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II SELETUSKIRI 
 
1 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, LÄHTEDOKUMENDID JA 

TEOSTATUD UURINGUD 
 
Detailplaneeringu koostamise alused: 
• Planeerimisseadus 
• Viimsi valla ehitusmäärus 
 
Detailplaneeringu lähtedokumendid: 
• Viimsi Vallavalitsuse korraldus nr 742, 21.06.2013 
• Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted 
• Kehtivad õigusaktid, projekteerimisnormid ja standardid 
 
Detailplaneeringu koostamiseks teostatud uuringud:  
• Geodeetilised mõõdistused, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 10061, 2010, muudatused 

mõõdistatud 2013.a. juunis 
• Laigari MÜ ja Rohuneeme tee 57d DP ala keskkonnaseisundi hinnang, Mihkel Vaarik 

aktsiaselts ENTEC, 28.02.2005 
• Ekspertarvamus Laigari maaüksuse ja Rohuneeme tee 57D detailplaneeringu 

keskkonnamõjude hindamise vajalikkuse kohta, Toomas Liiv OÜ Corson, mai 2007 
• Rannakindlustuse rajamisest Pringi küla randa, OÜ Altakon analüüs, töö nr AT 100901, 

september 2010 
 
 
2 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK 
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus lainekaitse muuli ja uue slipi 
ehitamiseks, paatide hoidmiseks statsionaarse kai rajamist ning ranna kindlustusrajatise rajamiseks 
ja rannakindlustuse taguse maapinna täitmiseks kallasraja ulatuses. Samuti väikesadama 
teenindamiseks vajaliku juurdepääsutee koos autode parkimiskohtade, paadihoiukoha 
planeerimine. 
 
Laigari kinnistule rajatav väikesadam on kohaliku tähtsusega ja ei ole mõeldud külalissadamaks 
ning seal ei ole tasuliste teenuste osutamine planeeritud. Väikesadam on kavandatud juba 
olemasolevate paatide ja uute soetatavate veesõidukite hooajaliseks hoidmiseks.  
 
Tegemist on üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga. 
 
 
3 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
 
Planeeritav ala asub Viimsi vallas, Pringi külas Rohuneeme tee ja Tallinna lahe vahelisel alal. 
 
Maaüksuse juhtfunktsioon üldplaneeringu järgi on väikeelamumaa ja maatulundusmaa 
tiheasustuspiirkonnas. Üldplaneeringu kohaselt on antud asukohta ette nähtud ka sadama rajamise 
võimalus. 
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Planeeritav maa-ala on hoonestamata rohumaa kus kasvavad üksikud sanglepad. Olemasolev mere 
kallas on osaliselt kindlustatud kaldakindlustusega. Osa kaldakindlustuse rajamine on ette nähtud 
Rohuneeme tee 57D ja Laigari maaüksuse detailplaneeringuga (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 
otsusega nr 51 26.06.2012.a.). Planeeritava maa-ala looduslik reljeef on suhteliselt tasane. 
Kaitstavaid loodusobjekte alal ei leidu. Planeeritava maa-ala suurus on 1,19 hektarit 
 

 
Vaade hiljuti Laigari naaberkinnistule (Lehise MÜ) rajatud kaldakindlustusest. 
 

 
Vaade planeeritavale alale maismaa poolt.  
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Vaade planeeritavale alale mere poolt.  
 
 
3.1 KEHTIVAD KITSENDUSED 
 
• Läänemere kallasrada (10 m), mille ulatuses tuleb tagada jalakäijate liikumise tingimused, 

Asjaõigusseadus §161, Veeseadus §10; 
• Ranna veekaitsevöönd (20 m), Veeseadus §29; 
• Tallinna lahe (ranna) ehituskeeluvöönd (50 m), Looduskaitseseadus §34-§36, §38; 
• Läänemere kalda ja ranna piiranguvöönd (200 m), Looduskaitseseadus §37; 
 
 
3.2 MAAOMAND PLANEERITAVAL ALAL 
 
Planeeritaval maa-alal asub järgmine kinnistu: 

 
Nr Aadress Pindal

a m² 
Registriosa 
nr 

Katastritunnus Sihtotstarve  Omanik 

1 Laigari 
maaüksus 

10250 4206402 89001:003:0949 elamumaa Rein Annusver 
Helve Urva 

 
 
3.3 LISAD 
 
3.3.1 Väljavõte Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast 

nr 4206402 (Laigari) 
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4 PLANEERINGUS KAVANDATU 
 
Detailplaneeringus on ette nähtud rajada väikesadam alla 24 meetriste ja alla 1 m süvisega kaatrite 
ja jahtide sildumiseks ja hoidmiseks.  Rajatav väikesadam on kohaliku tähtsusega ja ei ole 
mõeldud külalissadamaks ning seal ei ole tasuliste teenuste osutamine planeeritud. Väikesadam on 
kavandatud juba olemasolevate paatide ja uute soetatavate veesõidukite hooajaliseks hoidmiseks.  
Looduslikud tingimused väikesadamale juurdepääsuks on head, kuna faarvaatri sügavus on üle 1,5 
meetri.  
Väikesadama rajamise eeltingimuseks on lainekaitsemuuli rajamine, milline takistab igapäevaselt 
kiirlaevade lainete mõju väikesadamas seisvatele paatidele ja tormilainetuse mõju vähendamise. 
Lisaks lainekaitse muulile tuleb rajada paadisild ja muud paatide ohutuks sildumiseks vajalikud 
rajatised. 
Planeeringu alusel on ette nähtud olemasoleva slipi likvideerimine ja selle rajamine uude asukohta. 
Olemasoleva slipi kasutamine on raskendatud, kuna sellele avaldavad otsest mõju kiirlaevade 
poolt tekitatavad lained ja uus asukoht on valitud lainetuse eest kaitsva lainekaitse muuli taha. 
Väikesadama merepoolne ala on ette nähtud kaitsta võrkpiirdega. 
Sadamaalast möödapääs on tagatud kallasraja kaudu, milline sellel asukohal on 7 m laiune ja 
kõigile soovijatele takistusteta kasutatav. 
Koos lainekaitse muuli ja paadisilla rajamisega on planeeritud ka väikesadama ala ja faarvaatri 
puhastamine sealolevatest kividest ja merepõhja tasandamine.  
Paadisilla rajamisega koos ehitatakse välja ka kehtiva detailplaneeringu alusel ette nähtud 
kaldakindlustus väikesadama teenindamiseks vajalikus mahus. Ette on nähtud ka paadi hoiukoht. 
Juurdepääs planeeritavale sadamale on ette nähtud olemasolevate ja sadama piirkonda rajatavate 
kruusakattega teede kaudu. 
Sadamaala on planeeritud valgustada ja varustada videovalve süsteemiga. Vajadusel tuleb 
paigaldada ka paatide sadamasse juurdepääsutee valgustus või muu seadustes ettenähtud tähistus 
(meremärgid). 
Sadamaalaga piirnev kallasraja osa on planeeritud korrastada nii, et see oleks selle kasutajatele 
mugav ja ohutu. 
Lisaks kehtiva planeeringu alusel ettenähtud lainekaitse parapetile on ette nähtud 
lainetagastusrajatise tegemine, mille kaudu saab kõrge veetasemega tormide ajal üle lainekaitse 
parapeti tulevate vete tagasijuhtimise merre ilma, et sellega kaasneks rannaala jätkuvat erosiooni. 
Ette on nähtud ka juurdepääsutee rajamine slipi ja lainekaitse muulini ja muude sadamaala 
teenindamiseks vajalike rajatiste tegemine (trepp – pandus juurdepääsuks sadamaalale, 
parkimiskohtade rajamine, paatide ja treilerite hooaegse hoidmise kohtade rajamine jne) 
Planeeritava ala heakorra tagamiseks on ette nähtud rajada kastmissüsteem, valgustus, videovalve, 
väikevormide paigaldamine (istepingid, lehtlad, muud kasutusmugavust ja silmailu pakkuvaid 
väikevorme ja haljastuselemente) 
 
 
4.1.1 Vastavus üldplaneeringule 
 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu järgi on planeeritav ala väikeelamute maa ja looduslik 
rohumaa. Üldplaneeringul on antud asukohta näidatud väikesadama rajamise võimalus. 
 
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Laigari kinnistu sihtotstarvet ei 
muudeta.  
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4.1.2 Kavandatud krundi ehitusõigus ja kasutamise tingimused 
 
Pos 1        

Krundi kasutamise sihtotstarve:   elamumaa  
Hoonete suurim lubatud arv krundil:  1+8 
Hoone suurim lubatud hoonealune pindala:   1500 m2  

Hoone suurim lubatud kõrgus:  7 m  
Juurdepääs krundile on olemasolevalt teelt. 

 
 
4.1.3 Üldised arhitektuurinõuded 
 
Planeeritud sadamahoonete arhitektuurse lahenduse koostamisel lähtuda järgmistest 
nõuetest: 
• Katuse kalle ja harja suund: 0-45° (ühe- või kahepoolse katusekaldega), katuse harjajoon on 

vaba. 
• Nõuded välisviimistlusele: Fassaadide välisviimistluses võib kasutada betooni, tellist, klaasi, 

keraamilist plaati, puitu, naturaalset kivi. Keelatud on fassaadide katmine pleki või plastikuga. 
• Katusekatte materjalid: Katusekatte materjaliks võib kasutada katusekivi, plekki või 

rullmaterjali.  
• Piirded: Piirde rajamine on planeeritud ainult väikesadama osale metallpostidel võrkpiire. 

Muude piirete rajamist ette ei nähta. 
• Rajatised: Lainekaitse muul rajatakse nähtavas veepealses osas maakividest. Veealuses osas 

kasutatakse lisaks maakividele ka paekivi. Paadisild on puurvaiadele toetuv puit või betoon 
konstruktsioon. Valgustite ja videovalve postid planeeritakse piirkonda sobivatena. 

• Keelatud on palkhoonete püstitamine. 
 
Nõuded ehitusprojektide koostamiseks: 
• Projekt peab vastama Majandus-ja kommunikatsiooniministri 27.12.2003 määrusele nr 70 ja 

Viimsi valla ehitusmäärusele § 15.  
• Arhitektuurse lahenduse väljatöötamisel lähtuda Viimsi valla üldplaneeringust ning arvestada 

detailplaneeringus esitatud tingimuste ja Viimsi vallavalitsuse nõuetega. 
• Kaldakindlustuse rajamine toimub Rohuneeme tee 57D ja Laigari maaüksuse 

detailplaneeringuga (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 51 26.06.2012.a.) ette 
nähtud tingimuste alusel. Lainekaitse muuli rajamiseks ja merepõhja tasandamiseks tuleb 
taotleda vee erikasutusluba, kus antakse tingimused tööde teostamiseks. 
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4.2 ERINÕUDED 
 
• Kaldakindlustuse ja kallasraja rajamiseks koostada eraldi projekt. 
• Kaevetööd meres teostada ulatuses, mis on vajalikud merepõhja tasandamiseks ja sadamaala 

ning laevatee puhastamiseks kividest.  
• Väikesadama piirdeaia juures peab olema tagatud kallasraja kasutamine.  
• Muuli ja väikesadama merepoolse osa tööde teostamiseks tuleb taotleda vee erikasutusluba. 
 
 
4.3 TÄNAVAVÕRK 
 
Planeeritav ala asub Viimsi vallas, Pringi külas.  
 
Juurdepääs väikesadamale on tagatud olemasoleva Suurevälja tee kaudu ja olemasoleva 
kinnistusisese kruusatee kaudu. 
 
Parkimiskohad autodele ja kohad paatide ja paadivedamise haagiste hoidmiseks on ette nähtud 
paadikuuri ja sadamahoone vahelisele alale. 
 
Alalist parkimist väikesadama juures ette nähtud ei ole. 
 
 
4.4 HALJASTUS, HEAKORD JA MÕJU KESKKONNALE 
 
Planeeritav maa-ala on hoonestamata rohumaa kus kasvavad üksikud sanglepad. Alale on rajatud 
terviklik kuivendussüsteem mis põhineb alal olevates tiikides ning see on ühendatud ala tervikliku 
haljastusega, moodustades ühtse terviku. Planeeringualale täiendava haljastuse ning aiakujunduse 
rajamiseks võib kasutada erinevaid aiakujunduselemente näiteks: sillakesed veesilmadel, aia 
valgustus, erinevad lillepeenrad, taimelavad, istepingid, erinevad kompositsioonid krundil 
leiduvatest kividest, käiguteed, lehtlad, kujukesed jm kujunduselemendid. Täiendava 
kõrghaljastuse rajamiseks alale sobivad niiskuslembesed liigid, nagu näiteks lepp (Alnus), sookask 
(Betula pubescens), pihlakas (Sorbus), kontpuu (Cornus), harilik põisenelas (Physocarpos 
opulifolius), lumimari (Symphoricarpos) jt. Täiendava haljastuse lisamine ja heakorratööde 
teostamise ettenägemine lahendatakse järgnevates projekteerimise staadiumites. 
 
 
4.4.1 Jäätmekäitlus 
 
Viimsi valla haldusterritooriumil määrab jäätmehoolduse korra kohustuslikult kõikidele 
juriidilistele ning füüsilistele isikutele Viimsi Vallavolikogu 19.03.1996 määrusega nr 6 vastu 
võetud Viimsi valla jäätmekäitluseeskiri. 
 
Jäätmete äravedu toimub regulaarselt kord nädalas RAGN-SELLS AS-ga sõlmitud lepingu alusel. 
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4.4.2 Detailplaneeringu elluviimisega kaasnev mõju keskkonnale 
 
Ala detailplaneering ei käsitle keskkonnaohtlike tegevuste kavandamist ega vastavate objektide 
rajamist ning seepärast olulisi eeldatavaid negatiivseid mõjusid planeeringu realiseerimisega ette 
näha pole. Viimsi Vallavalitsuse korraldusega nr 742 21. juunist 2013.a. ei algatatud 
detailplaneeringu alale keskkonnamõju strateegilist hindamist. Viimsi Vallavalitsuse poolt on 
koostatud Laigari kinnistu ja sellega piirneva mere-ala detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang ja hindamistulemuse kokkuvõttena leiti, et kavandatav 
tegevus ei avalda olulist keskkonnamõju. 
 
 
4.4.3 Soojavarustuse põhimõtted 
 
Kuna piirkonnas puudub kaugkütte võimalus lahendatakse soojavarustus elektri baasil.   
 
 
4.5 TULEOHUTUSNÕUDED 
 
Tuleohutuse tagamise abinõud on määratud Vabariigi Valitsuse 27.10.2004.a määruse nr 315 
„Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ alusel. 
 
Tuletõrjevesi saadakse planeeritud kuivhüdrandist veetoitega olemasolevast tiigist, planeeritud 
tuletõrje veetoru läbimõõt on DN200. 
 
Tingimused ehitusprojekti koostamiseks: 
• Planeeritud hooned võib projekteerida TP-3 tuleohutusklassile vastavana; 
 
 
4.6 KURITEGEVUSE ENNETAMINE 
 
Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes 
dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine.  
 
Soovitused ehitusprojekti koostamiseks: 
• Väikesadama alale näha ette videovalve süsteem, sellega väheneb sissemurdmiste risk. 
 
 
5 TEHNOVÕRGUD 
 
Detailplaneeringust tulenevalt ei lisandu alale uusi elanikke ning sellest lähtuvalt ei kavandata ka 
täiendavaid tehnovõrke.    
 
Sadamakapteni hoone tualetile paigaldatakse kogumismahuti, mida tühjendatakse vastavalt 
vajadusele. Alaliste trasside vedamine ei ole otstarbekas, sest hoonet kasutatakse ainult suvisel 
hooajal.  
 
Elektrivarustus ja veevarustus tulevad olemasolevast hoonest. 
 
Sidevarustus lahendatakse alal olemasoleva WI-FI võrgu kaudu. 
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IV KINNISTU LAIGARI JA SELLEGA PIIRNEVA MERE-ALA DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE 
KOONDTABEL 
 

Jrk 
nr 

Kooskõlastav 
organisatsioon 

Kooskõlastuse  
nr ja kuupäev 

Kooskõlastuse täielik ärakiri Kooskõlastuse 
originaali asukoht 

Märkus  

1 2 3 4 5 6 
1 Päästeamet Põhja 

Päästekeskus 
29.08.2013  
nr K-KG/26-2 

Kooskõlastatud 
Allkiri /Karmo Gudinas/ juhtivinspektor 

Joonis DP-3 ja 
seletuskiri lk 7 
Viimsi VV arhiiv 

 

2 Lennuamet 18.09.2013 nr 
4.6-8/13/2717 

Lähtuvalt Planeerimisseaduse § 17 lõike 2 
punktist 6 kooskõlastab Lennuamet Harjumaal 
Viimsi vallas Pringi küla, kinnistu Laigari ja 
sellega piirneva mereala detailplaneeringu (töö nr 
12146) vastavalt esitatud tingimustele. Kõnealune 
detailplaneering ei sea piiranguid lennuväljade 
käitamistingimustele. 
Allkirjastatud digitaalselt/Kristjan Telve/ 
lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna 
juhataja 

Kiri 
Viimsi VV arhiiv 

 

3 Maa-amet 04.10.2013  
nr 6.2-3/11916 

Kuna planeeritav ala ei piirne riigi omandis 
olevate kinnistutega, mille riigivara valitseja on 
Keskkonnaministeerium ega maareformi seaduse 
§ 31 lõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi omandis 
oleva maaga, puudub Maa-ametil õiguslik alus 
kooskõlastada Laigari ja sellega piirneva mereala 
detailplaneeringu lahendust. Samas soovime 
juhtida tähelepanu asjaolule, et planeeringu 
põhijoonisele kantud mere piir vastavalt 
põhikaardile ei ühti Maa-ameti kaardirakenduses 
Eesti põhikaardile kantud veepiiriga. 
Looduskaitseseaduse § 35 lõike 2 kohaselt on 

Kiri 
Viimsi VV arhiiv 
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ranna või kalda piiranguvööndi, -
ehituskeeluvöönd ja -veekaitsevööndi laiuse 
arvestamise lähtejoon põhikaardile kantud 
veekogu piir (tavaline veepiir). 
Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 161 ehitise 
kavandamise lubamine lõike 1 kohaselt on 
avalikku veekogusse ehitist kavandava 
planeeringu käesoleva seaduse § 18 kohaseks 
vastuvõtmiseks vajalik Tehnilise Järelevalve 
Ameti eelnev luba. Sama paragrahvi lõige 2 
sätestab, et kõik avalikku veekogusse ehitist 
kavandavale planeeringule PlanS § 17 kohaselt 
antud kooskõlastused saadetakse käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 sätestatud loa andmise 
otsustamiseks ka Tehnilise Järelevalve Ametile. 
Enne loa andmise otsustamist on Tehnilise 
Järelevalve Ametil õigus küsida 
Keskkonnaministeeriumilt, Kaitseministeeriumilt, 
Siseministeeriumilt, Muinsuskaitseametilt, 
Veeteede Ametilt ja Lennuametilt täiendavat 
seisukohta. 
Terviktekst vt kiri. 
Allkirjastatud digitaalselt /Anne Toom/ 
peadirektori asetäitja 

4 Muinsuskaitseamet 07.10.2013  
nr 1.1-7/2112 

Tutvunud Pringi küla, Laigari kinnistu ja sellega 
piirneva mere-ala detailplaneeringuga, 
kooskõlastab Muinsuskaitseamet 
detailplaneeringu järgmiste tingimustega : 
Muinsuskaitseameti andmetel asub planeeritava 
ehitusala mõjusfääris laevavrakk (koordinaatidel 
x=6599106; y=544786). Laevavraki võimaliku 
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kultuuriväärtuse kindlakstegemiseks tuleb enne 
ehitustöid teostada allveearheoloogilised uuringud 
vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 40 lõikele 5. 
Allveearheoloogilise uuringu eesmärk on 
veealuste kultuuriväärtusega asjade ja kultuurkihi 
otsimine ja tuvastamine, lokaliseerimine, 
dokumenteerimine ja nende seisundi ja säilimise 
ulatuse väljaselgitamine. Allveearheoloogiliste 
uuringute programmi kooskõlastab ja loa 
uuringuteks väljastab Muinsuskaitseamet. Juhul, 
kui laevavrakk omab kultuuriväärtust ning selle 
säilimine tuleb tagada, on vajalik hinnata 
ehitustööde (kaasa arvatud merepõhja 
puhastamine kividest) mõju laevavrakile. 
Vajadusel palume täpsema teabe saamiseks 
pöörduda Muinsuskaitseameti veealuse pärandi 
vaneminspektor Maili Roio poole 
(maili.roio@muinas.ee, tel 6403013). 
Detailplaneering esitada Muinsuskaitseametile 
arhiveerimiseks digitaalselt pdf-failiformaadis. 
Muinsuskaitseameti kooskõlastus 07.10.2013 nr 
21313. 
Allkiri /Silja Konsa/ Harjumaa vaneminspektor 

5 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni
ministeerium 

10.10.2013 nr 
1.10-17/13-
00633/055 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
kooskõlastab Pringi küla, kinnistu Laigari ja 
sellega piirneva mereala detailplaneeringu, mida 
on korrigeeritud ja täiendatud vastavalt meie 
25.09.2013. a kirjale nr 1.10-17/13-00633/041. 
Allkirjastatud digitaalselt /Marika Priske/ kantsler 
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