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Detailplaneeringu koostamise eesmiük on tihe tiksikelamuknmdi moodustamine, krundi
ehitusöiguse m?üiiamine ühe üksikelarnu ja abihoone ehitamiseks, haljastuse üldiste
pöhimötete kujrmdünine ja avalikult kasutatava kallasraja asukoha miiäramine.

Kavandatav tegevus ei kuulu ,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse" (KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tegewste nimistusse, mille korral keskkonnamöju
strateegilise hindamise (KSI0 läbiviimiae on kohustuslik. Kavandatav tegevus on Vürisi
valla mandriosa tildplaneeringu kohane. Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne
olulist negatiivsel keskkonnamdju, mis vöiks ületada tegewskoha keskkoDnataluwst,
pöhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervist ja heaolu
l?ihtudes KeHJS § 6 tdigetes 2+ sätestatust. Tegcl,usega ei kaasne planeeringualaga piimeva
avalikult kasutatavate veekogude nimekida kantud Pämamäe veehoidla veereziimi
halvetremist ega veekvaliteedi muutust. E€ltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi KSH
eelhindamist KSH menetluse algatamise üle otsustamiseks.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 2 löikest t,
§ 3 pulktist l, § 6löikest 1, § 30l6ike I punktist 2, ,,Plareerimisseaduse" § l0löigerest 5ja
7, ,,Viimsi valla ehitusmäilruse" § 3 löike I punktist I ja § 9 löikest 7, ,,Keskkonnamöiu
hindamise ja keskkonnajuhtimissüseemi seaduse" § 35 ldigerest 1 ja 5 niry arvestades Made
Soosaare 17.03.2014. a taotlust ff l0-10/1508:
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Algatada detailplaneering Pämamäe kütas kinnistul Vehema tee 35 i.ihe äksikelamukrundi
moodustamiseks, krundi ehitusöiguse mällramiseks ühe üksikelamu ja abihoone
ehitamiseks, krundi haljastuspöhimötete kujundamiseks ja avalikult kasutatava kallasraja
asukoha mä?iramiseks.

Kinnitada planeeringu lähteülesan[e vastavalt kor.alduse lisale.

Kooskdlastatud detailplaneering ttrleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aastajooksul planeeringu lähteülesande kinnitarnise kuupäevas arvates. Vallavalitsus
vöib pöhjedatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise Eihraja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne
detailplaneeringu esitamise tähraja löppemist. Kui derailplaneering ei ole tähuegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtiI,l.§e.

Mitte algatada keslrtonnamöju sfateegilist hindamist kinnistu Vehema tee 35
detailplaneeringule.



5. IkirdlihsE ja §6lL€ä §6od rlotwedilegB e .l6iiuqü.k hsvds €ngt@ü!!§oMiiEi
Yancvalitsses.

6, &br.Ll8j6B§übte*ambtager*rwt

7. Koüiäffi on y0ühdk vddteabTaili@ gtlü*oh (Pamu@l 1 tdli4) ioi e§i@
rnieV,ämüVali*ralioxx&30pa.ryioolqtüqti'@t§t4!üI§et lsß{9lbi§€§!



LISA
Viimsi Vallavalitsuse

26.08.2014 korraldusele nr lM0

LÄHTEÜLESANNE DETAILPLANEERINGU KoosTAMIsEKs
l. Planeeritava ala asukoht ja ulatus:

Planeeritav ca 0,2 ha suurune maa-ala asub Primamäe külas Pämamäe veehoidla löunakaldal
Vehema tee ?iäres ning hölmab kinnistut Vehema tee 35 (89001:010:751 I ) ja sellega vahetult
külgnevat tee-ala. Planeeritav maa-ala on releefilt tasane hoonestamata rohumaa, ida poolt
piimeb hoonestatava elamukrundig3, I?üines hoonestus puudub. Juurdepäs planeeringualale
toimub Vehema teelt. Planeeritava ala asukoht on meüimtud alloleval Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu kaardil, piiritletuna punase kontuüiga:

2. Detailplatreeringu koostamise eesmärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmäk on ehitusöiguse mZüiramine ühe äksikelamu ja
abihoone ehitamiseks ning avaliku kasutusega kallasraja asukoha määramine.

3. Vastavus üldplrDeeritrgule:

Detailplaneeringu eesmärk vastab Viimsi valla manddosa üldplaneeringu kohasele
maakasutuse juhtotstarbele - üldplaneeringu kohaselt on tegu väikeelamute maa
j uhtotstarbega alaga.

Planeeritava krundi suurus vastab üldplaneedngu teemaplaneeringu ,,Viimsi valla tildiste
ehitustingimuste mäliramine. Elamuehituse pöhimötted." kohasele krundi mioimaals€le
suurusele. mis könealuses piirkonnas on 1500 m,.

Detailplaoeeringu eesmtuk sisaldab vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga
,.Rohevörgustik ja miljöövätutuslikud alad" planeeritav ala jäb haliastu nr 25 koosseisu,
mis on tihtlasi veehoidla puhverala ja mille tähtsus seisneb vöimaluses siduda rohelist
vörgustikku detailsemal tasandil. Üldplaneeringu kohaselt on alale keelatud ehitada hooneid,
lubatud on paigaldada üksnes haljastu inventari ning r4jada jalakäjate- ja kergliiklusteid.
Awestades, et plarceritava ala puhul on tegu kinnistuga, mille sihtotstarve on 100 %
elamumaa ja silmas pidades üld- ja detailplaneeringu erinevaid üldistusastmeid
(möötkavasid), tuleb detailplaneeritrgü koostamisel lähtuda siisk maaomaniku öiguspilmsest
ootusest kinnisasja sihtotstaftelisel kasutanisel-



Krundi Daiknemine Rohevörsustiku teemaDlaneerinsus 

-4. Ndudeddearilplaneeriagukoostamisets:

4.1. Detailplaneering koostada möötkavas l:500 mitte enam kui I aasta vanusele topo-
geodeetilisele alusplaanile, möödistada v?ihemalt 20 meetri laiune ala väljaspool
planeerilava ala piiri, planeeritavasse alasse kaasata krundiga piimev Vehema tee osa.

4.2. Ehitusöiguse m?iäramisel arvestada üldplaneeringu teemaplaneeringu ,.Viimsi valla
üldiste ehitustingimuste määmmine. Elamuehituse pöhimöfted." (leitav aadressilt:
http://www.viimsivald.ee/public/w.w vana.iTeemaplan Seletuskiri.pdfl nöudeid, hoonete
arhitektuurikeele m:üiramisel arvestada sobi.!,ust kontaktala hoonestusega,
detaihlaneeringuga tagada harmooniline arhitektuume keskkond.

4.3. Krundile on lubatud mä.?irata ehitusöigus ühe pöhihoone (tiksikelamu) ja abihoone
ehitamiseks. Pöhfüoone suurim lubatud körgus ümbritsevast maapinnast on 8,0 meetrit,
abihoonel 4,5 meetdt. Lubatud hoonestusalade mäitamisel tagada teemaplaneeringuga
n6utavad kujad.

4.4. Planeerimisel arvestada Vehema teelt lfituva körgeDdarud mikatasemega mistöttu nziha
detailplaneeringuga ette müra leevendavad meetmed hoone projekteerimisel.

4.5. Viimsi valla territoorium kuulub osaliseli körgenenud radooniohuga alale. Radooniohu
täpsustamiseks tuleb enne hoone plojektegrimist mäiüata pinnase radoonisisaldus ja
vastavalt möötmistulemustele rakendada (ehituslikke) meetmeid radooni eluruumidesse
sisseimbumise tökestamiseks.

4.6. Detailplaneeringuga mä,ilata krundi haljastuse p6himd eline lahendus, maapinna körguse
muutmine pole lubatud.

4.7. Lahendada sademevee ärajuhtimine.

4.8. Detailplaneeringule kanda köik Looduskaitseseaduse § 37 ja § 38 ning Veeseaduse § 29
tulenevad kaldale kohaldatavad kitsendused.

4.9. Detailplaneeringu gmafilise osa koosseisus esitada eraldi pöhijoonis ja tehnovörkude
joonis, detailplaneeringu lisana esitada vähemalt üks planeeringulahenduse illustntsioon,
et detailplaneeringu avalikustamisel ja otsustamisel tekiks ruumiline ettekujutus
kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest. Detailplaneeringu seletuskirjas esitada
pöhjendused kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

4.10. Vähemalt ühe avaliku arutelu korraldamine detailplaneeringu lahenduse
futlustamiseks on kohusrrsl ik.



4.11. Datailptm€€ring esiuaals yashtvütEiseks kahes eksenplei§ poberknrdjät ja digitaal§elt

0öoßise vormistus n6utav fonn:rdis *.drryg vöi *.dga) uing kcütectami§*§ milimaal§elt
vües eksemgtris pabertcandljal ja dieitaal*lt.
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