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Piimamae kiilas, kimistu Puukooli
detailplaneeringu algatamine, lahbiilesande
kinnitamine ja keskkornamdj u $areegilise
hindamise algatamata jetmine

I 7. veebruar 20 I 5 nr 243

Derailplaneeringu kooslamise eesmerk on kahe iiksikelamuknmdi moodustamine, krundi
ehitus6iguse meeranfDe fie iiksikelamu ja abihoone ehitamiseks, krundi tehnov6rkudega
varustamise p6him6tek me.iilarnhe ja haljastus€ Eldiste p6him6reb me6ramine.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhrimissiiseemi
seaduse (KeHJS) $ 6 l6ikes I Dimetatud tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnam6ju
srateegilise hindamise (KSH) tabiviimine on kohustuslik. Kavandatav tegevus on Viimsi
valla mandriosa iildplaneeringu ja tildplaneeringu teemaplaneeringu ,,Rohev6rgustik ja
miljfivnanuslikud alad" kohane. Detaitplanee ngu ellurakendamisega ei kaasne olulist
regaliivset keskkonnamdju, mis vdiks tiletada tegevuskoha keskkonnataluvust p6hjustada

keskkonnas f,iiairdumatuid muutusi vdi seada ohtu inimese tervist ja heaolu lehtudes KoHJS $
6 ldigetes 2-4 satestatust. Tzipsemad kesL*onnatingimused kavandatu elluviimiseks
maiiratakse detailplaneeringu koostamise kdigus. Eeltoodule tuginedes ei viitta lebi eraldi
eelhindamist KSH metretluse algatamise i e otsustamiseks.

Arestades eeltoodut ja juhindudes kobaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 2 ldikesl 1, $
3 punktist l, $ 6 l6ikest l, $ 30 l6ike I punklist 2, planeerimisseadus€ $ l0 loigetest 5 ja 7,

Viimsi valla ehitusmeeruse $ 3 l6ike I punktist I ja $ 9loikest 7, keskkoDnamoju hindamise
ja keskkonnajuhtimissilsteemi seaduse S 35 loigerest 1 ja 5 ning arvestades Mart Kanguri
I I .02.201 4. a taotlust nr I 0- I 0/809:

l. Algatada detailplaneering PdmamAe kiilas kinnislul Puukooli, kinnistu jagamiseks ja kahe

iiksikelamul(undi moodustamiseks ning krundi ehitusoiguse maieramiseks iihe iiksikelamu
ja abihoone ehitamiseks, krundi lehnovorkudega varustamise p6himotete mdtuamiseks ja
haljastusp6himdtete mdlimmiseks.

2. KiDnitada planeeringu lAhtetilesanne vastavalt korralduse lisale.

3. Koosk6lastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalilsusele vastuv6tmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lahteolesande kinnitamise kuupaevast arvates. Vallavalitsus
vdib p6hjendatud taotluse aluset pikendada detailplaneeringu esitamise tehtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise tehtaja pikendarniseks tuleb esitada hiljemah ilks kuu entre
detailplaneeringu esiramise tfitaja loppemisr. Kui delailplaneering ei ole tehtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamis€ otsus kehtivuse.

4. Mitte algatada keskkonnamoju stateegilist hindamist kinnistu Puukooli
derai lplaneeringule.



5. Korraldus€ ja scllegs s€otud dokumentidega on voimalik tutvuds etteteatanisel Viimsi
VallavaliBus€s.

6. Konaldus joustub tedavaksegemisest

7. Koqaldllst oD voimalik vailhlada Tallinn ,Ial&*ohs (PiEu rlltrt 7, Talim) v6i €Bitada
Bie ViiEsi ValaElitsnele 30 pnstiajdrksul arvdcs ko|IaldEe t€davEkfeg€misest
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17.02.2015 korraldusele nr 243

LAHTEULESANNE DETAILPLANEERINGU KoosTA]\,IsEKs

l. Planeeritava ala rsukobt ja ulrtus:

Plareeritav maa-ala holmab 3299 m' suurust kinnistut nimetusega Puukooli, mis asub
Pemamee kiilas Viimsi aleviku ja Pemamee kiila piiril. Planeeritav ala piimeb
elamukruntidega Vehema tee 24, Vehema tee 26, Vehema tee 28, l-ageda p6ik 6, t-ageda
pdik 5 ja Tulbiaia poik 3, juurdep5iis planeeringualale toimub Lageda poikteelt. Kirmislu on
reljeefilt tasane, rohke k6rghaljastusega - tegu on endise puukooli territooriumiga.
Planeeritavat ala labib Maihe oja, millele rakendub 25 meet laiune ehituskeeluvdond.
Planeeritava ala asukoht on meamtud alloleval skeemil, piiritletuna punase kontuuriga:

2. Detailplaneeringu kooslamise eesmirk:

Detailplaneeringu koostamise eesmSrk on kinnistu jagamine ja kahe elamukrundi

moodustamine kahe iiksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

3. DelailplaneeriDgu koostamise ilesanne:
Detailplaneeringu koostamise iilesanne on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamirc, krundi
ehitusdiguse m?i6nrnine, krundi hoonestusala piiritlemine, tanavate maa-alade ja
liikluskonalduse mii2iramine, haljastuse ja heakorrastuse pdhim6tete meeramine, kujade

mliliramine, tehnovdrkude ja -rajatiste asukoha millramine, keskkonnatingimuste seadmine

planeeringuga kavandatu elluviimiseks, hoone olulisemate afiitektuurinduete oing rajatise

ehitus- ja kujundusnouele seadmine, servituutide vajaduse mnAramine, kuritegevuse riske
vahendavate nduete ja tingimusle seadmine.

4. Vastavus iildplaneeringule:
Kuigi Viimsi valla mandriosa illdplaneeringus on kinnistu taihistatud maalulundusmaafla, on
detailplaneeringuga kavandatav siiski 0ldplaneeringu kohane, sesi piikonna markasutuse

valdav juhtotstarve on vaikeelarnute maa kompaktse asutusega territooriumi osal.



Planeerimisseaduse $ 8 lg 3' kohaselt on maakasutuse juhtotslarve iildplaneeringuga miiii.atav
territooriumi kasutamise valdav otslarve, mis annab kogu meieratletud piirkonnale vdi
kvartalile edaspidise maakasutuse pdhisuunad. Viimsi valla mandriosa iildplaneeringu
kohaselt on piirkonna territooriumi kasutamise valdav kasutamise otstarve vaikeelamute maa,
detailplane€ringuga miiiimtaks€ mooduslatavatele kruntidele sarnuti elamumaa sihtotstarve ja
seda vaid 3299 m2 suurusel maa-alal. Planeeringualal seni kehtiva Lageda p6ik 4
detailplaneeringuga j?ieti kesi etav ala maatulundusmaaks iiksnes p6hjusel, et terriroorium oli
kasutusel puukoolina, tlinaseks on tegevus ldp€tatud. K?iesoleva korraldusega algatatava
delailplaneeringuga tehakse ettepanek kinristu jagamiseks ja kahe tiksikelamukrundi
mooduslamiseks. PlanS $ 9lg 7 kohaselt on kehtestatud oldplaneeringu p6hilahenduse
detailplaneeringuga muutmine vastava maa-ala iildplaneeringuga mii&atud maakasuluse
juhtotsta6e ulatuslik muutmine, uldplaneeringuga miiliratud hoonestuse kdrguspiirangu
iiletamine ja muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline vdi ulatuslik iitdplaneeringu
muutmine, detailplaneeringuga ei kavandata iihtegi eelloetletud muutust.

Uldplaneeringu teemaplareeringuga ,,],,Iiljddvdd uslikud alad ja rohev,rgusrik,
detailplaneedng vastuotu ei sisalda, sest planeeritav ala ei jaa roheydrgusriku aladele.

Detailplatreeringuga pole kavas teha ettepatekut iildplaneeringu teemaplaneeringu ,,,/iimsi
vallq nldiste ehitustihgiuuste m.idrarnine. Elamuehituse p6him6rted ,' muutmiseks.
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5. Nouded detailplaneiritrgu koostrmisel$:

5.1. Detailplaneering koostada m66*avas l:500 mitte enam kui 0,5 aasta vanusele topo-
geodeetilisele alusplaanile, m66distada viihemalt 20 meetri laiune ala valjaspool
planeeritava ala piiri.

5.2. Planeeringualale on lubatud kavandada kats elamumaa sihtotstarbega kflntija mii.iirata
ehitus6igus kahe ilksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

5.3. Ehitusoiguse maiimrnisel arvestada tildplan€eringu teemaplaneering! ,,Viimsi wlld
iildisle ehitustingimuste mdtiramine. Elamuehituse pAhimdtted.,, (leitav aadressilt:
http:1,1*rru.r iimsi.r ald.c'e,'publictrr rr ranafl_eemaplan Scletuskiri.odl) n6udeid,



hoonele arhitektuu keele miiAramisel alvestada sobivust kontaktala hoonestus€g4
detailplaneerilguga tagada hamooniline afiitektuume keskkond.

5.4. Detailplaneeringus tatislada Mahe oja ehituskeeluvddndi laius, mis on
Looduskaitseseaduse $ 38 l6ike I gmkti 5 kohaselt 25 mestrit ja veekaitsevddndi
laius, mis on Veeseaduse $ 29 l6ike 2 pmkti 2 kohsseh l0 meetrir.

5.5. Juhul, kui soovitakse taotleda ehituskeeluvoOndi vehendamist, esilada
detailplaDe€ringu seletuskirjas asjakohased kaalutlused ja pdhjendused.

5.6. Kinnistu p6hjapools€st piidst jatta vaihemalt 2 meetri laiune piiretevaba tsoon M{he
oja kaitseks. Derailplaneerhguga mii5rata serviturnide vajadused.

5.7. Laherdada sademevee irajuhtimine.

5.8. Parkimiskohad nnha ene krundisisesed.

5.9. Detailplaneeringu gaafitise osa koosseisus esitada p6hijoonis, millel on lubatud
kajastada ka tehnovorkude os4 detailplaneeringu lisana esirada vehemalt oks
planeeringulahenduse illustratsioon (3D), et detailplaoeeringu avalikustamisel ja
otsustamisel tekiks ruumiline ettekujutus kavandalavast keskkonnast ja hoonestusest.

5.10. Avaliku arutelu konaldatnine detaitplaneeringu lahenduse tutvustamiseks ei ole
kohustuslik kui detailplaneering koosk6lastatakse naaberkirnisasjade omanikega.

5.1l. Detailplaneering esitada vastuv6ttniseks digitaalselt (t.pdf formaadis) ja paberandjal

minimaalselt kahes eksemplaris, kehtestamiseks digitaalsett (*.dwg v6i *.dgn

formaadis ja *.pdf formaadis) ning paberandjal viies eksemplaris.

6. V.jalikudkoosk6hstused:

6.1. P6hja-E€sti Pdiistekeskus

6.2. Keskkonnaamet

7. Kirjdikudseisukohrd:

7.1. Planeeringuala kinnisasjade omanikud

7.2. Olemasolevate ja planeedlavate tehnovtukude valdajad


