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Uuri küla Iisaka kinnistu detailplaneering
Austatud Urmas Kirtsi
Esitasite Keskkonnaametile kooskõlastamiseks Kuusalu valla Uuri küla Iisaka kinnistu
(katastritunnus
35301:001:0068)
korrigeeritud
detailplaneeringu
(Raivo
Tabri
Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 2019-05.20DP seisuga 2.07.2020)1.
Uuri küla Iisaka kinnistu detailplaneering algatati Kuusalu Vallavalitsuse 4.01.2019
korraldusega nr 1. Detailplaneeringu peamiseks eesmärgiks on kinnistu jagamine kolmeks
eraldiseisvaks krundiks ning kruntide hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine.
Detailplaneeringule on koostatud muinsuskaitse eritingimused (Helena Kaldre, 2019), kuna
Iisaka kinnistul asuvad kinnismälestised.
Iisaka kinnistu (katastritunnus 35301:001:0068) paikneb Lahemaa rahvuspargis Muuksi
piiranguvööndis. Kinnistu on maatulundusmaa sihtotstarbega, pindala 20,84 ha, kõlvikuline
koosseis haritav maa 13,49 ha, looduslik rohumaa 3,41 ha, metsamaa 1,07 ha, õuemaa 0,45 ha
ja muu maa 2,42 ha. Ehitisregistris on kinnistul registreeritud elamu, laut, kaks küüni,
lambalaut, kuur, kelder, käimla ja tuletõrje veemahuti. Kinnistut läbib avaliku kasutusega
Jaaniste tee.
Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmetel on Iisaka kinnistul kolmes eraldi piirkonnas
registreeritud poollooduslik kooslus loodusdirektiivi esmatähtis elupaigatüüp 6280* - alvarid
ja 6510 – aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud.
Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 14 lõige 1 punktide 2 ja 5 kohaselt ei või kaitsealal ilma
kaitseala valitseja nõusolekuta teostada maakorraldustoiminguid ja kehtestada
detailplaneeringut. LKS § 14 lõigete 2 ja 3 alusel ei kooskõlasta kaitseala valitseja nõusolekut
vajavat tegevust, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala
seisundit või seab kooskõlastamisel kirjalikult tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta
kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist ega kaitseala seisundit. LKS § 21 lõike 1 kohaselt on
kaitseala valitseja Keskkonnaamet.
Muuksi piiranguvööndi kaitse-eesmärk on pärandkultuurmaastiku, sealhulgas traditsioonilise
asustusstruktuuri ja traditsioonilise pärandmaastiku, taluarhitektuuri, ajaloolis-kultuurilise
väärtusega hoonete ning loodusdirektiivi elupaigatüüpide, kaitsealuste liikide ja nende
elupaikade kaitse.
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15.06.2020 vastuskirjaga nr 6-2/20/8358-2 ei andnud Keskkonnaamet nõusolekut Iisaka
kinnistu detailplaneeringu kehtestamiseks. Detailplaneeringuga kavandatud krundi 3 (VäikeIisaka) moodustamine ei ole kooskõlas Lahemaa rahvuspargi maastike, asustusstruktuuri ja
arhitektuuri kaitse-eesmärkidega. Iisaka talu abihoone (lambalauda) baasil uue elamuala
moodustamine tihendab liigselt õuealasid selles Uuri küla piirkonnas. Lisaks andis
Keskkonnaamet kirjas selgitusi puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamisega seotud asjaolude ja
nõuete kohta.
Korrigeeritud detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Iisaka kinnistu kolmeks
maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks.
Krunt 1 (Pihlaka, pindala 1,0 ha) hõlmab nn muinashoovi, kus asub püstkoda ja varasemalt
saadud nõusolek elamu ja abihoonete püstitamiseks, ehitisealune pind kokku 350 m2.
Detailplaneeringu järgi võib krundil olla kuni 4 abihoonet.
Krunt 2 (Iisaka, pindala 12,34 ha) moodustatakse Jaaniste teest lõuna poole olemasolevale
Iisaku taluõuele, kus paikneb kompaktne hoonestus - elamu ja kuus kõrvalhoonet, ehitisealune
pind kokku 750 m2. Ehitusõiguse kohaselt võib krundil olla kuni 8 abihoonet.
Krundil 3 (Väike-Iisaka, pindala 7,49 ha) paikneb lambalaut, tuletõrje veemahuti ja Jaaniste
tee. Varasemat detailplaneeringu lahendust on muudetud ja krundile on ettenähtud
hoonestusala, kuhu perspektiivis võib juurde ehitada kolm põllumajandustootmist teenindavat
hoonet (heinaküün, tallede laut, tehnika- ja masinaruum). Hoonestusala kavandamisel on
arvestatud poolloodusliku koosluse paiknemisega piirkonnas. Krundi 3 koosseisu kuuluv
Jaaniste tee on kavandatud rekonstrueerida kõvakattega teeks, laiusega 4,5 m.
Detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse kohaselt on elamu suurim ehitisealune pind 140 m2,
harja kõrgus maapinnast 6,5 kuni 7,5 m, abihoonetel ehitisealune pind 20 kuni 60 m2 ja harja
kõrgus maapinnast 3,5 kuni 4,5 m. Põllumajandustootmisega seotud suuremate hoonete
(loomalaut, heinaküün, tehnika- ja masinaruum) kõrgus on maksimaalselt 7 m. Lähtuda tuleb
keskkonda sobivatest hoone proportsioonidest, säilitada abihoonetele iseloomulik laiuse ja
pikkuse suhe vahemikus 1:1,5 kuni 1:4. Hoonete ehitusprojekt tuleb enne ehitusloa taotlemist
kooskõlastada Keskkonnaametiga.
Detailplaneeringu kohaselt on esitatud taotlus olemasoleva puurkaevu nr PRK0030323 50 m
sanitaarkaitseala vähendamiseks 10-le meetrile.
Lähtudes eeltoodust ja 15.06.2020 vastuskirjas nr 6-2/20/8358-2 toodud kaalutlustest on
Keskkonnaamet seisukohal, et Uuri küla Iisaka kinnistu (katastritunnus 35301:001:0068)
korrigeeritud detailplaneeringu (Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 2019-05.20DP
seisuga 2.07.2020) lahendus on Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärkidega kooskõlas.
Seega võttes aluseks LKS § 14 lõige 1 punkti 5 ja kooskõlas LKS § 14 lõikega 3 annab
Keskkonnaamet nõusoleku Kuusalu valla Uuri küla Iisaka kinnistu (katastritunnus
35301:001:0068) detailplaneeringu kehtestamiseks.
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