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Detailplaneeringu koostanise vajadus tuleneb eesmägist muuta kehtiva VesiniiduJ
maaüksuse detailplaneerirguga mzüiratud k1rntide piire, suurendades üldmaa arvel
elamuknmdi pindala ja planeerida ülejä2inud üldmaa krunt tee- ja tairavamaa krwdiks, et
rajada sellele kergliiklustee. Detailplaneeringu koostamine toimub avalikes huvides ja
kokkuleppel plareeritavate kinnistute omanikuga. Kehtiva Aigumäe küla, Laiaküla küla ja
osaliselt Metsakasti üldplaneeringu kohaselt on tegu detailplaneeringu koostarnise
kohustusega alaga väkeelarnumaa juhtotstarbega alal.

Dstailplaree nguga laiendatakse olemasolevat hoonestatud üksikelamuknnti ja lisaks
moodustatakse tiks tee- ja tzinavamaa krunt, ligikaudse suurusega 80 m2, mis vdörandatakse
tasuta vallale. Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 126 löike I punktides
1 9, ll-13, 17 ja 20 määratud ülesanded, mille loetelu vöib detailplaneeringu koostamisel
uute asjaolude ilmnemisel täeneda.

Kavandatav tegews ei kuulu keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tege!,uste nimistusse, mille koral
keskkonnamöju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui
kavandatav tege!,us ei kuulu KeHJS § 6löikes I nimetatute hulka, peab otsustaja selgitarna,
kas kavandatav tegelus kuulub KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Kavandatav
tegeurs ei kuulu ka KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Kavandatav tegevus or
Aigrumäe ktlla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti ktila üldplaneeringuga mä.äratud

maakasutuse juhtotstarbega vastamses ning aryestab muid liigilt üldisematest platreeringutest
tulenevaid nöudeid, ka ei tee detailplaneering ettepaoekut üldplaneeringu teemaplaneeringu

,.Rohevörgustik ja miljööväärtuslikud alad" muutniseks. Vöneldes varem kehtestalud
detailplaneeringuga kavandatuga ei toimu sisuliselt mingeid ehituslikke muutusi ning
detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne seega olulist negatiivset keskkonnarnöju, mis
vöiks ületada tegemskoha keskkonnataluvust, pöhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi
vöi seada ohtu inimese tervist ja heaolu lähtudes KeHJS § 6 löigetes 2 4 sätestatust.
Täpsemad keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks m:üiratakse detailplaneeringu
koostamise käigus. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi KSH eelhindarnist KSH
menetluse algatamise üle otsustamiseks.

Arvestades, et detailplaneering on üldplaneeringu kohane, otsustab detailplaneeringu
algatamise Viimsi valla ehitusm:iZiruse § 3 löike I punldi I kohaselt vallavalitsus.

Eeltoodu alusel ja juhirdudes kohaliku omavalitsuse koralduse seaduse § 2 löikest 1, § 3

punktist 1, § 6löikest t, § 30löike 1 purktist 2, plareerimisseaduse § 124 löigetest l, 2ja 10,



§ 125 löigetest 1 ja 2 ja § 128 löikest l, keskkonnamöju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse § 35 löikest 2:

1. Algatada detailplaneering Muuga külas kinnistutel Vesiniidu tee I ja Vesiniidu tee 3,

kinnistu Vesiniidu tee I jagamiseks tee-ja tänavamaa kundiks ja üksikelamukundiks ning
moodustatava üksikelamukrundi liitmiseks kinnistuga Vesiniidu tee 3 ning tee- ja
tainavamaa krundi ehitusöiguse rnli?hamiseks kergliiklustee ehitamiseks.

2. Kinnitada planeeringu laihteülesanne vastavalt konalduse lisale.

3. Mitte algatada keskkoonamöju st(ateegilist hindamisr kinnistute Vesiniidu tee I ja
Vesiniidu tee 3 detailplaneeringule.

4. Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeedngu faiht€ülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsü§
vöib pöhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise t?ihtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt kaks kuud enne
detailplaneeringü esitamise tähtaja löppemist. Kui detailplaueering ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise korraldus kehtiwse.

5. Korralduse ja sellega seotud dokumeltidega on vöimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi
Vallavalitsuses.

6. Konaldus jöustub teatavakstegemisest.

7. Koraldust on vöimalik vaidlustada Tallhna Halduskohh§ (Pämu rmt 7, Tallinn) vöi esitada
vaie Viimsi Vallava.l§sele 30 päevajooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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LAHTEÜLf,SANNE DETAILPLAIIEf,RINGU KoosTAMIsf,Ks

l. Planeeritava ala esukoht ja ulatus:

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,17 ha ning see piimeb pöhjast Vesiniidu teega, idast
Muuga teeg4 löunast kinnistuga Loov:ilja haljak ja lZüinest elamukrundiga Vesiniidu tee 5.
Krunt on hoonestatud ja haljastatud, juudepääs krundile toimub Vesinüdu teelt. Planeeritava
ala asukoht on määratud alloleval Aigrumäe küla, Laiaküla ktila ja osaliselt Metsakasti küla
üldplaneeringu kaardil, piiritletuna punase kontuuriga:

2. Detailpl&treeritrgu koostrmise e€smärk ja vajadus:

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist planeerida varem kehtestatud
detailplaneeringuga kavandatud üldmaa krundile kergliiklustee, moodustades sellele iseseisva
tee- ja tänavamaa kundi ning ülejaüinud üldrnaa osast suuendada üksikelamukrunti. Klunt
asub tiheasusnrsalal, kus üldplaneeringu kohaselt on ehitamise aluseks kehtiv
detailplaneering. Detailplaneerilguga mä.aüatakse ehitusOigus kergliiklusteele.

Detailplaneeing koostatakse planeerimisseaduse § 125 löike 2 alusel üldplaneeriogu
elluviimiseks.

3. Detailplatreeringu koostamise ülesrnne:

Detailplaneeringu koostamise ülesanne otr planeeritava maa-ala kmntideks jaotamine; kundi
hoonestusala määamine; krundi ehitusöiguse mäikamine; detailplaneeringu kohustuslike
hoonete ja rajatiste loimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovdrkude ja -rajarisre ning
ävalikule teele juurdepäüisuteede vöimaliku asukoha mä:iramine; ehitise ehituslike tingimuste
m?üüamine; ehitise arhiteknruriliste ja kujundustike tingimuste määramine; liikluskorralduse
pöhimötete määramine; haljastuse ja heakorrastuse pöhimötete mätha{nine; kuia mä.itamine;
kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine; milra-, viblalliooni., saasteriski- ja
insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavare nöuety'seadmine; servituutide
seadmise ja olemasoleva vöi kavatrdatava tee avalikult kasut4draks teeks mäZtuarnise

a



vajaduse märkimine; eespool loetletud ülesannete elluviimiseks sundvöörandamise vöi
sundvalduse seadmise vajaduse märkimine.

4. Vastavus üldplaDeeringule:

Detailplaneering vastab Aigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla
üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstaüele - ütdplaneeringu kohaselt asub

planeeritav krunt tiheasustuses väikeelamute maa juhtotstarbega alal.

Detailplaneeringus aryestalakse üldplaoeeringu teemaplaneeringu ,,Viilrsi valla üldiste

ehitustingimuste määlamine. Elamuehituse pöhimötted." tiryimusi, välja arvatud

üksikelamukrundi v?ihim lutratud suurus (piirkornas on see tära 1500 m':), kuivörd köik
Vesiniidu tee äärsed kundid on planeeritud erne Elamuehituse teemaplaneeringu ja
Üldplaneeringu kehtestamist ja on seega juba vatasemalt öiguslikul aluset moodustatud

väiksemad.

Detailplaneering ei sisalda vastuolu illdplaneeringu teemaplaneeringuga ,ßohevörgustik ia
miljöövd.irtuslikud alqd.", sest puhveralas, kus planeeritav krunt asub, on ehitamine lubatud

vastavalt Üldplaneeringule ja Elamuehituse teemaplaneeringule.

{

5. N6üded detailplaneeringu koostamiseks:

5.1 Detailplaneering koostada möötkavas 1:500 mitte enam kui I aasta vanuselc topo-
geodeetilisele alusplaanile, möddistada ka piimev ristrnikuala.
5.2 Üldmaa krunt (Vesiniidu tee 1) on lubatud jagada kaheks ja liita osa üksikelamumaa

sihtotstarbega knmdiga (Vesiniidu tee 3) ning ülejälinud osa planeerida tee- ja tänavamaa

kulldiks, kuhu määrata ehitusöigus kergliiklustee ehitamiseks.
5.3 Ütsikelamukrundi ehitusöiguse täpsustamisel arvestada ümbritsevat keskkonda ja varem
kehtestatud detailplarce.inguga s2itestatud tingimusi (Vesiniidu I maafüsuse detailplaneering,
kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004. a otsusega nr 58).
5.4 Arvestades, et i:ksikelamukrunt paikneb mtiratsoonis ja suurema saastetasemetega alal
ning vamsem ütdmaa likvidee takse, mzützrla detailplaneeringuga elamukrundi haljastuse

pöhimötteline lahendu§, mis leevendab maant€elt lähtuvat negatiivset möju.



5.5 Detailplaneeringuga määrata tingimused krundi piirdeaia asukohale, materjali(de)le ja
tihedusele, tagades tainavaruumi homogeense väljanägemise. Läbipaistva piirdeaia suurim
lubatud körgus on 1,5 meetrit.
5.6 Detailplaneeringus näidata sademevee ärajuhtimise lahendus.
5.7 Detailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada eraldiseisvalt pöhijoonis ja
tehnovorkude joonis (M l:500), haljastuse lahendus vöib vajadusel olla pöhijoonisel.
Platreeringu vormistamisel kasutada ruumilise planeerimise leppemärke (2013), mis on
kohandatud kaasaegsete n6uetega ja on leitavad Siseministeedumi kodulehelt:
https://www.siseministeerium.ee/et/teselusvaldkond/ruumiline-planeerimine.
5.8 Detailplaneeringu lisana esitada kontaktvööndi plaan ja v:lhemalt üks
planeeringulahenduse illushatsiooi, et detailplaneeringu avalikustamisel ja otsustamisel
tekiks ruumiline ettekujutus kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest.
5.9 Detailplaneering esitada vastuvötmiseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
oooniste vormistus nöutav fomaadis *.dwg vöi *.dgn) ning kehtestamiseks minimaalselt
viies eksemplaris paberkandjal ja digiraalselt.

6. Vajalikud uuringud:

6. 1 Topo-geodeetilised uuringud

7. Vajalikud kooskolastused:

7. I Pöhja-Eesti Pitästekeskus
7.2 Maanteeamet

8. Kirjalikud seisukohad:

8.1 Planeeringua.la kinnisasjade omanik
8.2 Olemasolevate ja planeeritavate tebnovdrkude valdajad

9. Kaasatavad igikud:

9. I Naaberkinnisasjade omanikud.
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