Detailplaneeringu alale on tingituna reljeefist kavandatud 9 lokaalset reoveekanalisatsioonipumplat. Pumplatele tuleb ette niiha kuiad sdltuvalt pumpla
vooluhulgastraadiusega10 v6i 20 m.
Olmereovesion ette niihtud suunatatihistessekogumismahutitesse(3 tk a' 60 m3),
kust needpaakautodegapurgimiskohtaveetakse.Pumplateja mahutite asukohadon
niiidatudtehnov6rkudejoonisel (vt. joonis 6ja 7).
Vastavalt vee-ettevdtjaOU Loo Vesi poolt vtiljastanudtehnilistele tingimustele (v/
Lisa O on vdimalik planeeringualaltreovee tirajuhtimine OU Loo Vesi valduses
olevasseNeeme kiila reoveepuhastisse.
Vastavalt tehnilistele tingimustele saabJ6esuukiilas Laheranna I ja Ihasalu ktilas
Laheranna5-8 maaiiksustereoveedsuunataka Neeme reoveepuhastileeeldusel,et
suurendataksevajalikus mahus reoveepuhasti puhastusvdimsust. Selleks tuleb
projekteerida ja viilja ehitada survekanalisatsioonisiisteem
kuni liitumispunktini
Neeme kiilas. Detailplaneeringukontaktvciondiplaanile(vt joonis 2) on skeemina
(illustratiivne) lisatud v6imaliku survekanalisatsioonitorustiku asukoht.
Survekanalisatsioonitorustik ja reoveepumpladon paigutatudala keskel asetsevate
j uurdepiiiisuteede
6iirdekoos teiste kommunikatsioonidega.
Pumplateja survetorustikekavandamiselpeab arvestamanii detailplaneeringuala,
kui ka vdimalike kdrvalaladelt liituvate vooluhulkadega, mis oleks vajadusel
v6imalik suunataNeeme puhastisse.Rajatavatereoveepumplatearv sdltub edasise
proj ekteerimisekiii gus kavandatavastlahendusest.
Planeeringuala kruntide reovee kanaliseerimiseks vajaliku survekanalisatsiooni
arendamineon kavandatudkooskOlastatultJdeldhtmevalla ja v alla vee-ettev6tjaga.

4.3

Tuletdrjeveevarustus
Tuletdrjeveevarustuselahendusekoostamisel on liihtutud Eesti Standardist EVS
812-6:2005Ehitiste tuleohutusOsa 6: Tuletdrjeveevarustus.
Hajaasustusena ktisitletava, planeeringuala vliikeelamu kruntide piirkonnas on
vdlistuletdrjeksvajalik normvooluhulk 5 l/s. Vajalik vooluhulk peab olema tagatud
viihemalt 2 tunni jooksul.
Tulet6rjeveevarustuson saabJ6esuuktilas LaherannaI ja Ihasalu kiilas Laheranna
5-8 maaiiksusteltagatud tuletdrje-veehoidlatega.Tulet6rje-veehoidladrajatakseala
keskel asetsevajuurdepiidsutee ddtrde,veetorustiku vahetusse liihedusse. Jdesuu
ktilas Laheranna I maaiiksuselrajataksekokku 2 veehoidlat kahe 25 m3 mahutigaja
Ihasalu ktilas Laheranna5-8 maaiiksustelkokku 6 veehoidlatkuue 25 m3 mahutiga.
Tuletdrje-veehoidlate kasutusraadiuson 200 meetrit. Vajadusel rajatakse kuni
100 m kauguseleveehoidlastveevdtukaev,mis on veehoidlagatihendatudisevoolse
tarnetoruga.
Piirast tulekahju kustutamist tuleb veemahutitessiiilitatav tuletdrj eveevaru taastada
72 tunrijooksul.
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raiese iiravedu ja raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja
vastutusel.
Puu raieluba tuleb taotleda puu langetamisel(v.a. kuivanud puu) v6i vdra kdrguse
jalvdi laiuse ktirpimise korral nle 50o/o.Puu okste kiirpimisel tuleb jargida, et piirast
tocideteostamistoleks tagatudpuu elujdulisus.
Raieloa taotlemise Oigustatudisikuks on puu kasvukoha kinnistu omanik(ud) v6i
omaniku (omanike) esindaja lihtkirjaliku volituse alusel; riigimaa valitseja;
munit sip aalmaavdi munitsip aalehiti se teenindusmaaval daja.
Taotleja esitab J6eliihtme Vallavalitsusele kirjaliku raieloa taotluse, vastavalt
Jdeliihtmevalla raiemaarusessiitestatudkorra alusel.
Hiidaolukorras v6ib puud raiuda kiiesolevas peatiikis nimetatud Loata, kui on
tekkinud avariiolukord ning loa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele
vdi varale. Nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel
vdimalusel, aga hiljemalt 5 (viie) tocipZievajooksul teatada Jdeliihtme Vallavalitsusele.
Raieloa saajaon kohustatudkaitsma kolmandateleisikutele kuuluvaid tehnovdrke
ja rajatisi. Tema siiiil tekitatud kahju tuleb htvitada.
Jiirelevalvetviiljastatudlubadetiiitmise tile teostabJdeltihtmeVallavalitsus.

2.6

Tuleohutusepdhimdtted
Vastutus tuleohutusnduetetiiitmise eest krundil lasub selle omanikul v6i valdajal.
Planeeritavalala paiknevadjuurdesdiduteed,juurdepZiiisudehitisteleja ladustatud
materjalile ning tuletdrje-veevdtukohtadele hoitakse vaba ning aastaringselt
kasutamiskdlblikus seisukoffas.Tee v6i liibisdidukoha sulgemisel remondiks v6i
muuks otstarbeks,kui see takistab tuletdrje- ja piiiistetehnikaliibis6itu, rajatakse
viivitamatult muu liibipiiiis suletavassel6iku vdi seataksetiles iimbersdiduvdimalust
niiitav viit.
Tulenevaltkehtivatesttuleohutusnduetestei tohi planeeritaval alal:
o

ladustadaehitistevahelissetuleohutuskujaalassemis tahesp6levmaterjali,
pdlevpakendisseadetv6i -taaratning parkida mootorsdidukit v6i muud
tehnikat;
o rajadaehitist ilma kehtestatudkorras heakskiidetudehitusprojektita;
o sdita siidemeptiiidjatamootorsdidukigapdlewedeliku vdi -gaasivdi muu
kergestisiittivamaterjali kasutamis-ja hoiukohta vdi -ruumi;
. teostadatule- ja plahvatusohtlikkuprotsessiviiljaspool selleksotstarbeks
seadistatudkohta;
. remontidapdlewedeliku v6i -gaasigatiiidetud torustikku vdi seadet;
. ladustadapdlevmaterjalivahetult isoleerimatajuhtmetegaelektriOhuliinialla
v6i liihemalekui 2 m objekti territooriumi viilispiirist;
o valadapdlevvedelikkuja okstdeerijat maha v6i kanalisatsioonivdrku;
o tankida mootorsdidukitvahetult selle hoiukohas;
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o

pOletadakulu, valja arvatud Keskkonnaministrimiiiiruseganr 46 Metsaja
muu taimestikugakaetud aladetuleohutusnduetessiitestatudjuhtudel ja
korras.

Tule levik iihelt ehitiselt teisele ei tohi ohustadainimesteturvalisust ega pdhjustada
olulist majanduslikku v6i tihiskondlikku kahju. Tulekahju tekkimisel tuleb tagada
inimesteohutusja nendekiire evakueeriminev6i pii2istmineohustatudalast.
Tule leviku takistamisekspdlevalt hoonelt teistele hoonetele eraldataksehooned
iiksteisesttuleohutuskujadega.Juhul, kui hoonetevahelisekuja laius on alla 8 m,
tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike vdi muude abindudega.Tiipsed tuleohutuskujadning ehitistetulepiisivusklassidmaaratakseehitusprojektikoosseisus.
Ehitiste projekteerimisel tuleb aluseks vdtta EVS 812-l:2002 Ehitiste tuleohutus.
Osa 1, EVS 812-2:2002Ehitistetuleohutus.Osa2ja EVS 812-3:2002Ehitistetuleohutus. Osa 3. Arvestada tuleb siseministri 8.09.2000.a miiiiruseganr 55, Tuleohutuseiildnduded(RTL 2000,99, 1559;2004, 100, 1599)ja Vabariigi Valitsuse
27.10.2004.a miiiiruseganr 315, Ehitisele ja selle osale esitatavadtuleohutusnduded(RT I 2004,75, 525; 2007, 53, 357).EhitistetuleohutusEPN 10.
Hoonele tuletdrjevahenditegajuurdepiiiisuks peab olema viihemalt 3,5 m juurdesdidutee.Kui kinnisessesisedueon vajalik sissesdittulekustutus-ja ptitistetdddeks,
siis siseduepdiispeabolemaviihemalt4 mlai ja 4,5 m k6rge.
Tiipsed tuleohutuskujad ning ehitiste tulepiisivusklassid mf,iiratakse ehitusprojekti koosseisus.
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