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Detailplaneeringu koostamise eesmärk on tiksikelamukrundi jagamine elamumaaks ja
maatulundusmaaks ja elamuknudi ebirusöiguse määramine ütsikelamule ja abihoonetele.

Kavandalav tegevus ei kuulu ,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse" (KeHJS) § 6 löikes I nimelatud tegewste nimistusse, mille koral keskkonnamöju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kavandatav tegevus on Viimsi
valls manddosa üldplaneeringu ja tlldplaneeringu teemaplmeerilgü ,,Rohevörgü§ik ja
miljtr,övtilirtuslikud alad'kohane. Detailplaneeringu ellurakendamisega ci kaasne olulist
negatiivset kesl&onnmdju, mis yöiks uletada tegevuskoha kesltonnatalurtst, pdhju§tada

keskkoDnas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervi§ ja heaolu lähtudes KeHJS

§ 6 löigetes 2-4 sätestatust. Tegevusega ei kaasne avalikult kasutatavate veekogude nimekirja
kantud Viikjärve veereäiimi halvenemist ega veekvaliteedi muutust. Eeltoodule tuginedes ei
viida läbi eraldi KSH eelhindamist KSH meneduse algatamise üle otsuslami§eks.

Arvestades eeltoodul ja juhindtdes kohaliku omavalitsuse koraldus€ seaduse § 2löikesl l, §
3 punktist l, § 6 ldikest l, § 30 löike I punktist 2, planeerimisseaduse § 10 löigetest 5 ja 7,

Viimsi valla ehitusmeüiruse § 3 l6ike I punktist I ja § 9 löikest 7, keskkomamöju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 l6igetest I ja 5 ning arvesrades 29.12.2014. a

raotlust Dr l0-l 0/7435:
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Algatada detailplaneeing Püülsi külas kinnistul Rohuneeme te€ 82b kinnistu jagamiseks

ilksikelamukrundiks ja maatulundusmaa sihrotstatbega katastdüksuseks ning krundi
ehitusöiguse mä:iramiseks ähele üksikelamule ja abihoonetele.

Kinnitada planeeringu lähteitlesanne vastavalt koralduse lisale.

Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötrni§eks hiljemalt
kahe aastajooksul planeedngu lähteülesande kinnitamis€ kuupäeva§ arvates. Vallavalitsu§
vöib pöhjendatud taotluse alusel pikendada detailplane€ringu esitamise tähtaega- Taotlus

detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne

detailplaneerbgu esitamise tithtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegsett

esiratud, kaolab detailplarceringu algatamise olsus kehtivuse.

4. Mine algatada keskkonnamöju strateegilist hindamist kintüslu Rohuneeme lee 82b

detailplaneeringule.

5. Korralduse ja sellega seoiud dokume idega on vöimalik lut!'uda etteteatamisel Viimsi
Vallaval itsuses.



6. Kornl&ts jöustub tcatavakst€gqnisesL

7. Konaldu* on vöimaht vaidlugada Tallinm tlattdrdns etuu mt 7, T8lIm) \,6i .!ida
vaie Vümsi Vallavditsuele 30 päevajook$l e1"ß konalduse teatavaksbgsmisest

vallaseh,etär
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LAHTEÜLESANNE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

l. Plsneeritava ala asukoht ja ulalus:

Planeeritava krundi suurus on 2966 fil ja see asub Püünsi küla edelaosas Rohuneeme tee ja
Viiki:lrve vahelisel alal. Pöhjast piimeb krunt kinnistuga Viigi 2, löunast hoonestalud
elamukrundiga Rohuneeme tee 82a. Planeeritav krunt on kasutusel olev hooneslalud

clamuknnt. Juurdepzüis planeeringualale toimub Rohuneeme teelt. Planeeritava ala asukoht
on mäiüatud alloleval skeemil, piiritletuna punase kontuuriga:

2. Detailpla[eeringu koostsmise eesmärk:

Detailplaneeringu koostamise eesm?irk olr ühe elamukrundi ja ühe maatulundusmaa

sihtotsta$ega katastriüksuse moodustamine ja krundi ehitusöiguse mältamine tlhe

üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

3. Vastavus üldplaneeringüle:

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, Viimsi valla mardriosa üldplaneeringus on
planeeritava ala maalasutuse juhtotstarveteks väikeelamute maa, looduslik rohumaa ja
veekogude alune maa. Planeeritava ala loodusliku rohumaa ja veekogude aluse maa osa jääb

ka illdplanecringu teemaplaneeringu ,.Rohevörgustik ja miljöövärtuslikud alad" kohase

haljastu nr 5 koosseisu, kuhu ulatub 50 meetri laiune seisuveekogu kalda piiranguvöönd.
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4. Nöuded detailplareeringu koostamireks:

4.1. Detailplaneering koostada möötkavas l:500 mifie enam kui I aasta vanus€le topo-
geodeetilisele alusplaanile, möddistada vähemalt 20 meetri laiune ala väIjaspool
planeeritava ala piiri.

4.2. Planeedngualale on lubatud kavandada llts elamumaa sihtotstarbega krufi ja ük§
maahrlundusmaa sihtotstarbega kaa*i{lksus.

4.3. Detailplaneeringus näida4 kuid"s hakkab toimuma juurdepäfs maatulundusmaa
sihtotstaüega katastriüksusele, vajadusel mälirata servituut.

4.4. Ehitusöiguse määramisel on lubatud arvestada olemasolevat otukorda, millel on öiguslik
alus uute hoon€te asukohtade määrarnisel arvestads üldplaneeringu teemaplan€edngu

"Viimsi 
valla llldiste ehitusingimuse määramine. Elamuehituse p6himötted.' nöudeid.

4.5. Vajadusel lahendada sademeve€ ärajuhtimine.

4.6. Detailplaneeringute kanda k6ik Looduskaitseseaduse § 37 ja § 38 ning vees€adus€ § 29
nrlenevad rannale (-ätuemeri)ja kal<lale (Viikjärv) kohaldatavad ktsendused.

4.7. Detailplaneeringu graafitise osa koosseisus esitada eraldi pohijoonis ja tehnovörtude
JOOIS.

4.8. Avaliku arutelu korraldamine detailplsleeringu lahenduse tutvustamiseks ei ole
kohustuslik, kui detailplaneeringule v6etakse naab€rkinnisasjade omanike n6usolekud-

4.9. Detailplaneering esilada kehtestamis€ks viies eksemplaris psberkandjal ja digitaalselt
0ooniste vormistus nöutav formaadis *.dwg vöi r.dgn).

5. Vrjrlikud koosk6lrltuled:

5.1. Pöhja-Eesti Paäsckeskus

5.2. Maante€amet

6. Kirjdikudseilukohrd:
6. l. Planeeringuala kinnisasjade omanik

6-2. Naaberkindsasjade omanikud

6.3. Olemasolevate ja plarceritsvate tehnovör&ude val<lajad
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