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1 Taust 

 

Viimsi Vallavalitsus algatas 15. märtsi 2011. a korraldusega nr 176 Viimsi vallas 

Prangli saarel Lääneotsa külas Mölgisilla kinnistul (katastritunnus 89001:002:0407) 

detailplaneeringu ja kinnitas selle lähteülesande (lähteseisukohad). Detailplaneeringu 

eesmärgiks on erasadama  kavandamine (vt lisa 1).  

 

Tegelikult on kavas ajaloolise lautri ümberehitus erasadamaks
1
, mille käigus süvenda-

takse merepõhja ja rajatakse lainemurdjad ning rekonstrueeritakse paadisild. Olemas-

olev ehitis on kantud ehitisregistrisse (kood 220611076). 

 

Teiseks oluliseks aspektiks on juba 1999. a koostatud Mölgi munitsipaalsadama de-

tailplaneering. Nimetatud sadama kavandati erasadamast vahetult idapoole. Lisas 2 on 

antud ka käesoleva detailplaneeringu ala paiknemine munitsipaalsadama suhtes. 

 

Viimsi Vallavalitsus  algatas eelnimetatud detailplaneeringule (15. märtsi 2011. a kor-

raldus nr 176) keskkonnamõju strateegilise hindamise järgmistel eeldustel/põhjustel 

(vt lisa 3). 

 detailplaneeringuga kavandatav ala jääb Prangli hoiualale, mis ühtlasi on ka Natu-

ra 2000 loodusala. Üldjoontes langevad Prangli hoiuala ja Natura  2000 loodusala 

piirid kokku (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis). Detailplaneeringuga kavandatu 

loob sadama rajamise eesmärgil aluse oluliselt muuta väljakujunenud rannakoos-

lust ja -miljööd - merre uputatakse tahkeid aineid, süvendatakse merepõhja ja raja-

takse sadama toimimiseks vajalikku taristut  

 sadama hilisema kasutamisega eeldatavalt oluline koormus Prangli hoiualale 

 vajalik on hinnata detailplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõ-

ju, eelkõige Natura 2000 võrgustiku aladele 

 hinnata olulist keskkonnamõju piirkonna maakasutusele ja looduskooslusele 

koosmõjus planeeritava erasadama kõrvale planeeritud munitsipaalsadamaga. 

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse  §35 lõike 2 ja § 33 lõike 1 punkti 4 alusel selle 

vajadust põhjendamata.  

 

2 Kavandatava tegevuse eesmärk  

2.1 Üldine eesmärk  

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Mölgisilla kinnistule (katastriüksuse tunnus 

89001:002:0407) erasadam kavandamine. Erasadama kavandamisel tuleb arvestada 

kehtiva detailplaneeringuga kõrvalkinnistule kavandatud munitsipaalsadamaga.   

 

Joonisel 1 on antud kavandatava erasadama paiknemine Prangli saarel. 

 

                                                 
1
 lauter- paatide randumiseks ja hoidmiseks kividest jm. puhastatud rand, kuhu paatide ülestõstmiseks 

ja vette lükkamiseks olid asetatud ümarpuud; sadam - veetranspordivahendite väljumis- ja saabumis-

koht, hõlmab nii laevade peatumiseks kohandatud veeala (akvatooriumi) kui ka selle juures oleva maa-

ala (Mereleksikon, 1996) 
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Joonis 1. Kavandatava Mölgisilla erasadama paiknemine Prangli saare lõuna-

osas (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) 

 

Erasadama detailplaneeringule algatas Viimsi Vallavalitsus 1. aprilli 2011 korraldu-

sega nr 209 keskkonnamõju strateegilise hindamise.   

 

Detailplaneeringu eskiis on praegu koostamisel Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ 

poolt (projektijuht Peedu Toom). Detailplaneeringu koos joonisega on antud lisas 4.   

Eelnevalt on sama asutuse poolt koostatud Mölgi sadama rekonstrueerimisprojekt 

(2011), koostaja Viire Ernesaks. 

 

1999. a valmis AS Merin poolt Viimsi vallas Prangli saare lõunasadama detailpla-

neering.   

 

Mölgi erasadama osas on arendajale väljastatud vee erikasutusluba (28.juuni 2011 nr 

KKO1-15/11/12, lisa 5). 
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2.2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk ja ulatus  

 

KSH ülesanne on kaasa aidata tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapo-

liitikaga kooskõlas oleva Mölgisilla kinnistu detailplaneeringule. KSH eesmärgiks on: 

 keskkonnavaldkonna täielik integreerimine detailplaneeringusse arvestada kesk-

konnakaalutlusi planeeringu koostamisel ja kehtestamisel  

 tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja edendada säästvat arengut 

 planeeringuga ettenähtud tegevustega kaasnevate keskkonnamõjude (ka mõjud 

sotsiaalsele keskkonnale) kaardistamine ja soovituste esitamine keskkonnamõjude 

vähendamiseks. 

 

KSH territoriaalse  ulatuse määrab ära Viimsi Vallavalituse 15. märtsi 2011 korraldus 

nr 176 - Mölgisilla kinnistu, seejuures KSH haarab ka mõju naaberkinnistutele, 

Prangli hoiualale (Natura 2000 võrgustiku ala) nii maismaa kui ka merealale. 

 

KSH otsene eesmärk on arvestada kohalikke keskkonnatingimusi planeeringu lahen-

duste väljatöötamisel ja kirjeldada neid tingimusi ning lahenduste keskkonnaaspekte, 

aitamaks planeeringu koostajaid ja hiljem ka planeeringu kehtestajaid otsuste lange-

tamisel. 

 

KSH sisulise ulatuse määrab ära keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüs-

teemi seaduse nõuded (§40- aruanne) ja käesolev programm. Seejuures käsitleb KSH 

aruanne järgmist:  

 selgitab, kirjeldab ja hindab detailplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist 

keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, mis eeldab planeeringu sisu 

ja peamiste eesmärkide iseloomustust, selle seost muude asjakohaste strateegiliste 

planeerimisdokumentidega -  Prangli saare üldplaneering,  teemaplaneering 

„Viimsi valla teedevõrk; sõidu- ja kergliiklusteed”, Viimsi valla arengukava, 

Prangli saare arengukava (eelnõu) 

 annab eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjelduse detailplaneeringu koostamise 

ajal ja alternatiivsete arengustsenaariumide korral 

 käsitleb detailplaneeringu elluviimisest lähtuvaid keskkonnaprobleeme, eelkõige 

neid, mis on seotud kaitsealade, kaitsealuste üksikobjektide ja liikidega 

 käsitleb detailplaneeringu jaoks olulisi rahvusvahelisi, Euroopa Liidu või riiklikke 

keskkonnakaitse eesmärke ja kirjeldust 

 annab hinnangu eeldatavalt olulise vahetu, kaudse, kumulatiivse, sünergilise, lühi- 

ja pikaajalise, positiivse ja negatiivse mõju kohta keskkonnale, sealhulgas inimese 

tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale, bioloogilisele mitmekesisusele, 

populatsioonidele, taimedele, loomadele, pinnasele, vee ja õhu kvaliteedile, klii-

mamuutustele, kultuuripärandile ja maastikele, hinnangu jäätmetekke võimaluste 

kohta ning mõju prognoosimise meetodite kirjeldust 

 käsitleb erinevate mõjude omavahelisi seoseid ja piiriülest keskkonnamõju 

 käsitleb detailplaneeringu elluviimisega kaasneva olulise negatiivse keskkonna-

mõju vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmeid, arvestades näiteks ka-

lade kudeajaga  

 annab ülevaate põhjustest, mille alusel valiti alternatiivsed arengustsenaariumid, 

mida detailplaneeringu koostamisel käsitleti ja kuidas saadi parim alternatiivne 

arengustsenaarium 
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 käsitleb KSH korraldust ja raskusi aruande koostamisel annab olulise keskkonna-

mõju seireks kavandatud meetmete ja mõõdetavate indikaatorite kirjelduse ja kä-

sitleb muude protseduuriliste reeglite täitmist. 

 

KSH käigus ei tehta ulatuslikke väliuuringuid, vaid kasutatakse olemasolevaid mater-

jale ja visuaalseid vaatlusi. Olemasolevad uuringud ja tööd on järgmised: Prangli saa-

re lõunasadama detailplaneering, 1999. Merin AS; Prangli ja Leppneeme sadamate 

asukohavaliku keskkonnaekspertiis, 1998; OÜ E-Konsult. Kui KSH käigus selgub, et 

on vaja teha täiendavaid uuringuid, siis need ka tehakse. 

2.3 Keskkonnamõju strateegilise hindamise õiguslik alus 

 

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel (mõjude prognoosimine ja hindamine, alter-

natiivsete võimaluste selgitamine, kirjeldamine, hindamine ja võrdlemine) ja aruande 

koostamisel järgitakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi sea-

dust. Samas on KSH läbiviimisel aluseks kõik asjaomased õigusaktid. Arvestatakse ka 

õigusaktide eelnõudega. Oluline on järgida ja KSH protsessis arvestada EL õigusakti-

de ning nende eelnõudega.  

 

3 Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad keskkonnamõjud 

 

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad keskkonnamõjud on seotud planeeringuga 

kavandatavate tegevustega. Kuna hindamine peab tegelema olulise keskkonnamõjuga, 

siis esimeses lähenemises on potentsiaalset olulist keskkonnamõju evivad järgmised 

tegevused: 

 erasadama rajamine, mõjude hindamiseks on vaja teha järgmist:  

o anda merekeskkonna kirjeldus kavandatava tegevuse asukohas – süvenda-

tava pinnase kirjeldus
2
, lõimis, hoovused,  kalade kudealad jm  

o erasadama (muul, lainemurdja, paadisild) mõju rannaprotsessidele ja hoo-

vuste liikumisele 

o anda süvendus- ja kaadamistöödega kaasneva heljumi transpordi hinnang 

o analüüsida kavandatav tegevuse mõju põhjaelustikule ja kalastikule.  

o teha kaadamiskoha valik 

o anda süvendatud pinnase ja kaadamiskoha põhjapinnase keemiliste, füüsi-

kaliste ja bioloogiliste omaduste hinnang 

o heljumi teket, süvendustööde ajastamist 

o kaaluda kaadamisele alternatiivseid võimalusi, süvenduspinnase alterna-

tiivset kasutamist 

o kavandatava erasadama koosmõju Mölgi munitsipaalsadamaga 

 mõju Prangli hoiualale (Natura 2000 võrgustiku ala) – erinevad kaitstavad elu-

paigatüübid (kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), karid (1170), 

väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad 

(1640), eelluited (2110) jm) 

 mõju erasadama kasutamise osas – sotsiaalne mõju, inimeste turvalisus.   

 

                                                 
2
 erasadama rajamiseks on süvendatava ja täidetava  pinnase maht eeldatavalt 3000…5000 m

3
, valda-

valt on selleks mereliiv. Seega süvendatava pinnase maht on väiksem keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (RT I 2005, 15, 87) § 6 lõige 1 punktis 17 antud  kriteeriumist 

(10000 m
3
). Süvendatava ja täidetava pinnase mahud täpsustuvad Mölgisilla kinnistu detailplaneeringu 

eelnõu koostamise käigus 
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Eeldatavalt ei kaasne kavandatud tegevusega piiriülest keskkonnamõju.  

 

3.1 Mõju Natura 2000 võrgustiku alale 

 

KSH hindab eraldi kavandatava tegevuse mõju Natura 2000 võrgustiku alale (Prangli 

hoiualale).  

 

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 144 Hoiualade kaitse alla võtmine 

Harju maakonnas (RT I 2005, 38, 300) järgi on Prangli hoiuala kaitse-eesmärgiks EÜ 

nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – karide (1170), väi-

kesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kanarbiku ja kukemarjaga kuiva-

de liivanõmmede (2320) ning kadastike (5130) kaitse. 

 

Mõju Natura 2000 võrgustiku alale hinnatakse vastavalt järgmistele aktsepteeritud 

juhendmaterjalidele:  

 Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine, 2005. 

Keskkonnaministeerium  

 Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis, 2006. SEI. 

 

Prangli hoiuala kaitsekorralduskava ei ole kehtestatud. 

 

4 Kavandatav tegevus ja huvitatud osapooled  

 

Eelkõige on huvitatud osapooleks Prangli saare elanikud ja piirkonna maaomanikud. 

Ametkondadest on huvitatud osapoolteks järgmised asutused: Viimsi Vallavolikogu ja 

Vallavalitsus, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, 

Harju Maavalitsus, Põhja-Eesti Päästekeskus, Veeteede Amet ja Tehnilise Järelevalve 

Amet. 

 

Valitsusvälistest organisatsioonidest on huvitatud osapoolteks Eesti Keskkonnaühen-

duste Koda, Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Looduse Fond jt keskkonnaühendu-

sed.  

 

5 Keskkonnamõju strateegilise hindamise lähtematerjalid 

 

Lähtematerjalid võib rühmitada järgmiselt: 

 Eestit tervikuna haaravad strateegiad, arengukavad ja uuringud: 

o Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 (RT I 2007, 19, 96)  

o Eesti keskkonnategevuskava 2007–2013 (RTL  2007, 20, 349) 

o Eesti säästva arengu riiklik strateegia Säästev Eesti 21 (RT I 2005, 50, 

396) jm 

 Prangli üldplaneering ja Pranglit käsitlevad Viimsi valla teemaplaneeringud  

 tehtud uuringud merekeskkonna ja Prangli hoiuala osa  

 Mölgi munitsipaalsadama detailplaneering (1999). 
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6 Detailplaneeringu ja KSH koostamise avalikustamise eeldatav ajakava 

 

Tööde teostamise etapp Teostamise ajaperiood 

DP ja KSH algatamine  15. märts 2011 

KSH programmi koostamine  jaanuar 2012  

DP eskiisi koostamine jaanuar-veebruar 2012 

DP eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek jaanuar-veebruar 2012 

DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu   15. veebruar 2012 

DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu  (Skype programmi abil Prangli saare ja 

Viimsi vallamaja vahel) 

20. veebruar 2012  

Täienduste lisamine KSH programmi märts 2012 

KSH programmi heakskiitmine  märts 2012 

DP eelnõu ja KSH aruande koostamine ning nende avalikustamine märts-aprill 2012 

DP eelnõu ja KSH aruande täiendamine  aprill  2012 

DP kooskõlastamine aprill-juuni 2012 

KSH  aruande esitamine järelevalvajale heakskiitmiseks  juuni 2012 

KSH aruande heakskiitmine  juuni 2012 

DP esitamine Viimsi Vallavalitsusele vastuvõtmiseks  juuni 2012 

 

 

Juhul, kui detailplaneeringu koostamise ajakavas toimub muudatusi, korrigeeritakse ka KSH läbiviimise ajakava vastavalt sellele.  
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7 Detailplaneeringu ja KSH läbiviimise osapooled  

 

Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja: Viimsi Vallavalitsus 

 

Detailplaneeringu koostamise korraldaja: Viimsi Vallavalitsus; maa- ja planeeri-

misameti juhataja Oliver Alver; tel 6066877 

 

Detailplaneeringu koostaja: Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ; projektijuht Peedu 

Toom;  tel 6066863, e-post info[ät]viimsiarendus.ee 

 

KSH algataja (otsustaja): Viimsi Vallavalitsus; keskkonnaameti juhataja Eleri 

Kautlenbach; tel 6066851 

 

KSH läbiviija: AS Maves, töörühma juht keskkonnaekspert Toomas Ideon (tel 

6567300,  e-post toomas[ät]maves.ee)  

Töörühma liikmed: Georg Martin; Mereinstituut; tel  516 3943;  e-post 

georg.martin[ät]ut.ee  

Vajadusel haaratakse juurde teisi eksperte. 

 

Töörühma juht keskkonnaekspert Toomas Ideon, kes vastavalt keskkonnamõju hin-

damise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 34 lõike 3 punktidele 1-4:  

 on omandanud riiklikult tunnustatud kõrghariduse Tartu Ülikoolis geograafia eri-

alal (5 aastat), diplom välja antud 28. juunil 1974. a (lisa 8); 

 omab pikemaajalist töökogemust läbiviidava KSH valdkonnas. Siinkohal tuuakse 

välja mõned tööd, kus Toomas Ideon on osalenud juhteksperdina või eksperdina: 

o Riikliku arengukava 2003-2006 strateegilise keskkonnamõju hindamine, 

2002; 

o Eesti Maaelu Arengukava 2004-2006 strateegilise keskkonnamõju hinda-

mine, 2003; 

o Kadaka piirkonna (Saue) üldplaneeringu keskkonnamõju hindamine, 2003; 

o Uuendatud Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010. KSH aruanne, 2004; 

o 2007-2013 struktuurivahendite kasutamise rakenduskavade keskkonnamõ-

ju strateegiline hindamine, 2006 (seejuures ka Elukeskkonna arendamise 

rakenduskava KSH); 

o Riigi jäätmekava aastani 2013 (eelnõu), 2007; 

o Haabersti linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindami-

ne; 

o osalemine detailplaneeringute KSH koostamisel. 

 õpingute ajal Tartu Ülikoolis läbis kursuse kompleksne territoriaalne planeerimine 

ja muid planeerimisalaseid kursusi; 

 on omandanud KSH hindamise põhimõtted ja protseduuri; seoses igapäevase töga 

on seonduvad õigusaktid  läbi töötatud ja nende muudatused tähelepanu all. 

 

KSH järelevalvaja: Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon 

 

Arendaja: Saare OÜ, Valdur Kahro, kahroracing[ät]gmail.com  50 48 275 

 



Toomas
Text Box
Lisa 1
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S E L E T U S K I R I 
 
0. ÜLDANDMED    
 
 

01. Planeeringu objekt ja asukoht:  
 
                      Viimsi vald Prangli saar Lääneotsa küla 
     Mölgisilla mü detailplaneering 
 

      
                         
02. Tellijad:           Viimsi Vallavalitsus 

                               Nelgi tee 1 
              Viimsi alevik 
                      Tel.60 66 860 

 
 

03. Huvitatud isik:           Valdur Kahro 
                                    Sääre tee 22 
                                    Rohuneeme küla 

                                                Viimsi vald 
                                                Tel. 50 48 75 
 

 
04. Projekteerijad 
                                Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ 

     Reg. kood 10449988, reg.nr. EEP000176 
     74001 Viimsi alevik Nelgi tee 1 
     Tel. 6066863 
 
     Projektijuht: Peedu Toom 
     Planeerija: Viire Ernesaks 
                                  

 
 

05. Detilpaneeringu lähteandmed 
 

1) Viimsi Vallavalitsuse poolt väljaantud lähteülesanne  
detailplaneeringu koostamiseks  

2) Prangli saare üldplaneering (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000 
otsusega nr.200). 

3) Maaüksuste geodeetiline plaan M 1:500 koostatud OÜ Optiset poolt. 
      ( töö nr.T-1306/10  01.09.2010).  
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1. ASENDIPLAAN. 
 
1.1 Sissejuhatus 
 
Viimsi valla Prangli saare Lääneotsaa küla Mölgisilla maaüksuse detailplaneeringu 
koostamise aluseks on Viimsi Vallavalitsuse korraldus nr.176, 15.03.2011.a. 
detailplaneeringu algatamise ja lähteülesande kinnitamise kohta. 
 
1.2 Lähteandmed. Olemasolev olukord. 
 
Mölgisilla mü asub Viimsi vallas Prangli saare lõunaosas Soome lahe ääres ning 
kuulub Prangli saare Hoiuala koosseisu. 
Mölgisilla mü ja lähiümbruse kinnistute kohta on eelnevalt koostatud detailplaneering 
(Vanani-II mü detailplaneering) , mis on kehtestatud mais 2006.aastal. Nimetatud 
detailplaneeringus oli krunt pos.7 (Mölgisilla mü) tähistatud sadama maana ning 
krundile oli antud ehitusõigus paadikuuri püstitamiseks. 
Mölgisilla maaüksus on rannaäärne liivik, kus puudub kõrghaljastus.  
Käesolevaks hetkeks on Mölgisilla kinnistult merre suunduv paadisild 
rekonstrueeritud ning rajatud üks lainemurdja, teise ehitamine on pooleli.  
Algust on tehtud mere süvendamisega ning slipitee rajamisega.  
Võrreldes avamerele avatud Kelnase sadamaga tagab soodus asukoht Mölgisilla 
kinnistule rajatavale sadamale juurdepääsu ka keeruliste ilmastikuoludega.  
Kaugus Leppneeme sadamast on ca 11 km. 
Tehnovõrgud territooriumil puuduvad. 
Alusplaanina on kasutatud OÜ Optiset poolt koostatud geodeetilist alusplaani  
töö nr T-1306/10  01.09.2010. Koordinaadid on L-Est 97 a. süsteemis, kõrgused on 
Balti süsteemis. Maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 0.00 – 1.92 
 
1.3 Detailplaneering. 
1.3.1 Olemasolev maakasutus. 
 
Mölgisilla maaüksuse kohta on koostatud katastriplaan 89001:002:0407 
Maaüksuse suurus on 2264 m². Sihtotstarve on tootmismaa.  
 
1.3.2 Vastavus üldplaneeringule. 
 
Käesolev Mölgisilla detailplaneering on üldplaneeringu kohane. 
Vastavalt Prangli saare üldplaneeringule on planeeritaval alal tootmismaa  
juhtfunktsioon ning Mölgi neeme tipp on tähistatud perspektiivse sadama asukohana. 
 
1.3.3 Arhitektuurne planeerimislahendus. 
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on Mölgisilla kinnistule erasadama rajamine. 
Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus sadamahoone ning paadikuuri 
püstitamiseks ning täpsustatakse kavandatavate lainemurdjate asukohad. 
Olemasolev osaliselt maakividest lainemurdja nihutatakse paadisillast läänesuunas 
tagades ohutu vahemaa jahtide ja paatide randumiseks ning piisav ruum slipitee 
kasutamiseks. Paadisillast ida poolejäävat lainemurdjat pikendatakse,  
tekitades kahe lainemurdaja vahele siseakvatooriumi (5000 m²) 
Siseakvatoorium süvendatakse vajalikule tasemele – 2,5m.  
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Detailplaneeringuga moodustatakse 2 sadama maa sihtotstarbega krunt – Mölgisilla 
maaüksusele liidetakse juurde lainemurdjate ning paadisilla alune maa ja samuti  
229 m² Mölgisadama maaüksusest (pääsu tagamiseks olemasolevale lainemurdjale). 
Kavandatavate hoonete maksimaalne ehitusalune pind 300 m², hoonete arv 2, 
korruselisus 1 (5m).  
Hoonete minimaalne tulepüsivusklass on TP-3. 
Ehitusloa saamiseks tuleb koostada ehitusprojekt. Projekt peab vastama Viimsi valla 
ehitusmääruse § 17 ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusele nr.70  
"Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile" 
Projekt tuleb kooskõlastada Põhja-Eesti Päästekeskusega ning esitada Viimsi 
Vallavalitsusele ehitusloa saamiseks. 
Ehitustegevus kruntidel ilma ehitusloata on keelatud. Detailplaneeringus antud 
piirangute ja kohustuste täitmise järelvalvet teostavad selleks Viimsi valla 
ehitusmäärusega volitatud ametiisikud. 
 
Planeeritud maa-alal on järgmised maakasutuse sihtotstarbed: 
LS -         sadama maa (kataster - tootmismaa) 
 
1.4 Teed. 
 
Juurdepääs Mölgisilla maaüksusele on mööda Mölgisalu ja Mölgisadama teed. 
 
1.5 Vertikaalplaneerimine 
 
Kuna antud maa-ala on dreenivast liivast, siis sadeveed immutatakse pinnasesse. Sealt 
langevad nad edasi mere poole, sest kinnistu on merepoolse kaldega. 
 
1.6 Haljastus 
 
Kõrghaljastus (va üksikud kibuvitsad) Mölgisilla kinnistul puudub. 
 
1.7 Keskkonnakaitse 
 
Mölgisilla detailplaneeringule algatati Viimsi Vallavalitsuse 1.aprilli 2011.a 
korraldusega nr.209  kesskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 35 lõike 2 ja § 33 lg 1 punkti 4 alusel keskkonnamõju strateegiline 
hindamine (KSH).  
 
1.8 Turvaabinõud 
 
Korrashoid: 
Ehitustegevuse lõppedes tuleb ala kohe koristada ja lõplikult viimistleda. Head mõju 
avaldab ala kiire koristamine (prügikonteinerite regulaarne tühjendamine).  
Juurdepääs: 
Oluline on hea teemärgistus. Teede äärde tuleb paigaldada suunaviidad ja teede 
nimed. 
Vargus ja vandalism: 
Pimedad nurgatagused ja hoovid tekitavad järelvalveta tunde ning hõlbustavad 
kuritegevust. Jälgida tuleb hoonete tagumisi sissepääse, mis on teedelt nähtamatud. 
Tagumised uksed ja aknad tuleb muuta turvalisemaks, see vähendab sissemurdmist. 
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2 TEHNOVÕRGUD    
 
2.1 Veevarustus  
 
Olemasoleva hoone veevarustus on lahendatud Kelnase külas asuva puurkaevu baasil. 
Puurkaevust kuni olemasolevate hooneteni Vanani –II maaüksusel ning sellega 
külgneval alal on trassid välja ehitatud. 
 
2.2 Kanalisatsioon. 
 
Prangli saare üldplaneeringu järgi on piirkonda kavandatud puhastusseadme asukoht. 
 
2.3 Elektrivarustus. 
 
Planeeritud hoonete elektrivarustus on ettenähtud varam planeeritud Eesti Energia 
AS-le kuuluvast liitumiskilbist. Elektriliinid liitumiskilbist hoonete peakilpideni 
paigaldab tarbija .   
 
2.4  Sidevarustus 
 
Prangli saare sidevarustus on antud momendil lahendatud Fixmobiil digitaalse 
süsteemiga. Kelnase sadama juures on mobiilside mast (Elisa). 
 
3 TULEOHUTUSABINÕUD 
 
Detailplaneering vastab Eesti Vabariigi Valitsuse 27.10.2004.a. kehtestatud  
määrusele nr 315. 
Tuleohutusabinõud on järgmised:  
- Juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud hoonetele-rajatistele peavad 
olema aastaringselt kasutuskõlblikus seisukorras. Tee või läbisõidukoha sulgemisel 
remondiks või muul põhjusel, kui see takistab tuletõrje- või päästetehnika läbisõitu, 
tuleb rajada koheselt uus läbipääs suletavasse lõiku. 
- Tuleohtlikul ajal on kulu ja risu põletamine keelatud.. 
- Hoonetevahelisse tuleohutuskujasse on keelatud ladustada põlevmaterjale ning 
põlevpakendis seadmeid.  
- Hoonete tulepüsivusaste on TP-3. Hoonete ehitusprojektid tuleb kooskõlastada 
Põhja-Eesti Päästekeskusega. 
- Tuletõrjevee veevõtukoht on planeeritud olemasolevast soisest alast, kuhu on 
ettenähtud tuletõrjevee tiik (vt väljavõte kehtest. Vanani-II mü detailplaneeringust) 
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4 JOONISED 
 
4.1. Väljavõte Prangli saare üldplaneeringust   AP-1 
 
4.2  Tugiplaan                                                                         AP-2 
 
4.3  Detailplaneeringu eskiis                                        AP-3 
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5 KOOSKÕLASTUSTE KOONDLOETELU  
 
Jrk 
nr  
 

Kooskõlastav  
organisatsioon 

Kooskõlastuse 
nr ja kuupäev 

Kooskõlastuse tekst või 
lühikirjeldus. 
Viited lisatud kirjadele 

Kooskõlastuse 
originaal asukoht 

1 2 3 4 5 
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6 LISAD 
 
 
6.1.  Viimsi Vallavalitsuse korraldus nr.176, 15.03.2011 detailplaneeringu algatamise  

ja lähteülesande kinnitamise kohta 
6.2. Väljavõte Vanani-II mü detailplaneeeringust 
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23.01.2012 Keskkonnamõju hindamise teated Prindi  

 

Detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise teade  

 

Viimsi Vallavalitsus teatab, et on valminud Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas asuva 

Mölgisilla kinnistu (katastriüksuse tunnus 89001:002:0407) detailplaneeringu (DP) eskiis ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm. 

DP eskiisi ja KSH programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikus 27.01.2012-14.02.2012 

tööpäevadel tööajal Viimsi Vallavalitsuses ning elektroonilisel Viimsi valla koduleheküljel 

www.viimsivald.ee. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada ajavahemikus 

27.01.2012-14.02.2012 elektrooniliselt aadressile info@viimsivv.ee ning paberkandjal 

aadressile Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald.  

DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimub 15.02.2012 kell 13.00 Hotell Athena 

konverentsi-keskuses (Sõpruse tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald) ning 21.02.2012 

kell 13.00 Prangli saarel, Prangli põhikoolis. Prangli saarel toimub avalik arutelu 

väljakuulutatud ajal tingimusel, et ilmastikuolud võimaldavad mandri ja saare vahelist 

laevaliiklust.  

Viimsi Vallavalitsus algatas 15.03.2011 korraldusega nr 176 DP ja kinnitas selle 

lähteülesande. Mölgisilla kinnistu DPle KSH algatas Viimsi Vallavalitsus 01.04.2011 

korraldusega nr 209. DP koostamise eesmärk on Mölgisilla kinnistule erasadam 

kavandamine. DP elluviimisega ei kaasne eeldatavasti olulist keskkonnamõju, mis võib olla 

piiriülene. 

DP algataja, DP ja KSH koostamise korraldaja ning kehtestaja on Viimsi Vallavalitsus (Nelgi 

tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald). DP kontaktisik on maa- ja planeerimisameti juhataja 

Oliver Alver, telefon 606 6877, e-post oliver@viimsivv.ee ning KSH kontaktisik on Eleri 

Kautlenbach, telefon 606 851, e-post eleri@viimsivv.ee. 

Detailplaneeringu koostaja on Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ (aadress Nelgi tee 1, Viimsi 

alevik, 74001 Viimsi vald). 

KSH koostaja on AS Maves (Marja 4d, 10617 Tallinn). Kontaktisik on Toomas Ideon, telefon 

656 5428, e-post toomas@maves.ee. 

Alus: Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus § 37 lg 1. 
 

 

 

http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=3756376


 

 

Teade ajalehes Harju Elu 27.01.2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Teade ajalehes Viimsi Teataja 27.01.2012 
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Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas asuva Mölgisilla kinnistu detailplaneeringu 

eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu (esimene 

etapp)
1
 

 

Aeg: 15. veebruar 2012 kell 14.00…14.35 

Koht: Hotell Athena konverentsikeskus,  Sõpruse tee 9, 74001, Haabneeme alevik, Viimsi 

vald 

 

Protokoll 

 

Koosoleku juhataja:  Eleri Kautlenbach 

Protokollija:   Madis Osjamets 

 

Osavõtjad: 

Eleri Kautlenbach Viimsi Vallavalitsus 

Velly Sild  Viimsi Vallavalitsus 

Peedu Toom   Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ 

Viire Ernesaks Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ 

Toomas Ideon  AS Maves 

Madis Osjamets  AS Maves 

Ants Savest  Viimsi Vallavolikogu 

Valdur Kahro  Saare OÜ 

 

Eleri Kautlenbach: avab arutelu 

 

Viire Ernesaks: tutvustab Mölgisilla detailplaneeringut (DP). Planeeringu eesmärgiks on 

erasadama rajamine. Erasadam hõlmab paadisilda ja kahte lainemurdjat. Paadisild on praegu-

seks valmis aga on tormikahjustustega. Lainemurdjatest üks on valmis, aga vales asukohas-

see nihutatakse lääne poole. Teine lainemurdja on pooleldi valmis, seda on plaanis pikendada. 

Kahe lainemurdja vahele tekkiva akvatooriumi suuruseks on 5000 m
2
.  Sadama kinnistule 

antakse ehitusõigus kuni 2 hoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga 300 m
2
 ja korruselisus 1 

(võimalik ehitada nt paadikuur või sadamat teenindav hoone). Lühidalt on see kõik,  kas on 

küsimusi? 

 

Ants Savest: kas toimub süvendamine? 

 

Viire Ernesaks: süvendamine toimub kuni sügavuseni 2,5 meetrit. 

 

Eleri Kautlenbach: kui palju selle käigus eemaldatakse pinnast? 

 

Viire Ernesaks: ca 7000-8000 m
3 

 

Eleri Kautlenbach: kui palju uputatakse kive? 

 

                                                 
1
 Mölgisilla kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arute-

lu toimus kahes etapis – 15. veebruaril 2012. a Hotell Athena konverentsikeskuses (Sõpruse tee 9, 74001, Haab-

neeme alevik, Viimsi vald) ja 20.02.2012 Viimsi vallamajas  ning Prangli põhikoolis, kasutades viimase puhul 

Skype programmi.   
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Viire Ernesaks: kive uputatakse umbes samas mahus, see on veel praeguses etapis täpsusta-

mata. 

 

Toomas Ideon: tutvustab keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi põhi-

punkte. Need on järgmised: 

 

 DP algataja, DP ja KSH korraldus, kontaktisikud, DP koostaja, arendaja ja KSH koos-

taja 

 KSH taust - Viimsi Vallavalitsus algatas 15. märtsil 2011. a Mölgisilla kinnistul 

(89001:002:0407) DP ja kinnitas selle lähteülesande ning algatas DPle ka KSH; kavas 

on  erasadama rajamine; kinnistu paikneb Prangli hoiualal (Natura 2000 loodusala); 

eeldatavalt kaasneb oluline keskkonnamõju  

 KSH ülesanne on kaasa Mölgisilla kinnistu detailplaneeringule; eesmärgiks on kesk-

konnavaldkonna integreerimine DPsse, keskkonnamõjude kaardistamine ja soovitused 

nende vähendamiseks; KSH ulatus -  Mölgisilla kinnistu,  KSH haarab ka mõju naa-

berkinnistutele, Prangli hoiualale (Natura 2000 võrgustiku ala) KSH sisulise ulatuse 

määrab ära keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuded 

(§40 KSH aruanne) ja käesolev programm 

 KSH õiguslik alus – asjakohased õigusaktid 

 eeldatavad keskkonnamõjud - mõju merekeskkonnale (süvendamine, kaadamine, ma-

terjalide juurdevedu, ehitamine – lainemurdjad, paadisild);  mõju Prangli hoiualale 

(Natura 2000 võrgustiku ala); mõju sadama kasutamise osas – sotsiaalne mõju, ini-

meste turvalisus; arvestama peab koosmõju  Mölgi munitsipaalsadamaga 

 huvitatud osapooled; lähtematerjalid; KSH ajakava. 

 

Eleri Kautlenbach: kas on küsimusi? 

 

Toomas Ideon: kas omavalitsusele tuli huvitatud osapooltelt mingisuguseid ettepanekuid? 

 

Eleri Kautlenbach: Veeteede Amet tegi ettepanekud DP täpsustamiseks. Kavandatav ja va-

rasemad valla poolt juba kehtestatud DP-s lähevad kaid omavahel risti.  

 

Ants Savest: kas kaid lähevad siis risti? Kui tehti munitsipaalsadama DP-d siis ju arvestati 

erasadamaga. 

 

Eleri Kautlenbach: täna vallal huvi sinna munitsipaalsadamat ehitada ei ole. 

 

Edasi arutati Prangli saare elanikele DP eskiisi ja  KSH programmi tutvustamise võimalusi. 

Otsustati, et tutvustamine tehakse videokonverentsi vormis läbi Skype-programmi. Koosoleku 

aeg 20.02.2012. a  kell 13.00. Koosolek toimub mandril Viimsi vallamajas ja Prangli saarel 

Prangli põhikoolis. Koosolekust teavitatakse Prangli kohalikke elanikke kuulutuste kaudu 

Prangli saare teadetetahvlitel (kauplus jne).  

 

 

Koosoleku juhataja 

 

Protokollija 
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Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas asuva Mölgisilla kinnistu detailplaneeringu 

eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu (teine etapp) 

 

Aeg: 20. veebruar 2012 kell 13.00…13.15 

Koht: Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001) ja Prangli saare põhikool (kon-

taktisik Tiina Piirisaar, põhikooli direktori kt, tel: 56 621 481) 

 

 

Protokoll 

 

Koosoleku juhataja:  Eleri Kautlenbach 

 

Protokollija:   Toomas Ideon 

 

Osavõtjad: 

Eleri Kautlenbach Viimsi Vallavalitsus 

Viire Ernesaks Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ 

Toomas Ideon  AS Maves 

Valdur Kahro  Saare OÜ 

Tiina Piirisaar  Prangli põhikool 

 

 

DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimus Prangli saare (Prangli põhikooli) ja Viim-

si vallamaja vahel Skype-programmi vahendusel. Prangli saare elanikke ja huvitatud osapooli 

oli avalikust arutelust eelnevalt teavitatud.  

 

Küsimusi ja ettepanekuid kavandatava tegevuse (detailplaneeringu eskiis) ja selle keskkon-

namõju strateegilise hindamise programmi kohta ei esitatud.  

 

 

 

Koosoleku juhataja 

 

Protokollija 

http://www.viimsivald.ee/index.php?id=14740


Keskkonnaamet 

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658 

Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee 

www.keskkonnaamet.ee 

 

Harjumaa 

Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn 

Tel 674 4800, faks 674 4801 

harju@keskkonnaamet.ee 

Järvamaa 

Wiedemanni 13, 72213 Türi 

Tel 384 8688, faks 385 7118 

jarva@keskkonnaamet.ee 

Raplamaa 

Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla 

Tel 484 1171 faks 485 5798 

rapla@keskkonnaamet.ee 

 

 

Lp Eleri Kautlenbach                           Teie 27.03.2012 nr 15-3/1353  

Viimsi Vallavalitsus  

info@viimsivv.ee                                  Meie 05.04.2012 nr HJR 6-8/12/2914-4 

 

 

 

Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas Mölgisilla kinnistu detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine 

 

 

Austatud Eleri Kautlenbach 

 

 

Esitasite Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (edaspidi nimetatud Keskkonnaamet) 

Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas Mölgisilla kinnistu detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud KSH) programmi (aktsiaselts  

MAVES, Tallinn 2012) heakskiitmiseks.  

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Harjumaal Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa 

külas asuvale Mölgisilla kinnistule (katastritunnus 89001:002:0407) erasadama rajamine. 

Planeeringuga määratakse ehitusõigus sadamahoone ja paadikuuri püstitamiseks ning 

täpsustatakse kavandatavate lainemurdjate asukohad. Kavandatav erasadam on mõeldud 

külalissadamana kuni 15 m pikkustele jahtidele ning kaatritele (kiilusügavusega kuni 2 m), 

kaikohtade arv on 20 kuni 25.  

 

Keskkonnaamet on detailplaneeringu KSH järelevalvaja keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) § 38 lõike 1 alusel. KeHJS § 

38 lõike 2 punktide 1, 2 ja 5 järgi on järelevalvaja ülesanne KSH programmi õigusaktide 

nõuetele vastavuse kontrollimine ja programmi heakskiitmine, KSH menetluse õigusaktide 

nõuetele vastavuse kontrollimine ja eksperdi õigusaktide nõuetele vastavuse hindamine.  

 

 

1. KAALUTLUSED OTSUSE TEGEMISEL 

 

1.1 KSH algatamise vastavus kehtestatud nõuetele 

 

Mölgisilla kinnistu detailplaneering algatati ning lähteülesanded planeeringu koostamiseks 

kinnitati Viimsi Vallavalitsuse 15.03.2011 korraldusega nr 176. KSH algatati antud 

detailplaneeringule Viimsi Vallavalitsuse 01.04.2011 korraldusega nr 209. KSH algatamise 

aluseks oli KeHJS § 35 lõige 2, § 33 lõike 1 punkt 4. KSH algatamise otsus ei vasta täielikult 

KeHJS § 35 lõike 5 punktides 1-6 toodud nõuetele, otsuses on välja toomata § 35 lõike 5 

punktides 2 ja 6 nõutud andmed.  

 

KeHJS § 35 lõike 6 kohaselt tuleb KSH algatamise või algatamata jätmise otsusest teatada 14  

päeva jooksul ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja vähemalt ühes üleriigilise või 

kohaliku levikuga ajalehes ning liht- või tähtkirjaga KeHJS § 33 lõikes 6 nimetatud 

mailto:info@viimsivv.ee
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asutustele. Detailplaneeringu KSH algatamisest teavitati ametlikus väljaandes Ametlikud 

Teadaanded (edaspidi nimetatud ka AT) 11.04.2011 ja ajalehes Viimsi Teataja 23.04.2011. 

KSH algatamise teade avaldati AT-s õigeaegselt, kuid ajalehes on teate avaldamisega KeHJS 

§ 35 lõikes 6 toodu nõuet rikutud. Kuna teade ajalehes ikkagi avaldati, siis ei ole antud juhul 

tegu olulise menetluse rikkumisega. Teadete sisu vastas KeHJS § 35 lõigete 5 ja 7 nõuetele. 

  

KSH programmis ei kajastu, et liht- või tähtkirjaga oleks KSH algatamisest teavitatud KeHJS 

§ 33 lõikes 6 nimetatud asutusi. Kuna pädevad asutused kaasati KSH programmi koostamisse, 

siis antud juhul ei ole tegu väga olulise rikkumisega KSH menetluses.  

 

1.2 KSH programmi avalikustamise vastavus kehtestatud nõuetele 
 

KeHJS § 36 lõike 3 kohaselt peab KSH programmi koostamisel strateegilise 

planeerimisdokumendi koostamise korraldaja või strateegilise planeerimisdokumendi koostaja 

küsima programmi sisu osas seisukohta KeHJS § 33 lõikes 6 sätestatud asutustelt, edastades 

seisukoha võtmiseks KSH programmi eelnõu. KeHJS § 36 lõige 3 sätestab koostoimes KeHJS 

§ 33 lõikega 6, et seisukohta tuleb küsida Keskkonnaametilt ja kõigilt teistelt asutustelt, keda 

strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju 

tõenäoliselt puudutab, andes näidisloetelu asutustest, kellelt tuleb seisukohta küsida.  

 

KSH programmis ei kajastu, et programmi kohta oleks KeHJS § 33 lõikes 6 toodud asutustelt 

seisukohta küsitud. KeHJS § 33 lõikes 6 nimetatud asutusi teavitati aga KSH programmi 

avalikustamisest ja valikust arutelust ning sellega anti neile võimalus oma seisukoha 

avaldamiseks antud programmi kohta. Kuna asutused seda võimalust ka kasutasid, siis ei ole 

tegu niivõrd olulise menetluse rikkumisega, mis mõjutaks KSH tulemusi. 

 

KeHJS § 37 lõike 3 kohaselt korraldab strateegilise planeerimisdokumendi koostaja KSH 

programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu. Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt 

14 päeva. Tulenevalt KeHJS § 37 lõikest 1 teatab strateegilise planeerimisdokumendi koostaja 

KSH programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest ametlikus väljaandes 

Ametlikud Teadaanded, ajalehes ja oma veebilehel ning elektrooniliselt või liht- või 

tähtkirjaga KeHJS § 36 lõike 2 punktis 3 nimetatud asutustele ja isikutele, valitsusväliseid 

keskkonnaorganisatsioone ühendavale organisatsioonile ning KeHJS § 36 lõikes 3 nimetatud 

asutustele ja isikutele. Teate sisu peab vastama KeHJS § 37 lõike 2 nõuetele. KeHJS § 37 

lõike 4 alusel on igaühel õigus tutvuda KSH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku 

arutelu ajal programmi ja strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat 

keskkonnamõju käsitlevate muude dokumentidega, esitada programmi kohta ettepanekuid, 

vastuväiteid ja küsimusi ning saada neile vastuseid.  

 

KSH programmis esitatud materjalide põhjal pandi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu 

toimumise kohta teade ametlikku väljaandesse Ametlikud Teadaanded ülesse 23.01.2012 ning 

samuti maksti teate avaldamise eest riigilõivu (maksekorralduse koopia lisatud programmile), 

kuid teadmata põhjustel pole nimetatud teadaannet AT-s avaldatud. Ajalehes Viimsi Teataja 

on KSH programmi avaliku väljapaneku ja arutelu teade avaldatud 27.01.2012 ning Viimsi 

valla kodulehel
1
 26.01.2012. Viimsi Vallavalitsus teavitas 31.01.2012 kirjaga nr 15-3/447 

KSH programmi avalikustamisest alljärgnevaid asutusi: Keskkonnaministeeriumi, 

Keskkonnaametit, Harju Maavalitsust, Põhja-Eesti Päästekeskust, Veeteede Ametit, Eesti 

                                                 
1 http://www.viimsivald.ee/12332/ 
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Keskkonnaühenduste Koda ning Eesti Rohelist Liikumist. Teadete sisu vastas seaduses 

kehtestatud nõuetele.  

 

KSH programmi ja detailplaneeringu eskiisiga oli võimalik tutvuda perioodil 27.01.2012 - 

14.02.2012 Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald) ning Viimsi valla 

koduleheküljel http://www.viimsivald.ee/12332/. 

 

KSH programmi avalik arutelu toimus 15.02.2012 kell 13.00 Hotell Athena 

konverentsikeskuses (Sõpruse tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald) ning 21.02.2012 kell 

13.00 Prangli saarel, Prangli Põhikoolis. 

 

Avalikustamise käigus esitasid seisukohti, ettepanekuid ja vastuväited alljärgnevad isikud, 

asutused ja organisatsioonid: Veeteede Amet (14.02.2012 kiri nr 6-3-1/395) ja 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (23.02.2012 kiri nr HJR 6-8/12/2914-2). 

 

KSH programmis (lisades 7.1 ja 7.2) on küll ära toodud vastused Veeteede Ameti ja 

Keskkonnaameti kirjades toodud küsimustele ja ettepanekutele, kuid programmist ei selgu, 

kas need vastused on vastavalt KeHJS § 37 lõikele 5 ka kirjalikult küsimuste esitajatele 

saadetud. Keskkonnaameti hinnangul kajastuvad esitatud ettepanekud KSH programmis. 

 

Avalikul arutelul esitatud ettepanekutele vastati kohapeal. Avaliku arutelu protokoll on lisatud 

KSH programmi lisas 9. 

 

Lähtudes eelnevast on Keskkonnaamet seisukohal, et kuigi KSH menetluse jooksul on 

KeHJS-st tulenevaid nõudeid rikutud, siis ei ole need niivõrd olulised, et võiksid mõjutada 

KSH tulemusi. 

 

1.3 KSH programmi sisu vastavus kehtestatud nõuetele ja KSH hindaja  

 

KSH programmi sisu määrab KeHJS § 36 lõige 2. Järgnevalt analüüsime heakskiitmiseks 

esitatud KSH programmi vastavust kehtestatud nõuetele. 

 

KeHJS § 36 lõike 2 punkti 1 järgi on KSH programmi peatükis 2.2 esitatud KSH ulatus, 

lähtudes strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust ja sisust.  

 

KeHJS § 36 lõike 2 punkti 2 järgi selgitab ja nimetab KSH programm strateegilise 

planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju, sealhulgas mõju 

inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkuse ja võimaliku mõju 

Natura 2000 võrgustiku alale. Temaatika kajastub KSH programmi peatükkides 3 ja 3.1. 

 

KeHJS § 36 lõike 2 punkti 3 järgi on KSH programmi peatükis 4 nimetatud isikud ja 

asutused, keda planeeringu alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel 

võib olla põhjendatud huvi selle vastu.  

 

KeHJS § 36 lõike 2 punkti 4 kohaselt on KSH programmi peatükis 6 esitatud KSH ja selle 

tulemuste avalikustamise ajakava, mis tuleneb strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 

ajakavast.  

 

Vastavalt KeHJS § 36 lõike 3 punktile 5 annab KSH programmi peatükk 7 KSH eksperdi ja 

planeeringu koostaja andmed. KSH juhtekspert on Toomas Ideon aktsiaseltsist MAVES, kelle 
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vastavust KeHJS § 34 lõike 3 nõuetele on kajastatud KSH programmi peatükis 7 ja lisas 8. 

Programmis esitatud kinnituse kohaselt ja järelvalvajale esitatud eraldi informatsiooni põhjal 

omab juhtekspert kogemust ning on varem osalenud keskkonnamõju hindamises ja 

keskkonnamõju strateegilises hindamises. Lisaks osaleb KSH aruande koostamisel 

ekspertidena Georg Martin Mereinstituudist. Vajadusel haaratakse juurde teisi eksperte. 

 

Vastavalt KeHJS § 36 lõike 2 punktis 6 nõutule, on programmi lisades 6.1 ja 6.2 kajastatud 

KeHJS § 33 lg 6 nimetatud asutuste ja isikute seisukohad.  

 

KeHJS § 37 lõike 5 kohaselt teeb strateegilise planeerimisdokumendi koostaja koostöös 

eksperdiga avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete 

alusel keskkonnamõju strateegilise hindamise programmis vajalikud parandused ja 

täiendused. Ettepanekute ja vastuväidete arvessevõtmist kirjeldatakse ning arvestamata 

jätmist põhjendatakse täiendatud programmis või selle lisas. Kirjalikele küsimustele 

vastatakse liht- või tähtkirjaga. Antud temaatika kajastub KSH programmi lisades 7.1 ja 7.2. 

 

 

2.  OTSUSTUS 

 

KeHJS § 36 lõike 2, § 37, § 38 lõike 1 ja lõike 2 punktide 1, 2 ja 5 ning § 39 lõigete 2 ja 3 

alusel ning lähtudes eelnevast kiidab Keskkonnaamet Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa 

külas Mölgisilla kinnistu detailplaneeringu KSH programmi heaks.  

 

Lisamärkustena, mida KSH aruande koostamisel ja KSH menetlusel tähele panna, toome 

välja: 

 

1. KeHJS § 42 lõike 3 punktide 1 ja 2 kohaselt peab KSH aruanne lisaks KSH 

programmile täielikult vastama ka KeHJS § 40 lõike 4 nõuetele. 

 

2. Juhime tähelepanu asjaolule, et kui KSH aruande koostamisel peaks selguma, et 

kavandatava tegevuse süvendus- ja täitetööde mahud vastavad KeHJS § 6 lõike 1 

punktile 17, tuleb vee erikasutusloa taotlemise faasis kavandatavale tegevusele 

algatada keskkonnamõju hindamine. Tulenevalt KeHJS § 11 lõikest 6 on aga  

otsustajal (vee erikasutusloa andjal ehk Keskkonnaametil) õigus kavandatava tegevuse 

keskkonnamõju hindamine jätta algatamata juhul, kui keskkonnamõju on juba 

hinnatud tegevuse aluseks oleva strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega 

kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise (antud juhul Mölgisilla kinnistu 

detailplaneeringu KSH) menetlemise käigus, kui otsustajal on tegevusloa andmiseks 

piisavalt teavet ja otsustaja hinnangul on selle tegevuse keskkonnamõju juba 

asjakohaselt hinnatud. 

 

3. KSH programmi peatükis 3.1 tuleb kajastada, et hinnatakse mõju Prangli loodusalale 

(mitte hoiualale) ja lähtuda Prangli loodusala kaitse-eesmärkidest, mis on fikseeritud 

Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 korralduses nr 615 "Euroopa Komisjonile esitatav 

Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri". Ühtlasi täpsustame, et Keskkonnaamet on 

käesoleval aastal tellimas Prangli loodusala (hõlmab nii Prangli hoiuala kui Prangli 

maastikukaitseala territooriume) kaitsekorralduskava, mis eeldatavalt valmib 2013. 

aasta jooksul. Kava valmimisel kinnitab selle Keskkonnaameti peadirektor. 
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4. Palume antud KSH edasisel menetlusel täpselt kinni pidada KeHJS-s sätestatud 

nõuetest. Väga oluline on, et KSH aruande avalikustamisel oleks korralikult kinni 

peetud KeHJS § 41 ja § 37 lõigetes 1-5 sätestatust.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Allan Piik 

Juhataja  

 

 

Koopia: Toomas Ideon, aktsiaselts MAVES, toomas@maves.ee 

              Viimsi Valla Arenduskeskus, info@viimsiarendus.ee 

 

 

 

Egle Alt 384 8744 

egle.alt@keskkonnaamet.ee 

 

Elle Valtna 674 4823 

elle.valtna@keskkonnaamet.ee 

mailto:toomas@maves.ee
mailto:egle.alt@keskkonnaamet.ee
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