
VIIMSI VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Viimsi

Tarnmneeme külas, kinnislu Taiunneeme
tee l9d detailplaneeringu algatamine,
lähteillesade kinnitamine ja keskkonnamöju
strareegilise hindamise al gatamata jätmine

21. mai 2015 nr 782

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oD kitrnistu ehitusöiguse määramioe üksikclamu ja
abihoone ehitamiseks ning.ohevörgustiku koridori asukohamääratlemine.

IGvandatav tegenrs ei kuulu keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnamöju

s{raleegilis€ hindamise (KSH) läbiviimitre otr kohusiuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu
KeHJS § 6 t6ikes I nimetatute hulk4 peab orsusraja s€lgitama välja, kas kavandatav tegevus

kuulub KeHJS § 6 löikes 2 nimeratud valdkondade hulka. I(avandatav tegevu§, milleks on

elamumaa sihtotstarbega hundile ehitusöigus€ määramine ühe tllsikelamu ja abihoone
ehitamiseks, ei kuulu KcHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Kavandatav tcgevus

on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja tildplaneeringu teemaplaneeringu

,,Rohevörgustik ja miljöitväänuslikud alad' kohane. Detailptaneeringu ellurakendamisega ei
kaasne olulist negatiivset keskkoülamdju, mis vöiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvu§,
pöhjustada keskkonnas pööidumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervisr ja heaolu

lähtudes KeHJS § 6 löigetes 2-4 sätestatust. Täpsemad keskkonnatingimused kavandatu

elluviimiseks määratakse detailplaneeringu kooslamise käigus. Eeltoodule tuginedes ei viida
läbi enldi KSH eelhindamist KSH menetluse algatamise t e osustamiseks.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes kohaliku omavalisuse konalduse seaduse § 2löikest l, §

3 punktist l, § 6 t6ikest l, § 30 löike I punktisr 2, planeedmisseaduse § l0 löigetest 5 ja 7,

Viimsi valla ehitusmääruse § 3 löike I punktist I ja § 9 löikest 7, keskkonnamöju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 löigetest I ja 5 ning arvestades Olev Mihkelsoni
ja Moonika Mihkelsoni 16.04.2015. a taotlust nr l0-102106:

L Algatada detailplaneering Tammreeme külas kinnistul Tammneeme tee l9d, krudi
ehitusöiguse määEmiseks ühe tlksikelamu ja abihoone ehitamiseks ja rohevörgu§iku
koridori asukoha määramiseks.

2. Kimitada detailplaneedngü lähteülesame vastavalt koraldus€ lisale.

3, Kooskölastatud detailplaneering esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt kahe
aastajooksul planeeringu lähreolesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus vdib
pöhjendatud laotlus€ alusel pikendada detailplarEeringu esilamise lähtaega. Taotlus
detailplaneeringu esiramise t?ihtaja pikendamisek tuleb esitada hiljestalt üks kuu en e
detailplaneeringu esitamise rähtaja löppemisl. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt

esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.



4. Mitt€ algrta,b k€sktonnam6ju snEhegilist hidamis kinnisu Tmmrc€rhe ree 19d
&tailplaoeeringule.

5. Kuralduse ja rllega seotrd &kllm€iDtidega o! v6in lik eäe&emi$t ffivrda Viinsi
ValavrlitsrrsGs.

6. Koraldus jöushlbteatavakstcgeEisst

?. KGaldust on vöiealik vafoüuüdi Ta[irE Ualülslohrß (PäEu mr 7, Ta[im) di ditada
taic Vümi Valhvalitsrele 30 päwa jooksrl ür/d€s korrkhse te*arak*cgEili§.
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LIiHTEÜLE§ANNE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMTSEKS

l. Planeeritava ela ssukoht, ulatus ja iseloomustus:

Planeeritav 2543 m! suurune kiDnistu asub Tammneeme lee ääres, Hallikivi tee ja Merezi.ärc

tee vahelisel alal. Krunt on ümbrißetud kinnistutega Tammneeme tee l9c, Tammneeme lee
2l ja Tammneeme tee 2la. Tegu on varcm planeeritud alag4 mida käesoleva tööga
soovitaks€ muuta 

'rii 
kindstule piiride kui ka ehitusöiguse osas. Tegu on suhtelis€lt korratu

lageda maa-alaga, kust körghaliastus on likvideeritud. Planeeritava ala asukoht on määratud
a.lloleval skeemil, piiritletuna punase kontuuriga:

t' -r'.:"

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtiva detailplaneeringuga määmtud kuntide
piiride muutmine, moodustades suurema krundi, samuti kehtiva ehitusöiguse muutmine ning
rohevörgustiku koridori maa-ala täpsustamine.

3. Vastarts illdplaneeringule:

Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000. a otsusega I kehtestatud Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu kohaselt jäi planeeritav ala algselt loodusliku rohumaa juhtotsrarbega alale,
kuid Viimsi Vallavolikogu 10.08.2008. a otsusega 50 kehtestati Silla, Silla l, Silla II ja
Silla III maaüksuste detailplaneering, millega muudeti eelnimetatud kinnistute maakasutuse
juhtotstarve väikeelamute maaks. Seega lfitub kavandatav tegevus täna kehtiva
üldplaneeringu eesmärkidest.

Teemaplaneeringu .,Miljööväärtuslikud alad ja rohevörgüstik" (Rohevdrgustiku
teemaplaneering) kohaselr läbib planeeritava ala pöhjaosa rohevörgustiku koridor, mille
paiknemisega tuleb delailplaneeringu koostamisel arvestada. Valdav osa planeeritava§ alast
paikneb rohevörgustiku puhveralas, kus vöimaliku ehitusöiguse realiseerimine on lubatud
vastavuses teiste üldisema tasandi planeeringutega. Kuivö.d illdplaneeringuga on krunt
määratud elamumaaks ja kui planeerimisel järgitakse teemaplaneeringust ,,Viimsi valla üldiste
ehitustingimuste mäziramine. Elamuehituse pöhimötted." tulenevaid nöudeid, ei sisalda



Planeeritav ala O

Väljavöl€ Roh€!örgustiku tecnraplancering ust

delailplaneering vastuolu llohc\,örgusiku teemaplaneeringuga. Planeeritava knrndi
paiknemine Rohevörgusliku leetnaplanceringus on näidatud allolcval kaardil:

T
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4. N6uded dctailplanecringu koostamis€ks:

4.1. Dclailplaneering koostada mödtkavas 1:500 mitte enam kui I aasta vanusele topo-
geodeetilisele alusplaanile, möödistada kontaktala vähenlalt 20 meetri laiusel maa-alal
väljaspool planeeritava ala piiri.

4.2. Planeeritavale krundile on lubatud määrata ehitusöigus ühc üksikelamu ja abihoone
ehitamiseks. I-loonete körguse. ehitusaluse pindala jnr ehituslike ja arhitektuursete
tingimuste määramisel lähtuda teemaplaneeringu ..Viimsi valla üldiste ehitustingimuste
määramine. Elamuehituse pohimötled." nöuetest, mis on kättesaada! valla kodulehel.
aadressil: hnp: rr\ rr . r iimsi.r alcl.cc'nuhlic,r§\ r ana'l-ccrrrinlao Sr.lctuskiri-!dt'. samuti
ancstada sobiwst kontaktala hooncstuscga.

4.3. Planecrimisel arvestada teest laihtuva müiatasemega ning vajadusel nZiha hoone
projckteerimisel ette müra leevendavate meetmete rakendamine. Lisaks arvestada. ct
Viimsi vald asub körge v6i kohati väga körge radoonisisaldusega pinnasega aladel.
Riskiohu kindlakstegemiseks teoslada radooni taseme kontrollmöotmised ja vajadusel
näha detailplaneeringuga ete leeyendavad meetmed radooniohu vältimiseks ehituslikul
projekteerimisel.

4.4. Delailplaneeringuga määrata piirdeaia täpne asukoht, materjalja tihedus. piirdeaia suurim
lubatüd körgus on 1.5 meetrit. kuid tänavaruumi homogeense väljanägemise huvides vöib
piire olla ka madalam.juhul kui naaberkrurtide piirete körgus seda tingib.

4.5. Krundi pöhjapoolne osa reserveerida rohevörgustiku koridorile, mille vähim laius peab
olenra vastavalt Rohevörgustiku leemaplaneeringule vähemalt 30 meetrit ning kuhu ei ole
lubatud paigaldada piirdeid. Dctailplaneeringuga määrala rohekoridori alale
körghaljastuse rajamise kohustus.

4.6. Lahendada sademe\ ee ?irajuhliminc.

4.7. Parkimine konaldada krundisiscsclt.

4-8. l)ctailplaneeringu graafilise osa koosseisus esilada eraldi pöhijoonis ja tehno\'örkude
joonis. detailplaneeringu lisana esitada rähemah üks planeeringulahenduse illustratsioon
koos kontaktala hoonestusega.

4.9. Vähenalt ühe eskiislahendust lulvustava avaliku arutelu korraldamine on kohustuslik.



4.10. Detailplaneering esiiada votuv6eniseks kahcs etsemplaris pobe*ao{ial ja digitaalselt
niqg kehtstamiseks Einimaalselt vües eksemplaris peberkan{ial ja digitaalselt
formaadis .'dwg vöi ..dgn ning lisa&s avalihrstaniseks .*pdf.

5. Vrirlikudkoosköhstusod:

5. l. Pohja-Eesti Pääsekeskus

6. Khirlikudrcitukohrd:

6. I . Planeeringuala kianisasja omaaikpd
62. Otemasolevate ja plawitavate teluovör*ude vaülajad


