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Detailplaoeeringu koostamise eesm?irt on nelja suvilakundi moodustamine ja maakasutus€
sihtotsta6e määramine osaliselt elamumaaks ja osaliselt metssmaaks, vastavalt Naissaare
üldplaneeringule ja krundi ehitusöiguse määramine suvemaja ja abihoone ehitamiseks.

Selgitarnaks välja, kas kavandatav legevus on keskkoooamöju hiodanise ja
keskkonnajuhtimissüst€sni seaduse (KeHJS) § 33 löike I punldis 3 dmetatud
detailplarcering, s.o detailplaneering, mille alusel kavaDdatakse KeHJS § 6 löikes I nioetatud
tegevust vöi kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamöjuga, lähtudes KeruS § 6
löigetes 2-4 sätestatust, on koostatud järgtrev analüüs. Kavandatav tegevls ei kuulu KeHJS §
6 löikes I nimetatud tegevuste nimistusse, mille kon-al keskkormamöju strateegilis€ hiodsmise
(K§H) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tege\.us ei kuulu KeHJS § 6 löikes I
nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama välj4 kas kavaDdatav tege\us kuulub KeHJS § 6
löikes 2 nimetaM valdkondade hulka. Käesoleval juhul kuulub kavandatav tegevus KeHJS §
6 löike 2 punkti l0 oimetatud tegerrse alla, s.t tegemist on infrastrukruuri ehitamise ja
hiliserna kasutamisega. Vabariigi Valitsus€ 29.08,2005 määruse at 224

,Jegevusvaldkondade, mille korral tuleb arda kesk*ormamöju hindamise vajalikkuse
e€lhinDang, täpsustatud lo€telu" § 13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamöju hindamise
algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS § 6 löikes I ning VV määrus€s ü 224 nimetamata
juhul ühisveevärgi ja -kanalisasiooni, bussi- ja autoparkide, elurajooni, staadiotri, haigla-,
ülikooli-, vangla- niag muude samalaadsete projeltide arendamisel.

Antud juhul ei olc tegemist eeltoerlotud tegevustega, vaid kuni nelja suvilakundi
moodustarnisega vastavalt kehtiva üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstaöele.
Kavandatav tegevus ei ole vastuolus Vabariigi Valisuse 24. jaanusri 2001. a mäÄrusega rr 38
kehtestatud Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjaga ja on kooskölas Naissaare
maastikukaitseala kaise-eeskit'a eelnöuga- Piiranguvööndis on lubatud majandustegews dng
tegevus ei ole vastuolus kaitseala kaitse-eesmärgiga. Daailplaneeringu raames tuleb koostada
taimkatte analüüs, selgitamaks välja vöimalike kaitsealuste ja väärtuslik€ liikide olemasolu
ning körghaljastus tuleb säilitada maksimaals€lt. Täpsemad kesl'*onnatingimused kavandatu
elluviimisek määratakse derailplaneedngu koostlmise käigus. Eeltoodule tuginedes ei viida
läbi eraldi KSH eelhindamist KSH menetluse algatamise üle otsustamiseks.

Ülaltoodu alsel ja juhindudes kohaliku omavalitsuse konalduse seaduse § 6 löikest I ja § 30
löike I punktist 2, plan€cimisseaduse § l0 löigetest 5 ja 7, Viimsi valla ehitusmääruse § 3
löik€ I punhist I ja § 9 löikest 7, keskkonnamöju hirdamise ja keskkonnajuhtimissü§eemi
seaduse § 35 ning arvestades 16.06.2014. a taotlust (r€gistreeritud valla dokumendiregistris
numbriga 10-10/3523) ja Tallinna notari Maive Ottase notaribürcos 15.01.2015. a sölmitud



kokkulepet detailplaneeringuga moodustatava transpordimaa sihtotstarb€ga katas&iüksuse
tasula vallale vöörandamise kohta:

t. Algatada daailplaneering Naissaarel Väikeheinamaa/Ulläagin külas kiDnistul Tammiku,
kinnistu jagamiseks ja neUa elamukrundi, kahe maatulundusmaa sihtotstarbega
katastriüksuse ja ühe transpodimaa sihtotstaöega katsstriüksuse planeerimiseks ning
lflDdi ehitusöi$§e määramiseks ühe suvemaja ja abihoone ehitamiseks, vastavalt
käesoleva konalduse lisas nI I kinnitstud lähteülesande puntkile 5.3, ranna-alale
juurdepääsu planeerimiseks ja krundi tehrovörkudega varustamise pöhimöt€te
lahendamiseks.

Kindtada detailplsne€dngu lähteülesanne vastavalt korralduse lisale.

Kooskölastatud detailplaneering tuleb esirada vallavalitsusele vastuvötrniseks hiljemalt
kahe aasta jooksul plane€ringu lähteül€s8nde kimitamise kuupäevast arvates- Vallavalilsus
vöib pöhjeodatud taotlse alus€l pikendada detailplaneeringu €sitamise tähtaega. Taodus
detailplan€eringu esitamise tähtaja pikord«nisoks tuleb esitada hiljernalt üks kuu etrne

detailplaneeringu esitamise tähtaja löppemist. Kui daailplaneering ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotsb detailplane€dngu algatami§e otsus kehti!,use.

Mitte algatada keskkoonam6ju stratcegilist hindamist khoistu Tammiku
detailplaaeeringule.

Korralduse ja s€lleg8 seotud dokumentidega on vöimalik tutvuda etteteat8misel Viimsi
Vallavalitsus€s.

Korraldus jöustub teatavakstegemisest,

Kolraldust or vöimalik vaitthstada Tallinna Haldu*ohtus (Pämu Innr 7, Talintl) vöi esitadä
vaie Väosi Vallavalitsus€le 30 päwajookol arvaes kolralduse tcatavakstegemis€sl
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LAHTIÜLESANND DETAILPLANEERINGU KoosTAMTsEKs

l. Planccritava alr ssukoht ja ulstus:

Planeeritav ala hölmab ranoa-äärset kinnistut Tammiku, mis asub saare edelaosas, kirikust ca
ühe kilomeetri kaugusel läänes. Kinnistut läbib saare ida- ja lääneosa ühendav pinmstee.
Plaleeritava ala asukoht on määratud alloleval skeemil, piiritletuna punase kontuuriga:

2. Detailplaneerilgu koostrmlse ecamirkl

Detailplaneeringu koostamise ee-smärk on 26 100 m' suuruse kinnistu jagamine ja nelja
elamukrudi moodustamine ning suvemajade ja abihoonae ehitamine. Lisaks moodustatakse
kaks maatulundusmaa (metsäftaa) sihtotstarbega katastriüksusl ja üks transpordimaa
sihtotstarbega katastriüksus ning lahendatakse kruntide tehnovörkudega varustamise
p6himotted.

3. Vrsarvus üldplrtreeringule:

Detailplane€ring vastab liigilt üldisematele planee Dgutele:

Viimsi Vallavolikogu 10.06.1997. a olsusega nr 161 kohtestatud Naissaare üldplaneeringu
kohaselt asub planeeritav ala suvemajade maa juhtotstarbega alal, kus mots tuleb säilitada
60 9/n ulatuses krufldist-



Planeerimisel arvestatakse samuti üldplaneeringu teernaplaneeringu .,Viimsi valla üldiste
ehilu\tingimuste määramine. Elamuehituse pöhinötted.' kohaseid tingimusi.

Üldplaneeringu teernaplaneering ,,Miljöövddrtuslikutl alad ja rohevörgustil" on koostatud
üksnes Viimsi valla haldusterritooriumi mandriosa kohta ega käsitle saari.

Planeeritava ala ligilähedane paiknemine Naiss{are üldplane€ringu kaardil:

4. Vastavus Nrissarre Loodusprrgi kaiße,e€skirjlle ja
maastikukaitsealr kaits§,eeskirjr e€hauler

Naissaare

Planeeritav ala asub Naissaare Looduspargi piiral$vööndis Väikeheinamaa külas, mis
Naissaare I-ooduspargi kaitse-€eskirja § 15 löike 2 puokti 8 kohasell on rnääratud suvitus- ja
kaluriküla sihtotstarbega hajassulaks, kuid mere-äirse ehituskeeluvööndi ulatuseks on
määratud 200 meetrit, kuhu jäävad ka kavandatavad hooned.

Detailplaneeringuga kavandatav vastab Looduskaitseseadusega kooskölla viidud m€netluse
löppfaasis oleva Naissaare maastikukaits€ala kaitse-eeskirja eelnöule, mille § 16 punkti I
kohsselt on Väikeheinamaa ja Ldunaküla küla piiranguvööodis lubatud uute hoonete
püstitamine mitte lähemale kui 50 meetrit pöhikaardile kantud raoqaastangu servast.

5. Nöuded detailplaneeriDgu koostlmiseks:

5.1. Detailplanecring koostada mitte enam kui I sasta vanusele topo-geodeetilisele
alusplaanite, täiendavalr möödistada vähemalt 20 meeti laiune ala väljaspool
planeeritava ala piiri.

5.2. Kinnistule on lubatud planeerida kokku neli elamukrunti üks kinnistut läbivast saare

ida- ja lääneosa ühendavast teest (edaspidi Tee) mere poole jääv ca I ha suurune krunt
(ES) ja kolm teisele poole Teed, ligikaudse suurusega 1000 m' (ES). Ulejäänud metsa-



alale meärata metsamaa sihtotstarve, millele kavaadada 2 kuni 2,5 meetri laiune
juurdepääs, mis v6ib jääda servituudi-alana metsamaa kimistu koosseisu.

5-3. Krundile orl lubatud planeaida üks pöhihoone (suvemaja) ja üks abihoone, välja arvatud
mere-äärsele ca I ha suurusele kruldile, kuhu on lisaks pöhihoonele lubatud planeerida
kuni kolm abihoonet. Ifuundi ehitusöiguse (s.h hoonestusmahu) ja arhitekluürsete
tingimuste määramisel ning materjalivalikul arvestada sarrele iseloomulikku miljöü
ning tagada hooaete sobiws piirkonna ümbrusega.

5.4.Suvemaja kavandada ühekomueline, viilkatusega. Soovitavaks välisviimistlus-
materjaliks on naturaaloe puit, välisviimistlus€s on keetatud kasutada plastikut vöi
oatuaalseid msterjale imiteerivaid matedale.

5.5. Mereäfus€ kundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 120 m'1, ülejäänud kruatidel 80
mr.

5.6. Planeeringug tagada Tee avalik kasutus, Teele moodustada eraldi (transpordimaa
sihtotstarbega) katastriüksus.

5.7. Planeeringuga lahendada juurdepääs ranna-alale nirrg tähistada kallasrada (avalik
kasutus).

5.8. Kntndil asuv körghaljastus säilitada maksimaalselt, kuid mitte vähem kui 60 % ulatuses
(o6u€ hil€neb Naissaare üldplaneeringust), Hoonestus kavadada looduskesktonda
respekte€f,ivalt.

5.9. Planeeringuga lahendada krutdi joogiveega ja elektriensrgiaga vastus,tarnise pöhim6tted,
samuti lahendada heitvee ärajuhtimine.

6. V.J.llkrd kooskal.stused:

6,1 . Keskkonnaama Harju-Järva-Rapla regioon

6.2. Pöhja-Eesti Päästek€skus

6.3. T€{vise$n€t

7. Kirj8likud reisukohrd:

7.1. Planeeringuala kinnisasja omurikud

7.2. Olemasolevate ja planeeritavate tehnovöitude valdajad
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