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Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundi ehitusöiguse miäramine ühe abihoone
ehitamiseks.

Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus on ,,Keskkonnamöju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduseo' (KeHJS) § 33 löike I 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 jtirgnev analüüs. Kavandatav tegevus ei
kuulu KeHJS § 6 löikes I nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnamöju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu
KeHJS § 6 löikes I nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas kavandatav tegevus
kuulub KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul kuulub
kavandatav tegevus KeHJS § 6 löike 2 punkti l0 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 mtiäruses nr 224 rumetamata
juhul tihisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja autoparkide, elurajooni, staadioni, haigla-,
ülikooli-, vangla- ning muude samalaadsete projektide arendamisel. Antud juhul ei ole
tegemist uue elamurajooni rajamisega, vaid väljakujunenud elamisasumis tihele krundile
ehitusöiguse mäiiramine täiendava hoone (abihoone) ehitamiseks.

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, kultuurip?irandit ega vara ning ltihtub üldisemast
planeeringust.

Eeltoodu alusel, juhindudes ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 30 löike I
punktist 2,,,Plarreerimisseaduse" § 10löigetest 5 ja7,,,Viimsi valla ehitusmtiäruse" § 3 löike
I punktist l, § 9 löikest 7 ja,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse" § 35:

1. Algatada detailplaneering Pärnamäe külas kinnistul Kesk-Kaare tee 72, krundi
ehitusöiguse mäüiramiseks lisaks olemasolevale eluhoonele ühe täiendava hoone
abihoone ehitamiseks.

2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt korralduse lisale l.



3. Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
vöib pöhjendatud 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 Pärnamäe külas
kinni stu Kesk-Kaare tee 7 2 detailplaneeringule.

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

Korraldus j öustub teatavakstegemi sest.

Korraldust on vöimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) vöi esitada

vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päevajooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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LAHTEÜLESANNE DETAILPLANEf,RINCU KOoSTAMISEKS

PlaDeeritava ala asukoht ja ulatus:

Planee tav ala hölmab 2023 m' suurust elamumaa sihtotstarbega kinnistut Kesk-Kaare tee 27.
mis asub Viimsi vallas Pämamäe külas, paiknedes Vehema tee ja Soosepa tee vahelisel
hoonestatud alal. Planeeritava ala asukoht on mzükatud alloleval üldplaneeringu kaardilja on
piiritletud punase kontuuriga:
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Detailplatreeritrgu koostamise eesmärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ,.Soosepa tee, Lageda tee. Vehema teeja Pämamäe
tee vahelise ala detailplaneeringuga" moodustatud elamukrundi ehitusöiguse muutmine,
eesmZirgiga miu.ata täiendav ehitusoigus abihoone ehitamiseks.

Vastavus üldplaneeringule:

Detailplaneering vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse
juhtotstarbele - üldplaneeringus on planeeritav ala väikeelamute maa - ja üldplaneeringu
teemaplaneeringule ,.Viimsi valla üldiste ehitustingimuste mddtat ine. Elamuehituse
pöhimötted." punktis tulenevat tingimust. Planeeringuala ei paikne üldplaneeringu
teemaplaneeringuga ,,Miljöövdtirt&tlikud alad ja rohetörylsti,f' m?üAatud rohevörgustiku
aladel.



N6[ded detrilplan€eringu koostrmisek§:

Detailplaneeringu aluspl""nina kasutalav topo-geodeetilinc mffiistus ei tohi olla
vanem kui I aasta-

Kruadile on lisaks olemasolevale elarnule lubatud planeerida üks abihoone.

Plane€ringuga tagada hoorc sobilus ümbritseva kvartali arhitektuuse keskkomaga.

Abihoone suurim lubaud körgus on 5 meetrit.

Krundi suurim lubatud täiesehitus ei tohi ületada 25 % krundi pindalast.

Vajalikud kooskSlastused;

Pöhja-Eesti Päristekeskus

Naaberkinaisasjade omanikud (abihoone planeerimisel toundi pürile lähemale kui 5

meeeit).

Kirjalikud scisukohad:

Planeeringuala kimisasja omanik

Olemasolevate ja planeeritavate lehnov&kude valdajad


