
Kooskõlastuste kokkuvõte 

 

Saare maakond, Saaremaa vald, Tehumardi küla, Kuuse detailplaneering (DP Projektbüroo 
OÜ töö nr 08-20-DP) 

 

Amet, asutus, 
eraisik 

Kooskõlastuse kuupäev, nr, 
kooskõlastamise sisu 

Märkused 

Päästeamet 25.04.2022 nr 7.2-3.4/1964-2:  
Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab 
Päästeameti Lääne päästekeskus 
kooskõlastuse Osaühing DP Projektbüroo, 
poolt koostatud töö nr 08-20-DP Saare 
maakond, Saaremaa vald, Tehumardi küla, 
Kuuse detailplaneeringu tuleohutusosale. 
Kooskõlastus on registreeritud Päästeameti 
infosüsteemis numbriga 2552-2022-2 

(allkirjastatud 
digitaalselt) 
Margo Kubjas 
Ohutusjärelevalve büroo 
Nõunik 
Lääne päästekeskus 
 
 

Transpordiamet 28.04.2022 nr 7.2-2/22/2865-3:  
1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud 
ehitusloa kohustusega ehitiste projektid tuleb 
esitada Transpordiametile nõusoleku 
saamiseks. Riigiteega liitumiseks või 
ristumiskoha ümberehituseks tuleb taotleda 
EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded 
ristumiskoha projekti koostamiseks. 
2. Kui kohalik omavalitsus annab 
planeeringualal projekteerimistingimusi EhS 
§ 27 alusel, millega kavandatakse muudatusi 
riigitee kaitsevööndis, siis palume meid 
kaasata projekteerimistingimuste menetlusse. 
 
Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja 
andmise kuupäevast. Kui planeering ei ole 
selleks ajaks kehtestatud, siis palume taotleda 
uued lähteseisukohad. 

(allkirjastatud 
digitaalselt) 
Anna Palusalu  
peaspetsialist  
projekteerimise osakonna 
taristu kooskõlastuste 
üksus 

AS Kuressaare 
Veevärk 

Planeeringulahendus kooskõlastatud 
10.02.2022) 
 

(allkirjastatud 
digitaalselt) 
Lembit Krischka 
Maaosakonna juht 

Elektrilevi OÜ 09.02.2022 nr 0820500432: 
Kooskõlastatud tingimustel 
* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. 
* Tingimused lisatud projektile. Allkirjastatud 
digitaalselt. 

(allkirjastatud 
digitaalselt) 
Enn Truuts 
Elektrilevi OÜ volitatud 
esindaja 



Telia Eesti AS 10.02.2022 nr 36120782 
Kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia 
Sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks. 
Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise 
omaniku loata keelatud igasugune tegevus, 
mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise 
kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia 
volitatud esindaja poolt väljastatud 
tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia 
sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale 
sideehitise kättenäitamist järelevalve töötaja 
poolt ning selle fikseerimist kahepoolselt 
allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda 
hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud 
tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega 
Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ 
ehitajate-portaal 
Teostatavate tööde käigus tagada kujad, 
sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete 
rakendamine. Sideehitiste kaitsemeetmete 
muudatused kooskõlastada enne tööde algust 
Telia sideehitiste järelevalve töötajaga. Kõik 
Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega 
seotud kulud kannab tööde teostamisest 
huvitatud isik. 
 

(allkirjastatud 
digitaalselt) 
Bruno Jantra  
Telia Eesti AS volitatud 
esindaja 

 


