
DP Projektbüroo OÜ Töö nr. 02-13-DP

DP Projektbüroo OÜ
Reg.kood 11217547
EEP000710 (26.04.2006)

Algataja:  Kaarma Vallavalitsus
                Marientali tee 27 , Kuressaare
Algatamise ettepaneku esitaja:  Baltic Workboats AS
                                                   Sadama tee 26, Nasva alevik, Kaarma vald

SAARE  MAAKOND,  KAARMA VALD, NASVA ALEVIK
SADAMA TEE 26 JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU

MUUTMISE DETAILPLANEERING
Algatatud Kaarma Vallavalitsuse korraldusega 15. veebruar 2013 nr 60

TÖÖ  NR.  02-13-DP

                                         Koostaja:  Alar Oll
                                                     Esitatud: märts 2013

KURESSAARE  2013

DP Projektbüroo OÜ        e-mail:  alar@dpprojekt.ee
Rohu tn. 5, Kuressaare 93819        tel/fax  4545491

Saaremaa, Kaarma vald, Nasva alevik, Sadama tee 26 ja lähiala detailplaneeringu muutmise detailplaneering



DP Projektbüroo OÜ Töö nr. 02-13-DP

SISUKORD

A. SELETUSKIRI

1. LÄHTESITUATSIOON
1.1. Detailplaneeringu koostamise lähtematerjalid
1.2. Detailplaneeringu üldeesmärgid
1.3. Planeeringuala üldiseloomustus
1.4. Keskkonnakaitse ja muinsuskaitse
1.5. Olemasolev insenervarustus

2. PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS JA AVALIK RUUM
2.1. Üldlahendus
2.2. Kinnistu ehitussõigus
2.3. Teedevõrk ja liikluskorraldus
2.4. Tehnovõrgud ja -rajatised
2.5. Haljastuse ja heakorra põhimõtted
2.6. Jäätmekäitlus
2.7. Tuleohutusnõuded

       3.   KRUNDIJAOTUS

       4.   SERVITUUTIDE VAJADUS

       5.  KESKKONNATINGIMUSTE SEADMINE PLANEERINGUGA KAVANDATU
            ELLUVIIMISEKS

       6. KOMPENSATSIOONIMEHHANISMID KOHALIKU KOGUKONNA HÜVANGUKS
     

7. TEHNILISED NÄITAJAD

8. PLANEERIMISLAHENDUSE  ELLUVIIMISE  RAKENDUSKAVA

9. KEHTIVAD  PIIRANGUD

B. GRAAFILINE  OSA

1. ASUKOHAPLAAN                1:10000
2. TUGIPLAAN                1:500
3. PÕHIJOONIS                                            1:500
4. MAAKASUTUSE JOONIS                                                                  1: 2000
5. MÜRAKAART                                                                                     1: 10000

C. LISAD

Saaremaa, Kaarma vald, Nasva alevik, Sadama tee 26 ja lähiala detailplaneeringu muutmise detailplaneering 2



DP Projektbüroo OÜ Töö nr. 02-13-DP

A. SELETUSKIRI

1. LÄHTESITUATSIOON

1.1. Detailplaneeringu koostamise lähtematerjalid

Detailplaneeringu koostamise lähtematerjalid on:
• Kaarma Vallavalitsuse 15.veebruar 2013.a. korraldus nr.60 Nasva alevik, Sadama tee 26  

kinnistu  ja  lähiala  detailplaneeringu  muutmis  detailplaneeringu  algatamine;  lisa  1  
Nasva alevik, Sadama tee 26 ja lähiala detailplaneeringu muutmise planeeringuala piir;  
lisa 2 detailplaneeringu lähteseisukohad.

• Saare  maakonna  üldplaneering  ja  selle  teemaplaneering-  asustust  ja  maaksutust 
suunavad keskkonnatingimused;

• Kaarma valla ehitusmäärus;
• Kaarma valla arengukava;
• Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering;
• Tuuleenergeetika  teemaplaneeringu Saare,  Hiiu,  Lääne ja  Pärnu maakonnas,  Kaarma 

Vallavolikogus kooskõlastatud 23.11.2011;
• OÜ DP Projektbüroo poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr.11-12-G;
• OÜ DP Projektbüroo poolt koostatud Kaarma valla Nasva küla Sadama tee 26 kinnistu  

detailplaneering, töö nr 01-10-DP;
• OÜ DP Projektbüroo poolt koostatud Kaarma valla Nasva küla Sadama tee 26 kinnistu  

ja lähiala detailplaneering, töö nr 05-11-DP;
• OÜ Komissaarov Arhitektuur poolt koostatud Nasva sadama uus juurdepääs, töö nr AE 

001-2012 ja ehitusluba 12. jaanuar 2012 nr 3;
• Liitumisleping Eesti Energia AS-ga;
• Planeerimisseadus;
• Ehitusseadus;
• Asjaõigusseadus;
• Maareformi seadus;
• Maakatastriseadus;
• Välisõhu kaitse seadus;
• Teeseadus;
• Veeseadus;
• Sadamaseadus;
• Looduskaitseseadus;
• Lennundusseadus;
• Maapõueseadus.

1.2. Detailplaneeringu üldeesmärgid

Detailplaneeringu üldeesmärgid on:
• Kaarma  Vallavolikugu  poolt  kehtestatud  Sadama  tee  26  kinnistu  ja  lähiala 

detailplaneeringu, töö nr 05-11-DP, muutmine.
• ehitusõiguse määramine;
• varem planeeritud elektrituuliku ENERCON E-82 E2 asendamine SIEMENS SWT-3,6-

107 elektrituulikuga;
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• elektrituuliku püstitamiseks ajutiste krundtide moodustamine;
• tehnovõrkude lahendamine;
• keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks;
• seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ulatuse määramine.

1.3. Planeeringuala üldiseloomustus

Planeeringuala suurusega 4,5 ha asub Saare maakonna Kaarma valla Nasva alevikus,  Nasva 
küla  lõunaosas.  Planeeringuala  koosneb  Sadama  tee  26  maaüksusest,  pindalaga  32650  m2, 
katastritunnusega  34804:001:0307  ja  riigi  reservmaast  piiriettepanekuga  AT1208080005. 
Olemasoleva  Sadama  tee  26  katastriüksuse  sihtotstarve  on  tootmismaa  100%.  Kõlvikuline 
koosseis: õuemaa  32650 m2, sh. ehitiste all   29644 m2. Kinnistule pääseb Kuressaare-Sääre 
maanteelt  nr.77  mööda  Nasva sadama teed  nr.  21174.  Sadama tee  26 katastriüksus  piirneb 
põhjast riigi reservmaa ja Nasva jõega, ülejäänud ilmakaartest avaliku veekoguga Suur katel. 
Katastriüksuse läänepoolne mereala on kantud Keskkonnaregistri maardlate nimistusse  Nasva 
liivakarjääri nimetusega.  Sadama tee 26 maaüksus asub keskkonnaregistri maardlate nimistus 
oleva  Nasva  liivamaardla  (registrikaardi  nr  882)  ehitusliiva  passiivse  tarbevaru  3.  plokil  ja 
täiteliiva passiivse tarbevaru 4. plokil.
Planeringualal asuvad AS Baltic Workboats tootmishooned neid teenindava infrastruktuuriga, 
sadamakaid,  2,3  MW  elektrituulik  SIEMENS  SWT-2,3-82  VS,  Eesti  Energia  AS  alajaam 
nr.120503, riigimaantee Nasva sadama tee nr 21174, avalik veekogu Suur katel ja reformimata 
riigimaa.
Planeeringuala asub looduskaitseseaduse §-dega 37 ja 38 määratud Läänemere ranna piirangu- 
ja  ehituskeeluvööndis  200  m,  osaliselt  Nasva  jõe  kalda  piiranguvööndis  100  m  ja 
ehituskeeluvööndis 50 m , osaliselt veeseaduse §-ga 29 määratud veekaitsevööndis- Läänemerel 
20 m ja Nasva jõel 10 m, osaliselt veeseaduse § 10 kohasel kallasrajal 10 m.
Sadama tee 26 kinnistu on sadamaala kus sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele ehituskeeld ei 
laiene. Samuti ei ole sadamas üldkasutatavat kallasrada. 
Planeeringuala asub osaliselt riigimaantee Nasva sadama tee nr 21174 kaitsevööndis.
Planeeringualale on varem koostatud ja kehtestatud järgnevad planeeringud:  Sadama tee 26 
kinnistu detailplaneering, töö nr 01-10-DP; Sadama tee 26 kinnistu ja lähiala detailplaneering,  
töö nr 05-11-DP.

1.4. Keskkonnakaitse ja muinsuskaitse

Planeeringualal  ei  ole  kaitse-  ega  hoiualasid,  puuduvad  looduskaitsealused  üksikobjektid  ja 
muinsuskaitse all olevad objektid.

1.5. Olemasolev insenervarustus

Sadama tee 26 kinnistul ja lähialal asuvad AS Baltic Workboats tootmishoonete kompleks koos 
sadamarajatiste  teenindamiseks  vajaliku  taristuga-  lokaalne  veetrass,  drenaaž,  sidekaablid, 
madal-, kesk ja kõrgepingekaablid, kanalisatsioon.
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2. PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS JA AVALIK RUUM

2.1. Üldlahendus

Vastavalt  kehtivale Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringule ei ole 
üksiku  tuuliku  rajamine  väljapoole  arenduspiirkonda  maakonnaplaneeringu  muutmine  ning 
üksikute tuulikute rajamine toimub kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud detailplaneeringu 
alusel.
Planeerimislahenduse koostamisel on arvestatud järgmiste seisukohtadega:

• Kaarma Vallavolikogu otsusega 19. september 2012 nr 41 kehtestatud Sadama tee 26 
kinnistu ja lähiala detailplaneering on aluseks käesoleva töö koostamisel;

• Arendaja  soov  muuta  samale  planeeringualale  koostatud  ja  kehtestatud 
detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

         - kuna elektriuulik on efektiivne ainult juhul kui suudab muundada võimalikult palju
           rootorit läbiva tuule kineetilist energiat elektrienergiaks, tuleb tuuliku paigaldamisel
           lisaks looduslikele tuuleoludelele arvestada ka olemasolevate eksisteerivate objektidega;
         - muutes elektrituuliku tüüpi ja kavandades asukohta lõuna poole varem planeeritud
           asukohast, olemasolevate tootmishoonete suunas, on võimalik minimaliseerida väliste
           tegurite võimalik mõju elektrituuliku tootlikusele;
        - Sadama tee 24 kinnistu (Nasva Jahtklubi) omandamise ja kinnistute liitmise tulemusena
          puudub vajadus uue juurdepääsutee rajamiseks. Lõppesid ka kohtuvaidlused, mis olid
          tekkinud eelneva planeerimisprotsessi käigus.

• juurdepääs planeeringualale on tagatud riigimaanteelt Nasva sadama tee nr. 21174;
• ehitusõigusega  ja  tootmismaa  sihtotstarbega  Sadama  tee  26a  katastriüksuse 

moodustamine  ajutise  krundina  ja  peale  kasutuslubade  väljastamist  selle  liitmine 
Sadama  tee  26  katastriüksusega;  tootmismaa  sihtotstarbega  Sadama  tee  26b  ajutise 
krundi moodustamine ja selle liitmine peale kautuslubade väljastamist Sadama tee 26 
katastriüksusega; kogu planeeritava ala nimetamine sadamaalaks;

• moodustatavatele  Sadama  tee  26a  ja  Sadama  tee  26b  katastriüksustele  paigaldatud 
täitematerjal  planeeritakse  ja  viiakse  ühte  tasapinda  Nasva  sadama  tee  teekatte  ja 
Sadama tee 26 väljakujunenud maapinnaga;

• elektrituuliku ekspluatatsiooniks vajaliku platsi ja parkla suurus on määratud vastavalt 
OÜ Komissaarov Arhitektuur poolt koostatud projektis esitatud materjalile, millele on 
väljastatud ka ehitusluba;

• planeeritavale  keskpinge  maakaabelliinile  seatakse  kaitsevöönd  1  m  liini  teljest 
mõlemale poole;

• planeeringuala Sadama tee 26 kinnistu kooseisus säilitatakse olemasolev olukord;
• dünaamiliste  looduslike  protsesside  ja  piirkonna  majandusliku  arendamistegevuse 

vaheline tasakaal säilitatakse.

2.2. Kinnistu ehitusõigus

Moodustatavale  Sadama tee 26a katastriüksusele  on planeeritud  üks elektrituulik  SIEMENS 
SWT-3,6-107,  mis  asendatakse  varem  planeeritud  ENERCON  E-82  E2  elektrituulikuga. 
Planeeritava tuuliku maksimum võimsus 3,6 MW, torni kõrguse 90 m planeeritud platsi pinnast, 
rootori  diameeter  107  m,  ehitisealune  pind  212  m2.  Planeeritav  elektrituulik  ühtib  varem 
planeeritud ENERCON E-82 E2 SCADA-süsteemiga.  Elektrituuliku paigaldamiseks rajatakse 
eelnevalt  täidetud  maa-alale  monoliitsest  raudbetoonist  plaatalusel  vundament  läbimõõduga 
16,7  m,  paksusega  2,6  m.  Vundamendi  ülemine  osa  jääb  planeeritava  platsiga  samale 
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tasapinnale. Tuuliku müratase: 50 dbA maks. 200 m raadiuses  45 dbA maks. 300 m raadiuses; 
40 dBA maks. 450 m raadiuses.
Ehitusõiguse määrab Sadamaseadus ja Looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 2 ja 8: ehituskeeld
ehituskeeluvööndis ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga sadamaehitisele, tehnovõrgule- ja
rajatisele, avalikult kasutatavale teele ja tänavale. Maakorraldustoimingute tulemusena
moodustatav Sadama tee 26 kinnistu planeeritakse sadamaalaks, kus rannajoonest tulenev
ehituskeeld ei laiene sadamaehitistele ja kallasrada puudub.
OÜ Komissaarov Arhitektuur poolt koostatud töö nr  AE 001-2012 alusel on Kaarma
Vallavalitsus väljastanud ehitusloa 12.jaanuar 2012 nr 3 ehitise laiendamiseks (sadama kai 
otstarbega kai laiendus ja juurdepääsutee).

2.3. Teedevõrk ja liikluskorraldus

Juurdepääs Sadama tee 26 kinnistule, moodustatavatelele Sadama tee 26a ja Sadama tee 26b 
katastriüksustele on tagatud Nasva sadama teelt.
Juurdepääsud  raskeveokitega  elektrituuliku  detailide  kohaletoimetamiseks  ja  edaspidiseks 
ekspluatatsiooniks  peavad  omama  vastavat  kandevõimet.  Projekteeritud  juurdepääsutee, 
liikluskorralduse ja parkla tehnilised parameetrid on kirjeldatud OÜ Komissaarov Arhitektuur 
poolt  koostatud  töös  nr   AE  001-2012.  Juurdepääsutee  on  projekteeritud  7,0  m  laiusena, 
võimaldades korraldada hooldus-, avarii- ja päästetegevust. Kuna planeeringualal puudub suur 
liikluskoormus,  siis  hooldus-,  avarii-  ja  päästemasinate  ümberpööramine  teostatakse 
projekteeritud  parklas.  Liikluskorraldust  lahendatakse  märgistustega  katenditel  ja 
liiklusmärkidega.  Juurdepääsutee  määrata  vastavalt  Teeseadusele  §  4  avalikult  kasutatavaks 
teeks. Selleks sõlmitakse leping kohaliku omavalitsusega, kus nähakse ette tee kasutamise kord 
ja tähistus.
Elektrituuliku  konstruktsioonide  kohaleveoks  kasutatakse  pööravate  tagaratastega 
eriveosetreilerit,  mis  ei  vaja  suurt  allapööramisraadiust.  Treileri  kandevõime  on  80  t  ja 
teljekoormus 10-12 t. Eriveosetreileri tehnilised andmed lisas.

2.4. Tehnovõrgud ja -rajatised

Planeeritava  elektrituuliku  ühendus  toimub  vastavalt  Eesti  Energia  AS liitumislepingule  nr. 
SL67179 ja OÜ LE-Projects poolt koostatud liitumistaotlusele (oktoober 2012). Liitumispunkt 
asub  Sikassaare  10/35/110  alajaamas,  10  kV  jaotla  lattidel,  kus  paikneb  ka 
kommertsmõõtepunkt.  Planeeritava  elektrituuliku  ühendus alajaamaga  on olemasolev  10 kV 
maakaabelliin,  mis  algab  varem  püstitatud  elektrituulikust  Siemens  SWT-2,3-82  VS 
elektrituulikust, kulgeb riigimaantee Nasva sadama tee nr.21174 maa-alas kuni ristumiseni 35 
kV  õhuliiniga  LÄÄTSA:SIK.  Edasi  kulgeb  kaabel  vastavalt  Eesti  Energia  Jaotusvõrk  OÜ 
kooskõlastusele  Kaabelliini  paigaldamine  ja  servituudi  seadmine  mööda  35  kV  õhuliini 
kaitsevööndit  kuni  Sikassaare   10/35/110  alajaamani.  Planeeritav  elektrituulik  ühendatakse 
olemasoleva kaabliga elektrivõrku 10 kV keskpingekaabli ja muhvühenduse teel.
Maa-alale  planeeritud  10  kV  maakaabelliinile  kehtestatakse  trassikaitsevöönd  1  m  ulatuses 
mõlemale  poole  trassi  telge  (Eesti  Vabariigi  Valitsuse  määrus  nr.211,  2.juuli  2002.a. 
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus).
Planeeritaval maa-alal ei ole vajadust veevarustuse, kanalisatsiooni ega sideühenduse järele.

2.5. Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Planeeringualal  säilitatakse  maksimaalselt  elektrituuliku  püstitamise  kohast  väljapool 
olemasolev  looduslik  keskkond.  Reformimata  maale  transporditud  täitematerjal  planeerida, 
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tihendada  ja  viia  ühte  tasapinda  olemasoleva  Sadama  tee  26  kinnistu  maapinnaga.  OÜ 
Komissaarov Arhitektuur poolt koostatud projektiga, töö nr AE 001-2012, on lahendatud parkla 
ja juurdepääsutee vertikaalplaneering ning trosspiirete paigaldus.
Veeala täitmiseks taodelda Keskkonnaametist  vastavalt  Veeseaduse § 8 lg 2 p 6 ja p 7 vee 
erikasutusluba.
Planeeritava  elektrituuliku  lähiümbrust  ei  ole  vaja  piiretega  piirata  ega  muude  vahenditega 
avalikkuse  eest  kaitsta.  Väljapoole  ehitusõigusega  ala  jäävad  maa-alad  säilitavad  oma 
planeeringueelse otstarbe.
Kinnistu  omaniku  kohustused  heakorra  tagamisel  on  kirjeldatud  Kaarma  valla  heakorra 
eeskirjas.

2.6. Jäätmekäitlus
 
Planeeritava  elektrituuliku  püstitamisel  ja  seda  teenindava  taristu  rajamisel  tekkivad 
ehitusjäätmed  käidelda  sorteeritult  vastavalt  jäätmehoolduseeskirjale.  Demonteerimisel  peab 
koostama  nõuetele  vastava  ja  kooskõlastatud  lammutusprojekti,  mille  alusel  väljastatakse 
ehitusluba rajatise lammutamiseks.
Jäätmevedu korraldatakse vastavalt Kaarma valla jäätmehoolduseeskirjale.
Jäätmekäitlust  ekspluatatsiooni  ajal  on  kirjeldatud  p.5  Keskkonnatingimuste  seadmine 
planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

2.7. Tuleohutusnõuded

Elektrituulikute  projekteerimisel  ja  püstitamisel  tuleb  lähtuda  Eesti  projekteerimisnormidest 
EPN 10.14 Piksekaitse nõuded.
Tuletõrje kustustusvesi saadakse Sadama tee 26 kinnistu sadamakail paiknevast veevõtukohast.

3. KRUNDIJAOTUS

Lisaks  olemasolevale  Sadama  tee  26  kinnistule  moodustatakse  kaks  ajutist  krunti 
sihtotstarvetega  tootmismaa.  Peale  elektrituuliku  püstitamist  ja  kasutuslubade  väljastamist 
kohaliku  omavalitsuse  poolt  teostatakse  katastriüksuste  Sadama  tee  26,  Sadama  tee  26a  ja 
Sadama tee 26b  liitmine. Ühiseks aadressiks jääb Sadama tee 26.

Tabel 1. Andmed kruntide moodustamiseks.
Krundi nimetus Krundi 

pind, m2
Planeeringueelne sihtotstarve Katastriüksuse 

sihtotstarve
Sihtotstarbe 

osakaal
Sadama tee 26
(olemasolev)

32650 Tootmismaa (T) Tootmismaa (T) 100 %

Sadama tee 
26a

2413 - Tootmismaa (T) 100 %

Sadama tee 
26b

7353 - Tootmismaa (T) 100 %

Maaüksuste  moodustamisel  määratakse  nendele  planeeringujärgne  sihtotstarve.  Kaarma 
Vallavalitsus  võib  hilisemal  ehitus-  ja  kasutuslubade  väljastamisel  kaalutleda  sihtotstarbe 
muutmist,  kui  see  pole  vastuolus  planeeringu  üldise  lahendusega  ega  kahjusta  avalikke  või 
erahuve.  Vallavalitsus  võib  nõuda  planeeringuga  ettenähtud  kitsenduse  kandmist 
kinnistusraamatusse maaüksuse moodustamisel.
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4. SERVITUUTIDE VAJADUS

Servituutide seadmise vajadus puudub, kuna Sadama tee 24 katastriüksus liideti Sadama tee 26 
katastriüksusega ja juurdepääs toimub riigimaanteelt Nasva sadama tee.

5.  KESKKONNATINGIMUSTE SEADMINE PLANEERINGUGA KAVANDATU
    ELLUVIIMISEKS

Elektrituuliku rajamisest tingitud otsene mõju olemasolevale keskkonnale jääb planeeringuala 
piiridesse.  Kavandatav  maakasutus  ja  projekti  tehniline  lahendus  sulanduvad  ümbritsevaga, 
kuna tegemist on tootmisalade piirkonnaga ja lähiümbruses tehnovõrkudega  koormatud maa-
alaga.  Elektrituuliku  rajamisest  ja  töös  hoidmisest  tekkiv  võimalik  negatiivne  mõju 
looduskeskkonnale on lokaalne.
Töötavate elektrituulikute mõju linnustikule on analüüsitud erinevates uuringutes, kus on jõutud 
järeldusele,  et  lindude  suremuse  suurenemine  tuuleturbiinide  tõttu  mõjutab  harva  oluliselt 
linnupopulatsioonide dünaamikat.
Võimalike inimeste elukeskkonda häirivate faktorite mõju on minimaalne, kuna elektrituulikust 
mõjutatava ala (1,0 km) piiresse ei jää ühtegi elamut.
Müra.
 Üheks  olulisemaks  häirivaks  faktoriks  võib  olla  müra,  mille  ulatus  elektrituuliku  asukohta 
arvestades on  45 dB max 300 m raadiuses (sellesse tsooni ei jää elamuid).
Müra  normtasemed  elu-  ja  puhkealal  elamute  ning  ühiskasutusega  hoonete  sees  ja  nende 
hoonete välisterritooriumil  on kehtestatud Sotsiaalministri  4.märtsi  2002. a määrusega nr 42 
“Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 
mõõtmise  meetodid”.  Selle  määruse  järgi  vastavalt  kehtestatud  müratasemete  piirväärtusele 
tohib  piirkonnas  olla  müratase  päeval  60  dB  ja  öösel  50  dB.  Tegemist  on  III  kategooria  
segaalaga  (elamud  ja  ühiskasutusega  hooned,  kaubandus-,  teenindus-  ja  tootmisettevõtted). 
Konkreetse  planeeritava  tuuliku  mürale  Eestis  normid  puuduvad.  Võttes  arvesse  ka 
olemasolevat  töötavat  tuulikut,  võib  neid  käsitleda  paikse  ja  pideva  müraallikana,  mis  on 
võrreldav  ööpaevaringselt  töötava  tööstusettevõttega.  Tööstusettevõttest  lähtuva  müra 
taotlustase (head tingimused) elamualadel on öösel 40 ja päeval 50 dBA. Piirtase (rahuldavad 
tingimused) on öösel 45 ja päeval 60 dBA. Mürakaardile jäävatel aladel elamumaad puuduvad. 
Lähipiirkonnas on valdavad tootmismaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksused.
Enamasti hinnatakse elektrituulikute müra arvutuslikult.  Looduses, eriti mere ääres, on harva 
päris vaikne; see teeb raskeks mõõta vaid elektrituulik poolt tekitatud müra, näiteks foonimüra 
eristamiseks  peaks  elektrituuliku  müra  mõõtmise  ajal  olema  vähemalt  10  dB  kõrgem  kui 
taustamüra. Tuule kiirusel üle 8 m/s summutab taustamüra (tuul ise) moodsate elektrituulikute 
hääle tuulise ilma korral pea täielikult. Foonimüra ning elektrituuliku müra kumuleeruvad, kuid 
taustamüra enamasti ühtlustab elektrituuliku tekitavat selgemate toonidega müra.
Planeeringu koostamise ajal on asuvad lähimad elamu ja kõrvalhooned elektrituulikust 1.1 km 
kaugusel (Sõrve mnt 39, kat tunnus 34804:001:0297).
Varjutamine.
Üks  elektrituulikuga  kaasneda  võiv  mõnevõrra  segav-häiriv  kaasnähtus  on  varjutus. 
Varjutamise hindamist peetakse oluliseks kuni 10 tuuliku rootori diameetri kaugusel tuulikust, 
seega 107 m diameetriga  rootori  korral  kuni  ca 1,0 km kauguseni.  Planeeritav  elektrituulik 
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varjutusega kaasnevaid kaasnähtusi ei tekita,  kuna lähimad elamud jäävad 1,1 km kaugusele 
põhja poole.

Vibratsioon.
Tuuleturbiinide töötamisega kaasneb teatud määral vibratsiooni teke labades,  rootoris ja sealt 
edasi kandudes tuuliku tornis. Oluliseks osaks vibratsiooni vältimiseks on tuuliku vundament, 
mis  peab  olema  konkreetse  tuuliku  ja  asukoha  ehitusgeoloogilisi  tingimusi  arvestades 
projekteeritud  piisavalt  tugev.  Konkreetne  vundamendi  lahendus  töötatakse  välja 
projekteerimise etapil, mis peab olema piisavalt massiivne ja sobiva konstruktsiooniga, vältides 
vibratsiooni kandumist pinnasesse ja teekattesse.
Visuaalne mõju.
Elektrituuliku visuaalset mõju ehk nn. visuaalset  reostust käsitlevad inimesed erinevalt. Antud 
planeerimislahendus  võib  häirivat  visuaalset  mõju  avaldada  mere  poolt  ja  kaugematelt 
rannikutelt avanevatele vaadetele. Lähimatest asustatud punktidest on planeeritav elektrituulik 
nähtav  3,5  km  kaugusel  paiknevast  Mändjala  kämpingu  supluskohast  ja  6,5  km  kaugusel 
paiknevalt  Roomassaare  sadama territooriumilt.  Abruka saare  lähim hoonestus  jääb  7,8 km 
kaugusele ja Kuressaare kesklinnast elektrituulik ei paista.

Tuulest  elektrienergia  tootmisel  ei  kasutata  ekspluatatsiooni  perioodil  taastumatuid 
loodusressursse ega saastata keskkonda. Materjali ja energiakasutus toimub peamiselt turbiinide 
tootmisel ning paigaldamisel. Jäätmeid betoonvundamendi, metalli ja platsi näol tekib eeskätt 
tuuleturbiinide demonteerimisel nende eluea lõppemisel. Tuule abil 1000 kWh elektrienergia 
tootmisega hoitakse kokku teisi energiaallikaid (Eestis peamiselt põlevkivi) ning seeläbi jääks 
atmosfääri paiskamata 1350 kg CO2 ja 10-18 kg SO2.

Elektrituuliku ekspluatatsioon sisaldab agregaatide õlivahetust, rootori labade puhastust ja muid 
pisemaid hooldustöid. Õlivahetus toimub 1 kord kolme aasta jooksul. Kinnine mahuti viiakse 
torni  ja  transporditakse  liftiga  hooldust  vajavate  seadmete  juurde.  Labade  puhastamine 
teostatkse korvtõstukilt ja selleks kasutatakse auru ja surve koosmõjul kemikaalivaba aurupesu.
Eesti  keskkonnastrateegia  seab  eesmärgiks  toota  elektrit  mahus,  mis  rahuldab  Eesti 
tarbimisvajadust, ning arendada mitmekesiseid, erinevatel energiaallikatel põhinevaid väikese 
keskkonnakoormusega jätkusuutlikke tootmistehnoloogiaid, mis võimaldavad toota elektrit ka 
ekspordiks.

6.  KOMPENSATSIOONIMEHHANISMID KOHALIKU KOGUKONNA HÜVANGUKS

Planeeritava  elektrituuliku  arendamisel  on  AS  Baltic  Workboats  kohustatud  kohaliku 
kogukonna  ja  Kaarma  Vallavalitsuse  nõudel  olema  kaasfinantseerijaks  Nasva  seltsimaja 
taastamisel.

7. TEHNILISED NÄITAJAD

Planeeringuala pindala   4,5 ha
Planeeritud elektrituuliku arv                       1 tk
Rajatava keskpingekaabelliini kogupikkus                                                                   33 m
Rajatava juurdepääsutee pikkus                                                                         147 m
Rajatava parkla pindala                                                                                              1250 m2

Ehitusõigusega ala suurus                                                                                            340 m2
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8.   PLANEERIMISLAHENDUSE  ELLUVIIMISE  RAKENDUSKAVA

Peale käesoleva planeeringu kehtestamist teostatakse planeering vastavalt järgmisele kavale:
                   1) Sadama tee 26a ja Sadama tee 26b katastriüksuste moodustamine;

2) elektrituuliku ja elektrirajatiste projekteerimine ning ehituslubade taotlemine;
3) elektrituuliku projekti täiendav kooskõlastamine Lennuametiga;
4) juurdepääsutee, parkla, elektrituuliku vundamendi ja tehnovõrkude rajamine;
5) elektrituuliku püstitamine vastavalt detailplaneeringule;
6) Sadama tee 26, Sadama tee 26a ja Sadama tee 26b katastriüksuste liitmine.

9.   KEHTIVAD  PIIRANGUD

Elektripaigaldiste kaitsevöönd

Alus: Elektriohutusseadus (RT I 2007, 22, 64);
Majandus-  ja  kommunikatsiooniministri  26.  märtsi  2007.  a.  määrus  nr.  19 
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord (RTL 2007, 27, 
482);

Elektripaigaldise kaitsevöönd on elektripaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev maa-
ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kehtivad kasutuspiirangud. 
Elektripaigaldise  kaitsevööndis  on  keelatud  tõkestada  juurdepääsu  elektripaigaldisele, 
põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil 
olukorda,  mis  võib  ohustada  inimest,  vara  või  keskkonda,  samuti  korraldada 
kõrgepingepaigaldise õhuliini kaitsevööndis massiüritusi.

Maakaabelliini  maa-ala  kaitsevöönd  on  piki  kaabelliini  kulgev  ala,  mida  mõlemalt  poolt 
piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud:
• elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, sealhulgas ehitada tanklat,  ladustada jäätmeid, 

materjale  ja  aineid,  teha  mis  tahes  mäe-,  laadimis-,  süvendus-,  lõhkamis-  ja 
maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid;

• maakaabelliinide  kaitsevööndis  töötada  löökmehhanismidega,  tasandada pinnast,  teha 
mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit,  küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit  ning 
ladustada ja teisaldada raskusi.

Tuleohutusnõuded

Alus: Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded
            Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315 

Territooriumi  sõidutee,  juurdepääs  ehitisele  ja  ladustatud  materjalile  ning  tuletõrje-
veevõtukohale  hoitakse  vaba  ning  aastaringselt  kasutamiskõlblikus  seisukorras.  Tee  või 
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läbisõidukoha  sulgemisel  remondiks  või  muuks  otstarbeks,  kui  see  takistab  päästetehnika 
läbisõitu,  rajatakse  viivitamatult  muu  läbipääs  suletavasse  lõiku  või  seatakse  üles 
ümbersõiduvõimalust näitav viit. 

Tuleohtlikul ajal on tuleohtlikul alal keelatud:
• suitsetamine,  välja  arvatud selleks  ettevalmistatud  ja tähistatud  kohas  või  mineraalse 

pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
• lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
• raiejäätmete põletamine;
• kulu põletamine;
• rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine;
• muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

Nasva liivamaardla

Alus: Maapõueseadus (RT I 2004, 84, 572)
            Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315

§ 62. Maapõue kaitse põhinõuded

  Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tuleb tagada:
 1) arvelevõetud maavara kaevandamisväärsena säilimine;
 2) arvelevõetud maavaravaru kaevandamisväärsena säilimine;
 3) juurdepääs maavaravarule;
 4) kasutada antud maavaravaru optimaalne kasutamine.

Detailplaneeringu ala kattub osaliselt Nasva liivamaardla (registrikaart nr 882) ehitusliiva 
passiivse tarbevaru 3 ploki ja täiteliiva passiivse tarbevaru 4 plokiga ning külgneb läänest 
kehtiva Nasva liivakarjääri mäeeraldisega (loa nr KMIN-118, loa kehtivus kuni 14.02.2028, loa 
omanik Moreen OÜ).

Tee kaitsevöönd

Alus: Teeseadus (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50,283; 93, 565; 2002, 41, 249; 
47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387;2003, 79, 530; 88, 594; 2004, 84, 569; 2005, 11, 44; 40, 
312);
Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrus nr 55, Tee projekteerimise normid ja  
nõuded (RTL 2000, 23, 303; 2004, 65, 1088);
Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrus nr 59, Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise 
ja kaitsmise nõuded (RTL 1999,155, 2173; 2003, 100, 1511).

§ 13.  Tee kaitsevöönd

(2) Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral 
mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 meetrit.

§ 36.  Tegevus teel ja tee kaitsevööndis
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(1) Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:
1) ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. Detailplaneeringu koostamise 
kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui see on lubatud kohaliku 
omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus;
2) ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või ajutist 
müügipunkti või muud teeninduskohta;
3) takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
4) paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
5) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
6) kaevandada maavara ja maa-ainest;
7) teha metsa uuendamiseks lageraiet;
8) teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist tööd.

(2) Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga 
külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama 
kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab 
võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi 
lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole 
teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.

(3) Mitmele omanikule kuuluvate teede ristumiskohal vastutab iga omanik ohutuks liiklemiseks 
vajaliku tee seisundi eest talle kuuluva kinnisasja ulatuses.

(4) Uue tee ristumiskoha ehitamise kulud kannab omanik, kes nõuab teede ühendamist. Teede 
omanike kokkuleppel võib kulud jaotada.

                                       Koostaja: Alar Oll  07.03.2013
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