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SELETUSKIRI 
 
1. ÜLDOSA 
 
1.1. PLANEERITAV ALA 
 
Planeeritav ala haarab enda alla Saaremaal Lümanda vallas Jõgela külas asuva Pilguse III 
kinnistust (reg nr 6432, katastriüksuse tunnus 44001:003:0212,  pindala 41,82ha)  ca 12 ha. Pilguse 
III kinnistu omanik on Reino Tapio Makkonen. 

 
1.2. DETAILPLANEERINGU ALAGATAJA 

 
Detailplaneeringu algatas Lümanda Vallavolikogu Ratsukievari OÜ taotluse alusel. 

 
1.3. LÄHTEMATERJALID 
 

 Lümanda Vallavolikogu otsus 03.03.2005.a nr 144 
 Detailplaneeringu lähteülesanne 08.04.2005.a 
 Planeerimisseadus; 
 Ehitusseadus; 
 Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 
 Lümanda valla ehitusmäärus. 
 Looduskaitseseadus 
 Lümanda valla osaüldplaneering 

 
1.4. OLEMASOLEV OLUKORD 
 
Planeeritav Pilguse III  kinnistu paikneb Saare maakonnas Lümanda vallas Jõgela  külas  

Kinnistu andmed: 
 planeeritava ala ca 15 ha ( kogupindala 41,82 ha); 
 haritav maa –   3,02 ha(20,33 ha; 
 looduslik rohumaa –  4,29 ha; 
 metsamaa -   12,08 ha; 
 õuemaa –   0,74 ha; 

sh ehitusalune maa -  0,0549ha 
 muu maa –  4,38 ha; 
 sh veealune maa -   0,71 ha; 
 sihtotstarve – maatulundusmaa. 
 

Planeeritav ala piirneb lõunast  250m ulatuses  Käesla-Karala-Loona  riigimaanteega nr. 21112, 
150m ulatuses Kopli-Tuuliku kinnistuga ja 180 m ulatuses Paju kinnistuga. 
Kinnistu planeeritava ala läänepoolne osa piirneb  320 m ulatuses Liiva-Põllu kinnistuga ja loodes 
370m ulatuses Jõgela-Liiva maaüksusega. 
Planeeritavat  ala läbib  10kV kõrgepinge õhuliin. Maaüksuse edelanurgas paikneb alajaam, mille 
baasil saavad toite olemasolevad hooned. Samuti on olemasoleva hoonestuse tarvis lahendatud 
veevarustus puurkaevu baasil ning heitevete kanaliseerimine kogumismahuti baasil. 
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Riigimaanteelt kulgevad kaks pinnasteed hoonestatud alani. Riigi maanteelt juurdepääsuteena on 
seni kasutusel naabermaaüksust läbiv kruusakattega tee. 
 
 
 
 
 
Planeeringuala keskmes asuvast endisest laudast on rekonstrueerimise käigus ehitatud 
hobusetall,toitlustushoone ja  loodud võimalus elamiseks. Talli vahetus läheduses asub piirdega 
karjaaed hobuste tarvis. Tallist põhja suunas asub autogaraaž. Hobusetallist kagusse jääb grillkoda, 
laste ronimis-mängumaja, ATV rada. Põllu servas asub hobuste katusealune.  
Kinnistu põhjaosas  on kaheksa kämpingmaja, köök-saun ja kuivkäimla. 
Reljeefilt on Pilguse III kinnistu suhteliselt tasane, keskmine kõrgus ca 6m, suurimad  maapinna 
absoluutkõrgused on  5,2-7,2 m. 
  

Planeeritaval maa-alal on järgmised kitsendused: 
 10 kV kõrgepingeliini kaitsetsoon 10 m liinist kummalegi poole; 
 Käesla-Karala-Loona  riigimaantee nr 21112 kaitsevöönd 50 m äärmise sõiduraja teljest  
 

1.5. PLANEERINGU EESMÄRGID 
 

Planeeringu eesmärgiks on hoonestusalade piiritlemine olemasoleval maaüksusel, ehitusõiguste 
määramine vajalike infrastruktuuri planeerimisega, kinnistu sihtotstarbe muutmine,   
keskkonnakaitseliste abinõude ja  kitsenduste  määramine. 

 
2. PLANEERIMISLAHENDUS 
 
2.1. ÜLDLAHENDUS 
 
Pilguse III projekteerimislahenduse eesmärgiks on olemasoleva hoonestuse laiendamine ja 
hoonestusõiguse seadmine. 
Planeerimislahenduse juures on arvestatud järgmiste asjaolude, piirangute ja printsiipidega: 
 

 Säilitada planeeringualal maksimaalselt olemasolevat loodust; 
 Hoonestamisel ja teede rajamisel kasutada ära olemasolevaid teid, radu, lagendikke; 
 Järgida 50m tee  kaitsevööndit ja 10 m laiust kõrgepingeliini ehituskeeluvööndit. 
 

Planeerimislahenduses on tehtud ettepanek rajada maaüksusele lisaks olemasolevatele hoonetele, 
maneež, 8 kämpingumaja ehitusaluse pinnaga kuni 20m² ,  puurkaev, kaks majutushoonet, uus tall, 
heinahoidla, karavaniparkla, telkimisplats, abihooned ja kaks tiiki. 
Hoonestuse välisviimistluses on ette nähtud kasutada looduslikke materjale (palk, laudis, looduslik 
kivi), katusekate: roog, sindel, laast, kärgkate, pekk või kivi. Hooned võivad olla kuni kahe 
korruselised. Hoonete rajamisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse keskkonda ning asukoha 
valikul lähtuda võimalikult vähese raie tegemise vajalikkusest. 
Talu jaotatakse aedadega mitmeks tsooniks- nii kasutus kui hooldusnõudeid arvestades. 
Taastatakse teedeääresed kiviaiad, ülejäänud piirded rajatakse roigastaradena. 
Hoone juurde planeeritud parkla on mõeldud  ka turismitalus peatuvatele turistidele. Parklast 
saavad alguse matkad Vilsandi rahvuspargi looduskaunitesse kohtadesse, kalastus- ja jahimatkad. 
 
Peale hoonetes majutamist pakutakse telkimisvõimalust ja erinevaid sportimisvõimalusi. 
Vaba aja veetmise kohad (lõkke- ja kiigeplats) on majutuskohtadest (kämpingud, majutusmaja, 
karavaniparkla, telkimisplats)  kaugusel, mis ei häiri puhkajaid. 
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Tabel 1.  
 
Krundi 

nimi 
Planeeritud kasutamise  sihtotstarve Katastriüksuse sihtotstarve 

Pilguse 
III 

Majutushoone maa  - BM –5% 
Kaubandus -, toitlustus ja 
teenindushoone maa-BT-5% 
Põllu- ja metsamajanduse maa 
 MP ja MM  85% 
Pereelamumaa EP 5% 

Ärimaa –Ä-10% 
 
 
Maatulundusmaa – M-85% 
 
Elamumaa E-5% 

 
2.2  EHITUSÕIGUS 
 
Pilguse III maatükile   kavandatud ühekorruselised (1 põhikorrus + katusekorrus) viilkatusega   
ehitised kõrgusega kuni 8,5 m maapinnast ja abihooned. Maneeži maksimaalne kõrgus on 12m. 
Hoonete  arhitektuurilised nõudmised määratakse iga konkreetse ehitise projekteerimise käigus, 
arvestades olemasolevat keskkonda ja kehtivaid ehitusnorme. 
Hoonete paigutamisel Pilguse III maatükil õigusaktidest tulenevaid ettekirjutusi ei ole. 
Maatüki lääneaserva planeeritakse puurkaev. 

Tabel 2.   

 
Krundi 

nimi 
Katuse 
kalle 

Max.ehitus
-alune pind 

(m²) 

Max. 
korru-
selisus/ 
Kõrgus  

Max. 
hoone
te arv 

tk  

Lubatud 
täisehi- 
tus% 

Maakasutu
se 

sihtotstarve 

Siht-
otstarbe 
osakaal  

% 

Pilguse 
III 
 

20-45° 2600 
    2/8,5m 
(maneež 
12m) 

  26 

 
 
 
 

1 

 
Ärimaa -Ä 
Elamumaa-
E 
 
Maatulund
usmaa-M 

 

10 
5 
 
 

85 

 
2.3.  HALJASTUS JA HEAKORD 
 
Kuna olemasolevalt on krunt valdavalt looduslik rohumaa, kus kõrghaljastus puudub, planeeritakse 
I maatükil lisada haljastuse elemente, samuti on soovitatav istutada taluhoonete lähedusse 
viljapuid.   
Teedega piirneval alal taastatakse kiviaiad.  
Piirete valmistamisel on soovitav kasutada puitu, konstruktsioonid valida võimalikult lihtsad ja 
antud keskkonda sobivad (lippaed, lattaed, hirsaed). Lisaks piiretele võiks rajada maatüki idapiirile 
elavtara (heki). Piirete kõrgus ei tohiks ületada 1,5 m kui ohutus ei nõua teisiti. 
Planeeritud on oma prügikastid (konteinerid). Valdaja korraldab prügi regulaarse äraveo. 
Maatükile  rajatakse  kaks tiiki. 
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2.4. LIIKLUSKORRALDUS 

 
Maanteelt pääseb maatükile läbi naabermaaüksuse ja uuelt mahasõidult endise tee asukohas. 
Maatükil on kaks parklat, karavaniparkla ja jalakäijate rajad hoonete ja rajatiste vahel.  
Juurdepääsuteede rajamisel on ette nähtud kasutada juba olemasolevaid pinnasteid. 
Killustikukattega juurdepääsuteede laius on 3,5m. 
Maatükile planeeritakse maanteelt üks põhijuurdepääs. Ülejäänud juurdepääse kasutakse 
erandjuhtudel ja päästetööde ajal. Planeeritud jalakäijate rajad on kasutatavad ka päästetööde 
läbiviimiseks. 
Mahasõit tuleb projekteerida selliselt, et oleks tagatud ohutu väljasõit maanteele. 
 
 
 
 
2.5. TEHNOVÕRGUD 
 
ELEKTER 
 
Maatüki edelanurgas asuvast alajaamast on olemasolev elektriliitumine. 
Uued kaablite trassid rajada teede äärde. Krundisisesed elektrivälisvõrgud alates mõõtekapist 
lahendatakse hoonete elektrivarustusprojektidega.  
 
VEEVARUSTUS 
 
Pilguse III maatükile planeeritakse lisaks olemasolevale puurkaevule uus puurkaev. Puurkaevul on 
50m raadiusega kaitsetsoon. 
Tsentraalset pesupesemist ei rajata. 
 
HEITEVESI 
 
Heitevete kanaliseerimine on ette nähtud teostada individuaalsete kanalisatsioonimahutite baasil. 
Kogumismahutite tühjendamiseks sõlmida vastav leping lähima reoveepuhasti valdajaga. Juba 
hoonestatud osal toimub juurdeehitatavate hoonete veega  ja elektrienergiaga varustamine ning 
reovete kanaliseerimine olemasolevate kommunikatsioonide baasil. 
 
KÜTE 
 
Hoonestuses kasutatakse põhiliselt puukütet  kesk- ja ahjukütet elektriküttega kombineerides.  
 
2.6.KESKKONNAKAITSE 
 
Kanalisatsioonisüsteem ja kogumioskaevud ehitatakse välja vastavalt kehtivatele ehitusnormidele, 
et oleks välditud reovee sattumine põhjavette  
Prügi kogutakse iga hoone juures asuvasse konteinerisse. Prügi sorteerimine toimub peamaja          
( hoone nr 1) juures paiknevatesse konteineritesse.  Äravedu korraldatakse vastavalt Lümanda 
vallas  kehtivatele nõuetele. 
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2.7. TULEOHUTUSNÕUDED 
 

 
Krundile planeeritud hoonete projekteerimisel lähtuda Eesti projekteerimisnormidest EPN 10 ja 
Vabariigi Valitsuse 27.10.2004.a määrusest nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad 
tuleohutusnõuded”. 
Hoonete minimaalne tulepüsivusklass  TP-2 ja  TP-3. 
Detailplaneeringuga kavandatav teedevõrgustik ja liikluskorraldus võimaldab korraldada hooldus- 
ja avariitegevust 
Üks kämpingute kompleks moodustab alla 200m² suuruse tulesektsiooni. 
Tuletõrjevahenditega juurdepääsuks on planeeritavatud 3,5 m laiused juurdepääsuteed.  
Tuletõrjevett on võimalik võtta maatükile rajatavast tiigist.  

 
 

2.8. SEADUSEST  TULENEVAD  KINNISOMANDI  KITSENDUSED 
 
 
  „Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatus“(VV määrus 02.07.2002 nr. 211) 

- 0,38 kV  maakaabelliini kaitsevöönd 1 m äärmisest kaablist kummalegi poole;10kV 
pingega liini korral 10m mõlemale poole liini telge; 

 „Ehitusseadus“  ja „Lümanda valla ehitusmäärus“  – hoonete ehitamine ja kasutuselevõtt 
toimub seaduses/ehitusmääruses ettenähtud korras; 

 „Asjaõigusseaduse rakendamise seadus“§15² – omanik on kohustatud taluma tema 
kinnisasjale rajatud tehnovõrku või -rajatist ja võimaldama selle teenindamiseks vajalikke 
töid; 

 „Teeseadus“§13 – riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme 
sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 m. 

 
 

 
Aivo Kesküla 


