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Detailplaneeringu koostamise eesmitk on kolme kinnistu liitmine tiheks krundiks, krundi
kasutamise sihtotstarbe määramine,irimaaks ja ehitusöiguse m:üiramine ärihoonele.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkornamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tegevuste dmistusse, mille konal keskkonnamöju
strat€egilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kavandatav tegevus on Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu ,,Rohevörgustik ja
miljööväairtuslikud alad" kohane. Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist
negatiivsct keskkonnamöju, mis vöiks ületada tegetuskoha keskkonnataluwst, pöhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervist ja heaolu lähtudes KeHJS

§ 6 l6igetes 2-4 §ätestatust. Täpsemad keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks
määntakse detailplaneeringu koostamise käigus. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi
KSH eelhindamist KSH menetluse algatamise üle otsustamiseks.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 löikest t, §
3 punktist l, § 6 löikest l, § 30 löike I punktist 2, planeerimisseaduse § l0 löieetest 5 ja 7,
Viimsi valla ehitusmääruse § 3 lö;ke I pu*tist I ja § 9löikest 7, keskkonnamöju hindamise
ja keskkonnajuhtimisstlsteemi seaduse § 35 löigetest I ja 5 ning arvestades T. Ktila
09.04.2014. a taotlust nr l0-10/2026:

Algatada detailplaneering Tammneeme külas kinnistutel Sambla, Fii-Bal ja Villemi ning
läihialal kinnistute liitmiseks üheks fimaa kasutamise otstarbega krundiks, krundi
ehitus6iguse mäikamiseks ühe ?irihoone ehitamiseks, liiklus- ja pa*imiskomalduse
lahendamiseks, kergliiklustee asukoha määnmiseks ja haljastusega alade määmmiseks.

Kinnitada detailplaneeringu lähteülesarme vastavalt korralduse lisale.

Kooskölastatud detailplaneering esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt kahe
aastajooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus vöib
pöhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise täht4a pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt liks kuu enne
detailplaneeringu esitamise tähtaja löppemist. Kui derailplaneering ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatanise otsus kehtiwse.

Mitte algatada keskkonnamöju strateegilist hindamist kinnistute Sambla, Fii-Balja Villemi
ning Iähiala detailplaneeringule.
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LAHTEÜLESAI.INE DETAILPLANEERINGU KO0STAMISEKS

l. Plaheerilava ala asukoht ja ülatusi

Planeeritav ala asub Tammneeme tee, Randvere tee ja neid ühendava tee vahelisel alal, tegu
on endise Tammneeme kaupluse krundi ja seda ümbritseva maa-alaga, mis on hetkel
hoonestuscta. Planeeritaval alal kasvab körghaljastust, maa-ala löunapoolne osa on lage.
Teisel pool Tarnmneeme t€ed asuvad hooneslatud elamukrundid- Planeeritava ala asukoht on
mziziratud alloleval skeemil, piiritletuna pumse kontuuriga:
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2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk:

Detailplaneeringu koostarnise eesmlirk on kmntide liirmine ja moodustatavale krundile
ehitusöiguse määramine ühe äri- ja laohoone ehitamiseks ning liikluskonalduse, krundi
tehnovdrkudega varu§amise ja haljastuse lahendamine.

3. Vastavus üldplaneeringule:

Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000. a otsusega m I kehtestatud Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu kohaselt jääb planeeritav ala ädmaa, tootmismaa ja osaliselt loodusliku
rohurnaa juhtotstarbega alale - detailplaneeringuga kavandatav l?ihtub üldisemate
planeeringute eesmärkidest.

Detailplaneering ei sisalda vastuolu teemaplaneerilguga ,,Miljöövärtuslikud alad ja
rohevörgustik", sest ei jää rohevörgustiku alale.
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4, Nöudcd detailplan€eringu koostamiseks:

4.1. Detailplaneering koostada nröötkavas l:500 mitte cnam kui laasla vanusele topo-
gcodectilisele alusplaanile. möödistada kontaktala vähemalt 20 nrectri laiusel maa-alal
väljaspool planeeritava ala piiri. Planeeringualasse kaasata kogu teedevörgu vaheline ala
ja'l ammneeme leed ning Randvere teed ühendav teelöik.

,1.2. Planeeritavalc krundile on lubatud määrata ehitusöigus ühe tui- ja laohoone ehitamiseks,
mille suurim lubatud korrusclisus on kaks. Iloonc täpsc körguse määramisel lähtuda
naabruskoina hoonestusest.

4.3. Krundi ehitusöiguse määramisel arvestada ümbritseva kesld(onnaga, hoonete
arhitektuursete tingimuste määramisel arvestada sobivust kontaktala hoonestusega.
Vältida monotoonsete fassaadide lahendusi ja nn "paroc paneeli" arhitektuuri, kus
soojustatud plekkfassaad m:iärab hoone välimuse.

4.4. Kavandatav tegevus ei tohi avaldada negatiivset mö-iu lähiümbruse elamualadele.
planeeringuga mätuata vajadusel negatiivseid möjusid leevendavad meetmed.

4.5. Planeerimisel arvestada maanteest l2ihtuva körgendatud müratasemega ning vajadusel
näha ette müra leevendavad meetmed hoone projekteerimisel.

4.6. Liikluskonaldus planeerida viisil, mis ei häiriks kohalikke elanikke ega maanteeliiklust.
vdimalik kaubaautode manööverdamisala (mahasöit krundile) kavandada vöimalusel
Randvere teed ja Tammneeme teed ühendavalt teell, teele moodustada iseseisev
kataslriiiksus

4.7. Söiduteede ääde planeerida jalgteede vörgustik. mis arvestab kogukonna huve.

4.8. Krundi loodepoolsel osal säilitada olemasolev körghaljastus, kogu alale anda haljastuse
terviklahendus, kuhu soovitavalt efte nziha ka antud keskl<onda sobituvaid arhitektuurseid
väikevorme. et kujundada ruumi ilmekamaksja meeldivamaks.

4.9. Lahendada sademevee zirajuhtimine.

4.10. Detailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada eraldi pöhijoonis ja tehnovörkude
joonis. detailplaneeringu lisana esitada vähemalt üks planeeringulahenduse
illustratsioon koos kontaktaia hoonestusega.

4.11. Vähemalt ühe eskiislahendusl tutvustava avaiiku arutelu korraldamine on kohustuslik.

4.12. Detailplaneering esitada vastuvötmiscks kahes eksenrplaris paberkandjal ja digitaalselt
ning kehteslaniseks minimaalselt viies eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt.
lbrmaadis .*dwg vöi .*dgn ning lisaks avalikustamiseks .*pd['.
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