TINGMÄRGID

8,0

←
←
←

←

←

←

PARKLA
II etapp
20 kohta
autodele

PARKLA
5 kohta
bussidele

Raunmäe
100% transpordimaa
PARKLA
5411,9 m2
I etapp

←

←

←

6,4
kinnine tuletõrjeveevõtuhoidla vastavalt
EVS 812-6:2012+A1:2013 jaotise 7.2 ja lisa G nõuetele

11,9

←

←

←

22 kohta
autodele

Trassi
100% tootmismaa
13 803 m2

←

←
←

←

▲

←

erilahendusega
mänguatraktsioonid

lava

Keskplats
100% üldkasutatav maa
1211 m2

olemasolev kinnistupiir

planeeritud mastvalgusti h=6m

planeeritud kinnistupiir

planeeritud suundvalgusti maapinnal

ol.olev säilitatav hoone

planeeritud konteinerhaljastus

planeeritud hoonestusala

planeeritud turulauad

planeeritud kohustuslik ehitusjoon

planeeritud jõulupuu

ol.olev asfalteeritud tee/plats

planeeritud põõsas

ol.olev munakivikattega tee/plats

planeeritud puu

plan. munakivikattega tee/plats

olemasolev säilitatav puu

ol.olev paekivikattega tee/plats

likvideeritav objekt

ol.olev multšikattega ala

ol.olev veetrass

plan. asfaltkattega tee/plats

ol.olev kanalisatsioonitrass

planeeritud sillutatud tee/plats

ol.olev sidetrass

planeeritud sillutatud tee/plats

ol.olev madalpingeliin

planeeritud piirdeaed/müür

ol.olev madalpingekaabel

planeeritud terrass/trepistik

ol.olev kõrgepingekaabel

planeeritud rattahoidla

planeeritud veetrass

planeeritud pingid ja piknikulauad

planeeritud kanalisatsioonitrass

planeeritud prügikast

planeeritud elektrikaabel

planeeritud lipumast h=10m

planeeritud sidekaabel

planeeritud servituut ümbertõstetava
Liiva alajaama jaoks

ol.olev riigikaitselise ehitise piiranguvöönd

ol.olev tehnovõrkude kaitsevöönd 2m ja 1m

ol.olev veehaarde sanitaarkaitseala 50m

ol.olev tee kaitsevöönd 30m

←

Meierei
100% ärimaa
4537 m2
EP 1190 m2
3 tk/ 10 m

planeeritud mastvalgusti h=12m

,0

hoonestusala 2

4,5

hoonestusala 1

100

lipumastid

←

←

12,5

←

←

Turuplats infotahvel
100% ärimaa
turuplats
(laudadelt
m2müük)
turuhoone,370
0
avalik
wc
,
5
H 385 m2 teadetetahvel
4,8

←

←

KRUNT 1
100% ärimaa
turu kauplemisala
13,5
müük)
340 m2(autost
5 kohta
H 230 m2

←

4,0

KRUNT 2
100% ärimaa
941,5 m2
14,1
H 566 m2
Nõmmküla kergtee
100% transpordimaa
160 m2

←

planeeringuala piir

olemasolev PARKLA
20 kohta
autodele

←

▲

objekt

joonis

joonise nr

4

Liiva küla keskuse detailplaneering
obj. aadress

Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla Meierei (47801:001:0506),
Raunmäe (47801:001:0506),Trassi (47801:004:0522)
Liiva alajaam (47801:004:0321), Muhu kergtee T8 (47801:001:0507)

tellija

Muhu Vallavalitsus

Liis Koppel

Koppel Koppel Arhitektid OÜ
Pae 3, Kuressaare

12303906
Reg nr
MTR reg nr EEP00 2442

liiskoppelile @gmail.com
tel +372 5393 4494

mõõtkava

1:500
autor, maastikuarhitekt

projekteerija

MÄRKUSED:
1) Kaardimaterjali loetavuse huvides on planeeringuala piir näidatud tegelikust asukohast 2m väljapoole.

TEHNOVÕRGUD

autor, arhitekt

Mihkel Koppel

töö nr
proj osa
staadium
kuupäev

1619
DP-4
DETAILPLAN

20.01.2017

