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Haabneeme alevikus Höbepaju tee 1
detailplaneeringu al gatamine, lähteülesande
kinnitamine ja keskkonnamoj u strateegilise
hindamise algatamata jätmine

Detailplaneeringu koostamise eesmaük on ilksikelamukrundi ehitusöiguse mä?immine ühe
liksikelamu ja abihoone ehitarniseks.
Kavandatav tegeqrs ei kuulu ,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse" (KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tegewste nimistusse, mille konal keskkonnamöju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kavandatav tegevus on Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneoriogu ,,Rohevörgustik ja
milj&tvätutuslikud alad* kohane. Detailplaneeringu ellunkendamisega ei kaasne olulist
negatiivset keskkornarnöju, mis vöiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, pöhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu irfmese tervist ja heaolu läihtudes KeHJS §
6 töigetes 2 4 sätestatust. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi KSH eelhindamist KSH
menetluse algatamise üle otsustamiseks.
Arvestades eelroodut ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 löikest l,
§ 3 punktist 1, § 6 löikest l, § 30 löike I punktist 2, plarc€dmisseaduse § 10 löigetest 5 ja 7,
Vümsi valla ehitusmääruse § 3 löike 1 punktist I ja § 9 löikest 7, keskkonnamöju hindarnise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 ldigetest I ja 5 ning arvestades 31.07.2014. a
taotlu§ Dr 10-10/4157:

1. Algatada detailplanee.ing Haabneeme alevikus kinnistul Hdbepaju tee
ehitusöiguse Drällnmiseks ühe äksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

I üksiketamukrundi

2. Kinnitada detailplarceringu lähtetilesame vastavalt korralduse lisale.
3. Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aasra jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus

vöib pöhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne
detailplaneeringu esitamise tähtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole t?ihtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse,

4.

Mitte

algatada kesktonnamöju skateegilist hindamist kinnistu Hdbepaju

tee

1

detailplaneeringule.

5. Konalduse

ja

sellega seotud dokumentidega on vöimalik tutluda etteteatarnisel Viimsi

Vallavalitsuses.

6. Korraldus jöustub teatavakstegemisest.

7. Kouaühst on vöiuralik vaiallustada Tallimi l&tü§kdn§ (P.äInu mtrt 7, TaUim) v6i esiath
vaie Vümsi Vallavalih$elo 30 päsvajooksul arvdes koualüre r€dsvdsbg€rüisesL
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LAHTEÜLESANNE DETAILPLANEERINGU KoosTAMIsEKs
L Planeeritava ala asukoht ja ulatus:
Planeeritav ala asub Haabneeme alevikus väljakujunenud hoonestusega elurajoonis endise

suvilaühistu territooriumil. Plane€ritav

krunl on ümbritsetud teiste

hoonestatud

elamukruntidega, kagust piimeb Höbepaju teega, millelt ühtlasi toimub kundile juurdepääs.
Planeeritava ala asukoht on määratud alloleval skeemil, piiritletuna punase kontuuriga:

2. Detailplaneeringu koostamise eesnrärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmzhk on krundi ehitusöiguse mAüiramine ühe üksikelamu ja
abihoone ehitamiseks.
3. Vastavus üldplaneeringule:

Detailplaneering vastab Viimsi Vallavolikogu I I .0 I .2000. a otsusega ü I kehtestatud Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringule, mille kohaselt asub planeeritav ala väikeelamute maa
juhtotstarbega alal.

Arvestades, et tegu on väljakujunenud krurdisauktuud ja tänavatevorguga nöukogude
ajaj?iryul üjatud aiandusühistu teritooriumiga, ei ole vöimalik ega üldplaneeringu
teemaplaneedngu ,,Viimsi valla üldiste ehitustingimuste m?iäramine. Elamuehituse
pohimdtted" p€adikist 4.1.1 tulenevalt ka vajalik kohaldada köiki teemaplaneeriqgust
tulenevaid n6udeid jättes körvale asjaolu, et krundi suurus ei vasta piirkonna uuiele
kruntidele esitatavatele nöuetele (tegu ei ole ka uue krundiga), tuleb planeerimisel arv€stada
lisaks krundi kitsast ja pikaksvenitatud kuju, mistöttu ei saa kohaldada ka 7,5 meet laiust
kuja naaberkrundi piirisl. Samuti tuleb arvestada piirkonnale iseloomulikku ehitustava ja
Iubada krundile &aditsiooni kohase abihoone ehitamist, kuigi tegu on alla 1000 m'1suuruse
krundiga, kuhu teemaplaneeringu kohaselt pole abihoone ehitamine Iubatud.

ei sisalda vastuolu
miljöövä.Zirtuslikud alad" - planeeritav ala
Detailplaneering
al

,,Rohevörgustik ja
ei jää rohevörgustiku koosseisu, mis nähtub
teemaplaneeriDguga

lolevalt teemaplaneeringü väliavottelt.

4.

Nduded detailpluserbgu koostauisek§:

I

4.1. Detailplaneering koostada möötkavas l:500 mitte enam kui
aasta vanusele topogeodeetilisele alusplaanile, mdödistada vähemalt 20 meetd laiune ala väljaspool
planee tava ala piiri.
4.2. Planeeringualale
ehitamiseks.
4.3.

on

lubatud mäirata ehitusöigus ilhe üksikelamu

ja

abihoooe

Knudi suurim lubatud täisehitus on 20 % krundi pindalast, elamu suurim lubatud k6rgus
olemasolevast maapinnast on 8,5 meetdt, abihoorcl kutri 5,0 meetrit. Hoonete
arhitektuurikeele (s.h katusekalde) mä?tramisel, arvestada sobivust kontaktala
hoorcstusega, detailplaneeliquga tagada hamooniline arhitektuume keskkond.

4.4. Hoooete kauguse määramisel Höbepaju tee poolse$ krundipiirist tagada vöimalus
vähemalt kahe auto parkimiseks oma kundil.

4.5. Lahendada sademevee

äiraj

uhtimine.

4.6. Plarcerimisel arvestada, et Viimsi valla territoorium astrb osaliselt körgeneaud
radooniohuga piirkoünas, Enne krundile hoone projekleerimi§l on soovitav täpsustada
pirnase radoonisisaldus ja vastavalt möötmistulemustele vajadusel rkendada meetrneid
radooni eluruumidesse sisseimbumise tökestamiseks.
4.7. Detailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada pöhijoonis ja tehnovörkude joonis,
derailplaneeringu lisara esitada v?ihemalt üks planeeringulahendust illustreeriv joonis.
4.8. Detailplaneeringule ei ole nöutav korraldada eskiislahendust tutlnstavat avalikku arutelu
ja vitljapanekut kui detailplareeringule vöetakse naaberkinnisasjade omanike nöusotekud.
4.9. Detailplaneering esitada (vajadusel) vastuvötmiseks kahes eksemptaris paberkandjal ja
digitaalselt ning kehtestamiseks minimaalselt viies eksemplaris paberkandjal ja
digitaalselt (*.dwg vöi +.dgn, lisaks *.pdfl.
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Pöhja-Eqsti Päästekeshs
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Vajalikudkoeok6luittrd:
Kirjelikudreirukoiedr

Planeeringuala kinniqasja

oraaik

6.2. Naabe*innisaqiade o'nrnikud (iuhul kui soo-rtäkse nkendada Plans § 22 kobäst €dsust
planeedngu meaedemisel)
6.3. Olmasolevate ja plane€ritavate
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