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Rohuneeme küla- kinnistu Väike-Valli

detailplaneeringu algatamine, lähteillesande
kinnitamine ja keskkonnamöju stmteegilise
hindamise algatarnata jätmine

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmtugist mälirata ehitusöigu§ 2578 m'?
suurusele maatulundusmaa sihlotstarbga kinnistule merespordiklubi jaoks vajalike hoolete ja
rajatiste ehiramiseks ning kutüi kasutamise sihtotstarbe mä?immiseks puhke- ja spordirajarise
maaks, vastavalt Viimsi valla mardriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele.
Üldplaneeriagu kohane maakasutuse juhlotstarve on puhkeotstarbeline maa, mis tähistab
elanikkonna akdivseks puhkuseks, spordiks ja tervistuseks m6eldud hoonete ja rajatiste,
parkide ja muruväljakute maad. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tihehoonestusalal, kus
ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering.

Täendavalt määratakse detailplaneeringuga tehnovörkude asukohad, teedev6rgu ja
liikluskorralduse lahendus ning haljastus€ pöhimöneline kujundus. Detailplaneeringuga
lahendatakse p€amiselt planeerimisseaduse (redaktsiooni jöustumise kuupäev 1.07,2015. a,
RT 1,26.02.2015,3) § 126 löike I punktide I 13, 17, 19 ja 20 kohased ülesanded, mille
loetelu vöib pöhjcndatud juhul dctailplanceringu koostamisel uute asjaolude itmnemisel

-

t?iieneda.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamöju hindamise ja keskkoüEjuhtimissüsteemi
seadus€ (edaspidi KeHJS) § 6 löikes I nimetatud tegevuste nimistusse, mille konal on
keskkonnamöju stateegilise hindamise (edaspidi KSH) läbiviimine kohustuslik. Kui
kavandatav tegews ei kuulu KeHJS § 6 löikes I nimetatute hulk4 peab otsustaja selgitam4
kas kavandatav tegerus kuulub KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Kavandatav
t€gelrs ei kuulu ka KeHJS § 6 töikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Kavandatav tegews on
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu ja üldplaneedngu teemaplaneeringu ,,Rohevörgustik ja
miljööväänuslikud alad" kohane. Detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist
negatiivset keskkonnamöju, mis vöiks tlletada tegevuskoha keskkonnatalulust, pöhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi vöi seada ohtu inimese tsrvist ja heaolu, lähtudes KeHJS §
6 löigetes 2-4 sätestatust. Täpsemad keskkonnalilgimused kavandatu elluviimiseks
mää.atakse detailplaneeringu koostamise käigus, Eeltoodule tugircdes ei viida läbi eraldi
KSH eelhindamist KSH menetluse algatamise ille otsustamisek§.
ANestades, et detailplaneering on tildplaneeringu kohaoe, otsustab detailplaneeringu
algatarnise ,,Viimsi valla ehitusmääruse" § 3 löike I punkti I kohaselt vallavalitsus.
Eeltoodu alusel ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 löikest 1, § 3
punktist l, § 6 löikest 1, § 30 löike I punkrist 2, planeerimisseaduse § 124 löigetest l, 2 ja 10,
§ 125 löikest 2 ja § 128 löikest l, keskkonnamöju hindamise ja keskkonna-juhtimisstlsteemi
seaduse § 35 löikest 2 ning lähtudes O. Naaritsa 17.09.2015. a taotlusest (registeeritud valla
dokumendiregistris nufl briga l0-10/5245):

1.

Algatada detailplaneedng Rohuneeme külas kinnistul Väike-Valli, krundi kasutarnise
sihtotstarbe mää&miseks puhke- ja spordirajatise maaks ja ehitusöiguse mäiaamiseks
merespordiklubi jaoks vajalike hoonete ja mjatiste ehitamiseks, planeerimisseaduse § 126
löike I punktides I - 13, 17, l9ja 20 määratud ülesannete lahendamiseks.

l.
algatada keskkonnamöju strateegilist hindamist kinnistu Väike-Valli

2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt konalduse lisale
3.

Mitte

detailplaneeringule.
4. Kooskölastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvötmiseks hiljemalt
kahe aastajooksul planeeringu lilhteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus

v6ib pöhjondatud taotluse alusel pikedada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplaneeriagu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt kaks kuud enne
detailplaneeringu esitarnise tähtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt
esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise koraldus kehtiwse.
5. Korraldus avaldada ajalehledes

ja Viimsi valla veebilehel.
6. Korralduse

ja

,,Viimsi Teataja" ja ,,Harju Elu", Ametlikes Teadaannetes

sellega seotud dokumentidega on vöimalik tut!,uda etteteatamis€l viimsi

Vallavalitsuses.
7. Korraldus jöustub teatavakstegemisest.
8.

Korraldus on vöimalik vaidlustada Talliruu Halduskohtus (Pämu mnt 7, Tallinn) vöi esitada
vaie Viimsi Vallavalitsusele
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Alvar Ild
vallavanern

vallasekret2tu

Lisa
Viimsi Vallavalitsuse
I l.l1.2015 konaldusele nr 1738

LAHTEÜLESANNE DETAILPLANEERINGU KooSTAMISf,KS

l. Plrhccritrvr

ala asukoht ja ulrlus:

Planeeritava ala suurus on 2578 m'1 ning see asub Rohuneeme külas Suur-Ringtee ja merekinnistu Kivineeme vahelisel alal. Maatükk on edela-kirdesuunalise orientatsiooniga
suhteliselt korrapäase kujuga, maapinna körgusmärk vfieneb ühtlase langusega loode
suunas, absoluutkörgused jäävad vahemikku 4.0 kuni 2.5. Planeeritav ala piimeb pöhjast
kinnistuga Kivineeme, idast ja löunast kinnistuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-Ringteega.
Maa-ala on kaetud körghaljastusega, hoonestus puudub. Juurdepä?is planeeringualale toimub
Suur-Ringteelt. Planeeritava ala asukoht on määlatud alloleval Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu kaardil, piiritletuna punase kontuuriga:
?i2irse

2. Detailplaneerirgu koostrmise v8j8düs js eesB§rk:
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, mälirata 2578 m' suuruse krundi
kasutamise sihtotstarve vastavalt üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele puhkeja spordirajatise maaks ning mä?imta krundi ehitusöigus merespordiklubi jaoks vajalike
hoonete ja rajatiste ehiramiseks. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tihehoonestusalal, kus
ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga mä.ämtakse krundi
ehitusöigus ja tehnovörkudega varustamise pöhimötted, s.h kundi asukohast lähtuvad hoone
aüitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva kvartaliga sobituva ruumilise
terviklahenduse.
Dctailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 löike 2 alusel viimsi

üldplaneeringu

ja

üldplaneeringu teemaplaneeringu,,Milj

rohevörgustik" elluviimiseks.

mandriosa

ad

ja

3. Deteilplaneeringu koostamise ülesatrre:

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritava krundi kasutamise sihtotstaft€
mää.amine, krundi hooDestusala määramine, krundi ehitusöiguse määramine, tehnovö*ude ja
-rajatiste asukoha mälüamine, teedevörgu ja liikluskorralduse määramine, ehitiste ehituslike
tingimuste mäEramine, ehitiste arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimüste määIamine,
haljastuse ja heakonastuse pöhimötete määramine, kujade mältramine, kurilegewse riski
vähendavate tingimuste määramine, keskkonnatingimusi tagavate nöuele seadmine ja
servituutide seadmine.
4, Vastavus llldplanecringule:

Detailplaneering vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse
juhtorsarbele - illdplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala puhkeorsarbelisel maal, mis
tähistab elanikkonna akriivseks puhkuseks, spordiks ja tervistuseks möeldud hoonete ja
rajatiste, pa*ide ja muruväljakute maad. Detailplaneeringu koostamisel lähtutakse
äldplaneeringuga määratud maakasutus€ juhtotslarbest.
Detailplaneering ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga ,.Roherdtgustih ja
miljöövitdttuslihld qlad.", sest rohevörgu§iku puhveralas, kus plarcedtav ala paikneb, on
krundi maakasutuse sihtolstarte muutmine lubatud vastavalt üldplaneeringu kohasele
maakasutus€ j uhtotstaüele.
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5. Nöuded detailplancerhgu koostamisek§:

I

aasta vanusele topo5.1 Detailplaneering koostada moölkavas l:500 mitte enam kui
geodeetilisele alusplaanile, möodistades v2ihemalt 20 meetri laiuse ala väljaspool planeeritava
ala piiri.
5.2 Planeerimisel arvestada üldplaneedngu teemaplaneeringu ,,Miljöäväärtustikud alad ja

rohevörgustik." (htto://\ \\ §.\ iimsi|ald.ee4iehtestatud-:A pöhimöneid (tt ptk 2-2-2.4, lk
3,+-35), säilitades vöimalikult suurel hulgal olemasolevat väärtuslikku körghaljastust.
Kavandatav hoonestus integeerida ümbritsevass€ looduslikku keskkonda.

5.3 Krundile on lubatud mäituata ehitusöigus kuni kahekoruselise klubihoone (pöhihoone)
ehitainiseks merespordi edendamise eesmärgil ja kuni kahe väiksemamahulise abihoone
ehitainiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 350 m". Pöhihoone körgus
kuni 7,0 meetrit,
ümbritseva maapinna keskmisest köryusmärgist katusehada peale
abihoonetel kuni 5,0 meehit.
5.4 Hoonete arhitektuusete tingimuste mziäamisel vältida ümbdtsevast keskkonnast
kontrastselt edstuvat stiili, hoooestus peaks eelistatult sutanduma looduskeskkonda, luues
harnoonilise terviku.
5.5 Hoonete paigutamisel krundile lähtuda maapinna reljeefist, väärtuslikust köryhaljastusest
ja muudest krundi eriptuadest, arvestades seaÜurres, et rarma ehituskeeluvööndi arvestamise
l?ihtejoon on maapinna 1,5 meetri samakörgusjoon. Ehituskeeluvööndi laius planeeritava
knmdi asukohas on 50 meetrit.
pinna5.6 Krunti läbival kaavil
oluline
sademevee itrajuhtimisel,
detailplaneeringuga tagada kaavi fimktsiooni säilimioe. Küavi ürnbersuunamine on
vajadusel lubatud nirg vöib toimuda koostöös Kommunaalametiga.
5.7 Parkimine lahendada krundisiseselt, vastavalt Standardile EVS 843:2003 ,,Linnatänavad",
ühtlasi miämta detailplaneeringuga liikluskonalduse pöhimötted.
5.8 Arvestades, et tegevus on suunatud peamiselt veespordi haxmstamiseks, nädata
detailplaneeringus vöimalikud lahendused juurdepääsuks ranna-alale (vöib olla esitatud
lisaj oonisel).
5,9 Viimsi valla tenitoorium kuulub osaliselt körgenenud radooniohuga alale. Radooniohu
täpsustamiseks tuleb enne hoone pojekteedmist milärata pinnase radoonisisaldus ja vastavalt
möötnistulemusele rakendada ehitustik*e meetneid radooni hoonesse sisseimbumise
tökestamisgks.
5.10 Detailplaneeringuga Ilüiätata krundi haljastuse lahendus, lähtudes rohevörgustiku
sidususe pöhimöttest. Maapinna körguse töstmine on lubatud üksnes vajadusel kavandatava
hoonestuse sidumiseks kundile vähimas vöimalikus mahus.
5.11 Detailplaneeringuga rnäärata tingimused krudi piirdeaia asukohale, materjali(<le)le ja
tihedusele, tagades tänavaruumi homogeense väljanägemis€. Piire peab olema läbipaistev,
suurima lubatud körgusega kuni 1,5 me€tdt. Juhut kui piideaeda kavandada ei soovita, lisada
vastav tingimus detailplaneeringusse.
5.12 Daailplaneeringu graafilise osa koosseisus esitada emldiseisvalt pöhijoonis ja
tehnov6rkude joonis (M l:500), rannate juurdepääsu plaan v6ib olla eraldi joonisel väiksemas
möotkavas. Planeeringu volmistamisel kasutada ruumilise planeerimise leppemä*e (2013),
mis on kohandatud kaasaegsete nöuetega ja on leitavad Siseministeeriumi kodulehelt:
https ://www.siseministeeri um.ee/et/tetevusvaldkond/ruumiline-olaneerimine.
vähemalt üks
5.13 Detailplaneeringu lisana esitada kontaktvööndi plaan
planeeringulahenduse illustlatsioon, et detaihlaneeringu avalikustamisel ja otsustamisel
tekiks ruumiline ettel-ujutus kavandatavast keskkonnast j a hoonestusest.
5.14 Vähemalt i.ihe avaliku arutelu konaldamine detailplaneeringu lahenduse tutvustamiseks
on kohustuslik.
5.15 Detailplaneering esitada vastuvötrniseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
*.dwg vöi +.dgn, avalikustamiseks *.pdf) ning
oooniste vormistus n6u1av fomaadis
kehtestamiseks minimaalselt viies eksemplaris pabe*andj al ja digitaalselt.
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6. Vajalikud uuringud:
6.1 Topo-geodeetilised uuringud
6.2 MaapiruE radoonisisalduse uuring
6.3 Dendroloogiline hindamine
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8.1 ehooeringuäh kimisas} ooarfk
8J ölenasoler'*e ja pla&qtavste tehnov6dilde valdald
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