
Saaremaa vald Kudjape alevik  Eskiisi seletuskiri 
Herilase tn detailplaneering   
 

 
 1 
 

ESKIISI SELETUSKIRI 

1.     DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

 
Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine 
elamute rajamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. 

2.    OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
 

2.1. Detailplaneeringu ala asukoht ja suurus: 
 

Planeeritav ala asub Saaremaa vallas Kudjape alevikus servas ning hõlmab järgmiseid maaüksuseid: 

Maaüksuse lähiaadress Katastritunnus Pindala Sihtotstarve 
Lillevälja tn 10 27003:001:0876 985 m2 Elamumaa 100% 

Lillevälja tn 12 27003:001:0882 1418 m2 Elamumaa 100% 

Lillevälja tn 14 27003:001:0878 1421 m² Elamumaa 100% 

Herilase tn 1 27003:001:0879 1409 m2 Elamumaa 100% 

Herilase tn 2 27003:001:0883 977 m2 Elamumaa 100% 

Herilase tn 3 27003:001:0881 1400 m2 Elamumaa 100% 

Herilase tn 4 27003:001:0877 975 m2 Elamumaa 100% 

Herilase tänav 27003:001:0880 868 m2 Transpordimaa 100% 

4330018 Lillevälja tänav* 71401:001:0479 3579 m² Transpordimaa 100% 
*paikneb planeeritaval alal osaliselt 

Planeeritava ala pindala on ca 0,9 ha. Maa-ala ümbruses paiknevad elamud, põllumaad ning spordiväljakud. 
 
2.2. Olemasoleva ruumi kirjeldus 
 
Planeeritav ala on pea kogu ulatuses haritava maa kõlvikuga hoonestamata ala. Maa-ala piirneb põhjast 4330018 
Lillevälja tänav (100% transpordimaa), lõunast Herilase tn 6 (100% transpordimaa), läänest Lillevälja tn 8 (100% 
elamumaa) ning idast Mereranna tee 24 (100% üldkasutatav maa) maaüksustega. Juurdepääs planeeringualale 
on 3490495 Lillevälja tänavalt, mis on osaliselt välja ehitamata. Maaüksuse reljeef on tasane.  
Planeeringualal on Maa-ameti andmetel olemasolevalt järgmised kitsendused: 

• Sideehitise kaitsevöönd 

• Elektripaigaldise kaitsevöönd 

• Lennuvälja kaitsevöönd 
 
2.3. Vastavus üldplaneeringule 
 
Alal kehtib Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering (edaspidi ühisplaneering). Selle 
kohaselt on planeeritav ala reserveeritud pereelamute alana. Maaüksus asub tiheasustusalal, kus on 
detailplaneeringu koostamise kohustus.  
Detailplaneeringuga kavandatu on ühisplaneeringuga kooskõlas. 
 
Väljavõte kehtiva ühisplaneeringu maakasutuse kaardist: 
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3.    DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAV 
 

3.1. Krundijaotus 
 

Planeeringuga haaratud maaüksuseid ei jagata ja piire ei muudeta, maaüksuste sihtotstarbed jäävad samaks.  
 
3.2. Planeeritud ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused 
 

Detailplaneeringuga määratakse lubatud hoonestusala planeeritavale alale koos ehitusõigusega.  
Planeeritud ehitusõigus  
Krundi kasutamise sihtotstarve   Pereelamumaa-EP-100%  
Hoonete suurim lubatud arv krundil    3 (üks elamu + kaks abihoonet)  
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala  280 m2 
Hoonete suurim lubatud kõrgus   elamul: maksimaalselt 9 m  

(kuni 2 korrust)  
                                          abihoonel: kuni 5 m maapinnast, 1 korrus  

 

3.3. Krundile pääs ja parkimine 

Elamukruntidele juurdepääsuks rajatakse Lillevälja tänava puuduolev lõik ning Herilase tänav. Krundi piirist 
hooneteni lahendatakse tee kulgemine arhitektuurse projekti käigus. Parkimine on ette nähtud oma kinnistu 
piires.  
 
3.4. Veevarustus ja kanalisatsioon 
 
Planeeritavate elamute veevarustus ning kanalisatsioon on kavandatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.  
 


