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Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine, elamukruntide moodustamine
ja krundi ehitusöiguse miäramine ridaelamute ehitamiseks.

Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus on ,,Keskkonnamöju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" (KeHJS) § 33 löike 1 punktis 3 nimetatud
detailplaneering, s.o detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 löikes I
nimetatud tegevust vöi kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamöjuga, lähtudes
KeHJS § 6 löigetes 24 sätestatust, on koostatud järgnev analüüs. Kavandatav tegevus ei
kuulu KeHJS § 6 löikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnamöju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu
KeHJS § 6löikes I nimetatute hulka, peab otsustaja selgitamavälja, kas kavandatav tegevus
kuulub KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul kuulub
kavandatav tegevus KeHJS § 6 löike 2 punkti 10 nimetatud tegevuse alla, s.t tegemist on
infrastruktuuri ehitamise ja hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse
nr 224,,Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamöju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamöju hindamise
algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS § 6 löikes I ning VV määruses nr 224 nimetamata
juhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja autoparkide, elurajooni, staadioni, haigla-,
ülikooli-, vangla- ning muude samalaadsete projektide arendamisel. Antud juhul ei ole
tegemist uue elamurajooni rajamisega, vaid ridaelamukruntide moodustamisega, mille
kohane maakasutus on kavandatud ka Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Lähtuvalt eeltoodust ei koostata KSH eelhinnangut. KSH menetlust ei algatata. kuna
kavandatud tegevus ei avalda eeldatavalt olulist möju ega pöhjusta keskkonnas pöördumatuid
muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara ning lähtub üldisemast
planeeringust.

Eeltoodu alusel, juhindudes ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 30 löike I
punktist 2, ,,Planeerimisseaduse" § l0 löigetest 5 ja7,,,Viimsi valla ehitusmääruse" § 3 löike
1 punktist 1, § 9 löikest 7 ja ,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse" § 35:

1. Algatada detailplaneering Viimsi alevikus kinnistul Vehema tee 14, väikeelamukvartali
planeerimiseks ja krundi ehitusöiguse määramiseks ridaelamutele ning park-
mänguväljakule.

2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt korralduse lisale.
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4.

Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
vöib pötrjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne

detailplaneeringu esitamise tähtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt

esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.

Mitte algatada keskkonnamöju strateegilist hindamist Viimsi vallas Viimsi alevikus
Vehema tee I 4 detailplaneeringule.

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

Konaldus j öustub teatavakstegemisest.

Korraldust on vöimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus @äimu mnt7, Tallinn) vöi esitada

vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päevajooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

6.

7.

Kristi Tomlngds
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Planccritava ala asukoht jn ulatusi

Planeerilav ala hölmab 12 078 m'?suu lst kinnistut Vehema tee 14. rnis as b Viinlsi vallas
Viinlsi alevikrs. paiknedes Vehenla tee ja Tulbiaia tcc ristumiskohal. Planee tav ala on
Iloorestuseta. valdavalt körghaljastuseta looduslik rolrumaa, reljccfilt suhlelisell lasane,

maapind iangeb ühtlaselt löuna suunas (pöhja- ja löunaosa körguste vahe on ca 2 I meelrit).
Löunapoolsel naaberkiinistul asub AS-le Enko kuuluv tcgutscv tootrnishoone. Planeerilava
ala asukoht on määratud alloleval üldplaneeringu kaardilja on piiritlctud punase kontuuriga:

Dctailplaneeringu koostamise eesmärk:

Detailplaneeringu koostamisc cesmälk on elanlukrunlide planeerirnine .ja ktundi chitusöiguse
nääramine ridaelamute ehitanriseks. lisaks lahendatakse teedevörgu pöhimöttcd ning

ääralakse laste mänguväljaku-puhkeala asukoht.

Vastavüs üldplanecringule:

Dctailplaneering vastab Viirnsi valla mandriosa üldplanccringu kohasele mäakasutuse

iuhtotstarbcle üldplaneeringus on planeeritav ala väikeelamutc maa. Planeerirnisel
arvestatakse üldplaneeringu teenlaplancc.ingusl --Viimsi valla ül.liste ehitu\tingintu:tt
ntüirao ine. Llanüehitltse pöhint?ttted-" lulenevaid tingirllusi. Planccringuala ei paikne



üldplaneeringu teemaplaneeringuga ,,Miljöörddrtuslik d alad jq rohev1rgustitr' määmtud
rohevörgustiku aladel.

Nduded detailplabeet'ingü koostamiseks:

. Ridaelamukrundi suuuse määramisel lähtuda Elamuehituse teemaplaneeringuga
ettenfitud metoodikast (üksikelamukrundi vähim lubatud suurus on antud piirkonnas
on 1200 m'?).

. Krundile on lubatud planeerida üks ridaelamu. Planeeringuga tagada kvartali
ümbritsevat keskkonda respekteeriv arhitektuume terviklahetrdus.

. Hoonestusalade ja ehitustingimuste määramisel aryestada Elamuehituse
teemaplaneeringust tulenevate nöuetega.

. Maa-alale planeedda ühe keskmise elamukrundi suurune haljasala-m2inguväljak.
o Detailplaneeringuga tagada sidus teedev&gustik - sdidutee teemaa laius kavandada

arvestusega, et sinna mahuksid vajalikud t€hnovörgud ja jalgtee. Kergliiklustee
planeerida nii Vehema tee äärde kui ka kvafialit pöhjalöuna suunaliselt läbivana,

arvestades seejuures naaberkinnistu Tulbiaia tee 3 (AS ENKO) detailplaneeringuga.
o Detailplaneeringuga tagada sadevete iüajuhtimine.

r Planeerimise käigus selgitada naaberkinnistutelt lähtuv müratase (planeeringuala
paikneb söidutee ja tegutseva tootmiskompleksi vahelisel alal) ja vajadusel ette nZiha
müra leevendavad meetmed.

Vajalikud kooskolastused:

. Pöhja-Eesti Pää§ekeskus

. Pöllumajandusameti Harju keskus

. Tervisekaitseameti Pöhja Talitus

Kirjalikud seisukohad:

. Planeeringuala kimisasja omanik

o Planeeringuala naaberkinnisasjade omaoikud

. Olemasolevate ja planeeritavate tehnovörkude valdajad

Haldo Kristi Tom{ngas


