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Detailplaneeringu koostamise vajadus hrleneb eesmärgist jagada kinnistu kaheks
üksikelamukrundiks ning mäzirata krundi ehitusoigus ühe üksikelamu ja abihoone
ehitamiseks. Detailplaneeringuga mzi2iratakse lisaks tehnovörkude asukohad, liikluskonalduse
lahendus ning haljastuse pöhimötteline I'-ujundus. Detailplaneeringuga lahendatakse peamiselt
planeerimisseaduse § 126 löike 1 punldides 1 - 9, 1l - 13, 17 ja 20 määratud ülesanded, mille
loetelu vöib detailplareeriogu koostanisel uute asjaolude ilnnemisel täieneda.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 löikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral
keskkormamöju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui
kavandatav tegelus ei kuulu KeHJS § 6 löikes I nimetatute hulka, peab otsust4ja selgitam4
kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkordade hulka. Kavafldatav
tegews ei kuulu ka KeHJS § 6 löikes 2 aimetatud valdkondade hulka. Kavandatav tegel,us on
Viimsi valla manddosa üldplaneeringu ja üldplaneedngu teemaplaneeringute ,,Viimsi valla
üldiste ehitustingimuste mäiüamine. Elamuehituse pöhimötted." rfng ,,Rohevörgustik ja
miljööv,i?irtuslikud alad" kohane. Detailplaneeringu elluak€ndanisega ei kaasne olulist
rcgatiivset keskkomamöju, mis vöiks ületada tegeluskoha keskkonnataluwst, pöhjustada
keskkonms pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervist ja heaolu tähtudes KeHJS §
6 ldigetes 2-4 sätestatust. Täpsemad keskkornatingimused kavandatu elluviimiseks
määmlakse detailplaneeringu koostamise käigus. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi emldi
KSH eethindamist KSH menetluse algatamise üle otsustamiseks.

Arvestades, et detailplaneering on üldplaneeringu kohane, otsustab detailplaneeringu
algalamise ,,Viimsi valla ehitusm?üiruse" § 3 löike 1 punkti 1 kohaselt vallavalitsus.

Eeltoodu alusel ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 löikest 1, § 3

punktist l, § 6 löikest l, § 30 löike 1 punktist 2, planeerimisseaduse § 124 löigetest 1, 2 ja 10,

§ 125 löigetest 1 ja 2 ja § 128 löikest 1, keskkonnamöju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse § 35 löikest 2 dng t2ihtudes kinnistu omaniku K. Grigorjani
2 8.04.201 5. a taotlusest (rcgisteedtud valla dokumendiregistris numbriga I 0- I 0/23 69):

1. A-tgatada detaitplaneering Randvere külas kinnistul Randvere tee 205, krundi jagamiseks
kaheks füsikelamukrundiks ja krundi ehitusöiguse mZükamiseks ühe üksikelamu ja ühe
abihoone ehitarniseks, planeerimisseaduse § 126 löike I punktides I - 9, ll 13, 17 ja20
määatud ülesannete lahendamiseks.



2.

3.

4.

5.

Kimitada planeeringu lilhteülesa.me vastavalt korralduse lisale.

Mitte algatada keskkonnamöju stateegilist hindamist kinnistu Randvere tee 205

detailplaneedngule.

Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuv6tmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast awates. Vallavalitsus
vöib pöhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeritrgu esitamise tllhtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt kaks kuud enne

detailplatreeringu esitamise tähtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise konaldus kehtiluse.

Vastavalt 8.12.2015. a sölmitud kokAdeppele (rcgistre€dtud valla majanduslepingute
registris 14.12.2015. a numbriga 2-10.1/503) kohustub detailplaneeringu koostamisest
huvitatud isik K. Grigorjan tellima ja Iinantseerima Randvere tee 205 juurdepääsutee

projekti ja ehitustööd ja rajama projektikohase juurdepäsutee enne detailplaneeringu
kohastele k ntidele kavandatud hoonetele ehitusloa taotlemist, kuid mitte hilem kui
3l .12.201'7 . a.

6. Konalduse ja sellega seotud dokumentidega on vöimalik tutluda etteteatamisel Viimsi
Vallavalitsuses.

7, Korraldus jöustub teatavakstegemisest.

8. Korraldu§ on vöimalik vaidlustada Tallirma Halduskohtus (Pämu m$ 7, Tallinn) vöi esitada

vaie Viimsi Vallavali6Gäe l0 paieva jooksut arvates konalduse teatavakstegemisest./t
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LAETEüLE§ANNE DETAILPLANEERII{GU KOOSTAMI§EKS

1. Pbneeritrvr dr asukoht jr ulrturt

Planeeritava ala suuus on 2434 m2 ja see asub Rad\cre külas rügimaaat€e 11250 Vüm§i-
Randvere äärcs. Tegu on endise talukohag4 kus vatassmatt pailoes ka tärmseks likvideeritud
puurtaev ning kmndil asuvad tisaks amorti§€eruud elamu, kuur ja ketder. Krunt pümeb
pöhjast hoonestuseta naatuludusmaa kinnistuga Uus-KEiuks€, idast Randvele teegq lütnast
hoonestahrd elamukrundiga Randvere tee 203 ja lälinest hooaestanrd elamulxuntidege VinDuu
teG 2 ja Vifupuu te€ 4. Juurdepääs planeeritavale krundile toimub Raadvqe teelt. PlaneedtaYa

ala asukoht orr näidatud atloleval Vümsi valla maudriosa üldplaneqingu kaardil purase

ti"ggu.

2. Detrilplmecriqu kooEtsmise eo3märk ja yrjadlr3:

Detailplaaeeringu koostamise v4iadus hrleneb eesnärgist muuta Vümsi Vallavolikogu
13.11.2001. a otsuscga nr 226 kehtestatrd Reinu I oseli§€ maaäksuse detailplaneeringut ;ng
jagad" vürnasega planeeritud puurkaevu kunt kaheks üksikelamukuotliks ja Eäärala knrndi
ehihrsöigrs ühe 'rksitelamu ja abihoone ehitamisets. Klunt asub tiheasustusalal, kus Vümsi
valla mardriosa üldplauccringu kohaselt on ehitamise aluseks kehtiv detailplaneering.
Detailplaneerilguge EäärEtaks€ llksikelamukrudi ehitu§digus nifig lehnov6rkudega
varustaüise pöhimötte4 s.h kundi asukohast leihtuvalt hoonete arhitektuursed tingimus€d,
kujrmdades naabrüses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklaheoduse, Bis sobitub
ümbrirseva k€sl*oDnaga

Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 [ike 2 atusel, vüosi valla mandriosa
üldplaneeringu ja üldplaneeringu te€maplaa€ering{-.Vü&i valla üldisie ehitustilgimusto
märramirc. Elamuehitrls€ p6himötted." elluvüEisets.



3. Detailplaneeringn koostarEise ülesanne:

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine; krundi
hoonestusala mziäramine; krurdi ehitusöiguse määramine; detailplaneeringu kohustuslike
hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovörkude ja -rajalisre ning
avalikule teele juurdepziäsuteede vöimaliku asukoha määramine; ehitise ehituslike tingimuste
mziäamire; ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste märamine; Iiikluskonalduse
pöhimötete mäi&amine; haljastuse ja heakorrastuse pöhimötete määmmine: kuja märamine:
kuritegewse riski vähendavate tingimuste mäairamine; müra-, vibratsiooni-. saasteriski- ja
insolatsioonitingimusi ning muid kesklonnatingimusi tagavate nöuete seadmine; servituutide
seadmise ja olemasoleva vöi kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks mäairamise
vajaduse m?irkimine; eespool loetletud ülesannete elluviimiseks sundv6örandamise vöi
sundr alduse seadmise vajaduse miirkimine.

4. Vastavus üldplaneeringule:

Detailplaneering vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse
juhtotstarbele üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav knmt tiheasustuses väkeelamute
maa juhtotstarbega alal kundil markeeritud tootmismaa tzihistab füsnes ala, kus varem
paiknes puurkaev, mis tänaseks on aga likvideeritud.

Detailplaneeringus arvestatakse üldplaneeringu teemaplaneeringu ..Viimsi valla üldiste
ehitustingimuste märamine. Elamuehituse pöhimötted." tingimusi.

Detailplaneering ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga ,,Roheyöryüstik ia
miljöö'rddttusliküd alad". Planeeritav ala asub rohevörgustiku puhveralal. kus hoonestamine
on lubatud vastavalt üldplaneeringuga mäairatud maakasutuse juhtotstarbele, mis on
väikeelamute maa. Teemaplaneeringus tfistatud rohevörgustiku koridori arengusuund saab
detailsemal tasandiljätkuda planeeritava ala pöhiapoolsel naaberalal, mis ei ole elamumaa.

5. Nduded detailplanecringu koostamiseks:

5.1 Detailplaneering koostada möötkavas l:500 mitte enan kui I aasta vanusele topo-
geodeetilisele alLlsplaanile, moödistada ka piimev teemaa.
5.2 Detailplaneeringuga on lubatud jagada kinristu kaheks üksikelamukrundiks ja mä?irata
krundi ehitusöigus ühe kahekomrselise üksikelamu ja ühe ühekorruselise abihoone

Rohevörgustiku teemaplaneering



ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud körgus timbdtseva maapinna keskmisest körguseset
katuseharja peale on 8,5 meetrit, abihoonel 4,5 meetrit.
5.3 Hoonete arhitektuusete tingimust€ ja ehitusöiguse mä2iramisel arvestada sobi!,ust ehitatud
keskko[da.
5.4 Parkimine lahendada krundi siseselt.
5.5 Arvestades, et krunt asub suure liikluskoormisega tee ääres IIäha detailplaneeringuga ette
müra leevendavad meetmed hoone projekteerimisel.
5.6 Viimsi valla territoorium kuulub osaliselt körgenerud radooniohuga alale. Radooniohu
täpsustamiseks tuleb enne hoone projeldeerimist mä?lmta pinnase radoonisisaldus ja vastavalt
möötmistulemustele rakendada (ehituslikke) meetmeid mdooni hoonesse sisseimbumise
tdkestamiseks.
5.7 Detailplaneeringuga määmta krundi haljastuse pöhimötteline lahendus, maapirma körguse
muutmine pole lubatud.
5.8 Detailplaneeringuga määrata tingimused krundi piirdeaia asukohale, materjati(de)le ja
tfüedusele, tagades tZinavaruumi homogeense vziljanägemise. Läbipaistva piirdeaia suurim
lubatud körgus on 1,5 meetrit.
5.9 Lahendada sademevee 2irajuhtimine.
5.10 Detailplaneeringuga lahendada kruntidele ühine mahasöit, lahenduse väljatöötamisel
teha koostööd Maanteeametiga-
5.1 1 Detailplaneeringu gmafilise osa koosseisus esitada eraldiseisvalt pöhijoonis ja
tehlovörkude joonis (M 1:500), haljastuse lahendus (s.h s:iilitatavad puud) vöib olla
pöhijoorüsel. Plareeringu vormistamisel kasutada ruumilise plareerimise leppemäke (2013),
mis on kohandatud kaasaegsete nöuetega ja on leitavad Siseministeeriumi kodulehelt:
https://www.siseministeeriurn.ee/et/tegevusvaldkond/ruumiline-planeerimine.
5.12 Derailplaneeringu lisana esitada kortaktvööndi plaan ja vzihemalt üks
planeeringulahenduse illustratsioon, et detailplaneedngu avalikustamisel ja otsustamisel
tekiks ruumili[e ettekujutus kavandatavast keskkomast ja hoonestusest.
5.13 Detailplaneering esitada vastuvölniseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
(jooniste vormistus nöutav formaadis *.dwg vöi *.dgn ja *.pdD nirg kehtestamiseks
miaimaalselt viies eksemplaris paberkandj al j a digitaalselt.

6. Vajalikud uuringud:
6. I Topo-geodeetilised uuringud
6.2 Maapinna radoonisisalduse uuring

7, Vajalikud kooskölastused:
7. I Pöhja-Eesti Päästekeskus
7.2 Maanteeamet

8. Kirjalikud seisukohad:
8.1 Planeeringuala kinnisasja omanik
8.2 Olemasolevate ja planeeritavate tehnovörkude valdajad

9. Kaasatavad isikud:
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