmisaladel on tarvis piirata krundi piirest väljuvat kahjulikku keskkonnamõju 
elamu- ja üldkasutatavate alade ja looduslikult väärtuslike paikade lähedal. Tagama 
peab seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevate piirangute ja kitsenduste järgimise 
ning roheliste puhveralade (haljasalade) rajamise (või säilitamise) tootmisalade ümber 
ja vahetus läheduses. 

 Tingimustele mittevastavad tootmisalad (probleemid, reostuse, läga, haisu, müra vms) 
tuleks perspektiivis likvideerida või korrastada ja muuta tootmisalade iseloomu 
selliselt, et ei põhjustataks olulisi negatiivseid mõjusid ümberkaudsele keskkonnale. 

 Olemasolevatel põllu- ja metsamaadel tuleb tagada alade sihtotstarbeline kasutamine. 
Väärtuslikud põllumaad tuleb säilitada ning hetkel aktiivsest kasutusest väljaspool 
olevatel aladel tuleb tagada maastikuhooldus (näit. hooldusniitmine) ning 
maaparandussüsteemide hooldamine.  

 
Elamualade ja eluasemekohtade arendamise üldpõhimõtted: 

 Uute elamualade planeerimiseks on sobivamad alad Kaerepere, Kehtna, Keava, Lelle 
ja Eidapere alevikes ning Ingliste ja Lokuta külakeskustes ja nende lähiümbruses. 
Olulised on kommunikatsioonide paigaldamise võimalused (läheduses olemasolevad 
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teed ja tehnotrassid), et uute alade arendamisel võimalikult vähe kahjustada 
ümbritsevat looduslikku keskkonda. 

 Uute elamualade arendamisel on sobivaks hoonetüübiks ühepereelamu, paariselamu 
või ridaelamu. Alade arendamisel tuleb üldjuhul järgida madalatiheda hoonestuse 
põhimõtteid. Vajadus uute kortermajade järele on Kehtna ja Kaerepere alevikes. 

 Uute elamualade rajamine toimub kompaktsuse põhimõttel ning vältida tuleb 
hoonestuse olulist tihenemist hajaasustatud piirkondades, mis rikuks ajaloolist 
asustusmustrit. Elamualade arendamine toimub läbi detailplaneeringute ning 
detailplaneeringuga tuleb lahendada terve planeeritav elamuala korraga, mitte üksikute 
kruntidena. Kehtna Vallavolikogu kaalutlusotsuse alusel võib detailplaneeringu 
koostada ka väiksema ala kohta.  

 Hajaasustusega külades uute eluasemekohtade rajamisel on tarvis arvestada 
olemasoleva asustusstruktuuriga, hoonetevaheliste kaugustega, hoonete suuruste ja 
mahtudega, kõrvalhoonete arvu ja paigutusega krundil ning arhitektuuriliste 
eripäradega. Esmajärjekorras on perspektiivne taastada vanu talukohti. 

 
Avaliku kasutusega objektide ja haljsalade ning üldkasutatava hoone maa ja puhke- ja 
virgestusmaa arendamise üldpõhimõtted: 

 Kõigile avalikult kasutavatele objektidele (vaatamisväärsused) ja aladele (avalikud 
puhkealad, supluskohad, matkarajad, suusarajad, looduse õpperajad, külaplatsid, 
telkimis-, lõkke-, ja piknikuplatsid) tuleb tagada juurdepääsud ning lahendada 
vajadusel parkimine ja jäätmekäitlus. 

 Avalikele veekogudele (kallasrajale) peab olema tagatud juurdepääs. 
 Avalikuks kasutuseks mõeldud alad ja objektid tuleb perspektiivis säilitada ning mitte 

planeerida aladele uushoonestust ning elamuehitust. 
  
Infrastruktuuriobjektide ja teedega seotud alade arendamise üldpõhimõtted: 

 Tehnovõrkude ja –trasside (vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja sidevõrk vms) 
arendamine toimub vastavalt vajadusele, arvestades eelkõige uute planeeritud elamu- 
ja ettevõtlusalade paiknemist. Trasside täpsem paiknemine peab olema määratud 
sektorarengukavadega (sh. ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arengukava) ja 
tehnovõrkude valdaja arengukavadega. 

 Visuaalsete mõjutuste vähendamise ning esteetilise miljöö parandamise eesmärgil 
tuleks alevikes tehnoliinid (valgustus, elekter, side) paigaldada maakaabelliinidena. 

 Planeeritavad uued elamualad keskustes ja nende lähedal arendatakse välja terviklikult 
ja kompaktse asustuse põhimõttel. Aladele peab rajama ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni ning vajadusel planeerima liitumise rajatavate puurkaevude ja 
reoveepuhastitega. 

 Teede arendamisel on prioriteetsemateks suundadeks olulisemate teede tolmuvaba 
katte alla viimine ning kergliiklusteede rajamine (sh. olulisematesse kohtadesse 
tänavavalgustus).  

 Uute arendusalade planeerimisel on soovitav vältida täiendavate mahasõitude 
planeerimist tugimaanteedele T-15 Tallinn-Rapla-Türi ja T-27 Rapla-Järvakandi-
Kergu. 

 
Rohelise võrgustiku, väärtuslike maastike, kaitstavate loodusobjektide ning looduslikult 
väärtuslike paikade arendamise üldpõhimõtted: 

 Kõik kaitsealused maad ja objektid säilitatakse ja välditakse negatiivsete 
keskkonnamõjude kandumist aladele.  

 Alasid on lubatud kasutada puhke- ja turismimajanduslikel eesmärkidel, kuid 
arvestama peab objektide koormustaluvuse ja kaitserežiimiga.  
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 Väärtuslikud maastikud on määratud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga ning 
arendamise tingimused tulenevad teemaplaneeringust. Alale ehitamisel on oluline 
järgida olemasolevaid arhitektuurilisi lahendusi ja vältida vaadete sulgemist. 

 Hoonestuse ja tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimisel ei ole soovitav liigendada 
rohelist võrgustikku, väärtuslikku maastikku ega väärtuslikku põllumaad. Tagada 
tuleb rohekoridoride toimimine loomade liikumisteedena. 

2.2. Kavandatava tegevusega kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 

mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel 

jätkusuutliku, tasakaalustatud ning säästva ruumilise arengu tingimuste seadmine 

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 lahenduse valmimise alustaladeks olid valla ruumilise arengu 
põhimõtted, mille välja töötamisel 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: 

 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 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 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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2.3. Maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused  

2.3.1. Kasutamistingimuste üldpõhimõtted 
Maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste osas käsitletakse maakasutust 
juhtfunktsioonide lõikes (detailplaneering loetakse üldplaneeringuga kooskõlas olevaks, kui 
detailplaneeringus toodud peamine sihtotstarve ühtib vähemalt 51% ulatuses üldplaneeringus 
toodud maakasutuse juhtfunktsiooniga), mis määravad maa-alade kasutamise peamise 
sihtotstarbe. Üldplaneeringu kaartidel on esitatud eraldi olemasolev maakasutus (vastavalt 
Maakatastri digitaalsele kaardikihile, maakasutuse juhtfunktsioonid I sihtotstarbe järgi) ning 
planeeritav/reserveeritav maakasutus. 
 
Üldplaneeringus toodud kasutamis- ja ehitustingimused juhtfunktsioonide kaupa kehtivad nii 
olemasolevatel, kui planeeritavatel aladel, mis omavad vastavat juhtfunktsiooni. Lisaks 
üldplaneeringus toodud maa- ja veealade kasutamis- ja arendamistingimustele tuleb arendus- 
ja ehitustegevuse käigus arvestada ja kinni pidada Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja 
muude õigusaktide poolt sätestatud piirangutest ja kitsendustest. 
 
Üldplaneering on dokument, mis detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel 
on detailplaneeringu koostamise aluseks. Detailplaneeringu koostamisel on kohustuslik 
järgida üldplaneeringus vastava maa-ala kohta sätestatud kasutamis- ja ehitamistingimusi. 
Väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid ja juhte on üldplaneering aluseks 
maakorralduslikele töödele ja projekteerimistingimuste väljastamisele. 
 
Detailplaneering, mille koostamise käigus ei järgita üldplaneeringus sätestatud tingimusi, on 
üldplaneeringut muutev detailplaneering, mida tuleb vastavalt menetleda. Nimetatud menetlus 
on võimalik vaid erandjuhtudel. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel tuleb 
järgida üldplaneeringus vastavale maakasutusele (mida kavandatakse detailplaneeringuga) 
esitatud tingimusi.  
 
Maakasutuse sihtotstarvete määramisel arvestatakse Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. 
aasta määrusega nr. 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“. 
Nimetatud määruse muutumisel üldplaneeringu kehtimisel ajal võib teha vastavalt määrusele 
muutusi ka sihtotstarvete määramisel, järgides käesolevas planeeringus sätestatud 
üldpõhimõtteid. Võimalike konfliktide vältimise nimel on detailplaneeringu koostamisel 
tarvilik järgida planeeringuala läheduses olevate maaüksuste juurdepääsuvõimalusi, et oleks 
tagatud juurdepääs neile maaüksustele, millele ei ole võimalik juurdepääsu rajada ilma 
planeeritavat ala läbimata. 

2.3.2. Ehitustingimuste üldpõhimõtted 
Üldplaneeringus on esitatud maa-alade ehitustingimused maakasutuse juhtfunktsioonide 
kaupa, mis tähendab sisuliselt seda, et detailplaneeringu koostamisel ja 
projekteerimistingimuste väljastamisel peab vastaval maa-alal järgima üldplaneeringus 
esitatud nõudeid. Ehitustingimused on esitatud üldplaneeringu seletuskirjas ja kaartidel. 
 
Kõikidele maa-aladele ehitamisel tuleb hoone esinduslik külg soovituslikult planeerida 
avaliku tee ja/või veekogu poole. Olemasolevatel kompaktsetel hoonestusaladel või 
kompaktselt hoonestatavatel aladel tuleb arvestada olemasolevate hoonete mahtude ja 
kõrgustega, et tagada olemasoleva asustusstruktuuri säilimine. Tänavate ühtlase rütmi 
tagamiseks tuleb vajadusel kasutada kohustusliku ehitusjoone nõuet. Hooned ja rajatised 
peavad moodustama ruumilise terviku (suuruse ja asukohaga).  
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Detailplaneeringute koostamisel tuleb lisaks maksimaalsele hoonestuskõrgusele ja 
ehitusalusele pinnale määrata ka minimaalne lubatud hoone kõrgus ja ehitusalune pind. Lisaks 
ei tohi hoonestamisega tiheasustusaladel (Maareformi seaduse mõistes) tekkida nn. tühja 
vahekrundi efekti, mis saavutatakse kui ehitatakse väike hoone suure krundi serva ja 
vaatlejale tundub nagu oleks üks maja vahele jäänud.  
 
Loetletud põhimõtted on vajalikud olemasoleva asustusstruktuuri ja esteetilise miljöö 
säilimiseks, et ei väheneks piirkonna arhitektuurne väärtus. 
 
Maaparandussüsteemiga maa-alale ehitades tuleb tagada nii ehitise enda alla jääval kinnistul 
kui naaberkinnisasjadel paikneva maaparandussüsteemi toimimine ning ehitustegevus 
kooskõlastada Maaparandusbürooga. 
 
Vastavalt Päästeseadusele tuleb ehitiste püstitamisel tagada tuleohutusnõuete, nii tehniliste 
kui ka korralduslike nõuete rakendamine. Kehtna valla territooriumile ehitise püstitamisel 
tuleb järgida siseministri 8. septembri 2000. aasta määruses nr. 55 Tuleohutuse üldnõuded ja 
Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. aasta määruses nr. 315 Ehitistele ja selle osale 
esitatavad tuleohutusnõuded sätestatud tingimusi.  

2.3.3. Tingimused elamuehituseks hajaasustusega aladel 
Maatulundusmaal elamuehituseks detailplaneeringut koostades või projekteerimistingimusi 
väljastades tuleb järgida pere- ja ridaelamumaale esitatud tingimusi, samas minimaalse 
hoonestatava krundi suurus peab reeglina olema vähemalt 5000 m2. Uue elamu ehitamisel 
peab kaugus lähimast hoonetekompleksist (lähimast hoonest lähima hooneni, Ehitusseaduse 
mõistes) olema vähemalt 80 meetrit ning tee või maapealne tehnovõrguliin ei tohi liigendada 
väärtuslikku maastikku ega väärtuslikku põllumaad. Projekteerimistingimuste alusel on 
lubatud taastada vanu talukohti. Erandjuhul võib vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel lubada 
ka väiksemale krundile ehitamist või lubada väiksemat hoonetevahelist kaugust. 
 
Hajaasustusega aladele ehitamisel tuleb korrektselt lahendada veevarustus ja reoveekäitlus. 
Üldjuhul tuleb kasutada lokaalseid lahendusi, järgides õigusaktidest tulenevaid 
veekaitsenõudeid. Konkreetse lahenduse sobivust tuleb kaaluda planeerimise ja 
projekteerimise käigus igal üksikjuhul eraldi. 
 
Kui maatulundusmaale uushoonestuse planeerimisel kattub vastav katastriüksus täielikult või 
osaliselt säilitamisele kuuluvate väärtuslike maastike, väärtuslike põllumaade või rohelise 
võrgustikuga, tuleb hoonestusele parima asukoha ja ehitustingimuste leidmiseks koostada 
detailplaneering. Kirjeldatud juhul piisab projekteerimistingimuste väljastamisest, kui 
planeeritakse uushoonestust ehitada olemasolevale talukohale ning lähima 
hoonetekompleksini jääb vähemalt 300 meetrit või planeeritakse ühele katastriüksusele 
üksikelamu ehitamist ning lähima hoonetekompleksini jääb vähemalt 300 meetrit.  

2.3.4. Pere- ja ridaelamumaa 
Käesolevas üldplaneeringus on mõeldud pere- ja ridaelamumaa all ühepereelamuid, 
paariselamuid ning ridaelamuid. Lisaks fikseeritud pere- ja ridaelamumaadele kompaktse 
hoonestuse põhimõttel, tuleb peatükis toodud tingimusi järgida ka maatulundusmaal, elamu 
ehitamisel olemasolevale ja planeeritavale õuemaale (maatulundusmaa õuemaa osa). Alale 
võivad jääda elamuid teenindavad ehitised ja rajatised (teed ja tehnovõrgud). 

2.3.4.1. Perspektiivne pere- ja ridaelamumaa 
Kehtna valla üldplaneeringu koostamisel on kasutatud kantide põhist lähenemist, kuna 
kantide keskused kujutavad endist kohaliku tähtsusega kultuuri- ja arengukeskusi, kus on 
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kättesaadavad esmased teenused. Valla arengu tagamiseks on üldplaneeringus reserveeritud 
peamiselt kantide keskustesse täiendavat elamumaad, arvestades ettevõtluse arenguga ja uute 
elukohtade vajadusega. Tegevusega luuakse elanikele, eriti noortele võimalus soetada uus 
atraktiivne elamispind. Uued elamumaad on reserveeritud olemasolevates kandikeskustes ja 
nende vahetus läheduses (muudel aladel elamuarendust ette ei nähta, kuna tingimused 
ehitustegevuseks on ebasobivad):  

 Kehtna alevikus ja lähiümbruses on reserveeritud elamuehituseks järgnevad alad (alad 
asuvad olemasolevate elamumaade kõrval või vahetuse läheduses ning on vajalikud 
aleviku arengu tagamiseks, samuti on aladele hõlbus paigaldada 
kommunikatsioonilahendused ja luua ligipääsud): 

o Aiandi põik ja Aiandi tn ääres asuvad maa-alad, jätkamaks olemasolevat 
hoonestust;  

o Staadioni tn ja Põllu tn ristmikust loodesse jääv maa-ala, mis on vajalik 
aleviku hoonestuse jätkamiseks, samuti asuvad läheduses vajalikud 
kommunikatsioonid; 

o Põllu, Staadioni ja Aia tn vaheline maa-ala, mis asub soodsas asukohas aleviku 
keskel ning täidab olemasolevate elamumaade vahel oleva tühimiku;  

o Aia ja Põllu tn ning Lasketiiru tee vaheline maa-ala, mis samuti asetseb 
olemasolevate elamukruntide vahel;  

o Põllu tn elamutest läände jääv maa-ala (Käbiküla küla), mis asub olemasoleva 
tiheasustusala kõrval jätkamaks olemasolevat hoonestust;  

o Käbiküla-Kiriku vallatee äärsed maa-alad (Käbiküla külas), mis asuvad 
aleviku tiheasustusala kõrval ning on olemasoleva arenduse jätkuks teisel pool 
teed, kus on ehituslikult sobiv maa ning hõlbus paigaldada tehnovõrke;  

o Kehtna-Põlma kõrvalmaantee ja Järve tee ristmikust kagusse jääv maa-ala 
(Käbiküla külas), mis asub ehituslikult sobival pinnasel aleviku külje all 
aleviku laienemise perspektiivsel suunal. 

 Keava alevikust on üldplaneeringuga kavandatud kujundada rahulik ja looduslähedane 
magalapiirkond, kus asuvad atraktiivsed elamukrundid. Keava alevikus ja 
lähiümbruses paiknevad perspektiivsed elamumaad: 

o Kooli tn idapoolses servas asuv maa-ala aleviku laiendamiseks (Linnaaluste 
külas), mis planeeritud olemasoleva arendusala jätkamiseks teisel pool teed, 
lihtsustatud on ala lülitamine ühisveevärki ja -kanalisatsiooni;  

o Pargi tn ja Keava tee ristmikust kagusse jääv maa-ala, mis on elamuehituseks 
sobivate tingimustega ja tegemist on tühja krundiga olemasolevate 
elamumaade vahel;  

o Koogimäe tn ja Sauna tn vaheline olemasolev tootmismaa, kus on 
tootmistegevus lõpetatud ning perspektiivis nähakse tootmise väljaviimist 
aleviku keskusest ja elamuala kujundamist piirkonda;  

o Kivitee tn ja Raudteejaama vallatee vaheline maa-ala (Koogimäe külas), mis 
asub kõrgemal kohal olemasolevate elamute kõrval ja seega on elamumaaks 
sobivaim;  

o Kivitee tn 8 ja Kivitee tn 10 elamute vaheline lage maa-ala;  
o Keava-Hõreda kõrvalmaantee äärne Otti ja Põldma elamute vaheline maa-ala 

(Saksa külas), mis on vajalik aleviku laiendamiseks;  
o Rohelise tn lõpus asuv maa-ala, mis asub olemasolevate elamute kõrval ning 

on sobilik Rohelise tn elamuala pikendamiseks;  
o Põrsaku tee äärsed maa-alad, mis asuvad olemasolevate elamukruntide vahel 

ning sobivad alad elamumaade jätkamiseks;  
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o Metsa tn, Põllu põik ja Paemurru tn vaheline maa-ala olemasoleva hoonestuse 
jätkamiseks, mis ette nähtud kasutusele võtta pikemas perspektiivis. Ala 
piirneb olemasolevate elamutega ning kommunikatsioonilahendustega. 

 Kaerepere aleviku vajaduste rahuldamiseks on vajalik lisaks alevikusisestele 
üksikutele maadele planeerida täiendavat elamumaad aleviku lähiümbrusesse 
jätkamaks olemasolevat hoonestust. Kuna alevik piirneb põhja pool rohelise 
võrgustiku koridoriga, siis on perspektiivne aleviku laiendamise suund lõunas ja idas, 
osaliselt väärtuslikel põllumaadel. Planeeritavad elamumaad: 

o Kruusa tn Valtu-Nurme—Kaerepere vallateega külgnevad maa-alad, mis on 
vajalikud aleviku arengu tagamiseks. Alad piirnevad olemasolevate elamutega 
ja aladele on võimalik välja arendada ligipääsud ja tehnovõrgud;  

o Välja tn ja Männiku tn ristmikust lõunasse jääv maa-ala, mis asub olemasoleva 
tee ääres (sh. läheduses kommunikatsioonid) ja sobiv võimalus alevikusisese 
elamumaa laiendamiseks;  

o Toominga tn ja Metsaääre tn vaheline maa-ala, mis asub endistel aiamaadel 
aleviku keskuses ja piirneb olemasolevate elamukruntide ja 
kommunikatsioonidega;  

o Lepiku tee ja Toominga tn vaheline maa-ala, mis on looduslikult kaunis ala 
hoonestatud alade vahel. Sobiv ala kujundamaks aleviku sees looduslähedase 
haljastusega elamukrunte. Alal ehitamisel on oluline säilitada maksimaalselt 
olemasolevat haljastust. 

 Eidapere alevikus on perspektiivse elamumaa arendamiseks sobivaid võimalusi 
piisavalt. Planeeritavad alad asuvad kõik aleviku olemasoleva tiheasustusala piirides 
(tagatud ligipääsud ja tehnovõrkude lahendused): 

o Tallinna mnt ja Metsa tn ristmikku ümbritsevad maa-alad, mis asuvad 
olemasolevate elamute kõrval;  

o Männi tn ja Pargi tn ääres asuvad maa-alad olemasolevate hoonestatud 
kruntide vahel;  

o Tallinna mnt 8 elamu kõrval paiknev maa-ala, mis on hästi sobiv üksikelamute 
ehitamiseks;  

o Tiigi tn äärne maa-ala, mis on võimalik välja arendamise käigus liita 
olemasolevate elamukruntidega;  

o Tallinna mnt 14a ja Tallinna mnt 16 elamute vaheline maa-ala, mis on hetkel 
kasutusest väljas;  

o Tallinna mnt ja Aleti tee ristmikust lõunasse jääv olemasoleva hoonestuse 
vahelised maa-alad mõlemal pool teed (kõrgem osa tee ääres ja ehituseks 
piirkonnas sobivaim). 

 Lelle alevik asub soosaarel ning aleviku piiridest väljaspool sobivaid maid 
elamuehituseks ei ole. Seetõttu on fikseeritud perspektiivse elamumaana kõik 
ehituslikult sobivad alad aleviku sees:  

o Rohu tn, Karja tn ja Pärna tn äärsed maa-alad olemasolevate elamumaade 
pikendamiseks;  

o Pärnu mnt 3 ja Pärnu mnt 5 elamute vaheline maa-ala;  
o Tööstuse tn elamute vaheline maa-ala;  
o Pärnu mnt ja Karja tn vaheline maa-ala, mis on sobiv ala olemasoleva 

hoonestuse laiendamiseks;  
o Saare tn itta jääv maa-ala, mis asub olemasolevate kruntide vahel;  
o Viljandi mnt 10 ja 12 elamute vaheline maa-ala. 

 Ingliste külas nähakse kompaktsete elamualade arendamist ette ainult küla keskuses: 
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o kõrvalmaanteede Ingliste tee ja Keava-Hõreda ristmiku ääres asuvad maa-alad, 
mis asuvad küla keskuses ja omavad head ligipääsu ja kommunikatsioonide 
rajamise võimalust; 

o Pargi tee ja valla piiri vaheline maa-ala olemasoleva asustuse jätkamiseks. 
Piirkond on Inglistel sobivaim ala suuremaks arendustegevuseks ja 
elamukvartali väljaarendamiseks. 

 Lokuta külas nähakse elamualade arendamist ette ainult Lokuta küla keskuse 
kompaktse hoonestusega alal: 

o Lokuta tänava äärne maa-ala ja Vändra-Lokuta-Eidapere-Lelle kõrvalmaantee 
ja Lokuta-Jõeküla teede ristmikust lõunasse jääv maa-ala, mis asuvad küla 
keskuses teede ääres ning samuti piirnevad alad olemasolevate 
kommunikatsioonidega. 

 Ahekõnnu külas nähakse kompaktse elamukvartali arendamist ette olemasolevate 
pereelamute naabruses. Alad on vajalikud Järvakandi alevi arenguvajaduste 
tagamiseks ja inimestele, kes leiavad töö Järvakandis. 

 Selja külas nähakse elamumaade arendamist ette tugimaantee Rapla-Järvakandi-Kergu 
ääres, mis on samuti vajalik arvestades Järvakandi alevi arengut. 

2.3.4.2. Pere- ja ridaelamumaa ehitustingimused 
Pere- ja ridaelamumaa ehitamis- ja kasutamistingimused ning põhimõtted detailplaneeringu 
koostamiseks ja projekteerimistingimuste väljastamiseks, et oleks tagatud olemasoleva 
asustusmustri ja traditsioonilise ehituslaadi säilimine: 

 minimaalne elamukrundi suurus Eidapere ja Lelle alevikes on 1500 m2, Kehtna, 
Keava ja Kaerepere alevikes on 2000 m2, Ingliste ja Lokuta külade keskustes on 3000 
m2 ning Selja ja Ahekõnnu planeeritavatel elamualadel 2500 m2, erandina võib lubada 
Kehtna Vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel ka väiksemale krundile ehitamist, kuid 
siis tuleb järgida olemasolevat asustusmustrit; 

 elamute ehitamisel, juurdeehitiste ja abihoonete kavandamisel tuleb lähtuda 
ümbritseva keskkonna  arhitektuurilisest struktuurist (ajalooline hoonete paiknemine 
ja mahud) ning arvestada vaadetega planeeringualalt ja planeeringualale; 

 pere- ja ridaelamumaal on ühele krundile lubatud ehitada 1 elamu (ühepereelamu, 
paariselamu või ridaelamu) ja kuni 2 kõrvalhoonet ning maatulundusmaal õuemaale 
ehitamisel on lubatud ehitada 1 elamu (ühepereelamu) ja kuni 4 kõrvalhoonet; 

 pere- ja ridaelamumaale võib vallavalitsuse loal lubada kõrvalsihtotstarbena kuni 20% 
ulatuses  kaubandus-, teenindus- ja büroohoone või üldkasutatava hoone maad, 
eesmärgiga soodustada turismi- ja puhkemajanduse arengut ning parandada 
kohapealsete teenuste kvaliteeti; 

 vähemalt 15% krundi pindalast tuleb haljastada, et oleks tagatud looduslähedane 
elukeskkond; 

 elamute kõrgus on kuni 2,5 korrust (12 m); 
 maksimaalne ehitusalune pind ühepereelamu ja paariselamu ehitamisel võib olla 400 

m2, summeerituna kõigi hoonete peale kokku ning ridaelamu ehitamisel ühe ridaelamu 
sektsiooni kohta 200 m2 (ei kehti maatulundusmaa õuemaale ehitamisel); 

 Kehtna, Keava, Kaerepere, Lelle ja Eidapere alevikes ning Ingliste ja Lokuta külade 
keskustes on keelatud elamute ümber läbipaistmatute piirdeaedade rajamine ning 
rajatavate piirdeaedade maksimaalne kõrgus on 1,5 m; 

 ühes elamupiirkonnas või kvartalis tohib kasutada piiratud arvu katusekaldeid (näiteks 
korraga 45° ja 30°) ja katuse värvitoone ning kõrvuti asetsevate hoonete puhul vältida 
väikseid katusekallete erinevusi (näiteks 45° ja 50°) või suurt kallete vahelduvust; 

 parkimine tuleb lahendada krundi piires vastavalt parkimisnormidele, arvestades 
asjaolu, et teepoolne maa-ala peab jääma haljasalaks ning parkimise arvelt ei tohiks 
vähendada jalakäijate tsooni ega haljasala; 
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 elamute ehitamisel veekogude piiranguvööndis toimub ainult detailplaneeringute 
alusel ja seaduslikke nõudeid järgides; 

 uute elamualade kasutuselevõtul tuleb planeeringus näidatud kompaktsed alad välja 
arendada tervikuna (Kehtna Vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel võib 
detailplaneeringu koostada ka väiksema ala kohta) ning kõigil elamualadel tuleb 
korrektselt lahendada veevarustus ja reoveekäitlus; 

 olemasolevate elamualade tihendamisel ja uute eluasemekohtade rajamisel 
hajaasustuses tuleb järgida ümberkaudsete hoonete arhitektuurilisi iseärasusi 
(kõrgused, mahud, materjalid, piirdeaiad, katusekalded, aknad jne); 

 detailplaneeringus elamumaale tänavavõrgustikku planeerides tuleb tagada 
kergliiklusteede ühendused naaberaladega. Kergliiklusteede ühendused naaberaladega 
on vajalikud selleks, et oleks tagatud inimeste, sh eriti laste, vaba pääs tulevastele 
elamualadele – tupiktänavatega asumis võib tekkida oht, et kavandatakse sellised 
teed, kus nähtavale krundile pääsemiseks tuleb läbida mitusada meetrit; 

 elamualadel tuleb tagada normatiivne mürakaitse, kasutades ära maksimaalseid 
looduslikke mürabarjääre ning vajadusel luua kunstlikud müratõkked; 

 juhul kui ehitusõigust taotlev kinnistu kattub täielikult või osaliselt kaitstava 
loodusobjekti või muinsuskaitseobjektiga tuleb koostada detailplaneering ning 
kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise vajadust. 

2.3.5. Korterelamumaa 
Käesolevas üldplaneeringus on mõeldud korterelamumaa all kolme- ja enamakorruselisi 
mitmekorterilisi elamuid. Alale võivad jääda elamuid teenindavad ehitised ja rajatised (teed ja 
tehnovõrgud). 

2.3.5.1. Perspektiivne korterelamumaa 
Vajadus uute kortermajade järgi on valdavalt Kehtna alevikus, kus sobivad maad uute 
korterite ehitamiseks asuvad olemasolevate kortermajade kõrval Aia teel, kus on hõlbus 
lülitada hooned ühisveevärki ja –kanalisatsiooni ning rahuldada parkimisvajadus. 

2.3.5.2. Korterelamumaa ehitustingimused 
Järgides olemasolevate kortermajade traditsioonilist ehitusviisi, on korterelamumaa ehitamis- 
ja kasutamistingimused ning põhimõtted detailplaneeringu koostamiseks ja 
projekteerimistingimuste väljastamiseks järgmised:  

 minimaalseks ehitusõigust taotleva krundi suuruseks on 3000 m2; 
 maksimaalne korruste arv on 3 (hoone kõrgus võib maksimaalselt olla 18 m); 
 maksimaalne ehitusalune pind on 700 m2; 
 maksimaalne sektsioonide arv on 3; 
 parkimiskohtade arv kortermajadele tuleb määrata riikliku standardi „EVS 843:2003 

Linnatänavad” alusel; 
 muus osas tuleb järgida pere- ja ridaelamumaale esitatud tingimusi. 

2.3.6. Kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa 
Maakasutuse juhtfunktsioon on kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa, mille all käesoleva 
üldplaneeringuga on mõeldud: kaubandus-, teenindus-, toitlustus-, majutushoonete- ja 
büroohoonete maad. 

2.3.6.1. Perspektiivne kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa 
Täiendavaid maid äri- ja ettevõtlusalade laiendamiseks on ette nähtud suuremates 
kandikeskustes ning kus hetkel on probleemiks ärialade puudus: 
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 Kehtna alevikus Viljandi mnt ja Katla tn ristmikust kagusse jääv maa-ala, mis asub 
olemasoleva ärimaa läheduses ning mille abil on võimalik parendada avalikke teenuste 
pakkumist. 

 Keava alevikus Koogimäe tee 4 kinnistu, millele antakse ärimaa määramisega sobiv 
juhtfunktsioon. Ala on vajalik Keava alevikus äripindade laiendamiseks, kuna 
sobivaid äripindasid on Keavas hetkel puudu. 

 Kaerepere alevikus Kure tn 1 elamust lõunasse jääv maa-ala ja lasteaia maa-ala, mis 
asub aleviku keskuses ja on äritegevuseks soodne. 

 Lelle alevikus Jaama tn 4 kinnistu, mis on hea asukohaga (aleviku keskuses) ja soodne 
maa-ala ärihoonete rajamiseks. 

2.3.6.2. Kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa ehitustingimused 
Kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa ehitamis- ja kasutamistingimused ning põhimõtted 
detailplaneeringu koostamiseks ja projekteerimistingimuste väljastamiseks: 

 15% krundi pindalast tuleb haljastada; 
 ehitised peavad sobima ümbruskonna arhitektuuriga; 
 parkimine tuleb lahendada krundi piires vastavalt parkimisnormidele, arvestades 

asjaolu, et teepoolne maa-ala peab jääma haljasalaks ning parkimise arvelt ei tohiks 
vähendada jalakäijate tsooni ega haljasala; 

 pere- ja ridaelamumaal lubatakse arendada kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa 
kõrvalfunktsiooni puhkemajandusliku teeninduse eesmärgil, et elavdada piirkonna 
turismimajandust ning parandada majutus- ja toitlustusvõimalusi; 

 elamumaal kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa kõrvalfunktsiooni arendamisel 
ei tohi kahjustada ümberkaudsete elanike huve ning peab jälgima, et kaubandus-, 
teenindus- ja büroohoonemaast tulenevad keskkonnamõjud (liiklusmüra, heitgaasid) ei 
avaldaks negatiivset mõju elanikele; 

 looduslikult ning ajaloolis-arhitektuuriliselt kõrge väärtusega aladel on soovitavaks 
arengusuunaks puhkemajanduslik teenindus (majutus, toitlustus, kultuur); 

 ligipääs peab olema tagatud kõikidele ühiskonnagruppidele. 

2.3.7. Tootmismaa 
Tootmismaa all käsitletakse käesoleva üldplaneeringuga tootmistegevuse ja ümbertöötlemise 
maa-alasid ja neid toetavat tehnilist infrastruktuuri (hooned ja rajatised). Tuleb arvestada 
mõjuga ümbritsevale keskkonnale (tootmisest tulenev saaste ja müra, liikluse kasv ja 
heitgaasid, visuaalsed mõjutused). 

2.3.7.1. Perspektiivne tootmismaa 
Üldplaneeringuga on kavandatud järgnevate perspektiivsete tootmismaade reserveerimine, 
mis on vajalikud ettevõtluse hoogustamiseks ja kohapealsete lisatöökohtade loomiseks: 

 Lelle alevikus Jaama tn 7 tootmisala laiendamine raudtee suunas. Ala on tootmisalaks 
sobiv, kuna olemasoleval alal on olemas vajalikud kommunikatsioonilahendused ja 
samuti asub ala kõrval raudtee. 

 Keava alevikus Keava Jaama tee äärne aleviku piiri ja aretuskeskuse hoonete vaheline 
maa-ala, mis on tootmiseks sobiv, kuna paikneb olemasolevate tootmishoonete vahel. 

 Lokuta küla keskuses Lahe kinnistust põhja jääv maa-ala, mis külgneb olemasoleva 
alaga ja teega (hea ligipääs) ning on vajalik kohapealsete töötamisvõimaluste 
parandamiseks.  

 Ingliste küla keskuses Ingle ja Sigala kinnistute vaheline maa-ala. Tegemist on 
olemasoleva ala laiendamisega, mis on vajalik tootmistegevuse intensiivistamiseks. 

 Põllu külas Lelle tootmisala laiendus. Ala paikneb tugimaantee ääres, mistõttu sobib 
alale mürarikkam tootmine. 
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 Hertu külas Tallinn-Rapla-Türi tugimaantee äärne maa-ala, millel on soodne asukoht 
Rapla linna suhtes. 

2.3.7.2. Tootmismaa ehitustingimused 
Hea elukeskkonna säilitamise ja tootmisest lähtuvate negatiivsete mõjude vähendamise 
tagamiseks on tootmismaa ehitamis- ja kasutamistingimused ning põhimõtted 
detailplaneeringu koostamiseks ja projekteerimistingimuste väljastamiseks järgmised: 

 ehitised ja rajatised peavad sobituma ümbruskonna arhitektuuriga; 
 ala juhtfunktsiooniks on tootmismaa, kus on lubatud kaubandus-, teenindus- ja 

büroohoonemaa kõrvalfunktsioon, mis võimaldab mitmekesistada tootmis- ja 
äritegevust; 

 vähemalt 15% krundi pindalast tuleb haljastada; 
 tootmismaade kruntidel tuleb tagada heakord ning lahendada jäätmekäitlus; 
 kui tootmismaa külgneb pere- ja ridaelamumaa või üldkasutatava hoone maaga, tuleb 

haljastus rajada pere- ja ridaelamumaa või üldkasutatava hoone maa poolsesse külge; 
 tuleb lahendada parkimine krundisiseselt vastavalt kehtestatud normidele; 
 vertikaalplaneerimise teostamisel tuleb mõelda sadevete puhastamisele ja kogumisele; 
 suure keskkonnakoormusega tootmise puhul tuleb kaaluda reovee eelpuhastust enne 

ühiskanalisatsiooni laskmist; 
 juhul kui tootmismaa arendamisega võib kaasneda krundilt väljuv negatiivne 

keskkonnamõju (müra, vibratsioon, tolm, tahm, aur, gaas, suits, hais vms) tuleb 
paralleelselt detailplaneeringu koostamisega teostada keskkonnamõju strateegiline 
hindamine (vajadust KSH teostamiseks kaaluda igal üksikjuhul eraldi); 

 suurema keskkonnakoormusega tootmisettevõtete (suurfarmid, puidutööstus vms) 
rajamise puhul on vajalik kaaluda vähemalt 300 m ulatusega sanitaarkaitsevööndi 
kehtestamist; 

 olemasolevatel tootmismaadel ja perspektiivsete alade kasutuselevõtul tuleb 
likvideerida jääkreostus kinnistu omaniku poolt või kokkuleppe saavutamisel koostöös 
omavalitsusega. 

2.3.8. Üldkasutatava hoone maa 
Käesoleva üldplaneeringuga käsitletakse üldkasutatava hoone maana teadus-, haridus-, laste-, 
kultuuri-, tervishoiu-, valitsus-, ameti- ja hoolekandeasutuse maad ning üldkasutatavate 
objektide maad. 

2.3.8.1. Perspektiivne üldkasutatava hoone maa 
Üldplaneeringuga on kavandatud järgnevate perspektiivsete üldkasutatava hoone maade 
reserveerimine: 

 Kehtna aleviku põhjaosas õppeotstarbeliste hoonete ja –rajatiste püstitamise 
eesmärgil. Kuna ala asub väärtuslikul põllumaal, maaparandatud alal, Kehtna aleviku 
ja Metsaääre küla elamutsoonide ning kaitsealuse pargi (Kehtna park) vahetus 
läheduses, siis on vajalik detailplaneeringu koostamise käigus läbi viia 
keskkonnamõju hindamine.  

 Kaerepere alevikus Saare tn ja Männiku tn ristmikust lõunasse jääv maa-ala, mis on 
vajalik Valtu spordimaja tegevuse laiendamiseks ja arendamiseks ning kohaliku 
elukeskkonna ja vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks. Kaereperesse nähakse 
ette uue lasteaia ehitamist Metsaääre tn äärsele maale, mille lähedal asub parkmets ja 
on ühtlasi sobiv keskkond väikelastele. 

 Eidapere alevikus Tallinna mnt 23a asuv endise Eidapere metskonna hoonete maa-ala, 
kuhu nähakse perspektiivis ette sotsiaalhoolekande asutuse rajamist. Võimalik on ära 
kasutada olemasolevatest, aga tühjaks jäänud hoonetest tulenevat potentsiaali.  

 Lelle alevikus Sputniku tn 2a asuv maa-ala, avalike teenuste parendamise eesmärgil.  
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2.3.8.2. Üldkasutatava hoone maa ehitustingimused 
Üldkasutatava hoone maa ehitamis- ja kasutamistingimused ning põhimõtted 
detailplaneeringu koostamiseks ja projekteerimistingimuste väljastamiseks: 

 parkimisvajadus määratakse ja lahendatakse detailplaneeringuga krundi piires; 
 aladele tuleb rajada haljastus 10% krundi suuruse ulatuses, et oleks tagatud 

looduslähedane keskkond; 
 tuleb tagada kergliikluse juurdepääs ning liiklusohutus; 
 ligipääs peab olema tagatud kõikidele ühiskonnagruppidele. 

2.3.9. Haljasala ja parkmetsa maa 
Käesoleva üldplaneeringuga käsitletakse haljasala ja parkmetsa maana valdavalt linnalisele 
asulale (alevik) iseloomulikku looduslikku või poollooduslikku metsaala või inimese poolt 
rajatud haljasrajatise ala, mis on mõeldud avalikuks kasutuseks ning tootmis- ja 
ettevõtlusalade läheduses kannab osaliselt kaitsehaljastuse rolli. 
 
Üldjuhul on ehitiste ja rajatiste püstitamine aladele keelatud.  

2.3.9.1. Perspektiivne haljasala ja parkmetsa maa 
Üldplaneeringuga on kavandatud järgnevate perspektiivsete haljasala ja parkmetsa maade 
reserveerimine, et oleks tagatud piisavate roheliste puhveralade säilimine alevikes, mis on 
vajalikud tootmisest tingitud müra ja haisu vähendamiseks ning toimivad samuti 
elukeskkonna parendajatena (jalutamine, värskes õhus viibimine, sportimine vms):  

 Kehtna alevik: 
o Lasketiiru tee servas asuv maa-ala; 
o Järvakandi tee lõunaservas asuvad maa-alad; 
o Kehtna-Põlma kõrvalmaantee ja Kuusiku jõe ristumiskohas asuv maa-ala 

(Käbiküla külas); 
o Aia tn elamute tagune maa-ala; 

  Keava alevik: 
o Hertu-Põrsaku-Keava kõrvalmaantee ja Kooli tn vaheline maa-ala; 
o Põrsaku teest läände jääv maa-ala; 
o Põrsaku tee ja Hertu-Põrsaku-Keava kõrvalmaantee vahele jääv maa-ala; 
o Kivitee tn ja Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee ristmikust läände jääv maa-ala; 
o Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee äärsed maa-alad; 
o Koogimäe teel asuvate korruselamutega piirnev maa-ala; 

 Kaerepere alevik: 
o Valtu-Nurme—Kaerepere vallateest edelasse jääv endise prügila maa-ala; 
o Roomu kinnistust põhja poole jätkamaks planeeritavat puhke- ja 

virgestusmaad; 
o Staadioni tn 12 korruselamust põhja jääv maa-ala; 
o Toominga tn ja Metsaääre tn vaheline maa-ala; 
o Saare tn ja Kumma tee ristist põhja jääv maa-ala; 

 Eidapere alevik: 
o Kooli tn ja Tiigi tn äärsed maa-alad; 
o Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee äärsed maa-alad; 
o Jaama tn 6 ja Jaama tn 10 elamute vaheline maa-ala; 
o Saare tn ja Koidu tn vahele jääv maa-ala piki Tallinna mnt; 
o Männi tn 2a hoonega piirnev maa-ala; 
o Tallinna mnt ja Pargi tn ristmikust põhja poole jääv maa-ala; 
o Tallinna mnt 20 elamust idasse jääv maa-ala; 
o Kure tn ja Kumma tee ristist põhja jääv maa-ala; 
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o Eidapere põlispuudest itta jäävad maa-alad; 
 Lelle alevik: 

o Viljandi mnt 4a kuni Viljandi mnt 14 elamutest lääne poole jääv maa-ala; 
o Jaama tn äärsed maa-alad; 
o Rohu tn ja Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee vaheline maa-ala; 
o Pärna tn lõpus asuv maa-ala; 
o tugimaantee T-15 Tallinn-Rapla-Türi äärsed maa-alad; 

 Ingliste küla keskus: 
o kõrvalmaanteede Keava-Hõreda ja Pae-Ingliste ristmikust kirdesse jääv maa-

ala; 
o Keila jõe ja vallatee Mõõla tee vaheline maa-ala; 
o kõrvalmaantee Ingliste tee äärsed maa-alad; 
o Ingliste pargi tootmismaa osa; 
o Keila jõe ja Keava-Hõreda tee vaheline ala; 

 Lokuta küla keskus: 
o kõrvalmaantee Järvakandi-Lokuta äärne maa-ala; 
o kõrvalmaanteede Vändra-Lokuta-Lelle äärsed maa-alad. 

2.3.10. Teemaa, raudteemaa ja liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa 
Käesolevas üldplaneeringus käsitletakse teemaa all maad, mis õigusaktidega kehtestatud 
korras on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks, teehoiu korraldamiseks 
ning liikluse teenindamiseks. Tee all mõistetakse maanteed, tänavat, metsateed, jalgteed, 
jalgrattateed või muud liiklemiseks kasutatavad rajatist. Teemaa hulka kuuluvad ka liiklust 
teenindavad rajatised. 
 
Kõigi avalikult kasutatavate eraldi katastriüksustena moodustatud teede aluse maa 
sihtotstarbeks maakatastris tuleb määrata transpordimaa. Maatulundusmaa sihtotstarbega 
katastriüksuse koosseisu kuuluva tee puhul ei ole vajalik anda maaüksusele transpordimaa 
sihtotstarvet. Kinnistu jagamisel ja/või detailplaneeringu koostamisel tuleb olemasolevale 
ja/või kavandatavale avalikult kasutatavale teele moodustada transpordimaa sihtotstarbega 
maaüksus, kui omavalitsus ei otsusta teisiti. 
 
Üldplaneeringuga on kavandatud täiendava teemaana reserveerida: 

 Kehtna alevikus ja lähiümbruses: 
o Lasteaia tänava pikendus ja planeeritav parkla, eesmärgiga parandada 

liiklusskeemi ja ühendada Kooli tn erinevad harud tervikuks ning lahendada 
kortermajade parkimisprobleemid;  

o parklad kortermajade ümbruses, liikluse korrastamise eesmärgiga ning 
vabastada tänavate ääred liikluseks ja hooldustöödeks (sh. lumekoristus);  

o Staadioni tn ja Tammede tee planeeritavad parklad, mis on vajalikud 
suurürituste läbiviimiseks ja parkimisprobleemide lahendamiseks;  

o Kehtna aleviku ümbersõit, eesmärgiga suunata transiitliiklus välja poole 
aleviku tiheasustusala ning vähendada liikluskoormust alevikus; 

o Kehtna alevikku läbiva maantee (T-15 Tallinn-Rapla-Türi) koridori 
laiendamine ida suunas ning Nadalama külas asuvate ohtlike kurvide 
õgvendamine; 

o võimaluse korral nähakse ette ringliiklusala kujundamist Viljandi mnt ja 
Lasteaia tn ristmikule, eesmärgiga tagada liiklusohutus ja suurendada ristmiku 
läbilaskevõimet. 

 Keava alevikus: 
o Põrsaku tee ja Kooli tn ühendus, mis aitab likvideerida tupiktänavad ja 

kujundada välja tervikliku tänavavõrgu; 
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o Rohelise tn pikendus, mis võimaldab tekitada väljasõidu Kooli tn ja 
likvideerida tupiktänava;  

o Keava-Hõreda kõrvalmaantee ja Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee ristumiskohta 
parkla, mis asub rongide peatusplatvormi läheduses ning võimaldab reisijatel 
parkida auto raudteejaama lähedusse. 

 Kaerepere alevikus: 
o Kumma tee äärse parkla laiendamine, kuna hetkel ei rahulda parkla täielikult 

tekkinud parkimisvajadust; 
o Kure tn ja Männiku tn ristmikust edelasse parkla rajamine, mis on vajalik 

kortermajade elanike suurenenud parkimisvajaduse rahuldamiseks; 
o Staadioni tn ja Kumma tee ühendus, mis tagab liikluskorralduse paranemise ja 

suurendab liiklusohutust koolimaja läheduses. 
 Lelle alevik ja lähiümbrus: 

o Jaama tn ja Tallinn-Lelle-Pärnu  raudtee vahelisele alale parkla rajamine; rongi 
kasutavate inimeste autode parkimiseks; 

o tugimaantee Tallinn-Rapla-Türi ja Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee ristumiskoht 
muuta kahetasandiliseks (rajada viadukt); ohutus, palju õnnetusi olnud. 

 Eidapere alevikus rongide peatusperroonile juurdepääsu tee ja parkla, eesmärgiga 
teenindada raudtee kasutajaid. 

 Ingliste küla keskusse planeeritud Ingliste pargi ümbersõit, mis aitab suunata liikluse 
eemale kaitstava pargi territooriumilt. 

 Rapla ümbersõit, mis võimaldab ringliikluse tekitamist ümber Rapla linna. Valtu-
Kumma tee viiakse kavandatavale ringliiklussõlmele, mis asub Tallinn-Rapla-Türi 
maanteel Rapla valla territooriumil.  

 
Täiendavate kergliikluskoridoride rajamist nähakse ette, eesmärgiga tõsta liiklusohutust ja 
kergliiklejate turvalisust ning samuti viiakse kergliiklejad eemale üldkasutatavatelt 
maanteedelt ja parandatakse vallasiseseid ühendusi ja vähendatakse auto kasutamise vajadust: 

 Kehtna alevikus ja lähiümbruses olemasoleva kergliiklustee pikendamine Pargi allee 
algusest piki tugimaanteed Tallinn-Rapla-Türi kuni Räägu veehoidlani ja edasi 
kõrvalmaanteeni Nadalama-Kalbu. 

 Kaerepere alevikus ja lähiümbruses nähakse ette kergteed Saare tn ja Kumma tee 
ristmikust kuni tugimaanteeni Tallinn-Rapla-Türi. Kergtee ühendatakse Raplast 
Kehtnasse suunduva kergteega. 

 Eidapere alevikus ja lähiümbruses: 
o olemasoleva kergliiklustee pikendamine Tallinna mnt ja Aleti tee ristmikust 

kuni Kassivõllimäeni, millega parandatakse ligipääsu puhkealale; 
o olemasoleva kergliiklustee pikendamine Tallinna mnt ja Tiigi tn ristmikust 

kuni Töngi talu sissesõiduteeni; 
o Tallinna mnt ja Aleti tee ristmikust piki Aleti teed ja kõrvalmaanteed Eidapere-

Kõnnu kuni teeäärse elamutegrupi lõpuni.          
 Lelle alevikus ja lähiümbruses: 

o Pärnu mnt lõpust mööda tugimaanteed T-15 Tallinn-Rapla-Türi kuni Imsi 
järve äärde viiva teeni, et pääseks ohutumalt planeeritavale Imsi järve 
puhkealale; 

o Pärnu mnt otsast mööda Vändra-Lokuta-Lelle kõrvalmaanteed kuni surnuaiani. 
 Järvakandi-Lokuta teel Järvakandi valla piirist kuni Järvakandi alevi kalmistuni.  
 Rapla-Järvakandi-Kergu tugimaanteel Kehtna valla osas. 

 
Teede ehitamine ja rekonstrueerimine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele (vt. 
selgituseks lisa nr. 3). Täiendavate tingimustena kehtestatakse: 
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 uute reserveeritud maade kasutuselevõtul ja teedevõrgu planeerimisel tuleb arvestada 
olemasoleva ja väljakujunenud teedevõrguga. Piirkonnale omase maastikulise ja 
visuaalse ilme säilitamise nimel ei ole soovitav olemasolevaid teid laiendada ega 
õgvendada;  

 uutele ehitistele ja objektidele tuleb kavandada ja välja ehitada juurdepääsuteed; 
 kergliiklusteede rajamisel tuleb eelkõige lähtuda liiklemise turvalisusest. 

2.3.11. Jäätmekäitluse maa 
Käesoleva üldplaneeringu mõistetakse jäätmekäitluse maa all jäätmekäitlusega seotud ala 
ning sellega seotud hooneid ja rajatisi. 
Täiendavat jäätmemaad üldplaneeringuga ette ei nähta. 
 
Jäätmekäitluse korraldamine toimub vastavalt Kehtna valla jäätmekavale ja 
jäätmehoolduseeskirjale. Jäätmekäitluse maa-alade kavandamisel ei tohi jäätmekäitlusega 
seotud piirangud ulatuda naaberkruntidele ilma maaomanike nõusolekuta. 

2.3.11.1. Jäätmekäitluse  maa ehitustingimused 
Jäätmekäitluse maa arendamisel kehtivad järgnevad tingimused: 

 ala juhtfunktsiooniks on jäätmekäitluse maa; 
 alade arendamisel lähtuda seadustes sätestatud piirangutest. 

2.3.12. Tehnoehitise maa 
Käesoleva üldplaneeringu mõistetakse tehnoehitise maa all tehnilise infrastruktuuri rajatiste 
juurde kuuluvat maad. Nimetatu all mõeldakse sideteenust pakkuvate, energiat tootvate või 
jaotavate, veekäitlusega tegelevate vms rajatiste maad. 

2.3.12.1. Perspektiivne tehnoehitise maa 
Üldplaneeringuga on kavandatud järgnevate perspektiivsete tehnoehitiste maade 
reserveerimine: 

 Ingliste küla keskuses puhastusseadmete tarbeks Pargi tee lõpus asuvale maa-alale ja 
ülepumplad Ingliste pargi lähedusse. 

 Kaerepere aleviku perspektiivse puhasti tarbeks Saunaküla külasse suunduva 
kanalisatsioontorustiku lõppu ja ülepumpla tarbeks Välja tn algusesse. 

2.3.13. Kalmistu maa 
Käesoleva üldplaneeringuga käsitletakse kalmistu maana igasugust matmispaika. Kalmistute 
planeerimisel tuleb arvestada külgnevate aladega, kuna võib esineda keskkonnamõjutusi. 
 
Kalmistu ala planeerimisel ja projekteerimisel tuleb arvestada sotsiaalministri 28. detsembri 
2001. aasta määrusega nr. 156 Tervisekaitsenõuded surnu hoidmisele, vedamisele, matmisele 
ja ümbermatmisele kehtestatud nõudeid ning määrata nõutud sanitaarkaitseala.  
 
Kalmistu maa laiendamine ja täiendavate kalmistumaade kasutuselevõtt toimub 
detailplaneeringu alusel ning soovitav on paralleelselt detailplaneeringu koostamisega viia 
läbi keskkonnamõju hindamine. 
 
Üldplaneeringuga on kavandatud Järvakandi alevi kalmistu osaline laiendamine.  

2.3.14. Põllumajandusmaa 
Käesoleva üldplaneeringuga käsitletakse põllumajandusmaana põllunduse, aianduse, 
loomakasvatuse ning aretustegevusega seotud maad.  
 
Põllumajandusmaana (maatulundusmaa) on määratletud suur osa Kehtna valla territooriumist.  
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Põllumajandusmaa üldised kasutamistingimused: 
 väärtuslikud põllumaad tuleb säilitada põllumajanduslikuks tootmiseks ja nendele 

tuleb tagada juurdepääs; 
 tuleb hoida korras maaparandussüsteem; 
 tuleb vältida väärtusliku põllumaa metsastamist ja metsastumist ning keelata sellelt 

huumuskihi koorimine müügi või muu tegevuse eesmärgil; 
 põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajanduslikest reostusallikatest pärineva 

reostuse ennetamiseks ja piiramiseks tuleb järgida Vabariigi Valituse määrusega 
kehtestatud mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise nõudeid; 

 olemasoleva maastikupildi ja vaadete säilimise nimel on vajalik niita ja hooldada 
aktiivsest kasutusest väljaspool olevaid põllumaid (näit. hooldusniitmine). 

 
Kehtna vallas tegutsevad mitmed suured põllumajandusettevõtted, millede orgaanilise väetise, 
eriti läga hoidlatest õhku paisatavad ebameeldivad lõhnained häirivad lähedalasuvate asulate 
elanikke. Eelkõige on probleemseteks piirkondadeks Kehtna, Kaerepere, Eidapere, Ingliste. 
Probleemiks on ka läga hoidlast põldudele laotamisel leviv ebameeldiv lõhn.  
 
Sõnniku laotamisest, käitlemisest ja hoidmisest tulenevate ebameeldivate mõjude 
vähendamiseks on kohustuslik järgida alljärgnevaid meetmeid: 

 Tuleb järgida Veeseaduses ja Vabariigi Valitsuse 28.08.2001. aasta määruses nr. 288 
„Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja 
sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded” sätestatut.  

 Põllumajandusloomade pidamisel peab sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla 
mahutama vähemalt nende kaheksa kuu sõnniku ning sõnnikukäitlemisel tuleb 
kasutada nõuetekohast tehnoloogiat. 

 Sõnniku laotamisel jälgida tuule suunda, vältimaks ebameeldiva lõhnaine kandumist 
asulatesse. 

 Ilma tungiva vajaduseta mitte laotada sõnnikut ajal, mil enamus inimesed on kodus 
(nädalavahetused, õhtud) ning kui ilm on palav ja niiske. 

2.3.15. Metsamajandusmaa 
Käesoleva üldplaneeringuga käsitletakse metsamajandusmaana metsakasvatuse ja selle 
teenindamisega seotud maad.  
 
Metsamajandusmaa üldised kasutamistingimused: 

 metsa kasvatamine, kasutamine ja hooldamine toimub vastavalt „Metsaseadusele” ja 
selle alusel antud õigusaktidele. 

2.3.16. Mäetööstusmaa 
Käesolevas üldplaneeringus käsitletakse mäetööstusmaana kaevanduste, karjääride ning 
turbatootmise alasid. 
 
Käesoleva üldplaneeringuga fikseeritakse perspektiivse mäetööstusmaana Ahekõnnu maardla 
ja Kenni kruusakarjääri laiendus. Perspektiivis nähakse ette Imsi ja Hõreda turbamaardlate 
kasutuselevõtmist turbakaevandusaladena. 
 
Alade, mis kattuvad maardlatega, kuid mida ei ole maavara väljamise (mäetööstusmaa) 
eesmärgil seni kasutusse võetud ning mida ei ole käesolevas planeeringus käsitletud 
kaevandamiseks perspektiivsena, määratlemine mäetööstusmaana on võimalik pärast maavara 
kaevandamise loa taotlemist ja selle saamist õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel. 
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Mäetööstusmaa üldised kasutamis- ja arendamistingimused: 
 kaevandamise lõpetamisel tuleb kaevandusala korrastada; 
 kaevandamise ajal teede tolmuvaba hoidmine fikseeritakse kaevandusloa taotluse 

menetlemise käigus ning lepitakse kokku eraldi sõlmitavate lepingutega. 

2.3.17. Puhke- ja virgestusmaa 
Puhke- ja virgestusmaana käsitletakse käesolevas üldplaneeringus heakorrastatud haljas- ja 
metsaala koos teenindavate ehitistega (spordi-, puhke-, kogunemisehitised, külaplatsid jne). 
Alade eesmärk on soodustada värskes õhus viibimist ning võimaldada vabaõhuürituste 
korraldamist, sportimist ja lõõgastumist. 
 
Üldplaneeringuga on nimetatud järgnevad avalikult kasutatavad matkarajad: 

 Mukri raba loodusrada; 
 Kaerepere-Saunaküla-Kumma looduse ja kultuuriloo õpperada; 
 Loosalu-Paluküla looduse õpperada; 
 „Pae küla paigad ja pärimus” – looduse ja kultuuriloo õpperada; 
 Keava raba matkarada. 
 Nõlvasoo matkarajad. 

2.3.17.1. Perspektiivne puhke- ja virgestusmaa 
Üldplaneeringuga on kavandatud järgnevate perspektiivsete puhke- ja virgestusalade 
reserveerimine, eesmärgiga tõsta elukeskkonna kvaliteeti ja parandada vaba aja veetmise ja 
sportimisvõimalusi: 

 Kehtna alevikus : 
o Lasteaia tänavast põhja poole jääv maa-ala, kuhu nähakse ette laste 

mänguväljaku rajamist;  
o Staadioni tn ja Aia tee äärne maa-ala, mis planeeritud kui osaliselt olemasoleva 

ala edasiarendamisena (hetkel on alal olemas liumägi);  
o Kooli tn elamute vahele jääv maa-ala, kuhu on kavandatud korruselamute 

lastele mänguväljaku rajamine;  
o Töökoja tee äärne maa-ala, mis asub lauluväljaku taga ja piirneb kaitsealuse 

pargiga. Ala on kavas välja arendada kui avalik park, koos pinkide ja 
lõkkeplatsiga. 

 Kaerepere alevikus: 
o Kumma tee äärne maa-ala, kuhu nähakse ette aleviku elanikele välise 

kooskäimiskoha ja puhkeala rajamist; 
o Männiku ja Saare tn ristmikust edelasse jääv maa-ala. Perspektiivis nähakse 

ette Valtu spordimaja puhkeala laiendamist nimetatud alale.  
 Eidapere alevikus: 

o Kooli tn asuva õpilaskodu ümbruses asuvad maa-alad, mis asuvad vana mõisa-
pargi territooriumil, alal nähakse ette puhkeotstarbeliste atraktsioonide 
rajamist; 

o Aleti tee äärne maa-ala, kuhu nähakse ette koolile spordiväljaku rajamist ja 
lisaks kooli vajaduste rahuldamiseks on ala sobiv ka koolivälise tegevuse 
arendamiseks; 

o Tallinna mnt 16 ja Tallinna mnt 18a elamute vahele jääv maa-ala, kuhu 
nähakse ette tervisespordi ala kujundamist koos vastavate atraktsioonidega. 

 Lelle alevikus: 
o Viljandi mnt ja Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee vahelisele alale jääv maa-ala, kuhu 

nähakse ette tehnikaspordi raja ehitamist ja kujundamist; 
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o Pärnu mnt 6 ja Pärnu mnt 8 elamute vahele ja Pärnu mnt 6a ja Pärnu mnt 6 
elamute vahele jäävad maa-alad, kuhu nähakse ette korruselamute laste 
mänguväljakute ja puhkekohtade rajamist. 

 Ingliste küla keskuses kõrvalmaanteede Keava-Hõreda ja Pae-Ingliste ristmikust 
läänes asuv maa-ala, kuhu planeeritakse tehnikaspordi ala rajamist. 

 Ingliste külas Kabelimäe puhkeala, kuhu nähakse ette avaliku puhkeala kujundamist. 
 Lokuta küla keskuses: 

o kõrvalmaanteede Vändra-Lokuta-Lelle ja Lokuta-Jõeküla ristmikust kirdesse 
jääv maa-ala kuni planeeritava haljasala ja parkmetsa maani, kuhu nähakse ette 
olemasolevate suurelamute elanikele tervisespordi ala kujundamist; 

o Lokuta küla keskusest lääne poole, kõrvalmaantee  Järvakandi-Lokuta ääres 
asuv maa-ala, mis nähakse ette eesmärgiga arendada rahvasporti.  

 Lokuta ja Haakla küla piiril kõrvalmaanteede  Lokuta-Kehtna ja  Vändra-Lokuta-Lelle 
ristmikust loodes asuv maa-ala, kuhu nähakse ette tervisespordi ala (talvisel perioodil 
suusarajad) ja tehnikaspordi raja kujundamist (sh. jalgrataste maastikurada). 

 Põllu külas Imsi järve puhkeala koos avaliku ujumiskohaga, eesmärgiga parandada 
Lelle aleviku inimeste puhkevõimalusi. 

 Hiie küla puhkealaga külgnev maa-ala, kus nähakse ette olemasoleva puhkeala 
laiendamist ja tervisespordi ja tehnikaspordi viljelemise võimaluste parandamist.  

 Saunaküla külas Estonia järve ja Estonia mäe puhkeala maa-ala, kuhu on võimalik 
luua looduskaunis ujumiskoht ja puhkeala. 

 Põrsaku ja Valtu-Nurme küladesse külaplatside rajamine külaürituste korraldamise 
eesmärgiga. 

 Käbiküla ja Kalbu küladesse nähakse ette krossiradade rajamist. Planeeritavad rajad 
asuvad piisavalt kaugel elamualadest, et põhjustada negatiivseid mõjusid elanikele. 

 Keava mägede puhkeala lõplik väljaarendamine.  

2.3.17.2. Puhke- ja virgestusmaade ehitustingimused 
Puhke- ja virgestusmaade ehitamis- ja kasutamistingimused ning põhimõtted 
detailplaneeringu koostamiseks ja projekteerimistingimuste väljastamiseks: 

 aladel on nõutav võimalusel loodusliku pinnase maksimaalne säilitamine, haljastamine 
ning vajadusel maastikuhooldus; 

 lubatud on arendada majutus-, teenindusehitisi ja –rajatisi ning puhkemajanduslikke 
atraktsioone: juhul kui need ei kahjusta Natura 2000 elupaiku ega kaitsealuste liikide 
populatsioone, väärtuslikke maastikke, looduslikke pühapaiku ja rohelise võrgustiku 
alasid. 

 ehitised peavad sobima ümbruskonna arhitektuurilise struktuuriga; 
 kaasaegsed spordi- ja vaba aja rajatised nõuavad juurdepääsu ja parkimisalasid ning 

jäätmeprobleemide lahendamist; 
 veekogude äärde hoonete rajamisel tuleb arvestada seadustest tulenevaid piiranguid; 
 tagada aladele avalik kasutus ning ligipääs. 

2.4. Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud 

Detailplaneeringu koostamisel peab vähemalt 51% planeeritavast maa-alast saama 
üldplaneeringuga määratud sihtotstarbe (st. katastriüksuse esimese sihtotstarve järgi määratud 
ala krundil peab pindalaliselt moodustama vähemalt 51% üldplaneeringus toodud 
sihtotstarbest). Sel juhul loetakse detailplaneering koostatuks vastavuses kehtestatud 
üldplaneeringuga. 
 
Detailplaneering koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks valla või linna 
territooriumi osa kohta. Kehtestatud detailplaneering on aluseks katastritoimingutele: 
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katastriüksuste moodustamisele ja olemasolevate katastriüksuste piiride muutmisele 
detailplaneeringu koostamise kohustuse korras. 
 
Detailplaneering on aluseks uute hoonete ehitusprojekti koostamiseks ja hoonete 
püstitamiseks, välja arvatud üksikelamu kõrvalhooned, suvila kõrvalhooned ja aiamaja 
kõrvalhooned ning teised kuni 20 m² ehitusaluse pindalaga väikehooned.  
 
Detailplaneeringu alusel määratakse maa-alade kruntideks jaotamine ning detailplaneeringuga 
tuleb kavandada detailplaneeringu alalt ligipääs avalikult kasutatavale teele. 
Detailplaneeringute koostamisel tuleb juhinduda Planeerimisseaduse § 9-st.  
 
Detailplaneeringu koostamise kohustusega  alad, kus detailplaneeringu koostamine 
Planeerimisseaduse § 3 lg 2 nimetatud juhtudel on kohustuslik: 

 Kaerepere, Kehtna, Keava, Lelle ja Eidapere alevikud ning Ingliste, Lokuta, Kumma 
ja Kalbu külakeskuste kompaktse hoonestusega alad; 

 kõik planeeritud pere- ja ridaelamu-, tootmis-, kaubandus-, teenindus- ja büroohoone-, 
puhke- ja virgestusmaad; 

 miljööväärtuslikud hoonestusalad. 
 
Väljaspool detailplaneeringu kohustusega alasid võib vallavalitsus otsustada, et 
detailplaneeringu koostamine Kehtna valla haldusterritooriumil on kohustuslik järgmistel 
juhtudel: 

 kui planeeritakse eraldiseisvat üle 1000 m2 ehitusaluse pinnaga tootmis- või 
laohoonet; 

 katastriüksuse sihtotstarbe muutmisel, juhul kui vallavolikogu ei otsusta teisiti; 
 pinnaveekogu piiranguvööndisse hoone või rajatise planeerimisel; 
 väärtuslike kultuuri-, maastiku- ja külamiljööga aladele hoone või rajatise 

planeerimisel; 
 tehnikaspordi raja, autoteenindusjaama või bensiinijaama ehitamisel; 
 üle kahekümne inimese samaaegseks majutamiseks mõeldud majutushoone 

(kämpingu, motelli, puhkeküla, puhkebaasi vms) ehitamisel; 
 spordikompleksi või avaliku supelranna rajamisel; 
 jäätmemajanduse aladel; 
 uue kalmistu rajamisel; 
 üldplaneeringut muutva tegevuse kavandamisel; 
 muudel õigusaktidest tulenevatel ja/või põhjendatud vajadusega juhtudel. 

2.5. Maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alad 

Maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alad, kus detailplaneeringu koostamine 
Planeerimisseaduse § 3 lg 2 nimetatud juhtudel on kohustuslik, on Kehtna, Keava, Kaerepere, 
Eidapere ja Lelle alevikud. 

2.6. Miljööväärtuslikud hoonestusalad 

Miljööväärtuslikena käsitletakse üldplaneeringus alasid, kus miljööd määrav arhitektuur, 
haljastus,  tänava- või teedevõrk või krundijaotus on hästi säilinud ja üldmulje harmooniline 
ning mille kvalitatiivne tase väärib säilitamist. Paljudele juhtudel tähendab see, et väärtuslik 
pole mitte iga maja või objekt üksinda, vaid neist kujunev ansambel või kooslus.  
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Erinevatele ajaetappidele on iseloomulik omapärane planeerimisviis, ehitusmaterjalid, 
arhitektuursed lahendused ja haljastuse elemendid. Nimetatuga tuleb arvestada, et säiliks 
ajastule iseloomulik miljöö.  
 
Olemasolevate hoonete renoveerimisel tuleb võimaluse piirides kinni pidada algsetest 
viimistlusmaterjalidest ning kujundusdetailidest. Juurdeehitised tuleb ehitada hoone mahulist 
lahendust ja arhitektuurset algideed rikkumata. Uusehitiste rajamisel saab määravaks just 
nende maht (säilima peavad hoonete gabariidid ja ehitusalused pinnad) ja materjalikasutus 
(kasutama peab piirkonnale omast traditsioonilist ehitusmaterjali). Tuleb säilitada 
olemasolevat asustus- ja õuestruktuuri ning vältida silmatorkavalt mahult erinevaid maju kui 
on ümbruskonnas.  
 
Üldplaneeringuga on määratud miljööväärtuslikeks hoonestusaladeks:  

 Kalbu küla kompaktse hoonestusega ala – tegemist on säilinud ridakülaga, kus hooned 
paiknevad mõlemal pool küla läbivat teed ning hoonestuse tihedus on üsna varieeruv, 
kuid sellele vaatamata väärib küla õuestruktuur tervikuna säilitamist. Uute õuede 
rajamisel on oluline säilitada ridaküla struktuur ning hoonete paigutus krundil. 

 Kumma küla keskus – tegemist on ainulaadse lehvik-küla tüüpi külaga, kus on 
täielikult säilinud ajalooline külastruktuur. Hooned paiknevad valdavalt ühel pool teed 
ning teisele poole teed jäävad pikkade siiludena talude põllumaad. Uute hoonete 
rajamine on keelatud külateest põhja- ja idapool, kus paiknevad väärtuslikud 
põllumaad. Soovitav on olemasolevate talude korrastamine ning renoveerimine 
kasutades piirkonnale omaseid materjale. Perspektiivis nähakse ette Kumma lauda 
likvideerimine. 

2.7. Väärtuslikud põllumaad 

Väärtuslikud põllumaad on esitatud üldplaneeringu kaardil. Väärtuslikeks on määratud 
põllumaad boniteediga 44 ja kõrgemad. Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus on 
fikseeritud väärtusliku põllumaa määramise piiriks 48 boniteedipunkti. Kehtna valla 
üldplaneeringus on langetatud vastavat piiri 44 boniteedipunktini, kuna Kehtna vald on 
ajalooliselt olnud tugevate põllumajandustootmise traditsioonidega, siis tagab väärtuslike 
põllumaade fikseerimine alates 44 hindepunktist piisava põllumaa säilimise ja välistab nende 
täisehitamise. Üldjuhul kuuluvad väärtuslikud põllumaad säilitamisele ning on mõeldud 
sihtotstarbeliseks kasutamiseks.  
 
Ehitus- ja kasutustingimused, mis tagavad väärtusliku põllumaa säilimise: 

 väärtuslikud põllumaad tuleb säilitada põllumajanduslikuks tootmiseks ja nendele 
tuleb tagada juurdepääs; 

 tuleb hoida korras maaparandussüsteemid; 
 tuleb vältida väärtusliku põllumaa metsastamist ja metsastumist ning keelata sellelt 

huumuskihi koorimine müügi või muu tegevuse eesmärgil; 
 juhul kui väärtusliku põllumaa maa-ala ei ole suurema põllumassiivi osa ning on 

väiksem kui 2 ha, siis võib alale planeerida uushoonestust, samas kaugus lähimast 
hoonetekompleksist peab olema vähemalt 300 m; 

 detailplaneeringu või projekteerimistingimuste alusel võib üldjuhul lubada 
uushoonestust vanadel talukohtadel ja juhul, kui lähima olemasoleva 
hoonetekompleksini jääb vähemalt 300 m; 

 tiheasustusaladel ja nende lähiümbruses võib vajadusel lubada uushoonestuse rajamist 
väärtuslikule põllumaale, kui see on vajalik valla arenguvajaduste tagamiseks ning 
toimub senist asustusmustrit jätkates. 
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2.8. Väärtuslikud maastikud, pargid, haljasalad, maastiku üksikelemendid ning 

looduskooslused 

Raplamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asutust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused” loob eeldused keskkonnakaitselistest ja maastikulistest väärtustest 
lähtuvalt põhjendatuma ruumistruktuuri kujunemiseks ja säästvaks arenguks ning sätestab 
ühtsed põhimõtted, mille alusel suunata maa-alade kasutamist ja kaitset jätkusuutlikul viisil. 
 
Planeeringu koostamisel lähtuti põhimõttest, et pole olemas absoluutselt tähtsusetuid ja 
tähtsaid maastikke, vaid igal maastikul on oma koht ajas ja ruumis. Fikseeritud 
hindamiskriteeriumite abil suudeti eristada maastikke, mis omavad teatud aspektidest 
lähtuvalt kõrgemat väärtust kui ülejäänud ning vajavad seetõttu säilitamist. 
 
Eelkõige käsitleti ja väärtustati traditsioonilist kultuurmaastikku, kus on kontsentreeritult 
säilinud meie ajaloo erinevate ajastute jäljed. Maastike hindamise ja määratlemise aluseks 
olid põhiliselt viit tüüpi väärtused: kultuurilis-ajalooline, esteetiline, looduslik, rekreatiivne 
(turismipotentsiaal ja puhkeväärtus) ja identiteediväärtus. Määratletud on ka kaunid teelõigud 
ja ilusate vaadetega kohad. Väärtuste hindamine toimus kaardianalüüside, välitööde ja elanike 
küsitlustena ning kirjandusallikatele tuginedes. 
 
Nimetatud väärtuste alusel jagati väärtuslikud maastikud kolme kategooriasse: 

 maakondlik, võimalik riikliku tähtsusega maastik (I tähtsusklass – kõige 
väärtuslikumad); 

 maakondliku tähtsusega maastik (II tähtsusklass – väga väärtuslikud); 
 probleemsed alad, mis omaksid suurt väärtust, kui nad oleksid paremini hooldatud. 

 
Kehtna vallas asuvad järgmised väärtuslikud maastikud: 

 Kädva-Paluküla – asub Käru ja Kehtna valdades 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. 

 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. 

 Kumma-Kaerepere – kohaliku tähtsusega. Põline Kumma küla oma hästi säilinud 
kultuurmaastiku ning tugeva külakogukonnaga. Estonia mäed ja järv. Raudteesild ja 
vaade sellelt. Õnnestunud kolhoosiaegne haljastus Kaerepere alevikus. 

 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 üks (oletavasti kaks) on olnud kasutusel 
linnamäena. Täpsemalt Keava linnus (1054) Linnaaluste külas, mis on üksik järskude 
nõlvadega küngas Keava mägede lõunapiiril vastu põlde. See on üldse esimene 
kirjalik teade Rapla maakonna paikade kohta. Keava mäed pakuvad suurepäraseid 
vaateid Keava rabale. Piirkonnas on säilinud sajanditetagune maastikustruktuur.  

 Kehtna-Kalbu – kohaliku tähtsusega. Kehtna mõisa peahoone, kus asusid 1925. 
aastal tööd alustanud Kehtna Kõrgem Kodumajanduskool ja sellele järgnenud 
õppeasutused, hilisem  sovhoostehnikumi kontor. Selle ümber on suur ja liigirohke 
(110 liiki, neist 80 võõramaised) kaitsealune park koos tiikidega. Mõisahoonet 
ümbritsev park on rajatud arvatavasti 18. sajandi lõpus üheaegselt peahoonega ning 
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sajand hiljem rekonstrueeritud. Mõisahoone kuulub eraomanikule, pargi maa-ala 
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 küla kohaliku tähtsusega. Külas asus 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. 

 Vastja – kohaliku tähtsusega. Põline küla Iidase pärna ja ohvrikiviga. Hästi säilinud 
20.-30. aastate maastikustruktuur. Vastja Vabariigi lood. Kõrts. Vastjas töötas ka kool 
(Kooli talus). 

 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 (esimesed teated 1559. aastast, mil ta oli 
Pärnu komptuurkonna keskuseks). 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 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 pühapuuga. Lelles asub apostliku õigeusu 
kirik ning Eidaperre mineva maantee ääres ka kaks kalmistut, millest vanemat küll 
enam matmiseks ei kasutata. 

 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. 

 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. Eidapere mõisa maadele ehitati 19. sajandi 
algupoolel klaasivabrik, mis töötas 1928. aastani ja ongi 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. Alevikku läbib ka Tallinn - 
Pärnu raudtee. 

 
Raplamaa väärtuslike maastike reservaladena on arvel: Ohekatku - koolimaja, Ohekatku park 
ja tamm, Hiie soo, Mukri (Mukre) vana külamaastik, vahelduv maastik, Eidapere järv, 
vaatetorn,  Selja mäed, klaasitööstuse tee.  
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Raplamaa ilusate teelõikudena, mis paistavad silma kaunite vaadete poolest  on Raplamaa 
maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” ära 
märgitud Hõreda-Rapla tee, Lelle-Eidapere tee, Käru-Lungu-Kädva-Paluküla tee ja 
Ingliste-Keava tee. Elamuslik oli ka Tallinn-Rapla-Türi maantee lõik (nn. Emmako 
metsavahe), mis aga teeäärsete puude mahavõtmisega ja mõnel kinnistul tehtud lageraiega on 
kaotanud palju oma esialgsest ilust. 
 
Väärtusliku maastiku maa-alale ehitamisel tuleb tagada senise asustusstruktuuri ja ajalooliselt 
väljakujunenud külatüüpide säilimine. Uushoonestuse rajamisel ja olemasolevate hoonete 
rekonstrueerimisel tuleb järgida konkreetsele väärtuslikule maastikule iseloomulikke 
arhitektuurilisi eripärasid (hoonete kõrgused, mahud ja paigutus krundil, katuse(kalded)tüübid 
ja värvid, traditsioonilised materjalid, hoonetevahelised kaugused, hoonete kaugus teedest 
ning pinnaveekogudest, piirdeaiad, kõrvalhoonete arv ja paigutus krundil). Oluline on tagada 
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus väljatoodud maastikule omaste väärtuste säilimine 
ning üldiste hooldussoovituste täitmine.  
 
Perspektiivis tuleb koostada kõigile Kehtna valla väärtuslikele maastikele 
maastikuhoolduskavad, mis käsitletavad konkreetse maastiku eripärasid ning annavad täpsed 
juhised alade kasutamiseks, hooldamiseks ja hoonestamiseks. Maastikuhoolduskavad peab 
Kehtna Vallavalitsus koostama ise või nägema ette finantsilised vahendid valla arengukavas 
ja eelarves maastikuhoolduskavade koostamiseks. 

2.9. Roheline võrgustik 

Ulatuslik osa Kehtna vallast on kaetud rohelise võrgustiku aladega.  
 
Tugiala T7 üks osa hõlmab Kehtna vallas Linnaaluste, Ohekatku, Palasi, Lalli, Paluküla küla 
ning sellel paikneb ka Kõnnumaa MKA. Tugiala T7 teine osa hõlmab Saarepõllu, Kõrbja, 
Mukri, Reonda, Ellamaa küla ning sellel paikneb Mukri MKA. Tugiala T7 kolmas osa 
hõlmab Nõlva ja Selja küla. 
 
Tugiala T8 on samuti kahes osas: Kastna, Põllu, Koogiste ja Mukre külas ning Lokuta külas. 
 
Tugialad seostuvad omavahel terviklikuks võrgustikuks roheliste koridoride kaudu, mis 
ühtlasi ka metsloomade rändeteedeks. Koridoridel võib esineda konfliktikohti, kus raudtee või 
suurem maantee lõikab läbi loomade rändetee. 
 
Kehtna vallas paiknevad koridorid  K8 (laiusega 1 km) ja K9 (laiusega 0,25 km) alljärgnevalt: 

 Rapla linna ida- ja lõunaküljel koridor K8. Konfliktikohtadeks on Tallinn-Pärnu 
raudtee ja Tallinn-Rapla-Türi maantee. 

 Valla kirdepiiril koridor K8 läbi Lau ja Ingliste küla. Konfliktikohti ei ole. 
 Valla idapiiril koridor K8 Lalli ja Kastna külas. Konfliktikohaks lähestikku asuvad 

Lelle-Viljandi raudtee ja Tallinn-Rapla-Türi maantee. 
 Kõnnumaa MKA-lt läbi Vastja küla Järvakandi alevi suunas kulgev koridor K8. 

Konfliktikohtadeks lähestikku asuvad Tallinn-Pärnu raudtee ja Tallinn-Rapla-Türi 
maantee, Imsi raba turbatootmisala, Rapla-Järvakandi-Kergu maantee. 

 Koridor K9 Koogiste, Lokuta, Haakla; Hiie, Kärpla ja Laeste küla metsamaadel. 
 Koridor K8 Nõlva ja Selja külas Järvakandi alevist lõunas. Konfliktikoht Rapla-

Järvakandi-Kergu maantee. 
 Koridor K9 Ellamaa külas. Konfliktikohti ei ole. 
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Tugialadel T8 on konfliktikohtadeks tugiala läbiv Tallinn-Pärnu raudtee Kenni ja Koogiste 
külas. 
 
Rohelist võrgustikku toetavad looduskaitsealad, Natura 2000 alad, püsielupaigad, hoiualad, 
pärandkultuurmaastikud.  
 
Rohelise võrgustiku piire on üldplaneeringu koostamise käigus korrigeeritud ning muudetud 
piirid on esitatud üldplaneeringu kaardil. 

2.10. Kaitstavad loodusobjektid (looduskaitseseadus § 4) 

Kõik Kehtna vallas paiknevad kaitstavad loodusobjektid kuuluvad säilitamisele ning 
üldplaneeringuga ei täpsustata nende kaitserežiimi. Kaitstavate objektide nimekiri on toodud 
lisas 1. Olulisemad seadusandlikud piirangud on välja toodud üldplaneeringu lähteandmete 
dokumendis. 
 
Kehtna vallas paikneb hulk objekte, mis on väärtuslikud kohalikele elanikele ning seetõttu 
võetakse üldplaneeringuga olulisemad objektid kohaliku kaitse alla. 
 
Üldplaneeringuga võetakse kohaliku kaitse alla: 

 Eidapere alevikus: 
o „Raimond Kukke mälestuskivi”; 
o „Eidapere esmamainimise kivi”; 

 Nõlva külas: 
o puisniit; 
o „Laimetsa tammed”; 

 Kenni külas August Mändmaa mälestuskivi; 
 Saunakülas Tammiku rändrahnud; 
 Pae külas Kurtna talu hiiekoht; 
 Ingliste külas Jaalimäe lehiste allee; 
 Kalbu külas Ullo Toomi mälestuskivi; 
 Kehtna alevikus Uno Tinitsa mälestuskivi; 
 Kaerepere alevikus Tenno Teetsi mälestuskivi; 
 Lalli külas Madise allikas. 

 
Kohaliku kaitse alla võetavatele objektidele rakendatakse Looduskaitseseaduse § 31 tulenevat 
kaitsekorda ning seda üldplaneeringuga ei leevendata. Sarnaselt kehtestatakse kohaliku kaitse 
üksikobjektidele 50 m ulatuses kaitsevöönd. 

2.11. Muinsuskaitse 

Kehtna vallas asuvate muinsuskaitseobjektide nimekiri on toodud üldplaneeringu lisas 2. 
Üldplaneeringuga objektide kaitserežiimi ei täpsustata. 

2.12. Teede asukoht ning liikluskorralduse üldised põhimõtted 

2.12.1. Üldpõhimõtted 
Üldplaneeringuga esitatakse olemasolevad teed ning teekaitsevööndid (seisuga 1. jaanuar 
2008). Detailplaneeringu ja ehitusprojekti käigus tuleb vajadusel planeerida uued kogujateed 
nii olemasolevate kui uute hoonete teenindamiseks. Uute arendusalade planeerimisel on 
soovitav vältida täiendavate mahasõitude planeerimist tugimaanteedele T-15 Tallinn-Rapla-
Türi ja T-27 Rapla-Järvakandi-Kergu. 
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2.12.2. Riigimaanteed 
Vastavalt Teeseadusele on kõikidel riigimaanteedel teekaitsevöönd 50 meetrit mõlemal pool 
sõiduraja telge, mille piires võib tee valdaja kitsendada maaomanike tegevust hoonete ja 
rajatiste püstitamisel. Teeseaduses sätestatud juhtudel tuleb tegevus kooskõlastada 
Teedevalitsusega. Teekaitsevööndisse on lubatud paigaldada kommunikatsioone paralleelselt 
teega (va. tee konstruktsioonidesse). Lubatud on kommunikatsioonide ristumised teega 
(sellisel juhul on lubatud kommunikatsioonide paigaldamine tee konstruktsioonidesse). 
 
Lisaks teekaitsevööndile on riigimaanteedel sanitaarkaitsevöönd, mille ulatus oleneb 
konkreetse tee liiklussagedusest vastavalt tee projekteerimise normidele ja nõuetele. 
Sanitaarkaitsevööndis on elamine ja puhkamine inimese tervisele ohtlik, kuna 
sanitaarkaitsevööndis võidakse ületada müra normtasemeid, mis on kehtestatud elamute 
rajamiseks. Juhul kui analüüsi tulemustel selgub, et elamuehitus on siiski võimalik, võib seda 
lubada, vastasel juhul on lubatud tee sanitaarkaitsevööndis tootmistegevus. Mürauuringuid on 
soovitav läbi viia väljaspool tiheasustusalasid.  

2.12.3. Kohalikud teed ja tänavad 
Kõik kohalikud teed ja tänavad peavad olemas avalikult kasutatavad ning üldplaneeringuga 
kehtestatakse kohaliku tee kaitsevööndi laiuseks 20 meetrit tee teljest. Detailplaneeringu 
koostamisel või hajaasustuses krundi jagamisel tuleb ette näha tee kruntimine 
transpordimaaks, mille kohta sõlmitakse tee avaliku kasutamise leping omavalitsusega või 
sundvõõrandatakse tee omavalitsusele. Tänava kaitsevööndi laius on 4 meetrit tänava teemaa 
piirist.  

2.12.4. Erateed 
Erateed teenindavad üksikmajapidamisi ning planeeritavad erateed peavad olema ehitatud 
nõuetele vastavalt. Maa-alade kruntimisel võib kavandada eratee kuni viie krundi 
teenindamiseks, vastasel juhul peab moodustama avalikult kasutatava tee. Hajaasustatud 
aladel maa-ala jagamisel kruntideks elamuehituse eesmärgil ning detailplaneeringu 
kohustusega alal tuleb moodustada eraldi transpordimaa krunt.  

2.13. Eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks määramine 

Detailplaneeringu koostamise või hajaasustuses krundi jagamise käigus seatakse tingimuseks, 
et planeeritaval alal tuleb ette näha tee kruntimine transpordimaaks, mille kohta sõlmitakse 
vajadusel omavalitsusega tee avaliku kasutamise leping või sundvõõrandatakse tee 
omavalitsusele. Eratee avalikuks kasutuseks määramine toimub avalikkuse huvides ja mõjuva 
põhjuse alusel, milleks võib olla juurdepääsu tagamine kallasrajale, matkarajale, looduse 
õpperajale, suusarajale, vaatamisväärsusele või muule avalikule objektile ning juhul kui on 
tekkinud konflikte läbipääsuga (juurdepääs olemasolevale või planeeritavale krundile). 

2.14. Põhilised tehnovõrgud ja trassid 

2.14.1. Üldpõhimõtted 
Üldplaneeringuga on fikseeritud peamiste tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu 
kohustusega aladel ja juhtudel tuleb tehnovõrgud planeerida maa-alustena, üldjuhul avaliku 
tee/tänava maa-alale. Detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada, et oleks võimaldatud 
tehnovõrkude laiendamine naaberkrundile, luua võimalus naaberala tehnovõrkude 
ühendamiseks planeeritava maa-ala tehnovõrkudega. Tupiktänavate kavandamisel uutes 
elamupiirkondades tuleb luua naaberalaga jalgteeühenduse kaudu ka tehnovõrguühendus. 
Erinevad tehnovõrkude valdajad peavad täpsustama tehnilisi üksikasju detailplaneerimise ja 
projekteerimise käigus.  
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2.14.2. Elektrivõrk 
Eesti Energia OÜ Põhivõrk omab Kehtna vallas alljärgnevaid 110 kV elektrivõrgu rajatisi: 

 Kehtna 110/10 kV alajaam Lellapere külas. 
 Järvakandi 110/10 kV alajaam. 
 Rapla-Kehtna 110 kV õhuliini L025 lõik Lellapere külas. 
 Kehtna-Järvakandi 110 kV õhuliini L026 lõik Lellapere külas ja Ahekõnnu külas. 
 Järvakandi-Valgu 110 kV õhuliini L027 lõik Nõlva külas. 
 Rapla-Paide 110 kV õhuliini L187 lõik Pae, Ingliste ja Lau külas. 

 
Õhuliinid L026 ja L027 on ühendatud Järvakandi alevis paikneva Järvakandi 110/10 kV 
alajaamaga. Vastavalt Eesti 110 kV elektrivõrgu arengukavale rekonstrueeritakse olemasolev 
Rapla-Kaiu 35 kV õhuliin (Kaiu liin) 110 kV pingele orienteeruvalt aastatel 2015-2020.  
 
Vastavalt „Balti Elektrivõrkude arengukavale” (Balti Grid 2025) ning „Eesti 110...330 kV 
elektrivõrgu arengukavale” on planeeritud ehitada Eesti ja Läti Vabariiki ühendatav uus 330 
kV ühendus Harku-Sindi-Riia 330 kV liin. Koostamisel on trasside valiku uuring ning üks 
alternatiivsetest variantidest läbib Kehtna valda Rapla-Kehtna-Järvakandi-Eidapere vahelisel 
lõigul, kus kasutatakse olemasolevate õhuliinide koridore, millede kaitsevööndite laius 
suureneb liini teljest mõlemale poole 40 meetrini (kogu laius 80 meetrit).  
 
Üldplaneeringus on vajalik arvestada, et 35-110 kV õhuliinide kaitsevööndi laius liini teljest 
mõlemale poole on 25 m (kogu laius 50 m). Õhuliini kaitsevöönd (mõttelised 
vertikaaltasandid) 1-20 kV pingega kõrgepingeliinil on 10 meetrit mõlemal pool liini telge. 
Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt 
piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 
Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast, 
seinast või nende puudumisel seadmest.  
 
Perspektiivis nähakse üldplaneeringuga ette tiheasustusaladel olemasolevate õhuliinide 
maakaablisse viimine. 

2.14.3. Tänavavalgustus 
Kehtna vallas on vallale kuuluv tänavavalgustus Eidaperes, Inglistel, Kaereperes, Keavas, 
Kumma külas, Lelles, Palukülas, Lokutal ja Kehtnas. Täiendava tänavavalgustuse rajamist 
nähakse ette piirkondades, kus inimeste liikumistihedus suurem ning samuti on kõrgem 
omavalitsuse pakutavate avalike teenuste hulk. Võimaluse korral nähakse ette 
tänavavalgustuse rajamist kergliiklusteede ääres, eesmärgiga tõsta liiklemise turvalisust.  
 
Tänavavalgustuse üldised arendamistingimused: 

 tänavavalgustuse rajamisel arvestada turvalisusriskide ja funktsionaalsusega (esmalt 
rajada suurema inimeste kontsentratsiooniga ning liiklusohtlikkesse kohtadesse); 

 tänavavalgustus peab olema visuaalselt miljööga sobiv; 
 uute elektriliinide rajamisel ja rekonstrueerimisel arvestada üldise visuaalse pildiga 

ning võimalusel kasutada olemasolevaid trasse; 
 väljaspool tiheasustusalasid uute liinide rajamisel ja olemasolevate rekonstrueerimisel 

kasutada üldjuhul maakaabelliine; 
 tiheasustusaladel tuleb uued liinid paigaldada maakaabeliinidena ning olemasolevate 

liinide rekonstrueerimisel tuleb üldjuhul kasutada maakaabelliine.  
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2.14.4. Vee- ja kanalisatsioonivõrk 
Ühisveevärk ja kanalisatsioon on täielikult välja arendatud  Kehtna alevikus.  Kaerepere 
alevikus ei ole ühisveevarustus ja  ühiskanalisatsioon täielikult välja ehitatud. Osaliselt on 
ühisveevärk arenenud Lokuta külas, Eidapere alevikus, Lelle alevikus, Keavas ja Ingliste 
külas.  
 
Lelle ja Eidapere alevike vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine on kavas 
tulevikus seoses Pärnu vesikonnas asuvate alevike vastavate süsteemide komplekse 
renoveerimisega. 
 
Kehtna valla purgimissõlm asub Kehtna puhastusseadme juures. Alternatiivseteks 
variantideks on Rapla linna ja Järvakandi alevi purgimissõlmed.  
 
Reovee imbsüsteemide rajamise võimalus lahendatakse igal konkreetsel juhul 
detailplaneeringu koostamise või projekteerimise käigus. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine toimub Kehtna valla ja Kehtna aleviku 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavade alusel. 

2.14.5. Tuletõrje veevõtukohad 
Olemasolevad tuletõrje veevõtukohad, mis säilitatakse ja vajadusel renoveeritakse: 

 Kaereperes:  
o Välja tn; 
o Katlamaja juures; 

 Keavas Koogimäe tee 7 territooriumil veehoidla ja 2 hüdranti; 
 Lelles Tööstuse tn; 
 Lokuta külas: 

o töökoja hoovis; 
o korruselamute juures; 

 Eidaperes: 
o Tallinna mnt korruselamute juures; 
o kultuurikeskuse juures; 
o suurfarmi territooriumil; 

 Kehtnas: 
o Põhikooli veehoidla; 
o Aiandi tänava hüdrant; 
o Staadioni tn 8 elamu juures hüdrant; 
o Staadioni tn 14b garaažide juures hüdrant; 
o Tuletõrjedepoos (Staadioni tn 13a) hüdrant; 
o Staadioni tn 13b hoone juures hüdrant; 
o Lasteaia tn 5 hoone krundil hüdrant; 
o Kehtna MTK pehoone (Kooli tn 1) esise väljaku ääres hüdrant; 
o Viljandi mnt 1 hoone juures hüdrant; 
o Viljandi mnt ja Tiigi tn ristmikul hüdrant; 
o Tiigi tn 4 hoone juures hüdrant; 
o Tiigi tn 10 hoone juures hüdrant; 
o Pargi tänava ääres (Pargi tn 8 hoone vastas) hüdrant; 
o Järvakandi mnt ja Oja tn ristmikul hüdrant. 

 
Looduslikud tuletõrje veevõtukohad: 

 Kaereperes tuletõrje tiik; 
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 Keava mõisa tiik; 
 Lelles: 

o tuletõrje tiik; 
o Viljandi mnt ja Rohu tn ristis; 

 Kehtnas: 
o Kehtna tiik; 
o Kuusiku jõel kuivati juures; 

 Kenni külas Aleti veehoidla; 
 Ingliste küla keskuses Keila jõel (2 tk); 
 Hiiemäe tiik Palukülas; 
 Orika tiik Palukülas; 
 Estonia järv; 
 Lokuta-Vastja teeristi tiik; 
 Vastja veehoidla; 
 Nõlva küla karjäär. 

2.14.6. Reovee kogumisalad 
Veeseaduse § 24 lõike 5 kohaselt määratakse reovee kogumisalad üldplaneeringuga. 
Käesoleva üldplaneeringuga määratakse reovee kogumisaladeks Kaerepere, Kehtna, Keava, 
Lelle ja Eidapere alevikud ning Ingliste ja Lokuta külakeskuste kompaktse hoonestusega alad. 
Lisaks on reoveekogumisalana määratud ala Ahekõnnu külas, mis kuulub Järvakandi valla 
reoveekogumisala hulka. Täpsed reovee kogumisalade piirid on toodud üldplaneeringu 
kaartidel. Vastavalt Veeseaduse § 24 lõikele 4 peab kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks 
tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse 
ja heitvee juhtimiseks suublasse.  

2.14.7. Kaugküttevõrk 
Kaugküttepiirkondadena on määratletud Kehtna ja Kaerepere alevikud. Kaugküttesüsteemid 
eeskätt Kehtna alevikus vajavad suuri investeeringuid trassidesse ja kateldesse.  
 
Hoonete energiasäästlik soojustamine on käimas niihästi elamutes (eeskätt ühistutes) kui ka 
avalikes hoonetes. Tõsiseks probleemiks on ilma ühistuteta elamute soojapidavus ja nende 
elanike suhtumine.  Üksikutes vanemates elamutes on tõeliseks probleemis saanud 
sisserännanud elanike suhtumine ühisvarasse ja teadlik kommunaalmajanduse teenuste eest 
mittetasumine. 

2.14.8. Maaparandusvõrk 
Üldplaneeringu kaardil on esitatud olemasolev maaparandusvõrk. Hilisema 
detailplaneeringute koostamise ja maakorraldustööde käigus tuleb tagada 
maaparandussüsteemide toimimine. Ehitus- ja arendustegevus kuivendatud aladel tuleb 
kooskõlastada Rapla Maaparandusbürooga ning järgida Maaparandusseaduses ja 
põllumajandusministri 25. juuli 2003. aasta määruses nr 75 Maaparandushoiutöödele 
esitatavad nõuded sätestatut.  

2.14.9. Gaasivõrk 
Valla haldusterritooriumi läbib suunaga lõunast põhja D-kategooria Ø720 gaasi 
magistraaltorustik, millelt lähtuvad harutorustikud kõrgrõhu jaotusjaamadele (GJJ). Gaasi 
magistraaltorustikule on kehtestatud kaitsevöönd 10 m torust ja tulenevalt EVS 884:2005 
tuleb planeeritavatele ehitistele ette näha ohutuskuja gaasitorustikust 42 m. 
 
Järvakandi GJJ asub Ahekõnnu külas, siit lähtub B-kategooria jaotustorustik Järvakandi 
alevile. 
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Rapla GJJ asub Pae külas, siit lähtub jaotustorustik Rapla suunas.  
 
Gaasienergia AS kavandab kohaliku gaasitorustiku ehitamist Raplast Kehtna alevikku ja selle 
harutorustikku Kaerepere alevikku. 
 
Kehtna ja Kaerepere alevikes tuleb vanad ja amortiseerunud trassid likvideerida ning mitte 
võtta kasutusele gaasivarustuse arendamisel. 

2.15. Ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine 

Kehtna vallas asuvad või vallaga piirneva järgnevad avalikult kasutatavad veekogud vastavalt 
Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. aasta määrusele nr. 191 „Avalikult kasutatavate veekogude 
nimekirja kinnitamine”. Üldplaneeringuga ei muudeta kalda piirangu-, ehituskeelu- ja 
veekaitsevööndi ning kallasraja ulatust. 
 

Veekogu Ehituskeelu-
vöönd (m) 

*Ehituskeelu- 
vöönd metsamaal 

(m) 

Piiranguvöönd 
(m) 

Veekaitsevöönd 
(m) 

Kallasrada 
(m) 

Keila jõgi 50 100 100 10 4 
Kuusiku jõgi 50 100 100 10 4 
Vigala jõgi 50 100 100 10 4 
Vändra jõgi 50 100 100 10 4 
Imsi oja 50 100 100 10 4 
Velise jõgi 50 100 100 10 4 
Massu jõgi 50 100 100 10 4 
Sauga jõgi 50 100 100 10 4 
Nurtu jõgi 50 100 100 10 4 
Imsi järv 25 50 50 10 4 
Estonia 
paisjärv 25 50 50 10 4 

Räägu 
paisjärv 25 50 50 10 4 

Aleti paisjärv 25 50 50 10 4 
 
*Vastavalt Looduskaitseseaduse § 38 lõikele 2 ulatub rannal ja järve või jõe kaldal metsamaal 
ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini. 
 
Tabelis toodud avalikele veekogude kallasrajale peab olema tagatud juurdepääs. Avalikud 
juurdepääsud on näidatud üldplaneeringu kaardil.  
 
Kalda ehituskeeluvööndis on keelatud ehitiste ja rajatiste püstitamine. Kalda piiranguvööndis 
on keelatud ilma kehtestatud detailplaneeringuta maa-ala kruntideks jagamine. 
 
Tehisveekogude rajamise tingimused: 

 üle 100 m2 pindalaga (projekteeritava veepeegli pind) tehisveekogu (v.a. 
maaparandusobjektid) rajamisel ja olemasoleva tehisveekogu laiendamisel üle  100 m2 
on vajalik kohalikult omavalitsuselt taotleda projekteerimistingimused; 

 Vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel või olulise mõju ilmnemisel tuleb enne veekogu 
rajamist läbi viia keskkonnamõju hindamine. 
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2.16. Üldiste riigikaitseliste vajaduste tagamine 

Käesoleva üldplaneeringuga käsitletakse riigikaitsemaana (RR) riigikaitse eesmärgil 
kasutatavat maad ning sinna juurde kuuluvate hoonete ja rajatiste maad. 
 
Käesolevas üldplaneeringus on käsitletav riigikaitsemaana Kaitseliidu saun Koogiste külas ja 
tuletõrje depoo (Staadioni tn 13A) Kehtna alevikus. Uusi riigikaitselisi maid ette ei nähta. 

2.17. Kuritegevusriskide ennetamine 

Üldplaneeringu koostamisel püütakse ennetada turvalisusriske valla territooriumi 
eesmärgipärase kasutamise abil ning välditakse mahajäetud piirkondade tekkimist. Valla 
arengu planeerimisel üritatakse leida rakendusi kõigile ühiskonnagruppidele igas vanuses 
ning läbi ühistegevuse ja rohkete vaba aja veetmise võimaluste välditakse tegevusetust ning 
kuritegelikule teele sattumist. Turvalisusriskide maandamise osas rakendatakse naabrivalvet, 
kuna valvekaamerate paigaldamine ja hooldamine on majanduslikult ebaotstarbekas. 
Kaubandusettevõtete, mis tegelevad alkoholi müügiga, planeerimisel on oluline jälgida nende 
paiknemist koolide ja lasteaedade suhtes.  

2.18. Maakonnaplaneeringu muutmine 

Üldplaneeringuga on täpsustatud Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust 
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud rohelise võrgustiku ja väärtuslike 
maastike piire. Muudatused on esitatud üldplaneeringu kaartidel. 

2.19. Üldplaneeringu elluviimine 

2.19.1. Üldplaneeringu elluviimine 
Üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks on ruumilise arengu põhimõtete fikseerimine ning 
erinevate maakasutuse juhtfunktsioonide ehitamis- ja kasutamistingimuste määramine. 
Üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele ja projekteerimistingimuste 
määramisele.  
 
Üldplaneering määrab piirkonna üldise maakasutuse, üldplaneeringu tulemusel ei 
toimu kohest maaüksuste sihtotstarvete muutmist ning reeglina ka sundvõõrandamist. 
Üldplaneeringuga reserveeritakse maa-alad mingiks kindlaks sihtotstarbeks (näit. 
elamine, tootmine, äri jne). Maaomanik saab oma maad reeglina kasutada edasi samal 
otstarbel nii kaua kui soovib. Üldplaneeringus toodud tingimustega on kohustuslik 
arvestada arendustegevusel. Üldplaneering loob üldised alused järgnevate aastate 
ehitus- ja arendustegevuseks. 
2.19.2. Detailplaneeringute koostamise vajadus ja majanduslikud võimalused 
üldplaneeringu elluviimiseks 
Detailplaneeringute koostamine toimub kooskõlas üldplaneeringuga. Üldplaneeringut muutva 
detailplaneeringu koostamise eelduseks on piisava avaliku huvi esinemine. Avaliku huvi 
määratlemisel lähtutakse eelkõige vallaelanike õigustatud vajadustest ning asjakohastest 
pöördumistest, võttes aluseks valla arengu iseärasused. Üldplaneeringut muutvaid 
detailplaneeringuid võib lubada vaid erandjuhul. 
 
Kehtna valla kui omavalitsuse ülesannete paremaks täitmiseks ja arenguvajaduste 
rahuldamiseks ning vajalike objektide rajamiseks koostatakse detailplaneeringuid Kehtna 
valla eestvõtmisel vastavalt Kehtna valla arengukavale ja muudele strateegilistele 
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dokumentidele. Oluliseks on siinkohal esmatähtsa infrastruktuuri rajamine (ühisveevärk ja –
kanalisasioon, kergliiklus, tänavavalgustus).  
 
Rahalised kohustused, mis kerkivad üles seoses detailplaneeringute koostamisega 
(esmajärjekorras on tarvilik koostada detailplaneeringud, mis on avalike teenuste pakkumise 
seisukohast olulised) peavad olemas ette nähtud valla arengukavas ja eelarves. 
 
Üldjuhul rajab detailplaneeringus kavandatud tehnilise infrastruktuuri (elektri-, side-, 
kanalisatsiooni-, vee-, telekommunikatsiooni-, küttevõrgu vms ja välisvalgustuse ning 
võrkude teenindamiseks vajalikud rajatised) ja avaliku ruumi (avalikult kasutatavad teed, 
kergliiklus, parkimis- ja liikluslahendus, maastikukujundus ja avalik haljastus, laste 
mänguväljakud) nii planeeritaval alal kui vajadusel ka väljaspool planeeringuala 
detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik. 
 
Detailplaneeringuga uute elamute kavandamisel määratakse Kehtna Vallavalitsuse ja 
detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku vahel kindlaks detailplaneeringu koostamisest 
huvitatud isiku kohustused sotsiaalse infrastruktuuri objektide rajamiseks (kool, lasteaed, 
raamatukogu, spordihoone, spordiplats, kooskäimise hoone, rahvamaja vms), juhul kui seda 
peetakse vajalikuks arvestades Kehtna Vallavalitsuse majanduslikke võimalusi.  

2.20. Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad maakasutus- ja ehitustingimused 

Vastavalt Hädaolukorraks valmisoleku seadusele § 20 lõike 1 punktile 3 tuleb Kehtna 
Vallavalitsusel üldplaneeringu koostamisel arvestada riskianalüüsiga, s.t. vallas tekkida 
võivaid võimalikke hädaolukordi ja sellest tulenevaid ohte keskkonnale, inimese tervisele ja 
varale ning muudele elutähtsatele valdkondadele. Ehitus- ja arendustegevuse käigus 
arvestatakse Hädaolukorraks valmisoleku seaduses ja Rapla maakonna riskianalüüsis ja 
kriisireguleerimisplaanis sätestatut ning täiendavaid meetmeid üldplaneeringuga ei kavandata.  
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 LISA 1 – kaitstavate loodusobjektide nimekiri 

Kehtna vallas paiknevate kaitstavate loodusobjektide (looduskaitseseadus § 4) nimekiri on 
esitatud vastavalt Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse (EELIS – Eesti looduse 
infosüsteem) andmetele. 
 
Looduskaitse üksikobjektid: 

 Mihka-Jüri allikad 
 Iidase pärn 
 Bormeistri põlispuud 
 Kastna Hiiepärn 
 Hiiekõnnu kasesalu 
 Mikumäe pärn 
 Ohekatku tamm 
 Keava kahar mänd 
 Keava lehisepuistu 
 Tammiku tammed 
 Tuberiku vaher 
 Selja mäed 
 Imsi järv 
 Estonia mägi (ees- ja tagamägi) 
 Kalbu suurkivi 

 
Kaitsealad: 

 Ingliste park 
 Pae maastikukaitseala 
 Kõnnumaa maastikukaitseala 
 Keava põlispuud 
 Kehtna park 
 Räägu-Tõnise ja Räägu-Kupja männikud 
 Lellapere põlispuud 
 Kuningapalu 
 Lelle park 
 Tillniidu looduskaitseala 
 Mukri maastikukaitseala 
 Eidapere põlispuud 
 Eidapere park, Eidapere metskonna park 
 Taarikõnnu looduskaitseala 

 
Hoiualad: 

 Kõnnumaa hoiuala 
 Kastna hoiuala 
 Tillniidu hoiuala 
 Nõlvasoo hoiuala 
 Mukri hoiuala 

 
Natura 2000 loodusalad: 
Loodusalad Kood Pindala ha 
Pae EE0020330 33,48 
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Raikküla-Paka EE0020322 120,42 
Kõnnumaa EE0020325 10 914,56 
Kastna-Rapla EE0020335 860,74 
Tillniidu EE0020326 354,62 
Mukri EE0020327 2198,11 
Taarikõnnu EE0020315 2842,95 
Nõlvasoo EE0020337 1101,62 
Salavalge-Tõrasoo EE0020314 4317,48 

 
Natura 2000 linnualad: 
Linnualad Kood Pindala ha 
Taarikõnnu-Kaisma EE0020340 7332,61 
Kõnnumaa-Väätsa EE0020341 17 578,33 
 
Püsielupaigad: 

 Vastja metsise püsielupaik 
 Ahekõnnu metsise püsielupaik 
 Haakla väike-konnakotka püsielupaik 
 Koogiste väike-konnakotka püsielupaik 
 Koogiste väike-konnakotka püsielupaik 
 Aleti must-toonekure püsielupaik 
 Nõlvasoo metsise püsielupaik 
 Selja metsise püsielupaik 

 
Vääriselupaigad: 

 VEP nr. 101065 
 VEP nr. 101065 
 VEP nr. 124001 
 VEP nr. 124002 
 VEP nr. 124004 
 VEP nr. 124007 
 VEP nr. 124009 
 VEP nr. 124010 
 VEP nr. 124011 
 VEP nr. 124012 
 VEP nr. 124013 
 VEP nr. 124015 
 VEP nr. 124016 
 VEP nr. 124018 
 VEP nr. 124020 
 VEP nr. 124021 
 VEP nr. 124022 
 VEP nr. 124023 
 VEP nr. 124024 
 VEP nr. 124025 
 VEP nr. 124026 
 VEP nr. 124027 
 VEP nr. 124028 
 VEP nr. 124029 
 VEP nr. 124030 
 VEP nr. 124031 
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 VEP nr. 124032 
 VEP nr. 124034 
 VEP nr. 124035 
 VEP nr. 124036 
 VEP nr. 124037 
 VEP nr. 124038 
 VEP nr. 124039 
 VEP nr. 124040 
 VEP nr. 124041 
 VEP nr. 124042 
 VEP nr. 124043 
 VEP nr. 124125 
 VEP nr. 124126 
 VEP nr. 124127 
 VEP nr. 124130 
 VEP nr. 124131 
 VEP nr. 124132 
 VEP nr. 124133 
 VEP nr. 124134 
 VEP nr. 124135 
 VEP nr. 124136 
 VEP nr. 124137 
 VEP nr. 124138 
 VEP nr. 124141 
 VEP nr. 124142 
 VEP nr. 124143 
 VEP nr. 124146 
 VEP nr. 124148 
 VEP nr. 124151 
 VEP nr. 124152 
 VEP nr. 124153 
 VEP nr. 153071 
 VEP nr. 153072 
 VEP nr. 153073 
 VEP nr. 153079 
 VEP nr. 153080 
 VEP nr. 153081 
 VEP nr. 153082 
 VEP nr. 153083 
 VEP nr. L00038 
 VEP nr. L00106 

 
I kaitsekategooria loomad: 

 Aquila chrysaetos (kaljukotkas) 
 Ciconia nigra (must-toonekurg) 
 Aquila pomarina (väike-konnakotkas) 

 
I kaitsekategooria taime-, seene- ja samblike liike Kehtna vallas ei ole tuvastatud. 
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LISA 2 – muinsuskaitseobjektide nimekiri 

Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 2 on mälestis riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi või 
selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, 
etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu 
kultuuriväärtus, mille tõttu see on seaduses sätestatud korras tunnistatud mälestiseks.  
 
Muinsuskaitseseaduse § 3 järgi on mälestise liigid:  
Mälestis on kinnis- või vallasmälestis vastavalt asjade kinnis- ja vallasasjadeks liigitamisele.  
 
Kinnismälestiseks võivad olla järgmised asjad või asjade kogumid: 
1) muinas-, kesk- ja uusaegsed asulakohad, linnused, pelgupaigad, kultusekohad, 
matusepaigad, muistsed põllud, teed, sillad, sadamakohad, veealused rajatised ning 
tööndusega seotud kohad; 
2) kunsti- ja kultuuriloolise väärtusega tsiviil-, tööstus-, kaitse- ja sakraalehitised ning nende 
ansamblid ja kompleksid; 
3) teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad ehitised; 
4) monumentaalkunsti teosed; 
5) ajaloolise väärtusega ehitised, mälestusmärgid, kalmistud, paigad (maa-alad) ja 
loodusobjektid.  
 
Vallasmälestiseks võivad olla järgmised asjad või asjade kogumid: 
1) kinnismälestisest eemaldatud osad; 
2) arheoloogilised leiud, etnograafilised ja ajaloolised asjad ning nende kollektsioonid; 
3) kunsti-, usundi- ja kultuuriloolise väärtusega kujutava ja tarbekunsti teosed ning nende 
kollektsioonid; 
4) teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad masinad ja seadmed.  
 
Mälestised võib liigitada arheoloogia-, arhitektuuri-, kunsti-, tehnika- ja ajaloomälestisteks.  
Vallasmälestise kasutamise kitsendused.  
Muinsuskaitseameti loata on keelatud vallasmälestist: 
1) eemaldada kinnismälestisest, mille juurde see kuulub; 
2) konserveerida, restaureerida, remontida või muuta mälestise ilmet muul viisil; 
3) kasutada otstarbel, mis ohustab mälestise säilimist.  
 
Kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal kehtivad kitsendused.  
Muinsuskaitseameti ning vallavalitsuse loata on kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal 
keelatud järgmised tegevused: 
1) konserveerimine, restaureerimine ja remont; 
2) ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise teel, ning 
lammutamine; 
3) katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täisehitamine; 
4) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute) piiride 
muutmine ning kruntimine; 
5) krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine; 
6) katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate jms 
muutmine; 



KEHTNA VALLA ÜLDPLANEERING – SELETUSKIRI 

KEHTNA VALLAVALITSUS - 46 - 

7) 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; 
8) siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja -konstruktsioonide algsest asukohast 
eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine; 
9) algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine; 
10) teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine; 
11) haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine; 
12) teisaldatavate äriotstarbeliste objektide (kiosk, müügipaviljon, välikohvik vms), 
valgustuse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning reklaami paigaldamine. 
 
Kehtna valla territooriumil asuvad järgnevad ajaloomälestised. 
Jrk nr Reg nr Mälestise nimi Aadress 

1 8374 Kalbu külakooli hoone Kalbu küla 

2 8371 II maailmasõjas hukkunute ühishaud Kehtna alevik, Kehtna 
mõisa park 

3 8375 Järvakandi kalmistu Käbiküla küla 
4 8372 II maailmasõjas hukkunute ühishaud Lelle kalmistu 
5 8373 Lelle kalmistu Põllu küla 

 
Kehtna valla territooriumil asuvad järgnevad arheoloogiamälestised. 
Jrk nr Reg nr Mälestise nimi Aadress 

1 11938 Kultusekivi Ingliste küla 
2 11939 Kalmistu Kalbu küla 
3 11940 Kivikalme Koogimäe küla 
4 11941 Asulakoht Kumma küla 
5 11942 Kalmistu "Ristimägi" Kumma küla 
6 11943 Kivikalme Kumma küla 
7 11944 Kivikalme Kumma küla 
8 11945 Kivikalme Kumma küla 
9 11946 Kivikalme Käbiküla küla 

10 11947 Kivikalme Käbiküla küla 
11 11948 Kivikalme Käbiküla küla 
12 11949 Kivikalme Käbiküla küla 
13 11950 Keava linnus Linnaaluste küla 
14 11951 Kalmistu "Kabeliase" Lokuta küla 
15 11952 Kivikalme Nadalama küla 
16 11953 Kivikalme Nadalama küla 
17 11954 Kivikalme Nadalama küla 
18 11955 Kivikalme Nadalama küla 
19 11956 Kivikalme Nadalama küla 
20 11957 Kultusekivi Ohekatku küla 
21 11958 Kultusekivi Ohekatku küla 
22 11959 Kultusekivi Ohekatku küla 
23 11960 Ohvritamm Ohekatku küla 
24 11961 Kultusekivi Pae küla 
25 27194 Paluküla Hiiemägi Paluküla küla 
26 11962 Kultusekivi Vastja küla 

 
Kehtna valla territooriumil asuvad järgnevad arhitektuurimälestised. 
Jrk nr Reg nr Mälestise nimi Aadress 

1 15194 Ingliste mõisa peahoone Ingliste küla 
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2 15195 Ingliste mõisa park Ingliste küla 
3 15196 Ingliste mõisa ait-kuivati Ingliste küla 
4 15197 Ingliste mõisa vesiveski Ingliste küla 
5 15198 Kehtna mõisa peahoone Kehtna alevik 
6 15199 Kehtna mõisa park Kehtna alevik 
7 15200 Kehtna mõisa valitsejamaja Kehtna alevik 
8 15201 Kehtna mõisa tall-tõllakuur Kehtna alevik 
9 15202 Kehtna mõisa sepikoda Kehtna alevik 

10 15203 Kehtna mõisa kaalurehi Kehtna alevik 
11 15204 Kehtna mõisa laut 1 Kehtna alevik 
12 15205 Kehtna mõisa laut 2 Kehtna alevik 
13 15206 Kehtna mõisa meierei Kehtna alevik 
14 15207 Kehtna mõisa vankrikuur Kehtna alevik 
15 15208 Kehtna mõisa viinavabrik Kehtna alevik 
16 15209 Kehtna mõisa viinakelder Kehtna alevik 
17 15210 Kehtna mõisa härjatall Kehtna alevik 
18 15211 Kehtna mõisa teenijatemaja Kehtna alevik 
19 15212 Kehtna mõisa ait-kuivati Kehtna alevik 
20 15213 Kehtna mõisa jääkelder Kehtna alevik 
21 15214 Keava mõisa peahoone Linnaaluste küla 
22 15215 Keava mõisa valitsejamaja Linnaaluste küla 
23 15216 Keava mõisa ait Linnaaluste küla 
24 15217 Keava mõisa tall Linnaaluste küla 
25 15218 Keava mõisa tall-tõllakuur Linnaaluste küla 
26 15219 Keava mõisa ait-kelder Linnaaluste küla 
27 15220 Keava mõisa kuivati Linnaaluste küla 
28 15221 Keava mõisa tuuleveski Linnaaluste küla 
29 15222 Lelle õigeusu kirik Lelle alevik 

 
Kehtna valla territooriumil asuvad järgnevad kunstimälestised. 
Jrk nr Reg nr Mälestise nimi Aadress 

1 5931 Oblaatide toos, 1872 (valge metall, nikeldatud, 
seest kullatud, graveeritud) Järvakandi kirik 

2 5932 Veinikann, annet. 1935 (messing, hõbetatud, 
seest kullatud, graveeritud) Järvakandi kirik 

3 5933 Kroonlühter kaheteistkümne tulega, annet. 1933 
(pronks) Järvakandi kirik 

4 5934 Kroonlühter kaheteistkümne tulega, 19.saj. 
(pronks, kristall) Järvakandi kirik 

5 5935 Kroonlühter kahekümne tulega, 19.saj. (pronks) Järvakandi kirik 

6 5936 Kroonlühter neljateistkümne tulega, 19.saj. (puit, 
raud, pronksvärv) Järvakandi kirik 

7 5937 Laualühter kolme tulega, 19.saj. (vask, 
hõbetatud) Järvakandi kirik 

8 5938 Laualühter kolme tulega, 19.saj. (vask, 
hõbetatud) Järvakandi kirik 

9 5939 Laualühter, 19.saj. (messing, hõbetatud) Järvakandi kirik 
10 5940 Laualühter, 19.saj. (messing, hõbetatud) Järvakandi kirik 

11 5941 Tornikell, Osberg ja Bade, Helsingfors, 1868 
(pronks) Järvakandi kirik 

12 5942 Piibel, Tartu, 1847; köide S.Säär, Tallinn, 1992 
(nahk, messingpanused) Järvakandi kirik 

13 5943 Oreliprospekt, A.Terkmann, 1915 (puit) Järvakandi kirik 
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14 24141 Kirjutuslaud, 20.saj. I pool (puit, õli, kunstnahk) Järvakandi kirik 
15 24142 Tool, 20.saj. I pool (puit, kunstnahk) Järvakandi kirik 
16 24143 Vitraazaken, Riia töö? 19. saj. (klaas, tinaraamid) Järvakandi kirik 
17 24144 Vitraazaken, Riia töö? 19. saj. (klaas, tinaraamid) Järvakandi kirik 
18 24145 Vitraazaken, Riia töö? 19. saj. (klaas, tinaraamid) Järvakandi kirik 
19 24146 Vitraazaken, Riia töö? 19. saj. (klaas, tinaraamid) Järvakandi kirik 
20 24147 Vitraazaken, Riia töö? 19. saj. (klaas, tinaraamid) Järvakandi kirik 
21 24148 Vitraazaken, Riia töö? 19. saj. (klaas, tinaraamid) Järvakandi kirik 
22 24149 Kantsel, 19.saj. II pool (puit, õli) Järvakandi kirik 

23 24114 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil, 19.saj. II 
pool (õli, lõuend) Lelle EAÕ kirik 

24 24115 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" ikonostaasil, 
19.saj. II pool (õli, lõuend) Lelle EAÕ kirik 

25 24116 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasi 
kuninglikel väravatel, 19.saj. II pool (õli, lõuend) Lelle EAÕ kirik 

26 24117 Ikoon "Neitsi Maarja" ikonostaasi kuninglikel 
väravatel, 19.saj. II pool (õli, lõuend) Lelle EAÕ kirik 

27 24118 
Ikoon "Evangelistid Johannes ja Markus" 
ikonostaasi kuninglikel väravatel, 19.saj. II pool 
(õli, lõuend) 

Lelle EAÕ kirik 

28 24119 
Ikoon "Evangelistid Matteus ja Luukas" 
ikonostaasi kuninglikel väravatel, 19.saj. II pool 
(õli, lõuend) 

Lelle EAÕ kirik 

29 24120 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg" ikonostaasil, 19.saj. 
II pool (õli, lõuend) Lelle EAÕ kirik 

30 24121 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" ikonostaasil, 
19.saj. II pool (õli, lõuend) Lelle EAÕ kirik 

31 24122 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil, 19.saj. II 
pool (õli, lõuend) Lelle EAÕ kirik 

32 24123 Ikoon "Ülestõusmine" (aujärjetagune), 19.saj. II 
pool (õli, lõuend) Lelle EAÕ kirik 

33 24124 Ikoon "Püha Antonius Paduast", 20.saj. I pool 
(kartong, trükk, siiditikand) Lelle EAÕ kirik 

34 24125 Ikoon "Radonezi Sergei" Juuru EAÕ kirikust, 
1860. aastad (õli, lõuend) Lelle EAÕ kirik 

35 24126 
Kirikulipp Kolmainsuse ja Jumalaema 
Kristuslapsega kujutistega, 19.saj. II pool 
(messing, email, õli, plekk, kullatud) 

Lelle EAÕ kirik 

36 24127 
Kirikulipp valitud pühakute ja Ülestõusmise 
kujutistega, 19.saj. II pool (messing, email, õli, 
plekk, kullatud) 

Lelle EAÕ kirik 

37 24128 Kristuse surikuju, 19.saj. II pool (tekstiil, õli, 
plekk, brokaattikand, pärlid) Lelle EAÕ kirik 

38 24129 Uus Testament Juuru EAÕ kirikust, Moskva töö, 
1815 (nahkköide, kullatud) Lelle EAÕ kirik 

39 24130 Irmoloogia, Moskva töö, 1841 (nahkköide, 
kullatud, metallsulus) Lelle EAÕ kirik 

40 24131 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 19/20.saj. ( 
pronks, kullatud) Lelle EAÕ kirik 

41 24132 Tornikell, Moskva töö, 19.saj. II pool (pronks) Lelle EAÕ kirik 
42 24133 Tornikell, Moskva töö, 19.saj. II pool (pronks) Lelle EAÕ kirik 
43 24134 Tornikell, 19.saj. II pool (pronks) Lelle EAÕ kirik 

44 24135 Kristuse surikuju, 19.saj. II pool (tekstiil, õli, 
lõuend, brokaattikand, pärlid) Lelle EAÕ kirik 
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45 24136 Evangeelium (aujärjepealne) pärit EAÕ Juuru 
kirikust, Moskva, 1883 (tekstiilköide, messing) Lelle EAÕ kirik 

46 24137 Evangeelium (aujärjepealne) pärit Juuru EAÕ 
kirikust, Moskva, 1892 (tekstiilköide, messing) Lelle EAÕ kirik 

47 24138 Evangeelium, "Looduse" kirjastus, 1940 
(tekstiilköide, messing) Lelle EAÕ kirik 

48 24139 Evangeelium (talituste), Moskva, 1881 
(tekstiilköide, messing, hõbetatud) Lelle EAÕ kirik 

49 24140 Talituste raamat, Moskva, 1850 (nahkköide) Lelle EAÕ kirik 
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LISA 3 – teed 

Teemaa kasutamisel ja arendamisel kehtivad õigusaktidest tulenevalt järgnevad tingimused: 
 tee kaitse, teehoiu korraldamine, liiklusohutuse tagamine ning teelt lähtuvate 

keskkonnakahjulike ja inimestele ohtlike mõjude vähendamine toimub seaduste alusel; 
 maa-alade juhtfunktsiooniks on teemaa, raudteemaa või liiklust korraldava ja 

teenindava ehitise maa; 
 riigimaanteede (tugimaanteed ja kõrvalmaanteed) kaitsevööndi laius mõlemal pool 

sõiduraja telge (mitme sõiduraja puhul mõlemal pool äärmise sõiduraja telge) on 50 
m; 

 kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge (mitme sõiduraja 
puhul mõlemal pool äärmise sõiduraja telge) on 20 m; 

 tänava kaitsevöönd tiheasustusega aladel 4 meetrit tänava teemaa piirist; 
 piki riigimaanteed planeeritavate liinirajatiste korral tuleb arvestada asjaoluga, et 

liinirajatisi on teeomaniku nõusolekul lubatud paigaldada teemaa piirile (minimaalselt 
1 m piirist), kuid mitte maantee konstruktsioonidesse; 

 eratee avalikuks kasutamiseks määramine toimub teemaa omaniku ja Kehtna 
Vallavalitsuse vahelise kokkuleppe alusel;  

 juhul kui eraõigusliku isiku maal asuvalt teelt on juurdepääs mitmele kinnistule ning 
kinnistute omanikel on tekkinud probleeme oma kinnistule juurdepääsuga, võib 
Kehtna Vallavolikogu määrata eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult 
kasutatavaks teeks Teeseaduses sätestatud korras ja taotleda tee maa-ala 
sundvõõrandamist. 

 
Vastavalt „Teeseaduse” § 36 on teel ja tee kaitsevööndis tee omaniku nõusolekuta 
keelatud: 
1) ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. Detailplaneeringu koostamise 
kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui see on lubatud 
kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus; 
2) ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või ajutist 
müügipunkti või muud teeninduskohta; 
3) takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega; 
4) paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit; 
5) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust; 
6) kaevandada maavara ja maa-ainest; 
7) teha metsa uuendamiseks lageraiet; 
8) teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist tööd.  
 
Riigiteed Kehtna vallas: 
Tee number     Nimetus    Alguskm    Loppkm     Pikkus km 
15 TALLINN - RAPLA - TÜRI  53,318 75,764 22,446 
27 RAPLA - JÄRVAKANDI - KERGU  24,193 26,395 2,202 
27 RAPLA - JÄRVAKANDI - KERGU  29,02 32,882 3,862 
19246 VÄNDRA - LOKUTA - LELLE  6,41 29,458 23,048 
20117 JUURU - RAPLA  6,151 8,843 2,692 
20117 JUURU - RAPLA  9,433 10,143 0,71 
20118 INGLISTE TEE  2,475 3,25 0,775 
20120 KEAVA - HÕREDA  0 13,811 13,811 
20121 LAU - KAIU  0 0,844 0,844 
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20128 PAE - INGLISTE  0 1,6 1,6 
20149 KEHTNA - PÕLMA  0 5,735 5,735 
20150 VALTU - KUMMA  0,06 2,318 2,258 
20151 NADALAMA - KALBU  0 0,543 0,543 
20152 LOKUTA - KEHTNA  0 12,848 12,848 
20153 LELLE JAAMA TEE  0 1,125 1,125 
20154 LELLE - VAHASTU  0 8,438 8,438 
20157 LOKUTA - JÕEKÜLA  0 8,767 8,767 
20158 EIDAPERE - MUKRI  0 8,677 8,677 
20159 EIDAPERE JAAMA TEE  0 0,4 0,4 
20160 LOKUTA - KÕNNU  0 6,027 6,027 
20161 EIDAPERE - KÕNNU  0 3,282 3,282 
20164 JÄRVAKANDI - LOKUTA  0,346 6,69 6,344 
20249 LELLAPERE - KOKUTA  0 4,418 4,418 
20250 HERTU - PÕRSAKU - KEAVA  0 4,706 4,706 
20251 KEHTNA - KOOGIMÄE  0 1,623 1,623 
20252 RÕUE - KEAVA  0 7,1 7,1 
20253 KASTNA TEE  0 1,343 1,343 
20254 AHEKÕNNU TEE  0 3,686 3,686 
Kokku        159,31 
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LISA 4 – maavarade kaevandamine 

Täielikult või osaliselt Kehtna valla territooriumil asuvad maardlad (Maa-ameti andmetel): 

Maavara Maardla nimetus Pindala (ha) Olemasolev situatsioon Planeeritav 
situatsioon 

L - liiv Sillaotsa 26,46 Põllumajandusmaa, 
mäetööstusmaa Ei muutu 

T - turvas Hõreda 242,51 
Metsamajandusmaa, 
mäetööstusmaa, raba, 
osaliselt Pae MKA 

Ei muutu 

T - turvas Keava 1590,2 
Metsamajandusmaa, 
mäetööstusmaa, raba, 
Kõnnumaa MKA 

Ei muutu 

T - turvas Imsi 812,27 
Metsamajandusmaa, 
mäetööstusmaa, raba, 
osaliselt Kõnnumaa hoiuala 

Ei muutu 

T - turvas Laianiidu 1973,46 Metsamajandusmaa, raba Ei muutu 
L - liiv Raja 7,48 Põllumajandusmaa Ei muutu 

T - turvas Kastna 631,66 Metsamajandusmaa, raba, 
Kastna hoiuala Ei muutu 

T - turvas Loosalu 1988,77 Metsamajandusmaa, raba, 
Kõnnumaa MKA Ei muutu 

T - turvas Mukre (Ellamaa) 1594,36 Metsamajandusmaa, raba, 
Mukri MKA Ei muutu 

T - turvas Nõlvasoo 1084,43 Metsamajandusmaa, raba, 
Nõlvasoo hoiuala Ei muutu 

D - dolokivi Hõreda 7,36 Metsamajandusmaa, 
osaliselt Pae MKA Ei muutu 

D - dolokivi Keava 1,65 Metsamajandusmaa aleviku 
territooriumil 

Haljasala ja 
parkmetsa maa, 
pere- ja 
ridaelamumaa 

K - kruus Ahekõnnu 11,4 Põllumajandusmaa Ei muutu 
K - kruus Animatsi 2,86 Põllumajandusmaa Ei muutu 

K - kruus Akla-Küti (Küti) 15,91 Põllumajandusmaa, 
tootmismaa, elamumaa Ei muutu 

T - turvas Hiienurme 565,14 Põllumajandusmaa, 
metsamajandusmaa Ei muutu 

L - liiv Keava (Keava I, II) 10,07 
Põllumajandusmaa, 
metsamajandusmaa, 
osaliselt Kõnnumaa MKA 

Ei muutu 

S - savi Kehtna 10,31 Põllumajandusmaa Ei muutu 
K - kruus Kenni 0,5 Mäetööstusmaa Ei muutu 

 
Mäeeraldised Kehtna valla territooriumil: 

 Keava turbatootmisala            110,1 ha      AS Turvas 
 Kullamaa II kruusakarjäär     4,6 ha      OÜ Teekate 
 Kenni kruusakarjäär                0,5 ha      FIE Teet Oole 
 Ahekõnnu kruusakarjäär 3,98 ha  

 
Maardlate ja mäetööstusmaa arendamisel lähtutakse Maapõueseadusest ja selle alusel antud 
õigusaktidest. 
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Järgnevalt on esitatud üldplaneeringu seisukohast olulisemad Maapõueseaduse 
väljavõtted: 
 
§ 3. Maardlate jagunemine 
(1) Maardla on üleriigilise või kohaliku tähtsusega.  
 
(2) Üleriigilise tähtsusega on piiriveekogus, territoriaal- või sisemeres või majandusvööndis 
asuv maardla ning selline maardla, mille: 
1) maavara kvaliteet või kogus riigi majandusarengust lähtudes on olulise tähtsusega; 
2) maavarast valmistatud toodetel on ekspordi potentsiaal; 
3) maavara kaevandamisest lähtuv oluline keskkonnamõju ulatub mitmesse maakonda või 
ületab riigipiiri.  
 
(3) Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirja kehtestab Vabariigi Valitsus.  
 
(4) Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirja kandmata maardla on kohaliku tähtsusega.  
 
§ 24. Kaevandamise üldnõuded 
(1) Kaevandamisel tuleb rakendada tehnoloogiaid, mille puhul keskkonnale ja isikutele 
tekitatav kahju oleks minimaalne.  
 
(2) Kaevandaja on kohustatud rakendama abinõusid keskkonnakahjustuste prognoosimiseks 
ja ennetamiseks, tekkinud keskkonnakahjustuste likvideerimiseks või leevendamiseks ning 
kaevandamisjärgsete võimalike kahjustuste tekkimise jälgimiseks.  
 
§ 25. Kaevandamise õigus 
(1) Kaevandamise õigus tekib maavara kaevandamise loa (edaspidi kaevandamisluba) alusel, 
kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.  
 
(2) Kaevandada tohib ainult keskkonnaregistris maavarana arvele võetud kivimi, setendi, 
vedeliku või gaasi looduslikku lasundit, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.  
 
(3) Kaevandamisloa omanikul on loa alusel õigus: 
1) valmistada mäeeraldis ja mäeeraldise teenindusmaa ette maavara looduslikust seisundist 
eemaldamiseks; 
2) eemaldada maavara looduslikust seisundist; 
3) korraldada kaevise vedu kaevandamisalal 
4) valmistada kaevis ette edasiseks töötlemiseks või kasutamiseks 
5) teha mäeeraldise piires täiendavaid geoloogilisi uuringuid ilma uuringuloata.  
 
§ 62. Maapõue kaitse põhinõuded 
(1) Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tuleb tagada: 
1) arvelevõetud maavara kaevandamisväärsena säilimine; 
2) arvelevõetud maavaravaru kaevandamisväärsena säilimine; 
3) juurdepääs maavaravarule; 
4) kasutada antud maavaravaru optimaalne kasutamine.  
[RT I 2008, 28, 183 – jõust. 13.07.2008] 
 
(2) Keskkonnaministeerium võib lubada maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat tegevust, 
kui kavandatav tegevus ei ole püsiva iseloomuga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 
sätestatud juhul.  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13118973&id=912187
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12984711
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[RT I 2008, 28, 183 – jõust. 13.07.2008] 
 
(3) Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat püsiva iseloomuga tegevust võib 
Keskkonnaministeerium lubada üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei halvenda 
maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu osas 
olemasolevat olukorda. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12984711
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LISA 5 – kihelkonnad 

Kihelkonnad, kui muistsete läänemeresoome hõimude halduslik-territoriaalsed üksused said 
alguse ligikaudu 1000 aastat tagasi. 13. Sajandil kujunesid neist parohhiad, maakiriku 
koguduse tegevuspiirkonnad ja seda kuni aastani 1925, kui luteri usu maakogudused muudeti 
territooriumiga seostamata usuühinguteks. 
 
Kihelkonna rahvastik oli enam-vähem homogeenne – elulaadis, kombestikus ja kõnes ilmnes 
suhteline ühtsus, mistõttu kasutatakse kihelkondi põhiliste jaotusühikutena eesti keele, 
rahvaluule, etnograafia ja rahvapärimuste uurimisel. Selleks rakendatakse tavaliselt 
kihelkondade jaotust 19. Sajandi teiseks pooleks. 
 
Tänase Kehtna valla territooriumil paiknesid tol ajal kolme kihelkonna – Rapla, Juuru ja 
Vändra alad. Killuke Paluküla külast kuulus Türi kihelkonna sisse. 
 
Lähtudes valla üldplaneeringu koostamisel aluseks võetud kantide põhist lähenemist ja 
kehtivat haldusjaotust on Kehtna valla territooriumil kunagine kihelkondlik kuuluvus 
alljärgnev: 

Rapla kihelkond: 
 Kandid: Eidapere-Lokuta (Haakla küla), Järvakandi, Kaerepere, Kehtna-

Keava, Lelle (Palasi ja Paluküla küla). 
 Alevikud: Kaerepere, Keava, Kehtna. 
 Külad: Ahekõnnu, Haakla, Hertu, Hiie, Kaerepere, Kalbu, Kehtna-Nurme, 

Koogimäe, Kumma, Käbiküla, Kärpla, Laeste, Lalli, Lellapere, Lellapere-
Nurme, Linnaaluste, Metsaääre, Nadalama, Nõlva, Ohekatku, Palasi, Paluküla, 
Põrsaku, Rõue, Saksa, Saunaküla, Selja, Sooaluste, Valtu-Nurme, Vastja. 

            Juuru kihelkond: 
 Kandid: Ingliste. 
 Külad: Ingliste, Lau, Pae. 

Vändra kihelkond: 
 Kandid: Eidapere-Lokuta, Lelle. 
 Alevikud: Eidapere, Lelle. 
 Külad: Ellamaa, Kastna, Kenni, Koogiste, Kõrbja, Lokuta, Mukri, Põllu, 

Reonda, Saarepõllu. 
 


