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Keila linn

• Linna pindala 11,25 km²

• Asukoht Keila on väikelinn Põhja-Eestis, Harju maakonna lääneosas Keila 

jõe ääres, paiknedes Tallinnast 25 km edelas

• Naaberomavalitsused Piirneb Harku, Saue ja Lääne-Harju valdadega

• Rahvaarv 9775 elanikku  (9956 elanikku ).







Planeeringute korraldamine

Keskkonnakomisjon

Planeerimiskomisjon

Keila linnavalitsus

Keila linnavolikogu



Keila linnavolikogu otsus

• Keila linna üldplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruande koostamise eesmärgiks on Keila 

linna ruumilise arengu põhimõtete 

kujundamine kooskõlas Keila linnas 

kehtivate strateegiliste dokumentidega 

ning ruumilise arenguga kaasneda 

võivate mõjude hindamine ning selle 

alusel säästva ja tasakaalustatud 

ruumilise arengu tingimuste seadmine.



Põhimõtted

Menetlus

• Menetlusnorme aitavad lahti

mõtestada avalikkuse kaasamise ja 

teavitamise, huvide tasakaalustamise

ja lõimimise ning teabe piisavuse

põhimõtted

Sisuline 

• sisu aitavad kujundada

elukeskkonna parendamise ning

otstarbeka, mõistliku ja säästliku

maakasutuse põhimõtted.



1. Töörühma tutvustus

Janne Tekku – projektijuht, planeeringu koostamine (OÜ Entec Eesti);

Kerttu Kõll – planeeringu koostamine (OÜ Sfäär Planeeringud);

Andres Piirsalu – konsultandi esindaja (OÜ Entec Eesti);

Tarmo Sulger – teedeinsener, liikluse osa koostamine (OÜ Stratum);

Pille Antons – KSH juhtekspert (OÜ ELLE);

Piret Põllendik – ÜP kaartide koostaja  (OÜ Sfäär Planeeringud);

Toomas Paaver – arenguvisioonide koostamine (Linnalahendused OÜ);

Siiri Vallner – arenguvisioonide koostamine (Kavakava OÜ);

Indrek Peil – arenguvisioonide koostamine (Kavakava OÜ);

Maarja Tüür – miljööväärtuslike alade ja rohealade analüüs (OÜ Sfäär Planeeringud); 

Raul Kalvo – 3D visioonide koostamine (OÜ Inphysica Technology);

Ülar Jõesaar - Jäätmemajanduse, sademevee, vee- ja kanalisatsiooni osa koostamine (OÜ 
Entec Eesti);

Vahur Värk - sademevee, vee- ja kanalisatsiooni osa koostamine (OÜ Entec Eesti).



tagasiside

• Küsitlused – vastused (LV majas, Keila Tervisekeskus, Sotsiaalkeskus, 

raamatukogu)

• www.keila.ee (Üldplaneering)

• Ideekorje kaart – Keila kodulehel

• klv@keila.ee – ettepanekud

• Keila Leht, Harju Elu, Facebook

http://www.keila.ee/
mailto:klv@keila.ee








Ideekorje kaart

• Keila linnas -

https://elle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fa38686ce

ea04a32bbe3aa370721fbbd

https://elle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fa38686ceea04a32bbe3aa370721fbbd
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Avalikud arutelud Planeerimiskomisjo

n 
Keila LV Volikogu Keskkonnakomisjon 

Küsitlused 

Ametlik mentelus 

Kohtumised 
Kooli õpilastele 

Keila LV kodulehel 

Keila Lehe vahel 

Tegevused Ideekorjekaart



Elanike küsitluse ja ideekorjekaardi avalikustamine ja levitamine (oktoober-jaanuar

2018):

• Kooli õpilastele (9-12 klass);

• Elanikele Keila Lehe vahel (paberkandjal);

• Keila Linnavalitsuse koduleheküljel (digitaalne versioon).

Ettevõtjate küsitluse levitamine (november-detsember 2018):

• Ettevõtjatega kohtumistel;

• Keila visioonikonverentsil (28-ndal novembril).

Kohtumised (november-detsember 2018):

• Eakatega;

• Korteriühistutega;

• Noortega noortekohvikus;

• Hoolekogudega;

• ÜP koostamise töörühmadega.



Elanikud

Koolilapsed

Noored

Eakad

Korteriühistud

Vabaühendused

Sotsiaalosakond

Ettevõtted

Aktiivsed

Volikogu

Volikogu komisjonid

Hoolekogud



Keila linna ÜP

• Keila linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine on 

algatatud Keila Linnavolikogu 27. märtsi 2018. aasta otsusega nr 7.

• Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline 

hindamine (edaspidi lühend KSH), mille aruanne on üldplaneeringu koosseisuline 

dokument. 



Keila linna ÜP KSH

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgid on:

• hinnata ÜP arengusuundadega kaasnevaid muutusi keskkonnas ja nende muutuste mõju nii 

loodusele kui inimestele,

• välja pakkuda võimalike negatiivsete mõjude vähendamise ning positiivsete mõjude 

suurendamise võimalusi.

KSH praktiliseks väljundiks on suunavad sisendid üldplaneeringu lahendusse ning 

keskkonnaaspektidest lähtuvate planeerimisotsuste selgitused. 



Keila linna ÜP eesmärk (PlanS)

• Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla või linna territooriumi või selle osa ruumilise 

arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Keila linna üldplaneering 

koostatakse kogu linna territooriumi kohta. Samas kaasatakse kontaktvööndi alana osa 

naabervaldade aladele jäävaid piirkondi.

• Üldplaneering koostatakse kogu linna territooriumi kohta järgmise 10-15 aasta perspektiivis. 

• Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu, detailplaneeringu 

koostamise ja detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel 

projekteerimistingimuste andmise aluseks.



Keila linna ÜP ülesanded (PlanS)

• Keila linna üldplaneeringuga tuleb lahendada planeerimisseaduses §75 määratud ülesanded, 

mis on Keila linna arengu seisukohalt olulised ja asjakohased ning tuginevad linna 

ruumilistele eesmärkidele ja vajadustele. 

• Üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete otsustamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse 

üksuse ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärkidest (nt transpordivõrgustiku ja muu 

infrastruktuuri määramine,  asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamine; rohevõrgustiku toimimist 

tagavate tingimuste täpsustamine; Keila jõe kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimuste määramine; 

väärtuslike rohealade, maastike, miljööväärtuslike alade määramine, üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, 

sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste, maakasutuse juhtotstarbe, 

maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse kõrguspiirangu ja haljastusnõuete määramine, krundi 

miinimumsuuruse määramine jne)



Keila linna ÜP põhimõtted

Üldised põhimõtted, millest lähtutakse Keila linna üldplaneeringu koostamisel:

• Asustuse planeerimisel lähtutakse uute elamualade planeerimise vajadusest. Viimastel aastatel 

on Keila linna elanike arv olnud kasvav. Arvestades Keila linna head asukohta Tallinna 

lähedal ja rohelist elukeskkonda on võimalik prognoosida elanikkonna kasvu. 

• Samuti käsitletakse võimalust olemasolevate elamualade kompaktsemaks muutmiseks. 

Perspektiivne arendamine võib toimuda ka olemasoleva asustusstruktuuri tihendamise ja 

laiendamise, ruumilise mitmekesisuse ja elukeskkonna kvaliteedi tõstmise kaudu, mis 

võimaldaks atraktiivset avalikku ruumi, multifunktsionaalset keskkonda ja ka jalgsikäidavaid 

vahemaid.



Keila linna ÜP põhimõtted

Üldised põhimõtted, millest lähtutakse Keila linna üldplaneeringu koostamisel:

Keila linna üldplaneeringu lahenduse koostamisel on prioriteediks kõrge elukvaliteedi loomine, 

kus linnaelanikele oleks tagatud puhkealade olemasolu, jalakäijate- ja jalgrattateed (ning 

kvaliteetse ühistranspordi võimalused), linna keskuses oleks planeeritud mitmekesist hoonestust 

koos hästi integreeritud rohealadega ning säiliksid ka hajaasustusega loodusmaastikud.



Keila linna ÜP põhimõtted

Üldised põhimõtted, millest lähtutakse Keila linna üldplaneeringu koostamisel:

• Tootmisaladele hoonete planeerimisel ja projekteerimisel tuleb arvestada, et reserveeritud 

alale mahuks ka tootmisest tulenev mõjuala (sh kaitsehaljastus). Juhul kui tootmistegevusega 

võib kaasneda negatiivne keskkonnamõju, tuleb planeeringus sätestada keskkonnatingimused 

negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks, ennetamiseks ja vältimiseks.



Keila linna ÜP põhimõtted

Üldised põhimõtted, millest lähtutakse Keila linna üldplaneeringu koostamisel:

• Transpordivõrgustiku planeerimine. 

• Raudtee ja raudtee taristuga seotud ehitiste arengupõhimõtete määramine. 

• Üldplaneeringu lahenduse koostamisel on oluline planeerida teed võrgustiku põhimõttel, 

seetõttu kajastatakse võimalusel naaberomavalitsuste üldplaneeringutes planeeritud teid/ 

jalg- ja jalgrattateid üldplaneeringu joonistel linna piiri läheduses. 



Keila linna ÜP koostamise ajakava olulisemad 

etapid

• August 2018 – jaanuar 2019 – Uuringute/analüüside ja eksperthinnangute koostamine.

• November 2018 - ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta 

ettepanekute küsimine. 

• November- detsember 2018 – küsitluse ja ideekorjekaardi avaldamine; 

elanikelt/koolilastelt/ettevõtjatelt arvamuste küsimine.

• Jaanuar 2019 - ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine Keila 

Linnavalitsuse veebilehel. 

• Jaanuar 2019 – ÜP küsitluse kokkuvõtte avalikustamine Keila LV koduleheküljel.



Keila linna ÜP koostamise ajakava olulisemad 

etapid

• Juuli - august 2019 - ÜP ja  KSH aruande eelnõu avalik väljapanek.

• September – oktoober 2019 - ÜP ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste 

avalik arutelu.

• November 2019 – jaanuar 2020 - ÜP ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamine. 

• Mai 2020 - ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine.

• Juuni – juuli 2020 - ÜP avalik väljapanek.

• September – oktoober 2020 - ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu .

• Detsember 2020 – veebruar 2021 – ÜP heakskiidu küsimine.

• Märt 2021 – ÜP kehtestamine



Hetkeseis

Lähteseisukoha 
koostamine  27 

märts 2018

Hanke 
läbiviimine 
30.05.2018

Konsultantidega 
kohtumine 
august 2018

Meeskonna ja 
komisjonide 

moodustamine 
august 2018



Hetkel 

aktiivsed 

toimingud

• Rohevõrgustiku analüüsi koostamine

• Lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise 

kavatsuse väljasaatmine ametitele 

ettepanekute küsimiseks

• Transpordivõrgustiku töörühma 

koosolekute läbiviimine

• Küsitlus – täidetud küsitluslehtede kogumine 

kuni 30.12.2018, kokkuvõtete tegemine 

jaanuar 2019

• Ideekorjekaart – avatud kuni 30.12.18; 

kokkuvõtete tegemine jaanuar 2019





TÄNAN

KEILA  LINN 2018


