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Laiaküla küla, kinnistu Uus-Käspre ja l2ihiala
detailplaneeringu algatamine, ltihteseisukohtade
kinnitamine j a keskkonnamöju strateegilise
hindamise al gatamata j ätmine

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, määrata kinnistule Uus-Käspre
ja osaliselt Metsakasti t<tita tlAptaneeringu kohased krundi
kasutamise sihtotstarbed ja sihtotstarbele vastav ehitusöigus. Detailplaneeringuga jagatakse
kinnistu kolmeks krundiks ja vastavalt Siseministeeriumi 2013 koostatud juhendmaterjalile
mEüiratakse järgmised kundi kasutamise sihtotstarbed: 1. väikeettevötluse hoone ja -tootmise
hoone maa 60%o (katastris ärimaa 30% I tootmismaa 30%) I kaitseotstarbelise metsa maa
kasutamise sihtotstarga krundi 40% (katastris maatulundusmaa), 2. kaitseotstarbelise metsa
maa 100/o (katastris üldkasutatav maa) ja 3. kergliiklusmaa 100% (katastris transpordimaa).
Detailplaneeringuga määratakse väikeettevötluse hoone ja -tootmise hoone krundi ehitusöigus
tootmis- ja ärihoone ehitamiseks, sealhulgas lahendatakse teedevörgu ja liikluskorralduse
pöhimötted ning määratakse tehnovörkude asukohad. Detailplaneering vastab üldplaneeringu
kohastele maakasutuse juhtotstarvetele, mis antud piirkonnas on perspektiivne ärimaa ja
kaitsemetsa ma.a, samuti rastab detailplaneering üldplaneeringu teemaplaneeringule
rohevörgustik", mille kohaselt asub kaitsemetsa maaks
,,Miljöövtüirtuslikud alad
planeeritav ala haljastu nr 31 koosseisus. Kinnistu pölijaossa on üldplaneeringuga effenähtud
matkarada, mille täpne asukoht mäüiratakse detailplaneeringuga. Planeeritav ala asub
kompaktse asustusega territooriumil (tiheasustuses), kus ehitamise aluseks on tildplaneeringu
kohaselt kehtiv detailplaneering.

Aigrumae küla, Laiaktila

ja

Planeeritava ala ligikaudne suurus on I I 000 m2 ning see täpsustub detailplaneeringu
koostamise käigus, kui selgitatakse välja nöuetele vastava liiklusskeemi jaoks vajamineva
maa-ala täpne suurus. Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 126 löike I
punktides l-9,11-13, 17,19 ja 20 määratud ülesanded, mille loetelu vöib detailplaneeringu
koostamisel uute asj aolude ilmnemisel täieneda.
Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 löikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral
keskkonnamöju strateegilise hindamise (edaspidi KSFD hbiviimine on kohustuslik. Kui
kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 löikes I nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama,
kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6löikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Kavandatav
tegevus ei kuulu ka KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Kavandatav tegevus on
Aigrumae küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu
teemaplaneeringu ,,Rohevörgustik ja miljöövtüirtuslikud alad" kohane. Detailplaneeringu
ellurakendamisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamöju, mis vöiks
tegevuskoha keskkonnataluvust, pöhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi vfi
inimese tervist ja heaolu, lähtudes KeHJS § 6 löigetes 24 säte
keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks mtüiratakse detailplaneeri

käigus. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi KSH eelhindamist KSH menetluse algatamise
üle otsustamiseks.

Arvestades, et detailplaneering on üldplaneeringu kohane, otsustab detailplaneeringu
algatamise Viimsi Vallavolikogu 27.04.2016 mäüiruse nr 17 ,,Planeerimisseaduse
rakendamine Viimsi vallas" § 4 punkti 2 kohaselt vallavalitsus.
Eeltoodu alusel ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6löikest 1, § 30
löike I punktist 2, planeerimisseaduse § 124 löigetest 1,2 ja 10, § 125 löikest 2 ja § 128
löikest 1, keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 löikest 1,
Viimsi Vallavolikogl27.04.2016 määruse nr 17 ,,Planeerimisseaduse rakendamine Viimsi
vallas" § 4 punktist 2 ja lähtudes huvitatud isiku Westate OÜ esindaja Henri Rüüsak'i
11.01.2016 taotlusest (registreeritud valla dokumendiregistris 18.01.2016 numbriga l0r01286):

1. Algatada detailplaneering Laiaküla külas kinnistul Uus-Käspre ja ltihialal, kinnistu UusKäspre jagamiseks kolmeks krundiks ja tihe väikeettevötluse hoone ja -tootmise hoone
maa kasutamise sihtotstarbega (katastris ärimaa 3UoÄ/tootmismaa 30%),/kaitseotstarbelise
metsa maa kasutamise sihtotstarga krundi (katastris maatulundusmaa 40yo), ühe
eraldiseisva kaitseotstarbelise metsa maa kasutamise sihtotstarga krundi (katastris
üldkasutatav maa 100%o) ja ühe kergliiklusmaa kasutamise sihtotstarbega krundi (katastris
transpordimaa 100%) moodustamiseks, lisaks väikeettevötluse hoone ja -tootmise hoone
maa kasutamise sihtotstarbega krundile ehitusöiguse määramiseks kuni kahe äri- ja
tootmishoone ehitamiseks, juurdepääsude ja liiklusskeemi määramiseks ning krundi
tehnovörkudega varustamise pöhimötete lahendamiseks ja planeerimisseaduse § 126 löike
1 punktides l-9, ll-13, 17, 19 ja20 sätestatud ülesannete lahendamiseks.

2. Kinnitada planeeringu lähteseisukohad vastavalt korralduse lisale.
3. Mitte algatada keskkonnamöju strateegilist hindamist kinnistu Uus-Käspre

ja

lähiala

detailplaneeringule.

4. Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamise kuupäevast arvates.
Vallavalitsus vöib pötrjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise
tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt
kaks kuud erure detailplaneeringu esitamise täihtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole
tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise korraldus kehtivuse.

5. Juhul kui nöuetekohase juurdeptiäsu planeerimiseks osutub menetluse käigus vajalikuks
käesolevat planeeringuala laiendad4 s.h naaberkinnisasjale Käspre Vesi (89001:010:3524),

kannab planeeritava ala laiendamisega seonduvad täiendavad kulud detailplaneeringu
koostamisest huvitatud i sik.

6. Enne detailplaneeringu planeerimisseaduse kohast kehtestamist on detailplaneeringu
koostamisest huvitatud isik kohustatud sölmima notariaalse lepingu Uus-Käspre kinnistule
juurdeptüisutee ja Narva maantee T12 äärse kergliiklustee omal kulul väljaehitamise
kohustuse vötmiseks planeeritava alaga piimevas löigus ning Narva maantee Tl2 äärse
kergliiklusmaa ja kaitseotstarbelise metsa maa (üldkasutatava maa) kruntide vallale tasuta
üleandmise kohta. Nimetatud kohustustega mittenöustumisel on kohalikul omavalitsusel
öigus detailplaneeringut mitte kehtestada.

7. Konalduse ja sellega seotud dokumentidega on vöimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi
Vallavalitsuses.

8. Korraldus jöustut teatavakstegemisest.

9. Korraldust on vöimalik vaidlustada Tdlinna tlaldu ohtus (Pämu rrurt7, Taltinn) vöi esitada
vaie Viimsi Vallavalitstynlf,Jtrpile-vajoo.kzul arvates korralduse kataval<stegemisest.
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LAHTESEISUKOHAD DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS
1. Planeeritava ala asukoht

ja ulatus:

Planeeritava ala suurus on ligikaudselt I I 000 m' ning see asub Laiaküla küla edelaosas,
Narva maantee ja perspektiivse Käspremäe tee ristumiskohal. Planeeritav ala hölmab kinnistut
Uus-Käspre ja kinnistuga külgnevates löikudes Narva maantee ja Käspremäe tee kinnistuid.
Planeeritava ala täpne suurus ja piirid määratakse detailplaneeringu koostamise käigus.
Planeeritav ala on ebakonapärase kujuga, maapinna abs. körgused jäävad vahemikku 34,0
kuni 38,0 m. Kinnistu on hoonestamata, valdavalt kaetud körghaljastusega. Kinnistu piimeb
pöhjast elamukruntidega, läänest ja idast metsaste aladega ning löunast Jöelähtme valla
territooriumil asuva hoonestamata loodusliku maaga. Juurdepääs planeeringualale toimub
planeeritavalt Käspremäe tee ja Narva maantee ristmikult. Planeeritava ala asukoht on
mä?iratud alloleval Aigrumae küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu
kaardil, piiritletuna punase kontuuriga:

2. Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk:
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Uus-Käspre kinnistu (89001:010:1604)
sihtotstarve maatulundusmaast äri-, tootmis- ja maatulundusmaa (30%130%140%),
üldkasutatava maa (100%) ja transpordimaa (100%) sihtotstarvetega kruntideks, ehitusöiguse
mäiäramine tootmis- ja büroohoone(te) rajamiseks ja krundil paikneva rohevörgustiku
teemaplaneeringu kohase haljastu nr 3l asukoha määramine. Detailplaneeringuga määratakse
hoonestusalad, tehnovörkude ja -rajatiste asukohad, haljastuse ja heakonastuse pöhimötted
ning söidu-, kergliiklusteede, parkimisalade paiknemine ja liikluskorralduse pöhimötted.
Lisaks krundi asukohast lähtuvalt hoone(te) arhitektuurilised ja kujunduslikud ning
ehituslikud tingimused, kujundades.. ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritsevg^,
keskkonnaga. Planeeritav ala asub Aigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga ptlh
j
üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. (
I

\/
\/

Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 löike 2 alusel, Aigrumäe küla,
Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu
,,Miljööväärtuslikud alad ja rohevörgustik" elluviimiseks.
3. Detailplaneeringu koostamise ülesanne:
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine; krundi
hoonestusala määramine; krundi ehitusöiguse määramine; detailplaneeringu kohustuslike
hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovörkude ja -rajatiste ning
avalikule teele juurdepääsuteede vöimaliku asukoha määramine; ehitise ehituslike tingimuste
määramine; ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste mäiäramine; liikluskorralduse
pöhimötete mä2iramine; haljastuse ja heakorrastuse pöhimötete määramine; kuja määramine;
kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine; müra- vibratsiooni-, saasteriski- ja
insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavate nöuete seadmine; servituutide
seadmine ja olemasoleva vöi kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise
vajaduse märkimine; eespool loetletud ülesannete elluviimiseks sundvöörandamise vöi
sundvalduse seadmise vajaduse märkimine, muud planeerimisseaduse § 126 löikes 1
nimetatud ülesannetega seonduvad ülesanded.
4. Vastavus üldplaneeringule:
Detailplaneeringuga kavandatav vastab Aigrumae küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla
üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarvetele, mis planeeritavas piirkonnas on äri- ja
btiroohoonete maa (BR) ning kaitsemetsa maa (KM).

Detailplaneering ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga ,,Miljöövtiärtuslikud
alad ja rohevörgustik.", planeeritav hoonestuse maht ei jää rohevörgustiku aladele ja haljastu
nr 3l paiknemine fikseeritakse nii äri- ja tootmismaa krundi koosseisus, kui ka eraldiseiva
krundina.
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5. N6uded detailplaneeringu koostamiseks:

5.1. Vastuvötmiseks esitatav detailplaneering koostada mitte vanemale kui 1 aasta
vanusele topo-geodeetilisele alusplaanile, möötkavas 1:500. Juhul kui detailplaneeringu
vastuvötmise ja kehtestamise vahele jääb enam kui 1 aasta, tuleb teostada geodeetilisele
alusplaanile muudatuste möödistamine ja maamöödufirma poolt tuleb vötta vörguvaldajatelt
uued kooskölastused. Möödistus peab ulatuma vähemalt 20 meetrit planeeringuala piirist
väljapoole. Möödistustöö peab olema litsentseeritud maamöödu firma poolt Viimsi

vallavalitsusele üle antud töö löpetamisest l0-ne päeva jooksul ja töö peab olema teostatud
vastavalt vabariigis kehtestatud korrale. Töö esitada keskkonna- ja planeerimiseametile
toimikuna ja CD-I. Vallas registreerimata topo-geodeetilise alusplaaniga detailplaneering ei
kuulu läbivaatamisele.

Planeeringualasse kuulub kinnistu Uus-Käspre (89001:010:1604) ja sellega
külgnevates löikudes Narva maantee ja planeeritav Käspremäe tee. Juhul kui
planeeringualale on nöuetekohase juurdepääsu planeerimiseks vajalik käesolevat
planeeringuala laiendada ka naaberkinnisasjale Käspre Vesi (89001:010:3524) ja selle
omanik nöustub detailplaneeringu koostamisega, kannab planeeritava ala laiendamisega
seonduvad täiendavad kulud detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik.

5.2.

5.3. Maa-alale on vastavalt krundi kasutamise sihtotstarvetele lubatud moodustada kolm
krunti: füs väikeettevötluse hoone ja -tootmise hoone maa (vastavalt planeeringu liigile AV
60%, katastris ärimaa 30% I tootmismaa 30o/o) ja kaitseotstarbelise metsa maa kasutamise
sihtotstarbega krunt l\[K 40% (katastris maatulundusmaa 40Yo); tiks kaitseotstarbelise metsa
maa kasutamise sihtotstarga krunt (katastris üldkasutatav maa 100 %) ja tiks kergliiklusmaa
kasutamise sihtotstarbega krunt (katastris transpordimn 100 %).
5.4. Planeeringuala pöhjaossa kaitseotstarbelise metsa maa kasutamise sihtotstarga
krundile planeerida lO-meetri laiune matkarada, moodustatav katastritiksus on osa
rohevörgustiku haljastust nr 31.

5.5. Uus-Käspre kinnistule on lubatud määrata ehitusöigus kuni kahe tootmis- ja
bäroohoone ehitamiseks.

5.6. Hoone(te) suurim lubatud komrste arv on kolm. Vajadusel on lubatud ka maa-alune
komrs. Körguse ja komrste arvu mäüiramisel lähtuda Majandus- ja taristuministri 1.07.2015
määruse nr 57 ,,Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused" §-des 18 ja 30
sätestatust.

5.7.

Hoonete arhitektuursete tingimuste mäüiramisel arvestada sobivust ehitatud keskkonda.

Hoonete paigutamisel krundile ltihtuda väärtuslikust körghaljastusest, naaberkruntidel
asuvate hoonete kaugusest ja muudest krundi eripäradest.

5.8. Kavandatav tegevus ei tohi avaldada negatiivset möju lfiiämbruse elamualadele,
planeeringuga määrata vaj adusel negatiivseid möjusid leevendavad meetmed.
5.9.

Planeerimisel arvestada maanteest lähtuva körgendatud müratasemega ning vajadusel
näha ette müra leevendavad meetmed hoone kontoriploki projekteerimisel.
5.10. Moodustatavatele kinnistutele lahendada juurdepäiäsud Narva maantee ja planeeritava
Käspremäe tee ristmikult. Käspremäe tee ja Narva maantee äärde planeerida kergliiklusteed,
Uus-Käspre tee löik 1 pikendusele matkarada.
5.11. Parkimine lahendada krundisiseselt. Avalikule teemaale ei ole lubatud parkimiskohti
planeerida.
5.12. Detailplaneeringu koosseisus esitada liikluskorralduse lahendus. Liikluslahenduse
väljatöötamisse kaasata vastava ala ekspert/teedeinsener. Planeeringuga tuleb töötada välja
ohutu liikluslahendus Uus-Käspre kinnistutele juurdepääsuks, arvestades veokite
pöörderaadiuseid ning Käspremäe teele ja Narva maanteele planeeritavate
kergliiklusteedega.
5.13. Detailplaneeringuga määrata tingimused krundi piirdeaia asukohale, materjali(de
tihedusele, tagades tänavaruumi homogeense väljanägemise. Piire peab olema läbi
Haljastu nr 3l koosseisu mätiratavatele kruntidele piiret mitte ette näha.

5.14. Detailplaneeringuga määrata haljastuse pöhimötteline lahendus. Vastavalt Aigrumae
küla, Laiaküla küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringule tuleb maksimaalselt säilitada
körghaljastus. Körghaljastuse hindamiseks koostada dendroloogiline uuring.
5.15. Olemasoleva maapinna üldist körgust

ei ole lubatud

muuta. Detailplaneeringu

koosseisus esitada vertikaalplaneerimise joonis.
5. I

6. Lahendada sademevee ärajuhtimine.

5.17. Viimsi valla territoorium kuulub osaliselt körgenenud radooniohuga alale.
Radooniohu täpsustamiseks tuleb enne hoone(te) projekteerimist määrata pinnase
radoonisisaldus ja vastavalt möötmistulemustele rakendada ehituslikke meetmeid radooni
hoonesse sisseimbumise tökestamiseks.

5.18. Detailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada kontaktvööndi analüüs, tugiplaan,
pöhijoonis ja tehnovörkude joonis (M l:500), haljastuse lahendus (s.h säilitatavad puud),
liikluskorralduse lahendus, vertikaalplaneerimise joonis ning v?ihemalt tiks
planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon, et detailplaneeringu avalikustamisel ja
otsustamisel tekiks ruumiline ettekujutus kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest.
5.19. Planeeringu vormistamisel kasutada ruumilise planeerimise leppemärke (2013), mis
on kohandatud kaasaegsete nöuetega ja on leitavad Rahandusministeeriumi kodulehelt:
http ://www.fi n.eelruumiline-planeerimine.
5.20. Detailplaneering esitada vastuvötmiseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
(ooniste vormistus nöutav formaadis *.dwg vöi *.dgn, avalikustamiseks *.pdf) ning
kehtestamiseks minimaalselt viies eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt. Digitaalsed failid
peavad olema L-EST-koordinaatsüsteemis ja vastama antud asukoha koordinaatidele.
6. Vajalikud uuringud:
Topo-geodeetiline uuring
6.2. Mazpinna radoonisisalduse uuring
6.3. Dendroloogiline uuring
6. 1.

7. Vajalikud koosk6lastused:
7.

l.

8.

Kirjalikud seisukohad:

Pöhja-Eesti Päästekeskus

Planeeringuala kinnisasja omanikud
8.2. Olemasolevate j a planeeritavate tehnovörkude valdaj ad

8. 1 .

9. Kaasatavad isikud:
9.1. Planeeringuala kinnisasj a omanikud
9.2. Olemaso lev ate ja planeeritavate
9.3. Naaberkinnisasjade
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