
M Ä N N I    K I N N I S T U

D E T A I L P L A N E E R I N G

Koostas:         Terje Ilves

Kuressaare 2005

Asukoht / aadress:    Saare maakond, Leisi vald
                                  Parasmetsa küla

                    Tellija:    Seppo Lohtaja

                     Töö nr. D-1-05

UÜ Tukat
Reg.nr.10121408
MTR reg. EP10121408-0001
                EG10121408-0001
Liiva 1a. Kuressaare, 93816
Tel./fax   45-53437
               5217022
e-mail: tukatt.ee



DETAILPLANEERINGU SISUKORD

Sisukord ………………………………………………………………………… 1
 

Seletuskiri ………………………………………………………………………3-7

Kooskõlastused 
Saarte Teedevalitsus ….
Eesti Energia Jaotusvõrk Saarte piirkond ….
Naaberkinnistu omanik ….
Leisi Vallavalitsus ….
Saaremaa Keskkonnateenistus ….

Lisad
Detailplaneeringu algatamise avaldus ….

Leisi Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamisest ….

Detailplaneeringu lähteülesanne ….

Leisi Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu vastuvõtmise ja
     avaliku väljapaneku väljakuulutamise kohta ….

Detailpaneeringu avaliku arutelu protokoll ….

Leisi Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu kehtestamisest ….

Detailplaneeringu kestestamise teade
Ajaleht Koduvald ….

Detailplaneeringu kestestamise teade
Ajaleht Meie Maa ….

Graafiline osa
Situatsiooniskeem M1:5000
Tugiplaan M1:500
Planeeringu lahendus M1:500

1



SELETUSKIRI

 

1. Üldosa …………………………………………………………………………. 3
1.1. Planeeritav ala ……………………………………………………….. 3
1.2. Detailplaneeringu algataja ………………………………………….. 3
1.3. Kinnistu omanik ………………………………………………………. 3
1.4. Maaüksuse sihtotstarve ………………………………………………3
1.5. Olemasolev olukord …………………………………………………..3
1.6. Lähtematerjalid ………………………………………………………..4

2. Planeerimislahendus ………………………………………………………….4
2.1. Sissejuhatus …………………………………………………………...4
2.2. Kinnistute sihtotstarbed ………………………………………………4
2.3. Kruntide ehitusõigus …………………………………………………. 4
2.4. Haljastus ……………………………………………………………….5
2.5. Liikluskorraldus ………………………………………………………..6
2.6. Tehnovõrgud ………………………………………………………….. 6

2.6.1. Joogivesi ……………………………………………………….6
2.6.2. Reovesi ……………………………………………………….. 6
2.6.3. Side ……………………………………………………………. 6
2.6.4. Elekter ………………………………………………………….7

2.7. Jäätmekäitlus ………………………………………………………….7
2.8. Keskkonnakaitse ………………………………………………………7
2.9. Kinnisomandi kitsendused ……………………………………………7

2



SELETUSKIRI

1.  ÜLDOSA

1.1.  Planeeritav ala 

Planeeritavaks alaks on Leisi vallas Parasmetsa külas asuv Männi maaüksus, 
katastritunnusega 40301:003:0232 suurusega 4.36 ha.

1.2.  Detailplaneeringu algataja

Planeeringu algatajaks on Leisi Vallavalitsus

1.3.  Kinnistu omanik

Männi  kinnistu  omanik  on  Seppo  Lohtaja  elukohaga  Soome  vabariik, 
Kahlaajankatu 1,  20100 Turu

1.4.  Maaüksuse sihtotstarve

Männi kinnistu koosneb ühest katastriüksusest suurusega 4.36 ha,  sihtots-
tarbega maatulundusmaa, millest 2.90 ha on looduslikku rohumaad, 0.27 ha 
õuemaad, ja 1.19 ha muud maad

1.5.  Olemaolev olukord

Planeeritav  kinnistu  piirneb  põhjast  merega  (Soela  väinaga),  lõunast 
Orissaare  –  Leisi  –  Mustjala  maanteega  (nr.T-21129),  läänest  Laasi  maa-
üksusega ja idast Pendi maaüksusega.

Kinnistul  asub rekonstrueerimist vajav elamu koos abihoonega. Olemas on 
käsipumbakaev,  kinnistul  asub 0.4 kV madalpingeliini  post ja hoone juures 
elektri  liitumispunkti  kapp.  Piki  maantee kinnistupoolset  serva kulgeb maa-
alune  sidekaabel.  Mahasõidu  kõrvale  on  paigaldatud  sideliitumiskapp. 
Kinnistu keskosa läbib ka ida-lääne suunaline maa-alune sidekaabel.

Sadevete ärajuhtimiseks on kinnistule kaevatud kraav, mis viib liigvee naaber-
kinnistut läbiva kraavi kaudu merre. 

Maapind on suhteliselt tasane, kuid madal. Planeeritava ehitusala kõrgused 
jäävad vahemikku 1.5 - 2.7 m. Ligikaudu 3.2 ha Männi kinnistust jääb Natura 
2000 alale.
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1.6.  Lähtematerjalid

- Leisi Vallavalitsuse korraldus nr.233  17.10.2005.detailplaneeringu   
  algatamise kohta.
-Leisi valla üldplaneering
-Männi maaüksuse plaan M 1:10000
-Looduskaitseseadus
-Planeerimisseadus
-Männi maaüksuse ehituspiirkonnale koostatud geodeetiline alusplaan 
 M 1:500

2.   PLANEERIMISLAHENDUS

2.1.  Sissejuhatus

Käesoleva  detailplaneeringu  eesmärk  on  kinnistu  jagamine  kolmeks  eraldi 
kinnistuks,  juba  olemasolevale  rekonstrueeritavale  elamule  lisaks  ehitus-
õiguse  määramine  veel  kahe  suvemaja  ja  nende  teenindamiseks  vajalike 
kommunikatsioonide  rajamiseks,  samuti  planeeritavatele  katastriüksustele 
uute sihtotstarvete määramine.

2.2.   Kinnistute sihtotstarbed

Männi  kinnistust  moodustatakse  kolm  ehitusõigust  omavat  katastriüksust 
Kõigi  kolme  ehitusõigust  omava  katastriüksuse  sihtotstarbeks  määrata 
elamumaa.

Kinnistu nimetus suurus sihtotstarve

1.  Männi     0.50 ha   elamumaa 001
2.  Männiranna 1.89 ha elamumaa 001 
3.  Männikivi 1.97 ha elamumaa 001

2.3.  Kruntide ehitusõigus

Männi
Krundi suurus 0.50 ha
Olemasolevate (lubatud) ehitiste arv 2
Rekonstrueeritava elamu korruselisus 1.5
Elamu ehitusalune pind 170 m2

Abihoone ehitusalune pind 21 m2

Elamu lubatud kõrgus maapinnast 8 m
Katuse kalle kuni 45o

Krundi täisehitus % 4 %
Hoone tulepüsivusklass: minimaalne TP-3, täpsustatakse 

projekteerimise käigus
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Männiranna
Krundi suurus 1.89 ha
Lubatud ehitiste arv 1
Suvemaja korruselisus 1.5
Suvemaja ehitusalune pind 80 m2
Suvemaja lubatud kõrgus maapinnast 7 m
Katuse kalle kuni 45o

Krundi täisehitus % alla 1%
Hoone tulepüsivusklass: minimaalne TP-3, täpsustatakse 

projekteerimise käigus

Männiranna
Krundi suurus 1.97 ha
Lubatud ehitiste arv 1
Suvemaja korruselisus 1.5
Suvemaja ehitusalune pind 80 m2
Suvemaja lubatud kõrgus maapinnast 7 m
Katuse kalle kuni 45o

Krundi täisehitus % alla 1%
Hoone tulepüsivusklass: minimaalne TP-3, täpsustatakse 

projekteerimise käigus

Männi kinnistul olemasolev hoone rekonstrueeritakse. Kahele uuele kinnistule 
on planeeritud rajada ühekorruseline hoone (suvemaja), joogivee puurkaev ja 
reovete kogumiskaev.
Ehitusmaterjalina  tuleks  kasutada  looduslähedasi  ja  Saaremaale  sobivaid 
materjale (puit, paekivi, roog vms.)
Ka kinnistuid ümbritsevate piirete rajamiseks kasutada looduslikke materjale.
Hoonete ja piirete omavaheline arhitektuur peab olema kooskõlas ja sobima 
loodusesse.

2.4.   Haljastus

Võimalikult  suures  mahus  säilitada  olemasolev  kõrghaljastus,  mis  loob 
loodusliku piiri üksteisele suhteliselt lähedal asuvate õuealade vahele.
Järgida põhimõtet,  et  lähiümbruse kujundamisel  tuleb lähtuda ümbritsevast 
keskkonnast.
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2.5.  Liikluskorraldus

Orissaare  –  Leisi  -  Mustjala  maanteelt  on  planeeritud  uuele  Männikivi 
idapoolsemale  kinnistule  omaette  mahasõit,  mis  võimaldab  pääsu krundile 
naabrite rahu rikkumata. Selleks tuleb rajada üle maanteekraavi truup ja tee 
kuni õuealani. Teine truup tuleb teha üle väikese kraavi, mis juhib ära sadevett 
Männi  krundilt.  Enne  teetööde  algust  täpsustada  Männikivi  krundile 
juurdepääsutee tehnilised tingimused Saarte Teedevalitsusega.
Männiranna  ja  Männi  kinnistule  pääsuks  on  kasutada  juba  olemasolev 
mahasõit,  kuid  läänepoolsema  kinnistu  Männiranna  õuealani  tuleb  rajada 
edasi tee piki krundi piiri. 
Päästetehnikale on tagatud lokaalne juurdepääs igale suvemajale. 
Ümberkeeramiseks on ruumi õuealal.
Planeeritava Männiranna kinnistu kasuks seatav servituut
Kuna  Männiranna  juurdepääsutee  läbib  Männi  kinnistut,  seatakse  pärast 
katastriüksuste  moodustamist  Männiranna  kasuks  reaalservituut  vastavalt 
asjaõigusseadusele.

2.6.  Tehnovõrgud 

 2.6.1.  Joogivesi

Joogivee saamiseks rajatakse kummalegi uuele planeeritavale kinnistule oma 
puurkaev, 
Männi kinnistul olev majapidamine võtab vee olemasolevast kaevust.
Puurkaevud projekteeritakse ja ehitatakse vastavat litsentsi omava ettevõtte 
poolt.

2.6.2.  Reovesi

Kuna eeldatavasti on tegemist hooajaliselt (suvel) kasutusel olevate hoone-
tega,  tuleks  projekteerimisel  eelistada  kompost-kuivkäimlaid  või  separator-
käimlaid  (uriin  ja  rooja  eraldub tualettpotis),  olles odavaim ja  lihtsaim ning 
loodusesõbralikum lahendus.
Olmereovesi (saunast, köögist) juhitakse iga hoone juurde planeeritud vee-
kindlasse  kogumiskaevu.  Immutussüsteemide  rajamine  on  põhjavee  kõrge 
veetaseme  tõttu  lubamatu.  Kogumiskaevude  krae  kaanega  peab  olema 
vähemalt 0.5 m kõrgusel üle maapinna. 

2.6.3.  Side

Sidekommunikatsioonide  väljaehitamiseks  on  võimalik  Männi  kinnistu  piiril 
asuvast  sidejaotuskapist  lähtudes  viia  maa-alune  kaabel  igale  kinnistule. 
Suures osas saab sidekaabli paigaldada elektrikaabliga samasse kaevisesse.
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2.6.4.  Elekter

Planeeritavatele  kinnistute  varustamiseks  elektrienergiaga  on  ette  nähtud 
olemasolevast 0.4 kV õhuliinist lähtuvate maakaabelliinide rajamine. Mõlema 
kinnistu piirile paigaldatakse eraldi elektri liitumispunkti kapp võrguühenduse 
läbilaskevõimega  vähemalt  16A.  Peale  detailplaneeringu  kehtestamist 
sõlmida liitumislepingud OÜ Jaotusvõrguga. 

2.7.  Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus peab toimuma vastavalt Jäätmeseadusele ja Leisi vallas kehti-
vale jäätmehoolduseeskirjale.
Olmejäätmete kogumiseks on igal kinnistul ette nähtud prügikonteiner, millele 
on transpordivahendiga lokaalne juurdepääs.
Kinnistu  valdaja  peab  sõlmima  jäätmekäitlusfirmaga  lepingu  jäätmete  ära-
veoks.

2.8.  Keskkonnakaitse

Eesmärk  on  mõjutada  kinnistutel  olevat  loodust  võimalikult  vähe,  säilitada 
maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust.

Natura 2000 Väinamere hoiualasse jääval maa-alal tuleb täita kõiki kehtivaid 
kaitsekorralduse  eeskirju, mis tähendab seal kaitstavate elupaikade ja liikide 
kahjustamiste vältimist, mille kaitseks ala on määratud. 
Kui hoiualale kavandatakse edaspidi tegevusi, mis võivad põhjustada kesk-
konnaseisundi muutumist, peab kavandatav tegevus läbima keskkonnamõju 
hindamise,  mille  käigus selgub,  millist  mõju see tegevus loodusväärtustele 
avaldab. Kõikidele  majandustegevustele hoiualasse jääval alal tuleb taotleda 
luba või nõusolek hoiuala valitsejalt – Saaremaa Keskkonnateenistuselt.  
Kuna maaüksus jääb Natura võrgustikku, on võimalik saada Euroopa Liidust 
toetust loodusväärtuste säilimiseks vajaminevate hooldustööde tegemiseks.

Ühe kinnisasja omanikule vajaliku puurkaevu asukoht peab olema võimalikust 
reostusallikast vähemalt 10 m kaugusel.

2.9. Kinnisomandi kitsendused

Peamised seadusjärgsed kitsendused:
Asjaõigusseadus
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus – (Tehnovõrgu ja –rajatise talumine)
Looduskaitseseadus
Veeseadus
Jäätmeseadus

Koostas: Terje Ilves

7



KOOSKÕLASTUSED

1.

2.

3.

4.

5.


