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Seisukoht Lindmetsa küla Männiku 

detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise vajalikkuse kohta 

Esitasite Keskkonnaametile seisukoha saamiseks Männiku1 detailplaneeringu algatamise ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmise otsuse eelnõu koos lisadega, 

sh KSH eelhinnang. 

 

Keskkonnaamet annab KSH algatamise vajalikkuse kohta seisukoha Keskkonnaameti 

pädevusse jäävas osas. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 

(edaspidi KeHJS) § 33 lõige 6 kohaselt tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel 

KSH vajalikkuse üle otsustamisel enne otsuse tegemist küsida seisukohta kõigilt asjaomastelt 

asutustelt. Lõpliku otsuse KSH algatamise või algatamata jätmise osas peab tegema kohalik 

omavalitsus.  

 

Detailplaneeringu eesmärgiks ehitusõiguse määramine Männiku maaüksusel olemasoleva 

elamu ja abihoonete seadustamiseks, tehnovõrkude seadustamiseks, juurdepääsu ja parkimise 

lahendamine, servituutide vajaduse määramine, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine 

ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine hoonestusala ja kinnistusisese juurdepääsutee 

ulatuses. 

 

EELIS (Eesti Looduse Infosüsteemi) andmete alusel jääb detailplaneeringu alast ca 100 m 

kaugusele Kura kurgu linnuala ja hoiuala2 ning ca 250 m kaugusel asub Lindmetsa loodusala3 

ja Lindmetsa maastikukaitseala4. Männiku maaüksus ei asu ühelgi kaitstaval alal 

looduskaitseseaduse § 4 tähenduses. Maaüksusele juurdepääs on kavandatud olemasoleva tee 

kaudu, mis läbib väikeses ulatuses Lindmetsa maastikukaitseala Kaunispe-Ranna 

sihtkaitsevööndit. KSH eelhinnangus märgitakse, et juurdepääsutee läbib Lindmetsa loodusala 

ja selle kaitse-eesmärgiks seatud metsaelupaika (rohunditerikkad kuusikud), kuid 

juurdepääsutee on juba olemasolev ja kantud ka põhikaardile. Täpsustame, et KSH 

eelhinnangus on jäänud mainimata, et juurdepääsutee läbib ka Lindmetsa maastikukaitseala, 

selles osas palume KSH eelhinnangut täiendada. 

 

Lähtudes esitatud materjalidest ja teadaolevast informatsioonist, on Keskkonnaamet 

seisukohal, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt KeHJS § 22 mõistes olulist 

                                                 
1 Katastriüksus 80701:001:0131 
2 EELISe kood KLO2000316 
3 EELISe kood EE0040440 
4 EELISe kood KLO1000571 
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keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Keskkonnatingimustega 

arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu 

menetluse käigus. 
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