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Veski tn 4 ja 6 ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine 

 

Keila Linnavalitsus algatas 04.03.2021 korraldusega nr 81 Keila linn, Veski tn 4 ja Veski tn 6 

katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi nimetatud ka detailplaneering ja/või 

planeering) kehtiva detailplaneeringu muutmiseks. Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksustel 

kehtib Linnamäe tee 6a detailplaneering (kehtestatud Keila Linnavolikogu 26.05.2009 

otsusega nr 29), mille kohaselt on Veski 4 kinnistul lubatud ehitada kuni 2 tootmishoonet 

suurima ehitisealuse pinnaga 860 m², suurima kõrgusega 11 m. Kehtiv detailplaneering ei vasta 

Panamir OÜ vajadustele, millega seoses on vaja koostada uus detailplaneering. 

Planeeringu tellija on Veski tn 4 ja Veski tn 6 kinnistute omanik Panamir OÜ ja planeeringu 

koostas OÜ DISAREK arhitekt-planeerija Siiri Hunt (Töö number: DP1-2021). 

Planeeritav maa-ala asub Lõuna-Keila pikaajaliselt väljakujunenud tootmispiirkonnas, millel 

on head teeühendused ja väljaehitatud kommunikatsioonid. Planeeringuala pindala on ca 0,47 

ha. Planeeringuga hõlmatakse Veski tn 4 (29601:001:0217, pindala 2048 m², sihtotstarve 

tootmismaa 100%) ja Veski tn 6 (29601:011:0075, pindala 2689 m², sihtotstarve tootmismaa 

100%). Veski tn 4 kinnistu on hoonestamata, Veski tn 6 kinnistul asub tootmishoone.  

Kitsendustest on planeeringualal eraraudtee kaitsevöönd (AS Tiigi Keskus). Ehitisregistri ja 

Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduse andmetel muid kitsendusi ei ole. Kruntidel 

ei ole loodus- ja muinsuskaitseobjekte, ega muid maakasutuse piiranguid põhjustavaid objekte 

ja nende kaitsevööndeid. Planeeringuala asub ohtliku vedelgaasi paigaldise (OÜ Scandagra 

Keila viljakuivati) ohualas (R=428m) (Maa-ameti geoportaali ohtlike ettevõtete 

kaardirakenduse andmed). 

Keila linna kehtiva üldplaneeringu järgi asuvad krundid tootmismaa juhtotstarbega alal. 

Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas kehtiva Keila linna üldplaneeringuga. Koostatav 

üldplaneering kavandab tootmisala arengut senisel otstarbel, kuid peab muuhulgas oluliseks 

hea töökeskkonna loomist ja olemasoleva haljastuse arvestamist. Käesoleva planeeringuga 

vähendatakse tootmisvajaduste tõttu planeeritava kinnistu haljasalade osakaalu 7%-le 

(kehtivas Linnamäe tee 6a planeeringus oli haljasalade osakaal 10%). 

Planeeringu eesmärgiks on liita Veski tn 4 ja Veski tn 6 kinnistud ning määrata ehitusõigus, et 

rajada uus tootmis-/laohoone ning määrata liikluskorralduse, tehnovarustuse, tuleohutuse, 

keskkonnakaitse, tervisekaitse, kuritegevusriskide ennetamise, heakorra ja haljastuse 

põhimõtted. Planeeritud on kaks hoonestusala: üks on Veski tn 6 krundil (hoone suurim 

ehitisealune pind 1930 m², täisehitus 72%, korruseid 2, hoone suurim kõrgus 11,1 m) ja teine 



 

 

Veski tn 4 (hoone suurim ehitisealune pind 1640 m2, täisehitus 80%, korruseid 1, hoone suurim 

kõrgus 9,3 m) krundil. 

Planeeringu koostamisse kaasati Päästeamet, Terviseamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelevalve Amet, AS Keila Vesi ja naaberkinnistu omanikud. OÜ-lt Elektrilevi ja Telia Eesti 

AS-ilt ei ole tehnilisi tingimusi taotletud, kuna planeeritaval alal ei ole neile kuuluvaid elektri- 

ega siderajatisi ja nende kaitsevööndeid ning puudub vajadus elektri peakaitsme ja 

sidemahtude suurendamiseks. 

Detailplaneeringu eelnõu saadeti 04.06.2021 kirjaga nr 4.2-1.6/247-2 kooskõlastamiseks  

Päästeametile, Terviseametile ja AS-le Keila Vesi ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve 

Ametile ja naaberkinnistu omanikele. Päästeamet kooskõlastas detailplaneeringu 

tuleohutusosa 05.07.2021 kirjaga nr 7.2-3.1/4697-2  märkusteta. Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelevalve Amet kooskõlastas detailplaneeringu 14.07.2021 kirjaga nr 16-6/21-07242-002 

tingimusel, et planeeringu menetlusse kaasatakse ka raudtee valdaja Scandagra Eesti 

Aktsiaselts. Scandagra Eesti Aktsiaselts on menetlusse kaasatud (detailplaneeringu 

algatamisest teavitati kirjaga 09.03.2021 nr 4.2-1.6/247-1 ja detailplaneering saadeti 

kooskõlastamiseks 04.06.2021 kirjaga nr 4.2-1.6/247-3). Terviseamet kooskõlastas 

detailplaneeringu 11.06.2021 kirjaga nr 9.3-1/21/6939-2 ning juhtis tähelepanu täiendavatele 

nõuetele, mis lisati detailplaneeringu seletuskirja peatüki 8 alapeatüki „Tervisekaitse“ lõppu. 

Lisaks eelnimetatud ametitele täiendavaid kooskõlastajaid ei määratud. 

Keila Linnavalitsus võttis planeeringu vastu 12.08.2021 korraldusega nr 233 ja korraldas 

avaliku väljapaneku 03.09-17.09.21 Keila linna veebilehel ja Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 

11) I korrusel infoletis. Avalikustamise teates öeldi, et planeeringu avalik arutelu toimub 

28.09.2021 kell 17.00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis. 

Planeeringu avaliku väljapaneku käigus ei esitatud kirjalikke arvamusi. Avalikul arutelul 

tutvustas Keila Linnavalitsus detailplaneeringu lahendust ning vastas küsimustele. Avalikul 

arutelul ettepanekuid ega vastuväited planeeringu lahendusele ei esitatud. 

Eelnevast lähtudes ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, 

planeerimisseaduse § 139, § 140 lõike 8 ning Keila Linnavolikogu 28. septembri 2010 määruse 

nr 14 „Keila linna ehitusmäärus“ § 4 lõike 1 punkti 7 alusel: 

1. Kehtestada Keila linn, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuse ning lähiala detailplaneering 

(koostanud: OÜ DISAREK arhitekt-planeerija Siiri Hunt, töö number: DP1-2021), millega 

liidetakse Veski tn 4 ja Veski tn 6 kinnistud, määratud ehitusõigus, liikluskorraldus, 

tehnovarustuse, tuleohutus, keskkonnakaitse, tervisekaitse, kuritegevusriskide ennetamise, 

heakorra ja haljastuse põhimõtted uue tootmis-/laohoone rajamiseks: 

1.1. Planeeringuga on kavandatud kaks hoonestusala: üks on Veski tn 6 krundil (hoone 

suurim ehitisealune pind 1930 m², täisehitus 72%, korruseid 2, hoone suurim kõrgus 

11,1 m) ja teine Veski tn 4 (hoone suurim ehitisealune pind 1640 m², täisehitus 80%, 

korruseid 1, hoone suurim kõrgus 9,3 m) krundil. 

1.2. Juurdepääs planeeritavale kinnistule toimub Veski tänavalt (Planeeringu tellija 

omandis) ja raudteelt (Veski tn 10 kinnistul, eraomandis). Kavandatakse 18 

parkimiskoha Veski tn 6 hoone idaküljele. Veski tn 4 krundi hoonestamisega lisandub 

piirkonda maksimaalselt 4 töökohta.  

1.3. Jalgtee ehitatakse välja, kui selleks tekib vajadus ja seda tehakse koostöös kohalike 

tootmisettevõtetega. 



 

 

1.4. Veoautode laadimisestakaadid on Veski tn 6 hoone lõunaküljel. Raudtee ääres on 

Veski tn 6 hoone laadimisestakaad ning teisele poole raudteed on planeeritud uue 

hoone (Veski tn 4) laadimisestakaad. 

1.5. Detailplaneering on kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga. 

1.6. Servituutide vajadused ja kitsendused planeeringualal:  

1.6.1. raudtee kaitsevöönd 30 m äärmise rööpme teljest. Kui detailplaneeringut 

asutakse ellu viima, tuleb juba esmaste kaevetööde käigus taotleda 

raudteevaldajalt ning TTJA-lt kirjalik luba töödeks raudtee kaitsevööndis;  

1.6.2. reoveekanalisatsiooni kaitsevöönd 2 m torustiku telgjoonest ja servituudi 

vajadus sama ulatusega AS Keila Vesi kasuks torustiku ekspluateerimiseks. 

1.6.3. Servituudi vajadus varikatuse ehitamiseks / hooldamiseks: 

- Veski tänavale (ca 10 m²); 

- Veski tn 10 kinnistule rööbastee nr 205 (EHRi kood 220295495) 

kohale (~ 75 m pikkune lõik, ca 420 m²). 

1.7. Detailplaneeringu elluviimine: eeldatavalt 5 aasta jooksul peale detailplaneeringu 

kehtestamist. 

2. Teatada detailplaneeringu kehtestamisest 30 päeva jooksul ajalehtedes Keila Leht ja 

Harju Elu ning saata teade planeeringu kehtestamisest ja kehtestatud planeering 

riigihalduse ministrile ning maakatastri pidajale. 

3. Informeerida planeeringu kehtestamisest 14 päeva jooksul planeeringualaga piirnevate 

kinnistute omanikke. 

4. Teavitada planeeringu kehtestamisest 14 päeva jooksul ametlikus väljaandes Ametlikud 

Teadaanded ja Keila linna veebilehel. 

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 

30 päeva jooksul arvestades korralduse teatavakstegemisest. 
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