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Detailplaneeringu algatamine, l2thteülesaade
khritamirc ja keskkonnamöj u strateegilise
hindamise algatamata jflmine: LaiaküI4
Väike-Käspre

Detailplaneeringu koo§lamise eesmiLk on hoonestatud elamukruodi jagamine kaheks, krundi
ehitusöiguse mä.äramine ühe tiksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning juüdepziäsu
lahetrdamine moodustatavatele krutrtidele.

Kavandatav tegeyus ei kuulu ,.Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse" (KeHJS) § 6löikes 1 nimeiatud tegeluste nimistusse, mille korral keskkonnamöju
§trateegilis€ hindamis€ (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kavandatav tegevus on Ägrumäe
küla, Laiaküla küla ja osalisell Muuga küla üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu
ellurakendamisega ei kaasne olulist legatiivset keskkonnamöju, mis vdiks tiletada
tegevuskoha keskkonnatalwust, pöhjustada keskkoDnas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu
inimese tervisl ja heaolu lfitudes KeHJS § 6 löigetes 2-4 sätestatust. Kinnistul ei ole
teadaolevalt toimunud keskkonnaohtlikke tegelusi, mis seaksid piiranguid selle
sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Täpsemad keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks
mäziratakse detailplaneeringu koostamise kägus. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi
eelhindamist KSH menetluse algatamise üle otsustamiseks.
Arvestades eeltoodut ja juhindudes ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 2 löikest I ,

§3punktistl,§6löikestl,§30löikelpunktist2,,Jlaneerimisseaduse"§10töigetest5ja
7, ,.Viimsi valla ehitusmä.äruse" § 3 löike I puDktist I ja § 9 löikest 7, ,,Keskkonnamdju
hindamise ja keskkonnajuhtimisstisteemi seaduse" § 35 löigerest I ja 5 ning aluseks vöttes

Aleksandr Fedorovi 3.10.2013. a taotluse nr 10-10/5455:

detailplaneering Laiaküla ktilas kinnistul Väike-K?ispre ja sellega piimeval
Lilleoru tee löigul kinnistu jagamiseks kaheks üksikelamulrundiks, krundi ehitusöiguse
mää&miseks tihe liksikelamu
abihoone ehitamisels ning kruodile mahasöidu

l. Algarada

ja

lahendamiseks.

)

Kirnitada planeerilgu lähteülesanne vastavalt korralduse lisale.

3. Kooskölastatud detailplaneering

ruleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt

kahe aastajooksul planeeringu l?ihteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus

v6ib pöhjendatud laotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitaEise tähtaega. Taotlus
detailplanee ngu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne
detailplaneeringu esitamise tähtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehti!.use.
4.

Mitte algatada
detailplanee ngule.

keskkonnamöju strateegilist hindamist kinnistu Väike-Käspre

5. Konakfurs ja scllego seotud dotumrnttdega on vltimslik
v.lürnrlitsuses.
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LAHTEÜLESANNE DETAILPLANEf,RJNGU KOO§TAMISEKS

l. Planeeritsva

ala asukohtja ulatus:

Planeeritav ala hölmab ca 0.5 ha suurust maa-ala - kinnistut Väke-Käspre (89001 :O 10:0342)
ja sellega kagus piimevat Lilleoru ree löiku. Planeeritav ala on osaliselt hoonestatud krundi
loodeosas pailnevad üksikelamu ja abihoone, körghaljastuses dominee b lehrpuu.
Aslältkattega juurdepääs planeeringualale puudub - juurdepääsuks kasutatakse läbi metsa
kulgevat pinna$eed, mis ühendab kunti Muuga teega ja suuodub läbi kinnistute Käspre ia
Suur-Kzispre. Käiüa teega tihendus puudub. Planeeritava ala asukoht on määütud alloleval
skeemil, piidtletuna punase kontuuriga:

2. DetailplsEeeriDgu koostaEise eesmlrk:

Detailplaneeringu koostamise eesmituk otr kimistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks ja
krundi ehitusöiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning kruotidele
juurdepääsude lahendamine.
3. Vrstsvus üldplaneeringule!

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, Aigrumäe küi4 Laiaküla küla ja osaliselt
on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarveteks
väikeelamute maa ja transpordimaa. Uldplaneeringu teemaplaneeringu ,.Rohevörgustik ja
miljööväärtuslikud alad" kohaseid rohevörgustiku alasid planeeritaval alal ei paikne, pöhjast

Metsakasti küla üldplaneeringus

ehitustingimuste m2i?iramine. Elamuehituse pöhimöfted." kohaselt on üksi
lubatud suurus piükomas 1500 m,

i vähim
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4.

Nöuded detrilplanccriEgu koostamiseks:

'\ig I
I

aasta vanusele topo4.1. Detailplaneeting koostada mdölkavas 1:500 mifte enam kui
geodeetilisele alusplaanile, mmi§ada vähemalt 20 meetri laiune ala väljaspool
planeeritava ala piiri.

4.2.Detailplaneeringuga on

lubatud kinnistu Väike-Käspre jagada

kaheks

üksikelamuknmdiks.
4.3. Ehitusöigus€ määramisel arvestada Aigrumäe küt4 Laiaküla külaja osalisell Muuga küla
tildplaneeringu ja itldplaneeringu teemaplanetringu ,,Viimsi valla üldiste ehitu§ingimuste
mäziramine. Elamuehituse pöhimöüed." nöudeid, hoonete arhitektuurikeele määramisel

arvestada sobivust kontaktala plarceritud

ja

olemasoleva

hoonestusega,

detailplaneedsguga tagada harmooniline arhitektuume keskkond.
4.4. Detailplaneeringuga mä.:irata elamugrupi haljastuse lahendus, säilitada maksimaalselt
krundil kasvav körghaljastus.
4.5. Detailplaneeringuga mälirata piirdeaia räpne asukoht, marerjal ja tihedus, piirdeaia suurim
lubatud körgus vöib lähtudes varemkehtestatud detailplaneeringu§test erineda
olla tänavaruumi
üldplane€ringuga määratud maksimurnktugusest (H=1,2)
homogeense väljanägemise huvides 1,5 meefir.

ja

4.6. Lahendada sademevee äraj uhtimine.

4.7. Kanalisatsioori lahendus planeerida vaslavalt ÜVK arengukavale ja AS-i Viimsi Vesi
tehnilistele tingimustele. Kuri piirkonna ühiskanalisatsiooni torustiku väljaehitamiseni
anda detailplareeringuga ajutine kanaliseerimise lahendus, perspektüvselt on
ühiskanalisasiooniga liitumine kohustuslik.
4.8. Laiaküla küla elamumaad ja elamumaade ßservEaad asuvad körge vöi kohad väga körye
radoonisisaldusega pinnasega aladel. Riskiohu kindlakstegemiseks teostada radooni
taseme kontrollmöötmised ja vajadusel neiha detailplaneeringuga ette leevendavad
meetmed radooniohu vältimiseks ehituslikul projekteerimi§el.
4
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Parkimine lahendada krundisiseselt.

4.10. Detailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada eraldi pöhijoonis ja tebnoyörkude
joonis, detailplaneeringu lisana esitada vähemalt
planeeringulahenduse
illustmtsioon, et detailplaneeringu avalikustamisel ja otsustamisel tekiks ruurniline
ettekujutus kavandatavast keskkotrnast ja hoonestusest.

üls

4.1l

Vähemalt ühe avaliku arutelu konaldamine detailplan€e.ingu lahenduse tutvustamiseks
on kohustuslik.

4.12. Detailplaneering esitada vastuyötniseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
ning kehtestardseks minimaalselt viies eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt.
4.13.

Erne detailplaneeringu kehtestamist peab olema otsustatud detailplaneeringuga
kavandatud juurdepä2isuteede ja tehnov6rkude Ejamise kohustus ning nende
omandikuululus.

5.

Vajalikudkoosköl&st[sedr

5.1. Pöhja-Eesti Päästekeskus

6.

Kirjalikudseisukohad:

6.1. Planeeringuala kinnisasjade omanikud (detailptaneeringu kehtestamis€ eelduseks on
planeeritava kinnisasja mdlema kaasomadku nousolek)
6.2. Naaberkinnisasiade omanikud
6.3. Olemasolevate ja pfDeeritaqate tehnovörkude valdajad

Alvar lld
vallavanem

Q)

