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Tiitovija Paadi

detailplaneeringu algatarnine, l:ihteülesande
kimitamine ia kesk-koDnamoju strateegilise
hindarnise algatamata jätmine

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulen€b eesm,tgist jagada 3404 m'1 suurune elamukrunt
Tiitovi kaheks elamukrundiks ja mailirata detailplaneeringuga moodustatava uue krundi ning
lisaks selle naaberkrundi Paadi ehitusöigus, kurnmalegi krundile ühe kuni 60 m'? ehitusaluse
pindalaga suvemaja ja täiendavalt ühe abihoone ehitarniseks. Prangli saare äldplaneeringu
kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve väikeelamumaa, mis kalti
üldplaneeingusse Viimsi Vallavolikogu 15.06.2010. a otsusega nr 3l kehtestatud Tütovi
maaüksuse detailplaneeringu alusel. Arvestades, et samale rnaa-alale on detailplaneering
varasemalt kehteslatud, millega vähendati muuhulgas ehituskeeluvööndi ulatust, on uue
detailplaneeringu koostamine kohustuslik, kui soovitakse kehtiva detailplaneeringuga
määßtud ehitusöigust muuta. Sarnas tuleb detailplaneeringu koostamisel lzihtuda kehtiva
detailplaneeringuga mäilratud ehituskeeluvööndi joonest.
Detailplaneeringuga moodustatakse tiks üksikelamumaa kasutusotstarbega krunt olemasoleva
hoonestusega planeeringuala osale, kaks hooajalise kasutusega elamumaa krunti ja
mäüiratakse uute moodustatavate kruntide ehitusöigus ühe suvemaja ja abihoone ehitarniseks.
Täiendavalt m?üüatakse detailplaneeringuga tehtrov&kude asukohad, juurdepzütsud ning
k6rghaljastuse sälitamise kohustusega atad. Detailplaneeringuga lahendatakse
planeerimisseaduse § 126 löike I punktides I - 12, lTja 20 mzüiratud ülesaoded, mille loaelu
vöib detailplaneeringu koostamisel uute asjaolude ilmnemisel tliieneda.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamöju hindamise ja keskkomajuhtimissü§eemi
seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tegevuste nimistusse, mille konal
keskkonnamöju strateegilise hiDdamise (edaspidi KSrI; läbiviimine on kohustuslik. Kui
kavandatav tegenrs ei kuulu KeilJS § 6 löikes I nimetatute hulka, peab otsustaja selgitam4
kas kavandatav tege\us kuulub KoHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Kavandatav
tegews ei kuulu ka KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkoadade hulka. Kavandatav tegevus on
Prangli saare üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist
negatiivset keskkonnamöju, mis vöiks ületada tegertskoha keskkonnataluvust, pöhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervist ja heaolu lalhtudes KeHJS
§ 6 löigetes 2-4 sätestatust. Täpsemad keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks
mäüintakse detailplaneeringu koostamise käigus- Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi
KSH eelhindamist KSH menetluse algatamise tlle otsustamiseks.

Kui detailplaneering on üldplaneeringu kohane, otsuslab detailplaneeringu algatamise Viimsi
valla ehitusmzüiruse § 3 löike 1 puDkti 1 kohaselt vallavalitsus.
Arvestades eeltoodud asjaolusid ja juhindudes kohaliku omavalitsuse konalduse seaduse § 2
löikest l, § 3 punktist l, § 6löikest l, § 30 löike 1 punLtist 2, planeerimisseaduse § 124

l,2ja

10, § 128 löikest 1, keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
35
löikest
2 ning Iährudes A. Titovi 4.09.2015. a taotlusest (registreeritud valla
§
dokumendiregisfis numbriga l0-l 0/4920):

löigetest
seaduse

1. Algatada detailplaneering Prangli saarel, Kelnase külas kiniistutel Tiitovi ja Paadi,
kimistu Tiitovi jagamiseks kaheks (millest üks on tiksikelamumaa kasutusotstarbega kunt
ja teine hooajalise kasutusega elamumaa krunt) oing detailplaneeringuga moodustatavale
uuele krundile ja kirmistule Paadi ehitusöiguse mä?iramiseks ühe suvemaja (hooajalise
elamu) ja abihoone ehiramiseks ning planeerimisseaduse § 126löike I punktides I 12, 17
ja 20 määratud ülesannete lahendamiseks.

-

2. Kinnitada detailplaneeringu lzihteülesanrc vastavah korralduse lisale.
3. Mitte algatada keskkonnamöju shateegilist hindamist kinnistute Tiitovi

ja

Paadi

detailplaneeringule.

4. Kooskdlastalud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsus€le vastwötmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeering! lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalisus

v6ib pöhjendatud taotlus€ alusel pikendada detailplaneeriogu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplanee.iDgu esitamise Ulhtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne
detailplaneeringu esitamise tfitqja löppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise korraldus kehtiruse.

5. Korraldus avaldada ajalehtedes ,,Vümsi Teataja" ja ,J-Iarju Elu', Ametlikes Teadaannetes
ja valla veebilehel.
6. Korralduse

ja

sellega seotud dokumentidega on vöimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi

Vallavalitsuses.

7, Konaldus jdustub teatavakstegemisest.
8. Korraldust on v6imalik vaidlustada TallfuB Halduskohtus (Pämu mnt 7, Ta[inn) vöi esitada
!?ie Vümsi V
päeya jooksrl anäfes korralduse teatavakstegemisest.
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LAHTEÜLESANNE DETAILPI,AIYf,ERINGU KoOSTAMISEKS

l.

Planeeritava ala asukohtja ulatus:

Plaieeritava ala suulus on 3850 m! ja see asub Kelnase külas, saan läbiva tee ja mere
vahelisel alal. Kelnase sadamast jääb maa-ala ligikaudu 230 meetri kaugusele löunasse ning
Ülesaarc kämpingukompleksi juurde viivast teest pöhjapoole. Planeeritav ala piimeb
kinnistutega J,inese- Karu, Priidu, Ülesaare tee L2 ja Kelnase tee. Planeeritava ala maapinna
körgus väheneb ühtlase langusega mere suunas, abs. k6ryused jävad vahemikku 5.0 kuni 2.0.
Planeeritav ala on osaliselt hoonestatud, kinnistul Tiitovi paikneb üksikelamu koos mitme
abihoonega, kinnistute möned osad on kaetud körgha.ljastusega. Juurdep2iäs planeeringualale
toimub Ülesaare teelt. Planeeritava ala ligikaudne asukoht on määmtud alloleval Prangli saare
üldplaneeringu kaardil ja on piiritletud puoase kontuuriga:

i'lesoore lotgos

2. Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmlrk:
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmzirgi§ muuta kehtivat detailplaneeringutja
jagada kinnistu Tiitovi kaheks elamukrundiks ning konigeerida kehtiva detailplaneeringuga

m,üiratud €hitusöigust. Moodustatavalele elarnukrunlidele mäüiratakse ehitusöigus ühe
suvemaja ja abfüoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 80 m'z, ühtlasi
lahendatakse krundi tehnovörkudega varustamise pöhimötted, mäiäatakse hoonete
arhitekuused tingimused, kujundades naabruses asuva hoonestusega harmoneeruv4 saare
eripäIa arvestava ruumilise tervillahenduse.
3. Detailplaneeringu kooslamise ülesanne:

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritava maa-a-[a kruntideks jaotamine; krundi
hoonestusala m?üiraminei knmdi ehitusöiguse mäifuamirci detailplaneeringu kohustuslike
tehnovörkude ja -rajatiste ning
hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste,
avalikule teele juurdepääsuteede vöimaliku
; ehitise ehituslike tingimuste
ja
kuj
ringinpste määrarnine; liikluskoralduse
määramine: ehilise arhitektuuriliste
poturtrotete maaralntne: Kuta maaratnrne;
pöhimötete määramirei haljastBe ja

kallasrajale avaliku juurdepääsu tagamine; kurilegetuse riski vähendavate tingimuste
määramine; müra-, vibrasiooni-, saasteriski- ja insolalsioonitingimusi ning muid
keskkonnatingimusi tagavate nöuete seadmine; servituutide seadmise ja olemasoleva vöi
kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks mäairainise vajaduse mzirkimine; eespool
loetletud ülesannete elluviimiseks sundvöörandamise vöi sundvaldus€ seadmise vajaduse
märkimine
4, Vrstavus üldplaneeringüle:

D€tailplanee ng vastab Prangli saare üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele,
mis on vziikeelamumaa.

Detailplaneering vastab üldplaneeringu teemaplaneeringnle
ehiluslihgifiuste mddramine. Elam ehih.ße pöhimötted. ".

,,|/iimsi yalla

üldiste

Üldplaneerhgu teemaplaneeringusse ,.Rolr€vdrgß tik j.t miljöövdArtustikud alad." ei kaasattd
Viimsi valla saari, mistöttu teemaplaneeringust tulenevaid tingimusi detailplaneedngule ei
kohaldata.
5. Nöuded detailplaDeeringu

koost miseks:

I

5.1 Detailplaneering koostada möötkavas l:500 mitte enam kui
aasta vaflusele topogeodeetilisele alusplaanile, möödistada vähemalt 20 meetri laiune ala vziljaspool plarceritava
ala piiri.
5.2Planeerimisel arvestada üldplaneeringu leemaplarceringu,,Yiiusi volla üldiste
ehitusti gimüste mtidrqmine. Elamuehituse pöhikölted." nöudeid (leitav kodulehel:
http://usrv.viimsivald.ee/public/ul, rana.ffeemaplao Seletuskiri.od0, hoonete ehituslike ja
arhitektulrsele tingimuste määramisel pole lubatud funltsionatisllik käsitlus, hoonete
väisilrne m?ütramisel arvestada sobil,l§t ümbritseva miljööga.
5.3 Plan€eritavale alale on lubatud kavandada tiks üksikelamumaa kasutusotstarbega krunt
(olemasolev) ja kaks hooajalise kasutusega elamu krunti ning mää.ata uute hoonestamata
lsuntide ehitusöigus ühe kahekomxelise suvemaja ehitamiseks, suuriina lubatud körgusega
7,0 meetdt ümbritseva maapinna keskmisest kdrgusest katuseharja peale. Lisaks on lubatud
kummalegi krundile tiks abihoone, suuima lubarud körgusega 4,5 meetrit. Krundi suurim
lubatud ehitusalune pindala on 80 m,.
5.4 Detailplaneeriryuga mzituata larmdi haljastuse pöhimötteline lahendus, maapinna kdrguse
muutmine pole lubatu4 sälitada maksimaalselt olemasolev k6rghaljastus.
5.5 Juhul kui soovitakse planeerida piirdeid, tuleb detailplaneeringuga mä?ilata tingimused
piirdeaia asukohale, materjali(de)le ja tihedusele, arvestades sealjuues keskkonda sobivust.
Piirdeaia suurima lubaud körguse määümisel lähtuda väljakujunenud tayast.
5.6 Detailplaneeringu pöhijoonisel näidata juurdepäZisud kruntidele, vajadüsel määnta
servituudialad.
5.7 Lahendada sademevee &ajuhtimine.
5.8 Detailplaneeringu graalilise osa koosseisus esitada pöhijoonis ja tehnovörkude joonis
(M l:500). Planeeringu vormistamisel kasutada ruumilise planeerimise leppemärke (2013).
mis on kohandatud kaasaegsete n6uetega ja on leitavad Siseministeeriumi kodulehelt:
hltos://w_w_rl.siseministeeriunt.ee/et./teeet'usvaldkond/ruunriline-planeerinrine.
5.9 Detailplaneeringu lisana esilada kontaktvööndi plaan
vZihemalt tiks
planeeringulahenduse illustratsioon, et detailplaneeringu avalikustamisel ja otsustamisel
tekiks ruumiline ettekujutus kavandatavast keskkonnas j a hoonestusest.
5.10 Detailplaneering esitada vastuvötmiseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselr
oooniste vormistus nöutav formaadis +.dwg vöi +.dgn) dng kehtestamiseks minimaals€lt
viies eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt.
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