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Detailplaneeringu koostamise eesmärk on varcm planeeritud krundi piiride muutrnine ja
spordihoone ehitusaluse pindala suurendamine.

Ka!€ndatav tegevus ei kuulu ,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhlimisslisteemi
seaduse'(KeHJS) § 6löikes I nimetatud tegeluste nimistusse, mille koral kesktotrnamöju
strateegilise hindarnise (KSH) läbiviimine oD otseselt kohustuslik. Tegemist on kehtestatud
detailplaneeringuga ette nähtud spordihoone ehitusaluse pindala suurendamise ja krundi
püride konigeerimisega. Kavandatav tegevus on Viimsi valla manddosa üldplaneeringu ja
üldplaneeringu teemaplaneedngute,,Lapsesöbralik Viimsi" ning,,Rohevdrgustik ja
miljööväärtuslikud alad" kohane. Detailplarceringu ala piimeb Lubja klindiaslangu
maaslikukaitsealaga, mis vöeti kohaliku kaitse alla Vümsi Vallavolikogu 29. aprilli 2008. a
määrusega nr 7 kehtestatud Lubja küla klindiastangu piirkonna tildplaneeringuga.
Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamöju, mis vöiks
ületada tegellskoha keskkonnataluvust, pöhjustada keskkotrnas pttördumatuid muütusi vöi
seada ohtu inimese tervist ja heaolu lähtudes KeHJS § 6 löigetes 2-4 sätestatust. Arvestada
tuleb, et detailplaneeringu ellurakendamise k?ligrls ei kahjustataks maastikukaitseala kaitse-
eesmli*e, milleks on Tilio-Acerion-kooslustega nölvade, rusukallete ja jai irakute metsade
oing piirkonna olulise maastikuelemendi klindiastangu kaitse. Täpsemad
keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks määratakse detailplaneeringu koostamise
käigus.

Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi eelhindamist KSH menetlus€ algatamise üle
otsustamiseks. Arvestades eeltoodut ja juhindudes ,,Kohaliku omavalilsuse kolralduse
seaduse" § 2 Iöikest 1, § 3 puiktist l, § 6 löik€st 1, § 30 l6ike I punktist 2,
,,Planeerimisseaduse" § l0löigetest 5ja 7,,,Viimsi valla ehitusmä?iruse" § 3 löik€ I punktist
I ja § 9 löikest 7, ,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkoDnajuhtimissüsteemi seaduse" § 35
löigetest I ja 5 ning arvestades Viimsi Haldus OÜ 10.03.2014. a taorlus nr 10-10/1349:

l.

2.

3.

Algatada detailplaDeering Haabneeme alevikus kinnistutel Karulaugu tee 13 ja osaliselt
Kamlaugu tee I 5 kruntide piiride konigeerimiseks ja krundi ehitusöiguse mzüiramiseks ühe
spordihoone ja kahe hoonevälise teDrrisev:iljaku ehitamiseks.

Kinnilada plaßeeringu lfiteülesanne vasavalt korralduse lisale.

Kooskölastatud detailplaneering esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemah kahe
aasta jooksul planeedngu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus vöib



pöhjendatud taoduse ahsel pikendacla daailplane€ringu esilamis€ täitaega. Taotlus
deuilptaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tneb yallavalitsusele esitada biljemalt
üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tlihtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ote
tähtäegselr esitatud, kaotab detaitplaueeringu algatamise otsus kehtiluse.

4. Mitte algatada kesklonramöju stateegilist hind,mist kiDtlistute Karulaugu tee 13 ja
osaliselt Karulaugü tee 15 derailplane.eringule.

5. Koralduse ja sellega seotud dokumentidega otr v6iroalik tutvuda etteteatamiset Vümsi
Vallavalitsuses-

6. Koraldus jöustub teataval§egetnis€st,

7. Korraldust on vöimalik vaidlustada Tallirura Halduskohh§ (Päimu m 7, Tallim) vöi esiada
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LAHTET,LESANNE DETAILPLAI\TEERINGU KOOSTAMISEKS

l. Planeeritava ala asukoht je [latusl

Planeeritav ala paikneb idaJä.aine suunäliselr perspehüvse Haabneeme välistaadioni ja
Karulaugu tee vahelisel maa-alal, mis pümeb l6unast Viimsi Keskkooli krundiga ja pöhjas
lasteaia ,.Päikeseratas" poolse Karulaugu teega- Planesritav ala hölmab kogu ulatuses
kinnistut Karulaugu tee 13 ja idapoolset osa kinnistust Karulaugu tee 15, juudepääs
planeeringualale toimub Karulaugu teglt. Planeeritava ala asukoht on määmtud alloleval
skeemil, piirilletuna Flnase kontuuriga:

2. Detailplareeringu koostamise e€smärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmiük on kruntide piiride ja ehitusöiguse korrigeerimine
kavandatava spordihoone ehitusaluse pindala suurendamiseks, lisaks kahe tennisev?iljaku
ehitamisek välitingimustesse.

3. V$tavüs üldplaneeringule:

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus on
planeeritava ala maakasutuse j uhtotstarveteks i.ihiskondlike hoonete maa ja osaliselt ärimaa.

Planeeritav ala ei asu rohevörgustiku alal, kuid piimeb üldplaneeringu teemaplaneeringu

,.Miljitövä,ärruslikud alad ja rohevörgustik" kohaselt Lubja klindiastangu maasikukaitsealag4
mis on ühtlasi miljööväärtuslik ala numbriga 5 (llindiastangu). Lisaks ort teemaplaneeringuga
antud oluline tähtsus klindile avanevatele vaatesuundadele.

üldplaneeringu teemaplaneeringus ,,I-apsesöbralit< viimsi" on O6;ö" ah pürkond
määatletud sporditegevusi toetavana - t?ihistatud on see kui pefspektiiv/e Viimsi kooli
staadioni ala- koos sinnajuurde kuuluvale spordihoonetega. \ /
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Planeeringuala paiknemine Rohevörgustiku teemaplanee ngus:

4. N6uded detsilplueeringu koostamisek§:

4.1. Detailplaneering koostada möötkavas 1:500 mitte enam kui I aasta vanusele topo-
geodeetilisele alusplaanile, möodistada väihemalt 20 meetri laiune ala väljaspool
planeeritava ala piiri.

4.2. Planeeringualale kavandatava spordihooue suurim lubatud ehitusalune phdala oll taotluse
juurde esilalud eskiisis märgitud 7000 E, ja körguseks 2 korust. Detailplaneeringuga
määmta tingimused, mis tagavad hoone esindusliku arhitektuurse välisilme ja vöimalusel
lügendatuse. Hoonele teise komrse (s.h k6rguse meetites) märiramisel l lhtuda
minimaalsest vajadusestja üipsustada teise korluse maht - miüe planeerida hoonele kahte
täiskorrust.

4.3. Leida sobivad lahendused pa*imiskohtade lisamiseks - kehtiva detailplaneeringuga
kavandatud parkimiskohtade arv jälib uute ehitusmahtude juures ebapüsavaks, s.h
lahendada lükluskorralduse pöhim6tted.

4.4. Arvestades kavandatava hoone väga suurt mahtu, tuleb hoone arhitektuursele
välisilmele pöörala erilist tähel€panu. Detailplaneeiinguga tagada hoone körgetasemeline
arhitektuur, mis l?ihtuks sobivusest kontaktala hoonestusega- Selleks anda planeeringus
täpsemad arhitektuused tingimused, mis tagavad kvafiali tervikliku arhitektuuise miljöö
ja seada arhitektuurikonkursi korraldamise nöue.

4.5. Soovituslikult piirdeid mine planeerid4 äärmisel vajadusel or lubatud täbipaistev pitde,
maksimaalse körgusega 1,2 meetrit. Piirete planeerimisel mziZhata trende täpne asukoht ja
sobiv arhitektuume lahendus, lähtudes olemasolevast ja kavandatavast arhitekoonikast
ning tagades tänavaruumi homogeense väljanägemise.

4.6. Tagada sademevee tirajuhtimine.

4.7. Detailplaneeringu graaf,lise osa koosseisus esitada eraldi p6hijoonis ja tehnovörkude
joonis. Lisaks esitadä detailplaneerillgus peßpektiiwaated (3D, inimese silmakörguselt),
mis kajastavad kavandatavaid hooneid (spordihoone ja staadioni tdbüün), olemasolevaid



hoooeid (kool ja lasteaed) ja klinti, vähemalt kahest punktist Randvere teelt @avi tee ja
Mererarllla tee Randvere teega dstumiskohtadelt) ja kooli kinaisru löunaosaga piimevalt
Karulaugu teelt, et detailplaneeringu avalikusramisel ja orsustamisel rekiks ruumiline
ettekujutus kavandatavast keskkoDnast, hoonestus€ paihemisest ja mahtudest.

4.8. Vähemalt ühe avaliku arutelu koraldamine detailplaneeringu lahenduse tutvustamiseks
kohustuslik.

4.9. Detailplaneering esitada vashrvötDiseks kahes eksemplaris pabe.krndjal ja digitaalsett
(ooniste vormistus n6utav formaadis *.dwg v6i *.dgn) rdng kehtestamiseks minimaalselt
vües eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt.

5. Vajalikudkoosk6lrstusedl

5.1. Pöhja-Eesti Päästekeskus

5.2. Terviseamet

6. Kirjdikudseisukohadr

6.1. Planeeringuala kianisasjade omanikud

6.2. Olemasolevate japlaneeritavate tehnovörkude valdajad

6.3. NaaberkiDnisasj ade omauikud
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