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Käesoleva korraldusega kehtestatava detailplaneeringuga hölmatud 6933 m, suurune maa-ala
asub Kelvingi külas ja see hölmab MTÜ-le Kelvingi Tehnovörgud kuuluvat 6683 m, suurust
kinnistut Kelvingi rarna-ala ja 250 m, suurust osa 32 286 m2 suuusest münitsipaalomandis
olevast kiülistust Kelvingi. Planeeritava ala puhul on tegu küla kogukonna poolt
heakonastatudja haljastatud ranna-äärse maastikuga, kus on loodud suurepäased tingimused
vaba aja veetmiseks nii lastele kui ka täiskasvanutele. Planeedlay ala on Koidu teelt hölpsasti
juurdepziäsetav ka autoga. Detailpla[eeringu koostamise vajaduse tuleneb soovist paigaldada
raflna-äärsele puhkealale täiendav rajatis - kölakoda koos tantsupörandaga. Kuivörd ranna-
alale on ka varasemalt püstitatud mitmeid rajatisi ning planeeritav ala on aastatega kujunenud
külarahva kogunemiskohaks, kus tähistatakse nii Jaanipzieva kui ka muid sündmusi, on
sobivaimaks asukohaks kolakojale valitud maa-ala tanna servas, mis jääb
ehituskeeluvööndisse. Kölakoja asukohavalik oli pöhjendatud ka teatava distantsi mäüiBmise
vajadusega olemasolevatest eluhoonetest - kölakoda paikneb lähimast elamust väihemalt 50
meetri kaugusel ja mita summutava efekti loomiseks on kölakoda pööIatud seljaga elamute
poole. Eelnevate asjaolude töttu taotleti ka Keskkonnaametilt nöusolekut ehituskeeluvööndi
vähendamiseks.

Detailplaneeringuga moodustatakse ilks 6933 m, suurune kultuuri- ja puhkerajatise maa
(üldmaa) krunt - kinnistule Kelvingi ranna-ala liidetakse juurde 250 m, suunme maatütk
(detailplaneeringus ,,ajutine kunt"), mis lahutatakse munitsipaalomandis olevast kinnistust
Kelvingi. Krundile mäziratakse ehitusöigus ühe 5 (viie) meetri körguse kölakoja (laulutava)
ning selle esise puitterrassi ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 150 mr.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane - planeeringuala maakasutuse juhtotstarve Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringus on puhkeotstarbeline maa, mis on sotsiaalmaa alaliik ning
t?ihistab elanikkonna aktiivseks puhkuseks, spordiks, tervistuseks möeldud hooneteja rujatiste,
parkide ja muruväljakute maad. Üldplaneeringu teemaplaneednguga,,Rohevörgustik ja
miljööväärtuslikud alad" detailplaneering vastuolu ei sisalda - teemaplaneeringu kohaselt
läbib maa-ala rchevörgustiku koridori arengusuund, millele detailptaneeri[guga kavandatav
tegevus piimvaid tingimusi ei sea. Üldplaneeringu teemaplaneering ,,Lapsesöbralik Viimsi,,
toetab samuti ranna-ala aktiivset kasutuselevöttu rekreatiivsetel ja kultuurilistel eesmzirkidel.
Kuivörd tegu on üldplaneeringule vastava detailplaneeringuga, teostab menetlustoimingud
Viimsi valla ehitusmääruse § 3 kohaselt vallavalitsus.

Detailplanee ng algatati Kelvingi Tehnovörgud M]Ü 1.04.2015. a taotluse alusel
(registreedtud valla dokumendiregisais numbriga 10-10/1815) Viimsi Vallavatitsuse
5.05.2015. a konaldusega 697, millest teavitati avalikkust ajalehtede ,,Viimsi Teataja,,
(5.06.2015. a) ja ,,Harju Elu" (5.06.2015. a) vahendusel, puudutatud isikuid informeeriti
kidalikult. Detailplaneering koostati koostöös planeedtava maa-ala kinnisaja omanike
esindajatega (MTÜ liikmed), 27.08.2015. a korraldati planeeringuala asukohas



detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu, millest vötsid osa mitmed
külaelanikud. Arutelust teavitati avalitkust ajalehtede ,,Viimsi Teataja" (7.08.2015. a) ja
,,Harju Elu" ('7.08.2015. a) vahendusel, puudutatud isikuid informeeriti kirjalikult.
Detailplaneeringu koostamisel tehti koostööd tehnotrasside valdajatega ning kooskölastati
Päästeameti Pöhja Pzizistekeskusega. Detailplaneering vöeti vastu Viimsi Vallavalitsuse
20.10.2015. a konaldusega nr l618 ning pärast Keskkonnaametilt (KKA) ehituskeeluvööndi

vfiendamiseks nöusoleku saamist (I(l(A nöustus ehituskeeluvööndi vähendarnisega idakalda
tavalisest veepiirist arvestatuna 34,2 meetd kaugusel€ !'t KKA 26.11.2015 kiri nr HJR 14-

9115124076-2, registreeritud valla dokumendiregistris numbriga 10-10/6045-1) konaldati
perioodil 28.12.2015. a 12.01 .2016. a vallamajas ja Kelvingi külakeskuses detailplaneeringll
tuh,ustamiseks avalik väüapanek. Avalikust väljapanekust infomeedti avalikkust ajalehtede

,,Viimsi Teataja" (11.12.2015. a) ja ,,Hadu Elu" (11.12.2015. a) vahendusel, lisaks oli
informatsioon koos detailplaneeringuga huvilistele kättesaadav valla kodulehel
(http://uww.viimsivald.ee/11021,). Puudutatud isikuid teavitati tähtkirjaga. Avalikul
väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid.

Eeltoodu alusel, juhiüdudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 ldikest 1, §-st 3, § 6

löikest 1, § 30 löike I punktist 2, planeerimisseaduse (redaktsioonijöushmise kp: 23.03.2014,
redaktsiooni kehtivuse löpp: 30.06.2015, avaldamismaLge: RT l, 13.03.2014, 97) § 24

löik€st 3, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § I l6ike I ja Viimsi
valla ehitusmai2iruse § 3 töike I punktist 8 ning arvestades, et detailplaneering vastab seadustele

ning muudele öigusaktideleja Viimsi valla ruumilise arengu eesnäirkidele:

Kehtestada Viimsi vallas Kelvingi külas, Kelvingi ralrna-ala ja lähiala detailplaneering
(Viimsi Valla Arenduskesküs OÜ Fojekt ff 14-15), millega moodustataks€ üks 6933 m'z

suurune kultuuri- ja puhkerajatise maa (üldmaa) kunt ning mä?iratakse krundi ehitusöigus
kölakoja (laululava) ning selle esise puitterrassi ehitarniseks, suurima lubatud ehitusaluse
pindalaga 150 m" ja kölakoja körgusega kuni 5 meetrit.

KoEatdus jöustub teatavaksteg€misest.

Korraldust on vöimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pilrnu tr]nt 7, Tallirur) vöi esitada

vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päevajooksul aryates korralduse teatavakstegemisest.
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