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A.SELETUSKIRI 

 
 
 

1. ÜLDOSA 
Käesolev töö "Saare maakonna Lümanda valla Jõgela küla RE kinnistu detailplaneering" 
on koostatud vastavalt Lümanda Vallavalitsuse poolt väljastatud lähteülesandele. 
Detailplaneering on algatatud Lümada Vallavolikogu otsusega nr. 127  02. detsember 
2004.a.  
Käesoleva detailplaneeringu koostamisest võtsid osa DAGOpen OÜ Projektbüroo arhitekt 
Jüri Kuusemets ja planeerija Teet Elstein.  
Planeeritava maa-ala suurus on 2,55 ha, mis paikneb lääne Saaremaal Pussa lahe ääres. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse 
määramine, kujade, servituutide vajaduse  ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine. 
Kinnistu edelaosa kuulub Natura 2000 eelvaliku alasse. 
Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada maaüksuse piires ranna  
ehituskeeluvööndit. 
 
 
 
2. PLANEERITAVA ALA ASUKOHT JA OLEMASOLEVAD TINGIMUSED 
 
2.1 Planeeritava ala asukoht 
Planeeritav maa-ala paikneb Lümanda vallas Jõgela külas, mis asub Saare maakonna 
lääneosas. Kinnistu asub Lümanda - Karala riigimaanteelt Jõgela külast 2,5 km kaugusel 
lõuna suunas seni hoonestamata alal ja külgneb edela suunalt Pussa lahega, loodest 
Renai maaüksusega, kirdest Pussa peakraaviga ja kagust Pussa-Aadu katastriüksustega. 
 
2.2 Looduslikud tingimused 
Piirkond on madal ja tasane rohumaa ühtlase kaldega Pussa lahe  suunas. Piki randa 
kulgeva tee ääres on kiviaed, mille kõrval kasvavad kadakapõõsad. Kadakatega on 
ääristatud ka kinnistu kirdeservas olev Pussa peakraav. 
Õhukese rohukamaraga kaetud pinna all on osaliselt kruusa, osaliselt liivaga savine 
pinnakiht. 
 
2.3 Olemasolev insenervarustus 
Planeeritaval maa-alal puuduvad kanalisatsiooni- ja veetrassid. Puudub ka 
elektrivarustus. Kinnistut läbib sidekaabel. 
 
 
 
3. PLANEERIMISLAHENDUS 
 
3.1 Üldlahendus 
Planeerimislahenduse eesmärgiks on hoonestusõiguse seadmine tundlikusse ranniku 
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vööndisse. Detailplaneeringuga on püütud võimaluste piires säilitada väljakujunenud 
struktuure, maastikulist omapära ja piirkonnale omast taimestikku. On soovitud anda 
maaomanikule pereelamu ehitusvõimalus, mis on sobiv loodusmaastikule ega mõjuta 
oluliselt looduskooslust. 
Planeerimislahenduse juures on arvestatud järgmiste asjaolude, piirangute ja 
printsiipidega: 
· kasutada ära olemasolevaid pinnaseteid  teedevõrgu rajamiseks;  
· säilitada võimalikult looduslik keskkond; moodustada võimalikult hajutatud hoonestus, 
· planeerida optimaalne sõidutee, mis vastab tuletõrjenõuetele; 
· lahendada keskkonnakaitset puudutavad probleemid, vee- ning reoveekäitlus; 
· hoonete projekteerimisel ja ehitamisel peaks eelistama naturaalseid materjale (puit, 

kivi, betoon, metall, katusekivi). 
 
3.2 Maakasutus -  krundi kasutuse sihtotstarve ja kasutusõiguse kitsendused. 
Planeeritava maa-ala sihtotstarve oli seni maatulundusmaa.  
Planeeritud suurus, detailplaneeringujärgne sihtotstarve ja katasriüksuse sihtotstarve: 
 

Krundi nimetus Krundi 
suurus m² 

Krundi det.pl. 
sihtotstarve    % 

Katastriüksuse 
sihtotstarve   % 

1. RE   25 500 pereelamumaa 
EP 40 % 
looduslik 
haljasmaa 
HL 60 % 

ELAMUMAA 
E 40 % 
MAATULUNDUSMAA 
M 60 % 

 
 
Kinnistute kasutusõiguse kitsendused. 
1. Kinnistul kehtib ranna ehituskeeluvöönd 200 m. Käesoleva planeeringuga tehakse    
     ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks 100 m-ni tavaveepiirist. 
     Pussa peakraavi ehituskeeluvöönd on 50 m kraavi servast (Looduskaitseseadus § 38).  
2.  Mererannal  on kallasrada 10 m tavaveepiirist ja peakraavil 4 m kraavi servast. 
3. Piki randa kulgeb avaliku kasutusega eratee (Teeseaduse § 4 alusel määratakse tee 

avalik kasutus ja korrashoid). 
4.  Naaberkrundi juurdepääsuteele üle planeeringuala seatakse teeservituut. 
5.  Tehnovõrkude ja tehnorajatiste rajamisel kehtivad Asjaõigusseaduse § 158 sätted. 
6. Elektrivõrgu kaitsevööndeid ja nendega seotud kitsendusi reguleerib 

Elektriohutusseadus §15. Planeeringus on näidatud krunti läbiv 0,4 kV kaabelliin ja 
selle kaitsetsoon. 

7.   Liinide osas saab detailplaneeringu alusel kehtestada liiniservituudid. 
8. Kinnistu edelaosa kuulub Natura 2000 eelvaliku alasse, kus kehtivad kesk-

konnaministri määrusega kehtestatud piirangud (Keskkonnaministri määrus nr. 22 
24.04.2004. a.). 

 
3.3 Krundi ehitusõigus ja olulisemad arhitektuurinõuded 
Hoonestus on kinnistule püütud paigutada maastikule sinna sobivas mahus ja kohas. 
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Rajatakse üks elamu ja kaks abihoonet vastavalt planeeringuga kehtestatud ehitus-
õigusele. 
 
 
Kruntide ehitusõigused: 

Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 3 (elamu, kuni 2 abihoonet) 
  Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind - elamu  - 200 m² 
         abihoone   -  100 m² 
  Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast) -elamu - 8 m 
             - abihoone -  7 m 
Olulisemad arhitektuurinõuded: 
   Maksimaalne korruselisus -  elamu   - 2 
         abihoone     -  1  
   Katused: kalded  - 30 - 45° 
     materjal - sindel (puit ja ruberoid), 

  katusekivi, plekk 
   Välisseinad   - puit,  kivi, krohv 
   Nähtav sokliosa  - kivi, betoon, krohv 
   Piirdeaiad   - lattaed, võrkaed, kivi ja puitaed 

Tulepüsivusklass  - TP-3 
 
 
3.4 Keskkonnakaitsenõuded 
Kuna planeeritaval alal puudub praegu arvestatav majandustegevus ja alaline elanikkond, 
puudub ka alaline reostuskoormus. 
Rannikul tuleb rangelt jälgida heitvete käitlemise nõudeid. 
Teed ja kunagised teerajad, kraaviservad planeeringualal ning kogu ümbrus vajavad 
korrastamist. Looduskoosluste säilitamine tuleb tagada koos ehitustegevusega. 
Maastikulise ilu säilitamine ja piiratud ning suunatud ehitustegevus annab maale 
elutegevuseks vajaliku väärtuse. 
 
3.5 Tulekaitsenõuded 
Maa-ala planeerimisel on lähtutud kehtivatest tuleohutusnõuetest (VV määrus nr. 315 27. 
okt 2004). 
Planeeritud hoonestus kuulub põhiliselt tulepüsivuse seisukohalt klassi tähistusega TP3. 
Hooned  saavad olema ühe- ja kahekorruselised, kõrgusega kuni 8,0 m.  
Tulepüsivusklassi TP3 kuuluv ehitis tuleb püstitada krundi piiridest vähemalt 4 m 
kaugusele. 
Hoonetele juurdepääsuks vähemalt 4 m juurdesõidutee. 
Tulekustustusvee saamiseks tuleb peakraavi ja avaliku kasutusega tee ristumiskoha 
lähedusse rajada aastaringse kasutusega tuletõrje veevõtukoht. 

3.6 Insener-tehniline varustus 
3.6.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 
Hoonete varustamine veega on ette nähtud rajatavast puurkaevust. Ühe kinnistu tarbeks 
rajatava puurkaevu ümber hoida 10 m raadiusega hooldeala.  
Puurkaev projekteeritakse ja rajatakse vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt. 



  Lümanda valla Jõgela küla RE kinnistu detailplaneering                          veebruar 2005 
DAGOpen OÜ Projektbüroo                                                                                               Töö nr.  05 - 08 

 5 

Hoonestuse heitveed juhitakse torustiku kaudu läbi septiku ja filterväljaku kraavi  
 
3.6.2 Elektrivarustus 
Hoonestuse varustamine elektrienergiaga on ette nähtud teostada 0,4 kV kaabelliini 
kaudu uue piirkonna varustamiseks paigaldatavast alajaamast. Kaablid paigaldada 0,7 m 
sügavusele maapinnast. Ristumisel teedega kaitsta kaablid plasttoruga ning paigaldada 
1,0 m sügavusele teepinnast. Kaablid märgistada signaallintidega. 
Arvestikilp on planeeritud paigaldada krundi piirile sissesõidutee äärde. Kinnistu sisene 
madalpingevõrk lahendatakse eraldiseisva ehitus- või tööprojektiga.  
 
Üldjuhul on liinide kaitsevööndid järgmised:  
• piki maakaabelliine - maa-ala mida piiravad mõlemal pool liini 1 m kaugusel äärmistest 
kaablitest paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 
 
Projekteerimisel tuleb lähtuda kehtivatest normidest. Hoonete ja rajatiste tehnovarustus 
tuleb lahendada vastavuses võrkude valdajate väljastatud tehniliste tingimustega. 
Tehnovõrkude tähistatud koridorid märgivad kommunikatsioonide asukohti, mille osas 
kehtivad kinnisasjade omanikele Asjaõigusseaduse §158 ja 164 sätted. 
 
3.7 Tehnilised näitajad 
1. Planeeritava maa-ala suurus 2,55 ha  
2. Ehitustealune pind -                400 m2 
3. Hoonestuse osa -   1,6 % 
 
 
 
4. HALJASTUS JA HEAKORRASTUS 
Hoonete ümbruse haljastuses kasutada ümbruskonna loodusele iseloomulikke liike. 
Hoonete lähiümbrusse rajatakse muru.   
 
Jäätmekäitluses lähtuda järgmistest dokumentidest: 
· Jäätmeseadus; 
· Eesti Vabariigi jäätmekava; 
· Saare maakonna jäätmekava; 
· Lümanda valla jäätmekava; 
· Lümanda valla jäätmehooldus eeskiri. 
 
Jäätmekäitlusstrateegia planeeritaval alal tegutsemiseks: 
· välditakse suuremas koguses jäätmete teket; 
· püütakse taaskasutada jäätmeid (materjalina, energia tootmiseks, kompostimiseks); 
· jäätmete ohtlikkuse vähendamine. 
 
Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt asub vallakeskuses. 
Klaastaara, plastiku ja alumiiniumi vastuvõtt toimub samuti valla jäätmekava järgsetes 
kohtades valla territooriumil.  
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Biojäätmed võib osaliselt kompostida kohapeal, kasutades selleks komposterit või 
avakompostimist. 
Olmejäätmete vedu saab toimuma valla territooriumil organiseeritult vastavalt 
väljatöötatud kavale.  Olmejäätmete veoks sõlmitakse leping valda teenindava firmaga, 
kes rendib või müüb ka prügikastid ja vajadusel konteinerid. 
 
 
 
 
 
Koostas:                                                Jüri Kuusemets 
                                                              arhitekt 
 



N

S
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MÄRKUS.  Krundil on põhifunktsiooni teenindamiseks lubatud teed, parkimine ja tehnovõrgud.
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4.3.

2.1.

KOOSKÕLASTUSED:

RE KINNISTU DETAILPLANEERING, Jõgela küla, Lümanda vald, Saaremaa,   TÖÖ NR. 05 - 08

6.5.

EHITUSKEELU ALA

PLANEERITAV HOONESTATAV ALA

PLANEERINGUALA PIIR  (ca 2.55 ha)

KINNISTU PIIR

TINGMÄRGID

KRUNDILE SISSESÕIT

y = 382855.59
x = 6458375.68

PIIRIPUNKTI KOORDINAADID

OLEMASOLEV SIDEKAABEL
(kaitsevöönd 2 m mõlemale poole kaablit)

AVALIKU KASUTUSEGA ERATEE

PLANEERITAV TEE

PLANEERITAV TEESERVITUUT

PUSSA PKR. EHITUSKEELUVÖÖNDI PIIR

PUSSA PKR. PIIRANGUVÖÖNDI PIIR

KATASTRI PÕHIKAARDI RANNAJOON

KALLASRADA

RANNA JA KALDA VEEKAITSEVÖÖNDI PIIR

(50 m kraavi servast)

(100 m kraavi servast)

MERERANNA PIIRANGUVÖÖNDI PIIR
(200 m tavaveepiirist)

(mererannal 20 m tavaveepiirist ja
peakraavil 10 m kraavi servast)

(mererannal 10 m tavaveepiirist ja peakraavil 4 m kraavi servast)

(kinnistu piires 100 m tavaveepiirist)
RANNA EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMINE

OÜ

SEPTIK JA FILTERVÄLJAK

SOOVITUSLIKUD UUTE HOONETE ASUKOHAD

30°- 45° HOONE SOOVITUSLIK HARJAJOONE SUUND
JA KATUSEKALLE 

40%  EP,  60%  HL

3 tk.8 m 400 m²

"RE"   2.55 ha
Hoonestatav ala ca 9155 m²

MAAKASUTUSE SIHTOTSTARVE

HOONETE

VÕI SIHTOTSTARBED
KRUNDI KASUTAMISE SIHTOTSTARVE

LUBATUD
KÕRGUS ALUNE PIND

SUURIM EHITUSE-
HOONETE LUBATUD

ARV
LUBATUD
HOONETE

HL LOODUSLIK HALJASMAA
EP PEREELAMU MAA

PLANEERITAV ELEKTRIKILP

PLANEERITAV 0.4 KV ELEKTRI MAAKAABEL

PLANEERITAV KANALISATSIOON,

NATURA2000 ALA PIIR

PLANEERITAV IMBVÄLJAK

PLANEERITAV FEKAALVETE KOGUMISKAEV

PLANEERITAV PUURKAEV
(hooldeala 10 m. raadiuses ümber puurkaevu)
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SAARE MAAKOND

LI}MANDA VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Ltimanda

Detailplaneeringu algatamine
J6gela kiilas Re kinnistul

I

02. detsember 2004.a. w 127

Aluseks v6ttes Rene Liiveri taotluse detailplaneeringu algataniseks Liimanda vallas J6gela
k$las tema omandis oleval Re maaiiksusel maa sihtotstarbe muutniseks, ehitus6iguse
mtiiiramiseks talutroonete ehitamise eesmtirgil, krundi hoonestusala piiritlemiseks,
ehituskeeluv0cindi v[trendamiseks ning tehnov6rkude- ja rajatiste miiiiramiseks ja liihtudes
Planeerimisseaduse $ 9 lg 2 p2,3,5,6,7,8 ,16, Looduskaitseseaduse $ a0 lg l ja 3 ning lg
4 p 3 ja Planeerimisseaduse $ l0 lg 5 ja 6 (mis annab kohalikule omavalitsusele diguse
s6lmida detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga lepingu detailplaneeringu
koostamise kohta) ning Liimanda valla ehitusmaArusest, aga ka arvestades

l) Ehitusseaduse $ l3-s siitestatut, mille kohaselt detailplaneeringukohase avalikult
kasutatava tee ja tildkasutatava haljastuse, viilisvalgustuser ja
vihmaveekanalisatsiooni vdljaehitamise kuni ehitusloale miirgitud maatiksuseni
tagab kohalik omavalitsus, kui viimane ei ole detailplaneeringu koostamise
taotlejaga kokku leppinud teisiti

2) asjaolu, et Litmanda vald ei saa endale v6tta eelnimetatud Ehitusseaduse siittega
seatud kohustusi

Ltimanda vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Algatada detailplaneering Ltimanda vallas Jdgela kiilas Re maai,iksusel, (katastritunnus
44401:003:0584, pindala 2,55 ha) ehituskeeluvddndi viihendamiseks, fr@ sihtotstarbe
muutmiseks, ehitus6iguse m6iiramiseks taluhoonete ehitamise eesmiirgil, krundi
hoonestusala piiritlemiseks , keskkonnatingimuste seadmiseks planeeringu elluviimisel,
tehnov6rkude ja -rajatiste miltiramiseks tingimusel, €t vallavalitsus saavutab
detailplaneeringu koostamise taotlejaga kokkuleppe Ehitusseaduse g 13 siitestatud kohaliku
omavalitsuse kohustuste viilistamiseks.
2. Ilma punktis I nimetatud kokkuleppeta on kiesolev otsus Oigusttihine.
3. Anda lepingu alusel detailplaneeringu finantseerimise 6igus kinnistu omanikule Rene

Liiverile.
4.
) .

Otsus j Oustub teatavakftegemisest.
Kiiesolevale otsusele on 6igus esitada vaie Liimanda vallavolikogule 30 piieva jooksul
selle jdustumise

T6nu Talvi L.LA- \.".
IKOGUl'"

/ 9 t
-/-\t //

tlr)

vallavoli



IAHTnULESANNE

Liimanda vallas .l6gela kiilas Re maaiiksuse detailplaneeringu koostarniseks.

Tellija: Rene Liiver
Planeeritava ala suurus 2,55 ha

1. Liihteiilesande koostamise alused

l.l. Maaiiksuse asukoha skeem M 1 :10 000.
1.2. Re katastrii.iksuse plaan ( katastriiiksuse tunnus 44001:003:0584) maa suurus 2,55 ha.
1.3. Leping Ltimanda Vallavalitsusega detailplaneeringu finantseerimise kohta.
1.4. Ltimanda valla ehitusmiiiirus.
I .5. Planeerimis,seadus.
1 .6. Kehtiv Maakonnaplaneering.
1.7. Asjasse puutuvad muud Eesti Vabariigi seadused.

2.Detailplaneeringu eesmiirk

2.l .Maa sihtotstarbe muutmine.
2.2.Krundi ehitusdiguse m?i?iramine ( taluhoonete ehitamise eesrniirgil ).
2. 3.Liikluskorralduse m2itiramine.
2, 4. Halj astuse j a lreakorrastuse pdhi m 6tete miitiram i ne.
2.5. Kujade mliZiramirre.
2. 6.Tehnovdrkude j a -raj atiste asukoha miiAram i ne.
2. T.Keskonnatingimuste seadmine.
2. 8. Servituutide vaj aduse miiiiramine.
2.g.Ehituskdeluvciondi vihendamine ( Planeerirnisseadus $9 lg 2 p l6 .ia

Looduskaitseseadus 5s 40 lg l, l-e 3. lg a p3)

3.Ndutavad geodeetilised rn66distused ja geoloogilised uuringud

3.1 .M6Sdistacla topo-geodeetiline alusplaan M I :500.



4. Olemasoleva olukorra kir.ieldus

4.1 .Maa-ala iselootrrustus: Kinnistu asub Pussa lalre ?iiires,Llimanda - Karala
riigirnaanteelt.l6gela ki.ilast 2,5 km kaugusel l6una suunas.

4.2.Kirde suunas piirneb kinnistu Pussa peakraaviga (ehituskeeluvciond 50 m), edelast
piirneb kinnistu Pussa lahega (ehituskeeluvdond 200 m).

4.3.Ehit ised puuduvad.
4.4.Kinnistul on haritavat maad 2,A5 ha,looduslik rohumaa 0,33 ha, muu maa 0,l7ha,

s.h. veealune maa 0,04 ha.
4.5.Kinnistul asuvad siiilinud kiviaiad.
4.6. Sihtotstarve - maatulundusmaa.

5.Nduded koostatavale detailplaneeringule

5. I .Detailplaneering koostada topogeodeetilisele alusplaanile M I : 500
vastavalt p laneeri nr i sseadusele $ 9, miiiirates :
r Krundi ehitus6iguse, s.h.;
o Krundi kasutamise sihtotstarbe ;
o Ehitise suurima ehitusaluse pima ;
o Liikluskorralduse p6himdtted ;
o servituutide vajadused, andes ettepanekuid kinnisomandi seadustest tulenevate

kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks ;
o siiilitada ja taastada kiviaiad ;
o krundi heakorrastus - ja haljastustddd ;

6.Nduded p rojekti kooskdlastuseks

6.l.Miiiirab Maavanem ( Planeerimisseaduse $ l7 lg 3 pZ).

Detailplaneering algatatud Liimanda vallavolikogu otsusega 02.12.2004.a. nr.127

Liihterilesande koostas :

Ain Sil ts
45  76342  _
s3 3027 6 l


