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1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, 
LÄHTEDOKUMENDID JA TEOSTATUD UURINGUD 

 
 

 1.1. Detailplaneeringu koostamise alused. 
Planeerimisseadus. 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. 
Kinnistuomanike Kalle Tarkin, isikukood 36104260026, aadressiga Matu talu 
Laimjala vald ja Milli Lesta  volitatud esindaja Ain Lest, isikukood 36607310278, 
elukoht Harju maakond Viimsi vald Metsakasti küla Teeääre tee 5, avaldus 
Mustjala Vallavalitsusele, 13. mai 2004.a. 
Mustjal Vallavalitsuse korraldus nr.99, 13. mai 2004. a Liiküla külas Ranna ja 
Rahnu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamiseks koos lisaga 1: 
Lähteseisukohad Liiküla küla Ranna ja Rahnu kinnistute detailplaneeringu 
projekti koostamiseks.  
Maaameti kitsenduste väljavõte Ranna ja Rahnu kinnistul. 

 
 1.2. Detailplaneeringu lähtedokumendid. 

Mustjala valla Külade üldplaneering. 
Mustjala valla ehitusmäärus. 
Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“. 
Vabariigi Valitsuse 27. okt. 2004. a määrus nr. 315 „Ehitisele ja selle osale 
esitatavad tuleohutusnõuded“. 
 

 1.3. Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud: 
Geodeetiline alusplaan: OÜ Hadwest, töö nr. T-15-04.  
 

2. DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 
 

Planeeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine koos suvemajade 
ehitamise õiguse ja lautrikohtade korrastamise kavandamisega, tehnovõrkude ja 
rajatiste planeerimine ning servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine. 
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3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
 

3.1. Detailplaneeringu ala asukoht ja suurus: 
Planeeritav ala haarab enda alla olemasolevad Ranna ja Rahnu kinnistud Liiküla 
külas, vastavalt katastri tunnustega 48301:006:0261 ja 48301:006:0258 ning 
suurustega 3130m² ja 3220m²,  olemasolevate sihtotstarvetega maatulundusmaa-
M-011. 
Maa-ala asub Saaremaa põhjarannikul, Orissaare-Leisi-Mustjala riigimaantee 
nr.21129 ja Läänemere vahelisel maa-alal, piirnedes loodest Läänemerega, läänest 
ja lõunast Kurdi kinnistuga (katastri tunnusega 48301:006:0441) ja idast Kalda 
kinnistuga ((katastri tunnusega 48301:006:0421). 

 

3.2. Olemasoleva ruumi kirjeldus (hooned, teed, haljastus, maastik, trassid), 
maaüksuste struktuuri ja kehtivate kitsenduste kirjeldus: 

Olemasolevalt on Ranna katastriüksusel, tunnusega 48301:006:0261,   pindalaga 
3130m²,  looduslikku rohumaad 1480m², metsamaad 430m² ja muud maad 
1220m² ning Rahnu katastriüksusel, tunnusega 48301:006:0258,   pindalaga 
3220m²,  looduslikku rohumaad 1570m², metsamaad 330m² ja muud maad 
1320m².  
Rannal asuvad vanade lautrikohtade asemed. Maa-ala läbib ida-lääne suunaline 
eratee, mille lõunapoolses servas asuvad kahe hoone varemed. 
Maa-alale pääseb riigimaanteelt nr.21129 Orissaare-Leisi-Mustjala, Varese 
sadama teed pidi üle eravalduste piki mere äärt (vt. joonis DP-5, Juurdepääsutee.). 
Maa-alal kehtivad järgmised kitsendused:  
1. Looduskaitseseaduse § 36 „Vaba läbi- ja juurdepääsu tagamine“  Rannal 

või kaldal asuva kinnisasja valdaja on kohustatud tagama inimeste ja loomade 
vaba läbipääsu kallasrajal veeseaduse § 10 (Kallasrada-10m kaldariba avaliku 
veekogu, Läänemere, avalikuks kasutamiseks) tähenduses. 

2. Looduskaitseseaduse §37 „Ranna ja kalda piiranguvöönd“  Ranna või 
kalda piiranguvööndi laius Läänemere ääres on 200m.  

3. Looduskaitseseaduse § 38 „Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd”- vähendatud 
Mustjala valla Külade üldplaneeringuga Ranna (48301:006:0261) ja Rahnu 
(48301:006:0258) katastriüksustel nimetatud katastriüksuseid läbiva 
põhikaardile kantud pinnasteeni, vt Keskkonnaameti 09.12.2010 kiri nr HLS 
14-4/42822-3 ja skeem:  

4. Looduskaitseseaduse § 39 „Ranna ja kalda veekaitsevöönd“ Ranna või 
kalda veekaitsevööndi ulatus ja kitsendused on sätestatud veeseaduses, § 29 lg 
1.- 20m maakatastri kaardil märgitud veekogu piirist on keelatud 
majandustegevus 

 
3.3. Üldplaneeringust tulenevate tingimuste kirjeldus: 

Mustjala Vallavolikogu on 29. aprillil 2011.a otsusega nr 14 kehtestanud Mustjala 
valla Külade üldplaneeringu. Kehtestatud Külade üldplaneeringuga on enne selle 
algatamist menetlusse võetud detailplaneeringute menetlemine otsustatud jätkata 
väljastatud lähteseisukohtade alusel, millised ei ole üldplaneeringu põhilahenduse 
muutmise aluseks planeerimisseaduse tähenduses.  
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Vastavalt üldplaneeringule on planeeritava maa-ala reserveeritud elamualana E1. 
Elamualad on eristatud piirkondade põhiselt vastavalt alal lubatud 
kõrvalkasutusele. 

Elamualale E1 on iseloomulikud tiheda korrapäratu kobarana paiknevatest 
taludest koosnevad sumbkülad. Need alad tunnistatakse miljööväärtuslikeks 
hoonestusaladeks (vt ka ptk 2.3.2), kus tuleb vältida ajalooliste külade 
asustusstruktuuri muutmist. Enne 1940. a olnud elamukohad võib algses mahus 
hoonestada üldjuhul ilma piiranguta (vt ka ptk 2.3). Uued hooned ei tohi olla 
suurema mahu ja gabariitidega, kui olemasolevad. Ühele maaüksusele võib 
ehitada ühe väikeelamu (ühe- või kahepoolse viilkatusega) ning elamu juurde 
vajalikud ühekorruselised majapidamise abihooned (nagu näiteks kuur, 
individuaalgaraaž ja saun) ja põllumajanduse (talu), metsa-, jahi- ja 
kalamajandushooned. Täiendavalt võib ehitada majutus- ja toitlustushooned.  

Paaris- ja ridamaju ei ole lubatud ehitada. Maaüksuse minimaalne laius kitsamas 
suunas ei tohi olla alla 50 m. Minimaalne maaüksuse suurus millele antakse 
ehitusõigus on 1,5 ha.  

Ehitusõiguse tagava maaüksuse minimaalse suuruse määratlemisel on lähtutud 
soovist säilitada traditsiooniline asustustihedus kui piirkonna üks väärtusi. 
Eesmärki tagav maaüksuse minimaalne suurus leiti analüüsides vallas 
väljakujunenud asustusstruktuuri, ajalooliste hoonestuskohtade paiknemist, võttes 
arvesse varem menetletud planeeringuid ja uurimustöid ning kohalike 
kogukondadega läbi rääkides.   

 Mustajala valla Külade üldplaneeringu punktis  2.3.1  on toodud ehituslikud 
piirangud rannaalal, nendest tulenevalt on Ranna ja Rahnu detailplaneeringu 
koostamisel ehituslike tingimuste määramisel lähtutud algatamisel väljastatud 
lähteseisukohtadest.  

Kehtiva üldplaneeringuga on määratud tingimused rannaalade asustusstruktuuri 
säilitamise eesmärgil, millega tagatakse rannaalade looduskkeskne ilme. 
Minimaalne maaüksuse suurus, mis tagab ehitusõiguse on  3 ha. 

Ehituslike piirangute kavandamise eesmärgiks on uushoonestuse asustustiheduse 
hajutamine, looduskeskkonna säästlikku kasutamist tagava ehituskoormuse 
määramine, privaatsuse tagamine kinnistuomanike tarbeks. Eesmärki tagava 
uushoonestuse maaüksuse minimaalne suurus leiti analüüsides ja arvestades vallas 
väljakujunenud asustusstruktuuri, ajalooliste hoonestuskohtade paiknemist, võttes 
arvesse varem menetletud planeeringuid ja uurimustöid ning kohalike 
kogukondadega läbi rääkides.  

Kehtiva üldplaneeringuga on ranna ja kalda ehituskeeluvööndis üldjuhul uute 
hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.  

Vastavalt Mustjala valla Külade üldplaneeringule on ranna-alad kõige suurema 
avaliku huvi objektiks maakonnas. Avalike ehk üldiste huvide tagamiseks tuleb 
teisi huve piirata, arvestades sealhulgas kohalikke vajadusi. Avalike huvide 
tähtsustamisega randadel tagatakse üldjuhul ka rohelise võrgustiku sidusus. 
Piisaval hulgal avalikult kasutatavaid alasid ja juurdepääsud rannale ning 
kallasrajale leevendaks survet eramaadele ja vähendaks võimalikke konflikte 
ranna kasutamisel.  
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Arvestades liivarandade piiratud levikut Saare maakonnas, tuleb kõikidele 
liivarandadel asuvatele traditsioonilistele/populaarsetele supluskohtadele tagada 
avalik juurdepääs ja kasutus.  

Omavalitsustel tuleb võimaldada vastavalt maakonna teemaplaneeringule avalik 
juurdepääs ja kasutus ka kõikidele teistele aktiivselt kasutatavatele 
supluskohtadele. Võimalusel tuleb supluskohtade maa-alad taotleda 
munitsipaalomandisse.  

Saare maakonna rannik omab suurt mereturismialast potentsiaali, samuti tuleb 
säilitada võimalused kutseliseks ja harrastuskalapüügiks. Selleks tuleb tagada 
avalikud juurdepääsud kõikidele olemasolevatele ja kavandatavatele paadi- ja 
külalissadamatele.  

Merevaadete säilitamine ja parimatele vaatekohtadele juurdepääsu tagamine on 
samuti rannaalade avaliku kasutuse huvides. 

Vastavalt eeltoodule on käesolev detailplaneering kooskõlas Mustjala valla 
Külade üldplaneeringuga. 

 
 

3.4. Kehtivate detailplaneeringute nõuded ja nendega arvestamise vajadus 
 

Teadaolevalt ei ole planeeritaval maa-ala osas kehtivaid detailplaneeringuid. 
 

4. PLANEERINGUGA KAVANDATU 

 
1.1. Planeeringu üldlahendus ja avalik ruum: 

 

Kruntide moodustamine 
Planeeritaval maa-alal kruntimist ei teostata, maatulundusmaa sihtotstarbega 

kinnistutele määratakse eraldi katastriüksusena konkreetne õueala (vastavalt 
katastriüksuste sihtotstarvete liikidele ja nende määramise korrale, Vabariigi 
Valitsuse 23. oktoobri 2008.a määrus nr 155, §7 Sihtotstarbe määramise erisused 
lg (4) maatulundusmaa sihtotstarbe koosseisu arvatakse järgmised kõlvikud. 
Haritav maa, metsamaa, looduslik rohumaa, õuemaa ja muu maa,),  elamumaa 
sihtotstarbega  (vt joonist DP-3). 

 
Planeeringu järgsed krundid: 

 

Krundi 
aadress 

Pindala  
m² 

Katastriüksuse planeeritav sihtotstarve 

Ranna 3130 Maatulundusmaa-M-011-100% 
(s.h. elamumaa ca 810m²) 

Rahnu 3220 Maatulundusmaa-M-011-100% 
(s.h. elamumaa ca 497m²) 
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Kruntide ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ehitistele 
Vastavalt Mustjala valla ehitusmäärusele, kinnitatud Mustjala Vallavolikogu  

19.septembri 2003. a  määrusega nr 9, muudetud Mustjala Vallavoli-kogu 08. 
aprill 2005. a  määrusega nr 6; 27. mai 2005. a  määrusega nr 9; 07.aprilli 2006.a 
määrusega nr 4, 28. novembri 2008. a määrusega nr 13  

§ 28.  Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused: 

(3)Elamu arhitektuurilised ja ehituslikud lisatingimused: 
1. suurim lubatud ehitusalune pind koos liidetud kõrvalhoonega kuni 150 m2; 
2. suurim lubatud ehitusalune pind ilma kõrvalhooneta kuni 120 m2; 
3. suurim lubatud katuseharja absoluutkõrgus maapinnast 8 meetrit; 
4. katusekalle kahepoolse viilkatusega 30°-42°; 
5. katusekalle ühepoolse viilkatusega 15°-20°; 
6. välisseinte viimistlus: puit, palk, looduslik kivi, tellis; 
7. katusematerjal: looduslik materjal, plekk, papp, katusekivi, eterniit; 
8. sokliosa: betoon, looduslik kivi või postvundament; 
9. värvilahendused projekteerimistingimuste väljastamisel. 

 
(4)Üksikelamu või suvila või aiamaja juurde kavandatavate maja-

pidamisabihoonete (nagu näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun), välja arvatud 
põllumajanduse (talu-), metsa-, jahi- ja kalamajandushoonete, arhitektuurilised 
ja ehituslikud lisatingimused: 

1. suurim lubatud ehitusalune pind kuni 30 m2; 
2. suurim lubatud katuseharja kõrgus maapinnast 5 meetrit; 
3. välisseinte viimistlus: puit, palk, looduslik kivi, tellis; 
4. katusematerjal: looduslik materjal, plekk, papp, katusekivi, eterniit; 
5. sokliosa: betoon, looduslik kivi või postvundament; 
6. värvilahendused projekteerimistingimuste väljastamisel. 

 
Vastavalt Mustjala valla Külade üldplaneeringule on planeeritavatel Ranna ja 

Rahnu kinnistutel Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit vähendatud nimetatud 
katastriüksuseid läbiva põhikaardile kantud pinnasteeni, 

Kuna planeeringuga taotletakse suvemajade ehitamist ja olemasolevad kinnistud 
on väga väikesed, siis planeeringuga antakse ehitusõigus mõlemale kinnistule 
ainult ühe hoone jaoks, (vt. planeeringu joonist DP-3) maksimaalse ehitusaluse 
pinnaga 90m², maksimaalse kõrgusega 8m maapinnast. Arhitektuurselt peavad 
planeeritavad suvemajad olema vormilt lihtsad ja harmoneeruma ümbritseva 
looduskeskkonnaga oma kompositsiooni, sümmeetria ja viimistlusmaterjaliga. 
Hoone välisviimistlusel kasutada looduslähedasi ja naturaalseid materjale. 

• katusekalle kahepoolse viilkatusega 30°-42°, katusekalle ühepoolse 
viilkatusega 15°-20°; materjaliks sindel (puit ja ruberoid), katusekivi või 
plekk; 

• Välisseinad: puit, palk, looduslik kivi, tellis; 
• Nähtav sokliosa: betoon, looduslik kivi või postvundament; 
• Piirdeaiad: lattaed, kivi-puitaed või kiviaed, maksimaalse kõrgusega 1,4m. 
• Lubatud tulepüsivusklass: TP-3. 
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Planeeritava maa-ala rannal paiknevad vanade lautrikohtade asemed, 
planeeringuga nähakse ette nende korrastamine ja uuesti kasutusele võtmine 
(külarahvale tagatakse vaba ligipääs randa sh. kallasrajale). 

 Parkimine lahendatakse kruntidel ehitusprojekteerimise käigus, vähemalt kahele 
sõiduautole.  

Vastavalt krundi omanike soovidele ja vajadustele võib istutada ilu- ja viljapuid 
ja teisi haljastuse elemente hoonestuse ümber.  

 
Planeeritavale maa-alale lähim ühistranspordi peatus paikneb Orissaare-Leisi-

Mustjala riigi kõrvalmaantee nr.21129 ääres, Liiküla bussipeatus, kaugus ca 0,9 
km planeeritavast maa-alast.  

Lähim administratiivne keskus, põhikool-lasteaed (koos spordisaaliga), 
rahvamaja, raamatukogu, postkontor, perearstikabinet, apteek, loodusmaja ja 
kauplus paiknevad Mustjala külas. 

Võhma külas paikneb lähim kauplus ja raamatukogu.  
Kruntidele on planeeritud paigaldada oma prügikonteinerid. Olmejäätmete vedu 

toimub valla territooriumil organiseeritult vastavalt kehtivale jäätme-
hoolduseeskirjale. Kinnistu-omanikel on kohustuslik ühineda Mustjala vallas 
korraldatud jäätmeveoga. Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale tuleb jäätmevedajaga 
sõlmida jäätmeveo leping, mille abil tagatakse koordineeritud jäätmevedu. 

 
1.2. Tehnovõrkude lahendus 

 

• Elektrivarustus  
Maa-ala elektrienergiaga varustamiseks on väljastatud Eesti Energia Asi 

Jaotusvõrgu Saarte piirkonna poolt tehnilised tingimused detailplaneeringuks, 
Nr.92, 19. oktoober 2004. a. Maa-ala elektrivarustuseks on vaja Põllu talu 
piirkonda ehitada uus 10/0,4kV alajaam, ühendatuna Liiküla-Varese 10kV liini 
toitele (vt. joonist DP-4, Planeeritud elektriühendus.) 0,4kV madalpingekaabel 
Niidiotsa ja Kurdi maaüksustel kulgeva tee äärde. Jaotus-liitekapp on paigutatud 
Ranna ja Rahnu kinnistute piirile, ligipääsetavasse kohta. Krundisisesed võrgud 
alates liitumiskapist lahendatakse koos hoonete elektrivarustuse projektiga.  

Planeeritud madalpingekaablitele teiste kinnistute tarbeks kehtib 
trassikaitsevöönd 1m ulatuses mõlemale poole trassi telge (vt. joonis DP-3.) 
(Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19.05.2008 määrus nr 19 
“Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”). 
• Sidevarustus  

Planeeritava maa-ala arendajal puudub huvi liituda Elion Ettevõtted OÜ 
sidevõrkudega. Sideühendus tagatakse mobiili- või raadiosidega. 
• Veevarustus ja kanalisatsioon 

Ranna ja Rahnu kinnistutele on joogivee tarbeks planeeritud oma puurkaevud, 
kaevuhooldustsooniga 10m. Kaevu rajamisel jälgitakse veehorisontide paiknemist 
ja koostatakse kaevu projekt.  

Kuna planeeritava maa-ala põhjavesi on kaitsmata kanaliseeritakse reoveed 
kogumiskaevudesse, mis ehitatakse välja vastavalt kehtivatele ehitusnormidele ja 
tühjendatakse vastavalt Mustjala valla jäätmekäitluseeskirjale.  
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• Sadeveekanalisatsioon ja drenaaž 
Hoonete ja teede ümbruses olevad sademeveed juhitakse vertikaalplaneerimise 

võtteid kasutades looduslikele haljasaladele, vältides sademevete valgumist 
naaberkruntidele. 
• Soojavarustus 

Planeeritud hoonete küte lahendatakse lokaalsena hoonete projekteerimise 
käigus kas elektri-, vedel- või tahkeküttena (sinna alla kuulub ka soojuspump), 
lähtuvalt energiatõhususest ja omaniku vajadustest. Ei ole lubatud kasutada 
kivisütt jms. 

 
 

1.3. Tuleohutusnõuded 
 

Tuleohutusnõuete juures tuleb planeeritava maa-ala uute hoonete 
projekteerimise käigus lähtuda Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusest 
nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”.  Hooned on 
tuleohutusklassiga TP-3, kasutusviis I (elamud ja eluruumid).  

Maa-ala väline tuletõrjevesi saadakse Ranna kinnistule planeeritud tuletõrje 
veehoidlast (mahtuvusega 25m²), mis saab toite Ranna kinnistule kavandatavast 
kaevust. Tuletõrje veevõtukaev ehitatakse välja vastavalt nõuetele, tagades 
aastaringse veekasutuse. 

Tuletõrje veevõtukaevu juures on tagatud autode manööverdamiseks 12mx12m 
plats. 

 
1.4. Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused. 

 

Vastavalt Saare maakonna teemaplaneeringule Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused, on Saare maakonnas kõrge esteetilise ja 
puhkeväärtusega eelkõige ranna-alad.  

Saare maakonnas moodustab rohelise võrgustiku Mere rand piiranguvööndi 
ulatuses – üldjuhul 200 m, millele üleujutatavatel randadel lisandub üleujutatava 
ala laius. Arvestades maakonna saarelisust on mere rand üks tähtsamaid koridore 
võrgustiku sidususe ja territoriaalse terviklikkuse tagamiseks. 

Rohelise võrgustiku toimimise kõige olulisem meede  on võrgustiku 
terviklikkuse/sidususe tagamine. Selleks on rohelise võrgustiku aladel Saare 
maakonnas järgmised tingimused:  

Maakonna teemaplaneeringuga märgitakse, et olulisim vahend asustuse 
suunamisel rohelises võrgustikus on üldplaneering. Asustuse planeerimisel tuleb 
lähtuda konkreetse piirkonna eripäradest ja vajadustest.  

Uute kompaktse hoonestusega alade kavandamisel rohelise võrgustiku aladel, 
tuleb näha ette ka rohealade hõivamist leevendavad meetmed. Leevendava 
meetmena tuleb elamumaade kavandamisel võimalikult säilitada kõiki 
looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, nagu ka puuderivisid, hekke, kiviaedu ja 
-kuhilaid, kraave  jne olenemata konkreetsest liigilisest koostisest, maakasutusest 
või maaomandist. Leevendavaks meetmeks võib olla ka rajatav haljastus. Lisaks 
ökoloogilisele funktsioonile täidab mitmesugust liiki haljastus ka muid 
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funktsioone – avalikud puhkealad (pargid ja kallasrada), piiratud kasutusega 
puhkealad (eramute aiad), esteetilised ja kujunduslikud elemendid (koduaiad) jt.  

Mustjala valla Külade üldplaneeringuga on täpsustatud Saare maakonna 
teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused  
seatud rohelise võrgustiku toimimist tagavaid üldisi tingimusi/meetmeid 2.3.3  
Ehituslikud piirangud rohelise võrgustiku alal: 

Üldplaneeringuga on rohelist võrgustikku liigendatud - lisandunud on puhverala  
ja astmelaud. Rohelist võrgustikku on täpsustatud tulenevalt valla üldplaneeringu 
mõõtkavast ja vastavalt looduslikele tingimustele arvestades ühtlasi kavandatud 
maakasutuse ning infrastruktuuridega. Võrgustiku täpsustamisel on arvesse 
võetud valla jaoks olulised looduskooslused ning väärtuslikud maastikumiljööga 
alad, et moodustuks terviklik nii maakondlikke kui ka valla seisukohalt tähtsaid 
alasid hõlmav võrgustik.  

Külade üldplaneeringuga on seatud täiendavad tingimused rohelise võrgustiku 
toimimise tagamiseks. Allpooltoodud ehituslikud piirangud on kavandatud 
uushoonestusele. Eesmärgiks on tagada rohevõrgustiku alade sidusus, hajutada 
asustustihedus, tagada privaatsus kinnistuomanikele ja hoida looduskeskkonna 
jätkusuutlikku toimimist. Eesmärki tagav maaüksuse minimaalne suurus leiti 
analüüsides varem menetletud planeeringuid ja uurimustöid ning kohalike 
kogukondadega läbi rääkides:  

•  Säilitada tuleb rohelise võrgustiku alade terviklikkus ja vältida terviklike 
loodusalade killustumist;  

•  Rohekoridori- ja puhveralal (planeeritavad Ranna ja Rahnu kinnistud 
paiknevad vastavalt Mustjala valla Külade üldplaneeringuga sellel alal): Tuleb 
säilitada rohekoridori laius, mis tagab koridori püsimise ja toimimise. Koridori 
aladele ehitades peab vähemalt 70 m laiune looduslikest aladest moodustuv (sh 
olemasoleva haljastusega või rajatava haljastusega) koridori riba jääma 
katkematuks (ehk sidusaks). Lisaks peab koridori alale rajatavate majade õuealade 
või maaüksuste piirete vahekaugus olema vähemalt 200 meetrit.  

Puhveralal tuleb tagada sidusalt kulgevate looduslike koosluste olemasolu 
minimaalselt 70% ulatuses. Sidususe tagamiseks on võimalik rakendada 
kompenseerivaid meetmeid (metsastamine, põõsarinde rajamine, puude 
istutamine võrade liitumisega, jms);  

•  Nii eraomandis olevate kui ka avalike rohealade koostoimimine on 
rohestruktuuri kui terviku jaoks vältimatult oluline.  

 
  Puhverala on käesolevas planeeringus tuumalasid ümbritsev üleminekuala - 

(kaitse) puhver. Leevendav ala intensiivsema inimtegevuse surve ja rohelise 
võrgustiku elementide vahel.  

   
Vastavalt Saare maakonna teemaplaneeringule Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused on kajastatud punktis  5.1 Avalik huvi ranna-
alasid järgnevalt: 

Ranna-alad on kõige suurema avaliku huvi objektiks maakonnas. Avalike ehk 
üldiste huvide tagamiseks tuleb teisi huve piirata, arvestades sealhulgas kohalikke 
vajadusi. 

Peamised avalikud huvid ranna-alal on tagatud, kui: 
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•  inimtegevus ei avalda rannikule olulist ega pöördumatut negatiivset mõju ja  
ranniku väärtus ajas säilib või tõuseb; 

•  juurdepääs rannale sh. kallasrajale on tagatud; 
•  avalikud supelrannad, supluskohad ja puhkealad on määratletud ja tagatud 

nende kasutusele võtmine. 
Merevaadete säilitamine ja parimatele vaatekohtadele juurdepääsu tagamine on 
samuti ranna-alade avaliku kasutuse huvides. 
 

1.5. Keskkonnakaitse. 
 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 
(vastu võetud 22.02.2005, viimati muudetud 21.12.2011) §6-le  „Olulise kesk-
konnamõjuga tegevus“, arendaja ei kavanda antud planeeringualal olulise 
keskkonnamõjuga tegevusi. 

Keskkonnakaitselised abinõud planeeritaval alal on : 
- majandus-joogiveega varustamine on lahendatud planeeritavate puurkaevudega  
- kanaliseerimine on ette nähtud keskkonnakaitselistele nõuetele vastavatele 

kogumiskaevudega, mille tühjendusteenust osutab vastavat litsentsi omav firma 
- tahkete olmejäätmete käitlus lahendatakse kohaliku omavalitsuse poolt 

kehtestatud korra kohaselt vastava jäätmekäitlusfirmaga sõlmitud lepingute alusel 
igal kinnistul eraldi 

- juurdepääsuks kasutatakse olemasolevat ajalooliselt väljakujunenud teed 
- hoonestuse rajamisel eemaldada pealmine väärtuslik kasvupinnase kiht kuni 

40cm sügavuses, pinnast kasutada hiljem haljastamisel. Planeeringualal ei ole 

lubatud pinnase juurde ega äravedu planeeritavalt kinnistult. 
- hoonete küttesüsteemide projekteerimisel arvestada kaasaegsete ja atmosfääri 

vähem saastavate kütteliikide võimaliku kasutamisega. 
- ehitamise ajal tuleb säilitada olemasolev kõrghaljastus, s.t. ehitustegevus tuleb 

hoida kavandatud hoonestusalade piires, säästes puid. Säilitada krundi rannaalal 
olev loodusväärtus 

- ehitusprojektis loodussäästlike lahenduste kasutamine peaks olema primaarne. 
Keskkonnale negatiivsete mõjude ilmnemise korral tuleks kasutada mõjusid 
leevendavaid meetmeid. 

 
Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et käesoleva detailplaneeringu ellurakendamine 

olulisi ja vältimatuid negatiivseid keskkonnamõjusid kaasa ei too, kui edaspidi 
elamute ehitamise ja kasutamise käigus arvestatakse kehtivate keskkonnaalaste 
nõuetega ja peetakse kinni headest tavadest.  

 
1.6. Energiatõhusus. 

 

Alates 01.01.2009 jõustub majade energiamärgise nõue. Hoonete küttesüsteemi 
valikul juhinduda küttesüsteemi energiatõhususest. 

Hoonete projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a 
määrusest nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded“.  
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1.7. Piirkonna liikumise ja liikluse võimalused. Teede hooldus. 
 

Maa-alale pääseb riigimaanteelt nr.21129 Orissaare-Leisi-Mustjala, Varese 
sadama teed pidi üle eravalduste piki mere äärt (vt. joonis DP-5, Juurdepääsutee). 
Planeeritud maa-ala läbiv tee on võimalik tõsta kinnistu lõuna piirile, tagades 
läbipääsu naabermaaüksustele. Tuletõrjeveehoidla juurde on kavandatud autodele 
ümberpööramise koht, vastavalt 12m×12m. 

Parkimine lahendada planeeritaval alal krundisiseselt (igaüks oma krundil). 
Maaomanikud peavad sõlmima omavahelise notariaalse lepingu juurdepääsutee 

kasutamise ja hooldamise osas. Lume lahtilükkamine korraldatakse vastavalt 
kokkuleppele vallaga.  

Lähtudes Mustjala valla külade üldplaneeringust ei anta planeeritud hoonetele 
ehitusluba enne kui juurdepääsutee on viidud vastavusse päästeteenistuse 
nõuetega. 

 
1.8.  Piirkonna turvalisus 

 

Korrashoid on üks tähtsamaid tegureid. Korrastatud keskkonnas on meeldiv 
viibida ja selles tekib turvatunne. Seega tuleb ehitustegevuse lõppedes alad 
koheselt korrastada ja lõplikult viimistleda, nii on ala kahjustamise tõenäosus 
palju väiksem. Prügiladustamisel kasutada süttimatust materjalist suletavaid 
prügianumaid, süttiv prügi kiirelt eemaldada. 

Juurdepääs, selle nähtavus ja vaateväli. Korrektselt väljaehitatud ja selgelt 
eristatud juurdepääs koos piisava valgustusega vähendavad kuritegevuse riske.  

Maa-alal kasutada naabrivalvet. Turvalisust tõstab ka turvateenuseid pakkuva 
firmaga valvelepingu sõlmimine. 

Vargused ja vandalism. Pimedad nurgatagused ja hoov tekitavad järelvalveta 
tunde ning hõlbustavad kuritegevust. Jälgida tuleb ka hoonete tagumisi sissepääse, 
mis ei ole tänavalt nähtavad, paigaldades neile liikumisanduriga varustatud 
valgustid.  

Hoone sisenemisruumid varustada turvalukkudega, aknad-uksed ehitada 
tugevate raamide ja klaasidega. 
 

1.9. Täiendavate servituutide vajadus 
 

Servituudi/ 
kitsenduse tüüp 

Teeniv 
kinnisasi 

Valitsev 
kinnisasi 
või isik 

Tingimus Ruumiline ulatus 

Tehnovõrkude 
servituut, aluseks  
AÕS §158 
„Tehnovõrgud ja 
rajatised“ 

Ranna ja 
Rahnu  
kinnistu 

Ranna ja 
Rahnu  
kinnistu; 
AS Jaotus- 
võrk; 

maa kasutajal pidada 
kinni krunti läbivate 
tehnovõrkude ja 
rajatiste kaitse 
eeskirjadest; 

2m mõlemale poole 
tuletõrje veevõtu-
kaevu toitvat 
veetorustiku 
telgjoont; 
1m mõlemale poole 
madalpingekaabli 
telge; 
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Teeservituut, 
aluseks AÕS  
§ 156 „Juurde-
pääs avalikult 
kasutatavale 
teele“ 

Ranna ja 
Rahnu  
kinnistu 

Ranna ja 
Rahnu  
kinnistu 
ranna 
äärsed 
kinnistud 
Varese 
sadamani; 

tagada juurdepääs 
avalikult 
kasutatavale teele ja 
tuletõrje veehoidlale 

3,5 m laiune tee 
maa-ala ja  autode 
ümber-pööramise 
plats 12m×12m 
tuletõrje veehoidla 
juures; 

 

Omanik (arendaja) on kohustatud tagama detailplaneeringuga määratud 
servituutide seadmise ja registreerimise kinnistusraamatus enne 
detailplaneeringuga ette nähtud hoonetele ehituslubade väljastamist. 

 

1.10. Kehtivad kitsendused 
 

1. Looduskaitseseaduse § 36 „Vaba läbi- ja juurdepääsu tagamine“  - 
rannal või kaldal asuva kinnisasja valdaja on kohustatud tagama inimeste ja 
loomade vaba läbipääsu kallasrajal veeseaduse § 10 (Kallasrada-10m 
kaldariba avaliku veekogu, Läänemere, avalikuks kasutamiseks) tähenduses. 

2. Looduskaitse seaduse §37 „Ranna ja kalda piiranguvöönd“ - 200m lääne 
merest – Niidi kinnistu paikneb osaliselt ranna ja kalda piiranguvööndis  

3. Loodus-kaitseseaduse §38 „Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd “- 
vähendatud Mustjala valla Külade üldplaneeringuga Ranna 
(48301:006:0261) ja Rahnu (48301:006:0258) katastriüksustel nimetatud 
katastriüksuseid läbiva põhikaardile kantud pinnasteeni, vt Keskkonnaameti 
09.12.2010 kiri nr HLS 14-4/42822-3 ja skeem. (vt. joonist DP-2 
„Tugiplaan“)  

4. Loodus-kaitseseaduse § 39. „Ranna ja kalda veekaitsevöönd“ – 
Läänemere ääres 20m 
 

 

 


