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Detailplaneeringu algatamine, lähteülesande
kianitamine ja keskkonnamöju stateegilis€
hindamise algatamata jätmiD€: Haabneeme
alevik, Kütitee 13, Küti tee 20, Küti tee L 2
ja osaliselt Küti tee löik I

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on varem planeeritud kahe olemasoleva elamukrundi
ühe transpordimaa sihtotstarb€ga katastriüksuse timberylaDeerimine neljaks elamukrundik
ning nendele juudepääsude lahendamine.

ja

ei kuulu ,,Kesktonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
§ 6 löik€s I nimetatud tegeluste nimistusse, mille korral keskkonnamöju

Kavandatav tegevus
seaduse"

(KeIUS)

strateegilise hindamise (KS[I) läbiviimine otr otseselt kohustuslik. Tegemist on kehtestatud
detailplaneeringuga ette nähtud kahe elamukrundi jagamisega neljaks krundiks. Kavatrdatav
tegews on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringute
,,Viimsi valla äldiste ehitustir8imuste määümine. Elamuehituse pöhimötted" ning
,,Rohevörgustik ja miljööväärtuslikud alad" kohane. Detailplareeringu ellurakendamisega ei
kaasrc olulist negatiivset keskkomanöju, mis v6ils ületada tegevuskoha keskkoonataluvust,
pöhjustada keskkonnas pöördurDatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervist ja heaolu
lähtudes KeHJS § 6 löigetes 2-4 sätestatust. Täps€mad keskkonnalingimused kavandatu
elluviimiseks määratakse detailplaleeringu koostamise käigus. Eeltoodule tuginedes ei viida
läbi eEldi eelhindamist KSH menetluse algatamis€ ille otsusamiseks. Arvestades eeltoodutja
juhindudes ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 2 löikest l, § 3 punktist l, § 6
löikest l, § 30 löike 1 pu*tist 2, ,,Planeeimisseaduse" § l0 löigetest 5 ja 7, ,,Viimsi valla
ehitusmääruse" § 3 löike puktist I ja § 9 löikest 7, ,Äeskkonnamöju hindamise ja
kesk*onnajuhtimissüseemi s€aduse" § 35 löiget€st I ja 5 ning arvestades OÜ Scandiks
17.03.2014. a taotlust ü l0-10/1487:

I

1.

Algarada detailplaneering Haabneeme alevikus kinnistutel Küti tee 13, Küti tee 20, Küti
lee L 2 ja osaliselt Küti te€ löik I nelja tlksikelamukrundi moodustamiseks ja krundi
ehitusöiguse mäliramiseks ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.
Kinnitada planeeringu lähteülesame vastavalt korralduse lisale.

3. Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aastajooksul planeeringu lähteülesatrde kiflitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus

detailplaneeringu esitamise tähtaja pi
detailplaaeeringu esitamis€ tähtaja
esitatu4 kaotab detailplaneeringu

tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne
Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt
kehtivlße.

4. Mitte

algatada keskkonnam6ju sFat€€gilist hindamist kiDnishxe
Küti tee L 2 ja osaliselt Kitti tee l6ik I detailplaneeringule.

Kltti tee 13, Kliti

tee 20,

5. Korralduse ja s€llega seotud dokumentidega on vöimalik tutvuda etteteatamiset Vümsi
Vallavalitsuses.

6. Korraldus jöostub teatavakslegemis€st.
7. Korraldusl or vöimalik vaidlustada Tallinna llalduskohtus @&nu mnt ?, Tallirn) vöi esilada
vaie Viimsi V
30 päeva jookrul arvdes koEalduse t€ataväksfegpmisesL

/,
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LÄHTEÜLE§ANTNE Df,TAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

l. Phneeritava

ala asukohtja ulatus:

Planeeritavasse alasse oD hölmatud olemasolevad üksikelamukrundid Küti tee 13 ja Küti tee
20 ning transpordimaa kinnistud Küti tee L 2 ja osaliselt Küti te€ löik L Idast, löumst ja

läänest külgneb planeeringuala elamukuntidega, pöhjast riigimetsaga. JuurdepäAs
planeeringualale toimub Küti teelt. Planeeritava ala asukoht on mätuatud alloleval skeemil.
piidtletuna punase kontuuriga:

t

L-r

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk:

Detailplaneedngu koostamise eesmzük on kehtiva krundijaotuse ja ehitusöiguse muutmine
nelja üksikelamukrundi moodustamiseks ja krundi ehitusöiguse määramiseks üksikelamu ja
abihoone ehitamiseks.
3. Vastavus üldplaoeeritrgule:

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus on
planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve väikeelamute maa.
Üldplaneeringu teemaplaneeringu ..Miljööväärtuslikud alad ja rohevörgusrik" kohaselt asub
planeeritav ala rohev6rgustikü puhveralal, küs on hoonestamine lubatud vastavalt
üldplaneeringuga määratud maakasutuse j uhtotstarb€le ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga
imötted" mZiziratud
..Viimsi valla üldiste ehitustingimuste mä.äramine. Elamue
tingimustele.

Üldplaneeringu teemaplaneeingu ,,Viimsi valla üldiste ehitusrhgimuste mitäramine.
Elamuehituse pöhimötted" kohaselt on ülsikelamukrundi vfim lubatud suurus planeeritaval
alal 1500 m'.
Planeeringuala paiknemino Rohevörgustiku teemaplaneeringus

:

ist--.
,,\t -J
4. N6uded detailplaneeringu koostamiseksr

I

4.1. DetailplaneeriDg koostada möötkavas l:500 mitte enam kui
aasta vanusele topogeodeetilisele alusplaanile, möödistada vähemalt 20 meetri laime ala v2iljaspool
planeeritava ala püri.
4.2. Planeeringuala knntide suurim lubatud täisehitus on kud 20 oZ krundi pindalast.
4.3. Knmdi ehitusala määramisel arvestada väärtusliku körghaljastuse olemasolu
maksimaalse säilitamise vöimalust.
4.4.

Kfindi

hoonestusala määramisel arveslada vöimaluseg4

et

ja

selle

tulevikus hakkab

planeednguala pöhjapoolsel püril kulgema suure liikluskoormusega tee.

4.5-

Ehitusöigüse mä?iümisel läihtuda üldplaneeringu teemaplatleeringu .-Viimsi valla

üldiste ehitustingimuste mzi.iüamine. Elamuehituse pöhimötted." nöuetest (leitav
aadressilt htrp://www.viimsivald.ee/kehtestatud-2), hoonete arhitektuurikeele määramisel
arvestada uute hoonete sobilust kontaktala olemasoleva hoonestusega ja tagada kvartali
terviklik arhitelluume miljöö.

ja

4.6. Detailplaneeringuga määmta pürete täpne asukoht
pöhimötteliDe arhitektuume
lahendus, lähtudes olemasolevast
kavandatavas arhitektoonikast ning tagades
tänavaruumi homogeense väljanägemise. Suurim lubatud piirde körgus on 1,5 meetrit.

ja

4.7. Tagada sademevee

?iraj

uhtimine.

4.8. Detailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada eraldi pöhijoonis ja tehnovörkude
joonis, detailplaneeringu lisana esitadä vähemalt tlks planeeringulahenduse illustatsioorL
et detailplaneeringu avalikustamisel
otsustamisel tekiks ruumiline ettekujutus
kavandatavast keskkonnast ja hoonestuse paiknemisest.

ja

4.9.

Avaliku arutelu koraldamine detailplaneeringu lahendus€ tutvust3miseks ei ole
kohustuslik, kui detailplaneeringu laheBdust hrtvustatakse planeeringuala
naaberkinnisasjade omanikele.

Detailplaneering esitada vastuvötmiseks kahes eksemplaris pabe*andjal ja digitaatselt
(iooniste vormistus nöutav fomnadis *.dwg vöi i.dgn) nitrg kehtestamis€ks mioimaalselt
viies eksemplaris paberkandjal ja digitaalselr

4.10.

5.

Vrjilikud kodk6l$tu!€d:

5.1. Pöhja-Eesti Päästekeskus

6.
6. I .

Kirjclikudsoisükohrd:

Planeeringuala kinnisasjade omanikud

6.2. Olemasolevate ja plaße.itavat€ tehnovö*ude vald4jad
6.3. Naaberkinnisasjade omanikud
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