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SELETUSKIRI
1.SISSEJUHATUS
1.1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS JA MAA-ALA SUURUS
Käesoleva detailplaneeringu tellija on Vara Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamise
aluseks on Vara Vallavolikogu 05.05.2010.a otsus nr 13 ning lisana detailplaneeringu
lähteülesanne.
Planeeringuala hõlmab Vara vallas Vara külas 4,6 ha suuruse maa-ala, kuhu kuuluvad .
Mõisapargi kinnistu (katastritunnus 86101:006:0217), omanik Vara vald, krundi
olemasolev maakasutuse sihtotstarve 100% üldkasutatav maa (Üm), pindala 43 032
m²;
Mõisaaida kinnistu (katastritunnus 86101:006:0235), omanik Vara vald, krundi
olemasolev maakasutuse sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa (Üh), pindala
2 644 m²;
jätkuvalt riigi omandis olev maa (kellatorni maatükk), pindala 126m2.

1.2. DETAILPLANEERINGU EESMÄRK
Detailplaneeringu eesmärgiks on:
ehitusõiguse määramine,
hoonestusala piiritlemine,
liikluskorralduse (kergliiklusteed) määramine,
haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine,
hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

1.3. ARVESTAMISELE KUULUVAD DOKUMENDID
Vara valla üldplaneering (kehtestatud Vara Vallavolikogu 16.12.2008.a määrusega
nr 16);
Tartumaa maakonnaplaneering (kehtestatud 1999.a.).

1.4. ALUSPLAAN
Planeeringu koostamisel on planeeringuala piires kasutatud OÜ GPP poolt juunis 2010.a
(töö nr GA55-080610) koostatud geodeetilist alusplaani M 1:500. Koordinaadid L-EST97
süsteemis, kõrgused BK77 süsteemis. Geoloogilised uuringud alal puuduvad.

1.5. KIRJAVAHETUS
Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikutega on toodud
planeeringu lisades.
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2. DETAILPLANEERINGU PLANEERIMISETTEPANEK
2.1. OLEMASOLEV OLUKORD
Planeeringus käsitletav maa-ala hõlmab Vara külas Mõisapargi ja Mõisaaida
katastriüksust, Lisaks kuulub planeeringualasse jätkuvalt riigi omandis olev maatükk
(kellatorni maatükk 126m2). Vara mõisa park paikneb põllumaade keskel piirnedes
kolmest küljest erinevate teedega (22234 Vara-Kaitsemõisa, kohalik maantee ning põhjast
jätkuvalt riigi omandis olev põlluvahetee). Pargi läänepiirile jäävad 20. saj teises pooles
ehitatud 2-kordsed korterelamud. Edelaosas asub saeveski majandusõu, mis otseselt
planeeringualaga ei piirne.
Kitsendused planeeringualal:
arhitektuurimälestised – planeeritav ala asub kultuurimälestiste alal - Vara mõisa
park 19.saj. (reg nr 7303) ja Vara mõisa kellatorn (reg nr 7304). kultuuriministri
20.märtsi 1997.a määrusega nr 12 “Kultuurimälestiseks tunnistamine” on park ja
kellatorn tunnistatud arhitektuurimälestisteks. Mälestiseks olemine on lõpetatud
objektil Vara mõisa peahoone, seoses hoone ja muinsuskaitseliste tunnuste
hävimisega (kultuuriministri 04.juuni 2009.a käskkiri nr 186 “Kultuurimälestiseks
olemise lõpetamine”).
arhitetuurimälestiste kaitsevöönd – vastvalt kultuuriministri 21.juuni 2006.a
käskkirjale nr 208 “Kultuurimälestisele kaitsevööndi määramine”, on Vara mõisa
pargile 19.saj (reg nr 7303) ja Vara mõisa kellatornile (reg nr 7304) kehtestatud
ühine kaitsevöönd;
kaitseala Vara park (Vara rahvamaja park ja allee) - uuendamata eeskirjaga park.
Kaitse alla võetud Kallaste rajooni TSN TK otuse 31.07.1957 nr 52 “Abinõudest
looduskaitse organiseerimiseks rajoonis.” Pargi juurde kuulub idaosas paiknev
umbes 1 km pikkune endise Alajõe karjamõisa suunas kulgev allee, mis ei jää
käesoleva detailplaneeringu ala sisse. Pargi valitseja on keskkonnaamet.
kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd 50 m - kaitsealal paikneb kaitstav
looduse üksikobjekt Vara pargi tammed (3 suurt tamme), mis on kaitse all alates
1957. aastast. 1999.a ja 2000.a mõõtmiseandmete alusel on puude mõõdud:
1) Ü=573 cm (1,3); H=30 (26) m; võra D=19 m (1999. a mõõtmistulemused);
2) Ü=448 cm (1,3); H=20,5 m, võra D=22 m (2000.a mõõtmistulemused);
3) Ü=547 cm (1,3); H=22 m, võra D=25 m (2000.a mõõtmistulemused).
madalpinge kaabelliini kaitsevöönd – Mõisaaida kinnistu maa-ala läbivat
maakaabelliini ümbritsev maa (2 m mõlemal pool liini telge); kinnistul asub ka
elektriliitumiskilp;
teekaitsevöönd (äärmise sõiduraja teljest 50 m) – kõrvalmaantee nr 22234 VaraKaitsemõisa tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning
teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks
rajatud maa;
teekaitsevöönd (äärmise sõiduraja teljest 20 m) – kohaliku maantee tee kaitseks,
teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate
keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatud maa.
Teadaolevalt puuduvad planeeringualal muud seadusest tulenevad kitsendused.
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Planeeringuala ei ole seotud ühegi kehtiva detailplaneeringuga, mis seaks alale
maakasutuse kitsendusi. Vara valla üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse
juhtfuntksiooniks märgitud kaitseala, kaitsealune park (joonis 1). Perspektiivse
maakasutusena nähakse planeeritaval alal puhke- ja virgestusala. Vara alevikust on
kavandatud kergliiklustee Vara mõisa parki. Käesolev detailplaneering ei muuda kehtivat
üldplaneeringut. Planeering on kooskõlas ka ülevama Tartu maakonnaplaneeringuga.

Joonis 1 Väljavõte Vara valla üldplaneeringust
Legend
Olemasolev maakasutus

Teed

AA- Üldkasutatava hoone maa

Kõrvalmaantee

EK- Korruselamumaa

Perspektiivne jalgratta- ja matkarada (korrastatav)

EV- Väikeelamumaa

Perspektiivne jalgratta- ja matkarada (ehitatav)

TT – Tootmismaa

Tee kaitsevöönd
Tee sanitaarkaitsevöönd

Perspektiivne maakasutus

Looduskaitse

Perspektiivne puhke- ja

Kaitseala

virgestusala

Kaitsealune park

Kaitsealune puu
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Vara mõis (saksa keeles Warrol) on väga kompaktne, paiknedes mitte eriti suurel
ristkülikukujulisel maa-alal põllumaade keskel. Kõrvalhooneid oli mõisasüdamikus sellest
hoolimata arvukalt, need asusid suure iseseisva rühmana pargi äärtel ja lääneküljel (Vara
mõis plaan asub planeeringu lisades). Kõrvalhoonetena on nimetatud valitsejamaja,
tööliselamut, ait-kuivatit, tuvitorni, meiereid, keldrit, viinavabrikut ning lauta, millest
enamik oli ehitatud 19.sajandi keskel või lõpus. Peahoone oli suur kahekorruseline
klassitsistlikus stiilis telliskivihoone.

Vaade endisele peahoonele
Allikas: www.tartumaamuuseum.ee/virutaalmuuseum/vara.html

Vaade pargist peahoone varemetele 2010.aastal
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Mõisa peahoone ja enamik kõrvalhoonetest on hävinud. Mõisaansamblist on järel veel
19.saj lõpule iseloomulik väikeehitis, endise peahoone lähedal paiknev väike koonusjas
kellatorn (nimetatud ka tuvitorniks). Selliseid väikeehitisi rajati harva mõisaansamblitesse,
mis teeb nimetatud hoone eriti väärtuslikuks. Kellatorn on väike neljatahuline krohvimata
maakiviehitis. Nurgad ja avad on markeeritud punaste tellistega, nurgad hambuvate
plokkidena. Torn aheneb ülalt. Kellatorni telkkatus on tänaseks hävinenud, tema edasise
lagunemise vältimiseks on katus kaetud kilega, avad on laudadega kinni löödud. Mõisa
peahoone varemete kõrval pargi idaosas asuvad endise mõisaaida varemed, millest on
osaliselt säilinud hoone müürid. Hoone on ehitatud maakividest, nurgad ja avad on
sarnaselt kellatorniga markeeritud punaste tellistega, nurgad hambuvate plokkidena.
Mõisaaida müürid on tähelepanuväärsed ning uue hoone rajamisel säilitamist väärt, kuna
on koos kellatorniga ainukeseks märgiks mõisaaegsetest hoonetest. Aimatavad on kolme
kõrvalhoone asukohad, mis on rohkelt võsastunud. Arhitektuurimälestiste kirjelduses on
kasutatud Kultuurimälestiste riiklikku registrit http://register.muinas.ee/
Vara mõisapargil on vabakujuline planeering. Pargi servadel on tihedam puistu, keskel
leht- ja okaspuude rühmad ning pargiaasad. Pargi põhiosa asub peahoone taga, millest pool
on tiheda istutusega, pool avaram, pargiaasade ja puudegruppidega kujundatud osa.
Esiväljak on avar, puudega ääristatud muruplats. Esiväljak oli piiratud ringteega, mida
tänaseks enam ei ole. Esiväljakult viivad kolm sirget teed endiste kõrvalmõisateni.
Peahoone juurest on sirge sissesõidutee suunatud Kaarli kõrvalmõisa, mis on ka täna
põhiline juurdepääsutee parki. Peahoone juurest idasse väljub teine kilomeetri pikkune
sirge tee, mis viis mõisast 5 km kaugusel paikneva Alajõe kõrvalmõisani. Kolmas sirge tee
viis aga läände, Kuusiku kõrvalmõisa tagustele põldudele.
Park on hooldatud ja keskmise liigirikkusega (17). Domineerivateks liikideks on
lehtpuudest harilik vaher, harilik saar, mis moodustavad pea poole pargi puittaimedest.
Rohkelt esineb ka harilikku pärna, harilikku tamme, mõned harilikud männid, harilik
kuusk ja hobukastan. Lehtpuudele on kontrastiks istutatud euroopa lehiseid, nii üksikult
kui ka gruppidena. Põõsarinne on tihedam äärealadel, kus esineb rohkesti sirelit. Sirelit
esineb ka rohkelt endiste hoonete varemetel ning kivimüüridel. Võsastumist iseloomustab
saare järelkasv. Tähelepanuväärseteks puudeks võib pidada suuri vanu lehiseid ja
tammesid. Suurimad ja vanimad puud pargis on tammed (ka kaitsealused 3 Vara pargi
tamme), mis püüavad pargis pilku. Tammed ehivad ka pargi edalaosas paikneva tiigi
kaldaid. Tiik on hooldamata ning rohkelt taimestikku täis kasvanud. (Pargi kirjeldamisel
on kasutatud järgnevaid allikaid: Tartumaa mõisad. Näituse “Kaotatud paradiis” kataloog,
Eesti mõisaportaal, www.keskkonnainfo.ee, Pargiankeet 2002).
Vara mõisapargile on koostatud AKA Natura poolt septembris 2010.a Vara mõisapargi
dendroloogiline hinnang. Joonis ja puude üksikkirjeldused on lisatud planeeringu
lisadesse. Hinnangus on märgitud pargiala puude vigastuste- ja haigusterohkust.
Hinnangus tuuakse välja puude haljastusväärtus, tehakse ettepanek puude raieks ning
säilitamiseks
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3.4. KRUNTIDEKS JAOTAMINE JA KRUNDI EHITUSÕIGUS
Mõisaaida ja Mõisapargi kinnistute piire ning maakasutuse sihtotstarvet planeeringuga ei
muudeta. Kellatorni maatükile moodustakse planeeringuga ajutine krunt Pos 1 pindalaga
126 m², mida on hiljem võimalik liita Mõisapargi katastriüksusega. Maakasutuse
sihtotstarbeks on määratud 100 % üldkasutatav maa.
Krundi ehitusõigus on toodud tabelis 1.
Tabel 1 Kruntide pindala, krundi ehitusõigus
Krundi
aadress

Pindala (m2)

Mõisapargi

43 032 m²

Krundi
kasutamise
sihtotstarve
100 % Üm

Mõisaaida
Pos 1

2 644 m²
126 m²

100% Üh
100% Üm

Hoonete suurim Hoonete suurim
lubatud arv lubatud ehitusalune
krundil
pindala (m²)
puudub
puudub
olemasoleva
vundamendi mahus
1
113 m2
1
olemasolev ( 8 m2)

Hoonete suurim
lubatud kõrgus
puudub
7m
olemasolev

016 Üh - ühiskondlike ehitiste maa
017 Üm - üldkasutatav maa
(vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.10.2008.a määrusele nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid
ja nende määramise kord”).

3.9. MAAKASUTUS JA ARHITEKTUURINÕUDED EHITISTELE
Mõisaaida kinnistu:
Aida kunagisele asukohale rajada sobiv arhitektuurne maht olemasoleva vundamendi
mahus. Hoone arhitektuurinõuded on toodud tabelis 2.
Hoonetest alles jäänud kühmud on kindlaks märgiks seal olnud hoonele. Samal krundil
aidahoonega paralleelselt paikeneva hävinud hoone asukoha tähistamiseks on üks võimalus
vundament puhastada ja markeerida. Edasise pargi projekteerimise käigus kaaluda
võimalust rajada puhastatud müüride vahele lastemänguväljak. Võimalikud atraktsioonid
on kiik, kaalukiik, karussell, erikõrgusega kõndimispakud, ronimisredel. Müüri sisemus
katta näiteks liivaga, kuhu paigalda kõik soovitud atraktsioonid. Mänguväljaku rajamise
juures tuleb mängukonstruktsioonide valiku puhul arvestada kindlasti erinevate
vanusegruppide ning samas ka kõigi kehtivate ohutusnõuetega. Inventari juurde peavad
kuuluma ka prügiurnid.
Kavandatavast hoonest ida poole on kavandatud grilliplats ning pargi külastajatele
kuivkäimla.
Mõisapargi kinnistu:
Planeeringuga ei kavandata uute hoonete rajamist kinnistule. Mõisa peahoone varemed
tuleks selliselt korrastada, et nad ei muutuks ohtlikuks seal mängivatele lastele või muidu
uudishimulikele möödujatele. Hävinud hoone vundament võimalusel konserveerid, mis
võiks leida kasutust lavana esinemisteks.
Pos 1
Positsioonile 1 ei kavandata planeeringuga ehitustegevust.
OÜ GPP
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Tabel 2 Hoonestuse arhitektuursed nõuded
Lubatud korruselisus

2 korrust

Põhilised
välisviimistlusmaterjalid

maakivi, puit, klaas, krohv

Katuse kuju

Mõisaaida – lubatud katusetüüp on viilkatus,
katusekalde vahemik 30-450.
Mõisaaida TP2

Minimaalne
tulepüsivusklass

Mõisaansamblisse kavandatava mänguväljaku täpne mänguvahendite paigutus ja
atraktsioonide välisilme lahendatake edaspidiste projektidega. Samuti tuleb eraldi
projektiga lahendada grilliplatsil kasutatava inventari maht ning välisilme. Mõisaansambli
kõik üksikprojektid kooskõlastada Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga.

3.6. TULEOHUTUSNÕUDED.
Tuleohutusnõuete juures tuleb planeeritava hoone projekteerimise käigus lähtuda Vabariigi
Valitsuse 27.oktoobri 2004.a määrusest nr 315 Ehitise ja selle osale esitatavad
tuleohutusnõuded. Hoone minimaalne tulepüsivusklass antud maa-alal on TP-2.
Kavandatav hoone kuuulub IV klassi (klubi, rahvamaja). Hoone tulepüsivusklass täpsustub
projekteerimise käigus. Maa-ala väline tuletõrjevesi saadakse Varamõisa puurkaevu
katastriüksusel olevast puurkaevust, kus on tagatud aastaringne veekasutus.

3.7. TEE MAA-ALAD,

LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS

Säilitatakse kõik olemasolevad juurdepääsud käsitletaval maa-alal. Autoliiklus suunatakse
Mõisaaida kinnistule planeeritud parklasse. Parkla mahutab ca 6 autot. Mõisapargi
kinnistut läbiv juurdepääsutee Vahtra kinnistule säilib. Kergliiklejad saavad kasutada
olemasolevat pargi lõunaosas olevat peasissesõiduteed, mis suundub Mõisaaida kinnistule
kavandatud hooneni ning kellatornini. Kergliiklustee suundub edasi planeeringualast välja
ida suunas kulgevale alleele. Pargi jalgteed, ka rondeel mõisa peahoone varemete ees, on
kavandatud arvestades ajaloolise teedevõrguga pargis. Jalgrataste parkimise koht on
näidatud Planeeringu põhijoonisel, mis on piisavalt lähedal teekonna sihtpunktidele
(hoone, grilliplats) ning ei häiri muud liiklemist. Jalgrataste kinnitamiseks paigaldada
hoiuraam. Maksimaalselt on võimalik parkida kuni 18 jalgratast.
Sõidukite pääs parklast peahoone poole suunduvale jalgteele tuleb tõkestada. Võimalik
lahendus on kahe betoonposti ühendamine ketiga. Kett peab olema avatav, kuna aeg-ajalt
peavad parki pääsema hooldussõidukid.
Pargiteede ja platside sillutiseks kasutada vett läbilaskvaid teekatteid nagu kruusakate.
Teekatte täpsem valik lahendatakse edaspidiste projektidga. Täpsed teepinna kõrgusmärgid
anda projekteerimise käigus.
Olemasoleva bussipeatuse asukohta 22234 Vara-Kaitsemõisa teel on nihutatud lõuna
poole. Nimetatud tee liiklusintensiivsuse suurenedes võib tekkida hiljem vajadus rajada
bussipeatusse laiendus.
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PÕHIMÕTTED,

Maa-alal erinevate projektide koostamisel säilitada ja säästa olemasolevat looduslikku
keskkonda. Pargi puittaimede haljastusliku väärtuse hindamiseks ja raiete koostamiseks on
valminud AKA Natura OÜ poolt “Vara mõisapargi dendroloogiline hinnang”. Edaspidiste
haljastusprojektide koostamisel arvestada nimetatud tööga. Kõik Vara mõisapargi
kujundus- vms tööd peavad toimuma muinsuskaitseameti ja keskkonnaameti heakskiidul.
Kaitsealuse pargi kaitset ja kasutamist käsitleb Vabariigi Valitsuse 03. märtsi 2006. a
määrus nr 64 “Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”. Pargi
valitseja on keskkonnaamet. Ilma valitseja nõusolekute on keelatud:
1) puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie;
2) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
3) projekteerimistingimuste andmine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
6) ehitusloa andmine;
7) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
8) katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine;
9) maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine;
10) metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine;
11) puhtpuistute kujundamine;
12) uuendusraie;
13) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
14) uue maaparandussüsteemi rajamine.
Parki jääva muinsuskaitseobjekti kaitset korraldatakse Muinsuskaitseseaduses sätestatud
korras. Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud:
1) maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine ning muud mullaja ehitustööd;
2) puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine.
Pargis olevate kaitstavete looduse üksikobjektide kaitsevööndis ei või vastavalt
Looduskaitseseadusele ilma valitseja nõusolekuta:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
5) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
6) anda projekteerimistingimusi;
7) anda ehitusluba;
8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja
anda vee erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks.
Detailplaneeringuala paikneb mälestisel Vara mõisa park (reg nr 7303). Vastavalt
Muinsuskaitseseadusele on Muinsuskaitseameti ning vallavalitsuse loata kinnismälestisel
keelatud järgmised tegevused:
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1) konserveerimine, restaureerimine ja remont;
2) ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise teel, ning
lammutamine;
3) katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täisehitamine;
4) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute) piiride
muutmine ning kruntimine;
5) krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
6) katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate jms
muutmine;
7) ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, nagu reklaami ja info
paigaldamine ning katusele tehnilise seadme paigaldamine, samuti muul viisil mälestise
või muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilme muutmine ja ehitusdetailide
ümberpaigutamine;
8) siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja -konstruktsioonide algsest asukohast
eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;
9) algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine;
10) teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine;
11) haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine;
12) teisaldatavate äriotstarbeliste objektide (kiosk, müügipaviljon, välikohvik vms),
valgustuse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning reklaami paigaldamine.
Olemasolevad kiviaiad säilitada ja võimalusel korrastada. Likvideerida tiigi läheduses
paikenvad suitsuahjud, pingid ja lõkkekoht. Planeeritud kuivkäimla, prügikast ning
grilliplats ümbritseda põõsastega (näiteks jasmiinidega) vähendamaks objektide
silmapaistvust.
Jäätmekäitlus puhkekohast tuleb organiseerida viisil mis välistab avalike konteinerite
ületäitumise, ning lõhna, haigustekitajate leviku ning loomade ligipääsu. Mõisaaida
kinnistule on kavandatud prügikonteineri asukoht (prügiautole juurde pääsetavas kohas).
Pargis toimuvate ürituste korral lisada ajutisi prügikaste.
Planeeringuga kavandatavad tegevused ei oma negatiivset mõju kaitsealusele pargile.
Peamiselt kaasneb detailplaneeringu realiseerumisega positiivne mõju, mis avaldub pargi
korrastamises. Unustatud mõisapark saab uue elu ning seeläbi on võimalik tutvustada
mõisakultuuri.

3.9. TEHNOVÕRKUDE JA –RAJATISTE ASUKOHAD
3.9.1. Veevarustus, kanalisatsioon,sajuvesi, tuletõrje veevarustus
Planeeringuala joogiveega varustamiseks on kavandatud ühendustorustik olemasolevast
veetorustikust, mis paikneb Varamõisa 2 ja puurkaevu vahelisel ala. Vesi saadakse
Varamõisa puurkaevu kinnistul olevast puurkaevust. Prognoositav suurim veetarve on kuni
0,1 m3/d. Lühiajaliselt viibib hoones kuni 25 inimest.
Liitumispunkt asub Mõisaaida kinnistu piiril.
Kanalisatsioon on lahendatud Mõisaaida kinnistule rajatava mahuti baasil. Mahuti suurus
on 4 m3. Planeeritud hoonest ida poole on kavandatud kuivkäimla koos 1 m3 mahutiga.
Sajuveed on ette nähtud immutada pinnasesse.
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Tuletõrje veevarustuse planeerimisel on arvestatud standardiga EVS 812-6:2005 Ehitiste
tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus. Tuletõrjevesi on lahendatud veevõtuga Varamõisa
puurkaevust.
3.9.2 Elektrivarustus ja välisvalgustus
Mõisaaida kinnistul on olemas liitumiskilp, mis tagab energiavajaduse Mõisaaida
kinnistule rajatavale hoonele.
Välisvalgustus on kavandatud valgustamaks parklat ning kergliiklusteed. Valgustid peavad
sobima mõisakompleksi. Välisvalgustuse toide lahendada valgustusprojektiga.
3.9.3 Küttevarustus
Soojavarustus lahendatakse lokaalkütte baasil. Keelatud on märkimisväärselt jääkaineid
lendu laskvad kütteliigid nagu raskeõlid ja kivisüsi.

3.10.

MUUD

SEADUSEST
JA
ÕIGUSAKTIDEST
KINNISOMANDI KITSENDUSED NING NENDE ULATUS

TULENEVAD

Muud seadustest tulenevad kitsendused:
1) tegevuse piirangud tee kaitsevööndis (tegevus kooskõlas Teeseaduses sätestatuga);
2) tegevuse piirangud tehnovõrkude ja -rajatiste kaitsevööndite ja kujade piires(elektri
kaabelliinid, veetorustikud,)- tegevus kooskõlas määrusega Elektripaigaldise
kaitsevööndi ulatus, Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusega.

3.11. SERVITUUDID

Lähtuvalt asjaõigusseadusest tehakse ettepanek järgmiste isiklike kasutusõiguste
seadmiseks (tabel 4):
Tabel 4 Servituutide seadmise ettepanek
Teeniv kinnisasi
Mõisaaida
Mõisapargi

3.15.

Selgitus
Eesti Energia AS isklik kasutusõigus
Veetrassi valdaja isiklik kasutusõigus

PLANEERINGU

KEHTESTAMISEST

TULENEVATE

VÕIMALIKE

KAHJUDE HÜVITAJA

Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub
kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik.

3.16. PLANEERINGU RAKENDUMINE
Käesolev detailplaneering on aluseks projekteerimisele ja katastritoimingute teostamisele.
Planeeringuga tehakse ettepanek liita krunt pos 1 Mõisapargi katastriüksusega.
Vabariigi Valitsuse 03. märtsi 2006. a määrus nr 64 “Kaitsealuste parkide, arboreetumite
ja puistute kaitse-eeskiri” § 2 ja § 7 lg 2 p 1, 2 ja 4 alusel tuleb enne raiete alustamist
kutsuda raiete täpsustamiseks kohale Keskkonnameti ja Muinsuskaitseameti esindaja.
Järgnevate tööprojektide (valgustus, jalutusteed jm) projekteerimistingimused
kooskõlastada Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseametiga.
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