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Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kiDnistu maakasutuse sihtotstarbe mä2iramine
elamumaaks, vastavalt Naissaare üldplaneeringule ja krundi ehitusöiguse mz'äramine
suvemajaja abihoonete ehitamiseks.

Selgitarnaks vzilj4 kas kavandatav tegevus on ,,Keskkotulamöju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" (KeHJS) § 33 löike I punktis 3 nimetatud
detailplaneering, so detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 löikes I nimetatud
tegevust vöi kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamöjuga, lähtudes KeHJS § 6
löigetes 2 4 sätestatust, on koostatud järynev analüüs. Kavandatav tegevus ei kuulu
,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimis-süsteemi seaduse" § 6 löikes I rimetatud
tegevuste nimistusse, mille konal keskkonnamöju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimirc
on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 ldikes I nimetatute hulka, peab
otsustaja selgitama välja, kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud
valdkondade hulka. Käesolevaljuhul kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 löike 2 purkti 10
nimetatud tegevuse alla, st tegemist on infrastruLtuuri ehitamise ja hilisema kasutamisega.
Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 mäliruse rr 224 ,,Tegeursvaldkondade, mille konal tuleb anda
keskkonnamöju hindamise vajalikkuse eelhirmang, täpsustatud loetelu" (VV m?iärus) § 13
punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamöju hindamise algatamise vajalikkust kaaluda KcHJS § 6
löikes I ning VV mzüiruses dmetamata juhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja
auloparkide, elurajooni, staadioni, haigla-, ülikooli-, vangla- ning muude samalaadsete
projektide arendamisel. Antud juhul ei ole tegemist eelloetletud tege\ustega, ka mitte
elamurajooni ehitamisega, vaid ajalooliselt hoonestatud olnud krundiga ning
üldplaneeringuga kavandatud tegevuste vdirnaldamisega ja ehitusöiguse mäliramisega
suvemaja ehitamiseks. Kavandatav tegel,us on kooskölas Naissaare Looduspargi kaitse-
eeskiÜaga ja Naissaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnduga. Delailplaneeringu raames
tuleb koostada taimkatte analüüs selgitamaks välja vöimalike kaitsealuste ja väüirtuslike
liikide olemasolu, kdrghaljastus nrleb sälitada maksimaalseh.

KeHJS-is toodud KSH eelhindamist, KSH algatamist ja KSH algatamatajätmist reguleerivate
sätete täpsustamiseks on AS Maves koostanud Kesltonnaministeeriumi tellimusel
juhendmaterjali ,,Keskkonnamöju strateegilise hindamise juhend", mille kohaselt, kui tegerus
kajastub KeHJS § 6 löikes 2, aga mitte vv määruses, siis ei ole vaja KSH vajalikkus
kaaluda. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi KSH eelhindamist. Samuti ei ole vajalik algatada
KSH menetlust.

Ülaltoodu alusel, juhindudes ,,Kohaliku omavalirsuse korralduse seaduse" § 30 löike 1

punktist 2, ,,Planeerimisseaduse" § l0 löigetest 5 ja 7, ,,Viimsi valla ehitusmä2iruse" § 3 löike
I punktist l, § 9 ldikest 7, ,,Keskkonnamöju hindamise ja kesk:konnajuhtimissüsteemi



seaduse" § 35 ning arvestades OÜ Airo esindaja Aivo Rosenberg'i 28.03.2013, a taotlusl nr
t 0-10/r 535:

l. Algatada detailplaneering Naissaarel L6unaküla./Storbyn külas kinnistul Saarlo, krundi
maakasutuse sihtotstarbe määramiseks elamumaaks ja ehitusoigus€ määmmisek tihe
suvemajaja abihoonete ehitamiseks, juurdepälisu planeerimis€ks ja krundi tehnovöftudega
varustamise lahendamiseks.

2. Kinnitada derailplaüeeringu lähteülesanne vastavalt korralduse lisale 1.

3. Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiÜemalt
kahe aastajooksul planeeringu lzihteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
v6ib pöhjendafird taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemall üks kuu enne
detailplaneeringu esitamise tähtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaleeringu algatamise otsus kehtiruse.

4. Jälla algatamata keskkormamöju strateegiline hindamine kiruristu Saarlo
detailplaneeringule.

5. Korralduse ja sellega seotud dokumentidega oII vöimalik tutvuda etteteatarnisel vümsi
Vallavalitsuses.

6. Korraldus j6ustub teatavakstegemisest.

7. Koraldus on vöimalik vaidtustada Tallinna Halduskohtus (Pämu rmt 7, Taüinn) vöi esitada
vaie ViiDsi Vallavalitsusele 30 päevajooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.



LISA I
Viimsi Vallavalitsuse

25.10.2013 korraldusele n 1217

LÄHTEÜLESANM DETAILPLANEERINGU KOOSTÄMISEKS

l. Planeeritrvr ah asukoht j. ulatus:

Planeeritav ala hölrnab kinnistut Saarlo, mis asub säare löunaosas, kifüust ca 250 meehi
kaugusel läänes. Kimistu pohjaosa läbib saare ida- ja lääneosa ühendav pinnastee.

Planeeritava ala asukoht on määratud alloleval skeemil, piiridauna pumse kontuuriga:

2. Detrilplanecringu koostamise eesmärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 4500 m' suuruse kinnistu sihtotstaüe määramine
elamumaaks ning krundi ehitusöiguse mäituamine ühe suvemaja ning kuni koLae abihoone
ehitarniseks (s.h paadikuur). Lisaks lahendatalse kinnistule juurdepä.äs ja tehnovükudega
varustamise pöhimötted.

3. Vastavus üldplanccringule:

Detailplaneering vastab liigilt üldisematele planeeringutele:

Naissaare üldplaneeriogu kohas€lt asub plaoeeritay ala suvemajade maa juhtotstarbega alal,
kus mets tuleb säilitada 60 yo ulatuses krundist, planeerimisel tuleb lähtuda samuti
äldplaneeringu teemaplaneeringu ,,Viimsi valla üldiste ehitusaingimuste m.icirdmine.
Elamuehiluse pdhimdned." (Elamuehituse teemaptaneedng) kohaste$ ringimustest.
Ütdplaaeeringu teemaplaneedng ,l,liljööviiärtusliku.l aldd ja rohevörgustit' on koostatud
üksnes Viimsi valla haldusterritooriumi mandriosa kohta ega kilside saari.



Planeeritava ala ligilähedane paitnemine Naissaare üldplaneeringu kaardil:

4, Vastavüs Nriss&are Looduspargi kaitse-eeskirjale ja
maastikukaitseala kaitse-eeskirjr eelnöule:

Naissarre

Kavandatav tegelus on kooskölas Naissaare Looduspargi kaitse-eeskirjaga. Planeedtav ala
asub Naissaare Looduspargi piiranguvööndis (metskonna kvartalis 233) Löunakülas, kus
Naissaare Looduspargi kaitse-eeski{a § 15 löike 2 punkti 8 kohaselt on ehitus lubatud ning
mere-ätuse ehituskeeluvööndi ulatuseks on m?i2iratud 50 meelrit.

Kavandatav tegerlrs on samuti kooskölas menetluse löppfaasis oleva Naissaare
maastikukairseala kaitse-eeskirja eelnöug3, mille kohaselt hakkaks Saarloo kinnistu asuma
Löunaküla piiranguvööndis, kus on lubatud uute hoonete püstitamine, kuid mitte Iähemale L-ui

50 meetrit pöhikaaidile kantud rannaastangu servast.

5. Nduded detailplaneeringu koostamiseks:

Detailplaneeringu alusplaan ei tohi olla vanem kui I aasta vanune topo-geodeetiline
möödistus, täiendavalt möödistada vähemalt 20 meetri laiune ala väljapool
planeeritava ala piiri.

Pöhihoonena on knmdile lubatud planeerida üks suvilq lisaks kuni kolm abihoonet.
Knndi ehitusoiguse (s.h hoonestusmahu) ja arhitektuursete tingimuste mäitamisel
ning matedalivalikul arvestada saarele iseloomulikku miljööd ning tagada hoonete
sobims piirkonna timbrusega.

Suvila on lubatud kavardada maksimaalselt 1,5 komrselisen4 viilkatusega.
Soovitavaks välisviimistlusmaterjaliks on nahrraalne puit, vzilisviimistluses orl
keelatud kasutada plastikut vöi naturaalseid materjale imiteerivaid materjale.



Krundi suurim lubatud ehitusalurc pindala on 250 m, (alus: Elamuehituse
teemaplaneering).

Planeeringuga tagada ßnnavööndi avalik kasutüs.

Planeeringuga tagada kinnistu pöhjaosa läbiv4 saare ida- ja lääneosa ühendava tee
avalik kasutus. Teele moodustada iseseisev tanspordimaa sihtotstarbega
katastriüksus-

Koostada taimkatte analüüs, selgitamaks vZilja v6imalike kaitsealuste ja väärtuslike
liikide olemasolu.

Krundil asuv körghaljastus säilirada maksimaatselt, kuid mitte vähem kui 60 %
ulatuses. Hoonestus kavandada looduskeskkonda rcspekteelivalt.

Planeeringuga lahendada kundi joogiveega vastustamise pöhimötted - kinnistu
paikneb kaLrdstu 300 meetd sanitaarkails€tsoonis. Naissaare kalmistu puhul on tegu
riikliku ajaloomälesisega (mälestise registri number 2653).

6. Vajalikud kooskölastused:

Pöhj a-Eesti Pästekeskus

Muinsuskaits€amet

Keskkonnaameti Harju-J,Wa-Rapla regioon

Tervis€aüret

7. Kirjalikud seisukohadr

Planeeringuala kinnisasja omanikud

Olemasolevate ja planeeritavate tehnov&kude valdajad
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IGisti Tomingfas /
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