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Detailplaneeringu koostamise eesm:irk on hoonestatud elamukrundi piiride muutmine ja
krundi pindala suurendamine, krundi kasutamise sihtotstaüe maüimmine elamumaaks,
ehitusöiguse mäiüamine üksikelamule ja abihoonetele ning tee- ja tänavamaa
kasutusotstaftega krundi planeerimine, tulevikus viikingi tee tihendamise vöimaldamiseks
Kalmistu teega.

Kavandatav tege\us ei kuulu keskkonnamöju hindamise ja kesktomjuhtimisstisteemi
seaduse (KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tege!,uste nimistusse, mille konal kesk&onnamöju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kavandatav tege'!,us on Viimsi
valla mandriosa tildplarcedngu ja üldplaneeringu teemaplaneedngu,,Rohevöryustik ja
miljöövä.itutuslikud alad" kohane, Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist
negatiiyset keskkonnamöju, mis v6iks illetada tegevuskoha keskkonnalalulust, pöhjustada
keskkoimas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervist ja heaolu lähtudes KeHJS §
6 löigetes 2-4 särcstalust. Eeltoodule tuginedes ei viida täbi emldi KSH eethindamist KSH
menetluse algatamise üle osustamiseks.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2löikest l,
§ 3 punktist l, § 6löike§ 1, § 30 löike I punktist 2, planeerimisseaduse § l0 löigetest 5 ja 7,
Viimsi valla ehitusmzütuse § 3 löike I punLtist I ja § 9 löikest 7, keskAonnamöju hindamise
ja keskkonnajuhtimissilsteemi seaduse § 35 löigetest I ja 5 ning arvestades Tarmo Ktila
20.02.2014. a taotlusr nr l0-10/1066:

l. Algalada detailplaneering Rohuneeme külas kinnistutel Kahüstu tee 6, Kalmistu tee 6a ja
osaliselt Vana-Oti, ühe üksikelamu maa kasutamise sihtotstaftega krundi ja ühe avaliku
kasutusega tee- ja tilDavamaa kasulamise sihtotstarbega krundi moodustamiseks ning
elamuknndi ehitusöiguse mzituamiseks ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone
ehitamiseks.

2. Kirmitada detailplaneeringu l ihteülesarme vastavalt korralduse lisale.

3. Kooskölastatud detailplaneering tuleb €sitada vallavalißusele vastuvouniseks hiljemalt
kahe aastajooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast ar\/ates. Vallavalitsus
vöib pöhjendätud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega Taollus
detailplaneeringu esitamise lähtaja pikendarniseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne
detailplaneeringu esitamise tzihtaja löppemist. Kui detailplaneeing ei ole tzihtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehti!,use.



4. Mtte aleatada kes*koonamöju seaeegilist hindmist kiflristut€ Kalmisu tec 6, Xaloisru
te€ 6a j& osaliseltVana-Oti rhtailpla$eritrg e.

5. Korralduse ja sellega seohrd dokurentidega on vöimalik tutvuda ettaeatamisel Viimsi
Va[avalitsuses.

6. Koroldus jöushrbteafavakstegemis€st

7. lfunaldust oa vöimalik vaidlurtada Tallima Ihldrskolü§ (Pämu mnt 7, Ta[fui) vöi esitada
mie Vüosi Valavalit$sele 30 päevajoolsul alvdes konaltuse teAava&seggnisest
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19.12.2014 ko.raldusele nr 1745

LAHTEÜLESAI.INE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

l. Planeeritava ala asukoht ja ulatus:

Planeeritav ala asub Rohuneeme külas busside löpp-peatuse maa-ala löunanaabruses.

Planeeritav ala piimeb pöhjast bussiootepaviljoni maa-alagaja elamukrundiga Kalmistu tee 8,

idast kinnistuga Kalmistu tee 8a, löuna ja lä?ine suunda jaiäb kinnistu Vana-Oti planeeringust

väljajäv osa. Planeeritav ala on osaliselt hoonestatud kinnistul Kalmistu tee 6 asub elamuja
kaks abihoonet, ülejäänud ala on hoonestuseta. Planeeritaval alal körghaljastus puudub,

hoonestuse vahetu timbrus ja kinnistu Kalmistu tee 6a on kaetud muru ja madalhaljastusega.

Planeeritava ala asukoht on maüiratud alloleval skeemil, piiritletuna punase kontuuriga:

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmituk on kruntide piiride muutmine, ühe elamukrundi ja ühe

avalikult kasutatava tee- ja t:inavamaa krundi moodustamine ning krundi ehitusöiguse
määramine ühe pöhihoorc (üksikelarnu) ja kuni kolme abihoone ehitamiseks-

3. Vastavus ildplaneeringule:

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000. a otsusega
nr I kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt jääb planeeritav ala
vliikeelamute maa juhtotstarbega alale,

Detailplaneering vastab üldplaneeringu teemaplaneeringule,,Viimsi valla üldiste
ehitustingimuste mä2iramine. Elamuehituse pöhimötted." (Elamuehituse Teemaplaneering).

Detailplaneering ei sisalda vastuolu teemaplaneeringuga ..Miljööväänuslikud alad ja
rohevörgustik', sest planeeritav ala ei jää rohevörgustiku alale ning vötab arvesse maa-ala
läbiva teekoridori vajadust, rnillega on rohevörgustiku konstrueerimisel arvestatud.



Maa-ala oailnemine Rohevöreustiku teemaolaneerinsus:
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4. Nduded detailplaneeringu koostrmiseks:

4.1. Detailplaneering koostada mödtkavas l:500 mitte enam kui I aasta vanusele topo-
geodeetilisele alusplaanile, möödistada kontaktala vähemall 20 meetri laiusel maa-alal
v?iljaspool planeeritava ala piiri.

4.2. Detailplaneeringuga on lubatud moodustada üks üksikelamu maa kasutamise
sihtotstarbega knmt, mille ehitusöigus tohib sisaldada ühe füsikelamu ja kuni kolme
abihoone paiknemist krundil. Krundi ehitusöiguse kajastamisel arvestada Elamuehituse
TeemaplarEeringu§ tulenevate nöuetega.

4.3. Olemasolevale juurdesöiduteele ja selle perspektiivsele pikendusele kuni planeeritava ala
löunapiirini planeerida iseseisev avaliku kasutuse enepanekuga tee ja tZinavamaa
sihtolstarbega kalastriüksus, minimaalse laiusega l0 meetrit, vastavalt detailplaneeiingu
algatamise taotluse juurde esitatud esküsile

4.4. Detailplaneeringus näidara sademevee ärajuhtimine.

4.5. Detailplaneedngu graafiliso osa koosseisus esitada eraldi pdhijoonis ja tebnovdrkude
joonis, detailplaneedngu lisana esitada kontaktala plaan ja vähemalt üks
planeeringulahendust kajastav illuskatsioon.

4.6. Eskiislahendust tuturstava avaliku arutelu koraldamine pote kohustustik kui
detailplaaeeringule vöetakse naaberkinnisasjade omanike n6usolek-

4.7. Detailplaneering esitada vastuv6trniseks kahes eksempla.is paberkandjal ja digitaalselt
ning kehtestamiseks minimaalselt viies eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt,
formaadis .*dwg vöi .*dgn ning lisaks avalikustamiseks .*pdf.

5. Vajalikudkooskolastused:
5. l. Pöhja-Eesti Pä?istekeskus

6. Kirjalikudseisukohad:
6. I . Planeeringuala kinnisasja omanik
6-2. Olemasolevate ja pla[eeritavate tehnovorkude valdajad
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