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1 Ülevaade detailplaneeringust ja keskkonnamõju 
strateegilisest hindamisest 

 
Kaarma valla Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja 
Rannavälja kinnistute detailplaneering on algatatud Kaarma Vallavalitsuse 

05. märts 2010.a. korraldusega nr nr  68.  
 

Vastavalt lähteülesandele on antud detailplaneeringu eesmärgiks: 

 Kvaliteetse keskkonna kavandamine, lähtudes uuest arhitektuursest 
kvaliteedist ja olemasolevatest säilitatavatest väärtustest; 

 Maa sihtotstarbe määramine; 
 Planeeritavale alale elamumaade ja nende teenindamiseks 

tehnorajatiste kruntide moodustamine; 
 Planeeritavale alale jäävate kruntide piiride ning ehitusõiguse 

määramine; 

 Heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, kergliiklusteede, parkimise 
ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. 

 
Detailplaneeringuala paikneb Saare maakonnas Kaarma vallas Muratsi külas, 
Kaarma valla lõunarannikul. Planeeringuala hõlmab maaüksusi nimedega: 

Kolde, Koldevälja, Kadakoksa, Kalda ja Rannavälja. Planeeritava ala 
peamine sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringualale toimub 

juurdepääs avalikult kasutatavalt kõrvalmaanteelt nr 21170, Muratsi sadama 
tee. Planeeringuala ligikaudne paiknemine on nähtav järgneval joonisel, 
täpsemalt detailplaneeringu joonistel (avalikustatakse eraldiseisvalt). 

Planeeritava ala kogupindala on ligikaudu 69 ha. 
 

Planeeringualal puudub hoonestus. Tegemist on osaliselt liigniiske alaga, 
mida ilmestavad rohumaad, kadakatega kaetud alad, põhjapoolsemas osas 

tihe lehtmets ja lõunaosas kasvavad männid. 
 
Olemasolev maatulundusmaa muudetakse 44% elamumaaks, 1% 

tootmishoonete maaks, 7% liiklusmaaks ja 48% maatulundusmaaks. 
 

Elamukruntide suurused lähtuvad mõistliku planeerimise tulemusest ja 
jäävad vahemikku 3000m² kuni 6000 m². Maatulundusmaa krundid jäävad 
vahemikku 18 000m² kuni 70 000 m². Planeeringualale rajatakse 87 

eluhoonet koos abihoonetega. Tootmishoonete maale ja liiklusmaale 
rajatakse elamumaade teenindamiseks vajalikud tehnorajatised. 
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Joonis 1. Detailplaneeringuala ligikaudne paiknemine (punasega).  

Planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi ka KSH) 

algatati Kaarma Vallavalitsuse 31.05.2012 korraldusega nr 201.  
 
Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seadusest (edaspidi ka KeHJS) on KSH eesmärk detailplaneeringu 
elluviimisega kaasneva keskkonnamõju prognoosimine, negatiivsete mõjude 

leevendamiseks ning võimalusel positiivsete mõjude suurendamiseks 
vajalike meetmete välja töötamine,  vajadusel keskkonna kvaliteedi seireks 
ettepanekute tegemine ning keskkonnakaalutluste esitamine planeeringu 

koostamisel. 
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2 Hindamisel käsitletavad valdkonnad 
 
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel vaadeldakse detailplaneeringu 

elluviimisega kaasnevaid mõjusid keskkonnale, et maksimaalselt tagada 
laiemate keskkonnaaspektide arvestamine detailplaneeringus ning teha 
ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks. Eeldatavad planeeringu 

elluviimisega kaasnevad keskkonnamõjud, mille olulisus ja esinemise 
tõenäosus selgitatakse KSH aruande koostamisel: 

 
1. Lähialade maakasutus. Hinnatakse võimalikke mõjusid naaberalade 

maakasutusele. Planeeringualale toimub juurdepääs mööda olemasolevat 

kohalikku teed, Muratsi sadama tee, mille kohta on koostatud 
liikluskoormuse taluvuse eksperthinnang (Muratsi sadama tee 

liikluskoormuse taluvuse uuring, eksperthinnang; koostanud Ramboll 
Eesti AS, Tallinnas, 21.02.2012). 

2. Taimestik ja loomastik, sh linnustik. Kavandataval tegevusel on mõju 

planeeringuala taimekooslusele, sest osa territooriumist jääb tulevikus 
ehitiste alla või kaetakse. Planeeringuala kohta on koostatud 

„Geobotaaniline hinnang Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja 
Rannavälja kinnistuele“ (koostanud Tiina Orav, Kuressaare 2010). Kuna 
planeeringuala puhul on tegemist kohati liigniiske madala alaga, kus 

ehitamiseks tuleb vajadusel pinnast tõsta ja/või kuivenduskraave rajada, 
hinnatakse pinnavee režiimi muutmise mõju kaitstavatele liikidele ja 

kaitstavatele elupaigatüüpidele. Saare maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ määratletud rohevõrgustiku elemendid jäävad 
osaliselt detailplaneeringu alale. 

3. Kaitstavad loodusobjektid, sh Natura 2000 võrgustiku alad. 

Planeeringuala asub osaliselt Kasti lahe hoiualas, kuuludes samal ajal ka 
Natura 2000 samanimelise linnu- ja loodusala koosseisu. Tegevusega 

võib potentsiaalselt kaasneda mõju Kasti linnu- ja loodusalale. KSH 
protsessi käigus viiakse läbi Natura hindamine vastavalt K. Petersoni 
koostatud „Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks 

Eestis“ metoodikale ning hinnatakse mõju Natura 2000 linnuala ja 
loodusala kaitse-eesmärkidele ja ala terviklikkusele. 

4. Pinnas ning põhja- ja pinnavesi. Planeeringuala tutvumisel erinevate 
andmebaaside materjalidega selgus, et kavandatava elamuehituse alad 
on kohati liigniisked ning piirkonnas on põhjavesi kaitseta. KSH käigus 

hinnatakse planeeringuga kavandatu mõju pinnasele ning põhja- ja 
pinnaveele, sh kaasnevaid reostusriske, vajadusel esitatakse 

ettepanekud leevendavateks meetmeteks. Hinnatakse tegevusega 
kaasnevat eeldatavat põhjaveekasutust (vastavalt kinnitatud 
põhjaveevarule).  Sh vaadatakse kas lähtuvalt piirkonna veeandvusest 

on võimalik rajada vajaliku tootlikkusega veehaare ning kuidas selle 
rajamine mõjutab lähedalasuvaid majapidamisi. Antakse hinnang 

kavandatava veevõtu ja reovee kogumise ning ärajuhtimise lahendusele 
(sh sellega kaasnevat keskkonnamõju). Varasemalt on planeeringuala 
kohta AS Mavese poolt koostatud töö „Saaremaal Muratsi külas Kolde, 

Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja maaüksuste geoloogiline ja 
hüdrogeoloogiline ülevaade“ (mai 2010). Kuna planeeringuala asub 
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veekogu ääres, siis hinnatakse KSH käigus võimalikku üleujutuse ohtu 
ning tuuakse vajadusel välja leevendusmeetmeid. 

5. Muinsuskaitse ja kultuuripärand. Detailplaneeringualal ning selle vahetus 
lähipiirkonnas ei paikne muinsuskaitseseaduse alusel kaitstavaid objekte. 

6. Jäätmeteke. Põhimõttelised lahendused jäätmekorralduse osas esitab 
detailplaneeringu. Asjakohaste meetmete rakendamisel (jäätmete 
kogumine ja äraveolepingu sõlmimine, sorteerimine jms) ei ole 

jäätmetekkel olulist mõju keskkonnale. 
7. Sotsiaal-majanduslikud mõjud, sh keskkonnatervis. Hinnatakse 

detailplaneeringuga kavandatu elluviimise mõju lähialade maakasutusele 
ja lähipiirkonna elanikele. Samuti antakse hinnang sotsiaalse ja tehnilise 
infrastruktuuri mõjudele. Hindamisel käsitletakse müra ja õhusaaste 

suurenemist tulenevalt planeeringuga kavandatust, mõju ulatust ja 
olulisust.  

8. Kavandatava maakasutuse ja planeeritava tegevuse vastavus 
asjakohastele arengudokumentidele ning õigusaktide nõuetele. 

 

Tulenevalt kavandatava tegevuse iseloomust ja asukohast riigipiiriülest 
keskkonnamõju KeHJS § 30 tähenduses detailplaneeringu elluviimisega ei 

kaasne. 
 

Alternatiivsetest on vaatluse all vähemalt kaks põhialternatiivi (kui kaks 
kõige reaalsemat alternatiivi): 
• Kavandatava tegevuse elluviimine; 

• 0-alternatiiv ehk olemasoleva olukorra säilimine. 
 

KSH käigus käsitletavad alternatiivsed arengustsenaariumid, nt kavandatava 
tegevuse osaline elluviimine, täpsustuvad planeeringuprotsessi käigus. 
 

Mõjude lühi- ja pikaajalisust, kumulatiivsust ja sünergilisust hinnatakse KSH 
aruande koostamisel. 

 

3 Kaasamine – mõjutatud ja huvitatud osapooled 
 

Detailplaneeringust huvitatud osapoolteks saab lugeda: 

1. Kaarma Vallavalitsus ja –volikogu. Vastutab kohaliku ja ruumilise arengu 
eest valla territooriumil. 

2. Ministeeriumid ja nende allasutused: Sotsiaalministeerium, 

Kultuuriministeerium (Muinsuskaitseamet), Keskkonnaministeerium 
(Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon), Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium. 

3. Keskkonnaorganisatsioonid – olulisemad valitsusvälised 
keskkonnaorganisatsioonid on koondunud Eesti Keskkonnaühenduste 

Kojaks, mis lihtsustab organisatsioonide teavitamist planeeringu ja KSH 
koostamise osas. 

4. Lähialade elanikud ja maaomanikud. Vastavalt KeHJS nõuetele 
teavitatakse KSH protsessi etappidest kuulutustega ajalehes ning valla 
veebilehel. 
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KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute 
ja asutuste nimekiri täieneda. 

 
Mõjutatud ja huvitatud osapoolte teavitamine KSH protsessi etappidest 

toimub vastavalt KeHJS nõuetele. Vastavalt seadusele teavitatakse KSH 
dokumentatsiooni avalikustamisest laiemat avalikkust kuulutusega ajalehes, 
planeeringu koostaja veebilehel ning väljaandes Ametlikud Teadaanded; 

huvitatud või mõjutatud institutsioone kirjaga. Kohaliku omavalitsusega 
tehakse koostööd planeeringu ja KSH koostamise käigus. Avalikkuse 

kaasamist detailplaneeringu koostamise protsessi reguleerib 
planeerimisseadus. Avalikkuse kaasamisega KSH ja planeeringu protsessi 
tegeleb detailplaneeringu koostamise korraldaja, kelleks on Kaarma 

Vallavalitsus. 
 

4 Eeldatav ajakava 
 

Keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub vastavalt 
KeHJS-s ja muudes avalikku menetlust puudutavates seadustes 

(haldusmenetluse seadus) sätestatud nõuetele. Detailplaneering on avalik 
kokkulepe maakasutuse tingimustes antud alal. Planeeringu ja KSH 
koostamine on mitmete osapoolte, sealhulgas avalikkuse arvamusi koondav 

avalik protsess, milles osalejate arvamused võivad olla teineteist toetavad, 
aga ka vasturääkivad. Sellisel juhul on kokkuleppe saavutamiseks vajalik 

täiendava töömahu rakendamine – seisukohtade selgitamine, koostöö 
parima võimaluseni jõudmiseks ning konkreetses küsimuses otsuse 

langetamine. 
 
Täpsustav teave avalikkuse kaasamise ürituste kohta ja KSH aruande 

avaliku arutelu täpse toimumisaja kohta antakse seadusega ettenähtud 
korras.  

 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise 
prognoositav ajakava, on esitatud alljärgnevas tabelis, mis võib protsessi 

käigus muutuda. 
 

Tabel 1. Eeldatav KSH ajakava 

Keskkonnamõju hindamise etapp Eeldatav toimumisaeg 

KSH algatamine 31.05.2012 

KSH programmi koostamine Juuli 2012 

KSH programmi eelnõu sisu osas 

seisukoha küsimine 

August 2012 

KSH programmi avalikust arutelust 

teavitamine ja avalik väljapanek (2 

nädalat) 

August 2012 

KSH programmi avalik arutelu 

  

September 2012 

KSH programmi esitamine 

heakskiitmiseks Keskkonnaametile 

September 2012  

KSH programmi heakskiitmine  

 

Oktoober 2012 (14 päeva jooksul pärast 

programmi esitamist) 
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Keskkonnamõju hindamise etapp Eeldatav toimumisaeg 

KSH aruande koostamine Oktoober 2012 

KSH aruande avalikust arutelust 

teavitamine ja avalik väljapanek (2 

nädalat) 

November 2012 

KSH aruande avalik arutelu Detsember 2012 

Avalikul arutelul tehtud ettepanekute 

lisamine ja nendega arvestamise/ 

mittearvestamise põhjendamine 

Detsember 2012-jaanuar 2013 

(Kuni 2 nädala jooksul peale avaliku 

arutelu toimumist) 

Aruande esitamine heakskiitmiseks 

Keskkonnaametile 

otsuse KSH Aruande heakskiitmise 

kohta (kinnitab strateegilise 

planeerimisdokumendi elluviimisega 

kaasneva keskkonnamõju seire 

meetmed või teeb otsuse aruande 

heakskiitmata jätmise kohta, mitte ei 

määra keskkonnanõudeid) 

Jaanuar 2013 

(30 päeva jooksul pärast aruande 

esitamist) 

 

Kogu keskkonnamõju hindamise protsessi perioodil on KSH töögrupp valmis 

huvilistele tutvustama töö käiku. 
 
Informatsioon KSH kohta on muuhulgas üleval ka koduleheküljel 

www.hendrikson.ee Avalikud dokumendid jaotuses. 
 

5 Programmi koostanud eksperdi ja strateegilise 
planeerimisdokumendi koostaja andmed  

 

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja 
Kaarma Vallavalitsus 
Marientali tee 27 

Kuressaare 93820  
e-post kaarma@kaarma.ee  

tel 452 0450, faks 452 0451 
 
Maaala arendaja 

OÜ Biladre 
Viru Väljak 2 

Tallinn 10111 
e-post a.kempi@trigoncapital.com 
tel 667 9200 

Kontaktisik: Toomas Uibo 
e-post t.uibo@trigoncapital.com 

 
Detailplaneeringu koostaja 
AS EA RENG 

Mustamäe tee 46, Tallinn, 10621 
tel 626 0000, faks 626 0010 

e-post: eareng@eareng.ee 
 
 

http://www.hendrikson.ee/
mailto:kaarma@kaarma.ee
mailto:a.kempi@trigoncapital.com
mailto:t.uibo@trigoncapital.com
mailto:eareng@eareng.ee
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KSH teostaja 
OÜ Hendrikson&Ko 

Raekoja plats 8, 51004 Tartu 
e-post hendrikson@hendrikson.ee 

tel 740 9800 
Kontaktisik: Riin Kutsar 
e-post riin@hendrikson.ee 

tel 740 9807 
 

KSH ekspertrühm koosneb järgmistest liikmetest: 
 Riin Kutsar   Projektijuht,  KSH ekspert (litsents KMH0131)  
 Ülle Jõgar   Botaanik  

 Kaile Peet  Zooloog 
 Märt Öövel   Veespetsialist 

 Veiko Kärbla  Müra- ja õhusaaste modelleerimise ekspert  
 Tiit Oidjärv   Sotsioloog  

 

KSH töörühma juht Riin Kutsar omab sellekohast õigust (vastavat 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus § 34 lg 3) 

sest: 

 On omandanud kõrghariduse keskkonnatehnoloogia erialal Tartu 

Ülikoolis, lisaks omab Tartu Ülikooli majandusteaduse rakendusõppe 
tunnistust. 

 Omab planeeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise 

kogemust alates aastast 2005 ning osalenud erineva suurusega KMH 
ja KSH projektis nii eksperdi kui projektijuhi funktsioonis.  

 Õpingud Tartu Ülikoolis sisaldasid planeerimisalast koolitust rohkem 
kui 40 tunni ulatuses. 

 Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, 

protseduuri ja hindamisega seotud õigusakte. 

 

Töö käigus kaasatakse vajadusel täiendavaid asjatundjaid. 
 

6 Kaasamine – algatamine, programmi osas 

seisukohtade küsimine, avalikustamine 
 
Detailplaneeringu KSH algatati tuginedes KeHJS § 33 lg 1 p 3, 2 § 35 lg 5 

ning Kaarma Vallavalitsuse 31.05.2012 korraldusega nr 201 (vt ka Lisa 1).  
 

Vastavalt KeHJS § 36 lõikele 3 peab KSH programmi koostamisel sisu osas 
seisukohta küsima olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust 
vähemalt Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, 

Keskkonnaministeeriumilt, Keskkonnaametilt või kohaliku omavalitsuse 
organilt. 

 
KSH programmi koostamisel küsiti programmi sisu osas seisukohti 
Sotsiaalministeeriumilt, Muinsuskaitseametilt, Keskkonnaministeeriumilt ja  

Keskkonnaametilt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, 
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Maanteeametilt, Saare Maavalitsuselt ning Kaarma Vallavalitsuselt. Lisaks 
saadeti kiri Eesti Keskkonnaühenduste Kojale ning planeeringualasse 

kaasatud isikutele. 
 

KSH programmi avalikustamise ajaks esitasid vastused Kaarma 
Vallavalitsus, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, 
Keskkonnaministeerium ja Muinsuskaitseamet (vt kirjad Lisas 2). 

 
Kaarma Vallavalitsuse (13.08.2012 nr 7-1.2/1121-1) ettepanek reovee 

mõjude hindamiseks lisati käesoleva KSH prorammi teemade loetelusse. 
Detailplaneeringu lahenduse kirjeldus, sh mainitud kruntide suurused, jäid 
käesolevas programmis muutmata. Kirjeldatud detailplaneeringu lahendus 

on hindamise aluseks. Nõustuma valla seisukohaga, et peale KSH araunde 
valmimist võivad praegu nimetatud lahendused muutuda. KSH aruande 

koostamise käigus selguvad täiendavad alternatiivsed lahendused. 
Edaspidises tööprotsessis arvestatakse valla poolt välja toodud 
ettepanekuga alternatiivsete stsenaariumite osas.  

 
Keskkonnaministeeriumi kirjas (14.08.2012 nr 11-17/6470-2) esitatud 

kõikide ettepanekute ja märkuste alusel KSH programmi täiendati. 
 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni (14.08.2012 nr HLS 6-
8/12/19402-2) kirjas välja toodud täiendavad mõjuvaldkondade täpsustused 
on lisatud käesolevasse programmi. KSH ekseprtrühma on täiendatud ning 

lisatud nii zooloog kui veespetsialist. Töö käigus konsulteerib zooloog 
vajadusel erinevate linnuliikide ekspertidega.  Geoloog ja/või hüdrogeoloog 

kaasatakse vajadusel tööprotsesse võimalike täiendavate 
eksperthinnangutena (kui see osutub edaspidiselt täiendavalt vajalikuks). 
KSH aruande koostamise käigus selguvad ja täpsustuvad täiendavad 

alternatiivsed lahendused.  
 

Muinsuskaitseameti ettepaneku (24.08.2012 nr 1.1-7/1502-1) alusel – mõju 
hindamine sotsiaalsele ja tehnilisele infrastruktuurile, KSH programmi 
täiendati ning märgitud  tähelepanekutega (kultuuripärandi küsimustes) 

arvestatakse edaspidises protsessis KSH aruande kirjutamise käigus.  
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LISAD 
 

Lisa 1 KSH algatamise otsus 
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Lisa 2 KSH programmi osas seisukohtade küsimine 
 

- Hendrikson&Ko OÜ kirjad seisukohtade küsimiseks 01.08.2012 nr 

1983/12 ja 1984/12 
- Kaarma Vallavalitsuse vastuskiri 13.08.2012 nr 7-1.2/1121-1 
- Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni vastuskiri 14.08.2012 nr 

HLS 6-8/12/19402-2 
- Keskkonnaministeeriumi vastuskiri 14.08.2012 nr 11-17/6470-2 

- Muinsuskaitseameti vastuskiri 24.08.2012 nr 1.1-7/1502-1 
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Lp Lembit Ots 

       Meie 01.08.2012 nr 1984/12 

 

 

 

Seisukoha  küsimine Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja 

Rannavälja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise programmi sisu osas  

 

 

Käesolevaga palume Teil soovi korral avaldada oma seisukoht Saare maakonnas 

Kaarma valla Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja 

kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 

programmi osas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 

§ 36 lg 3 tähenduses.  

 

Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja kinnistute 

detailplaneering on algatatatud Kaarma Vallavalitsuse 05. märts 2010.a. 

korraldusega nr nr 68 ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud 

Kaarma Vallavalitsuse 31.05.2012 korraldusega nr 201.  

 

Detailplaneeringuga nähakse ette olemasolev maatulundusmaa muutmine 44% 

elamumaaks, 1% tootmishoonete maaks, 7% liiklusmaaks ja 48% 

maatulundusmaaks. Elamukruntide suurused lähtuvad mõistliku planeerimise 

tulemusest ja jäävad vahemikku 3000m² kuni 6000 m². Maatulundusmaa krundid 

jäävad vahemikku 18 000m² kuni 70 000 m². Tootmishoonete maale ja liiklusmaale 

rajatakse elamumaade teenindamiseks vajalikud tehnorajatised. Planeeritava ala 

kogupindala on ligikaudu 69 ha. 

 

Protsessi osapooled:  
- Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja: Kaarma Vallavalitsus 

- Detailplaneeringu koostamise korraldaja: Kaarma Vallavalitsus  

- Detailplaneeringu koostaja: AS EA RENG  

- KSH teostaja: OÜ Hendrikson&Ko  

 

Palume Teil oma seisukohad KSH programmi osas esitada kahe nädala jooksul st 

16.augustiks 2012. KSH programmi avalik väljapanek toimub alates augusti 

keskpaigast, avalik arutelu septembri alguses 2012. Seisukohad saate esitada ka 

programmi avalikustamise ajal.  

 

Informatsioon KSH kohta on üleval koduleheküljel www.hendrikson.ee Avalikud 

dokumendid jaotuses. Täname Teid aktiivse osalemise eest detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessis.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Riin Kutsar 

Hendrikson&Ko 

KSH ekspert 

riin@hendrikson.ee 

Tel +372 7409 807 

Mob +372 5269962 

OÜ Hendrikson & Ko; Peakontor: Raekoja plats 8, 51004 Tartu; tel 740 9800, faks 740 9801; 
Tallinna esindus: Pärnu mnt 27, 10141 Tallinn; tel 617 7690; http://www.hendrikson.ee 

http://www.hendrikson.ee/
mailto:riin@hendrikson.ee
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