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Lubja küla, Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 

kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja 

avalikule väljapanekule esitamine 

 

 

 

Planeeritava ala suurus on 4997 m2 ja see paikneb Lubja külas, klindipealsel alal, hõlmates 

elamumaa sihtotstarbega Paevälja tee 2 (89001:010:3653) ja Paevälja tee 4 (89001:010:3655) 

kinnistuid.  

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava ala jagamine kolmeks üksikelamu maa 

(EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe 

üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks.  

Detailplaneeringus arvestatakse üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste 

ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ tingimusi. Piirkonna üksikelamukrundi 

minimaalne lubatud suurus on 1500 m2. 

Detailplaneeringuga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele 

maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on väikeelamute maa (EV).  

Kehtiva Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu järgi on planeeringualale kavandatud 

ridaelamumaa (kehtiva detailplaneeringuga on krundile lubatud kuni 6 ridaelamuboksi). 

Ridaelamumaale üksikelamute kavandamine vastab kehtivale üldplaneeringule.  

Detailplaneering ei ole vastuolus üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja 

rohevõrgustik“. Planeeringualal ei paikne rohelise võrgustiku elemente.   

Kuna detailplaneering vastab üldplaneeringule, on menetlusotsuste vastuvõtmine Viimsi 

Vallavolikogu 27.04.2016 määruse nr 17 „Planeerimisseaduse rakendamine Viimsi vallas“ § 4 

punkti 2 kohaselt vallavalitsuse pädevuses.  

Detailplaneering algatati Viimsi Vallavalitsuse 6.03.2018 korraldusega nr 121, sellest teavitati 

avalikkust ajalehtedes „Viimsi Teataja“ (6.04.2018) ja „Harju Elu“ (6.04.2018), puudutatud 

isikuid teavitati vallavalitsuse 2.04.2018 kirjaga nr 10-10/1899. Detailplaneering koostati 

koostöös tehnotrasside valdajatega ja planeeringuala kinnisasja omanikega ning kooskõlastati 

Päästeameti Põhja Päästekeskusega. 

Eeltoodu alusel ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 2, 

planeerimisseaduse § 134, Viimsi Vallavolikogu 27.04.2016 määruse nr 17 „Planeerimisseaduse 

rakendamine Viimsi vallas“ § 4 punktist 2 ning arvestades, et detailplaneering vastab 

õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele: 

 

 

1. Võtta vastu Viimsi vallas, Lubja külas, Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 kinnistute 

detailplaneering (Casa Planeeringud OÜ töö nr 08/18) ja korraldada detailplaneeringu avalik 

väljapanek.  

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 



3. Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 

Tallinn) või vaide Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teatavakstegemisest. 
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