Planeeringuala piir

T I N G M Ä R G I D

Ol. ol. kinnistu piir
KRUNDI EHITUSÕIGUS:

PLANEERITUD INFOTAHVEL

1

EK 100%
9,5m kuni 13m
790
+3 kuni +4
2904m2
P6

sihtotstarbe %
detailplaneeringu liikides

Planeeritud kinnistu piir

ehitisealune pindala

2
P21

hoonete arv krundil

Planeeritud hoonestusala

parkimiskohtade arv õues

Planeeritud terrasside ja haljastuskastide võimalik asukoht

parkimiskohtade arv hoones
korruste arv + krundi pindala
kinnistu positsiooni number

42,06

Planeeritud hoonestuse võimalik asukoht

A

Planeeritud juurdepääsutee ja parkla

14,97

V11
K11

12,12

Planeeritud kõnniteed
Planeeritud haljasala
Planeeritud puhkeala, mänguväljak
Planeeritud MP elektrikaablite trassikoridori võimalik

8,43

6,13

3K 9,5m

PLANEERITUD
MP LIITUMISKILP
JA JAOTUSKILP

asukoht - (servituudi vajadusega ala)

PLANEERITUD
JÄÄTMEKONTEINERID

Raudtee kaitsevöönd 30m

Tehnovõrgu servituudi ala

Likvideeritav hoone / planeeritud raie
Ol.ol. MP elektrimaakaabel

1W1

1W

1

Ol.ol. sidetrass

Ol.ol. reovee kanal.

67,73

Ol.ol. sademevee kanal.
K21

1

EK 100%
9,5m kuni 13m
790
+3 kuni +4
2904m2
P6

Ol.ol veetorustik

LIKVIDEERITAV
PUURKAEV

7,50

2
P21

P26

P

Planeeritud reovee kanal., kaev

V11

Planeeritud joogivee torustik

K21

Planeeritud sademevee kanal., kaev
Planeeritud sidekanal.

K21

P

R8,0
0

K11

1W1

Planeeritud puitpiire max 1,5m

4K 13m

5,00

Liikumissuunad

P

Hoone peasissepääs

K2
1

P

Juurepääs kinnistutele

9,79

P

Planeeritud kõrghaljastus

P

LIKVIDEERITAV
PUURKAEV

1
K2

5,00

Planeeritud MP ühendus

Planeeritud hekk
Planeeritud jäätmekonteinerite asukoht

Tellija:

Kruntide moodustamise tabel
pos.nr. aadressi ettepanek

1

krundi
krundi
planeeritud
planeeritud
sihtotstarve
suurus m2
(katastriüksuse liik)

HAAPSALU MNT 25

2904

E 100%

moodustatakse
kinnistutest (kat.nr.)
või riigi maale

HAAPSALU MNT 25
29601:008:0034
HAAPSALU MNT 27
29601:001:0099

liidetavate-lahutatavate osade
suurused m2

2182+722

osade senine
sihtotstarve
(katastriüksuse
liik)
ÜH 100%

Kruntide ehitusõigus ja kitsendused ning arhitektuursed nõuded
pos.nr. krundi aadress
või aadressi
ettepanek

1

krundi
max.
planeeritud hoonete
suurus m2 ehitisealune
pind m2

HAAPSALU MNT 25 2904

790

max.
hoonete maa sihtotstarve
korruselisus, arv
ja osakaal %
hoone
krundil (detailkõrgus
planeeringu
(m)
liikide kaupa)

+3 kuni +4
(4. korrus
katusekorrusena)

2

EK 100%

maa sihtotstarve
ja osakaal %
(katastriüksuse
liikide kaupa)

E 100%

suletud
brutopind
katastriüksuse
sihtotstarvete
kaupa (m2)

2100-2400

min.
tulepüsivus
klass

TP-2

parkimisarhitektuurinõuded kitsendused
kohtade
arv
hoone- katuse
normatiivne stusviis kalle
ja
ja katuse
kavandatud
harja
suund
norm.
maks. 28
kavand. 26

9,5m kuni 11m

lahtine

∠15-∠45 ELEKTRI MAAKAABLI
KAITSEVÖÖND 1M KAABLIST MÕLEMALT
POOLT, PLANEERITUD SERVITUUDIVAJADUSEGA ALA
(MP. ELEKTRIKAABLITELE)

ARHITEKTUURITINGIMUSED
Liidetavate kinnistute tulemusena tekkivale krundile on planeeritud kaks
korterelamut ehitisealuse pindalaga kuni 790m2. Haapsalu mnt äärde
3-korruseline elamu, mille kõrgus kõnnitee pinnast võib olla 9,5 m,
kinnistu hoovipoolsesse ehitusalasse kuni 4-korruseline elamu. Neljas
korrus võib olla katusekorrus maksimaalselt 20% ehitisealusest pinnast.
Kokku võib ehitada kuni 28 eluruumi. Ühe- või kahepoolse viiluga katus,
katusekalle 15-45° (väheses mahus 0°). Olemasoleva peahoone võib
lammutada, kuid samasse asukohta projekteeritav hoone võib olla
maksimaalselt sama kõrgusega, Haapsalu mnt poolne fassaad peab olema
sarnase katusekaldega. Katusele võib lisada vintskappe. Hoonete
asukoha
määramisel
arvestada
olemasoleva
linnakeskkonnaga,
ehitusjoontega, ümbritsevate hoonete mahtude ja kõrgustega. Kavandatud
hoonestus peab sobituma Keila raudteejaama miljööväärtusliku
keskkonnaga. Projekteeritavate hoonete arhitektuur peab olema
kaasaegane, kuid arvestama ajaloolist konteksti. Hoone lõuna- ja
läänepoolsetele fassaadidele võib kavandada terrassid ja suuremad
rõdud. Kinnistule peab jääma rekreatsiooniala nt. mänguväljaku,
istepinkide, kõnniteede, lehtla ja istutatava kõrghaljastusega. Väärtuslik
kõrghaljastus säilitada maksimaalselt (Paplid soovitav raiuda). Krundi
piirile kavandada juurdeisutused jätkuna Haapsalu mnt äärsele alleele.
Võib kavandada ka hoone arhitektuuriga sobituvad piirded max 1,5 m
kõrgusega, mille äärde võib lisada heki. Fassaadide viimistlusmaterjalina
võib kasutada kivi, tellist, puitu, vineeri, krohvi, metalli, klaasi ja
komposiitplaati. Projekteeritava ja olemasoleva hoonestuse ühe siduva
elemendina kasutada soovitavalt ka puitfassaadi.
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2. Geodeetilised tööd - topograafiline plaan A GEO OÜ
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3. Planeeritud kinnistu piir on loetavuse huvides nihutatud 0,5 m kinnistu poole
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1. Koordinaadid riiklikus L-EST '97, kõrgused BK77 süsteemis.
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