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Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hoonestatud ilksikelarnukrundi Ardrese tee 2
kehtiva ehitusöiguse muutmine ehitusaluse pindala suurendamiseks ja ühe täiendava abihoone
ehitamiseks.

Kavandatav tegenrs ei kuulu kesk:konnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tegelrste nimistusse, mille konal keskkonnamöju
strateegilise hindamise (KSH) läbivümine on kohustuslik. Kavandatav tegevus on Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneedngu ,,Rohevorgustik ja
miljööväärtuslikud alad" kohane. Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist
negatiivset keskkonnamöju, mis vöiks liletada tegevuskoha keskkonnataluwst, pdhjustacla
keskkonnas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervist ja heaolu lähtudes KeHJS §
6 löigetes 2 4 sätestatust. Eeltoodule tuginedes ei viida täbi eraldi KSH eethindamisr KSH
menetluse algatamise tile olsustamiseks.

Ar:vestades eeltoodut ja juhidudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 löikest t,
§ 3 punklisl l, § 6löikest l, § 30Iöike I punktist 2, planeerimisseaduse § l0löigetest 5ja 7,
Viimsi valla ehitusmääruse § 3 l6ike I punktist I ja § 9löikest 7, keskkonnamöju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 löigetest 1 ja 5 nilg arvestades planeeritava
kinnistu kaasomaniku Sergei Elo§vili 7.05.2014. a taotlust m l0-10/2596:

l. Algalada detailplaneering Miiduranna külas kinnistul Andrese tee 2 üksikelamukrundi
ehitusöiguse märlümiseks ähe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks olemasoleyate hoonete
seadustamise eesmärgil.

2. Kinnitada detailplaneeriDgu läihteülesanne vastavalt konalduse lisale.

3. Kooskdlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötrniseks hiljemalt
kahe aastajooksul planeeringu lzihteltlesande kimitamise kuupäevast arvales. Vallavalitsus
v6ib pöhjendatud taoduse alusel pike[dada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendarniseks tuleb esitada hiljemalt äks kuu enne
detailplaüeeringu esiramise t?ihraja löppemist, Kui detailplaneering €i ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehti!,use.

4. Mitte algatada keskkonnamöju strateegilist hindamist kinnistu Andiese tee 2
detailplatreeringule.

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



6. Kornldus j6usub tedavakstegemisest.

7. Kouaklud on v6imalik vaidhstada Tallinna tlal&*cütus (Pämu ort 7, Talim) vöi €sitaih
vaie Vünsi Valavalitssele 30 @€ joo&sul üvales konalduse teuvaksteg€misest
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LAHTETILESANNE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMI§EK§

l. Planeeritava ala asukoht ja ulatus:

Planeeritav ala asub Miiduranna küla loodepoolses osas väljakujmenud hoonestusega
elurajoonis ning hölmab hoonestatud elarnukrunti Andrese tee 2. Krut piimeb kolmest
küljest Miidu ühistule kuuluvate kvartalisiseste teedega (Andrese tee ja Kdstjari tee),
loodepoolseteks piirinaabriteks on elamukrundid Kdstjani tee I ja Kristjani tee 3. Planeeritava
ala asukoht on mällmtud alloleval skeemil, piiritletuna punase kontuudga:

2. Detailplaneeringu koostamise ee,smärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmäirk on ehitusöiguse määramine ühele üksikelamule ja
abihoonele, s.t krundil asuvate hoonele ja ehitiste seadustamine.

3. VastaYN üldphneeringule:

Detailplarcoring vastab Viimsi Vallavolikogu I I .0 I .2000. a otsusega ff I kehtestatud Viimsi
valla mardriosa üldplaneeringule, mille kohaseh on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve
väiikeelamute maa, samuti vastab kavandatav tegelus tildplaneeringu teemaplaneedngule
,,MiljöövAi2irtuslikud alad ja rohevörgustik", kuivörd planeeritav ala ei asu mhevörgustiku
aladel.

Üldplaneedngu teemaplaneeringuga ,,Viimsi valla üldiste ehitustingimuste mä?tramine.
Elamuehituse pöhimötted" on määralud üksikelamukrundi suurim lubatud uiisehitus 2oolo,
detailplaneeringuga aga määratakse krundile suurem tliisehituse protsent, lisaks ei arvestata
detailplaneeringuga teemaplaneeringust tuletreva nöudega hoone kauguse mä?immisel krundi
piirist, kuivörd tegu on enne teemaplaneeringu jöustumisl kavandatud krundiga ja
detailplaneedng läihtub olemasolevast olukorrast.



4. Noudeddetailplane€ringukoostamiseks:

4.1. Detailplaneering koostada möötkavas l:500 mitte enam kui 1 aasta vanu§ele topo-
geodeetilisele alusplaanite, möödistada väh€malt 20 meetri laiune ala väljaspool
planeeritava ala piiri.

4.2. Planeeringuala krundi lubatud hoonete arv on kaks üks pöhihoone (üksikelamu) ja üks
abihoone, krundi planeerimisseaduse kohase ehitusöiguse määramisel on lubatud aluseks

vötta olemasolev hoonestus.

4.3. Planeerimisel arvestada, et kinnistu jääb AS Milshand naftaterminali ohualasse (800 m) -
ehitamisel tuleb arvestada suulönnetuse riskiga (vt täpsemad selgitused üldplaneeringu
teemaplaneeringu ,,Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse
pöhimötted." ptk 4.6, lk 28).

4.4. Detailplaneeringu gaafilise osa koosseisus esitada eraldi pöhijoonis ja tebnovörkude
joonis, detailptaneeringu lisana esitada vähemalt üks planeeringulahenduse illustatsioon.
Lisaks köita detailplaneeringusse kogu menetlust kajastav dokumentatsioon, s.h

väiljav6tted ajalehtedes avaldatud kuulutustest ja kirjavahetusest puudutatud isikutega.

4.5. Detailptanee ngule ei ole vaja korraldada esKislahendust tutvustavat avalikku arutelu
ega väiljapanekut kui detailplaneeringule vöetakse naaberkirmisasjade omanike
nöusolekud.

4.6. Detailplaneering esitada (vajadusel) vastuv6trniseks kahes eksemplaris paberkandjal ja
digitaalselr ning kehtesamiseks minimaalselt vües eksemplaris paberkandjal ja
digitaatselt (oonised fomaadis *.dwg vöi *.dgn, lisaks pildifail, soovitavalt *.pd!.

5. Vaj.likudkooskdlastused:

5. l. Pöhja-Eesti P?iästekeskus

6. Kirjalikudseisukohad:

6.1. Planeeringuala kinnisasja omanik(ud)

6.2. Plane€ringuala naaberkirmisasjade omanikud

6.3. Olemasolevate ja planeeritavate tehnovdrlrude valdajad
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