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SELETUSKIRI

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS

Käesolevaga koostatakse detailplaneering  Nurmiku kinnistule (42301:003:0528) Viinistu 
küla, Kuusalu vald, Harju maakond. Detailplaneeringu koostamise aluseks kinnistul on 
Margus Vilisoo ja Indrek Pällo taotlus kuusalu Vallavalitsusele (03.12.2008 nr. 7-1.1/3787) ja 
Kuusalu Vallavalitsuse korraldus  Viinistu küla Nurmiku kinnistu detailplaneeringu  
algatamise, lähteülesande kinnitamise ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise 
hindamise mittealgatamise kohta 29. jaanuar2009 nr. 80.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on:
-maa sihtotstarbe muutmine
-ehitusõiguse määramine
-juurdepääsu lahendamine
-olulisemate arhitektuurinõuete seadmine
-rajatiste ja tehnovõrkude asukoha määramine
-parkimise ja liikluskorralduse lahendamine
-looduskaitsealaste abinõude määramine
-tuleohutuse nõuete tagamise võimaluste näitamine
-vajalike kitsenduste ja servituutide määramine

LÄHTEOLUKORD

Katastriüksused. Maa-alade sihtotstarbed.
Käesolev detailplaneeringualune maa asub eraomandis. Nurmiku maaüksuse omanikud on 
Indrek Pällo ja Margus Vilisoo.
Planeeritav Nurmiku kinnistu asub Viinistu külas, lahemaa rahvuspargi aladel, 
hajaasustusalal. Loksa valla üldplaneeringus ei ole kinnistu märgitud perspektiivse 
elamualana. Kinnistu asub külatee ääres ning piirneb hoonestatud kruntidega.

Planeeritav ala käsitleb Nurmiku kinnistut (4231:003:0528), 7935m2, maatulundusmaa. (011, 
M)

Kirde pool asub Uue-Kuusiku kinnistu (42301:003:0237), 4030m2, elamumaa.
Kagu pool asub Adu –Peetri kinnistu (42301:003:003), 1,13ha, maatulundusmaa.
Edela pool asub Viinistu  - Loksa riigimaantee (42301:003:0288), 19,42 ha, transpordimaa.
Loode pool asub Joosti kinnistu (42301:003:0483), 1,46 ha, maatulundusmaa.

Kehtivad planeeringud ja õigusaktid
Käesoleva detailplaneeringu ala kohta kehtib Loksa valla üldplaneering.
Käesolevas detailplaneeringus on lähtutud:
-planeerimisseadusest
-Loksa valla ehitusmäärusest
-looduskaitseseadusest
-teeseadusest
-veeseadusest



-Planeerimisseadus paragrahv 9 lõige 7

Ehituslik ja looduslik situatsioon.
Planeeritav ala asub Viinistu küla idaserval. Kinnistu edelaserval asub Viinistu -Loksa riigitee, 
kinnistu kirdeserval eratee, mis paikneb  Joosti kinnistul , Adu-Peetri kinnistul ning Tänava 
kinnistul (42301:003:1029,  5099m2). Külateest kirde poole asub meri umbes 110 meetri 
kaugusel. Külatee ja mere vaheline ala on tihedalt hoonestatud. Külateest edelapoole jääv 
ala on hoonestatud hõredalt, see on kaetud põhiliselt võsaga. Planeeritaval alal on võsa ja
mets rohkem kinnistu edelapoolses osas ja rohumaa kirdepoolses osas. Kinnistu loodeküljel 
on registreeritud Lahemaa Rahvuspargis kaitstav aruniidu elupaigatüüp 6210.
Nurmiku kinnistu reljeef langeb loodest kagusse umbes 70 cm. 
Planeeritav ala võib kevaditi ja sügiseti kannatada liigniiskuse all, ses tpinnasevete loomulik 
liikumine mere poole on tõkestatud. Planeeringualal puuduvad piirded. 
. 
DETAILPLANEERINGU PLANEERIMISETTEPANEK, ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE 
ETTEPANEK

Seoses planeerimisseaduse §9 lõikest 7¹ tulenevalt sisaldab DP ÜP muutmise ettepanekut.
Nurmiku detailplaneering teeb ettepaneku muuta Nurmiku krundi sihtotstarvet. Ettepanek 
muuta olemasolev maatulundusmaa elamumaaks sihtotstarve  100% elamumaaks. (001, E). 
Kuna krunt asub küla serva pool ja mõlemal pool krunti on olemasolevad elamud ja hooned, 
siis krundi muutmine elamumaaks korrastaks küla struktuuri ja teeäärset terviklikkust. Praegu 
on planeeritaval hoonestusalal võsa, samas kui naabritel on korrastatud krundid. 

ARHITEKTUUR-PLANEERIMIS LAHENDUS

2. Ehitusõigus

2.1. Maa-ala sihtotstarve.
Käesolev detailplaneering teeb ettepaneku maa sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast 
elamumaaks. Planeeringu koostaja teeb ettepaneku muuta Nurmiku kinnistul moodustatava 
krundi maakasutuse sihtotstarve  100% elamumaaks. (001, E)

2.2. Hoonete suurim lubatud arv krundil on 2. Üksikelamu ja abihoone.

2.3. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind on üksikelamul 150m2 ja abihoonel 80m2.

2.4. Hoonete suurim lubatud kõrgus on üksikelamul 7 m ja abihoonel 5m.
2.5 Lubatud katusekalle on 32-45º kraadi
2.6 Viinistu on põline rannaküla. Nurmiku kinnistule planeeritavad hooned peavad järgima 
rannakülale omast ehitusstiili, materjale ja värvivalikuid. Selleks tuleb vältida 
proportsionaalselt suuremaid hooneid kui ümbruskonnas ning ehitusmaterjale, mis ei haaku 
olemasolevate hoonete arhitektuuriga. Keelatud on ka suurte jaotisteta klaaspindade 
kasutamine. Keelatud on kasutada välisseintel eterniiti,tahutud palki ning valtsplekki.
Soovitav on ehitada riskülikukujulise põhiplaaniga hooned, mille välisfassaadis on kasutatud 
puitmaterjale ja aknad on ruudu või risküliku kujulised.

3. Kruntide hoonestusala

Kruntide hoonestusala määrab edela poolt lisaks maantee kaitsevööndile. (riigimaantee 
lähima sõidurea teljelt 50 meetrit) veel Lahemaa Rahvuspargi poolt kaitstavad liigid ja 
elupaigatüübid. Kinnistu kirdeküljel puuduvad kaitstavad liigid ja elupaigatüübid.



Krundi teistelt külgedelt on hoonestusala kaugus krundi piirist 5 meetrit. 

4. Liikluskorraldus
Vastavalt Liiklusseaduse §2 korraldab kohalik omavalitsus liiklust ja tagab liiklusohutuse oma 
haldusterritooriumil.
Nurmiko kinnistule rajatavatele krundile rajada mahasõit kinnistu kirdeküljel asuvalt erateelt, 
mis asub Tänava, Joosti ja Uue-Kuusiku kinnistutel..
Krundill on võimalik manööverdada päästetehnikaga. Mahasõitude katendina võib kasutada 
kruusa, killustiku, betoonkivi, asfalti.
Kõnniteid planeeringualale ette ei nähta.  Parkimine lahendatakse krundisiseselt . Autodele 
planeeritakse vähemalt 2 kohta krundile.

5. Haljastuse ja heakorra põhimõtted
Planeeringualal kasvavat noort metsa tuleb kaitsta ja säilitada. Korrastada tuleb mõlemad 
kraavid, mõlema tee äärest.
Maa-ala tuleb heakorrastada.
Juurdepääsutee võib olla kruusa-, killustiku- betoonkivi või asfaltkattega. Hoonete vahelise 
ühenduse loomiseks võikb kasutada puidust, kividest, puukoorest või muudest looduslikest 
materjalidest katendeid. 
Piire ei ole kohustuslik.  Piire ning väravad tuleb lahendada kooskõlas hoonetega. Piire peab 
olema krundi mõlemas otsas, teede poolsetel külgedel läbipaistev ja puidust ning 
harmoniseeruma Viinistu küla ajalooliste piiretega. Piirete värvimisel on soovitav kasutada 
peitse ja värve, mis toovad esile puidu faktuuri.Külgmised piirded vastu naaberkinnistuid 
võivad olla ka lahendatud metallvõrguga. Piirde kõrgus kuni 1,2m

Krundil maapinna tõstmine ei ole soovitav. Hoonestusalal seda päeiselt vältida ei saa. 

7. Tehnovõrgud
Olemasolev olukord: kinnistul paikneb 10KV elektriõhuliin.
Elektrivarustus:Saadakse õhuliinst madalpingekaabliks ümberehitatud liitumispunktist 
teepoolse krundi servast posti küljest. Ümberehitus toimub kliendi kulul. 
Tagada ol.olevatele liitujatele, (Kuusiku ja Põhja talu) võrguühendus.
Telefoniside. Sideühenduse  saab tagada juhtmevabade tehnoloogiate abil.
Veevarustus ja kanalisatsioon Veevarustus saadakse olemasolevast veetrassist.
Kanalisatsioon koguda kogumiskaevu.
Krundi sadeveed immutatakse pinnasesse. Taastada 2 olemasolevat kraavi külatee ja 
riigimaantee ääres.
Soojavarustus. Kruntidel asuvate hoonete soojaga varustamine on võimalik individuaalsete 
küttesüsteemide baasil. 

8. Keskkonnakaitse
Detailplaneeringu lähteülesande kohaselt pole planeeringualal keskkonnamõjude hindamine 
nõutav. 
Planeeringuala jäätmekäitlus on seotud olmejäätmete hoidmisega. Kruntidele paigaldatakse 
vähemalt 1 prügikonteiner. Prügi tuleb sorteerida vähemalt nelja kategooriasse : 
biolagunevad jäätmed, papp ja paber, klaas, pakendid. Konteinerid peavad olema kaitstud 
otsese päikesevalguse eest.  Prügi äravedu korraldab Kuusalu vald.  Prügiveoautode 
juurdepääs konteineritele tagatakse juurdepääsutee kaudu. 
Prügikonteinerite paigutus lahendatakse koos arhitektuurse projektiga. 
Ehistusjäätmed sorteerida ja ladustada vastavalt Kuusalu Valla jäätmekäitluseeskirja
nõuetele ettenähtud prügilasse.

Säilitada ja hoida olemasolevat traditsioonilist külamiljööd.



Kaitsta ja hoida krundi loodeosal olevat aruniidu elupaigatüüpi (6210 – kuivad niidud 
lubjarikkal mullal), mis on Lahemaa Rahvuspargis kaitstavatest EL loodusdirektiivi 
elupaigatüüpidest.

9.Ehitusjäätmed
Kui ehitamise käigus tekib käesoleva lisa mõistes jäätmeid, tuleb nende käitlemine
kooskõlastada Vallavalitsuse maa-ameti keskkonnaspetsialistiga. Ehitusprojektides peab
olema näidatud:
1) jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmeloendile;
2) pinnasetööde mahtude bilanss;
3) selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;
4) jäätmete edasine suunamine.
(5) Kui ehitamise käigus tekib käesoleva lisa mõistes jäätmeid, tuleb ehitise 
vastuvõtmiseks
esitatavatele dokumentidele kohustuslikult lisada vallavalitsuses kinnitatud õiend jäätmete
nõuetekohase käitlemise kohta ning seletuskiri jäätmete käitlemise kohta.
Ehistusjäätmed sorteerida ja ladustada vastavalt Kuusalu Valla jäätmekäitluseeskirja 
nõuetele §6 lõige 2.

12. Olulised arhitektuurinõuded
Hoonete projekteerimisel tuleb lähtuda piirkonnale omastest hoonete põhiplaanist ja mahust. 
Hoone arhitektuurse lahenduse valikul tuleb lähtuda arvestada hoone harmoniseerumist 
piirkonna hoonestusega ja väljakujunenud maastikupilti.

Hoonete konfiguratsioon: hoonte ehitusalune pind moodustab ristküliku või ristkülikute 
koosluse. Üksikelamu põhimaht on sümmeetriline viilkatus (32-45 kraadi). Üksikelamu 
mõningad osad ( tuulekoda, veranda, varikatused)  võivad olla kaldega 0 – 45 kraadi. 
Akende suurusele ja jaotusele piiranguid ei seata.
Hoonete asetus on  paralleelne külateega. Harjajoon võib külateega olla nii risti kui ka 
paralleelne.
Materjalid. Viilkatuste kattematerjaliks võib kasutada valtsplekki, lainelist eterniiti, puitlaastu, 
puitlauda. Eelpoolnimetatud madalama katusekallete puhul võivad lisanduda veel 
mätaskatus, läbipaistev plast- või klaaskatus, rullmaterjal (juhul kui see ei ole kuskilt jälgitav).  
Välisseinte viimistlusmaterjaliks on horisontalne või vertikaalne laudvooder, eterniit, puitlaast, 
valtsplekk ja tahutud palk. Mõistlikes kogustes on lubatud paekivimüüritist. 

13. Kaitsevööndid. Piirangud. Servituudid

Maantee kaitsevöönd. Planeeritud on 50 meetrit riigimaantee äärmise sõiduraja teljest. 
Erateest ehk tänavast on kaitsevõõnd planeeritud 10 m katendi servast.
(alus: Teeseadus § 13, RTI 1999, 26, 377)

Maantee sanitaarkaitsevöönd. Planeeritud on 60m maantee katendi servast . 
Sanitaarkaitsevööndis ületab müra normitaset, seal elamine ja puhkamine on inimese 
tervisele ohtlik. Mürataset vähendavad abinõud on müratõke ja kõrghaljastus jne.
(alus: tee projekteerimise normid ja nõuded ning maanteede projekteerimisnormid – Teede ja 

Sideministri 28.09.1999 määrus  nr 55 (RTL 2000,23,303)– Rahvatervise seadus §8 lg2 p17 alusel 
kehtestatud Sotsiaalministri määrus nr.42 RTL, 14.03.2002, 38, 511.)



Ranna ehituskeeluvöönd.  Ranna ehituskeeluvööndi laius veepiirist on 100 m. See vöönd 
ulatub täpselt  planeeritava alani.
(alus: Looduskaitseseadus §34-36, §38)

Ranna piiranguvöönd. Ranna piiranguvöönd on 200m. Planeeritavale alale on ranna 
piiranguvöönd märgitud.
(alus: Looduskaitseseadus §37, §38)

14. TULEOHUTUSNÕUDED

Rajatavate hoonete tulepüsivusaste on TP 3. Hoonetevahelised kujad ja 
ehituskonstruktsioonid peavad vastama VV 27.10.2004 määrusele nr. 315 .
Tulekustutusvesi saadakse „Ranna“ kinnistult, lisaks on tuletõrje hüdrant Loksa-Viinistu 
riigimaanteel Lepiku kinnistu kõrval 350m kaugusel.
Tuletõrje veevõtukoht peab vastama EVS 8 -1.2, osa 6



• DETAILPLANEERINGU  LISAD



KOOSKÕLASTUSTE  KOONDTABEL 
jrk. kooskõlastav 

organisatsioon
kooskõlastuse nr. ja 
kuup.

kooskõlastuse täielik ärakiri kooskõlastuse 
originaali asukoht

märkusi

1 2 3 4 5 6
1 Põhja-Eesti 

Päästekeskus
Tamur Vaher

28.juuni 2010.a
Nr.2984

KOOSKÕLASTATUD DP kaust, 
Kooskõlastused
Kooskõlastus 
asendiplaan

2 Naaber, tee valdaja
Uue-Kuusiku
Rosa Paimets

Juuni 2010 Allkiri DP kaust, 
Kooskõlastused
Kooskõlastus 
asendiplaan

3 OÜ Jaotusvõrk 
võrguehituse 
osakonna Tallinn-Harju 
sektor 
Maie Erik

11.juuni 2010.a
Nr.4106

Nurmiku mü DP kooskõlastatud, 
Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. 
Õhuliini ümberehitamiseks maakaabliga 
esitada EE Jaotusvõrgu OÜ-le kirjalik 
taotlus. Ümberehitamine toimub kliendi 
kulul.

DP kaust, 
Kooskõlastused
Kooskõlastus 
asendiplaan

4. Vee-ettevõte Viinistu 
küla selts
Juh,liige Ivar Adler

14.06.2010 Kooskõlastatud DP kaust, 
Kooskõlastused
Kooskõlastus 
asendiplaan

6. Terviseamet Põhja 
Talitus Natalja šubina

11.06.2010
9.3-1/256

DP vastab tervisekaitsenõuetele 
tingimusel, et reoveemahuti kaitsekuja 
on 5m.

DP kaust, 
Kooskõlastused
Kooskõlastus 
asendiplaan

KOOSKÕLASTUSTE ÕIGSUSE KINNITAN:                                            


