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Avaldus detailplaneringu algatamise kohta.
Kuressaare Veevargi poolt valjastatud tehnilised tingimused.
Eesti Telefoni poolt valjastatud tehnilised tingimused
Eesti Energia ASi tehnilised tingimused

JOONISED

DPI Tugiplaan M 1:500
DP2 Kruntimise skeem M 1:500

DP3 Planeerimisjoonis M 1:500
4. DP4 Trasside skeem M 1:500
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SELETUSKIRI

l.ULDOSA.

Planeeritav ala asub Kaarma vallas, Kudjape kiilas.
Detailplaneeringu algataja on Jiiri Riks.
Lahtematerjalid

• Detailplaneeringu lahteulesanne koos lisadega.
• Saare Maakohtu Kinnistuameti kinnistamisotsus.

• Kuressaare Veevargi poolt valjastatud tehnilised tingimused nr.475.
• Digitaalne geodeetiline alusplaan (koostas Geodeesiabiiroo OU).

1.4 Olemasoleva kinnistu omanik on Jiiri Riks.

PLANEERIMISLAHENDUS.

Olemasoleva kinnistu jagamine kruntideks, ehitusoiguste maaramine, juurdepaasu
lahendamine. Kinnistule on planeeritud 15 individuaal elamukrunti suurusega 1686 - 2415 m2.
Kinnistu planeerimisel on arvesse voetud eelnevat Oolu maaiiksuse detaiplaneerigut ja
olemasolevat Marientali eramukvartalit. Seoses sellega on osa krunte (kolm krunti) planeeritud
olemasoleva Nomme tanavale ja osade kruntide moodustamiseks on planeeritud eelneva
planeeringuga ( Oolu mii. detail-planeering) maaratud Miindi tanava pikendus ule olemasoleva
Kannikese tanava. Kaesoleva planeeringuga on maaratud hoonete numeratsioon.

Krundi nr. Aadress Planeeritud Planeeritud Moodustatakse

sihtotstarve suurus m2 kinnistust

Vaikeelamumaa Riksu maauksus

Nomme tn. 1 EE

Vaikeelamumaa

2400 ol.ol. nr. 0623

Nomme tn.3 EE

Vaikeelamumaa

2379

Nomme tn.5 EE

Vaikeelamumaa

2415

Mundi tn. 1 EE

Vaikeelamumaa

2108

Mundi tn. 12 EE

Vaikeelamumaa

1730

Miindi tn.3 EE

Vaikeelamumaa

2119

Miindi tn. 14 EE

Vaikeelamumaa

1716

Miindi tn.5 EE

Vaikeelamumaa

2132

Miindi tn. 16 EE

Vaikeelamumaa

1686

Miindi tn.7 EE

Vaikeelamumaa

2297

Miindi tn. 18 EE

Vaikeelamumaa

2158

Miindi tn.9 EE 2289



Vaikeelamumaa

Miindi tn. 11 EE 2296

Vaikeelamumaa

Miindi tn. 13 EE 2300

Vaikeelamumaa

Miindi tn. 15 EE 2299

Hoonestus

Igale krundile on planeeritud uks iihepere-elamu, soovitav majandusruumid planeerida
blokeeritult pShihoonega ja teistele on planeeritud. Juhul kui soovitakse eraldiasuvat
majandushoonet, maaratakse selle asukoht ja suurus eraldi projekteerimistingimustega igal
iiksikul juhul.
Lubatud suurim ehitusalune pind tuleb krundi taisehituse protsendist, mis olenevalt krundi
suurusest peaks olema 15-20%.

Liikluskorraldus

Kogu kinnistu tanavad on planeeritud vaikese liikluse intensiivsusega elurajooni sisetanavatena,
tanavate maa-ala laiuseks on 12m. Kruntidele juurdepaasud on Nomme tanavalt Nomme tanava
elamutel ja Miindi tanava elamutel Miindi tanavalt. Autode parkimine on planeeritud oma
krundile.

Kogu kinnistule tuleb koostada uhiselt vertikaalplaneerimisprojekt.

Tehnovdrgud
Planeeritava ala tehnovorgud on lahendatud vastavalt valjastatud tehnilistele tingimustele. Vee-
ja kanahsatsiooni trasside lahendamisel on voetud aluseks Oolu m/ii planeering. Planeeritava ala
veetrassid iihendatakse iihtsesse vorku Miindi tanava trassiga ja kanalisatsioon juhitakse
planeeritud reovee pumplasse. Elektrivarustus lahendatakse Oolu m/ii planeeritud alajaama ja
Luxi alajaama baasil.

PLANEERITUD KRUNTIDE EHTTUSOIGUSED.

3.1. Kruntide kasutamise sihtotstarve:

(*BN Elamukrundid - sihtotstarve vaikeelamumaa (EE) 100%.

3.2. Lubatud ehitiste arv krundil ja ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind:
Planeeringuga on igale krundile ette nahtud uks uhepere-elamu, kusjuures

majandusruumid on planeeritud blokeerituna elamuga. Juhul kui soovitakse eraldiasuvat
majandushoonet, maaratakse selle asukoht ja suurus eraldi projekteerimistingimustega igal
iiksikul juhul.

Lubatud suurim ehitusalune pind tuleneb krundi taisehituse protsendist, mis olenevalt
krundi suurusest peaks olema 15 - 20%.

3.3. Ehitiste lubatud maksimaalne korruselisus ja kdrgus:
Arhitektuurselt on planeeritud hoonestada piirkond arvestades hoone mahtu ja katuse kallet, et
valtida liiga erineva mahuga hoonete korvuti sattumist.
Hooned Ndmme tn. 1 - 5 on suuremad, kahe maapealse korrusega ja katusekaldega 15-30.



Hooned Miindi tanaval on poolteiskorruselised - pohikorrus+katusekorrus, katusekaldega kuni
45.

Ehituse katusekate: plekk, kivi
Ehitise valisviimistlus: puit, fassaadikivi
Harjajoon: paralleelselt voi risti tanavaga
Ehitusjoon paralleelselt tanavaga NSmme tanaval

5m tanavajoonest ja Miindi tanaval 8m tanajoonest.
Tulepiisivusaste: soovitavTP2, minimaalne TP3

Piiranguga alale ehitamine on voimalik naabrite nousolekul.

4.HALJASTUS JA HEAKORD.

Kinnistu reljeef on suhteliselt tasane, vaikselt madalduv lahe suunas. Planeeritava ala kaugus
rannajoonest iiletab 200m ( rannakaitseala).
Ala kujutab endast pohiliselt endised pollumaad ilma olulise korghaljastuseta. Ala mere suunas
algab looduslik mereaarne kadastik.

T Korg- ja poosashaljastus on planeeritud Kannikese tanava aarde.
Elamukruntide piiretena on planeeritud osaliselt pae - v5i dolomiitmuiirid, osaliselt hekid Pae-
voi dolomiitmiiiiri voib ilmestada kombineerituna puiosadega. Muiiride aarde istutada ilupuud
ja -poosad Ulejaanud krundipinnad haljastada valdaja poolt ilu- voi tarbeaiana. Voimaluse
piires on ette nahtud sailitada ka kivikuhjatisi neid korrastades, harvendades ja kujundades neile
tekkinud haljastust.
Uue istutava haljatusena kasutada kohaliku looduse lahedasi liike, mis sobivad uleminekuks
mereaarsele kadastikule.

Igale krundile paigaldada priigikonteinerid ja korraldada priigi aravedu vastavalt Kaarma valla
jaatmekaitluseeskirjale.

5.INSENERTEHNILISED VORGUD.
Planeeritava ala tehnovorgud saavad alguse korval krundile planeeritud tehnoseadmetest.
Elektrikaablid Oolu planeeritud ja Luxi alajaamast, vesi Miindi tanava trassist ja kanalisatsioon
suunatakse perspektiivsesse reovee pumplasse, mille asukoht Oolu maauksusel on
kooskolastatud Kaarma valla ehitusnounikuga.

6.TULEOHUTUS.

Tuletorjekujadeks naaberhoonete vahel on arvestatud 15,0m. Vastavalt Tuletorje nSuetele
voivad hooned kuuluda TP2 ja TP3 tulepiisivusklassi. Kvartal varustatakse valise
tulekustutusveega hudrantide baasil.

7.KESKKONNAKAITSELISED NOUDED.

Alale planeeritud sihtotstarbega hoonete ja rajatiste moju ei ulatu keskkonnakaitse-alaste
seadusandlike aktidega reguleeritavasse kaitsevoondisse.

8.TERVISEKAITSE ABINOUD.

Hoonete ja rajatiste projekteerimisel ning tehnoloogia valikul on kohustuslik arvestada
naaberkruntide elamisfunktsiooniga.



Krundi omanikel arvestadajargnnste seadusjiirgsete kitsendustega:

"Jddtmete kosiumine " - jddtmekdil/useeskiri p. 3 /.e 2

Vastavalt jddlmekditluseeskirjale on iga krundiva/daja kohustatud paigaldama krundile
priigikonteineridja korraldamajddtmeveo.

2. "Tehnovorgud ja rajaiised" - Asjaoi^usseadus s?/5S, J64

Maa omanikel pidada kmni tehnovorkude kaitse-eeskirjadest ja voimaldada tehnovorkude
omanikelejuurdepdds tehnovorkude hooldamiseksja remondiks .

3. Eesti I'aharii^i p/ancenmis- ja eliilusseadus

Seadus kehtestab tingimused iild- ja detailplaneeringuteks ning ehitiste rajamiseks. Olulisem
on, et ehitist voih rajaa'a uksnes kohaliku omavalitsuse pooh valja antud ehitusloa alusel, mis
on omakorda eeldah planeeringule vastava ehitusprojekti ning kinnisomandi voi
hoonestusdiguse otemasolu ehitajal. Ehitist voih asuda kasutama alles pdrast kasutusloa
saamist kohalikult omavalitsuselt.

4 Kaarma valla planeerunis- ja ehitiismddrus.
Aidants tdpsuslah planeerunis- ja e/uiusseadusi ja madrah iilesannete jaotuse Kaarma
vallavolikugusja Kaarma vallavalitsuses.
Projekteerimistingimused koostah linnavalitsuse planeerunis- ja ehitusosakond ja valjaslah
linnaarhitekt linnavalitsuse korralduse alusel.

Ehitusalased load (ehitusluha, kasutusluba jm.) valjaslah linna ehitusjdrelvalvein-sener
linnavalitsuse korraUlu.se alusel. I.innavaliisus voih valja anda kehteslatud detailplaneeringu
noudeid tdpsustavaidprojekteerimistingumisi.

Servnuul:

Nomme tdnavja Miindi fdnav.


