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ESKIISI SELETUSKIRI 

1.     DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

 
Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine kruntideks, kruntidele sihtotstarbe ja 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 Kärla alevikus ning hõlmab järgmist maaüksust: 
Maaüksuse lähiaadress Katastritunnus Pindala Sihtotstarve 
Jõe tn 12a 71401:001:2251 7501 m2 Maatulundusmaa 100% 
 

Maa-ala lähiümbruses paiknevad korterelamud, pereelamud, põllumaad ning Kärla jõgi. 
 
2.2. Olemasoleva ruumi kirjeldus 
 
Planeeritav ala on pea kogu ulatuses haritava maa kõlvikuga hoonestamata ala. Maa-ala piirneb põhjast  
4330012 Pargi põik T2 (100% transpordimaa), lõunast Jõe tn 14 (100% maatulundusmaa), läänest Jõe tänav 
(100% transpordimaa) ja Jõe tn 12 (100% elamumaa) ning idast Pargi tn 7 (100% elamumaa) maaüksustega. 
Juurdepääs planeeringualale on Jõe tänavalt ja Pargi põik tänavalt. Maaüksuse reljeef on tasane.  
Planeeringualal on Maa-ameti andmetel olemasolevalt järgmised kitsendused: 

• Maaparandussüsteemi maa-ala (JÕEKÜLA-MÕNNUSTE VII)- osaliselt 
• Kärla jõe kalda piiranguvöönd- osaliselt 
• Veehaarde sanitaarkaitseala- väga väikeses ulatuses 

 
2.3. Vastavus üldplaneeringule 
 
Alal kehtib Kärla valla üldplaneering. Selle kohaselt ei ole planeeritaval alal maakasutuse juhtotstarvet määratud. 
Maaüksus asub tiheasustusalal, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus.  
 
Väljavõte kehtiva üldplaneeringu maakasutuse kaardist: 
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Väljavõte kehtiva üldplaneeringu tehnilise infrastruktuuri kaardist: 

         
 

3.    DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAV 
 

3.1. Krundijaotus 
 

Planeeritav Jõe tn 12a maaüksus jagatakse kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Kruntide suurus on ca 
2500 m². 
 
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  350 m2 
Hoonete suurim lubatud kõrgus   elamul: maksimaalselt 9 m  

(kuni 2 korrust)  
                                          abihoonel: kuni 6 m maapinnast, 1 korrus  

 

3.3. Krundile pääs ja parkimine 

Planeeritavale alale pääseb olemasolevatelt tänavatelt- Pargi põik ja Jõe tänav. Krundi piirist hooneteni 
lahendatakse tee kulgemine arhitektuurse projekti käigus. Parkimine on ette nähtud oma kinnistu piires.  
 
 
 


