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Dotailplaneeringu algatamine, l?ihteülesände
kinnitamine ja keskkonnamöj u stateegilise
hindamise algatamata jätrnin€: Viimsi
alevik, Daalia tee 12

Detailplaneeringu koostamise eesm?irk on tiksikelamukrundi jagamine kaheks
ehitusöiguse m,iäIamine ühe tiksikelamu j a abihoone ehilarniseks.

ja

krundi

Kavandatav tegews ei kuulu ,.Keskkomam6ju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse" (KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tegeluste nimistusse, mille konal keskkoonarnöju
straleegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kavandarav tegevus on Vümsi
valla mandriosa üldplaneeringu ja ütdplaneeringu teemaplaneeringu ,,Rohevörgusik ja
miljtiövätutuslikrd alad" kohane. Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist
negatiivset keskkoruamöju, mis v6iks ületada tege!ruskoha keskkonnataluvust, pöhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervistja heaolu lähludes KeHJS §
6 löigetes 2-4 sätestatust. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi KSH eelhindaDist KSH
menetluse algatamise üle otsustamiseks.
Arvestades eeltoodut ja juhindudes ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse., § 2 löikes,t l,
§ 3 punktist l, § 6 löikes 1, § 30 löikelpunktist2,,,Planeedmisseaduse"§l0löigetest5ja
7, ,.Viimsi valla ehitusmääruse" § 3 l6ike I punktist I ja § 9 löikes,t 7, ,fieskkonnamöju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 35 löigetest I ja 5 ning arvestades Peep
Ploomipuu 12. 128.201 3 . a taodust Dr I 0- I 0/707 I :

l.

Algatada detailplaneeing Viimsi alevikus kinnistul Daalia tee 12 füsikelamukruIldi
jagamiseks kaheks ja krundi ehitusöiguse mää&miseks ühe üksikelamu ja abihooue
ehitamiseks.

2. Kinnitada detailplane€ringu lähteülesaüte vastavalt korralduse lisale.
3. Kooskölastatud detailplaneering tuteb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aastajooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus

v6ib pdhjetrdatud taotluse alus€l pikendada detailplaneedngu esitamise tfitaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamis€ tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu erure
detailplaneeringu esitamise tähtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole t?ihtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.

4.

Mitte algatada keskkonnamoju strateegilist hindarnist kinnistu Daalia tee

12

detailplaneeringule.

5. Korralduse ja sellega seotud dokumentidega on vöimalik tut!,uda etteteatamisel Viimsi
Vallavalitsus€s.

6. Korraldus j öustub teatavakstegemisesl.

7. Koratbst on vöimalik
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LÄHTEÜLf,SANNE DETAILPLANEERINGU Ko0STAMISIK§
L Planeeritava ala asukohl ja ulstus:
Planeeritav ala asub Viimsi alevikus väljakujunenud hoonestusega elurajoonis ning hölmab
hoonestatud elamukunli Daalia tee 12. Löunast piimeb krunt AS-ile Milstrand kuuluva
kinnistuga. millel asub raudtee, läänesr elamukruntidega Begoonia tee 11 ja 13, pöhjast
elamukrundiga Daalia tee l0 ja idast Daalia teega. Planeeritava ala asukoht on m:iäatud
alloleval skeemil. piirirletuna punase kontuuriga:

I

t

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmiük on kahe üksikelamukrundi moodustamine
ehitusöjguse määramine ühe tiksikelamu ja abihoone ehitamiseks.
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3. Vastavus üldplatrccringule:

Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000. a otsusega

ü

1 kehrestatud Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu kohaselt jääb osa planeeritavast alast loodusliku rohumaa j uhtotstarbega alale.
mis kulgeb ca 45 meetri laiuselt raudtee-ä:irsel alal. samas on see tzinaseks valdavalt
hoonestatud. Plans § 8lg I'kohaselt on maakasutuse juhtotstarve üldplaneeringuga määratav
territooriumi kasutamise valdav otstarve. mis annab kogu mä,iralletud piirkonnale vöi
kvartalile edaspidise maakasutuse pdhisuunad. Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu
kohaselt on piirkoma territooriumi kasutamise valdav otstarve elamumaa, detailplaneeringuga
kavandatakse olemasoleva elamukrundi jagamist (planeeritava kinnistu maakasutuse
sihtotstarye on 100 7o clamumaa) ja ehitusöiguse määamist väljakujunenud eluajoonis
asuval krundil. Plans § 9 lg 7 kohaselr or kehtestarud üldllar
ingu pöhilahenduse
detailplaneeringuga muutmine: l) vastava maa-ala tildplaneeri(gugä
maakasutuse
juhlotstarbe ulatuslik muutmine; 2) üldplaneeringuga määratiild
se körguspiirangu
ületamine: 3) muu kohaliku omavalitsuse himangul oluline vöi atuslik üldplaneeringu

muutmine. Kuivdrd detailplaneeringuga ei kavandata ühtegi eelloetletud ulatuslikku muulu§
planeeritav tege\'üs lzihtub ümbruskoDnas väljakujunenud olukorast, ei ole käesoleva
detailplaneeringu puhul tegu üldisema planeeringu muutmist sisaldava detailplaneeringuga.
Detailplaneering vastab ka teemaplaneeringule ,,Viimsi valla üldisre ehitu§tingimuste
m,üiramine. Elamuehituse p6him6tted", mille kohaselt o! moodustatavate kruntide suurus
pikkonnas vähemalt 1200 m'?(plaseeritava ala suurus ou 2880 m'?), samuti ei sisalda va§uolu
planeeritav ala ei j?iä
teemaplaneeringuga ,Ä.ohevdryustik ja miljööväärtuslikud alad"
rohevörgustiku koosseisu, mis nähtub allolevalt teemaplaneeringu väljavöttelt.
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Noudeddetsilplaneeringukooslamiseks:

4.1. Detailplaneering koostada möötkavas

l:500 mitte enam kui

geodeetilisele alusplaanile, mdödistada vähemalt
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aasta vanusele topomeetd laiune ala väljaspool

planeeritava ala piiri4.2. Planeeringualale on lubatud kavandada kokku kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ja
määrata kflndi ehitusöiguse üksikelamule ja abfüoonele.
4.3. KruDdi ehitusöiguse määramisel arvestada üldplaneeringu teemaplaneeringu ,,viimsi
valla üldisle ehitustingimuste meüiramine. Elamuehituse pöhim6tted." nöudeid, hoonete
arhitektuuikeele mäairamisel arvestada sobivust kontaktala hoonestusega,
detailplaneednguga tagada hamooniline arhitektuume kesl&ond.
4.4. Pöhihoone (üksikelamu) ja raudree llihima döpme telje vahe tagada vähemalt 30 meetrit,
abihoone on lubatud rajada raudteele lähemale.
4.5. Planeerimisel arvestada .audteest lähtuva körgendatud mitratasemega, mistöttu näha
planeeringuga ette müra leevendavad m€etmed hoone pojekteerimisel.

4.6. Laheodada sademevee ärajuhtimine.
4.7. Planeerimisel arvestada, et kinnistu jäb kütuse veoks kasutatava raudtee ohualasse (800
m) - ehitamisel tüleb arvestada suuröruretuse riskiga (ptk 4-6, lk 28).
4.8, Detailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada eraldi pöhijoonis ja tehtrovörkude
joonis, detailplaneeringu lisana esitada vähemalt ilks planeeringulahendu§e illustiatsioon.

4.9. Detailplaneeringule ei ole vaja korraldada eskiislahendust tutvustaval avalikku arutelu ja
väljapanekut kui detailplaneedngule vöetakse naaberkinnisasjade omanike löüsolekud.
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Deaiiploeuirg esi&da (vqidu§el) näEtuv6hißE*s trt'es elrenplarii FEbc &a4isl ja
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