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Detailplaneeringu al gatamine, lzihteülesande
kinnitamine ja keskkonnarnöj u strateegilise
hindamise algatamata j ätmine: Pringi küla,
Kimsi pöik 3, Kimsi pöik 5, Kimsi p6ik 7 ja
Kimsi p6ik 9, Kimsi pöik Ll

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on varem planeeritud krundüaotuse muutmiDe - tihe
üksikelamukundi, üldmaa sihtotstarbega katastriüksuse
ühe tootrnismaa krundi
moodustamine ning krundi ehitusöiguse mäliramine tlhe tiksikelamu ja abihoone ehitamiseks
elamumaa krundile ning ühe sadamahoone ehitamiseks tootmismaa krundile.

ja

Kavandalav tegevus ei kuulu,Iesklonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse" (KoHJS) § 6löikes I nimetatud tegevuste dmistusse, mille konal keskkonnamöju
süateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kavandatav tegerus on Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu te€maplane€ringu ,"R.ohevörgustik ja
miljööväärtuslikud alad" kohane. Detailplane€ringu ellumkendamisega ei kaasne olulist
negatüvset keskkonnamöju, mis vöiks illetada tegevuskoha keskkonnataluvusl, pöhjustada
keskkomas pöördumatuid muutusi vdi seada ohtu inimese tervisl ja heaolu lähtudes KeHJS §
6 löigetes 2-4 sätestatust. Detailplaneeringuga kavandatud tegel,üs ei too eeldatavalt kaasa
keskkonnaseisundi kahjustumist sh vee, pinnase, öhu saastatust, olulist jaiätmetekke vöi
müntasemete suurenemist, sest detailplaneeringuga ei kavaodata sadama vöi sadamarajatise
rajamist vöi laiendamist. Planeeringualal Kimsi pöik 7 asuva jahisadama kai laiendamiseks
vaslavalt kehtivale detailplaneeringule oD Viiosi Vallavalitsus väljastanud ehitusloa.
Detailplaneeringuga tuleb anda keskkonnatingimused planeednguga kavaodatu elluviimiseks

ning vajadusel mäaißta ehitised, mille ehituspojekti koostamisel tuleb läbi viia
keskkonnamöju hindamine. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi KSH eelhindamist KSH
menetluse algatamise üle ol.sustamiseks.
Arvestades eeltoodut ja juhindudes ,§ohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 2 löikest I ,
§ 3 punktist 1, § 6 ldikest l, § 30 löike I punktist 2, ,,Planeerimisseadus€" § l0löigetest 5ja
7, ,,Viimsi valla ehitusmä,iruse" § 3 löike I punktist I ja § 9 löikest 7, ,,Keskkonnamöju
hindamise ja keskkormajuhtimissüsteemi seaduse" § 35 l6igetes I ja 5 ning arvestades OÜ
Alvekor (esindaj a Margus Kan$o) I 7.02.201 4. a taotlust Dr I 0- I 0/943 :

l.

Algatada detailplaneering Pringi külas kimistutel Kimsi pöik 3, Kimsi pöik 5, Kimsi pöik
7, Kimsi pöik 9ja Kimsi p6ik Ll ühe elamulsundi, üldmaa sihtotsta$ega katastriüksuse ja
tootmismaa krundi moodustamiseks, juurdepääsude lahendamiseks ja krundi ehitus6igße
määramiseks tihe iLksikelamu
abihoone ehitamiseks elamukrundile ning ühe
sadamahoone ehitamiseks tootmismaa sihtotstarbega krundile.

ja

2. Kimirada planeeriogu lähteülesanne vastavalt korralduse lisale.

3. Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitadä vallavalitsusele vastuvotmiseks hiljemalt
kahe aastajooksul plarceringu l ihteülesande kimitamise kuupäevas ar:vates. Vallavalitsus

vöib pöhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitarnise tähtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise tithtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt tiks kuu enne
detailplaneeringu esitamis€ tähtaja ldppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegs€lt
esitatud, kaotab iletailplareeringu algatamis€ otsus kehtivuse.

4. Mitte

algatada keskkonnamöju strateegilist hindamist kimistute Kimsi
5, Kimsi pöik 7, Kimsi p6ik 9ja Kimsi p6ik Ll detailplane€ringule.

pöik 3, Kimsi pöik

5. Konalduse ja sellega seotud dokumentidega on vöimalik tuh,uda etteteatamisel Viimsi
Vallavalitsuses.

6. Korraldus j6ustub

teatavakstegemisest.

7. Konaldust on vöioalik raidlustada Tallinna tlalduskoht§ (Pämu m

7, Tallirur) v6i esitada
raie Vümsi Vallavalirusez3oJ:ieva jooksd aflates korralduse teatavak§egemisest.
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LÄHTEÜLESANNE DETAILPLANEERINCU KOoSTAMISEKS
l. Planeeritava .la asukoht ja ulatus:
Planeeritav 17 755 m: suurune maa-ala asub Pringi küla löunaosas endise Pringi jahisadama
territooriurnil ning hölmab kinnistuid Kimsi pöik 3, Kimsi pöik 5. Kimsi pöik 7ja Kimsipöik
9, Kimsi pöik Ll. Juurdepääs planeeringualale toimub Kimsi teelt. Planeeritava ala asukoht
on määatud alloleval skeemil. piiritletuna punase kontuuriga:

2. Detailplaneeringu koostrmise eesmärk:
Detailplaneeringu koostamise eesmahk on Viimsi Vallavolikogu 13.07.2000. a otsusega
nr 134 kehtestatud Pringi Jahisadam. Pringi Jahisadam l ja Pringi Jahisadarn II katastriüksuste
detailplaneeringr-rga mä:imtud krundijaotuse ja ehitusöiguse muutmine - varasema kahe elu-ja
ärihoone asemele planeeritakse ehitusöigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning
m?üiratakse sadamahoonele uus asukoht. Ühtlasi kujundatakse maa-ala haljastuspöhimötted. et
tagada rohevorgustiku toimimine ning mäZiratakse tingimused vaba kallasraja kasutamiseks
ning j uurdepääsud sellele.

3. Vsstayus üldplaneeringule:
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus on
planeeritava ala maakasutuse juhtotstarveteks äri- ja väikeelamute maa, tootnrismaa ning
looduslik rohumaa. Detailplaneeringuga realiseeritakse köik eelloetletud juhtotstarbed. v.a
ärimaa.

Planeeritav ala jääb osaliselt üldplaneeringu teemaplaneeringuga
miljöövzüirtuslikud alad" kavandatud haljastu nr 8 koosseisu, haljastu
vörgustiku sidumises rannal. seda tuleb planeerinisel

a

estada-

v6rgustik ja
rohelise

Detailplareering vastab teemaplaneeringule ,,Viimsi valla üldiste ehillstingimuste
maüimmine. Elamuehituse pöhimötted", mille kohaselt on moodustatavate kr:untide
minimaalne suurus piirkonnas 1200 rn:, planeeritava elamukrundi suurus on ca 6700 m'.

Väilj avöte Rohevöryustiku teemaplaneeringust

4.

Nauded det.ilplaneeringu koostrmiseks:

I

aasta vanusele topo4.1. Detailplane€dng koostada möotkavas l:500 mitte enam kui
geodeetilisele alusplaanile, möödistada vähemalt 20 meehi lairme ala v?iljaspool
planeeritava ala piiri.
4.2. Planeeringualale on lubatud kavandada äks elamumaa sihtotstarbega krunt, üks üldmaa
sihtotstarbega katastriüksus rohealale ja üks tootmismaa krunt erasadamale.

,,Viimsi valla
ehitu§ingimuste määrarnine. Elamuehituse pöhimdtted." n6udeid

4.3. Ehitusöiguse määmmisel arvestada üldplaneeritrgu teemaplaneeringu

üldiste

(htto://wuu.viimsivald.ee/public'ww rara./Teemaplan Seletuskiri.odfl.
arhitektuurikeele rlläliramisel arvestada sobivusl kontaktala hooneshrsega,
detailplaneeringuga tagada harmooniline arhitektuurne keskkond.

4.4. Detailplaneeringuga mäitara haljastuse pöhimöttelioe lahendus, maapinna körguse
töshine pole lubatud

ja

pöhimötteline arhitektuume
4.5. D€tailplaneeringuga mä?ilata piircte uipre asukoht
lahendus, lähtudes olemasolevast ja kavandatavast arhitektoonikast. Piirete suurim
lubatud korgus on 1,5 meetrit ja peavad olema aiuursed. Piirded ei tohi takistada vaba
liikumist rannal.
4.6. Detailplaneeringuga mä?irala kallasraja asukoht. Arvestades, et sadama puhul on tegu
suletud territooriumigg. aillel kallasraja ragamine pole kohüstuslik, lahendada pümevatel
aladel kulgeva kallasraja ühendus ja sellel vaba liikumine.

4.7- Lahendada sademevee
4.8. Kimsi pöik

Ll

äiraj

uhtimine.

teele m&üata avalik kasutus.

4.9. Detaitplaneeringule kanda köik Inoduskaitseseaduse §dest 37
§-st 29 tulenevad rannale kohaldatavad kitsendused.

ja 38 ning

Veeseaduse

4.10. DetailplaEeringu graafiIise osa koosseisus esitada eraldi pöhijootris ja tehnovörkude
joonis ning detailplaneeringu lisana esitada vzihemalt üks planeeringulahenduse

dctailplaneeriDgu avalikustamisel ja otslstamisel tekiks ruumiline
ettekujutus kavatrdatavast keskkonnast ja hoo[estusest.

illusharsioon,

et

4.11. V?ihemalt ühe avaliku arutelu konaldamhe detailplaneeringu

lahenduse

tuhustamiseks on kohustuslik.

4.12.

Detailplaneering esitada vastuvötrniseks kahes eksemplaris paberlandjal ja digitaalselt
(jooaiste vormistus nöütav formaadis *.dwg vöi *.dgn) ning kehtestamiseks minimaalselt
viies eksemplads paberkandjal ja digitaalselt.

5.

V.jalikudkooskölastüsed:

5.1. Pdhja-Eesti Pzüistekeskus
5.2. Tervis€amet
5.3. Keskkonnaamet

Plans § 16' lg I kohast Tehnilise Järelevalve Ameti tröusolekut planeeringule pole vaja,
kuivörd sarna seaduse § 46' lg I kohaselt lo€takse enne 2009. aasta l. juulit kehtestatud t[dja detailplaaeeringud, mis näevad ette avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühondatud
ehitiste ehitamise, kehtivaiks ja need ei kuulu Tehnilise Jlirelevalve Ametiga
kooskölastamisele.

6.
6. I .

Kirjalikudseisukohad:

Planeeringuala kinnisasjade omanike ndusolek

6.2. Naaberkirurisasj ade omanike seisukohad
6.3. Olemasolevaleja planeeritavate tehnovörkude valdajad
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