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0. ÜLDANDMED 

0.1. Planeeringu objekt ja asukoht:  

Viimsi vald 

Haabneeme alevik 

Veere tee 2, 4,  6 ja osaliselt Karulaugu tee  3 katastriüksuste 

detailplaneering 

0.2. Tellija: 

Viimsi Vallavalitsus 

Nelgi tee 1 

74001 Viimsi alevik 

Tel 6066805 

0.3. Projekteerija: 

Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ 

Reg kood 10449988, reg nr EEP000176 

Nelgi tee 1 

74001 Viimsi alevik 

Tel. 6066863 

Juhataja:  Peedu Toom 

Planeerija:  Viire Ernesaks 

Konsultant:      Rein Hansberg 

0.4. Detailplaneeringu lähtedokumendid 

- Viimsi Vallavalitsuse korraldus 2.november 2012 nr.755 detailplaneeringu 
algatamise ja lähteülesande kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmise kohta Haabneeme alevikus Veere tee 2, Veere tee 4, 
Veere tee 6 ja osaliselt Karulaugu tee 3 katastriüksusel. 

- Viimsi valla mandriosa üldplaneering (kehtestatud 10.01.2000. a). 

- Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering “Miljööväärtuslikud alad 
ja rohevõrgustik”(kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009.a. määrusega 
nr.22). 

- Viimsi valla mandriosa territooriumi pinnase radooniohtlikkuse hinnangu aruanne 
Eesti Geoloogiakeskus, 2004. 

- OÜ Rei Geotehnika poolt 2012.a detsembris teostatud ehitusgeoloogilise uuringu 
aruanne Veere tee 4, Karulaugu tee 3 (töö nr.3173-12). 

- Maaüksuste geodeetiline alusplaan koostatud OÜ Optiset poolt 20.12.2012.a 

            töö nr V-1716/12. 

     -    Viimsi vald. Mandriosa ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava  

           aastateks   2009-2020. 
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1. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

1.1. Sissejuhatus 

Käesolev detailplaneeringu projekt kujutab endast Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ poolt 
2009.a koostatud Veere tee 2,4,5,6 ja Karulaugu tee 2,3,4 detailplaneeringu (kehtestatud 
Viimsi Vallavalitsuse korraldusega nr.128 16.märts 2010.a) muutmise projekti. 

Muutmise põhjuseks on OÜ Rei Geotehnika poolt 2012.a teostatud ehitusgeoloogilise 
uuringuga (töö nr.3173-12) Veere tee 4/Karulaugu tee 3 ilmnenud aluspinna paekiviplatoo 
(kõrgusega peakivi peale 13,45m) seniprognoositust suurem läänesuunaline ulatus   

s.o 35-40m Karulaugu tee lääneservast. 

Eelnevalt koostatud projekti realiseerimisega kaasneks seega vajadus paekivipõhja 
lõhkamistöödeks ca 14000m³ mahus. Arvestada tulnuks ka võimalike eetilis-juriidiliste 
probleemidega, kuna tegemist on vahetu külgnemisega keskkonnaväärtusliku Viimsi klindiga, 
samuti lähedalasuvate kooli ja lasteaiaga. 

Käesolev lahendus säilitab siinse loodusliku maapinna reljeefi, võimaldades samaaegselt 
ettenähtud rajatiste ja hoonete loogilist paiknemist nii omavahel,  kui suhtes ümbritseva 
loodusliku keskkonna ja olemasoeleva hoonestusega, olles aga realiseeritav senisest vähemate 
kulutustega. 

1.2. Üldandmed 

Planeeritud maa-ala asub Haabneeme alevikus Viimsi-Randvere-Mähe riigimaantee T-11250, 
Veere tee ja Lubja klindiastangu vahelisel alal. Hoonetest on planeeritaval alal Viimsi 
Keskkool, katlamaja ja alajaam. 

Detailplaneeringuga käsitletavasse alasse on hõlmatud Veere tee 2,4,5,6 ning Karulaugu tee 
2,3,4 kinnistud. Karulaugu tee 2 kinnistut ja suuremat osa Karulaugu tee 3 ja 4 kinnistutest 
käsitletakse vaid kruntimise osas, hoonestustingimusi ei määrata, sest tegemist on lõplikult 
väljaehitatud ja heakorrastatud Viimsi Keskkooli kompleksiga. 

Tehnovõrkudest on planeeritaval maa-alal kanalisatsioonitrass, veetrass, sadevete 
kanalisatsioon, soojatrass, gaasitrass, välisvalgustus, 0,4 ja 10 kV elektrikaablid ning 
sidekanalisatsioon ja sidekaabel. Territooriumil on kraave ja truupe.  

Klindi alumises servas on väljaehitamisel tervisespordirada.  

Alusplaanina on kasutatud OÜ Optiset poolt koostatud maa-ala geodeetilist alusplaani (töö nr 
V-1716/12). Koordinaadid on L-EST 97 süsteemis, kõrgused on Balti süsteemis.  

Maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 8,64-52,52 meetrit. 

1.3. Olemasolev maakasutus 

Veere tee 2 maaüksusele on koostatud katastriplaan kü 89001:010:1635, mis on registreeritud 
Maa-Ameti Maakatastris 31.01.2003 registriosa nr 7813702/78137 all. 

Maaüksuse suurus on 5575 m², sihtotstarve on transpordimaa. 

Veere tee 4 maaüksusele on koostatud katastriplaan kü 89001:010:1637, mis on registreeritud 
Maa-Ameti Maakatastris 31.01.2003 registriosa nr 7813702/78137 all. 

Maaüksuse suurus on 17396 m², sihtotstarve on sotsiaalmaa. 
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Veere tee 5 maaüksusele on koostatud katastriplaan kü 89001:010:1638, mis on registreeritud 
Maa-Ameti Maakatastris 31.01.2003 registriosa nr 7813702/78137 all. 

Maaüksuse suurus on 2478 m², sihtotstarve on sotsiaalmaa. 

Veere tee 6 maaüksusele on koostatud katastriplaan kü 89001:010:1639, mis on registreeritud 
Maa-Ameti Maakatastris 31.01.2003 registriosa nr 7814102/78141 all. 

Maaüksuse suurus on 30 m², sihtotstarve on tootmismaa. 

Karulaugu tee 2 maaüksusele on koostatud katastriplaan kü 89001:010:1546, mis on 
registreeritud Maa-Ameti Maakatastris 12.05.2003 registriosa nr 7981402/79814 all. 

Maaüksuse suurus on 47848 m², sihtotstarve on sotsiaal- ja maatulundusmaa. 

Karulaugu tee 3 maaüksusele on koostatud katastriplaan kü 89001:010:1719, mis on 
registreeritud Maa-Ameti Maakatastris 06.05.2003 registriosa nr 7981402/79814 all. 

Maaüksuse suurus on 53190 m², sihtotstarve on maatulundus- ja sotsiaalmaa. 

Karulaugu tee 4 maaüksusele on koostatud katastriplaan kü 89001:010:1718, mis on 
registreeritud Maa-Ameti Maakatastris 30.04.2003 registriosa nr 7981402/79814 all. 

Maaüksuse suurus on 13020 m², sihtotstarve on maatulundus- ja sotsiaalmaa. 

2. DETAILPLANEERINGU KIRJELDUS 

2.1. Vastavus üldplaneeringule 

Antud detailplaneering on Viimsi valla kehtiva üldplaneeringu kohane. Maaüksuste 
juhtfunktsioonid üldplaneeringu järgi on sotsiaalmaa, transpordimaa ja maatulundusmaa. 

2.2. Arhitektuurne planeerimislahendus 

Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on Veere tee 2, 4, 5, 6 ja Karulaugu tee 2, 3, 4 
maaüksuste krundijaotuskava koostamine, krundi ehitusõiguse määramine staadioni, 
spordihoone ja –rajatiste ehitamiseks, liikluskorralduse ning parkimise lahendamine.  

 

Pos. 1 krundile on planeeritud kergejõustikustaadion ja harjutusväljak.  

Pos. 2 krundile on planeeritud spordihoone. 

Pos. 3 krundil asub olemasolev Viimsi Keskkooli hoone. 

Pos. 4 krundil on olemasolev palliplats ning skatepark. 

Pos. 5 on moodustatud kooli territooriumi läbivale nn sporditeele. 

Pos. 6 on moodustatud Karulaugu ning Veere teele. 

Pos. 7 on ettenähtud staadionit ja lasteaeda teenindavale parklale. 

Pos. 8 ja 9 on kaitsehaljastuse sihtotstarbega rohealad. 

Pos.10 krundil asub olemasolev Karulaugu katlamaja. 

Detailplaneeringuga määratud ehitusõigus ning hoonestustingimused on antud joonisel AP-3. 
 

Detailplaneeringuga käsitletava ala saab põhja-lõunasuunaliselt jagada kaheks. Maa-ala 
põhjaosas, Randvere tee, Veere tee ja Karulaugu tee vahel paikneb staadionikompleks ja 
spordihoone, lõunas Viimsi Keskkooli.  

Nende vahel kulgeb sporditee, mis Randvere tee poolses osas on vaid jalakäijatele kuid 
Karulaugu tee pool mõeldud ka sõiduautodele tagades pääsud keskkooli sisehoovidesse. 
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Sporditeest staadioni poole jääb avalik skatepark koos pallimängude väljakuga. 

 

Detailselt käsitletakse planeeritava ala põhjapoolset osa –  staaadionit koos harjutusväljaku ja 
spordihoonega. Viimsi keskkooli ehitusõigus ja hoonetustingimused jäävad samaks, 
muudetakse vaid krundipiire. 

 

Planeeritava ala põhjapoolne osa on selle looduslikust reljeefist tulenevalt planeeritud  

2-terrassiliseks: 

- Alumine so läänepoolne terrass km 10.60 – 11.00m 

- Ülemine so idapoolne terrass km 13.30 –13.60m 

 

Alumisel terrassil paiknevad:  

- staadion 400m 6 jooksurajaga (finišisirgel 8 rada) 

- täismõõtmeline naturaalmurukattega (72x105m)  ja automaatsekastmissüsteemiga 
jalgpalliväljak 

- staadioni hoone , mõeldud kohtunikele ja sekretariaadile, 

1.korrus on teraspostidel, 2.korrus on puitkonstrukts 

- staadioni inventarihoone, katusel valgustabloo, 

rajatakse terrassidevahelisse muldesse, r/bet konstruktsioonis 

-  4 valgustusmasti,  h=20m 

- staadioni vaatenõlvad (murukatte ja puitprusstugevdusega) 

- parkla 117-autole 

 

Ülemisel terrassil paiknevad:  

- spordihoone 50x78x(2,5-12.5)h, teraskarkassil, 2xPVC kattega, soojustatud 
kaarhall, 

spordihoones on 4 tenniseväljakut, aeroobika-ja jõusaalid ning graderoobid 
spordihoonele ja staadionile 

- universaalne harjutusväljak,kunstmurukattega 

- võimlemislinnak 

- Karulaugu tee, kõnnitee ja parkimiskohad (36 kohta) 

 

Ülemine ja alumine terrass on seotud: 

- pandusega spordihoone ja staadioni vahel 

- idapoolse vaatenõlva kaldteedega 

- sporditeega läbi kooli territooriumi 

 

Peasissekäik staadionile toimub Randvere teelt. Staadioni majanduspääs on Veere teelt, 
inventarihoone vastast. Sissepääsud spordihoonesse on Karulaugu teelt. Lisaks pääseb 
staadionile ka Veere teelt ning sporditeelt, neid pääse kasutatakse seoses erinevate 
spordiüritustega. Sporditee pääs on mõeldud ka Viimsi keskkooli õpilastele. 

Staadioni piire on analoogne kooli territooriumi sepispiirdega h=1,5m.  
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Staadioni parkla ja kooli vaheline piire on betoonmüür, staadioni läänepiire ja kooli põhjapiire 
on täiendatud hekiga.  

Staadioni parkla ja Randvere tee on eraldatud lehtpuude puuderiviga. 

Ehitusloa saamiseks tuleb koostada spordihoone ja staadioni eelprojekt. Projekt peab vastama 
Viimsi valla ehitusmääruse § 17 ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusele nr 
67 (17.09.2010)  "Nõuded ehitusprojektile". 

Eelprojektid tuleb kooskõlastada Päästeameti Põhja Päästekeskusega ning esitada Viimsi 
Vallavalitsusele ehitusloa saamiseks. Ehitustegevus kruntidel ilma ehitusloata on keelatud. 
Detailplaneeringus antud piirangute ja kohustuste täitmise järelvalvet teostavad selleks Viimsi 
valla ehitusmäärusega volitatud ametiisikud. 

Planeeritud maa-alal on järgmised maakasutuse sihtotstarbed: 

AH – teadus-, haridus- ja lasteasutuse maa [kataster – sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste 
maa)] 

AS – spordihoone- ja kompleksi maa (kataster – ärimaa) 

PS – spordirajatise maa  [kataster – sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa)] 

LT – tee ja tänava maa (kataster – transpordimaa) 

HK – kaitsehaljastuse maa [kataster – sotsiaalmaa (üldkasutatav maa)] 

OS – soojusenergia jaotamise ja tootmise ehitise maa (kataster – tootmismaa) 

2.3. Teed. Liiklus. Parkimine 

Planeeritud kruntidele on juurdepääs Viimsi-Randvere-Mähe riigimaantee T-11250, Veere ja 
Karulaugu teelt. Mahasõidud on ettenähtud tolmuvaba kattega.  

Randvere tee äärsesse parklasse pääsuks rajatakse uus mahasõit (Randvere teelt on lubatud 
vaid parempööre) Viimsi Keskkooli ja Veere tee vahelisele alale (kr.pos.7).  

AS K-Projekt on Viimsi valla tellimusel koostanud üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi 
valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklustee“ lisana töö nr 06236/2 „Teekaitsevööndite ja 
sanitaarkaitse vööndite määramine“. 

Nimetatud tööst lähtuvalt on Viimsi-Randvere-Mähe riigimaantee T-11250 teekaitsevöönd  
50m äärmise sõiduraja teljest ning väiksema tähtsusega valla teedel (Veere tee, Karulaugu 
tee) on teekaitsevööndi laius kuni 10m, täpsem laius määratakse detailplaneeringuga. 

Detailplaneeringus on Karulaugu tee teekaitsevööndi laius viidud kokku teemaa piiriga, mille 
minimaalne laius on 21m. Veere teele on määratud teekaitsevöönd 5m teemaa piirist. 

Viimsi-Randvere-Mähe riigimaantee T-11250 sanitaarkaitse vöönd lõigul 785-2043m on 
200m sõidutee servast. Aasta keskmine liiklussagedus nimetatud lõigul on 3500, andmed  
pärinevad Riiklikust Teederegistrist, millest on tehtud väljavõte 19.detsembril 2012.a 

Planeeritava ala ulatuses kuulub Viimsi-Randvere-Mähe riigimaantee T-11250 III maantee 
klassi. Veere ja Karulaugu teele ei ole sanitaarkaitse vööndit määratud. 

2.4. Müraleevendavad meetmed 

2008. aastal koostas OÜ Jõgioja Ehitusfüüsika KB planeeritava ala vahetus läheduses asuva 
Karulaugu tee 5 detailplaneeringu koostamise käigus mürtaseme uuringu (vt lisad).  

OÜ Jõgioja Ehitusfüüsika KB poolt koostatud uuringus oli võetud arvutuslikuks 
liiklussageduseks 18000 sõidukit ööpäevas, mille puhul arvutuslik ekvivalentne müratase 50m 
kaugusel Viimsi-Randvere-Mähe maantee teljest Karulaugu tee 5 kinnistuga külgneval lõigul 
ei ületa 62dBA ja öösel 51dBA. 
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Sotsiaalministri 2002. a määrus nr 42 § 5(6)1 kehtestab liiklusmüra ekvivalentseks 
piirtasemeks olemasoleva hoonestusega segaalal päeval 65dBA ja öösel 55dBA, müratundliku 
hoone sõidutee poolsel küljel päeval 70dBA ja öösel 60dBA. 

Riikliku Teederegistri andmetel on Randvere tee lõigul 785-2043m aastane keskmine 
ööpäevane liiklussagedus 3500, toodud arv on kordades väiksem OÜ Jõgioja Ehitusfüüsika 
KB poolt prognoositust. 

Eeltoodust võib järeldada ca 55m kaugusel Randvere teest, kust algavad staadioni jooksurajad 
on müratasemed alla  65dBA päeval ja 55dBA öösel. Lisaks on piki Randvere teed staadioni 
ja tee vahelisele alale planeeritud lehtpuude rivi ning staadioni krundipiirile piire koos hekiga 
(h=1,5m). Müratõkkena töötab ka nn vaatenõlv , mis kujutab endast 1m kõrgust murukattega 
valli spotdivõistluste jälgimisekd. 

Planeeritav spordihoone on Randvere teest 160m kaugusel. 

Hoone projekteerimisel lähtuda Eesti Standarditest: EVS 842:2003 „Ehitiste 
Heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“. Vastavalt sellele tuleks autotranspordi poolt 
tekitatava liiklusmüra vähendamiseks rakendada passiivseid meetmeid: 

mitte kavandada ventilatsioonielemente (tuulutusavad) müraallika poolsesse külge, hoone 
väliskonstruktsioonid (sh aknad) peavad vastama müra normtasemetele. 

2.5. Radooniohust tulenevad nõuded: 

Kogu planeeritav ala kuulub Põhja-Eesti radooniohtliku vööndi piiresse (R. Raudsepp, - 
Keskkonnatehnika, 1999, 3). Valla territooriumi radooniriski selgitamiseks tellis Viimsi 
Vallavalitsus OÜ Geoloogiakeskuselt töö “Viimsi valla mandriosa territooriumi pinnase 
radooniohtlikkuse hinnang” (OÜ Geoloogiakeskus, Tallinn 2004). Mõõdeti radooni ja 
radooniga kaasnevate inimese tervisele ohtlike ainete sisaldus 66 vaatluspunktis.  

Saadud tulemuste analüüs näitas, et ligi 10 % valla territooriumist moodustavad alad, kus 
pinnaseõhus radooni sisaldus on kõrge või väga kõrge. 

Detailplaneeringus käsiteletav ala jääb piirkonda, kus pinnase radoonisisaldus on kõrge - 

50000-250000 Bq/m³. 

Madala radoonitaseme tagamiseks planeeritavas spordihoones tuleb kasutada vundamendi 
tuulutussüsteeme koos radoonikilega, vundamenti läbivad kommunikatsioonid tuleb hoolikalt 
hermetiseerida, samuti  on vajalik hea ventilatsioon. 

Lisaks kasutada standardis EVS 840:2009 “Radooniohtu hoone projekteerimine” antud 
juhised radooniohu vältimiseks uutes majades. 

2.6. Vertikaalplaneerimine 

Vertikaalplaneerimise aluseks on olemasolevate teede ja platside asfaltkatendite ja maapinna 
kõrgusarvud. Sadeveed hoonete- ja ehitiste ümbert ja pinnalt juhitakse olemasolevatesse 
magistraalkraavidesse ja planeeritud sadevetekanalisatsiooni.  

2.7. Keskkonnakaitselised abinõud 

Planeeritud maa-ala keskkonnakaitselised abinõud on järgmised: 

- Reo- ja sadevete juhtimine olemas olevatesse eelvooludesse; 

- jäätmete kogumine konteineritesse, hoiustamine krundil ja regulaarne äravedu. 
Äraveo osas sõlmida leping seda teenust pakkuva firmaga; 

- olemasoleva kõrghaljastuse säilitamine ja uue istutamine; 
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- juurdepääsude rajamine tolmuvaba kattega. 

- Ehitustööde käigus kooritav muld kasutatakse samal detailplaneeringualal 
haljastustöödeks. 

2.8. Kehtivad piirangud ja kaitsevööndid 

Detailplaneeringu alale planeeritavate tehnorajatiste osas on kohustus seada isiklik 
kasutusõigus tehnovõrkude omanike kasuks ja asjaõigusleping. 

2.8.1. Elektritrassi kaitsevöönd 

Mõlemale poole 0,4 kV elektrikaablit on kaitsevöönd 1.0 m. Seal võib töid teostada ainult AS 
Imatra Elekter loal. 

2.8.2. Sidetrassi kaitsevöönd 

Mõlemale poole on sidetrassi on kaitsevöönd 2.0 m. Seal võib töid teostada ainult Elion 
Ettevõtted AS loal. 

2.8.3. Veetorustike kaitsevöönd 

Mõlemale poole veetrassi on kaitsevöönd 2,0 m, seal võib töid teostada AS Viimsi Vesi loal. 

2.8.4. Reovee kanalisatsiooni kaitsevöönd 

Mõlemale poole kanalisatsioonitrassi on kaitsevöönd 2,0 m, seal võib töid teostada AS Viimsi 
Vesi loal. 

2.8.5. Sadeveekanalisatsiooni kaitsevöönd 

Mõlemale poole sadeveekanalisatsioonitrassi on kaitsevöönd 2,0 m, seal võib töid teostada 
AS Viimsi Vesi loal. 

2.8.6. Gaasitorustike kaitsevöönd 

Mõlemale poole gaasitrassi on kaitsevöönd 1,0 m, seal võib töid teostada Adven Eesti AS 
loal. 

2.8.7.  Kaugküttetorustike kaitsevöönd 

Mõlemale poole kaugküttetorustikku on kaitsevöönd 2,0 m, seal võib töid teostada Adven 
Eesti AS loal. 

2.9. Turvaabinõud 

Korrashoid: 

Ehitustegevuse lõppedes tuleb ala kohe koristada ja lõplikult viimistleda. Head mõju avaldab 
ala kiire koristamine (prügikonteinerite regulaarne tühjendamine). 

Juurdepääs: 

Oluline on hea teemärgistus. Teede äärde tuleb paigaldada suunaviidad ja teede nimed. 

Elavus: 

Elava kasutusega alad vähendavad kuriteohirmu. Olulist mõju avaldab see, kuidas piirkond on 
kasutusel aastaringselt. Piirkonda on soovitav rajada naabrivalve. 

Nähtavus ja vaateväli: 

Tuleb vältida läbipaistmatuid ja kõrgeid takistusi vaateväljas ning võimalike ründajate 
peidupaiku. Piirdeaedade ehitamisel tuleb jälgida nende läbipaistvust ja kõrgust. Vajalik on 
piisav läbipaistvus. 
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Vargus ja vandalism: 

Pimedad nurgatagused ja hoovid tekitavad järelvalveta tunde ning hõlbustavad kuritegevust. 
Jälgida tuleb hoonete tagumisi sissepääse, mis on teedelt nähtamatud. Tagumised uksed ja 
aknad tuleb muuta turvalisemaks, see vähendab sissemurdmist. 

3. TEHNOVÕRGUD 

3.1. Veevarustus. 

Veevarustus on lahendatud vastavalt AS Viimsi Vesi poolt väljaantud liitumistingimustele 
ÜVV-ga 29.jaanuar  2013.a  

Planeeritud hoonete veevarustus on ettenähtud Karulaugu teele rajatud veevarustuse 
ringistatud torustikust. 

Tagatav veehulk rajatavale spordihoonele on max 154,5 m³/ööpäevas. Veerõhk 
liitumispunktis on ca 3,5 bari. Staadioni alale on ettenähtud kastmisvee torustik, mis 
ühendatakse kastmisvee pumpla ja reguleeritava mahutiga. 

Staadioni murukatte kastmine mahus 120 m³/h  20 l/sek toimub mitmes järgus, mille jaks 
vajalik vesi kogutakse vahemahutisse, et vähendada üldvõrgust võetava vee vooluhulka. 

Peale detailplaneeringu kehtestamist tuleb tellida uued tehnilised tingimused tööjooniste 
koostamiseks ja tööprojekt kooskõlastada AS-ga Viimsi Vesi. Liitumislepingu saab 
kooskõlastada peale projekti kooskõlastamist AS Viimsi Vesi poolt. 

3.2. Reovee ärajuhtimine. 

Reoveekanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Viimsi Vesi poolt väljaantud 
liitumistingimustele ÜK-ga 29.jaanuar  2013.a 

Planeeritud spordihoone reoveed on ettenähtud juhtida läbi tagasilöögiklappide Karulaugu tee 
maa-alal asuvasse olemasolevasse reovee kanalisatsiooni.  

Peale detailplaneeringu kehtestamist tuleb tellida tehnilised tingimused tööjooniste 
koostamiseks ja tööprojekt kooskõlastada AS-ga Viimsi Vesi. 

3.3. Sade- ja pinnasevete ärajuhtimine 

Planeeritava ala sade- ja pinnaseveed juhtida  Randvere tee servas olemasoleva kraavi 
asemele planeeritud sadeveekollektorisse, toru Ø 800. 

Veere tee sadeveekanalisatsioon rekonstrueerida,  toru Ø 600. 

3.4. Elektrivarustus 

Planeeritava territooriumi elektripaigaldiste varustamine elektrienergiaga on lahendatud 
vastavalt  Imatra Elekter AS-i elektrivarustuse tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks  

nr. 004/13  17.01.2013.a. 

Planeeritavate hoonete ja staadioni elektripaigaldiste toide on ette nähtud olemasolevast 
“Saare” 10/0,4 kV alajaamast kahe 0,4 kV kaabliga.  Krundi piirile on  ette nähtud transiit- ja 
liitumiskilbid. Ühendusliinid liitumiskilbist kuni planeeritavate hoonete peakilpideni 
paigaldab tarbija. 

Pärast hoonete ja staadioni projekteerimist ja võimsuste täpsustamist tuleb taotleda 
projekteerimisülesanne elektrivarustuse projekteerimiseks. 
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3.5. Tänavavalgustus 

Planeeritava ala staadioni, kõnniteede ja parklate valgustus on lahendatud vastavalt Rito 
Elektritööd AS-i tehnilistele tingimustele nr. 115-09  14.04.2009.a. (kooskõlastatud 
22.01.2013. nr.1093 järgmistel tingimustel: 1) pikendatud kuni 22.01.2014.) 

Staadioni valgustus on planeeritud metallhaliidlampidega prozektoritega mastidel kõrgusega 
20 m. Kõnniteede valgustus on planeeritud kõrgrõhu-naatriumlampidega valgustitega Myra 
5,5 m kõrgustel koonilistel tsingitud metallmastidel. Staadioni ja Veere teelt spordihoone 
juurde kulgeva kõnnitee valgustuse toide on ette nähtud maakaablitega PVC-paindtorudes 
planeeritavast tänavavalgustuse lülituskilbist. Läbi kooli territooriumi kulgeva spordikõnnitee 
valgustus on ühendatud koolimaja olemasoleva välisvalgustusega. 

Parklate valgustus on planeeritud kõrgrõhu-naatriumlampidega valgustitega Myra (SBP) 8 m 
kõrgustel koonilistel tsingitud metallmastidel. Randvere tee äärse parkla valgustus on 
ühendatud koolimaja ees oleva parkla valgustitega ja Karulaugu tee äärse parkla valgustus 
Karulaugu teel olevasse valgustimasti. Karulaugu teel olevad valgustimastide vundamendid (8 
tk), mis jäävad parkla alla, tuleb demonteerida. Valgustuse toiteliinid on planeeritud 
maakaablitega PVC-paindtorudes. 

3.6. Sidevarustus 

Planeeritava  spordihoone sidevarustus on lahendatud vastavalt Elion Ettevõtted AS-i 
telekommunikatsionialastele tehnilistele tingimustele nr. 20843299 01.02.2013.a. 

Veere tee 3 krundil olevast sidekanalisatsiooni kaevust nr. 15730 on planeeritud 1-avaline 
sidekanalisatsioon kuni spordihooneni. 

Tööjooniste koostamiseks tellida konkreetsed tehnilised tingimused. 

3.7. Soojavarustus 

Planeeritud spordihoone soojavarustus on lahendatud vastavalt Adven Eesti AS poolt välja 
antud tehnilistele tingimustele nr.DP 51-13. 

Planeeritava spordihoone soojusvarustus on lahendatud olemasoleva kaugküttetorustiku 
baasil. Liitumispunkt asub olemasoleva kaugküttevõrgu hargnemispunkti lähedusse ehitatavas 
kaevus paiknevate sulgeseadmete ja soojustorustiku ühenduspunktis. 

 Tarbijad ühendatakse soojusvõrku läbi täisautomaatse soojussõlme. Küttesüsteemi torustike 
läbimõõdud ja muud täpsemad parameetrid määratakse kindlaks tehnovõrkude projektiga.  

4. TULEOHUTUSABINÕUD 

Detailplaneering vastab Eesti Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a kehtestatud määrusele nr 315. 

Tuleohutusabinõud on järgmised:  

- Juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud hoonetele-rajatistele peavad 
olema vabad ja aastaringselt kasutuskõlblikus seisukorras. Tee või läbisõidukoha 
sulgemisel remondiks või muul põhjusel, kui see takistab tuletõrje- või 
päästetehnika läbisõitu, tuleb rajada koheselt uus läbipääs suletavasse lõiku. 

- Tuleohtlikul ajal on kulu ja risu põletamine keelatud.  

- Hoonetevahelisse tuleohutuskujasse on keelatud ladustada põlevmaterjale ning 
põlevpakendis seadmeid.  

- Hoonete minimaalne tulepüsivusaste on TP-3. Projekteeritavate hoonete 
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ehitusprojektid tuleb kooskõlastada Päästeameti Põhja Päästekeskusega. 

- Olemasolevad tuletõrjevee hüdrandid asuvad Viimsi Keskkooli territooriumil, 
lisaks on planeeritud 2 hüdranti Karulaugu tee äärde. 

- Väliseks tulekustutuseks on vajalik vooluhulk 20 l/sek 3 tunni jooksul,  

       sisemiseks 1,7 l/sek. 



 

5. KOOSKÕLASTUSTE KOONDLOETELU 

Jrk 

nr  

Kooskõlastav  

organisatsioon 

Kooskõlastuse nr 
ja kuupäev 

Kooskõlastuse tekst või lühikirjeldus. 

Viited lisatud kirjadele 

Kooskõlastuse 
originaal asukoht 

1 2 3 4 5 

1 Rito Elektritööd AS 25.02.2013.a 

Nr.1101 

Kooskõlastatud tänavavalgustuse osas Rito Elektritööd AS-ga 

Allkiri/Alar Moon/ 

Joonisel AP-4 

2 Imatra Elekter AS 22.veebruar 
2013.a 

Nr.9237 

Kooskõlastatud  detailplaneering. 

Elektrivarustuse tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. 

Allkiri/Juhan Oja/ Insener-projekteerija 

Joonisel AP-3 

3 Elion Ettevõtted AS 26.02.2013 Kooskõlastus nr. 20941014 

Marina Prigask 

Vt eraldi kiri 

4 Päästeameti 

Põhja Päästekeskus 

Insenertehniline büroo 

26.veebruar 
2013.a 

Nr.K-KG/9-4 

Kooskõlastatud 

Allkiri /Karmo Gudinas/ 

Joonisel AP-3 

5 Adven Eesti AS 18.03.2013.a 

Nr.35-13 

Kooskõlastatud. 

Tingimustel   

1. Rajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks soojustorustiku 
kaitsevööndis taotleb kinnistu omanik Adven Eesti AS-i 
tehnilised tingimused. 

2. Kaugküttevõrguga liitumiseks esitab kinnistu omanik 
Adven eesti AS-le sellekohase taotluse ja sõlmib 
liitumislepingu. 

Allkiri /Mati Tatar/ 

Joonisel AP-4 

6 Põhja Regionaalne 
Maanteeamet 

04.02.2013 

Nr 15-2/13-
00115/049 

VT eraldi kiri 

Allkiri /Peeter Paju/ 

Direktori asetäitja 

Vt eraldi kiri 
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7 OÜ Viimsi Haldus 

Veere tee 

22.02.2013. Kooskõlastatud 

Allkiri/Heiki Virronen/ 

Juhatuse liige 

Joonisel AP-3 

8 AS Viimsi Vesi Nr.3035 22.02.13 Kooskõlastatud  AS Viimsi Vesi reg.10461699 

Allkiri/J.Mäevere/ 

Joonisel AP-4 

Ärakiri õige    V.Ernesaks



 

6.  LISAD 

6.1. Viimsi Vallavalitsuse korraldus 2.november 2012 nr.755 detailplaneeringu algatamise 
ja lähteülesande kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmise kohta Haabneeme alevikus Veere tee 2, Veere tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt 
Karulaugu tee 3 katastriüksusel. 

6.2. Lisa 1 Lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks 

6.3. Lisa 2 Viimsi valla Haabneeme aleviku Veere tee 2, Veere tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt 
Karulaugu tee 3 / Lubja küla katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang. 

6.4. Väljavõtted ajalehest 

6.5. Väljavõtted kinnistusregistrist 

6.6. AS Viimsi Vesi liitumise tingimused ÜVK-ga 29.jaanuar 2013.a 

6.7. Imatra Elekter AS elektrivarustuse tehnilised tingimused detailplaneeringuks 
17.01.2013.a nr 004/13 

6.8. AS Rito Elektritööd tehnilised tingimused 14. aprill 2009 nr 115-09 

6.9. Elion Ettevõtted AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 20843299 

6.10. Adven Eesti AS tehnilised tingimused DP 51-13 

6.11. OÜ Jõgioja Ehitusfüüsika KB poolt teostatud Karulaugu tee 5 kinnistu mürataseme 
hindamine 
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7. JOONISED 

7.1 Kontaktvöönd       AP-1 

7.2 Tugiplaan M 1:1000      AP-2 

7.3 Detailplaneering M 1:1000     AP-3 

7.4 Tehnovõrgud M 1:500      AP-4 

7.5 Lõiked        AP-5 

 


