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Tarnmneeme küla, Tammneeme tee 55

detailplaneeringu algaramine, lähteülesande
kinnitamine ja keskkonnamöj u strateegilise
hindamise algatamata jätmine

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusöiguse mää&mine ühe kaksikelamu
kahe abihoone ehitamiseks olemasolevale elamuknmdile.

ja kuni

Kavandatav tegews ei kuulu,,Keskkonnamoju hindamise ja keskkoDnajuhtimissüsreemi
scaduse" (KCHJS) § 6löikes I nimetatud tege!,uste nimistusse, mille korral keskkonnamdju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kavandatav tegel'us on Viimsi
valla mandriosa ttldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu ,,Rohevorgustik ja
miljööväfiuslikud alad" kohane. Detailplaneedngu ellurakendamisega ei kaasne olulist
Degatiivsel kesklonnam6ju, mis vöiks ületada tegevuskoha keskkormataluvust, pöhjustada
keskkomas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu irimese tervist ja heaolu lährudes KoHJS §
6 löigeres 2-4 sätestatust. Eeltoodule tuginedes ei vücla täbi eraldi KSH eelhindamist KSH
mefletluse algatamise üle otsustamiseks.
Arvestades eeltoodut ja juhindudes ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 2 löikest l,
§ 3 punktist l, § 6 löikest l, § 30 l6ike I purktist 2, ,,Planeerimisseaduse" § 10 löigetest 5 ja
7, ,,Viimsi valla ehitusmääruse" § 3 löike I punktist I ja § 9löikest 7, ,,Keskkonnamöju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 35 löigetest ja 5 ning arvestades
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l.

Algatada delailplaneering TaNnneeme külas kinnistut Tammneeme tee 55 ehitus6iguse
maäramiseks ühe kaksikelamu ja küni kahe abihoooe ehitamiseks.

2. Kinnitada planeeringu lähteülesame vastavalt koralduse lisale.
3. Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aastajookul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsu§
vöib pöhjedatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taollus
detailplaneeringu esitamise t?ihtaja pikeudamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne
detailplaneeringu esitamise tlihtaja löppemist. Kui detaitplaneering ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneedngu algatamise otsus kehtivuse.

4. Mitte algatada keskkonnamöju straleegilisl hindamist kinnistu Tamrnneeme tee

55

detailplaneeringule.

5. Koralduse ja sellega seotud dokumentidega on vöimalik tutmda etteteatamisel Viimsi
Vallavalitsuses.

6. Korraldus jöusnrb teatavakstegemisest.
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LIiHTEÜLf,SANNE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISf,KS

l. Plareeritava ala asukoht ja ulatus:
Planeeritav ala hölmab 2330 m2 suurust elamukrunti Tammneeme tee 55, mis asub
Tammneeme tee ja Luhaäite tee ristumiskohal. Muuga lahest jziäb kinnistu ca 130 meetri
kaugusele, Juurdepääs planeeringualale toimub Tammneeme teelt. Planeerilava ala asukoht on
mzüüatud alloleval Viimsi valla mandriosa üldplmeeringu kaardil, piiritletuna punase
kontuuriga:
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2. Detailplaneeritrgu koostamise eesmärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmärk

on ühe kaksikelamu

ja kuni kahe abihoone

ehitusöi guse määranrine.

3. Vastrws üldplaneeringule:
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane Viimsi valta mandriosa üldplaneeringuga orl
planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve väikeelamute maa.

Detailplaneering vastab üldplaneeringu teemaplaneeri[gule,.Viimsi valla üldiste
ehitustingimuste määramine. Elamuehituse pöhimötted", mille kohaselt on moodustalavate
kruntide minimaalne suurus piirkonnas 1500 mr. Arvestades,€t planeeritava elamukrundi
suuus on 2330 m'1, vöimaldab see teemaplaneeringu peatükist 4.2 tuleneva metoodika
kohaselt planeerida krundile kaksikelamu.

Üldplaneeringu teemaplaneeringu ..Rohevörgustik ja miljööväärtuslikud alad'. kohaselt asub
kinnist'r puhveralas, kus maa-ala hoonestarnine on vöimalik vastavalt üldplaneeringu kohasele
maakasutuse juhtotstarbele
lzihtuvalt teemaplaneeringu ,.Viimsi valla üldiste
ehitustingimuste määramine. Elamuehituse pöhimötted" tingimustest.
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Nöüdeddetailplatrccringu koostamiseks:

l:500 mitte enam kui I aasta vanusele topogeodeetilisele alusplaanile. möödistada vähemalt 20 meeüi laiune ala välja§pool
planeeritava ala piiri.

4.1. Detailplaneering koostada möötkavas

4.2. Planeeringualale on Iubatüd kavandada üks kaksikelamu ja kuni kaks abihoonet.
4.3, Ehitusöiguse mzi?iramisel arvestada üldplaneeringu teemaplaneeringu

.,Viimsi valla

üldiste ehitustingimuste määramine- Elamuehituse pöhim6tted." nöudeid,

aftitektuurikeele määamisel arvestada sobil'ust ko[taktala

hoonete
hoonestusega,

detailplaneeringuga tagada harmooniline arhitektuume keskkond.
4.4. Detailplaneeringule kanda Looduskaitseseadtse
kitsendused.

§ 37 ja § 38 tulerevad asjakohased

4.5. Lahendada sademevee zirajuhtimine.
4.6. Hoonete paigutamisel krundile tagada, et ei halveneks nähta\Tls ristmikul.
4.7. Detailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada eraldi pöhijoonis ja tehnovörkude
joonis, detailplaneeringu lisana esitada vähemalt üks planeeringulah€nduse illustratsioon.
otsu§amisel tekiks ruumiline ettekujutus
et detailplaneeringu avalikustarnisel
kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest.
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4.8. Vähemalt ühe avaliku arutelu konaldamine detailplaneeringu lahenduse tutvustamiseks
on kohustuslik4.9. Detailplaneering esitada vastuvötniseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
ning kehtestamiseks minimaalselt viies eksemplaris paberkandjalja digitaalselt.

5.

Vajalikud kooskdlastused:

5.1. Pöhja-Eesti Päästekeskus
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6.

l.

Kirjalikud seisukohad:

Plane'eringuala kinnisasjade omanikud (kaasomand)
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