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t aiaküla külas, kinnistu Muuga pöik 6a
detailplaneeringu algatamine, laihteülesande
kinnitamine ja keskkonnamöju strateegilise
hindamise algatamata jätmine

Detailplaneeringu koostamise eesmituk on elamumaa sihtotstarbega
määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

kundi

ehirusöiguse

Kavandatav tegevus ei ole keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüste€mi seaduse
(edaspidi KCHJS) § 33 löike punktis 3 nimetatud detailplaneering, millega kavandatud
tegevus ei kuulu ,,Keskkonnamöju hindamise
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse"
(KeHJS) §
löikes nimetatud tegevuste nimistusse, mille konal keskkonnamöju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegews ei kuulu
KcHJS § 6 löikes I nimetatüe hulk4 peab otsu§aja selgitama välja, kas kavandatav tegevus
kuulub KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Kavandatav tegevu§, milleks on
abihoone
elamusihtotstarbega krundile ehitusöiguse määramine ühe üksikelamu
ehitamis€ks) ei kuulu KeHJS § 6löikes 2 nimetatud valdkondade hülka. Kavandatav tegevus
osaliselt Muuga küla üldplaneeringu kohane.
on Aigrumlie kü14 Laiaküla küla
Derailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulis negatiivs€t keskkonnamöju, mis vöiks
ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, pdhjustada keskkonnas ptiördumatuid muutusi vöi
seada ohtu inimese tervist ja heaolu lähtudes KeHJS § 6löigetes 2-4 säteslatust. Kinnistul ei
ole teadaolevalt toimunud keskkonnaohtlikke tegevusi, mis seaksid piiranguid selle
sihtotstarbeliseks kasuramiseks. Täpsemad keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks
määmtakse detailplaneeringu koostamise käigus. Eeltoodule tuginedes ei viida läbi eraldi
eelhindamis KSH menctluse algatamis€ ül€ otsustamiseks.
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Arvestades eeltoodul ja juhindudes kohaliku omavalitsuse konalduse seaduse § 2 löikest I, §
3 punktist l, § 6 ldikest l, § 30 löike I punktist 2, planeerimisseaduse § l0 löigetest 5 ja 7,
Viimsi valla ehitusmäänse § 3 löike I plrlktist I ja § 9löikest 7, keskkonnam6ju hindamise
ja keskkonnajuhtimissllsteemi s€adus€ § 35 löigetest I ja 5 ning aluseks vdttcs L. Varmi
14.10.2014. a taotluse nr l0-10/5997:

l. Algalada

detailplaneering Laiakäla külas kirnistul Muuga pöik 6a krundi ehitusöiguse
määmmis€ks tlhe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, krundile juurdepääsu mä&amiseks,
haljastuse rajamiseks ja leevendavate abinöude mäüiramiseks seoses Aigrumäe küla,
Laiaküla küla ja osaliselr Metsakasti küla üldplaneeringuga kavandatud Rail-Baltica
kiirraudtee paiknemisega.

)

Kinnitada planeeringu lähleillesanne vastavalf korralduse lisale,

1. Kooskölastatud detailplaneering

tuleb esitada vallavalitsus€le vastuvöhiseks hiljemalt

kahe aastajooksul planeeringu lzihteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus

vöib pöhjendatud taotlus€ 8lus€l pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega" Taotlus
detailplaneeringu esitamis€ t htajs pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt oks kuu enne
detailplaneeringu esihmis€ tähtaja löppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt
esitatu4 kaotab detailplarEeringu algatamise otsus kehtivuse-

4. Mitte algatada keskkonnamöju st'ateegilist hinrlmist kimistu Muuga

pöik

6a

detailplaneeringule.

5. Korralduse

ja

sellega seotud dokumentidega on vöimalik hltvuda etteteatamisel Viimsi
Vallavalitsüses.

6. Korraldus jöustub

teatavakstegemis€st.

7. Korakfust on rdimalik vaidlusada Tatlfuia Halduskohhls (P&ou Irlnt 7, Talinn) vöi csitada
vaie Viisrsi Vallavalitssele 30 päevajooksl an"tes konatdüse tedavakst€gemis€st
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LÄIITEÜLESANNE DETAILPLANEf,R]NCU KoosTAMIsEKs
!. Planecritava ala rsukoht ja ulrtus:
Planeeritav ala hölmab ca 0.3 ha suurusl elamumaa sihlotstarbega kinnistut. aadressiga
Muuga pöik 6a (89001:010:1764). Planeeritav ala on hoonestuseta. kuid sellel asub kats
wndamenli. Körghaljastusl on suhteliselt vfie
seda leidub üksnes krundi idaosas.
juurdepzilis
juurdep?üis
planeeringualale puudub,
Asfaltkattega
krundile toimub läbi metsa
kulgeva munitsipaalomandisse kuuluva Muuga pöik tee kaudu. Lilleoru teega ühendus
puudub. Planeeritava ala asukoht on mzi2üatud alloleval skeemil. piiritletuna punase
kontuuriga:

-

2. Detailpl.neeringü koostamise e€smärk:

Detailplaneeringu koostaoise eesmtuk on krundi ehirusöiguse määramine ühe üksikelamu ja
abihoone ehitamiseks, juurdepääsu lahendamine. krundi körghaljastusega alade asukohlade
mäilramine, perspektiivsest raudteest tulenevate mliratasemete vähendamise meetmete
mäiüamine, krundi tehaovörkudega varustamise pöhimörerc määIamine.
3. Vrstavüs äldplueeritrgüle:

Detailplaneering oo illdplaneeringu kohane Aigrumae kü14 Laiaküla küla ja osaliselt
Metsakasti küla üldplaneeringus on planeedtava ala maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamute
maa. Samas jääb kinnistu perspektiivset Rail Baltica raudteed ääristava kaitsehaljaslusega ala
koosseisu, millega tuleb detailplaneeringu koostamisel arvestada.

Üldplaneeringu teemaplaneeringu ,,Rohevörgustik ja miljöövääfiuslikud alad" kohaseid
rohev6rgustiku alasid planeeritaval alal ei paikne, kuid krundi idaosas kulgeb rohevörgustiku
koridori arcngusuund, mis ilhildub piirkonna üldplaneeringüs tähistatud kailsehaljastuse
reservmaaga

(liKR).

Üldplaneeringu teemaplaneeringu ,,Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine.
Elamuehituse pöhimdtted." kohaselt on üksikelamukrundi vähim lubatud suurus piirkonnas
1500 m? - sellele tingimusele detailplaneering vasab.

VAUAVÖTE ROHEVÖRGUSTIKU TEEMAPLANEERINGUSTI

4.

NöudGddetsilplrneeritrgukoostrmiseks:

l:500 mitte enam kui I aasta vanusele topogeodeetilisele alusplaanile, möödistada vzihemalt 20 meetd laiune ala väljaspool

4.1. Detailplaneering koostada moötkavas
planeerirava ala piid.

4.2. Detailplaneeringuga on lubatud mälirata kirmistu ehitusöigss ühe üksikelamu ja abihoone
ehitamiseks. Elamu suurim lubalud köryls on 8,5 meetrit, abihoonel 5,0 meetrit, suurim
lubatud ehitusalune pindsla on kuni 350 m'. Detailplaneeringuga määrata elamu ja
abihoone absoluutk6rgus, katusekalle ja hadasuund.

4.3. Ehitusöiguse määramisel arvestada Ai$umäe klll4 laiakilla ktllaja osaliselt Muuga küla
üldplaneeringu ja üldplaneeringu leemaplaneeringu ,,Viimsi valla tlldiste ehirusringimusre
määramine. Elamuehituse pöhimötted." nöudeid, hoonete aftitektuuikeele määmmisel
arvestada sobiwst kontaktala planeeritud ja olemasoleva hoonestusega
4.4. Planeeritavast alast u 50 meetri kaugusel idas on piirkoma üldplaneeringuga ene nähtud
kiiraudteetass ja perspektiivne sdidutee. Hoonete paigutamisel krundile arvestada
eelnevag4 mistöttu plane€rida hoonete asukohr knudi lääneossa. Körgendatud
milratasemetega arvestada ka tingimuste mä:iramisel eluhoone projekteerimisel.
4.5. Krundi idaosa mälüata körghaljastusega alaks ning soovitavalt näh& ette täioldavate mtlla
leevendavate abinöude rakendamine (nl müratökkeseil), vajalike me€tmete määramis€l
lähtuda m{iraprognoosi tulemustest. Müraprogoosi läbiviimine on kohustuslik.
4.6. Detailplaleeringuga määrata piirdeaia täpne asukoht, materjal ja tihedus, piirdeaia suurim
lubatud körgus vöib lähtudes kiinaudteetrassi lähendusest erioeda üldplaneeringuga
määratud maksimumkörgusest (H=1,2) ja olla 1,5 meetdt. Raudtee-poolsel kinnistu piiril
vastavalt milraprognoosi tulemustele ja soovitustele müra vähendamiseks.

4.7. Lahendada sademevee &ajuhtimine.
4.8. Kanalisatsiooni lahendus planeerida vastavalt ÜVK arergukavale ja AS-i Viimsi Vesi
tehnilistele tingimustele. Kuni piirkonna ühiskanalisatsiooni tonstiku väljaehitarniseni
atrda detailplaoeeringuga kanaliseoimise ajurine lahendus, perspektiivseh on
ühiskanalisatsiooniga liitumine kohustuslik.

4.9. Laiaküla küla elamumaad ja elamumaade reservmaad asuvad körge vöi kohati väga körge
mdoonisisaldusega pinnasega aladel. Riskiohu kindlaksegemiseks teostada mdooni
taseme kontrollmdötmised ja vajadus€l näha detailplaneeringuga etle leevendavad
meetmed Bdooniohu vältimiseks ehituslikul Fojekteerimisel.

4.10.
4.1

Parkimine lahcndada krundisiseselt.

l.

Detailplaneedngu gaafilise osa koosseisus esitada eraldi pöhijoonis ja tehnovörkude
joonis, detailplaneeringu lisana esitada vähemalt üks plaaeeringulahenduse illustratsioon,
otsustamisel tekiks ruumiline enekujutus
et detailplaDeerin$r avalikt§tamisel
kavandatavas keskkonnast ja hoonestus€st.
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4.12. Väh€malt tihe avaliku arutelu korraldamine detailplaneeringu

lahenduse

tutvustamiseks on kohustuslik.

Detailplaneering esitada vastuvötmiseks kahes eksemplads paberkandjal ja digitaals€lt
ning kehtestamiseks minimaalselt viies eksemplaris paberkandjal ja digitaalsett.

4.13.

5.
5.

l.

Vrjrlikudkooskölestused:

Pöhja-Eesti Päästekeskus

5.2. Terviseamet

6.
6. I .

Kirjslikudseisukohad:

Planeeringuala kinnimsja omanik

6.2. Naaberkinnisasjade omanikud

6.3. Olemasolevale ja planeeritavate tehnovörkude valdajad
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