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Kelvingi külas, kinnistu Kelvingi ranna-ala ja
lähiala detailplaneeringu algalamine,
lähteülesatrde kinnilamine ja keskkonnamöju
srareegilise hindamise algatamata jätnine

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusöiguse määramine kölakoja
tantsupöranda ehitamiseks üldmaa sihtotstärbega ranna-äänele katastritiksusele.

ja

selle esise

Kavandatav tegevus ei ole keskkonnam6ju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(edaspidi KeHJS) § 33 löike I punktis 3 nimetatud detailplaneering, millega kavandatud
tegevus ei kuulu ,,Keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimissüseemi s€aduse"
(K€HJS) § 6 löikes nimetatud tegevuste nimisrusse, mille korral keskkoDnamöju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandalav tegel,us ei kuulu
KeHJS § 6 löikes I nimetatute hulk4 peab otsuslaja selgitama vüa, kas kavandatav tegevus
kuulub KeHJS § 6 löikes 2 nimetatud valdkoodade hulka. Kavandatav tegevus, milleks on
ehitusöiguse mä.zirarnine kölakojaja selle esise tantsupöranda ehitsmiseks, ei kuulu KeHJS § 6
löikes 2 nimeratud valdkondade hulka. Kavandatay tegevus on Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu ja ttldplaneeringu teemaplaneeringü ,,Rohevörgustik ja miljööväärtuslikud
alad" kohane ttldplaneeringu koha[e maakasutuse juhtotstarve on prhkeotstarb€line maa.
Detailplaaeeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamöjü, mis vöiks
ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, pöhjustada keskkonnas pöördurnatuid muutusi v6i
seada ohtu inimese tervist ja heaolu lähtudes KeHJS § 6 löigetes 2-4 sätestatust. Eeltoodule
tuginedes ei vüda läbi eraldi KSH eelhindamist KSH menetluse algatamise äle otsustamiseks.
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Arvestades eeltood[t ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 l6ikest l, §
3 punktist l, § 6löikest l, § 30 löike I punktist 2, planeedmisseaduse § l0 löigetest 5 ja 7,
Viimsi valla ehitusmliliruse § 3 löike 1 putrktist I ja § 9 löikest 7, kesktomamöju hindamise
ja keskkomajuhtirnissüsteemi s€aduse § 35 löigetest ja 5 ning arvestades Kelvingi
Tehnovörgud MTÜ I .04.2015. a avaldust nr l0- 10/1815:

I

l.

Algatada detailplaneering Kelvingi külas asuval kinnistul Kelvingi ranna-ala ja lähialal,
ehitusöiguse määramiseks k6lakoja ehitamiseks koos tanBupörandaga nitrg ümbrits€va ala
haljastus- ja kujunduspöhim6tete määmmiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepa.nek
ranna ehituskeeluvfxindi osaliseks vähendamiseks.

2. Kinnitada planeeringu lähteillesanne vastavalt korralduse lisale.

Kooskötasraüd detailplaneerilg tuleb esiada vallavalitsusele vastuvöhiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates, Vallavalitsus
v6ib pöhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise t2ihtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise lähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiuemalt ilks küu enne

detailplaneuingu esitamise tlhtaja löpFmist. Kui detailplaneering
esitahd, kaotab detailplare€ringu slgstamise otsus kehtivuse.
4.

€i ole

Mitte algatada keslikormam6ju süateegilisl hidmist Kelvingi ranna-ala

tähraegs€lt

ja

l6hiala

detailplaneeringule.
5. Konalduse
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sellega seoud dokumentidege on vöimalik tuwuda etteteataniscl Viürsi

Vallavalitsu§€s.
6. Komldus jöustub teatavakstcgemisest.
?. Konaldus oo vöimalik vaidlulada Tallima Ilalduskohtru (Pämu mnt 7, T8[iDn) v6i esitada
vaie Vümsi Vallavalitssele 30 päevajook$l arvates komlduse tecüavaksrcg€misest
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LAIITEÜLESANNE DETAILPLANEERIN(;I] KOOSTAMISEKS
l. l'lanceritrva ala asukohl ja ulatus:
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1000 m? ja sce asttb küla hoonestuse ja väikcsadama
r,ahelisel puhkeotstarbelisel ranna-alal. Juurdepzizis planeeringualale toimub Koidu teelt.
Planccritava ala asukoht on mäitatud alloleval skeemil. piirirleruna puoase kontuuriga:

elrtut

I
2, Detailplaneeringu koostamise eesmärk:

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oD ehitusöiguse määramine kölakoja ehitaniseks ja

tantsupöranda rajamiseks. ühtlasi tehatse detailplaneednguga ettepanek

ranna

ehiluskeeluvööndi yähendamiseks.

3. Vastavus üldplanecringulc:
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus on
planecritava ala maakasutuse juhtotstarbcks puhkeotstarbeline maa. mis tähistab elanikkonna
alitiivseks puhkuseks. spordiks, te^'istuseks mdeldud hoonete ja rajatiste. parkide ja
muruväljakute maad.

Üldplaneeringu teemaplaneeringuga ,.Rohcvörgustik

ja

miljöövääauslikud alad"

-

detailplaneering vastuolu ei sisalda teemaplaneeringu kohaselt läbib ala rohevörgustiku
koridori arcngusuund, millc tähtsus seisneb vajaduses arvestada rohekoridori loomise
vajadusega-

Üldplaneeringu teemaplaneering ..Lapsesöbralik viimsi- toctab samuti ,anna-ala aktiivset
kasutuselevöttu rekrcatiivsetel ja kultuurilistel eesmiükidel.

I)laneerilava ala paiknemine Rohevörqustiku tccmaDlaneerinqus:
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4,

Nduded detailplareeringu koostamiseks:

4.1. Detailplaneering koostada möötkavas

l:500 mifie enanr kli I aasta vanusele topo20 meetri laiune ala räljaspool

geodeetilisele alusplaanile- möödistada v2ihemalt
planeeritava ala piiri.

4.2. Planeeringualale on lubatud kavandada kdlakoda koos tantsupörandaga, soovi korral
näidata istepinkide paigutamise ala.
4.3. Detailplaneeringuga määrata rajatise üldised arhitektuurinöuded, planeeringuga laSada
harmooniline arhitektuume keskkond.

4.4.Detailplaneeringuga anda haljastuse pöhimötreline lahendus, maapinna k6rguse
muutmine pole lubatud. Detailplaneeringus esitada eraldi joonisel (vöib olla onoloro)
kirjeldus. kuidas tagam.kse rohevörgustiku koridori toimimine (teemaplaneeringus
näidatud rohevörgustiku koridori arengusuund).
4.5. Detailplaneeringule kanda köik Looduskaitseseaduse
§-dest 37 ja 38, Veeseaduse s-sl 29
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-st 38 tulenevad rannale kohaldatavad
kitsendused.
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4.6. Detailplaneeringu graalilise osa koosseisus esitada pöhijoonis, vajalikud tchnovörkude
ühendused vöib kajastada sanraljoonisel. Detailplaneeringu lisana esitada v?ihemalt üks
planeeringulahenduse illustratsioon, et detailplaneeringu avalikustamisel ja otsustamisel
tekiks.uumiline ettekujutus kavandatavast kesklonnast ja hoonestuscst.
4.7. Vzihemalt ühc avaliku arutclu korraldamine derailplanecringu lahsnduse tulvustamiscks
on kohustuslik.
4-8. Detailplaneering esitada vastuvötmiseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt
0oonisre vormistus nöutav formaadis *.dwg vöi *.dgn ja r.pdf) ning kehtestamiseks
mininraalselt viies eksenlplaris paberkandjal ja digitaalsell.
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