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Detailplane.€lingu al gatamine, lZihteülesande
kinnitamine ja keskkomamöj u strareegilise
hindamise algatamata j ätmine: Priogi kttla,
laaoeotsa tee I - 18, läaneotsa tee 20,
Laaneotsa tee 22, Laaneotsa tee 24,
LaaneliDnu tee 8, Laatrekivi tee 14,
Laanekivi tee l6 ja Laa[eotsa tee

Detailplaneeringu koostamise eesmitk on Viimsi Vallavalitsuse 27.03,2009. a koraldusega
151 kehtestatud Kingu VI ja RaDna maaüksuste detailplarcednguga mzüiratud
elamukrundi ehitusöiguse muutnine hoone suurima lubatud ehitusaluse pindala
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suurendamiseks.

Kavandatav tegerus ei kuulu ,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse'(KeHJS) § 6löikes I nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnamöju
stateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on otsesell kohustuslik. Tegemist on kehtestatud
detailplaneeringuga efte nähtud kavandatavate tegenrstele seatavate tingimuste
täpsustamisega. Kavandatav tege\,!s on Viirusi valla mandriosa üldplaneeringu ja
üldplaneeringu teomaplaneeringu ,,Rohevörgustik
miljöövä?ttuslikud alad" kohane.
Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist negatiivset keskkornamöju, mis vöiks
ületada tegevuskoha keskkonnatalu!,ust, pdhjustada keskkoDnas pitördumatuid muutusi vöi
seada ohtu inimese tewist ja heaolu lähtudes KeHJS § 6 löigetes 2-4 sätestatust. Täpsemad
keskkormatingimused kavardatu elluvümiseks määratakse detailplaneeringu koostamise
käigus. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi eelhindamist KSH menetluse algatamise üle
otsustamiseks. Arvestades eeltoodut ja juhindudes ,,Kohaliku omavalitsuse konalduse
seaduse" § 2 Iöikest 1, § 3 punkist
§ 6 löikest § 30 löike punktist 2,
ja
7, ,,Viimsi valla ehitusm:i.Ztuse" § 3 löike I puollist
,,Planeerimisseaduse" § l0 löigetest 5
I ja § 9 löikest 7, ,§eskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 35
löigetest I ja 5 nhg arvestades Mapri OÜ 11.12-2013. a taotlust nr 10-10/7031:
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Algatada detailplaneering Priagi külas kinnistutel Laaneotsa tee 1 - 18, laareotsa tee 20,
Laaneotsa tee 22, Laaneotsa tee 24, Laarclinnu tee 8, Laanekivi tee 14, l-aanekivi te€ l6ja
Laaneotsa teel üksikelamukrurdi ehitusöigusega mäiLatud suurima lubatud ehitusaluse
pi[dala muutmiseks kuni kümme protsenti krundi pindalasr.

2. Kinnirada planeeringu

lähteülesanne vastavalt konalduse lisal€.

3. Kooskölastätud detäilplaneerilg tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hitjemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus

vöib pöhjendatud taotluse alusel pikendada delailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplatreeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiUemalt füs kuu enne
detailplaneedngu esitamise tähtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegseh
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.

4. Mine algatada keskkomamöju strateegilisl hindamist kimistute t-aarcotsa tee I Laaneotsa tee 20, Lsaneotsa tee 22, LaaDeotsa te€ 24, LaaDelimü tee 8, Laaekivi tee
l,sanekivi t€e
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ja Laaoeotsa tee detailplanecringule.

5. Korralduse ja sellega seotud dokunrentidega on vöimalik tutvuda etteleatamisol ViiEsi
Vallavalitsuses.

6. Konaldus jöustub teatavakst€gernisest.
7. Konaldust on
vaie Vümsi
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7, Talinn) v6i esitada
Talima Hal&skohtus (Pämu
30 päevajooksul arvates konalduse teatavakstegemis€st.
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LAHTEÜLESAI.INE DETAILPLANEERINGU KoosTAMIsEKs
l. Platreeritsva ala asukoht ja ulalus:
Planeeritavasse alasse on hölmatud endistele kinnistutele Kingu VI ja Ranna I planeeritud
üksikelamukundid ja Laaneotsa tee. Lääne poolt külgneb planeeringuala 50 meetri laiuse
metsa-alaga. mis omakorda piimeb endise aiandusühistu Mäinni tenitoo umiga. Juurdep?üis
planeeringualale on kavandatud Vardi teelt. Planeedtava ala asukoht on mä:imtud alloleval
skeemil. piiritletuna punase kontuuiga:

2. Detailplaneeringu koostrmise eesmärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtiva ehitusöiguse muutmine elamukrundi
suurima lubatud ehitusaluse pindala suurendamiseks kuni l0 % krundi pindalast, s.t krundi
planeeritav ehitusalune pindala on ligikaudu 350 m,.
3. Vastayus üldplaneeringule:
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Detailplaneering on üldplaneeringu kohane
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus on
planeeritava ala maaliasutuse juhtotstarve väikeelamute maa hajaasustusviisil.
Üldplaneeringu teemaplaneeringu ,.MiljöövZiärtuslikud alad ja rohevörgusrik. kohasett asub
planeeritav ala rohevör$rstiku puhveralal. kus on hoonestarnine lubatud vasavalt
üldplaneeringuga mäiüatud maakasutuse juhtotstarbele ja üldplareeringu teemaplaneeringuga
..Viimsi valla üldiste ehitustingimuste mzi.ziramine. Elamuehituse pöhimötted" mä.äratud
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Planeeringuala paiknemine Rohevöryustiku teemaplme€ringus:
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4.

Nouded detailplaDeeringu koost8misek§l

4.1. Detailplaneedng koostada mdötkavas

l:500 mifte enam kui I aasta vaous€le topo20 meetri laiuoe ala välja§pool

geodeetilisele alusplaanile, m6ödistada vähemalt
planeeritava ala

piiii.

on krundi üiisehitus lubatud Eäärata kuni l0 % krutrdi pindala§t,
gnrpeerides hooncstusalad viisil, mis vöirnaldab väljaspool ehitusala säilitada

4.2. Ptaneeringualal

kompaksed puistuatad. Maapiroa reljeefi ja niiskusreäimi muutrrine pole lubatud.
4.3. Lubatud ehitusalad krunrtil määrata küllaltki tltpselt kavaDdatava hoone asukoha suhtes,
körghaljastuse likvideerimine vöib toimuda üksnes tubatud ehitusalal (vajadusel tähistada
ka seal säilitatavad puud) ja sissesöidute€del.

,lümsi

valla
üldiste ehitustingimu§e mäilramine. Elamuehituse pdhimötted." nöudeid, hoorcte
arhitektuudkeele mätuamisel arvestada sobivusl kontaktala hoonestu§ega ja tagada
planeeringuala terviklik arhitektuume kesk*oud.

4.4. Ehitusöiguse mäliramisel avestada lildplaneeringu teemaplaneeringu

4.5. Tagada sad€mevee ärajuhtimine.
4.6. Detailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada eBtdi pöhijoonis ja tehnovftkude
joonis, detailplaneeringu lisana esitada vähemalt üks planeeringulaheaduse illustratsioor"
otsustamisel tekiks ruumiline ettekujutus
et detailplareeringu avalikustamisel
j
paiknemisest.
kavandatava§ keskkomas,t a hoonestuse

ja

4.7. Vähemalt ühe avaliku arutelu konaldamine detailplaoeeringu lahenduse tut!'ustamiseks
on kohustuslik.
4.8. Detailplane€ring esitada vastuvötmiseks kahes eksemplads paberkandjal ja digitaalselt
niag kehtestamiseks minimaalselt vües eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt.

4.9.Enne detailplaneeringu kehtestamist peab olema otsustatud detailplaneeringuga
kavandatud te€de, tehnovorkude ja avaliku haljastu§e Bjarnise kohustu§ ning nende
omandikuulu!'us.
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V&j&likud koosk6l$tused:

l. Pöhja-Eesi

Pääsrekeskus

6.

Kirjalikudseisukohad:

6.1. Planeeringuala kinnisäsjade omanikud
6.2. Olemasolevate ja planeeritavate tebnovörkude valdajad
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