krundi nimi ja aadressi
ettepanek

krundi suurus (m²)

hoonestusalune pind
(m²)

täisehitus (%)

max korruste arv või
kõrgus (m)
(m.p/-m.a)

hoone korruste
maksim.
absoluutkõrgus (m
ü.m.p.)
kahe ja rohkema
hoonega krundil on
antud abs. kõrguste
vahemik

hoonete arv krundil

maa sihtotstarve
osakaalu %
(kat.üksuse
sihtotstarvete alaliikide
kaupa)

maa sihtotstarve
osakaalu %
(kat.üksuse liikide
kaupa)

servituudi või
kitsenduse vajadus

hoonete
arhitektuurinõuded

KRUNDI EHITUSNÕUDED JA PIIRANGUD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

plan. krunt nr. 1
Uus-Sadama 49

3 837

-

-

-

-

-

Ä 100

Ä 100

krundile ulatub navigatsioonimärgi mõjupiirkond, krundil paikneb tulekahjus hävinud hoone,
avaliku kasutusega kõnniteele on servituudi
mille taastamine on võimalik hilisemate
vajadus 224m² ulatuses
projektide raames

plan. krunt nr. 2
Uus-Sadama 47
plan. krunt nr. 3
Uus-Sadama 45

101

-

-

-

-

-

L 100

L 100

krundil paikneb olemasolev navigatsiooni rajatis

1 953

-

-

-

-

-

Üm 100

Üm 100

avaliku kasutusega krunt; krundile ulatub
navigatsioonimärgi mõjupiirkond

plan. krunt nr. 4
Uus-Sadama 43

2 160

266*

12

17m*

±18.8

1*

Ä 100

Ä 100

plan. krunt nr. 5
Uus-Sadama 41

3 750

950

25

2...3/-1

±10.50/±13.50

1

EK 95 Th5

E 95 T5

plan. krunt nr. 6
Uus-Sadama 39

3 659

900

25

2...3/-1

±10.40/±13.40

1

EK 100

E 100

-

avaliku kasutusega kõnniteele on servituudi
vajadus krundile nr 5 - 446m² ulatuses ja
krundile nr 6 - 466m² ulatuses

juurdepääsu servituut krunt nr. 8 ja 9 kasuks.
Avaliku kasutusega kõnniteele on servituudi
seadmise vajadus 498m² ulatuses

olemasoleva hoone renoveerimine
ajaloolises mahus

elamu on 2..3 korruseline. 3-korrus
on täisehitatud osaliselt (max 50%
ulatuses), kuid mitte ühes
mahus.Parkimiskorruse kõrgus
alates maapinnast on 1.90m.
Avatud parkimskorruse osas on
lubatav 21% täisehitust (trepikoda,
panipaigad). Hoones on max 25
korterit ja 3 trepikoda. Hooned on
omavahel nihkes kesktelje suhtes.
Hoone peab olema mahuliselt
liigendatud nii horisontaalis kui ka
vertikaalis. Fassadi kattematerjal
tume tellis, laudis, klaas. Katuse
kalle 0-30º. alajaam lahendatakse
krunt nr 9 hoone mahus

plan. krunt nr. 7
Uus-Sadama 37

4 946

850

17

2...3/-1

±10.60/±13.60

1

EK 100

E 100

plan. krunt nr. 8
Uus-Sadama 35

1 205

304

25

20m*

±6.90/±21.90

1*

EK50 Ä50

E50 Ä50

olemasoleva hoone renoveerimine,
lubatud on juurdeehitus 1k ulatuses
(kuni 5 m)

EK 95 Th5

E 95 T5

elamu on 2..3 korruseline. 3-korrus
on täisehitatud osaliselt (max 50%
ulatuses), kuid mitte ühes mahus.
Parkimiskorruse kõrgus alates
maapinnast on 1.90m. Avatud
parkimiskorruse osas on lubatav
21% täisehitus (trepikoda,
panipaigad, tehnoruum). Hoones
on max 25 korterit ja 3 trepikoda.
Hooned on omavahel nihkes
kesktelje suhtes. Hoone peab
olema mahuliselt liigendatud nii
horisontaalis kui ka vertikaalis.
Fassadi kattematerjal tume tellis,
laudis, klaas. Katuse kalle 0-30º.
Alajaam lahendatakse hoone
mahus

Üm 100

Üm 100

avaliku kasutusega kõnniteele on servituudi
vajadus 70 m² ulatuses

juurdepääsu servituut krundi nr 7 ja 8 kasuks
krundile ulatub pumpla kaitsevöönd

plan. krunt nr. 9
Uus-Sadama 33
plan. krunt nr. 10
Uus-Sadama 31

2...3/-1

±10.40/±13.40

2

-

-

-

3 447

950

28

5 641

-

-

plan. krunt nr. 11
Uus-Sadama 29

8 262

1 570

19

plan. krunt nr. 12
Uus-Sadama 27

4 779

1 100

23

2...3/-1

±10.40/±13.80

2

EK85 Ä10 Th5

plan. krunt nr. 13
Uus-Sadama 25

5 950

1 060

18

2...3/-1

±10.50/±13.80

2

EK 85 Ä 15

8 543

1 570

18

2...3/-1

±10.50/±13.70

3

EK 85 Ä 15

1 137

75*

7*

1*

±5.30

1*

Ä 100

Ä 100

16 074

-

-

-

-

-

L 100

L 100

2...3/-1

plan. krunt nr. 14
Uus-sadama 23
plan. krunt nr. 15
Uus-Sadama 21
plan. krunt nr. 16

3
±10.50/±13.80

märkus: *- tegemist on olemasoleva hoonega ja hoone mahtudega
m.p.- maapealne
-m.a.- maa-alune

avaliku kasutusega krunt

-

juurdepääsu servituut krunt nr. 12 kasuks

EK 85 Ä 15

elamu on 2..3 korruseline. 3-korrus
on täisehitatud osaliselt (max 50%
ulatuses), kuid mitte ühes mahus.
Parkimiskorruse kõrgus alates
maapinnast on 1.90m. Avatud
juurdepääsu servituut krunt nr. 11, 13 kasuks
parkimiskorruse osas on lubatav
täisehitus
kuni 23% (trepikoda,
E85 Ä10 T5
panipaigad, tehnoruum).Hoones on
max 10 korterit ja 1-2 trepikoda.
juurdepääsu servituut krunt nr. 12, 14 ja 15
Hooned on omavahel nihkes
kasuks
kesktelje suhtes. Hoone peab
olema liigendatud katuseterrasside
E 85 Ä 15
ja lodžade ning rõdudega. Fassadi
kattematerjal tume tellis, laudis,
juurdepääsu servituut krunt nr. 13 ja 15 kasuks klaas. Katuse kalle 0-30º. Alajaam
lahendatakse krundi nr 12 hoone
E 85 Ä 15
mahus
E 85 Ä 15

avaliku kasutusega krunt; krundile ulatub
navigatsioonimärgi mõjupiirkond

olemasoleva hoone renoveerimine
-

