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KIHELKONNA VALD, KUREVERE KÜLA, JAAGARAHU PUHKEALA
DETAILPLANEERINGU

S   E   L   E   T   U   S   K   I   R   I

1. ÜLDOSA.
1.1. Planeeritav ala: Kihelkonna vald, Kurevere küla, Jaagarahu puhkeala
1.2. Detailplaneeringu algataja: Kihelkonna Vallavalitsus
1.3. Lähtematerjalid
 Kihelkonna Vallavolikogu otsus detailplaneeringu algatamise ja selle keskkonnamõju

strateegilise hindamise mittealgatamise kohta
 Kihelkonna valla üldplaneering
 Saare maakonnaplaneering 2015
 Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad

keskkonnatingimused.
 Digitaalne geodeetiline alusplaan (koostas Klotoid OÜ, juuli 2010)

2. PLANEERINGU EESMÄRK
Käesoleva planeeringu eesmärk on:
 Tolmuvaba kattega tee planeerimine Kureverest Jaagarahu karjäärini
 Jaagarahu puhkealale telkimiskohtade, hoonestusala määramine
 Jaagarahu puhkeala parkla, teede, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine.
 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine..

Planeeringu ala suurus ca 13 ha ja planeeritavate maaüksuste pindala kokku 10,66 ha.
Planeering on aluseks edaspidisele projekteerimisele.
3. OLEMASOLEV OLUKORD
3.1 Planeeritava ala asukoht
Planeeritavaks alaks on Jaagarahu karjääri ümbrus, mida on aastaid kasutatud
puhkekohana ja Kurevere - Jaagarahu karjääri tee maa-ala. Planeeringu ala asub
Loode Saaremaal Kihelkonna vallas Kurevere külas Puhkeala katastriüksusel, mis on
Saare maavanema korraldusega nr 17 05.01.2011 antud Kihelkonna valla
munitsipaalomandisse. Jaagarahu karjääri tee asub Kurevere – Jaagarahu karjääri tee
katastriüksusel.
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Planeeritava ala asukoht

3.2 Olemasoleva maaüksuste struktuuri, omandi ja kehtivate kitsenduste kirjeldus
seisuga 29.03.2011.
Krundi
nimetus

Krundi omanik
Krundi
pindala

Krundi
sihtotstarve

Katastri
tunnus

Registri
osa
number

Puhkeala mü Kihelkonna vald 10,06 ha Üldkasutatav maa
75% Veekogude
maa 25%

30101:002:0515 3851134

Kurevere –
Jaagarahu
karjääri tee

Kihelkonna vald 0,6 ha Transpordimaa
100%

30101:002:0474
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Planeeritaval alal kehtivad seadusjärgsed kitsendused
Kitsenduse alus Kitsenduse ruumiline ulatus Kitsenduse sisu

Eesti Vabariigi
Veeseadus

ca 1,2 Veekaitsevöönd 10 m tavalisest
veepiirist

Eesti Vabariigi
Veeseadus

Eesti Vabariigi
Asjaõigusseadus

ca 0,5 Avaliku kasutusega kallasrada

4 m tavalisest veepiirist

Eesti Vabariigi
Looduskaitseseadus

ca 2,7 Ehituskeelu vöönd 25 m tavalisest
veepiirist

Eesti Vabariigi
Looduskaitseseadus

ca 5,3 Ranna piiranguvöönd 50 m veepiirist

Eesti Vabariigi
Looduskaitseseadus

ca 65 m³ Planeeringuala piirneb Vilsandi
Rahvuspargiga ning väike nurk

rahvuspargi alast ulatub Jaagarahu
karjääri tee peale

Eesti Vabariigi
Looduskaitseseadus

Planeeringualal on leitud II ja III
kategooria kaitsealuse liigi kasvukoht

3.3 Olemasoleva olukorra kirjeldus
Planeeritavaks alaks on Jaagarahu karjääri ümbrus, mida on aastaid kasutatud
ujumise- ja puhkekohana. Telkimine ja lõkke tegemine on juhuslik ja tihtipeale selleks
mittesobivas kohas
Karjäärini viib Kurevere – Jaagarahu karjääri tee, mis algab Kihelkonna – Veere
maanteelt. Tee lõpeb karjääri juures. Selleks, et saada põhiliselt kasutatava ujumis- ja
puhkekoha juurde tuleb läbida Kordoni platsi kinnistu, kus asub osa juurdepääsu teest.
Mööda karjääri lõuna poolset külge läbib tee, mis viib mereni. Tee asub riigi omandis
oleval maal.
Kogu karjääri ümbrus on hooldamata ja osaliselt võsastunud. Läbitav on ainult karjäärist
lõunasse jääv kadakane ala. Seda maa-ala kasutatakse ka kõige rohkem telkimiseks ja
piknikute korraldamiseks.
Absoluutkõrgused ca 1 – 2 m.
Maa-ala on hoonestamata.
Planeeritaval alal esineb III kaitsekategooria liikide (Orchis militaris e hall käpp ja
Cardamine hirsuta e kare jürilill) kasvukoht ning ka II kaitsekategooria taimeliik (Ophrys
insectifera e kärbseõis) kasukoht.

4. PLANEERINGU  LAHENDUS:
4.1 Üldlahendus
Kihelkonna valla üldplaneering ning Kihelkonnavalla arengukava 2007 – 2013 näevad
ette Jaagarahu puhkeala väljaehitamist. Käesolevaga on kavandatud planeeritaval alal
korrastada olemasolev avalikult kasutatav Jaagarahu puhkekoht. Selleks on
käesolevaga planeeritud hoonestusala, parkimiskohad, sõidu- ja jalgteed, telkimisala
ning elektriühendus. Käesoleva töö elluviimisel säilib ala avalik kasutus.
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Puhkekohani viib hetkel olemasolev Kurevere – Jaagarahu karjääri tee, mis ei vasta
kehtivatele normidele. Selleks on käesolevaga planeeritud olemasolev tee
rekonstrueerida ja rajada tolmuvaba kattega 3,5 m laiune möödasõidu taskutega tee.
Tee on kavandatud Kurevere – Jaagarahu karjääri tee maaüksuse ja Puhkeala
maaüksuse piiridesse. Osaliselt ei mahu planeeritud tee möödasõidutaskud
olemasoleva Kurevere - Jaagarahu karjääri tee maaüksuse piiridesse. Selles osas, mis
ulatub üle kinnistu piiri eramaale, tuleb vallavalitsusel sõlmida kinnistu omanikega tee
avaliku kasutuse lepingud või võõrandada tee ehitamiseks vajalik osa maast.
Karjäärist lõunas paikneb hetkel tee, mis viib mereni. Puhkeala maaüksuse ulatuses on
teed kavandatud laiendada vastavalt kehtivatele normidele ja nõuetele. Kuna tee
kasutus läbiva liiklusena on minimaalne, siis ei moodustata nimetatud teele eraldi
katastriüksust ja tee jääb Puhkeala maaüksuse koosseisu. Kuna Puhkeala mü on
avaliku kasutusega, siis jääb ka tee kasutamine avalikuks.
Parkimine toimub hetkel karjääri ümbruses suhteliselt juhuslikult ja tihtipeale selleks
mittesobivates looduslikes kohtades. Juhusliku parkimise vältimiseks on puhkajate
tarbeks planeeritud tee äärde taskutena parkimiskohad ja parkla ala. Parkla ala ei ole
lubatud asfalteerida, pigem puhastada võsast ja tihendada kruusaga, millest rohi võib
läbi kasvada.
Vastavalt Kihelkonna valla üldplaneeringule asuvad Jaagarahu järve lõunakaldal
Jaagarahu murrud, mis omavad teaduslikku ja ajaloolist väärtust. Käesolev planeering
säilitab ja tagab läbi teede rekonstrueerimise avaliku juurdepääsu nimetatud
vaatamisväärsustele.
Järve ümber on planeeritud matkarajad. Matkaradade täpsed asukohad valida nii, et
võimalikult vähe tuleb likvideerida olemasolevaid puid. Matkaradade maksimaalne laius
1,5 m. Teede täpne asukoht määratakse ehitusprojektiga.
Hoonestusaladele on kavandatud rajada käimlad ja pesemiskohad. Kehtiva
Looduskaitseseaduse järgi asub planeeritav ala osaliselt ehituskeeluvööndis
Hoonestusalad on planeeritud seadusjärgsest ehituskeelu alast välja.
Ehituskeeluvööndisse on planeeritud olemasoleva tee rekonstrueerimine ja
päästeautode manööverdusplats, mis on tee osa. Vastavalt Looduskaitseseaduse § 38
lg 5 p 10, mis ütleb, et ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või
kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud avalikult kasutatavale teele ja tänavale, ei ole
vaja planeeritaval kinnistul ehituskeeluvööndit vähendada.
Karjääri on läbi aegade kasutatud supluskohana. Samas on karjääri kallas on suhteliselt
järsk ja vette minnes on vesi kohe sügav, mille tõttu võib ujumine olla teatud kohtades
ohtlik. Ohutuse tagamiseks on soovitav panna üles hoiatavad märgid. Vette minek
toimub isikute enda vastusel. Samas ohutuse tagamiseks võib karjääri järsule
lõunakaldale võib rajada veest väljatulemiseks trepid. Hüppetornide ja kaldast
kõrgemale ulatuvate ehitiste rajamine karjääri kaldal on keelatud. Supluskoha rajamise
soovi korral peab lähtuma Vabariigi Valitsuse 03.04.2008 määrusest nr 74 „Nõuded
suplusveele ja supelrannale“.
Et lastega peredele oleks puhkekohas käimine ohutu, on karjääri idapoolsele kaldale
planeeritud tasane kaldaala. Looduslikult on see koht madalam ja laugema põhjaga.
Mugavamaks kasutamiseks tuleb kalda äär puhastada ja liivaga täita.
Karjäärist lõuna poole on kavandatud telkimise ala. Haljastus on selles osas hõre,
põhiliselt kadakas. Esineb lagedaid sobilike platse telkimiseks ning seega ei ole vaja
oluliselt likvideerida olemasolevat haljastust, kui siis ainult kadakate vahele jäävaid
mände ja heitlehelisi põõsaid. Looduses tuleb konkreetsed telgiplatsid tähistada. Kuna



KIHELKONNA VALLAVALITSUS JAAGARAHU PUHKEALA  DETAILPLANEERING

Klotoid OÜ 7 veebruar 2012

planeeritud parkla asub suhteliselt lähedal, siis auto parkimine telgi kõrvale ei ole
lubatud.
Kuna lõkke tegemine on alal toimunud juhuslikult ja sageli ka selleks mittesobivates
kohtades, on planeeringuga kavandatud kolm kuni 1 meetrise läbimõõduga lõkkekohta.
Tuleohutuskuja lõkkekoha ümber on 10 m. Lõkkekohad on valitud kõrghaljastusega
alast välja. Kui kujasse jääb põõsas haljastust, tuleb see tuleohutuskuja raadiuses
likvideerida.
Planeeritaval alal esineb III kaitsekategooria liikide (Orchis militaris e hall käpp ja
Cardamine hirsuta e kare jürilill) kasvukoht ning ka II kaitsekategooria taimeliik (Ophrys
insectifera e kärbseõis) kasvukoht. Kaitsealuste taimeliikide kasvukohale
planeeringukohaselt midagi ei kavandata.
4.2 Üldplaneeringuga arvestamine
Kihelkonna valla  üldplaneeringus on Jaagarahu karjääri ümbrus märgitus ära puhke- ja
virgestusmaana. Käesolev planeering on koostatud lähtuvalt üldplaneeringust.
4.3 Hoonestus
Planeeringuga on määratud hoonestusala. Puhkealale võib rajada käimlad,
pesemisruumid ja mänguväljakud.
Krundi ehitusõigus
Lubatud hoonete maks arv krundil: Krundile on lubatud rajada käimlad,

pesemisruumid
Lubatud hoone maks kõrgus maapinnast 3,0 m
Ehitiste maks korruselisus: 1
Harjajoon: vaba
Katusekalle: vaba
Max hoonete alune pind: 100 m²
Välisviimistlus materjalid: kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale
imiteerivaid materjale

Minimaalne tulepüsivusklass: TP3.

4.4 Juurepääsude lahendus
Juurdepääs maatükile Kihelkonna – Veere maanteelt mööda Kurevere – Jaagarahu
teed. Olemasoleva tee kohale on planeeritud tolmuvaba kattega 3,5 m laiune
möödasõidu taskutega tee. Samuti on karjäärist lõunasse jääv tee kavandatud
laiendada ja viia kooskõlla kehtivate normidega. Lisaks on ümber järve kavandatud
jalgteid. Matkaradade täpsed asukohad valida nii, et võimalikult vähe tuleb likvideerida
olemasolevaid puid. Teede täpne asukoht määratakse ehitusprojektiga.
Hetkel toimub parkimine karjääri ümbruses suhteliselt juhuslikult ja tihtipeale selleks
mittesobivates looduslikes kohtades. Juhusliku parkimise vältimiseks on puhkajate
tarbeks planeeritud tee äärde taskutena parkimiskohad ja suurem parkimisala ca 26
autole..
Juurdepääsuteede minimaalne laius 3,5 m + 0,5m teepeenar.
Parkimine on lahendatud kinnistul paikneva olemasoleva avaliku parklaga.
4.5 Piirded
Tegemist on avalikult kasutatava alaga ning piirete rajamise vajadus puudub.
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4.6 Haljastus ja heakord
Rajatavate teede ja ehitiste alla jääv haljastus hävib. Hoonestusaladeks on valitud
looduslikult lagedamad alad. Peale ehitustegevust korrastada looduslikud alad. Kuna
tegemist on loodusliku alaga, siis uue haljastuse rajamine ei ole vajalik.
4.7 Keskkonnatingimused
 Planeeritav ala piirneb Vilsandi rahvuspargiga ning väike nurk rahvuspargi alast

ulatub Kurevere – Jaagarahu karjääri teele. Jaagarahu karjäärist lõunas on
Keskkonna registri andmetel leitud III kategooria kaitsealuse liigi (Orchis militaris e
hall käpp ja Cardamine hirsuta e kare jürilill) kasvukoht. Kasvukoht kantud
planeeringu joonistele Maa-ameti kaartidelt. Samuti esineb planeeringualal II
kaitsekategooria taimeliigi (Ophrys insectifera e kärbseõis) kasvukoht. Kasvukoha
piirkonda ehitisi planeeritud ei ole. Samuti jääb see eemale telkimisalast.

 Hooned ja rajatised ehitada vastavalt kaasaegsetele ehitustehnilistele nõuetele.
Loodusressurssidest on planeeritud ehituseks kasutada looduslikke ehitus- ja
puistematerjale (liiva, kruusa, puitu jms). Ehitamisel ei tohi kasutada
keskkonnaohtlikke materjale ega aineid.

 Planeeringualal on tegemist hooajalise kasutamisega, seda siis kevad-suvisel
puhkeperioodil, seega puudub vajadus hoonete kütmiseks. .

 Esialgu puudub vajadus puurkaevu rajamise järgi ning vajadusel veetakse vesi
kohale. Planeeringu joonisel on näidatud planeeritud puurkaevu asukoht. See
annab võimaluse tulevikus koormuse suurenemisel rajada alale veevõtukoht. Ala
külastavus jääb alla 50 inimese ööpäevas ja seega võib vee tarbimine olla
maksimaalselt  5 m³/ööpäevas. Vastavalt Veeseaduse § 28 lg 3 puurkaevule
sanitaarkaitseala ei moodustata, kuna vett võetakse ühe kinnisasja tarbeks ja alla
10 m³/ööpäevas.

 Käimlatena kasutada kuiv- või kompostkäimlaid. Käimlate kogumiskastid lasta
tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt. Esialgu on plaanis vajadusel
vedada vesi (söögi valmistamiseks, kätepesuks jne) kohale. Reovesi, mis tekib
koguda kokku ja vedada samuti minema lähimasse reovee kogumiskohta.
Puurkaevu rajamisel tarbimine tõenäoliselt suureneb. Sellisel juhul immutada
bioloogiliselt puhastatud hallvesi pinnasesse. Imbpeenra orienteeruv asukoht
näidatud plaanil. Imbpeenra kaugus puurkaevust vähemalt 50 m. Imbpeenra
projektiga selgitada välja immutatava reovee kogus ja vajadusel taotleda
erikasutusluba.

 Sajuveed hoonete katustelt ja kõva kattega teedelt juhitakse maapinna kaldega
rohelistele aladele või järve. Täpsed tee profiilid ja sademevete ärajuhtimise
lahendused anda eraldi projektiga.

 Kuna puhkeala kasutatakse juba praegu väga aktiivselt, siis liiklustihedus oluliselt
ei kasva. Külastavus võib suureneda ainult ürituste ajal.

 Prügikastid paigaldada kogu territooriumile. Suuremad prügikonteinerid paigaldada
telkimiskoha ja parklate lähedusse. Konteinerite asukohta võib krundivaldaja
muuta. Jäätmed koguda konteineritesse ja tühjendada vastavat jäätmeluba omava
ettevõtte poolt lepingu alusel. Jäätmekäitlejaga lepingu sõlmimine on kinnistu
valdajale kohustuslik.

4.8 Tuleohutus
Minimaalne tulepüsivusklass TP3.
Planeeringuga on tagatud ehitiste vahelised minimaalsed tuleohutuskujad ja
tulekustutustehnika pääs krundile.
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Tuletõrjevesi on kavandatud Jaagarahu karjäärist. Selleks on karjääri lähedale
planeeritud veevõtukaev koos ühendustoruga. Päästeauto manööverdamiseks on
kaevu juurde planeeritud 15x15 kindlustatud plats.
Kuna lõkke tegemine on alal toimunud juhuslikult ja sageli ka selleks mittesobivates
kohtades, on planeeringuga kavandatud kolm kuni 1 meetrise läbimõõduga lõkkekohta.
Tuleohutuskuja lõkkekoha ümber on 10 m. Lõkkekohad on valitud kõrghaljastusega
alast välja. Kui kujasse jääb põõsas haljastust, tuleb see tuleohutuskuja raadiuses
likvideerida. Lõkkekohtade rajamisel arvestada Siseministeeriumi määrusega nr 40
30.08.2010 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“.
Kinnistu omanik(ud) peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale
aastaringselt läbipääsu.
4.9 Planeeringujärgsed seadusjärgsed kitsendused

Kitsenduse alus Kitsenduse ruumiline ulatus Kitsenduse sisu

Eesti Vabariigi
Veeseadus

ca 1,2 Veekaitsevöönd 10 m tavalisest
veepiirist

Eesti Vabariigi
Veeseadus

Eesti Vabariigi
Asjaõigusseadus

ca 0,5 Avaliku kasutusega kallasrada

4 m tavalisest veepiirist

Eesti Vabariigi
Looduskaitseseadus

ca 2,7 Ehituskeelu vöönd 25 m tavalisest
veepiirist

Eesti Vabariigi
Looduskaitseseadus

ca 5,3 Ranna piiranguvöönd 50 m veepiirist

Eesti Vabariigi
Looduskaitseseadus

ca 65 m³ Planeeringuala piirneb Vilsandi
Rahvuspargiga ning väike nurk

rahvuspargi alast ulatub Jaagarahu
karjääri tee peale

Eesti Vabariigi
Looduskaitseseadus

Planeeringualal on leitud III
kategooria kaitsealuse liigi kasvukoht

4.10 Servituutide vajadus

Teeniv
kinnisasi

Valitseja Servituudi/
kitsenduse tüüp Sisu

Ruumiline
ulatus

Naelalahe mü. Kihelkonna vald Avaliku kasutuse
leping

Avalikult kasutatav
tee

ca 50 m²

Mardi mü Eest Energia AS Isiklik kasutusõigus Madalpinge kaabel ca 130 m²

Kihelkonna
metskond 178

Eest Energia AS Isiklik kasutusõigus Madalpinge kaabel ca 500 m²

Puhkeala mü Eest Energia AS Isiklik kasutusõigus Madalpinge kaabel ca 1130 m²
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4.11 Tehnovõrgud
Veevarustus:
Esialgu puudub vajadus puurkaevu rajamise järgi ning vajadusel veetakse vesi kohale.
Planeeringu joonisel on näidatud planeeritud puurkaevu asukoht. See annab võimaluse
tulevikus koormuse suurenemisel rajada alale veevõtukoht. Ala külastavus jääb alla 50
inimese ööpäevas ja seega võib vee tarbimine olla maksimaalselt  5 m³/ööpäevas.
Vastavalt Veeseaduse § 28 lg 3 puurkaevule sanitaarkaitseala ei moodustata, kuna vett
võetakse ühe kinnisasja tarbeks ja alla 10 m³/ööpäevas.
Kanalisatsioon:
Käimlatena kasutada kuiv- või kompostkäimlaid. Käimlate kogumiskastid lasta
tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt. Esialgu on plaanis vajadusel
vedada vesi (söögi valmistamiseks, kätepesuks jne) kohale. Reovesi, mis tekib, koguda
kokku ja vedada samuti minema lähimasse reovee kogumiskohta. Puurkaevu rajamisel
tarbimine tõenäoliselt suureneb. Sellisel juhul immutada bioloogiliselt puhastatud
hallvesi pinnasesse. Imbpeenra orienteeruv asukoht näidatud plaanil. Imbpeenra
kaugus puurkaevust vähemalt 50 m. Heitvee pinnasesse juhtimisel pidada kinni
Vabariigi Valitsuse määrusest nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise
kord“.
Sademevee äravool:
Sajuveed hoonete katustelt ja kõva kattega teedelt juhitakse maapinna kaldega
rohelistele aladele või järve. Täpsed tee profiilid ja sademevete ärajuhtimise lahendused
anda eraldi projektiga.
Elekter:
Elektrienergia saamiseks krundile on Eesti Energia AS OÜ Jaotusvõrgu saarte piirkond
on 16.07.2010 väljastanud tehnilised tingimused nr 179954. Elektritoide on vajalik
parkla, pesemiskohtade ja käimlate valgustamiseks, samuti perspektiivse puurkaevu
pumpla toiteks.
Toide on planeeritud tuua kaabelliiniga Mardi maaüksusel paiknevast õhuliinimastist.
Kaabelliinide tehniline lahendus antakse ehitusprojektiga. Liitumiskilp planeeritud
juurdepääsutee äärde. Peakaitsme orienteeruv suurus 25 A.
Side
Sideühendused on võimalikud erinevate sideettevõtete mobiililevi kaudu.
5. KURITEGEVUSE RISKIDE ENNETAMINE JA TINGIMUSTE SEADMINE
Eestis on koostatud standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine.
Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine, 29.11.2002. a.
Tagada hea nähtavus, valgustatus ja jälgitavus. See vähendavad vandalismi,
vägivallaaktide, autodega seotud kuritegevuse, varguste ja süütamise riski.
Hea jälgitavus vähendab kuriteohirmu, sissemurdmiste riski, vägivaldsete kuritegude
riski: Samuti vähendab autodega seotud kuritegude esinemisriski.
Varguste või muu kuritegevuse ärahoidmiseks on soovitatav palgata valvur, kes hoiab
piirkonnal silma peal. Kuriteohirmu saab vähendada ka politsei või turvateenistuse poolt
teostatava regulaarse jälgimise ja patrullimise abil.
Tagumiste juurdepääsude vältimine ning uste ja akende turvaliseks muutmine
vähendab sissemurdmiste riske.
Oluline tegur on ka korrashoid. Halvasti korrashoitud alad võivad jätta mulje peremehe
puudumisest ja hooletusse jätmisest. Kindlate reeglite sätestamine omaniku või
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omanike poolt üldkasutavate kohtade osas suurendab peremehetunnet ja parandab
korrashoidu ja vähendab seega ka kuriteohirmu.
Vältida tuleb süttivast materjalist prüginõude kasutamist.

6. PLANEERINGU ELLURAKENDAMISE KAVA
Hoonete, teede jt rajatiste projekteerimine
Tehnovõrkudega liitumistingimused (sh väljaehitamise kohustus ja finantseerimine)
leppida kinnistuomanikel kokku tehnovõrkude valdajatega
Taotleda ehitusload
Peale hoonete ja rajatiste projektikohast ehitamist taotleda ehitistele kasutusload
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