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Rohunegme külas asuva kinnistu Rohun€eme
tee 144 detailplaneeringu algatarnine,

ja keskkonnamdju
strateegilise hindarnise algatamata jätmine
lZihteülesande kirmiramine

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruDdi ehitusoiguse mzi2hamine ühe kaksikelamü
abihoone ehitamiseks.

ja

Kavandatav tegevus ei kuulu,,Keskkomamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse'(KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tege!,uste nimistusse, mille korral keshlionnam6ju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohüstuslik- Kavandatav tege!,us on Viimsi
valla maadriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeingu ,,Rohevörgustik ja
miüööväärtuslikud alad" kohane. Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist
negatiivset keskkonnamöjq mis vöiks ületada tegevuskoha keskkoDnataluvust, pöhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tervist ja heaolu lähtudes KeHJS §
6 löigaes 2-4 sätestatust. Eeltoodule tuginedes ei viida l2ibi eratdi KSH eelhindamist KSH
menetluse algatamise üle otsustamiseks.
Arvestades €eltoodut ja juhindudes ,(ohaliku omavalitsus€ koiralduse seaduse" § 2 löikest 1,
§ 3 punktist 1, § 6löikest l, § 30 löikeIpunktist2,,,Planeerimisseaduse"§l0löigetest5ja
7, ,,Viimsi valla ehitusmä.äruse" § 3 l6ike I punktist I ja § 9löikest 7, ,ßeskkoDnamöju
hindamise ja keskkonnajuhtimissitsteemi seaduse" § 35 löigetest I ja 5 ning arvestades 0Ü
Piibeleht Varähaldus 20.03.2014. a taotlust l0-10/1576:

l. Algatada detailplaneering

Rohuneeme külas kinnistul Rohuneeme
ehitusöigus€ määmmiseks ühe kaksilrelamu ja abihoone ehitamiseks.

2. Kinnitada

tee l,t4 kündi

detailplarce ngu lähteülesanne vastavalt korralduse lisale.

3. Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul plareedngu lähteülesatrde kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus

vöib pöhjendatud taotluse allsel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne
detailplaneeringu esitamise tähtaja löppemist. Kui detailplaneedng ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.
4.

Mitte algatada keskkonnamöju strateegilist hindamisf kinnistu Rohuneeme tee

144

derailplaneeringule.
5. Korralduse

ja

sellega seotud dokumenridega on vöimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi

Vallavalitsuses-

6. Koraldus jönstub

teatavakstegemisest.

7. Konalilust crr{rimtil rdd*aaä &[i@Ud&dd!§ (F6mu mt 7, Tsuim),-t6i E§b&
mie \tEnri vqltctllr[1esellu30.Bg]"jodql at re.6koncldli9@8r!Wit{!r@.
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LÄHTEÜLESANNE DETAILPLANEERINGU KoosTAMIsEKs
l. Planceritava ala asukoht ja ulatus:
Planeeritav ala on olemasoleva hoonestusega elamukurt. mis asub Rohuleeme külas
väljakujunenud hoonestusega elumjoonis ja piimeb lijänest Rohuneeme teega ning p6hjast,
idast ja löunast teiste elamukuntidega. Planeeritava ala asukoht oD mai?iratud alloleval
skeemil, piidtletuna punase kontuudga:

2. Detailplsneeringu koostamisc eesmärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmaük on krundi ehitusöiguse määramine ühe kaksikelamuja
abihoone ehitamiseks.
3. VastaYus üldplaneeringule:

I kehtestatud Viimsi valla mandriosa
planeeritav ala väikeelamute maa juhtotstarbega alale, mis

Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000. a otsusega nr
üldplaneeringu kohaselt

jäb

tähendab, et detailplaneedngu koostamise eesmärk vastab üldisemale planeeringule. Samas on

üldplaneeringus tähistatud elektri körgepingeliinide asukohad- mis kulgevad kirde-kagu
suunaliselt piki kruDti ja millest tulenevate piirangutega peab planee misel arvestama.

Detailplaneering vastab üldplaneeringu teemaplaneedngule ,,Viimsi valla üldiste
ehitustingimuste määramine. Elamuehiruse pöhim6tted", mille kohaselt on moodustatavate
kruntide minimaalne suurus piirkonnas 1200 m,. Kuivörd planeeritava ala suurus on 2002 m,,
vöimaldab see teemaplaneeringu peatükist 4.2 tuleneva metoodika kohaselt planeerida
krundile ka kaksikelarnu.
Detailplaneedng ei sisalda otsest vastuolu teemaplaneeringuga .^Miljööväärtuslikud alad ja
rohevörgustik". kuid teemaplaneeringuga on tehtud eftepanek, siduda vdimalusel tuumalalt
nr I lzihtuv rohekoridor ranna-alaga ning on näidatud selle vöimalik jätkusuund. Viimane
kulgeb risti üle planeeringuala-

Planeeringuala paiknemine rohevörgustiku teemaplaneeringus:
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Ndudeddetailplanecringukoostamiseks:

l:500 mitte enam kui 1 aasta vanusele topogeodeetilisele alusplaanile, möödistada v:ihemalt 20 meetri laiune ala väljaspool

4.1. Detailplaneering kooslada möotkavas
planeeritava ala piiri.
4.2. Planeeringualale
abihoonele.
4.3.

on lubatud määata

ehitusöigus ühele kaksikelamule

ja

ühele

Krudi

ehitusöiguse mä?irarnisel arvestada üldplaneeringu teemaplaneeringu ,,Viimsi
valla üldiste ehitustingimuste maiäamine. Elamuehituse pöhimötted." (leitav aadressilt:
http://w$'§ .viimsir,ald.ee/public/$$ vana/Teenraplan Seletuskiri.odD nöudeid. hoonete

arhitektuurikeele määramisel awestada sobivust kontaktala

hoooestusega.

Detailplaneeringuga tagada harmooniline arhitektuume keskkond.
4.4.

Hoonete asukohtade m?iäramisel anestada olemasolevatest elektri körgepinge
öhuliinidest tulenevaid kaitsevööndeid ning vajadusel kaaluda vÖimalust elektriliini
maakaablisse paigaldamiseks.

a

4.5. Planeerimisel
estada maanteest lähtuva körgendatud müratasemega ning n?iha ette
mtira leevendavad meetmed hoone projekteerimisel.

4.6. Lahendada sademevee ärajuhtimine.
4.7. Derailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada eraldi pöhijoonis ja tehnovörkude
joonis. detailplaneeringu lisana esitada vähemalt üks planeeringulahenduse illustmtsioon
koos kontaktala hoonestusega (detailplaneedngud on kehtestatud ka naaberkinnistutele
Eigi Ija Rootsi VIII).
4.8. Vzihemalt ühe eskiislahendusl tutvustava avaliku arutelu korraldamine on kohustuslik.

4.9. Detailplaneering esitada vastuvötmiseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
ning kehtestamiseks mi maalselt viies eksemplaris paberkandjal ja digiualselt.

5.
5.

l.

Vajaliküd koosk6lastused:

Pöhja-Eesti Päästekeskus

5.2.ldsaatc€dnat

6. Kiijililuilrcisulded:
6.1- Plamcringuala tinnigeda

omaik

62. Naaberkiruisasiaih onanihd
6.3. OlEEäsol6vrssjEplaDs€rifä\E6 ü,b,lovörtEde vdtd4iad

vatlisdkßte

