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Pringi külas, kirmistu Rohuneeme tee 6la
detailplaneeringu algatamine, lfiteülesande
kinnitamine ja keskkonnamdju strateegilise
hindamise algatamata jätmine ning Viimsi
Vallavalitsuse 21.06.2013 konalduse nr 742
,,Delailplaneeringu algatamine.ia l.ihteülesande
kinnilamine ning keskkonnamdju strateegilise
hihdamise algatamata jamine: Pringi küla,
kinnistu Laiqari ja sellega piirnet, ele-ald'
osaline muutmine

Detailplaneeringu koostamise eesmzirk on kirmistu Rohuneeme tee 6la liitrnine
naabe*innistuga Rohuneeme tee 59d, mille detailplaneering algatati Viimsi Vallavalitsuse
21.06.2013. a konaldusega nr 742, ja moodustatava krundi täiendava ehitusöiguse mä.äramine
olemasoleva ridaelamusektsiooni laiendamiseks ja abihoonete ehitamiseks.
Kavandatav tegevus ei kuulu ,,Keskkormamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse" (KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnamöju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tege\Trs ei kuulu
KeHJS § 6 löikes I nimetatute hulk4 peab otsustaja selgitama väilja, kas kavandatav tegelus
kuutub KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Kavandatav tegews, milleks on
elamuraa sihtotsta6ega krundile ehitus6iguse määramine ühe üksikelamu ja kuni kaheksa
abihoone ehitamiseks, ei kuulu KeHJS § 6 l6ikes 2 nimetatud valdkondade hulka.
illdplaneeringu
Kavandatav tege!1rs on Viimsi valla mandriosa tildplaneeringu
ja
teemaplanee ngu ,,Rohevorgustik
miüööväärtuslikud alad" kohane. Detailplaneeringu
ellurakendamisega ei kaasne olulist negatüvset keskkonnamdju, mis vöiks ületada
tegewskoha kesl4connataluvust, pöhjustada keskkomas pöödumatuid muutusi vöi seada ohtu
4 sätestatust. Täpsemad
inimese tervisi ja heaolu, lähtudes KeHJS § 6 löigetes
keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks määratakse detailplaneeringu koostamise
käigus. Eeltoodule luginedss ei viida läbi eraldi KSH eelhindamist KSH menstluse algatamise
üle otsustamiseks.
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Arvestades eeltoodut ja juhindudes ,,Kohaliku omavalitsuse konalduse seaduse" § 2 löikest l,
§ 3 punktist l, § 6löikest 1, § 30 löike I punktist 2, ,,Planeerimisseaduse" § 10 löigetest 5
ja 7, ,,Viimsi valla ehitusmäairuse" § 3 löike I punktist l ja § 9löikest 7, ,,Keskkonnamöju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 35 löigetest I ja 5 ning arvestades Rein
taotlust (legistreeritud valla dokumendiregistris 20.04.2015
Annusveri 17.04.2015.
numbdga l0-10/2200):
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l.

ülas
Algatada detailplaneering Pringi
ja
Rohuneeme tee 6la
Rohuneeme te

Rohuneeme

tee 6la,

kinnistute
moodustatava krundi ehitusöiguse

määmmiseks olemasoleva ridaelamusektsiooni laierdamiseks ja abihoonete (koos
olemasolevate abihoonetega mitte tlle kaheksa abihoone) ehitamiseks, krundi
tehnovörkudega varustamise pöhimötete mä?iramiseks ja juurdepääsude lahendamiseks.

2. Kinnirada planeeringu lähteülesa

re vastavalt kormlduse

lisale

l.

3. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 2l-06.2013, a korralduse nr 742 punkti I ja sönastada see
jiügnevas rcdaktsioonis: ,Algatada detailplaneerirg Pringi külas kin[istul Laigari ja
sellega piirneval mere-alal ehitusöiguse määramisekr lainekaitse muuli ja uue slipi
ehitamiseks, paatide hoidmise koha ja ranra kindlustusrajatise rajamiseks ja
ratrrakindlustuse tsguse maapinna täilmiseks kallesrajs ulatuses, lisaks ehitusöiguse
mäiramiseks kuni k heksa .biboone (koos olclrlasolevatega) ehitimiseks
ehituskeeluvööndisa väljaspool asuval krundi osal."
4. Kinnistute Rohuneeme tee 6la ja Rohuneeme tee 59d (endise nimega Laigari)
kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötniseks hiljemalt
kahe aasta jooksul käesoleva korralduse vastuvotmise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
vöib pöhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega, Taodus
detailplaneeringu esitamise üihtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu erme
detailplaneeringu esitamise tähtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.

5. Mitte algatada keskkonnamöju shateegilist hindamist kinnistu Rohuneeme tee 6la
detailplaneeringule.

6. Konalduse
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sellega seotud dokum€ntidega oa vöimalik tutvuda etteteatamis€l Viimsi

VallavalitsLses7. Korraldus jöustub teatavakstegemisest.

8. Konaldust on vöimalik vaidlustada Ta.llinna Halduskohtus (Pämu mnt 7, Tallinn) vöi esitada
jooksul arvates korralduse teatavakstegomis€sl
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Viimsi Vallavalitsuse
26.06.2015 konaldusele nr I153

LAHTEÜLESANNE DETAILPLANEERJNGU KOOSTAMI§EK§
l. PlaDeeritsvs ah asukoht js ulatus:
Käesoleva korraldusega algatava detailplaneeringuga hölmatud krundi suurus on ll34 m'z
ning sellel paikneb ridaelamusektsioon. Planeeritav krunt külgneb pöhjast kinnistuga
Rohuneeme tee 6lb (kus asub samuti ridaelamusektsioon), idast Rohuneeme teeg4 löunast
elamukrundiga Rohuneeme tee 59c ja läänest kinnistuga Rohuneeme tee 59d. Juurdepaiäs
krundile toimub Rohuneeme teelt Planeeritava ala asukoht on määratud alloleval skeemil,
piiritletuna punase konruuriga:

2. Detailplaneeringu koostamise eesm§rk:

Detailplaneeringu koostamise eesm2irk on kinnistute Rohuneeme tee 6la ja Rohuneeme tee
59d liitmine ja moodustatavale krundile tliiendava ehitusöiguse määramine olemasoleva
ridaelamusektsiooni laiendamiseks ja kuni kaheksa abihoone ehitamisek§ (koos olemasolevate
abihoonetega).

3. Detailplaneeritrgu koostaDise ülesanne:
Detailplaneeringu koostamise tilesanne on planeeritava maa-sla krundi piiride ja ehitusöiguse
liikluskorralduse
mäüiramine, krundi hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-alade
määramine, haljastuse
heakonastuse pöhimölste määnmine, kujade mä2iramine,
tehnovörkude ja -rajatiste asukoha määmrnine, keskkonnalingimuste seadmine planeeringuga
kavandatu elluviimiseks, hoone olulisemate arhitektuufinöuete, servituutide vajaduse
määmmine, kuritegevuse risk€ vähendavate nöuete ja tingimuste seadmine.
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4. Vastavus üldplaneeringule:

Detailplaneeringuga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa tildplaneeringule, mil
kohaselt on piirkonna territooriumi kasutamise otstarve väikeelamute maa.

Üldplaneeringu teemaplaneeringuga,,Miljööt'titirtuslikud dlad ja rchevölgustit'
detailplaneering vastuolu ei sisald4 sest käesoleva otsusega hölmatav krunt ei jäi
rohevörgustiku aladele.
Detailplaneeringuga pole kavas teha ettepanekut üldplaneeringu teernaplaneerhgu
valla üldiste ehitustingimuste mcüiramine. Elamuehiture pöhimörred " muutmiseksPlaneeritav ala O
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Kinnistu paiknemine Rohevöryustiku teemaplaneeringus

5. Nouded

5.1.

detailplaneeringu koostamiseks:

Detailplaneering koostada möötkavas l:500 mitte enam kui 1 aasta vanusele topogeodeetilisele alusplaanile, mö&istada vähemalt 20 meetri laiune ala väljaspool
planeeritava ala piiri.

5.2. Detailplaneeringuga ßänla ette planeeritava krundi lütrfne

naaberkrundiga

Rohurcem€ tee 59d ning moodustada üks elarnukunt.

5.3.

Planeedngualale on lubatud mä2hata ehitusöigus olemasoleva ridaelamusektsiooni
laiendamiseks, vöimalusega ühendada sektsioon varcm planeedtud hoonega krundil
Rohune€me tee 59d.

5.4.

Ehitus6iguse mä?iramisel arvestada üldplaneeringu teemaplaneeringo ,,Viimsi ralla
üldiste ehit stingimuste mddrarfüne. Elanaehituse pöhimötted" (leitav aadressilt:
hnp://ws§.viimsivald.ee/public/$y_vana,/Teemaplan Seletuskiri.pdfl nöudeid,
hoonete arhitektuurse välisilme m?iäramisel arvestada sobivust kontaktala
hoonestusega, detailplaneeringuga tagada harmooniline arhitektuume keskkond.

5.5.
5.6.

Parkimiskohad planeerida krundisisesed.

Detailplaneeringu gaafilise osa koosseisus esitada pöhijoonis

ja

tehnovörkude

joonis, detailplaneeringu lisana esitada vähernalt üks planeeringulahenduse
illushatsioon (3D), et detailplaneeringu avatikustamisel ja otsustarnisel tekiks
ruumiline ettekujutus kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest-

Detailplaneering esitada vastuvötrniseks digitaalselt

(*.pdf

fomaadis)

paberandjal minimaalselt kahes eksemplaris, kehtestamiseks digitaalselt (*.dw
+
.dgn formaadis ja * .pdf formaadis) ning paberandjal viies eksernplaris.
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