
VIIMSI VALLAVALITSI]S

KORRALDUS

Viimsi

Püünsi külas, kinnistu Pikaneeme ja lähiala
detailplaneeringu algatamine, lZihteülesande
kinnitamine ja keskkonnamöj u stateegilise
hindamise algatamata jätmine

22. junli,20l4 rc 928

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Püünsi lanna-ala planeerimine pul*ealaks, s.h
rannakindlustuse, paatide hoiukoha, vajalike väikevormide, supluskoha, looduse öpperaja jmt
asukohtade ja ehitusöigus€ m?ituamine ning haljastuse ja heakorrastuse üldiste pöhimötete
määramine.

Kavandatav tegevus ei kuulu ,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse" (KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnamöju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kavandatav tegevus on Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu ,,Rohevörgustik ja
miljööväärtuslikud alad" kohane. Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist
negatiivset kesk:konnamöju, mis vöiks ületada t€gerruskoha keskkonnatalwrust, pöhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervist ja heaolu lähtudes KeHJS

§ 6 löigetes 2 4 sätestatust. Planeeritav maa-ala on suhteliselt kitsas ja jääb valdavalt
LZi2inemere ranna piirangu- ja ehituskeeluvööndisse vastavalt ,,Looduskaitseseadusele".
Planeeritav ala asub ka Läänemerc ranna veekaitsevööndis ja kallasrajal vastavalt
,,Veeseadusele". Tegeluse elluviimiseks ei rqjata hooneid ega taotleta ranna
ehituskeeluvööndi ulatuse vfiendamist. Tege\,,usega ei kaasne Läänemere (Tallinna lahe)
ning avalikult kasutatavate veekogude nimeki{a kantud Viikjäwe veereZiimi olulist
halvenemist ega veekvaliteedi muutust- Keskkonnamöju strateegilise hindamise eelhinnang
(lisa 2) on antud ,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 33 lg
3 tulenevalt nfug lzihtudes seaduse" § 33 1g 3 - 6 sätestatud krit€eriumitest.

Keskkonnamöju strateegilise hindamise eelhinnaogu pöhjal ei ole detailplaneeringu
koostamisel keskkonnamöju strateegilise hindamise läbiviimine vajalikjärgmistel pöhjustel:

1. detailplaneeringus ei kavandala eeldatavalt olulise keskkomamöjuga tegelust, sh näiteks
tootmist, ulatusliku elarnurajooni mjamist ega muud t€gevust, millega kaasneks
keskkomnseisundi vöi looduslike alade kahjustumist, sh vee, pimase, öhu saastatust,
olulist jäiähnetek{rc vöi müratasem€ suuenemist;

2. luihtudes planeeringuala ja selle Uihiümbruse keskkonnatingimusest ja maakasutusest, ei
pöhjusta Püünsi rannaala puhkealaks planeerimine olulist negatüvset keskkomamöju.
Tegenrsega kaasnevad vöimalikud möjud on ehitusaegsed, nende ulatus piimeb pe€rriselt
planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise töenäosus on vliike, kui
detailplaneeringu elluvümisel aruestatakse detailplaneeringu tingimusi ning öigusaktide
nöudeid;

3. planeeringus kavandatav tege!,us ei lbhjusta looduskeskloffu vastupanuvöime ega
loodusvarade taastumisvöime üIetamist, s€st planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist



möju looduskeskkomale. Planeeringualal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte ega Natua
2000 vdrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tege\us vöib möjutada;

4. planeeringuala jääb Läzinemere lanna ehituskeeluvööndisse, kuid alale ei kavandata
hooneid, millega kaasneks oluline möju rannale ja looduskooslustele.
Ehituskeeluvööndi vfiendamis€ vajadus muudub;

5. detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist möju körghaljastusele, sest

planeeringualal vä?irtuslik körghaljastus puudub;
6- detailplaneeringus kavandatav tegerars ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara, sest

planeeritava tegewsega ei kaasne olulist lülluskoomuse, öhusaa§e ega müratasemete
suüenemist;

7. planeeringualal ei ole tuvastatud kesLLonda saasavaid objekte ega j?üikeostust, samuti ei
kaasne olulist möju veekeskkoftlale, kui arvestatakse Viikjairve yee juhtimisega merre
planeeringualal;

Arvestades e€ltoodut ja ,,Kohalil:u omavalitsuse koralduse seaduse" § 2 löike 1, § 3 punkti l,
§ 6 löike 1, § 30 löike I pur*ti 2, ,,Planeerimisseaduse" § 10 töigete 5 ja 7, ,,Viimsi valla
ehitusmziäruse" § 3 löike 1 purtti 1 ja § 9 löike 7, ,Xeskkoinanöju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 35 löigete I ja 5 alusel ning a estades Püünsi
külavanema Jüri Kruusvee 05.09.2013. a taodust nr 10-10/4636 Püünsi küla Ennapromenaadi
v2ilj aehitamiseks:

l. Algalada detailplaneering Püünsi külas kinnistul Pikaneeme ja lähialal ehitusöiguse
määamiseks rannapromenaadi ja pubkeala rajamiseks ning maa-ala haljastuspöhimötete
määamiseks.

2. Kiffritada planeeringu lähteülesanne vastavalt korralduse lisale 1.

3. Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aasajooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
vöib pöhjeldatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tZihtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne
detailplaneeringu esitamise tzihtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplanee ngu algatamise olsus kehiwse.

4. Mitte algatada keskkonnamöju strateegilist hindanist kinnistu Pikaneeme ja läihiala
detailplaneeringule.

5. Korralduse ja sellega seotud dokumentidega on vöimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi
Vallavalitsuses.

6. Korraldus j öustub teatavakstegemisest.

7. Koraldust on vöimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (?ämu mtrt 7, Tallinn) vöi esitada

vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 ptievajooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Qr
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jurist vall{sekretfi ülesannetes



LISA I
Viimsi Vallavalitsus€

22.07.20 14 korraldusele nr 928

LÄIITEüLESANNE DETAILPLANEERINGU KoosTAMIsEK§
l. Planeeritava da &sukoht jr ul.tus:

Planeeritav maa-ala asub Pütbsi küla lääneraDnikul ja hölmab kinnistut pikarceme ning
vajadusel pöhjapootset mona-ääIset lähiala kuni Karikakra teeni. Planeeritav ala kujutab
eodast osaliselt kiviklibust ja osaliselt roostikulist raDna-ää$et, valdavalt üleujutatavat maad,
mis idast piimeb iigimaanteega 11251 Viimsi-Rohrmeeme ja on seega hölpsasti
jutrdepääsetav. Kuna plateedtav maa-ala on suhteliselt kitsas, jääb s€e valdavalt
veekaitsevööDdisse. Planeeritava ala oriente€ruv asukoht on mältratud alloleval skeemil,
püridetuaa punase kontuurigaja see täpsuslub planeeringu koosamiw käigus:

2. DetailphDeeringu koostrmise eesmärk

Derailplaneeringu koostamise e€smtuk on raDna-ääse pühkeala planeerimine, puhkeala
toimimiseks vajalikele rajatistele ehitusöigus€ määramine ning haljastuspöhimötete
kujundamine.

3. Vastavus üldplareeringule:

Detailplaneering on ütdptaneeringu kohaae - Vümsi valla mandriosa üldplaneeringus on
planeeritava ala maakasutuse juhtotstaryeteks puhkeo*tarbeline maa (ütdmaa) ja looduslik
rohuaaa.

Üldplarcedngu teemaplaneeringu ,,Rohev6rgustik ja miliööväüirtuslikud alad" kobaselt asub
tenitoorium haljastu nI 4 koosseisus, mitle tähtsus seisneb vöimaluses siduda rohelist
vörgustikku rannal. Alale on lubatud detailplaaeeringu alusel mjada puhkeotstaüelisi ehitisi,
kuid alal on kohustus siülitada maksimaalsek olemasolevat haljastust.



Rohevörgustiku teemaplaneering

,a!

4. Nöuded detailplanecringu koostamiscks:

4.1. Detailplaneedng koostada möötkavas l:1000 mitte emm kui I aasta vanusele topo-
geodeetilisele alusplaanile, möödistada vähemalt 20 meeai laiune ala väljaspool
planeedtava ala piiri.

4.2- Planeeringualale on lubatud mähata ehitusöigus jalakäijate- jrvöi kergliikluseede ning
haljastu inventari jm väikevormide paigutarniseks. Hooneid pole lubatud ranna-alale
kavandada.

4.3.Ehitusöiguse miäramisel arvestada üldplanee ngu teemaplaneeringuga

,.Miljöövä:irtuslikud aladja rohevörgustik" haljastule nr 4 seatud tingimusi.

4.4. Rohuneeme tee äärde kavandada täiendavad parkimiskohad.

4.5. Rannakindlustuse rajamisel awestada, et kindlustusrajatise mahud ja matedalivalik
sobilub ümbritseva loodusliku miljööga.

4.6. Planeeritavat ala ei ole lubatud piiretega piirata.

4.7. Detailplaneeringule kanda köik Looduskaitseseaduse §-dest 37 ja 38 ning Veeseaduse

§-st 29 tulenevad rannale kohaldatavad kitsendused.

4.8. Detailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada lisaks pöhijoonisele
planeeringulahendust illustreeriv joonis, et detailplaneeringu avalikustamisel ja
otsustamisel tekiks ruumiline ettekujutus kavandatavast keskkonnast.

4.9. Vfiemah ühe avaliku arutelu korraldamine detailplaneeringu laienduse tutvustamiseks
on kohustuslik.

4.10. Detailplaneering esitada vastuvötmiseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
(ooniste vormistus nöutav fomaadis *.dwg vöi +.dgn) ning kehtcstamiseks minimaalselt
viies eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt.

5. Vajalikud kooskOlastused:

5. 1. Pöhja-Eesti Päästekeskus

"1



52. Maa f€amet

5.3. Keskkomaamet Hadu-Järva-Rapla regioon

5.4, Terviseama

Plad § l7lp2p6ahßol:
5.5. Majandus- ja Kommnikatsiooniministeerium

5,6. Keskkonnaministeerium

5.7. Veetecde Amet

5.8. I-eonuamet

5.9. Muißuskaits€amet

Plan§ § 16I Ie I alusel:

5.10. Tehnilise J§relevalrrc Ämet

6. Klrjalikudseisukohrd:

6.1 . Plmeeringuala ki'misaqjade omanik

62. Naabe*ionisasjade omanikud

6.3. Tehnovörkrxte valdajad (aende olemasohl)



LISA 2

Viimsi Vallavalitsuse
22.0'1.2014- ako$oJdtsele nr 928

Püünsi külas, kinnistu Pikatrceme ja lähiala detailplan€eriirgu keskkonnamdju
strateegilise hindamise (KSH) celhinnang

1. Lühikirjeldus
1.1. Eesmärk
Planeeritav maa-ala asub Püünsi küla lZi.zine rannili.ul ja hölmab kinnistut Pikaneeme ning
vajadusel pöhjapoolset fturna-äi:irset lähiala kuni Karikaka teeni. Planeeritav ala kujutab
endast osaliselt kivillibust ja osaliselt roostikulist ranna-ääßet, valdayalt üleujutatavat maad,
mis idast piimeb riigimaanteega I I 25 I Viimsi-Rohuneeme.
Detailplaneeringu koostamise eesmituk on Püünsi ranna-ala planeerimine puhkealaks, s.h
rannakindlustuse, paatide hoiukoha, vajalike väikevormide, supluskoha, looduse öpperaja jmt
asukohtade ja ehitusöiguse mätuamine ning haljastuse ja heakorastuse üldiste pöhimöt€te
määramine.

1.2. Käsitletav tasand

Detailplaneering on lildplaneeringu kohane - Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus on
planeedtava ala maakasutuse juhtotstarveteks puhkeotstatbeline maa (üldmaa) ja looduslik
rohurnaa.

2. Mdjurid
2.1 . Ressursid
2.1.1. Maakasutus
Kavandatava tege\usega ei kaasne maa sihtolstarve muutmist.
2.1r.Vee kasutus
Kavandatav tegevus ei too kaasa olulist muutust vee kasutuses.
2.1.3. Muude lood|lsressursside kasutus
Kavandatav tege!,us ei too kaasa olulisi muutusi maavarade kasutuses ega muutusi looduslike
kalavarude, metsaja ulukite kasutuses.
2,1.4. Muude ressursside kasutus
Kavandatava tegewsega ei kaasne olulist vajadust toomatedalide, energia, ehitusmaterjalide,
kütuse jms järcle.
2,2. Ruumi ja otstarbe huutused
2,2.l.Maastik
Kavandatava tegevusega kaasnevad rarmaala ilr[e muutused, kuid mitte mahus, mis
pöhjustak olulist keskkonnamöju.
2,2.2. Hajumistingimused
Kavandatav tege\,,us ei möjuta hajumislingimusi.
2.2.3. Hüdroloogilised tingimused
Kavandatav tegews ei möjuta eeldatavalt hüdrogeoloogilisi tingimusi.
2.2.4. Liiklus
Kavandatav teger.usega ei kaasne olulisi liilluskorralduslikke muudatusi.
2.3. Hädaolukordade esitremine
2,3.1. Önnetuste t6enäosus



Kavandatav tegevus ei ole oma iseloomult ohtlik. sh kavandatava tegevusega ei kaasne

ohtlike ainete transporti ega hoiustamist.
2.4. Heited
2.4.1.Müra ia vibratsioon
Kavandatava tegevusega ei kaasne müra ja vibratsioon.
2.4.2.Öhusaastc
Kavandatava tegevusega ei kaasne täiendavat vzilisöhusaastet.
2,4.3.Ndrgvesi
Kavandatava tegewsega ei kaasne nörgvett.
2.4.4.Tahked jäätmed
Kavandatava tegev,use elluviimise käigus tekib jäätmeid, kuid mitte olulistes kogustes.

2.5. Muud m6jurid
Kavandatava tegewsega muid mdjureid ei kaasne.

3, Vastavusöigusaktidele
3.1. Seadused
Teadaolevalt ei ole detailplaneering ja selle alusel kavandatav tegelus vastuolus ühegi
seadusega.

3.2. Kaitstavad loodusobjektid ja nende kaitse-€eskirjad
EELIS infosüsteemi kohaselt detailplaneeringualal ja selle lähiümbruses ei paikne Natum
2000 vörgustiku alasid, kaitsealasid, hoiualasid, püsielupaikasid, kailstavate liikide
elupaikasid vöi kaitstavate looduse üksikobjekte.
3.3. Kultuurimälestised
Detailplaneeringu alal kultuudmälestised puuduvad.
3.4. Jääkreostus
Detailplaneeringualal ei oie tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jäzikeostust ning
alal ei ole varasemalt toimunud tootnist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust. Seetöttu ei
ole eeldada ka olulist pinnase- v6i pöhjavee reostust, mis seaks piimngud edasisele
ehitüstegevusele.

4. Seotus teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega
4.1. Viimsi vatla maDdriosa üldplaneerirg (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000. a
otsusega rlr 1).

Derailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane. Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarveteks puhkeotstarbeline maa v
(ütdmaa) ja tooduslik rohumaa.
4.2. Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga .Miljööväärtuslikud
alad ja rohevdrgustik" (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009. a mäitrusega u 22).
Detailplaneering on teemaplaneeringu ,,Miljööväittuslikud alad ja rohevörgustik" kohane.
Üldplaneeringu teemaplaneeringu ,,Rohevöryustik ja miUööv,iärtustikud alad" kohaseh asub
te.ritoo um haljastu m 4 koosseisus, mille tähtsus seisneb vöimaluses siduda rohelist
vörgustikku rannal. Alale on lubatud detailplaneeringu alusel mjada puhkeotstarbelisi ehitisi,
kuid alal on kohustus säilitada maksimaalselt olemasolevat haljastust.

5. MöjutataY keskkond
5.I. Ulutu keskkond
5.1.1. Pinnas
5,1.1.1. Pinnase reostumise v6imalikkus
Kavandatava tege.,,,use rajamisel vöib kasldataval masinapargil tekkida tehnilisi rikkeid (nt
kütuse- vöi 6lireostus), kuid need on lokaalse iseloomuga ning kiiresti likvideeritavad.
5.1.1.2. Moju veereZiimi muutusele



Rannakindlustuse ja lautrikohtade rajamise ning roostiku eemaldamise kägus vöib olla möju
veereziimile.
5.1.1.3. MOju mullastikule
Kavandalava tege\use möju mullastikule puudub.
5,1.2.Maavarad
Kavandataval tegevusel puudub möju maavaradele.
5.1.3.Pöhjavesi
Kavandatava tegevusega ei kaasne pöhjaveevöttu ega pdhjaveereostust.
5.1.4. Pinnasevesi
5.1.4.1. Mdjü veekogu seisundiklassile
Kavandatav tegevus ei möjuta eeldatavalt keemiliselt ega ökoloogiliselt veekogu (Iallinna
laht) seisundiklassi.

5.r.s.Öhk
5.1.5.L Öhukvaliteedi möjutamitre
Kava[datava tegevuse elluviimisega ei kaasneb öhu saastatus.
5.1.6. Kohakliima ja mikrokliima
5,1.6.l.MOjr temperatuürile
Kavandatava tegelrsega ei kaasne möju temperatuudle.
5,l.6.2.MOju sademetele
Kavandatava tege!,usega ei kaasne möju sademetele.
5.1.6.3.Möju tuulele
Kavaldatava tegewsega ei kaasne möju tuulele.
5.1.6.4.M0jü I ja U kaitsekategooria liikide elupaikadele
Kavandatava tege!,usega ei kaasne möju I ja II kaitsekategooria lifüde elupaikadele.
5.2. Käitstavad objektid ja eluskeskkond

s.2.1. Liisid
5.2.1.1. M6ju roheyörgustikule
Kavandatav tege\,,!s otr teemaplaneeringut ,,Miljöövzüttuslikud alad ja rchevörgustik,,
kohane.
5.2.1J. MOju kaitstavate liikide Ievikule
Rannaalal vöib pesitseda kaitstavaid liDnuliike. Detailplaneeringualal linnuvaatlusi (v.a

^ Pandju laiul). taimkatteanalüüsi ega muid eksperthinnanguid kaitsealuste liikide
tuvastamiseks teostatud ei ole.
5.2.2. Elupaigad
Kavandatav tegevus ei sea ohtu oluliste elupaikade säilimist, kuna planeeringualal ei paikne
teadaolevalt väütiselupaiku ega kaitsealuseid objekte.
5.3, Inimese elukeskkond
5.3.1. Ilme, m.rmiline struktuur, esteetilisus
5.3.I.1. Olulire ruumiline m6ju
Kavandatava tegetusega ei kaasne olulist ruumitist möju. Detailplaneeriflgu realiseerimise
tagajärjel v6ib muutuda puhkeala külastajate hulk, kuid see ei ole oluline ruumiline möju.
5.3.2. Teenused
Kavandauv tegetus ei möjuta hädaolukora seaduses nimetatud elutähtsate teenuste
toimimist,

6. Hindamistulemustekokkuyote
6.I. Strateegilise Dlaneerimisdokumendi nimetus j, eesmärk
Nimi: Püünsi külas, knnistu Pikaneemeja lähiala detailplaneering.



Eesmärk: Pilünsi rarma-ala platreerimine puhkealaks, s-h rarmakindlustuse, paatide hoiukoha,

vajalike väikevormide, supluskoha, looduse öpperaja jmt asukohtade ja ehitusöiguse

määramine ning haljastuse ja heakonastuse üldiste pöhimötete määramine.

6.2. Streteegilise planeerimisdokumendi koostami§e algataja, koostamise korraldaja,
koostaja ja kehtestaja nimi ja konlaktandmeid
Detailplaneeringu koostamise algat4ia on Viimsi Vallavalitsus, kehtestaja Viimsi
Vallavolikogu, korraldaja Viimsi Vallalalitsus (mölema aadress Netgi tee l, Viimsi alevik,

Viimsi vald). Koostaja otr teadmata, sestr yalitakse riigihanke teel.

6.3. Teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega esinev va§tuolu v6i va§tuolu
puudumine
D€tailplaneering ei ole vasluolus kehtivate Viimsi
teemaplatre€ri[$lte ga.

6.4. Dokumendi rakendumisel avalduva keskkonnamöiu
m6ju ei ole oluline
Kavandatud tegews ise ei avalda olulisl keskkonnamöju ning ei pöhjusta keskkonnas

pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuudpärandit ega var4 kuid
on suurönnetusohuga ja ohtlike ettevötete ohualas.

6.5. Öigusaktidega vastuolu esitremine vöi puudumine
Oigusakridegaei esine vastuolusid.

K§H eelhinnangu läbiviija

Mihkel Vaarik
Keskkonnaameti juhataj a ld
Viimsi Vallavalitsüs

valla üldplaneeringute ja

olulisus v6i pdhjetrdus, miks


