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2. ÜLDOSA 
 

2.1. Planeeringu koostamise lähtealused 
 

Planeeringu nimetus:  Abruka küla Kadaka detailplaneering 
Planeeringualas hõlmatud 
Aadress :   Kadaka maaüksus (katastriüksuse tunnus: 34801:014:0092) 
Algataja:   Kaarma (praegune Lääne-Saare) Vallavolikogu 
Huvitatud isik:   Kaamos Kinnisvara AS 
Algatamise haldusakt: Kaarma (praegune Lääne-Saare) Vallavolikogu 09.07.2014 otsus nr 

29 
Planeeringuala suurus:   ca 40 ha 
Eesmärgid ja sisu:    Ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse jagamine, 

maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ja juurdepääsu 
määramine, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude 
lahendamine. 

 
Geoalus: planeering on vormistatud Maa-Ameti digitaalsele aluskaardile. 
 

 

Asukohaskeem (Google)           
 

 
2.2. Kehtivad planeeringud 

 
Kaarma valla üldplaneering 
Kehtestatud Kaarma Vallavolikogu 07. juuli 2010 otsusega nr 9 

• Ei ole kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada 
ranna ehituskeeluvööndit. 

 

2.3. Olemasolev olukord 
 
Kadaka katastriüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Kinnistu asub Abruka hoiualal ja 

enamaltjaolt üldplaneeringujärgses ranna ehituskeeluvööndis. Kinnistu keskosas asuvad 
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varemekohad – purunenud ehitise jäänused. Tegu on endiste eluasemekohtadega. Lisaks säilinud 

soklimüüridele on ümbritsevast karjamaast erinev haljastus, ühe eluasemekoha juures ka korralik 

betoonrõngastega salvkaev. 

 

Kavandatava tegevusega nähakse ette olemasolevale Kadaka kinnistule kahe elamumaa 

sihtotstarbega krundi moodustamist eesmärgiga vanadele eluasemekohtadele rajada uus hoonestus. 

Kuna hoonestuse planeerimisel kasutatakse vanu eluasemekohti, siis on tegevus vaadeldav kunagise 

hoonestuse taastamisena.  

 

Saare lõunatipus asub eraldiseisev katastriüksus, millel paikneb katastriüksusega samanimeline 

Vahase tulepaak 947. Tegu on 1973 aastal rajatud ja 2006 aastal rekonstrueeritud Veeteede ameti 

bilanssi kuuluva navigatsioonimärgiga, mille krundile käesoleva planeerinuga on vormistatud 

olemasolev ehitusõigus. 
 

Olemasolevad kinnistud ja 
sihtotstarbed 

Ehitised ehitusregistri andmetel 

Kadaka 
34801:014:0092 
Maatulundusmaa 100% 

- 

Vahase tulepaak 947 
34801:014:0040 
Transpordimaa 100% 

- 
Viide navigatsioonimärkide andmekogule: 
http://nma.vta.ee/aton/aton_2542.html 
 

 
 

2.4. Kitsendused 
 
Kitsenduse alus Isik või asutus, kelle pädevus on 

hinnata projekti vastavust 
kitsendusele. 

Kitsenduse sisu 

Looduskaitseseadus, Kaarma valla 
üldplaneering 

Keskkonnaamet Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd 
200m veepiirist 

Looduskaitseseadus, 
Kaarma valla üldplaneering 

Keskkonnaamet Ranna ja kalda piiranguvöönd 
200m veepiirist 

Asjaõigusseadus ja Veeseadus Keskkonnaamet Avaliku kasutusega kallasrada 
laevatatavatel veekogudel 10m 

Asjaõigusseadus ja Veeseadus Keskkonnaamet Veekaitsevöönd 20m veepiirist 
Abruka hoiuala Keskkonnaamet Elupaigatüüpide kaitse 
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3. PLANEERINGULAHENDUS 
 

3.1. Eesmärgid ja sisu. 
 

• Ranna ehituskeeluvööndi vähendamine; 
• maaüksuse jagamine; 
• maakasutuse sihtotstarbe muutmine; 
• ehitusõiguse ja juurdepääsu määramine; 
• keskkonnatingimuste seadmine; 
• tehnovõrkude lahendamine. 
 

3.2. Üldplaneeringu muutmise ettepanek 
 

Vahase saarega ei ole korraldatud regulaarset laevaühendust. Saarel puudub aastaringe püsielanikkond. 
Vahase saarele satub juhukülalisi harva. Võib-olla just see veidi kõrvaline asukoht on hoidnud saare 
omanikeringi muutumatuna aastakümneid. Kadaka kinnistu kuulub Uustulndide suguvõsale. kõrvalasuval 
Oldre kinnistul asub legendaarse kirjaniku ja laululooja Albert Uustulndi ehitatud suvemaja. Kadaka 
kinnistu varemekohtade uushoonestamine on seotud uue põlvkonnaga, sooviga jätkuvalt saarega seotud 
olla. Kuna Oldre kinnistu ehitusvõimalused on ammendunud ja algupärasena säilinud 60ndate lõpus 
rajatud suvemaja lammutada ega ümber ehitada ei soovita on varemekohtade kasutuselevõtt üks reaalne 
võimalus nooremat põlvkonda saarega siduda. 
 

Looduskaitseseaduse §38 kohaselt on meresaarte 
ehituskeeluvöönd 200m, piiranguvöönd läänemere 
rannal §37 kohaselt 200m.  
 
Kaarma valla üldplaneeringu seletuskirjas on 
ehituskeeluvööndi kohta kirjutatud järgmist:  
 
Vahasel katab ehituskeeluvöönd kogu saare, seega 

ei ole peetud otstarbekaks eraldi määrata. 

Ehitusõigus lubatakse kolmele varem hoonestatud 

alale. Perspektiivne sadamakoht, saarega 

paadiühenduse pidamiseks, on ette nähtud saare 

põhjaosas (Tõugusäärel). 

 

Üldplaneeringu kaardimaterjal erineb seletuskirjas 
kirjeldatust jättes saare keskosa osaliselt 
ehituskeeluvööndist puutumata. Nii on 
üldplaneeringus omamoodi vastuolu. 
 
Maapinna absoluutkõrgused varemekohtade juures    
on rohkem kui 3m. Maapinna absoluutkõrgus 
Vahase talukohas saare põhjaosas on vaid 1,7m. 
Ajalooliselt ei ole teada sellist veetaseme 
kõikumist, mis varemekohtadeni ulatuks. Sama 
kinnitab ka üldplaneeringu põhijoonisel kajastatud 
ajuveeala piir. Varemekohad ei ole merelt nähtavad 
asudes saare keskosas. Varemekohtade 
taashoonestamine Abruka hoiualal ei avalda mõju 
looduskaitseseadusega sätestatud ranna kaitse-                                          

eesmärkidele. 
JOONIS:  Väljavõte Kaarma valla üldplaneeringu põhijooniselt 

 
Ehituskeeluala vähendamist taotletakse planeeritud ehitusõigusega elamumaakruntidel Taavi ja 
Eva planeeritavate ehitiste aluse pinna ulatuses. 
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Vundamentide koordinaadid planeeritud katastriüksustel: 
 
TAAVI: 
Vundament 12,8 x 6m (76,8m2) X: 6445515.2 Y: 409875.3 
     X: 6445517.9 Y: 409881.1 
     X: 6445505.5 Y: 409886.7 
     X: 6445503.1 Y: 409880.7 
EVA: 
Ülemine vundament 6,8 x 7,0m: X: 6445330.2; Y: 409889.1 
(47,6 m2)     X: 6445328.1; Y: 409895.7 

X: 6445335.1; Y: 409897.9 
X: 6445337.2; Y: 409891.4 
 

Alumine vundament 12,2 x 5,6m:  X: 6445302.1;  Y: 409882.6 
        (68,3 m2)    X: 6445299.0;  Y: 409894.5 
     X: 6445304.6;  Y: 409895.9 

     X: 6445307.8; Y: 409883.9 
 
 
Kaarma valla üldplaneeringu punkti 3.1 Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi määramine tehakse ettepanek 
muuta sõnastust: 
 

Vahasel katab ehituskeeluvöönd kogu saare, seega ei ole peetud otstarbekaks eraldi määrata. 

Ehitusõigus lubatakse kolmele varem hoonestatud alale. 

 
Asendades järgmiselt: 
 
Vahase saarel katab 200m ehituskeeluala praktiliselt kogu saare jättes katmata ca 35m laiuse riba 
saare lõunaosas. Üldplaneeringuga on lubatud ehitusõigus varem hoonestatud aladele saare 
põhjaosas ja vastavalt Kadaka detailplaneeringule varemekohtade taastamiseks saare lõunaosas. 
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3.3. Endiste eluasemekohtade olemus 

 

Eesti topokaardi 1935-38 (1:200000) väljavõttelt 

näeb saarel kolme põhilist eluasemekohta. Neist 

põhjapoolseim Vahase talu on täna asustatud, 

lõunapoolsed eluasemekohad varemetes. 

 

 

 

 

 
 

Nõukogude liidu vanemalt topokaardilt (1:25000) selgub, et Vahase saare eluasemekohtadest on põhjapoolseim 

varemetes (развaл), lõunapoolsemad kasutuses (capaи) 

 
Värskeimal 2013 koostatud reljeefivarjustusega põhikaardil (1:20000) on näha mõlemad lõunaosa eluasemekohad, 

sh. koos absoluutkõrgustega. 
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Vaated planeeringujärgse Taavi krundi eluasemekohale 
 

  
Vaated planeeringujärgse Eva krundi eluasemekohale ja salvkaevule. 
 

 
3.4. Juurdepääs 

 
Kavandatud kruntide teenindamiseks uusi juurdepääse ei rajata. Käesoleval hetkel kasutatakse saarega 
paadiühenduse pidamiseks saare põhjaosas (Tõugusäärel) asuvat sildumiskohta, mis üldplaneeringus 
käsitletud kui perspektiivne sadamakoht. Mujal ohutu ja mugav randumisvõimalus puudub. Ühendustee 
Tõugusäärel asuva sildumiskohaga kulgeb üle Vahase ja Sarviku kinnistu saare läänekaldal ja kulgeb 
edasi saare keskel asuval seljandikul läbi Oldre ja Kadaka kinnistu ühendades ka vaadeldavad 
varemekohad saare lõunaosas sildumiskohaga.  
 
Kinnistute omanikud on 29.05.2015 notariaalselt kokku leppinud Vahase, Sarviku, Järve, Oldre, Kadaka, 
Rebase ja Agriku kinnistud koormata tähtajatu ja tasuta reaalservituudiga kinnistute igakordsete omanike 
kasuks.  
Teeservituudi sisuks on kinnistute igakordsete omanike õigus kasutada nimetatud kinnistuid läbivat, 
notarilepingu lisaks oleval ja planeeringu lisades leitaval plaanil tähemärkidega A, B, C, D, E, F, G, K, I 
ja J tähistatud kuni 3m laiust teeala jalgsi ja sõidukitega massiga kuni 500 kg, kiirusega 30 km/h 
ööpäevaringselt piiramatu arv kordi juurde- ja läbipääsuks nimetatud kinnistutele. Nimetatud servituut ei 
anna õigust kasutada servituudiala parkimiseks. Raskemate sõidukitega ligipääsuks on vaja eelpool 
nimetatud kinnistute omanike eraldi kokkulepet. 
 

3.5. Haljastus, heakord, piirded 
 

• Planeeritud elamumaa kruntidel väljaspool 0-elupaika säilitada ala looduslik seisund. 

• Planeeritud kruntidele piirdeaedu ei rajata. 
 

 



Asum Arhitektid OÜ 2015                                                                                     Abruka küla Kadaka detailplaneering 

                           8 

3.6. Hoonestusettepanek 
 

Hoonestatakse endised varemekohad.  
 
Et planeeringu koostamisega alustamisel kattis poollooduslik kooslus 5130„kadastikud" kõlvikuna 
mõlemad planeeritud ehitusalad, viidi 13.08.2015 Keskkonnaameti HLS regiooni 
maahooldusspetsialistide Urmo Saare ja Taavi Taavita poolt läbi elupaigatüüpide inventuur. Planeeritud 
kinnistutel asub ka elupaigatüüp 9010„Vanad loodusmetsad“, kuid selle kõlviku piire ei korrigeeritud. 
Varemekohtadel kaitsealuseid koosluseid ei leitud ning inventeeriti 0-elupaik . Ehitusala hõlmab 
inventeeritud 0-elupaiga ulatuse planeeritud kinnistutel. 
 
Kaevude ja imbväljakute sanitaarkaitsevööndid ulatuvad 50m ulatuses üle kavandatud krundi piiride. 
 

3.7. Vertikaalplaneerimine ja sademevee kanaliseerimine 
 

Kruntide vertikaalplaneeringut ei muudeta. Kuna tegu on hoiualaga säilitatakse ala looduslik seisund, v.a 
planeeringuga määratud hoovialadel. Sademeveed immutatakse pinnasesse, hoone rajamiskõrgus 
lahendatakse ehitusprojektiga arvestades olemasolevate soklimüüride kõrgustega. 

 
 
 
 
3.8. Tehnovõrgud ja rajatised 

 
Elektriühendus saarel puudub. Veevarustus, reoveekanalisatsioon kuid ka elektrivarustus lahendatakse 
lokaalselt. 
 

Veevarustus 
 

Eelduslikult kasutatakse varemekohtadele kavandatud hoonestust tulevikus hooajaliselt. Tõenäoliselt 
kasutatakse eelkõige kaasa võetud joogivett. Tarbevesi võetakse planeeritud Eva kinnistu varemekohal 
asuvast salvkaevust. Sõltuvalt arhitektuursest lahendusest on mõeldav tarbevee kogumine katuselt. 
 
Siiski näeb planeering ette võimaluse ka puurkaevude rajamiseks mõlemale kavandatud elamukrundile. 
Täpne puurkaevu asukoht ja eeldatud 10m hooldusala määratakse puurkaevuprojektiga. Puurkaevu ja 
salvkaevu sanitaarkaitsevöönd ei tohi kattuda kanalisatsiooni imbsüsteemi kujaga. 
 
Reoveekanalisatsioon 
 
Vahase saarel on nõrgalt kaitstud põhjavesi. Kavandatud Eva krundile on planeeritud omapuhasti (septik 
koos imbsüsteemiga) mis teenindab ka Taavi kinnistut. Planeeritud on kompostkäimlad. Imbsüsteemi 
kuja on kavandatud 50m, mis laieneb Eva krundilt välja Kadaka kinnistule. Eeldatud on, et paigaldatakse 
kuni 2m3 mahuga septik koos kahe kuni 12m imbtoruga. 
Juhul kui eraldi kompostkäimlat ei kasutata tuleb paigaldada biopuhasti, kus septiku ja imbsüsteemi 
vahele paigaldatakse täiendav biofilter. 
Biopuhastit ja imbväljakut kaitstavatele poollooduslikele elupaigatüüpidele rajada ei ole võimalik.  
 
 
Elektrivarustus 

 
Elektri võrguühendus saarel puudub. Elektrivarustus lahendatakse autonoomselt 

 
Sidevarustus 
 
Side võrguühendus saarel puudub. Kasutatakse mobiililevi. 
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3.9. Tulekaitse abinõud 
 

• Uute hoonete projekteerimisel tuleb lähtuda Eesti projekteerimisnormidest ja Vabariigi Valitsuse 
02.06.2015 määrusest nr 54 ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded; 

• Hoonete tulepüsivusklass projekteerida vastavalt kehtivale määrusele. Minimaalne tulepüsivusklass 
TP3. 

• Planeeritavad hooned on I kasutusviisiga 
• Ehitiste planeeritud absoluutkõrgused on kuni 11m. 
• Päästetehnikaga saarele pääs puudub. 
• Ehitusprojektis näidata tulekustutite paiknemine, ekspluatatsioonis tagada kustutite korrashoid. 
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4. PLANEERITAV KRUNDIJAOTUS 
 
Kehtiv üldplaneeringu kohaselt saab krunt hajaasustusega alal ehitusõiguse kui selle suurus on üle 2ha. 
Planeering ei ole üldplaneeringuga vastuolus. Kadaka kinnistu suurus on 39,38ha. Vastavalt 
maakatastriseaduse § 18 lg 7 moodustatakse planeeringujärgse ehitusõiguse elluviimiseks ehitiste alust ja 
nende teenindamiseks vajalikku maad hõlmavad elamumaa sihtotstarbega katastriüksused. 
Kinnistu, mille arvelt elamumaa krundid planeeritakse jääb ka edaspidi Kadaka nime kandma. Uute 
planeeritud kruntide aadressiettepanekud on vastavalt Taavi põhjapoolsel taluasemel ja Eva lõunapoolsel 
taluasemel. 
 
 
 
Planeeringueelne maaüksus Planeeritav maaüksus 
Krundi aadress Krundi 

pindala m² 
Krundi 
sihtotstarve 

Krundi nimetus Krundi 
pindala m² 

Krundi 
sihtotstarve 

 
Kadaka 

 
393 800 
(39.38 ha) 

 
Maatulundusmaa 

100% 

 
Kadaka 

 

379800 

 

 
Maatulundusmaa 
100% 

 
Taavi 

 

4200 

 
Elamumaa 90% 
Ärimaa 10% 
 

    
Eva 
 

 

9800 

 
Elamumaa 90% 
Ärimaa 10% 
 

    
Planeeritud elamumaa kruntidel on lubatud ka 
kõrvalotstarbe ulatuse suurendamine, eesmärgiga 
võimaldada väikeettevõtlust. 
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5. MUUD PLANEERINGU EESMÄRGID 
 

5.1. Kuritegevuse riske vähendavad abinõud ja nõuded 
 
Hoonete projekteerimisel arvestada kõrvalise asukoha eripäradega.  Saarelise asukoha tõttu on vandalismioht 
küll väiksem, kuid hoonete eeldatav sesoonne kasutatavus tingib kõrgendatud riskiohu. 
Korrashoid on üks tähtsamaid tegureid. Keskkond, mis on korras on ka turvaline ja seal on meeldiv viibida. 
Seega tuleks hoonestuse ja ehitustegevuse lõppedes ala kohe korrastada ja lõplikult viimistleda. Head mõju 
avaldab ala korrashoid ja kiire koristamine. Tahtliku kahjustamise tõenäosus on palju väiksem. 
 

 

5.2. Keskkonnatingimused 

Keskkonnatingimused planeeringu elluviimiseks on järgnevad: 

• Ala asub Abruka hoiualal. Tegevuste planeerimisel väljaspool 0-elupaika lähtuda hoiuala 
kaitsekorralduskavast. 

• Kaitstavatele poollooduslikele elupaigatüüpidele on võimalik rajada vaid väikesemahulisi maa-aluseid 
tehnovõrke ja –rajatisi (nt maa-alune elektrikaabel või veetorustik), mille rajamise järgselt taastub 
elupaigatüübile omane struktuur ja taimestik.  

• Elupaigatüüpide soodsa seisundi tagamiseks tuleb DP-d täiendada järgnevalt:  
o Katastriüksuste poollooduslike elupaigatüüpide levikualal on vajalik neid taastada ja 

hooldada. Hooldamiskohustus on sätestatud looduskaitseseaduse § 17 lg-ga 1, mille järgi 
kaitstava loodusobjekti poollooduslike koosluste esinemisaladel on vajalik nende ilmet ja 
liigikoosseisu tagav tegevus, nagu niitmine, loomade karjatamine, puu- ja põõsarinde 
kujundamine ja harvendamine või raadamine, mille ulatus määratakse hoiualadel 
kaitsekorralduskavaga, teistel kaitstavatel loodusobjektidel kaitse-eeskirjaga. Elupaigatüübi 
kadastikud levikualal kadakate ja teiste puittaimede katvus viia alla 50%, raiuda ära kõik 
männid, lisaks kadakatele alles jätta üksikud kaunivõralised lehtpuud. Elupaigatüübil 
rannaniidud ja kuivad niidud lubjarikkal mullal võib säilitada vaid üksikud kadakad ja 
kaunivõralised lehtpuud, roog on vajalik alalt eemaldada. Taastamise järgselt on vajalik 
elupaigatüüpi kadastikud karjatada loomkoormusega 0,2-1 lü/ha, elupaigatüüpi rannaniidud 
loomkoormusega 0,4 – 1,3 lü/ha ja elupaigatüüpi kuivad niidud lubjarikkal mullal 
loomkoormusega 0,2 – 1,2 lü/ha. 

o Elupaigatüübil vanad loodusmetsad (9010*) on metsamajandamine keelatud (raie, surnud 
puidu eemaldamine jne). 

• Ehitusprojektide koosseisus näidatakse säilitatav ja kavandatav haljastus vastavalt 
detailplaneeringulahendusele. 

• Haljastustööd vastavalt Maa RYL 2010 „Hoone ehituse pinnasetööd“; 
• Säilitatava haljastuse kaitsmisel juhinduda MaaRYL 2010: 

o töödeosa 2213 „Kaitstav taimestik ja loodusalad“; 
o 3544“Puude juurestikuala tarindite tegemine mulletel ja täidetavatel aladel; 

• Haljastuse rajamisel juhinduda:  
o -351 „Kasvualuse ja katte tegemine“; 
o 3541“Puude istutamine“ 
o 3521“Muru külvamine“ 
o juhendteatmik RT-89-10620-et“Haljasalade mullatööd“; 
o juhendteatmik RT 89—10639-et“Õuealade haljastustööd“; 

• rajatavatele hoonetele kehtib energiamärgise taotlemise kohustus alates 01.01.2009.a. 
• jäätmete kogumine saarel ei ole korraldatud. Kõik tekkivad jäätmed tuleb kaasa võtta maismaale ja 

anda üle prügikäitlejale. Köögijäätmed komposteeritakse kohapeal. 
• Vee- ja reoveevarustus lahendatakse lokaalselt vastavalt kehtivatele normidele. Biopuhastit ja 

imbväljakut kaitstavatele poollooduslikele elupaigatüüpidele rajada ei ole võimalik. 
 

 
Käesoleva detailplaneeringu ellurakendamine olulisi ja vältimatuid negatiivseid keskkonnamõjusid kaasa ei 
too, kui edaspidi ehitus- ja kasutusstaadiumites tagatakse kõikidest kehtivatest keskkonnakaitselistest nõuetest, 
headest tavadest ja siintoodud keskkonnakaitselistest tingimustest kinnipidamine. 
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6. PLANEERINGUJÄRGSED KRUNDID 
 

6.1. Kadaka 
 

Aadress Kadaka 

Krundi suurus 379800 m² 
Krundi lubatud suurim ehitusalune pind  - 
Krundi kasutamise sihtotstarbed, osakaal % Maatulundusmaa 100% 

 Säilitatakse krundi looduslik seisund. 
Ehitusõigust ei planeerita. 

 
 

6.2. Taavi 
 

Aadress Taavi 
Krundi suurus 4200 m² 
Krundi lubatud suurim ehitusalune pind  70 m² 
Krundi kasutamise otstarve EP üksikelamu maa 

Hoonete lubatud suurim absoluutkõrgus (m) 11m 

Räästajoone maksimaalne kõrgus uusehitisel (m) - 
Planeeritud katusekalle ja tüüp - 
Keskmine maapinna kõrgus olemasolev / planeeritav (m) Väljaspool 0-elupaika säilitatakse 

krundi looduslik seisund. Hoone vahetu 
ümbruse vertikaal projektiga. 

Hoonete suurim lubatud arv (tk) 1 

Lubatud väikseim tulepüsivusklass TP-3 

Piirangud - 
Haljastus ja piirded Planeeritud krunte ei piirata 

 
Parkimiskohtade arv (tk); jalgrataste parkimine - 

 
Kavandatud piirangud - 

 
Olulisemad arhitektuurinõuded: 
Katusetüübid, -kalded või katusekallete vahemik, katuse harja 
suund, materjal, viimistlusmaterjalid, nõuded avatäidetele (uksed 
aknad jms), piirete materjal, kõrgus, tüüp, ±0.00 sidumine. 

Oluline on hoonete arhitektuuri 
kohatunnetus. Hooned võivad olla 
kaasaegse arhitektuurikeelega, suure 
avatud brutopinna osakaaluga osalise 
teise korrusega. ±0.00 suhestada 
olemasolevate soklimüüridega. 

Uushoonestus kavandada vanadele 
vundamentidele. 

 
 

6.3. Eva 
 

Aadress Eva 

Krundi suurus 9800 m² 
Krundi lubatud suurim ehitusalune pind  360 m² 
Krundi kasutamise otstarve EP üksikelamu maa 

Hoonete lubatud suurim absoluutkõrgus (m) 11m 

Räästajoone maksimaalne kõrgus uusehitisel (m) - 
Planeeritud katusekalle ja tüüp - 
Keskmine maapinna kõrgus olemasolev / planeeritav (m) Väljaspool 0-elupaika säilitatakse 

krundi looduslik seisund. Hoone vahetu 
ümbruse vertikaal projektiga. 

Hoonete suurim lubatud arv (tk) 2 
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Lubatud väikseim tulepüsivusklass TP-3 

Piirangud - 
Haljastus ja piirded Planeeritud krunte ei piirata 

 
Parkimiskohtade arv (tk); jalgrataste parkimine - 

 
Kavandatud piirangud - 

 
Olulisemad arhitektuurinõuded: 
Katusetüübid, -kalded või katusekallete vahemik, katuse harja 
suund, materjal, viimistlusmaterjalid, nõuded avatäidetele (uksed 
aknad jms), piirete materjal, kõrgus, tüüp, ±0.00 sidumine. 

Oluline on hoonete arhitektuuri 
kohatunnetus. Hooned võivad olla 
kaasaegse arhitektuurikeelega, suure 
avatud brutopinna osakaaluga osalise 
teise korrusega. ±0.00 suhestada 
olemasolevate soklimüüridega. 

Uushoonestus kavandada vanadele 
vundamentidele. 

 
6.4. Vahase tuulepaak 

 
Aadress Kadaka 

Krundi suurus 954 m² 
Krundi kasutamise sihtotstarbed, osakaal % Transpordimaa 100% 
Krundi lubatud suurim ehitusalune pind  8m 

Hoonete lubatud suurim absoluutkõrgus (m) 25m 

Hoonete suurim lubatud arv (tk) 1 
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7. PLANEERINGUJÄRGSED KITSENDUSED JA SERVITUUDID 
 
     Kitsendused 
  
Kitsenduse alus Isik või asutus, kelle pädevus on 

hinnata projekti vastavust 
kitsendusele. 

Kitsenduse sisu 

Eesti Vabariigi Looduskaitseseadus, 
Käesolev detailplaneering 

Keskkonnaamet Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd 
200m veepiirist v.a. 
detailplaneeringuga moodustatud 
õuealad Taavi ja Eva kinnistutel. 

Eesti Vabariigi Looduskaitseseadus, 
Kaarma valla üldplaneering 

Keskkonnaamet Ranna ja kalda piiranguvöönd 
200m veepiirist 

Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus ja 
Veeseadus 

Keskkonnaamet Avaliku kasutusega kallasrada 
laevatatavatel veekogudel 10m 

Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus ja 
Veeseadus 

Keskkonnaamet Veekaitsevöönd 20m veepiirist 

Abruka hoiuala Keskkonnaamet Elupaigatüüpide kaitse 
 
 
     Planeeritud servituudid 
 
Teeniv kinnisasi Valitsev kinnisasi Servituudi sisu 

 
plan. Eva krunt plan. Taavi krunt Planeeritud Taavi krundi igakordsel valdajal on õigus 

ehitada, kasutada ja hooldada Eva kinnistule rajatavat 
reoveepuhastit. 

plan. Kadaka krunt plan. Taavi krunt Planeeritud Taavi ja Eva krundi igakordsel valdajal on 
õigus ehitada, kasutada ja hooldada kinnistuid 
ühendavaid ja teenindavaid kommunikatsioone 
(maakaabel, vee- ja kanalisatsioonitorustik) 

plan. Kadaka krunt plan. Taavi ja Eva krundid Teeservituut pääsuks plan.Taavi ja Eva kruntidele üle 
plan. Kadaka krundi. 

plan. Taavi krunt plan. Eva ja Kadaka 
krundid 

Teeservituut pääsuks plan. Eva ja Kadaka kruntidele üle 
plan. Taavi krundi. 

plan Eva krunt plan. Taavi ja Kadaka 
krundid 

Teeservituut pääsuks plan. Taavi ja Kadaka kruntidele 
üle plan. Eva krundi. 
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8. PLANEERINGU ELLURAKENDAMINE 
 

• Planeeringu kehtestamise järel viia läbi maakorralduslikud toimingud kinnistute moodustamiseks. 
• Planeeritud ehitusõiguse elluviimiseks koostada vastavad ehitusprojektid 
• Peale hoonete ja rajatiste nõuetekohast ehitamist taotleda kasutusload. 

 


