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Kdlj ala keskuse detailplaneering

SISSEJUHATUS

Pihtla valla KOljala kula osa*detailplaneeringu algataja on Pihtla Vallavalitsus. Koostamise
aluseks on Pihtla Vallavolikogu otsus nr 31 06.04.2005.a..ia sellele lisatud liihteiilesanne.

Planeering valmis OU Kompleks MG ja OU A. Toom L C. koostoos Pihtla Vallavalitsusega.

Kuiesoleva detailplaneeringu eesmiirk on K6ljala keskusesse elarnuehituseks vajaliku
piirkonna mziiiratlemine iildmaa (sotsiaalmaa), arimaaja transpordimaa reserveerimiseks, et
luua eeldused maa sihipiirasemaks kasutamiseks pikemas perspektiivis.
Planeeringu koostamisel on liihtutud:
o Planeerimisseadusest
o Ehitusseadusest
r Teeseadusest
. Asja6igusseadusest
. Muinsuskaitseseadusest
o Looduskaitseseadusest
. Pihtla valla ehitusmiiiirusest

Kuna planeering tiihendab kokkuleppeid ning kdigi asjaosaliste huvide arvestamist, on siin
eesm?irgiks leida lahendusi, mis vdiksid arvestada nii hetkeolukorda kui ka tulevikus tekkida
vdivaid situatsioone.

Planeering jzizib peale kehtestarnist aluseks ala ehitus- ja maakorraldusele.

1 ULDOSA

1.1. PLANEERITAV ALA

K6ljala kiila asub Pihtla valla kirdeosas. Ki.ila piirneb l6unast Risti-Virtsu-Kuivastu-
Kuressaare maanteega, p6hjast Leisi vallaga, idast Valjala vallaga jaliiiinest Kaali kiilaga.
Planeeritav ala ca22ha jliilb K6ljala kiila keskuse idaserva.
Planeeringu ala piirneb allj [rgnevate katastriiiksustega:
. 6una kat tunnus 59201:002:0468
o Keskuse kat tunnus 5920I:002:0128
. Ulristu kat tunnus 592A1:002:0097
o Knllerkupu kat tunnus 5920I:002:0216
o Mesila kat tunnus 59201:002:0110
o Ptihametsa kat tunnus 59201:002:0136
o Piihametsa kat tunnus 59201:002:0669
o Talli kat tunnus 59201:002:0670
r P6lluotsa kat tunnus 59201:002:0535
o Tiihistaeva kat tunnus 59201:002:0552

Planeeritavat ala lZibivad riigi maantee nr 21 169 Sagariste- K6ljala janr 21 131 Masa- Kaali
K6ljala on suhteliselt lilhedal Kuressaare linnale (ca-18 km ).
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K6lj ala keskuse detailplaneering

i.2 OLEMASOLEV OLUKORI)

K6ljala oli endise iihismajandi keskuseks kontoriga K6ljala mdisahoones..
Keskusesse ja selle l?ihiiimbrusse oli pOllumajanduse suurtootmise arendamise kiiigus
koondatud tookoda pdllutoomasinate remondiks ja hooldetoode tegemiseks, laudad, sigila,
kuivatid jne.
Arhitektuurimzilestis Kdljala mdisahoone on erastatud. Arhitektuurimiilestised on ka K6ljala
mdisa kiviaed koos vdravarajatisega ja mdisa kornpleksi kuulunud kuivati-sepipada. Ohtlikus
olukonas oleva (laguneva) kuivati-sepipaja on omandanud KOljala m6isa ominik(ud), kelle
soov on arhitektuurimzilestis restaureerida. Samuti on plaanis konastada kuivati-sepikoja
iimbrus, puhastada seltsimaja lzihedal aslrv tiik. Mdisakompleksi kuutunuO
arhitektuurimiilestised kuivati ja laut on praeguseks Kdljala Pdllurnajandusliku OU omandis.
Planeeringualale jiiiival pdllul kasvab oder. Osa pdldu on kasutusel heinamaana.
Planeeritavatel kruntidel nr 8, 9 ja 10 kasvab karuputk. Karuputkega on tiiiristatud ka
rekonstrueeritava tee iitired.
Planeeringualale jtiiivad kaks juba "majandi ajal" kasutuseta olnud dunapuuaeda.
Keskuse iimbrusesse on ehitatud iihepereelamuid, korterelamuid, lastaed. Pooleli on jririnud
kauplus-sookla ehitus.
Kdljalas ja Sandlas on lasteaiad tegevuse ldpetanud. Kdljalas tegutseb 16-ll "lapsega

miinguriihm ja Pihtla algkoolis kaks lasteaianihma. Miingurtihm oma tciciajaga lastevanemate
vajadusi ei rahulda.
Endise lasteaia ruumides tegutseb Koljala kiilaselts. Tcicikoda haldab K6ljala
P6llumajanduslik OU.
Keskuse ldunaosas tegutsevad Viscordia OU fOljata Puhkekrila ja ratsatall, kus on vdimalik
aktiivselt aega veeta ja puhata.
Kdljalas elab praegu 240 elanikku, mis moodustab 15 %Plhtla valla rahvastikust.
Kuressaare linna suhtelise liiheduse t6ttu elanike arv vallas suureneb. Naaberkiilas Kaalis on
elanike arv 38.
Naaberkiilas Kaalis asub pdhikool. Opilaste arv koolis viiheneb nagu ka mujal Eestis.
Opilaste arv koolis oli2004 aastal 105, kiiesoleval dppeaastaIg2.
K6ljala keskusel on hea bussiiihendus Kuressaare linnaga jayaljalaga.

Planeeringualale on praegllseks moodustatud 5 kinnistut:
o Krunt nr 28 Mdisa kat tunnus 59201:002:0325 11492m' ( sh

ehittrsalune pind 572m'?) kat sihtotstarve iirimaa
o Krunt nr 30 Naksi kat tunnus 59201:002:0123 3864m, (sh

ehitusalune pind 302m'z) kat sihtotstarve elamumaa
o Krunt nr 31 Laksi kat tururus 59201:002:0124 5037m, (sh

ehittrsalune pind 394 m') kat sihtotstarve elamumaa
o Krunt nr 29 Lasteaia kat tunnus 59201:002:0606 5862 m, (sh

ehitusalune pind 455m'z) kat sihtotstarve sotsiaalhoonete maa
. Kdljala keskuse kioskalajaam kat tunnus 59201:002:0448 438m'( sh ehitusalune pind

67m2 ) kat sihtotstarve tootmismaa

Vee-kanalisatsiooni tihisettevdttele on tile antud planeeringualale jaavad Kdljala
kanalisatsiooni iilepumpamise jaam ja biopuhasti. Mdlema tootmisrajatise iimber on
teenindusm aa mtiaramata.j a katastririksused moodustamata.
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K6lj ala keskuse detailplaneering

Vallavalitsuse poolt on valja selgitatud planeeringualale jaavate tootmisrajatiste ja laohoone
omauikud. Planeeritud elamukrundile nr 8 jaab segusdlm. Krundile nr 9 jzieib rohujahuveski-
kuivati. Viietiselao hoone kuulub K61jala Pdllumajanduslikule OU-le. Krundile nr 15 jdrivate
hoonete omanikku ei ole teada.
Kdljala keskuse veega varustamine toimub tsentraalse veetrassi kaudu.
K6ljala ja Kaali keskuses on iihtne veevarustussristeem. Veeringlust toidavad kaks
puurkaevu- tiks Kaalis ja teine Kdljalas. Kdljala puurkaev on rajatud 1983 aastal 60 m
stigavusena.

Vee tootmine puurkaevudes on kahel eelneval aastal:
o 2003.aKaalipuurkaev 5000m' Kdljalapuurkaev 27 000m3
o 2004. a 9160m' 8323m3
2003 aastal oli Kdljala puurkaevlr sullre veetootmise p6h.juseks leke veetrassis.

Uhise vee tarbijad jagunevad inimeste arvu.iiirgi:

r 130 korlerelamutes
. 30 eramutes
o 20 (neist 17 last) lasteaias
o 9 (tootajat) trahteris
. 115 koolimajas
o I 1 todkojas
. 3 Eesti Postis
Uhisettevdttele ajutiselt tile antud veepumbajaamad Kaalis ja K6ljas, kanalisatsioonitrassid,
veetrassid, kanalisatsiooni iilepurnpamisjaarn ja biopuhasti kuuluvad rekonstrueerimisele.

1.3 PLANEERNGU EESMARK

Detailplaneeringu eesmiirgiks on niiha ette K6ljalas planeeritava piirkonna maa kasutamise
pikemat perspektiivi ja luua eeldused maa reserveerimiseks edastisteks arenguteks, samuti
uute elamukruntide planeerimine.

2. PLANEERIMISLAHENDUS

2.1 ULDOSA

Antud planeering on aluseks edasisele maakasutusele ning ehitustegevusele K6ljala keskuses.
On kiisitletud teev6rgu arengut; uute elamute ehitamise tingimusi; sotsiaalobjektide ja iirimaa
pai gutust; lammutatavaid raj atisi j a hooneid.
Liihitulevikus ei ole Kdljala keskuses.t66kohtade arvu jiirsku suurenemist ette niiha, seetdttu
puudub vajadus massiliseks elarnuehituseks. Uusi suurelamuid ei planeerita, kiill aga on
Kuressaare linna suhtelise liiheduse ja linnaga hea tihenduse t6ttu vdimalik elanike arvu
suurendamine K6ljalas soodsatel tingimustel eramuehituse vdimaldamise kaudu.

o Keskmine pereelamu krundi sllllrus on 5000 m2
. Krundi tiiisehituse protsent on 5 - 10
o Hoonete arv krundil on 3

o Parkimine on ette niihtud krundil
o Perspektiivne perelamukruntidd arv on 16
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I(6li ala keskuse detailplaneering

Keskuse pdhjaosas asuvasse aastaid hooldarnata Ounapuuaeda on v6imalik moodustada kaks
erarnukrunti ja eramukruntide ning iirihoone vahel moodustada kdrghaljastusega puhvertsoon.
L6unaossa jiiZivasse dunapuuaeda on planeeritud kiilaseltsi hooldatav puhkeala kiige,
lauluviiljaku, l6kke- ja spordiplatsiga. See koht tihisiirituste liibiviimiseks on valitud
seltsimaj a naabruse t6ttu.
Tegutseval lasteaial puudub seni oma miinguviiljakute maa. Selleks sobib seltsimajast liiZinde,

m6isapargi ja lasteaia vahele jaav ala, millel asuv tiik on tulevasel omanikul vajalik
korrastada.
Arhitektuurimiilesti s kuivati-sepipada on vaj alik restaureerida.
Lagunevas segusdlmes ja rohujahuveski-kuivatis omanikud tootmistegevust ei planeeri ja
vallavalitsuse poolt on omanikele tehtud ettepanek looduspilti risustavad lagunevad rajatised
likvideerida. Samuti on vaja kdrvaldada lagunevast laohoonest viietisereostuse oht. Hoone
varemed on vajalik zira koristada.
Pihtla Vallavalitsus kuulutab la'undil nr 8 olevad hooned peremeheta ehitisteks ja h6ivab
need.

Kdljala P6llumajandusliku OU tootmishoonete ja elamurajooni vahele ja kanalisatsiooni
pumbamaja ja biopuhasti vahele jaav ala jaetakse elamurajooni kaitsetsooniks.
Mnnitsipaalomandisse soovitakse j 2itta krund rd nr 7 9 -25 .

2.2 MOODI]STATAVATE KRLINTIDE ANDMED

Krundi nr Krundi
suurus
m2

Planeeritav sihtotstarve % Katastrisihtotstarve o%

1 4550 Haljasalamaa HP 50
Puhkeraiatiste maa PL 50

Arimaa A 100

2 503 1 Pereelamumaa EP 100 E amumaa E 100

-) 5220 Pereelamumaa EP 100 E amumaa E 100

4 6802 Pereelamumaa EP r00 E amllmaa E 100

5 6071 Pereelamumaa EP 100 E amumaa E r00
6 5560 Pereelamumaa EP 100 E alnumaa E 100

7 5370 Pereelamumaa EP 100 Elamumaa E 100

8 7463 Pereelamumaa EP 100 Elamumaa E 100

9 5841 Pereelamurnaa EP 100 Elamumaa E 100

10 46s6 Pereelamumaa EP 100 Elamumaa E 100

11 9r44 Pereelamumaa EP 100 Elamumaa E 100

12 61 98 Pereelamumaa EP 100 Elamumaa E 100

13 5179 Pereelamumaa EP 100 Elamumaa E 100

I4 7248 Pereelamumaa EP 100 Elamumaa E 100

15 6307 Pereelamunaa EP 100 Elamumaa E 100

I6 t0244 Pereelamumaa EP 100 Elamumaa E 100

T] 9215 Pereelamumaa EP 100 Elamumaa E 100

18 2052 Tehisveekosu V 100 Veekosudemaa V 100

19 ja20 t4021
t0221

Kaitsehaljastuse maa HK 100 Sotsiaalmaa Urn100

21 I 193 Kanalisatsiooniehitise maa OK 100 Tootm smaa T 100

22 3421 Reoveepuhastuse ehitise maa OK 100 Tootm smaa T 100

ZJ 5964 Lasteasutnste maa AH 100 Sotsiaalmaa Um100
24 t2535 Kogunomis-, kultuurimaa PK 100 Sotsiaalmaa Uh r00
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KOlj ala keskuse detailplaneering

25 r2807 Tee ia tiinava maa LT 100 Transpordimaa L 100
26 7s02 Kaubandus-, toitlustus ja

teenindushoonete maa BT 100
Arimaa A too

27 831 POllumajandusliku tootmishoone ja
raiatise maa TP 100

Tootmisrnaa T 100

28-31 26693 Olemasolevad kinnistud Sihtotstarvet ei muudeta

2.3 KRUNTIDE EHITUSOIGUS

Igale loodavale elamukrundile kavandatakse iiks kuni 1,5 korruseline (tiks
pdhikorrusikatusekorrus ) viilkatusega tiheperelarnu ja kuni 2 iihekorruselist kdrvalhoonet.
Elamu maksimaalne kdrgus on 8,5 m, soovitav katusekalle 35-45", kdrvalhoone maksimaalne
kdrgus maapinnast on 6 m. Hoonete projekteerimisel tuleb arvestada piirkonna
ehitustraditsioone ja arhitektuurseid lahendusi, samuti kavandada traditsiooniliste
ehitusmaterjalide kasutamist. Hooned paigutada krundi hoonestusalale vastavalt
projektlahendusele. Hoonete projekteerirnine, ehitamine ja kasutuselev6tt toimub
Ehitusseaduse ja Pihtla valla ehitusmZidruse sritete kohaselt.

Puhkeraiatiste ia haliasala maa krunt nr I
. Maksimaalnelubatud ehitiste arv krundil - 3 tk
. Ehitiste suurim ehitusalane pind - 200 m2
. Ehitise lubatud suurim kOrgus - 5 m

Elamukrundid krundid nr 2-17

Kruntide ehitusdigused:

. Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 3 (elamu, 2 abihoonet)
o Ehitiste suurim ehitusalune pind - elamu 150 m'

- abihooned 100 m'?
. Ehitise lubatud suurim kdrgus (kdrgus maapinnast)

- elamu 8,5 m
- abihooned 6,5 m

Olulised arhitektuurinduded :

. Maksimaalne korruselisus - 1,5

o Katused kalded - 35-45'
harja suund - vaba
materjal - sindel (puit ja ruberoid),

- katusekivi, plekk
o Viilisseinad - puit, kivi (krohv)
o Ntihtav sokliosa - kivi, betoon (krohv)
. Piirdeaiad - elavhekk, kivi, lattaed
. Tulepiisivus - TP-1, TP-2, TP-3

Tuletdrie veehoidla nr 18

Ehitustingimusi ei seata
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Kaitsehaliastus krunt nr 19 ia 20

Ehitustingimusi ei seata.

tilepumpamisiaam krunt nr 21

Lubatakse rekonstrueerida vastavalt ehitusprojektile.

Biopuhasti krunt nr 22

Lubatakse rekonstrueerida vastavalt ehitusproj ektile.
o Olemasoleva hoone ehitusalune pind 723m2

Haliasalamaa krunt nr 23

Ehitustingirnusi ei seata. Looduslikult kujunenud haljastuse muutmine toirnub vastava
projektiga.

Kogunemise krunt nr 24

Jaanituleplatsile on lubatud rajada kiik, laululava (nn v2ilisaal), tualetid, jaanitule plats.
o Maksimaalnelubatud ehitiste arv krundil - 4 tk
o Ehitistesuurim ehitusalane pind - 300 m2
o Ehitise lubatud suurim kdrgus - 10 m

Munitsipaaltee krunt nr 25

Elamukruntide ala labiv tee osa niiha ette tolmuvaba kattega.
Teekatte laius 4,5 m.

Kaubanduse krunt nr 26

Kuna ehitis asetseb arhitektuurimiilestiste vahetus liiheduses, siis olemasoleva ehituse
mahtude muutmine koosk6lastada Muinsuskaitseametiga.
o Olemasoleva hoone ehitusalune pind 835m'

Sepipaia krunt nr 27

Projekteerimine ja ehitus teostada Muinsuskaitseameti ettekirjutiste kohaselt.
o Olemasoleva hoone(sepipada) ehitusalune pind -123 m'

Olemasolevad kinnistud, krundid nr 28-31

Ehitus6iguseid ei muudeta (ehitusalune pind 1790 m').
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2.6

2.4 ELEKTER

Elektri liitumised planeeritaval alal projekteeritakse vastavalt OU Jaotusvdrgu tingirnustele.
Kaablitrass planeeritakse juurdepiiiisutee muldkehasse. Liitumispunktid projekteerida krundi
piirile.

2. 5 VESI-KANALISATSIOON

Kdljala keskuse veevarusttts ja kanaliseerimine on tsentraalne.I(6ljala keskust liibib isevoolne
kanalisatsioonitrass. Kanalisatsioonitrassi l6pus on l6ik survetrassi ja biopuhasti.
Uhisettevdttele europrojekti liibiviirnise ajaks rile antud veepumbajaamad Kaalis ja K6ljas,
kanalisatsioonitrassid, veetrassid, kanalisatsiooni tilepumpamisjaam ja biopuhasti kuuluvad
rekonstrueerimisele. Rekonstrueerimisprojektis arvestatakse planeeritavate elamukruntide vee
ja kanalisatsiooni liitumistega. Detailplaneeringus planeeritud vee- ja kanalisatsioonitrassid
on kooskdlastatud vee- ja kanalisatsioonivdrgu rekonstrueerimisprojektiga.
Uuendatakse veepumbaj aamad.
Eelnevad veeanahiiisid (kaks korda aastas) on niiidanud iilenorrnatiivset raua ja
fluorisisaldust vees. Tartu Ulikooli Geoinstituudi poolt 2005 aasta augustikuus voetud
veeanaliiiis Kaali ja K6ljala puurkaevudest kinnitab tilenormatiivset fluorisisaldust. Lubatud
2,2 mg/l asemel on Kaalis ja K61jas fluorisisaldus vees vastavalt 2,7mgll ja 2,6 mg/I. Kohalik
elanikkond on tilenorrnatiivsest fluorisisalduset vees teadlik ja kasutab vastavaid
htigieenimeetmeid. Probleemid vee kvaliteediga peaksid lahenema piirast Koljala-Kaali
veevdrgu rekonstrueerimi st.

HALJASTUS JA HEAKORD

Olemasolev kdrghaljastus sailitada ja uutele elamuknurtide haljastus lahendada
hoonestusprojektide koostamise kiiigus. Elamukruntide ja tee vahele on soovituslik rajada
miira ja tolmu kaitseks hekid.
K6ljala m6isa timbritseva ala korrastamisel koosk6lastada tegevus Muinsuskaitseameti
spetsialistidega jakoostada eraldi haljastusprojekt vastavalt MKA nduetele.
Kruntide piiretena niiha ette kiviaiad, elavhekid ja mull miljooga sobiv.
Piirete soovitatav kdrgus kuni 1,5 m
Tiipne haljastuse lahendus anda koos hoone projektiga.

2.7 LIIKLUSKORRALDUS

Uue elurajooni planeerimisel on arvestatud olemasoleva 4 m laiuse kruusatee asukohaga.
Olemasolev tee on suures osas rasketehnikaga (pdllumasinad) s6iduautodele liibimatuks
muudetud. Tee on vaja korrastada ja sOiduosa kruusakatet laiemaks muuta. Tolmuvaba tee
maa-ala laiuseks planeerida 8 m.
Kruntidesisesed liikumisteed rajatakse vastavalt hoonete asukohale krundil. Rajatavad teed
peavad olema sellised, et tulekahju- vdi muu dnnetuse korral tulekustutus- v6i
piiiistemeeskond pliiiseks koos tulet6rje- ja piiiistevahenditega piisavalt liihedale igale hoonele.
Teede minimaalne laius on 3,5 m, krundil peab olema sdiduki ringikeeramise vdimalus.
Parkimine korraldada igal krundil eraldi.
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2.8 KESKKONNANOUDED

Kogu planeeringuala veevarustllseks ja reovee 2irajuhtimiseks planeeritakse olemasolevate
trasside rekonstrueerimisprojektis liitumise vOirnalus.
Planeeringualale jiiiivate kruntidele esitatavad nduded:

o Vtietisejaagid krundil rv 12 tuleb omanikul likvideerida vastavalt vallavalitsuse
poolt antud tiihtajale.

. Biopuhasti rekonstrueerimine niiha ette vastava ehitusprojektiga.
o Kanalisatsiooni- ja veetrassi rekonstrueerimine niiha ette vastavalt

ehitusproj ektile- tsentraalsete trasside kaudu.
o Karuptttk kruntidel 8, 9, 10 ja planeeritava vallatee 2iiires likvideerida
o JZiiitmed kogutakse kruntidele paigaldatud prtigikonteineritesse. Priigi iiraveoks

s6lmida lepingud litsentseeritud priigiveofirmadega.

2.9 TULEOI{UTUSNOUDED

Hoonestusalade piiride miiiiramise aluseks on kehtivad tuleohutusn6uded (kujad vastavalt
EPN 10.1) ja Saarte Teedevalitsuse seisukoht mitte lubada elamute ehitamist riigimaantee
kaitsevocindis liihemal kui 20 m riigimaantee teljest.
Kuna eeldatakse, et kruntidele rajatavad hooned kuuluvad tulepiisivusklassi TP-3
(tuldkartvad hooned), siis ei tohi neid ehitada kinnistu piirile lzihemale kui 5 rn.
Planeeritav munitsipaaltee on kahesuunaline teemaa laiusega 8 m.
Kruntide sisesed liikurnisteed rajatakse vastavalt hoonete asukohale krundil. Teede
projekteerimisel arvestada pii2isteteenistuse nduetega. Teede minimaalne laius on 3,5 m,
krundil peab olerna sOiduki ringikeeramise vdimalus.
Kusttttusvesi vdetakse seltsimaja ette j?iiivast korrastatavast tiigist v6i krundil nr 18 olevast
tulet6rj e veehoidlast.

2.10 MUINSUSKAITSE

Detailplaneeringu alale jaavad, osaliselt Kdljala rndisakompleksi arhitektuurirnzilestised.
Arhitektuurimzilestiste kaitseks kehtestatakse kaitsevoond (piiranguvoond), millele laienevad
kaitsekohustuse teatises esitatud kitsendused.

Md i s a kinni stul e jiliiv ad arhitektuurirniil e sti sed :

o K6ljala m6isa peahoone arh mtilestis nr 21089
. Kdljala mdisa pargi piirdemiiiir viiravaga arh miilestis nr 21041
. Kdljala m6isa park arh rniilestis nr 21040

Planeeringu alale j iiiiv arhitektuurimiilesti s :

. KOljala mdisa kuivati-sepikoda arh miilestis rv 21044

Leitud on veel tihe viirava alused 1,48x1,8 h:l,5 postide vahe 6,3 m. Ohtlikus olukorras olev
(iagunev) kuivati-sepikojal on kiiesolevaks hetkeks ulrs omanik. Kuivati-sepikojale on
teenindusmaamaararnata. Planeeriguga on mziiiratud sepikoja krundi piirid.
Kdljala m6isa rimbritseva ala korrastamisel juhinduda Muinsuskaitseseadusest ja
kooskdlastada tegevus Muinsuskaitseameti ga.

OU I(ompleks MC



la keskuse detailplaneering

Vastavalt Muinsuskaitseseadusele on kinnismiilestisel Muinsuskaitseameti ning vallavalitsuse
loata keelatud j iirgmised tegevused :

o Konserveerimine, restaureerimine ja remont
o Ehitamine, sh ehitise laiendamine juurde-, peale- vdi allaehitamise teel ning lammutamine
. Krundi v6i kinnistu sihtotstarbe muutmine
o Teede, trasside ja vdrkude rajamine ning remontimine
o Haljastus-, raie- ja kaevetocid, maaharimine ja 6ue iimberkujundamine

Vastavalt Pihtla Vallavalitsuse taotlusele 28.09.2005 nr 145 on Muinsuskaitseamet oma
vastusega 12. 10.2005 anr 721 muinsuskaitse piiranguvodndis lubanud:
o tee laiendamise
o tee tsoonis kommunikatsioonide rajamise
o Ounapuuaeda ktilaseltsi platsi rajamise
Muinsuskaitse piiranguvcitjndit lilbiv 4 m laiune kruusakattega tee, rekonstrueeritakse 8 m
laiune munitsipaalteeks.
Piiranguvdcindi sse r-rusehitust ei planeerita.
Piiranguvoondisse jriiib vana dunapuuaed, kuhu planeeritakse munitsipaalomandisse jiietav
kiilaseltsi plats (kiik, laululava, vdrkpalliplats jms).
Piiranguvoondis asuvad rekonstrueeritavad kanalisatsiooni pumbamja, kanalisatsiooni- ja
veetrass.

2.1 1. KURITEGEVUSE RISKIDE ENNETAMINE JA TINGIMUSTE SEADMINE

Planeerimisseaduse (RTI 2002,99,519) kohaselt tuleb planeeringutes kiisitleda kuritegevuse
riske viihendavate n6uete ja tingimuste seadmist. Seni KOljala keskuses ega selle
lahitimbruses kuritegevuse vohamist tiiheldatud ei ole. Planeeritava piirkonna elamukrundid
jZitivad ktilakeskuse vahetusse liihedusse, piirkond on "naabrivalve" pidevas vaatevZiljas.
Planeeritavat ala liibiva tee riiirde planeerida tiinavavalgustus.

2.12. SEADUSTEST TULENEVAD PIIRANGUD JA OIGUSED

2.12.1 Teeseadusest ( RTI | 1999) tulenevad piirangud ja diguse

Avalikult kasutatavad teed on riigimaantee, kohalik maantee jalanav.
Tee kaitseks, teehoiu koraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt liihtuvate
keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mdjude viihendamiseks rajatakse tee aarde
kaitsevocind.
Riigimaantee kaitsevdondi laius mdlemal pool sdiduraja telge on 50 m.
Kohaliku maantee kaitsevcidndi laius mdlemal pool sdiduraja telge on 20 m.
Teel ja tee kaitsevocindis on omaniku ndusolekuta keelatud:
. maha vdtta, timber t6sta, juurde panna vdi kinni katta liiklusmrirke ja muid

liikluskonaldusvahendeid v6i eemaldada neilt katteid
o teha teel ilma ehitusloata teehoiutdid, samuti mistahes teehoiuviiliseid trtid, paigaldada

sinna tcjcjvahendeid, materjale jms; tegevusega kaitsevocindis ei tohi halvendada
liiklustingimusi teel ;

. ehitada neihtavust piiravaid hooneid vdi rajatisi ning rajada istandikke;

. ehitada kiirendus- v6i aeglustusrada, peale- vdi mahasdiduteed, alalist v6i ajutist
miitigipunkti v6i muud teeninduskohta;
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o takistada jalakarjate liiklemist neid hiiiriva tegevusega;
. paigaldada valgutusseadet v6i teabe- ja reklaamivahendit;
. korraldada spordivdistlust vdi muud rahvai.iritust;
. kaevandada maavara vdi maa-ainest;
o teha metsa uuendamiseks lageraiet;
o teha veereZiimi muutnst pdhjustat maaparandus- vdi muud teehoiuvlist tddd.
K6ik teel ja tee kaitsevoondis kavandatavad teehoiuvdlised ja teehoiutood tuleb tee
omanikuga kooskdlastada nende projekteerimise ajal Maanteeametiga, Saarte
Teedevalitsuse vdi Pihtla Vallavalitsusega.

Tee kaitsevcjondi maa omanik v6i kasutaja on kohustatud:
. hoidma koras teemaaga kiilgneva kaitsevddndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise;
. lubama kdrvaldada niihtavust piirava istandiku, puu, p66sa v6i muu liiklusele ohtliku

rajatise;
o v6imaldama paigaldada teega kiilgnevale kaitsevoondi kinnistule talihoolduseks

ajutisi lumet6ld<eid, rajada lurnevalle ja kraave tuisklume t6kestamiseks ning paisata
lund viiljaspoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepiiiisu tema
elukohale ja varale.

Tee kaitsevoondi maa omanik v6ib n6uda tee omanikult piirangute v6i servituutide tdttu
tekkinud kahjude hiivitamist.
Juriidilised ja fiiiisilised isikud, kelle kasutuses olev maa ktilgneb teemaaga, peavad
hoolitsema, et koduloomad ja linnud ei pZiiiseks maanteele.
Teemaal ja teemaaga ktilgneval alal. mulla-, maaharimis-, ehitus- ja teisi toid tegevad
juriidilised ja ftiiisilised isikud vastutavad selle eest, et sdidukid ei kannaks teele pori,
sdnnikut jms v6i tagavad selle pideva koristamise sdiduteelt, hoiatades iihtlasi liiklejaid teel
esinevast ohust.

2.12.2 Ehituseaduse $-st 14 ja Asjadigusseaduse rakendamise seaduse $-st 15'tulenevad
piirangud. Tehnovdrgu ja rajatise talumine

. $152 Tehnovdrgu ja rajatise talumine
Omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjale v6i veel kinnistusraamatusse kandmata
maale enne 1999. aasta 1. aprilli piistitatud tehnovdrku- vdi rajatist (ktitte-, veevarustus- vdi
kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- vdi elektrivdrk, ndrkvoolu-, kiittegaasi- vdi
elektripaigaldis v6i surveseadmstik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) sdltumata sellest,
kas kinnisasi on vastava asja6igusseadusega koormatud vdi mitte. Omanik peab muuhulgas
vOimaldama tehnov6rgu vdi *rajatise (edaspidi tehnorajatis) teenindamiseks, remontimiseks
ja rekonstrueerimiseks vajalikke toid. Omanik vdib n6uda tehnorajatise k6rvaldamist, kui see

ei ole enam eesmiirgipiirasel kasutusel.
Alates 7999. aasta 1. aprillist on tehnorajatise piistitamiseks v66rale kinnisasjale ndutav
kinnisasja koormamine reaalservituudi vdi isikliku kasutusdigusega. Kinnistusraamatusse
veel kandmata maale v6i riigile vdi kohalikule omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise
pi.istitamiseks piisab lihtkirjalikust vdi notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.
o $ 14 lg 1,2 Tehnovdrgud ja -tehnorajatised.
Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva
tehnov6rgu vdi - rajatise teenindamiseks vajalild<e tciid. Avariitoid v6ib teha kimrisasja
omanikuga eelnevalt kokku leppimata.
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2.12.3 Jiiiitmeseadusest (RT I 2004, 9, 52) tulenevad piirangud

$ 69. I(orraldatud jiiiitmeveoga liitumine

(1) Jtiatnievaldaja loetakse liitunuks korraldatud jiizitmeveoga elu- v6i tegevuskohajiirgses
jziiitmeveo piirkonnas. Jiiiitmevaldaja on korraldatud jtiiitrneveoga liitunud alates kohaliku
omavalitsuse organi kor:raldatud jiititmeveo jdiitmeloa kehtima hakkamisest v6i kiiesoleva
seaduse $ 66 l6ikes 4 nimetatud miiiiruse j6ustumisest. Liitumisajaks loetakse antud loa v6i
mziliruse jOustumise ajast hilisemat aega.
(2) Jaiitmevaldaja kaiesoleva peattiki tiihenduses on ka korleritihistu, selle puudurnisel aga
selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- vdi Ziriruum.
(3) Kohaliku omavalitsuse organ asutab miiiirusega jiiiitmevaldajate registri ning kehtestab
registri pidamise korra.
(4) Valla- v6i linnavalitsus vdib erandkorras teatud tiihtajaks jiiiitmevaldaja lugeda
korraldatud jiiZitmeveoga mitteliitunuks tema pdhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab
.i iiittmekiiitluse i se.

(4r) Korraldatud jiiiitmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on.jiiiitmeluba
vdi saastuse kompleksse viiltimise ja kontrollimise seaduse (RT I 2001,85,512;2002,61,
37 5 ; 2003, 7 3, 486; 2005, 1 5, 87) alusel antud keskkonnakompleksluba.
(5) Ktiesoleva paragrahvi ldikes 4 nimetatud jiiiitmevaldaja esitab iiks kord aastas valla- v6i
linnavalitsusele viimase miiiiratud tzihtajal kirjaliku selgituse oma jiiiitmete kiiitlernise kohta.
(6) Kohalikul omavalitsusel on 6igus saada tasuta teavet jiiiitmeveo piirkonnas tegutsevalt
jadtmevedajalt kiiesoleva paragrahvi ldikes 3 nimetatud registri andmete kohta.
I RT I 2005,37.288 -jdust. 10.07.20051

$ 120. Jiizitmete tekke viiltimise ja jzieitmehoolduse nOuete rilckumine

(1) Jriiitmete tekke vtiltimise, jti2itmehoolduse nduete rikkumise vdi jiiiitmete ladestamise
eest viiljaspool jaatmekiiitluskohta * karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahvitihikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga
kuni 50 000 krooni
. Krundi valdaja on kohustatud korraldama oma territooriumil jiiiitrnete kogurnise ja

maarama kinnisasjal tekkinud jtititmete kogumiskoha ning taaskasutama v6i
kdrvaldama j iiiitmed vastavalt kehtivatele n6uetele.

2.12.4 Muinsuskaitse seadusest (RTI I 2002, 27, 153;47, 2971' 53,336; 63,387) tulenevad
piirangud ja 6igused

$ 16. Malestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise omaniku javaldajakohustused
(1) MAlestise omanik v6i valdaja vastutab miilestise siiilimise eest. Miilestise omanikvdi
valdaja on kohustatud:
1 ) miilestist hooldama;
2) jargima kiiesolevast seadusest tulenevaid kitsendusi, kuivdrd nende suhtes ei ole
kaitsekohustuse teatises leevendusi ette nahtud;
3) viivitamata teatama Muinsuskaitseametile ja valla- v6i linnavalitsusele rnzilestist
kahjustavatest muutttstest ning miilestise valduse kaotamisest tema tahte vastaselt;
4) v6imaldama muinsuskaitset korraldava organi ametnikul v6i Muinsuskaitseameti volitatud
isikul miilestist iile vaadata;
5) seiilitama ja korras hoidma mrilestise tiihist;

OU Kompleks MG l2



ala keskuse detai

6) teatama Muinsuskaitseametile miilestise pdrimisest, piiratud asja6igusega koormamisest
vdi hoiuleandmisest.
(2) Kui muinsuskaitsealal on ehitis, mis ei ole miilestis (edaspidi muinsuskaitsealal paiknev
ehitis), tagab selle konashoiu ja siiilimise omanik vdi valdaja, kellel on kiiesoleva paragrahvi
l6ike 1 punktides 3 ja 4 szitestatud kohustused.
(3) Muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik on kohustatud teatama Muinsuskaitseametile
ehitise vOdrandamisest, piirimisest vdi piiratud asjadigusega koormamisest.
IRT I 2004. 2s. 171 - jdust. 26. 04. 20041

$ 24. Kinnismiilestisel ja muinsuskaitsealal kehtivad kitsendused

(1) Muinsuskaitseameti ning valla- v6i linnavalitsuse loata on kimisrniilestisel ja
muinsuskaitsealal keelatud jiirgmised tegevused:
1 ) konserveerimine, restaureerimine ja remont;
2) ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- v6i allaehitamise teel, rung
lammutamine;
3) katusealuse viiljaehitamine ning kangialuse ja 6uede kinni- ja tziisehitamine;
4) ajalooliselt viiljakujunenud tiinavatev6rgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute) piiride
muutmine ning kruntimine;
5) krundi vdi kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
6) katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akencle, treppide, vairavate jms
muutmine;
7) ehitisele seda kahjustavate vdi selle ilmet muutvate objektide, nagu reklaami ja info
paigaldamine ning katusele tehnilise seadme paigaldamine, samuti muul viisil miilestise v6i
muinsuskaitsealal paikneva ehitise ihne muutmine ja ehitusdetailide iimberpaigutamine;
8) siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja -konstruktsioonide algsest asukohast
eemaldamine, katmine vdi nende muul viisil rikkurnine;
9) algupZirasest erinevate ja algupiiraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine;
10) teede, trasside ja vdrkude rajamine ning remontimine;
1 1) haljastus-, raie- ja kaevetdod, maaharimine ja due timberkujundamine;
12) teisaldatavate iiriotstarbeliste objektide (kiosk, mtiiigipaviljon, viilikohvik vms),
valgustuse, tehnov6rkude ja -rajatiste ning reklaami paigaldamine.
(2) Muinsuskaitsealal ehitades, konserveerides ja restaureerides ning selleks ehitusmaterjale
valides tuleb arvestada nii ehitise kui ka muinsuskaitseala arhitektuurilist ja ajaloolist
viiiirtust.
(3) Kiiesolevas paragrahvis szitestatud kinnismiilestise kasutamise kitsendustes tehtavad
leevendused meiiirab kindlaks Muinsuskaitseamet kaitsekohustuse teatises.
IRT I 2004. 25, 171 - jdust. 26.04.2004]

$ 25. Kaitsevdcind

(1) Kinnismiilestise kaitseks kehtestatakse kaitsevorjnd, millele kohaldatakse kiiesoleva
paragrahvi ldikes 2 sbtestatud kitsendusi ja milles tehtavad leevendused miirgitakse
kaitsekohustuse teatisse. Kaitsevtiondiks on 50 m laiune maa-alamiilestise viiliskontuurist vdi
piirist arvates, kui miilestiseks trumistamise Oigusaktis ei ole ette niihtud teisiti.
(2) Muinsuskaitseameti loata on kinnismiilestise kaitsevddndis keelatud:
1) maaharimine, ehitiste piistitarnine, teede, kraavide ja trasside rajamine ning muud mulla- ja
ehitust6od;
2) puude ja p66saste istutamine, mahavdtmine ja juurimine.
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(3) Muinsuskaitsealale avanevate kaugvaadete sulgemise vdi mllinslrskaitseala piirile
muinsuskaitseala hoonestuse suhtes sobimatute ehitiste ptistitamise viiltimiseks kehtestatakse
muinsuskaitseala kaitsevcidnd, milles kehtivad muinsuskaitseala pohimiiZiruses
kindlaksmiidratud nduded j a kitsendused.
(4) Muinsuskaitsealal paiknevatele kinnismiilestistele kaitsevocindit ei kehtestata, kui
muinsuskaitseala pdhimiiiiruses pole siitestatud teisiti.
(5) Kalmistul paiknevale kinnismiilestisele kaitsevciondit ei kehtestata.
IRT I 2004. 2s. 171 - j6ust. 26.04.2004]

$ 2 6. Avalik j uurdepiiiis kinnisrniilestisele

(1) Avalik-6igusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal asuva kirurism?ilestise juurde
on igaiihel vaba juurdepiiiis.
(2) Eradiguslik isik, kelle kimisasjal miilestis asub vdi kelle kimisasja tavakohane
juurdepiitisutee miilestiseni viib, peab tagarna igarihe vaba labipaasu miilestiseni
piiikesetdusust looj anguni.
(3) Malestiseks olevasse ehitisse vdi selle 6ue piiiiseb omaniku v6i valdaja lubatud ajat ja
korras.
(4) Muinsuskaitseamet vdib juurdepiiiisu kinnismiilestisele piirata, kui vaba juurdepiiiisuga
ohustatakse miilestist.

$ 29. Omaniku ja valdala 6igused

(1) Malestise omanikul vdi valdajal on 6igus Muinsuskaitseametilt voi tema kaudu saada
tasuta:
1) miilestisega seonduvat teaduslild<u ja muud infbrrnatsiooni;
2) konsultatsioone miilestise hooldamiseks.ja kasutamiseks.
(2) Omaniku vdi valdaja soovil on Muinsuskaitseamet kohustatud paigutarna vallasmiilestise
tasuta hoiule tema siiilimist tagavatesse tingimrntesse.
(3) Malestise omanik v6i valdaja v6ib taotleda Muinsuskaitseameti kaudu riigieelarvest v6i
valla- vdi linnaeelarvest toetust mrilestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja
signalisatsioonististeemi paigaldamiseks, samuti rnrilestise konserveerimiseks,
restaureerimiseks vOi optimaalsete sriilitustingimuste loomiseks. Miilestise omanik v6i
valdaja esitab riigieelarvest toetuse saamise taotluse Muinsuskaitseametile kirjalikus vormis.
(3') Kiiesoleva paragrahvi lOikes 3 siitestatud riigieelarvest toetuse taotlemise, taotluse
menetlemise ja toetuse andmise alused ja kona kehtestab Vabariigi Valitsus miiiirusega.
Nimetatud korras niihakse ette taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate
dokumentide loetelu, taotluse esitamise tiihtpiiev, taotluse liibivaatamise kord, taotluse
arvestamise ja arvestamata jiitmise alused ning toetuse saajate teavitamise kord.
(4) Vabariigi Valitsus v6ib miilestise v6i kinnismiilestise kaitsevcjdndis paikneva kinnisasja
omanikule v6i valdajale ning muinsuskaitsealal ja selle kaitsevdondis paikneva ehitise
ornanikule kehtestada muid soodustusi.

IRT I2004. 2s. 171 - jdust. 26.04.2004]

$ 45. Malestise tiihise rikkumine v6i hiivitamine

(1) Malestise tiihise rikkumise vdi hiivitamise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 100
trahviiihikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga kuni
10 000 krooni. IRT I 2002. 63. 387 ., j6ust. 1.09.2002]
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$ 47. Malestise jiirelevalve nduete rikkumine

l) Miilestise ilma loata uurimise eest, ilma Muinsuskaitseametiga kooskolastatud projektita,
erialaspetsialisti muinsuskaitselise jiirelevalveta vdi tegevusloata konserveerimise,
restaureerimise vdi remontimise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahvitihikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga kuni
20 000 krooni. LP(T 12004.25" 17t -j6ust. 26. 04.20041
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