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PAIKUSE VALLAS PAIKUSE ALEVIS
NURGA TN 2 A KATASTRIÜKSUSE JA SELLE LÄHIÜMBRUSE MAA-ALA

DETAILPLANEERINGU LÄHTEÜLESANNE

1. PÕHJENDUS
Paikuse Vallavalitsus algatab Merike Metsanurme (02.juuni 2016) avalduse alusel detailplaneeringu
Paikuse vallas Paikuse alevis Nurga tn 2a katastriüksuse ja selle lähiümbruse maa-alale (vt.
asukoha skeem) eesmärgiga jagada maa-ala kruntideks, lahendada nende sihtotstarbed,
ehitusõigused, juurdepääsud ja tehnovõrkude paiknemine.

2. LÄHTEMATERJAL
2.1. Olemasolev maakasutus.
Planeeringuga otseselt seotud krunt on:

1. Nurga 2a, Paikuse alev, katastritunnusega 56801:001:0636, 100% maatulundusmaa,
pindalaga 5,82 ha.

2. Osaliselt 5680031 Nurga tänav ,katastritunnusega 56801:001: 1231, 100% transpordimaa,
pindalaga 2279 m2.

2.2. Geodeetiline alusplaan. Detailplaneeringu koostamise aluseks on vajalik maa-ala mõõdistada
Ml:500.
2.3. Geoloogiline alusmaterjal. Geoloogilisi uurimisi antud piirkonnas tehtud ei ole.
2.4. Planeerimisalane alusmaterjal: Planeerimisseadus (vastu võetud 28.01.2015) ; Paikuse valla
üldplaneering, mis on kehtestatud Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009.a. määrusega nr. 8;
2.5. Planeerimisalase tegevuse korraldaja (Paikuse Vallavalitsus) sõlmib detailplaneeringu
koostamisest huvitatud isikuga halduslepingu planeeringu koostamise tellimise üleandmiseks.

3. DETAILPLANEERINGU ÜLESANDED
Detailplaneeringuga lahendada või määrata:
3.1. Planeeringuala kruntideks jaotamine;
3.2. Kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguste määramine;
3.3. Ehitiste ehituslike ja arhitektuur-kujunduslike tingimuste määramine;
3.4. Tehnovõrkude, kaasa arvatud tänavavalgustus ja sadevete lahendamine;
3.5. Liikluskorralduse põhimõtete määramine;
3.6. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;
3.7. Servituutide vajaduse määramine ja kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise

vajaduse märkimine;
3.8. Muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse

määramine planeeritaval maa-alal.

4. INSENERVÕRGUD JA TEED
4.1. Detailplaneeringu plaanil kajastada kõiki teadaolevaid trasse.
4.2. Planeeringuga lahendada kõikidele kruntidele juurdepääsu tingimused.
4.3. Tänavavalgustus: lahendada planeeringuga koos valguspunktide ära näitamisega.
4.4. Sademevesi: anda sademevee ära juhtimise lahendus.
4.5. Planeeringu koostamise korraldaja sõlmib detailplaneeringust huvitatud isikuga halduslepingu,
millega huvitatud isik võtab kohustuse kõigi detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või
väljaehitamisega seotud kulude täielikuks kandmiseks.



5. DETAILPLANEERINGU KOOSSEIS JA VORMISTAMINE.
5.1. Joonised vormistada mõõtkavas M 1:500.
5.2. Detailplaneeringu koosseisus esitada:
5.2.1.Eskiislahendus
1) eskiislahenduse tiitelleht;
2) eskiislahenduse seletuskiri (põhiliste tehnovõrkude asukoha kirjelduseta);
3) planeeritava maa-ala lähipiirkonna ehitusIike ja funktsionaalsete seoste analüüs;
4) eskiisi põhijoonis, mis sisaldab krundijaotust, krundi ehitusõigust; põhimõttelist liikluslahenduse
skeemi; põhimõttelist haljastuse lahendust; olemasolevaid tehnovõrke;
Detailplaneeringu eskiis esitakse mahus, mis võimaldab hinnata kavandatava ruumimuudatuse
sobivust ja mõju antud keskkonnas.
5.2.2. Planeeringulahendus
Planeeringu kaust peab sisaldama järgmiseid dokumente:
1) tiitelleht, millele kanda detailplaneeringu nimi vastavalt detailplaneeringu algatamise
korraldusele/otsusele, töö number, planeerija ja tellija või asjast huvitatud isiku nimi (juriidilisest
isikust projekteerija ja tellija nimi vastavalt äriregistri .kandele) , planeerija ja tellija või asjast
huvitatud isiku postiaadress, telefon ja elektronposti aadress;
2) sisukord, milles tuleb anda seletuskirja ja kõikide kausta koosseisus olevate muude materjalide
ning kaartide nimetused koos viitega lehekülje numbrile;
3) seletuskiri;
4) kooskõlastuste nimekiri eraldi lehel, sh kooskõlastuse andnud asutuste/omanike nimekiri ning
kooskõlastuse kuupäev;
5) joonised (asukoha skeem; olemasolevolukord e. tugiplaan; planeeringuala linnaehitusliku d
funktsionaalsed seosed, põhijoonis; tehnovõrkude joonis; planeeringulahendust illustreeriv joonis,
vajadusel haljastuse ja vertikaalplaneerimise joonis).
6) Planeeringuala piirifail .txt dokumendina x ja y koordinaatides registrisse kandmiseks.

4.6. Detailplaneeringu kõrvaltingimusena nähakse ette, et planeeringu koostamise korraidajal on
õigus detailplaneering kehtetuks tunnistada või keelduda planeeringualal ehitusloa andmisest, kui
huvitatud isik ei ole määratud tähtajaks täitnud eelmises punktis märgitud lepinguga endale võetud
kohustusi.

6. DETAILPLANEERINGU ESITAMINE
6.1. Detailplaneering esitada Paikuse Vallavalitsusele eskiisstaadiumis tutvumiseks ja eskiisi arutelu
korraldamiseks digitaalselt ja paberkandjal ühes eksemplaris ning kooskõlastamiseks jar'"\
vastuvõtmiseks kahes eksemplari s paberil ja digitaalselt dgn või dwg ja pdf formaadis (tuba 13 tel.
4420777).
6.2. Detailplaneeringu kehtestab Paikuse Vallavalitsus.

7. LÄHTEÜLESANDE KOOSSEIS
l)tekstiline osa 2 lehel;
2) asendiskeem MI: 10000.

Lähteülesanne on kehtiv kolme aastajooksul selle kinnitamisest Paikuse Vallavalitsuse poolt.

Lähteülesande koostas: Reet Olev
Paikuse vallaarhitekt


