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SELETUSKIRI.  
 

1. ÜLDOSA. 
 
• Detailplaneeringu ala asukoht ja suurus: 
Planeeritavaks objektiks on Mustjala vallas, Ninase külas asuv Männiku-Lautri 
katastriüksus, suurusega 5376 m². Katastriüksuse tunnus on 48301:001:0496, 
sihtotstarve on kinnistul üldkasutatav maa. 
 
• Planeeringu eesmärgid: 
Katastriüksusele planeeritavate ehitiste ehitusõiguse seadmine, servituutide 
vajaduste määramine, mehaanilse transpordiga liikumise teede, tehnovõrkude, 
lõkkeplatsi, mänguväljakute ja haljastuse põhimõtteline planeerimine.  

2. LÄHTESITUATSIOON.   
 
Lähtematerjalideks on: 

 
• Maareformiseadus 
• Maakatastriseadus 
• Ehitusseadus 
• Planeerimisseadus 
• Looduskaitseseadus 
• Veeseadus  
• Asjaõigusseadus 
• Saare maakonna planeering 2015 
• Saare Maakonna teemaplaneering ``Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused`` kehtestatud 28.04.2008 a. 
• Mustjala valla osa-üldplaneering 
• Mustjala valla arengukava 2009-2020 
• Mustjala vallavolikogu otsus nr. 28, 25. november 2011 a. detailplaneeringu 

algatamise kohta. 
• Planeeritava ala geodeetiline alusplaan, koostatud septembris 2012 a. OÜ 

A.M.T. Invest poolt. 
• Katastriüksuse plaan 
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Olemasoleva ruumi kirjeldus: 
 
Planeeritavaks objektiks on Mustjala vallas, Ninase külas asuv Männiku-Lautri 
katastriüksus, suurusega 5376 m². Katastriüksus on mõõdistatud L-EST´97 
koordinaatide süsteemis.  
 
Maa kasutamise sihtotstarve on üldkasutatav maa-100%. Krundi omanik on Mustjala 
vald. 
 
Põhilise osa katastriüksusest moodustab männimets, sekka ka Saaremaale nii omaseid 
kadakaid. Rannavallist mere poole on kasvanud lehtpuu võsa.  
Idas on kinnistu piiriks Küdema laht. Piki rannajoont, ~20 m kaugusel veepiirist,  
kulgeb looduslik järsak. Absoluutkõrgused -0,17 m kuni +4,13 m. Järsakust lääne 
poole on planeeringuala  valdavalt tasane. Järsakult avaneb kaunis vaade merele.  
Männiku-Lautri katastriüksuse piirinaabriteks on Laiuri kü. ja Männiku-Ranna kü. 
Katastriüksus on hoonestatud. Katastriüksusel paikneb paadikuur, ehitusaluse 
pindalaga 19 m². 
 
Männiku-Lautri katastriüksus asub Ninase poolsaare idaosas.  
Katastriüksus piirneb Küdema lahe hoiuala veealaga. 
 
Kavandatava tegevuse mõju Küdema lahe hoiuala kaitse-eesmärkidele on hinnatud 
neutraalseks. Kuhjuvat ega kumuleeruvat mõju ei esine. Kaitse-eesmärkides 
nimetatud elupaigatüüpidest esineb ainult – esmased rannavallid (1210). Kaitstavatest 
taimeliikidest ei esine ühtegi. Kaitstavatest linnuliikidest ühelgi pesitsuspaika ei esine.  
 
Katastriüksus on antud munitsipaalomandisse. Vallavolikogu 30.09.2011 otsuse nr. 21 
alusel on MTÜ Ninase Küla Seltsi ja vallavalitsuse vahel sõlmitud avaliku kasutamise 
ja maa rendileping. 
 
Detailplaneeringuala asub maa-alal, mille kohta Mustjala Vallavolikogu on 
23.01.2004 a. vastu võtnud otsuse nr. 7 ``Ninase poolsaare üldplaneeringu (Mustjala 
valla osa-üldplaneeringu) kehtestamine``. Üldplaneeringu ala on määratletud 
tervikuna detailplaneeringu kohustusega alana. Üldplaneeringu alusel on tehtud 
ettepanek Männiku-Lautri katastriüksusel (48301:001:0496) ehituskeeluvööndit 
vähendada 20 meetrini.  
 
Detailplaneeringust huvitatud osapooled on: kohalik kogukond, inimesed väljastpoolt 
kogukonda, kohalik omavalitsus, riik, valitsusvälised organisatsioonid. Avaliku huvi 
objektiks on juurdepääs Läänemerele, võimalus kasutada ranna puhkevõimalusi, 
tervislike eluviiside edendamine. 
 
Detailplaneeringualal muinsuskaitseobjekte ei asu, seega ei ole eeldatavat ohtu 
kultuuripärandile. Avalikes huvides rajatav avalik lautrikoht paadisillaga võimaldab 
nii juurdepääsu Läänemere rannale kui ka kasutada ranna  puhkevõimalusi.  
 
Ninase poolsaarel on kehtiv üldplaneering, mille alusel on ette nähtud lautrikoha 
taastamine kuna planeeritav rannaala oli enne 1940. aastat kasutusel lautrikohana ja 
maa-alal asusid paadi ning võrgukuurid.  
 
Kruusakattega juurdepääsutee Tõlli-Mustjala-Tagaranna riigimaanteelt on olemas ja 
uue rajamiseks puudub vajadus.  
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3. PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS JA AVALIK RUUM  
 
Männiku-Lautri katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarbeks on üldkasutatav maa. 
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, teede ja liikluskorralduse 
määramine, parkimise, tehnovõrkude, rajatiste ja haljastuse planeerimine.  
 
Antud hetkel on piirkonnas puudus kohast, kus korraldada küla kokkutulekuid, 
võimaldada noortel mängida spordi- ja maastikumänge. Korraldatud üritused on olnud 
siseruumide puudumisel sõltuvuses ilmastikutingimustest. Nii saab luua võimaluse 
kinnistu territooriumil vaba-aja veetmiseks 
 
Antud hetkel paikneb katastriüksusel paadikuur, ehitusaluse pindalaga 19 m². 
 
Küla arengu huvides planeeritakse lisaks olemasolevale paadukuurile, paadikuuri 
kõrvale, Ninase küla seltsimaja. Seltsimaja ehitusalaseks pindalaks planeeritakse kuni 
40 m². Hoone ette planeeritakse terrass, vaatega merele. Terrassile on võimalik 
paigutada täiendavad lauad-toolid. Olemasolev paadikuur ja planeeritav seltsimaja 
asuvad kinnistu lõunaosas. Samasse kõrvale, looduslikult lagedale alale, planeeritakse 
võrkpalliväljak. Seltsimajast lõunasse on planeeritud puurkaev. Kaevust saavad 
külastajad puhast joogivett ja on rahuldatud ka kätepesu vajadus.  
 
Kinnistu keskossa, juurdepääsutee lähedusse, on vajalik paigaldada prügikonteinerid 
ja konteiner käimlad.  
 
Parkimine on kavandatud kahes osas. Olemasolevast juurdepääsuteest põhja suunas, 
kuhu on planeeritud 8 kohaline parkimine ja samuti on võimalik parkida 
olemasolevast juurdepääsuteest lõuna suunas, kuhu on planeeritud 4 parkla kohta.  
 
Kinnistu põhjaosasse planeeritakse rajada paargu. Paargu eesmärk on seltsimaja 
külastavate külaelanike teenindamine. Avaneb võimalus värskelt püütud kala 
suitsutada. Samuti on see heaks varjualuseks tuulist ja vihmaste ilmade korral. 
 
Paargu lähedusse rajatakse lõkkeplats koos istepinkidega.  
 
Männiku-Lautri kinnistu on koht, kus on ajalooliselt randunud rannakalurid oma 
paatidega. Ka praegu on see koht aktiivselt kasutuses. Mustjala valla arengukava 
2009-2020 eesmärk 2: Lautrikohad ja väikesadamad on taastatud ja korrastatud.  
Vastavalt sellele kavale on ka Ninase küla Männiku Lautri ajalooline paadisild plaanis  
taastada. Selleks on vajalik mere taganemise tulemusena allesjäänud vana rannavalli 
osaline tasandamine, tee rajamiseks, paatide rannale viimiseks.  
 
Planeeritava ala ääres on meri väga madal. Ligipääs veele ja veest maale ebamugav ja 
lausa ohtlikki. Lahenduseks sobib praktiline paadisild, millelt on lihtne paati astuda.  
Planeeritakse ehitada plastpontoonidel ujuv paadisild.  
 
Plastpontoonidel silla osadeks on vee peal püsivad pontoonid, sellele toetuv 
sügavimmutatud puidust sillakonstruktsioon ning kaanelauad. 
Paadisild tuleb enne külmade saabumist kaldale tõsta. Paadisillad tuleks hoiustada 
kindlasti tasasel pinnal, maast lahti, et vältida puidu väändumist. 
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Piki veepiiri, (~30meetri kaugusel) kulgeb Teise maailmasõja jäänuk – kaitsekaevik. 
Kaevik on umbes 1,5 m laiune ja 0,5 m sügav. Kaevik oli kindlustatud rannalt 
korjatud looduslike kividega. Praeguseks on kaevik kohati kokku varisenud ja kinni 
kasvanud. Krundil lõunapool asuv kaevik on planeeritud taastada ja külastajatele 
eksponeerida kui ajaloo mälestist. Võimaldamaks rannale pääsu, tuleb üle kaeviku 
ehitada puidust sillakesed. Seda kohtades, kust kulgeb jalgrada. Ülejäänud kaevik 
tuleb märgistada. Kaevik, mis jääb kinnistu põhjaossa, tuleb kinni katta, kuna ta jääb 
kavandatavale tegevusele ette.  
 
Kõik objektid on kinnistule planeeritud, kasutades ära kinnistu looduslikku struktuuri 
ja eripära. Seega, suuremaid mände langetatakse minimaalselt. Metsaalune tuleb 
võsast puhastada. Samuti tuleb eemaldada rannavallile kasvanud lehtpuuvõsa. 
 
Planeeritaval alal ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme piiridesse. 
Liiklusmüra ekvivalenttase planeeritaval alal on 40-50dB. 
 
Kavandatav tegevus on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Kavandatav tegevus ei riku 
kalda kaitse eesmärke ja ei kahjusta Küdema lahe hoiuala. 
 
4. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS 
 
4.1. Veevarustus ja kanalisatsioon 
 
Krundile rajatava seltsimaja varustamiseks veega on planeeritud rajada individuaalne 
veekaev elektripumbaga.  
 
Ala külastavus jääb alla 50 inimese ööpäevas ja seega võib vee tarbimine olla 
maksimaalselt 5 m³/ööpäevas. 
 
Vastavalt Veeseaduse § 28 lg 3 puurkaevule sanitaarkaitseala ei moodustata, kuna vett 
võetakse ühe kinnisasja tarbeks ja alla 5 m³/ööpäevas. 
 
Eesti Geoloogiakeskuse andmetel on antud piirkonna põhjavesi kaitsmata.  Reovesi, 
mis tekib, koguda kokku ja vedada samuti minema lähimasse reovee kogumiskohta. 
 
Kinnistut külastavatele inimestele paigaldatakse ligipääsetavasse kohta 
konteinerkäimlad. Käimlatena kasutada kuiv- või kompostkäimlaid. Käimlate 
kogumiskastid lasta tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt. 
 
Veetoru paigaldamissügavus on vähemalt 1,2 meetrit allapoole planeeritavat 
maapinda.   Kanalisatsioonitoru paigaldamissügavus on vähemalt 0,6 meetrit.  
 
Krundisisesed vee-ja kanalisatsioonitorustiku välisvõrgud lahendatakse koos 
ehitusprojektiga. 
 
4.2. Sadevete äravool 
 
Männiku-Lautri kinnistut läbib põhi-lõuna suunaliselt looduslik järsak, mis jagab 
kinnistu sisuliselt kaheks. Järsakust läänepoole jääb kõrgem ala, kuhu on ka 
planeeritud külaseltsi tegevuspiirkond. Järsakust ida poole jääb Küdema laht, kuhu 
sadeveed loomuliku kaldega voolavad.  
 
Lisaks jookseb piki kinnistut kaevik/kraav, kuhu samuti suuremate sademete korral 
saab koguneda vesi. Seega, kinnistul puudub liigvesi.   
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4.2. Side     
 
Omanikul ei ole soovi liituda Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi sidevõrguga. 
Sideühendused on võimalikud erinevate sideettevõtete mobiililevi kaudu. 
 
4.3. Elektrivarustus 
 
OÜ Jaotusvõrgu Saarte regioon on väljastanud 22.10.2012a. tehnilised tingimused nr. 
205148.  
 
Planeeringuala elektrivarustus kavandada uue 04 kV maakaabliga Vahe alajaama 
maakaabli fiidrilt F2, algusega Laiuri kinnistul paiknevast jaotuskilbist TK-2 
(13898JK). 
 
Liitumiskilp planeerida kinnistu piirile sissesõidutee äärde. Kilbi asukoht peab olema 
ligipääsetav ja alati vabalt teenindatav. Liitumisjuhtmestik (tarbijakaabel) 
liitumiskilbist tarbimiskohani lahendada kinnistu elektrivarustuse tööprojektiga. 
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: 3x20A.  
 
5. TÄNAVATE  MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE 
PÕHIMÕTTED. 
 
Juurdepääs katastriüksusele on planeeritud mahasõiduga Tõlli-Mustjala-Tagaranna 
riigimaanteelt, mööda olemasolevat kruusateed. Uue tee rajamiseks puudub vajadus. 
Olemasolev juurdepääsutee kulgeb üle Männiku-Ranna ja Laiuri katastriüksuste. 
Juurdepääsuteele seada notariaalne servituut. Tee edaspidise hoolduse ja remondi eest 
vastutavad kinnistute omanikud vastavalt omavahelisele kokkuleppele. 
 
Parkimine toimub krundisiseselt. Sõidukitele on planeeritud 12 parkimiskohta.  
Piki kinnistu põhjapiiri kulgeb puidust lattaed. Männiku-Ranna kinnistu turvalisuse 
tagamiseks planeeritakse rajada lattaed, Männiku-Ranna ja Männiku-Lautri kinnistu 
vahelisele piirile, kuni juurdepääsuteeni. 
 
Detailplaneeringus esitatud teedevõrgustik ja liikluskorraldus võimaldab korraldada 
hooldustegevust. 
 
6. TULEOHUTUSNÕUDED  
 
Planeeritava maa-ala hoone projekteerimise käigus tuleb lähtuda ehitisele ja selle 
osale esitatavatest tuleohutusnõuetest, Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a. 
määrus nr. 315.  
 
Planeeritavate hoonete tulepüsivusklass on TP 3.  
Seltsimaja kasutusviis on IV. 
 
Planeeringuga on tagatud tuletõrjekujad naaberkruntide hoonetest ehituspiirangu 
aladega. Tuletõrjekuja naaberhoonetest on 8 meetrit.  
 
Tuletõrjevesi on planeeritud Saaremaa sadamast, mis asub antud kinnistust ~1 
kilomeetri kaugusel. Tee hoonestuseni peab olema sõidetav ja talvisel hooajal lumest 
puhastatud. Kinnistule on planeeritud parkla, ~550 m². 
Seltsimaja külastajate arv on maksimaalselt 50 inimest. 
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Kuna lõkke tegemine on seni alal toimunud juhuslikult ja sageli ka selleks 
mittesobivates kohtades, on planeeringuga kavandatud kinnistu põhjaosasse üle 1 
meetrise läbimõõduga lõkkekoht. Tuleohutuskuja lõkkekoha ümber on 15 m. Kui 
kujasse jääb haljastust, puude või põõsaste näol, tuleb see tuleohutuskuja raadiuses 
likvideerida. Lõkkekohtade rajamisel arvestada Siseministeeriumi määrusega nr 40 
30.08.2010 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“. 
 
7. KESKKONNAKAITSELISED LAHENDUSED 
 
Planeeritavaks objektiks on Mustjala vallas, Ninase külas asuv Männiku-Lautri 
katastriüksus. 2003 aastal on koostatud Mustjala valla osa-üldplaneering. 
Üldplaneeringu alusel on tehtud ettepanek vähendada Männiku-Lautri katastriüksusel 
(48301:001:0496) ehituskeeluvööndit 20 meetrini.  
 
Männiku-Lautri katastriüksus asub Ninase poolsaare idaosas.  
 
Katastriüksus piirneb Küdema lahe hoiuala veealaga. 
 
Kavandatava tegevuse mõju Küdema lahe hoiuala kaitse-eesmärkidele on hinnatud 
neutraalseks. Kuhjuvat ega kumuleeruvat mõju ei esine. Kaitse-eesmärkides 
nimetatud elupaigatüüpidest esineb ainult – esmased rannavallid (1210). Kaitstavatest 
taimeliikidest ei esine ühtegi. Kaitstavatest linnuliikidest ühelgi pesitsuspaika ei esine. 
 
Rannal ja kaldal on majandustegevus keelatud veekaitsevööndis, mille laius 
mererannal on 20 m tavaveepiirist, kallasraja laius on tavaveepiirist 10 m maa poole. 
Lautrite või paadisildade aladel võib nende majandamiseks olulisi ehitisi või 
kalapüügiga seotud hooneid ja rajatisi rajada veekaitsevöönist maa poole. Valla osa- 
planeering on aluseks ehituseks lubatud aladel detailplaneeringute koostamiseks.  
 
Looduskaitseseaduse § 38 lg 5 ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga 
või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud: sadamaehitistele ja veeliiklusrajatistele; 
ranna kindlustusrajatistele; kalakasvatusehitistele; tehnovõrgule ja –rajatisele; sillale; 
avalikult kasutatavale teele ja tänavale.  
 
Sama seaduse sama paragrahvi lg 6 tohib lautrit ja paadisilda rannale või kaldale 
rajada, kui see ei ole vastuolus ranna ja kalda kaitse eesmärkidega ja veeseaduse § 8 
lõikega 2. 
 
Paadisild ei ole sadam, vaid paatide randumiskoht veekogu ääres. Paadisild on ühest 
või mitmest sillamoodulist koosnev ujuvsild.  
 
Propageerimiseks ranna elustiili on lubatud maaomanikul paatide randumise juurde 
rajada paadi- ja/või võrgukuur detailplaneeringuga kehtestatud asukohta. Ehitise 
otstarve on lubatud vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.11.2002 a. 
määrusele nr. 10, Ehitise kasutamise otstarvete loetelu, kalamajandushoone (kood 
12719). Ehitamisel ei tohi kasutada keskkonnaohtlikke materjale ega aineid. 
 
Kinnistul looduskaitsealasid, looduskaitse üksikobjekte ega muinsuskaitseobjekte ei 
asu, seega ei ole eeldatavat ohtu keskkonnakaitselistele huvidele ega loodus- ja 
kultuuripärandile. Avalikes huvides rajatav avalik lautrikoht paadisillaga võimaldab 
nii juurdepääsu Läänemere rannale kui ka kasutada ranna  puhkevõimalusi.  
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Ninase poolsaarel on kehtiv üldplaneering, mille alusel on ette nähtud lautrikoha 
taastamine kuna planeeritav rannaala oli enne 1940. aastat kasutusel lautrikohana ja 
maa-alal asusid paadi ning võrgukuurid.  
 
Planeeritud ehitustegevus ei suurenda, võrreldes olemasolevaga, oluliselt koormust 
loodusele ja veekogule, kuna planeeringuala on ajalooliselt olnud ja on ka praegu 
küllaltki intensiivselt kasutuses paatide randumise kohana. Planeerimistegevusega 
saab rand tagasi oma esialgse kasutuse. 
 
Rannal ja kaldal asuvate kinnisasjade omanike ja valdajate kohustuseks on veekogu 
rannad ja kaldad puhtana hoida, hooldada kallasrada ning tagada rajal inimeste vaba 
läbipääs.  
 
Ajaloolise lautrikoha taastamisega tugevneb rannaalal kontroll seal toimuva tegevuse 
üle. Vallavalitsuse poolt on määratud vastutavad isikud avaliku kasutusega alal.  
 
Antud piirkonnas on kaitsmata põhjavesi. Reovete immutamine on keelatud. Hoone 
kanalisatsioon on lahendatud kogumiskaevu baasil. Reovesi, mis tekib koguda kokku 
ja vedada samuti minema lähimasse reovee kogumiskohta. 
 
Käimlatena kasutada kuiv- või kompostkäimlaid. Käimlate kogumiskastid lasta 
tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt. 
Kinnistule on planeeritud individuaalne veekaev, vee tarbimine on kuni 5 
m³/ööpäevas. 
 
Olemasolev hoonestus on paadikuur, mille ehitusalune pindala jääb alla 20 m².    
Kuna puhkeala kasutatakse juba praegu väga aktiivselt, siis liiklustihedus oluliselt 
ei kasva. Külastavus võib suureneda ainult ürituste ajal.    
Ehituse käigus langetada ainult otseselt ehitustegevusele ette jäävad puud.  
 
Kavandatava tegevusega ei kaasne välisõhu saastamist ega müra teket. Planeeritaval 
alal ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme piiridesse. Liiklusmüra 
ekvivalenttase planeeritaval alal on 40-50dB. 
 
Planeeringupiirkonnas puudub üleujutuse oht. Sadeveed immutatakse krundi piires 
pinnasesse.    
 
      Jäätmekäitluses lähtuda järgmistest dokumentidest: 
• Jäätmeseadus 
• Eesti Vabariigi jäätmekava 
• Mustjala valla jäätmekava 
• Mustjala valla jäätmehoolduse eeskiri 
 
Maa kasutajad on kohustatud korraldama jäätmeveo vastavalt Mustjala valla 
jäätmekäitluse kavale ja sõlmima otselepingu prügiveofirmaga. Prügikonteinerid 
paigaldada juurdepääsutee serva. Tagada liigiti kogumine.  
 
 
 
 
 
 
 
 



DP-0411-12 
  11 

8. HEAKORRA JA HALJASTUSE PLANEERIMINE 
 
Hooned soovitavalt paigutada looduses sobivasse kohta, nt. planeeringus näidatud 
alale. Olemasolev juurdepääsutee on kaetud kruusaga. Vajadusel võib teel tasandada 
auke ja lisada kruusa. Külaplatsi ümbrusesse, vastavalt omaniku soovile istutada 
mõned marjapõõsad, lilled jne. Hoonete projekteerimisel on soovitav lähtuda antud 
maastiku iseärasustest, olemasolevaid puid säilitada maksimaalselt. 
 
 
9. KRUNDIJAOTUS 
 
(Joonis DP-3: planeerimisjoonis) 
 
Lisaks olemasolevale võrgukuurile on kinnistule planeeritud küla seltsimaja ja paargu. 
Kinnistu jagamist ei toimu. Kinnistu sihtotstarve on üldkasutatav maa. 
 
Planeeringueelne maaüksus/Planeeringujärgne maaüksus

Aadress Pindala m² sihtotstarve

Männiku-Lautri 5376 üldkasutatav maa

 
 

10. PROJEKTEERIMISPÕHIMÕTTED 
(Joonis DP-3: planeerimisjoonis) 
 
Männiku-Lautri katastriüksus. 

  
Planeeringujärgne krundi sihtotstarve: üldkasutatav maa  
 
Olemasoev hoonestus:  paadikuur, ehitusaluse pindalaga 19 m². 
Lubatud hoonete arv krundil:  kuni 3 
Hoonete koorruselisus:  1,5 
Katusekalle:                                  37º-45º 
Harjajoon maapinnast:  7,5 m 
Hoonealune pind:    maksimaalselt 80 m² 
Katastriüksuse täisehitus:             kuni 2% 
Tulepüsivusklass:   TP3, planeeringuga on tagatud tuletõrjekujad 
naaberkruntide hoonetest ehituspiirangu aladega (min. 8 meetrit naaberhoonset).  
Välisseinad:     Välisseinad ehitada looduslikest materjalidest, 
mis sobiksid rannamiljööga. kas siis puitkarkassist või palkidest. 
Viimistlismaterjalid:    Soovitav kasutada ümbruskonna eluhoonetega 
samalaadseid viimistlusmaterjale. 
Katus:      roog või puitlaast. 
 
Hoonetest asub Männiku-Lautri katastriüksusel 1 abihoone, ehitusaluse pindalaga 19 
m². Hoonetest on planeeritut kinnistule ehitada küla seltsimaja ja paargu. Seltsimaja 
külastajate arv on planeeritud maksimaalselt 50 inimest. 
Hoonete projekteerimisel tuleb järgida ümbruskonnale omaseid ehitusprintsiipe.  
 
Lisaks hoonetele on rajatistena planeeritud – seltsimaja teeninduseks mõeldud 
veekaev ja kogumiskaev, pallimängu väljak, sõiduautode parkla, lattidest piirdeaed. 
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Planeeritavale alale paigaldatakse suveperioodil ajutised biokuivkäimlad, puidust 
kaldtee, pontoon paadisild ja lõkkeplats  
 
Hoonete ehitusel tuleb kasutada naturaalseid ehitusmaterjale. Vältida metall ja plastik 
uste paigaldamist, plastik akende paigutamist ning tehismaterjalide kasutamist 
välisviimistluses (plastvoodrid, kivi imitatsiooniga plekk-katused jne). 
 
Uute hoonete rajamisel tuleb säilitada küla omapära. Lähtuma peab küla 
väljakujunenud struktuurist. Tuleb säilitada traditsioonilisi küla hoonestuse ja 
kujundamise elemente, hoonestuse struktuure ja maakasutust. Oluline on säilitada 
maastiku avatus ja vaated. Võimaluse korral taastada traditsioonilist maakasutust 
(kiviaiad, looduslikud niidud, karjatatavad looduslikud alad, poollooduslikud alad, 
külateed jne). 
 
Uusi elemente (hooneid, rajatisi, teid, aedu jms) ja maakasutust tuleb sobitada vanaga 
nii, et ei tekiks ebakõla, ning ei rikutaks pöördumatult olemasolevaid väärtusi. 
Ehitiste rajamisel metsasele alale tuleb krundil metsaala säilitada võimalikult 
maksimaalselt. Hoonete asukoha valikul tuleb arvestada olemasolevaid piiranguid ja 
kujasid. 
 
Kruntidele ei tohi rajada piirdeid, mis on kõrgemad kui 1,6 meetrit. Hoonetele 
koostada  ehitusprojekt.  
 

11. KITSENDUSED PLANEERITAVAL MAA-ALAL 
(Joonis: DP-3, planeeringujoonis) 
Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjär gsete kitsendustega:  
 
Kitsenduse alus Kitsenduse 

ruumiline ulatus 
Kitsenduse sisu 

Eesti Vabariigi 
Looduskaitseseadus  
 

~ 1981  m²  
 

Ehituskeeluvöönd 
20 m tavaveepiirist   
 

Eesti Vabariigi 
Veeseadus 

~1981 m² Veekaitsevöönd  
20 m tavaveepiirist 

Eesti Vabariigi 
Veeseadus 
Eesti Vabariigi 
Asjaõigusseadus 

~990 m² Avaliku kasutusega 
kallasrada 10 m 
keskmise veeseisu 
piirjoonest 
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12. SERVITUUTIDE VAJADUS  PLANEERITAVAL MAA-ALAL 
Vastavalt Asjaõigusseadusele (redaktsiooni jõustumise kuupäev 17.04.2012): 
§ 158. Tehnovõrgud ja -rajatised  
 
(1) Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, maapõues 
ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või 
kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- 
või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), 
kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks 
vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine 
teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi.  
 
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul võib kinnisasja omanik nõuda teise 
kinnisasja omanikult kinnisasja koormamist reaalservituudiga.  
 
(3) Reaalservituudi täpsem sisu, tehnovõrgu või -rajatise asukoht, tähtaeg ja tasu 
määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab servituudi sisu, 
vajaduse korral tähtaja ja tasu suuruse kohus. Servituudi seadmisel tuleb arvestada 
koormatava kinnisasja omaniku huve.  
 
(4) Kui tehnovõrgu või -rajatise ehitamise või hooldamisega kaasneb kahju tekkimine 
kinnisasjale, on tehnovõrgu või -rajatise omanik kohustatud kahju tagajärjed 
kõrvaldama või kinnisasja omanikule tekkinud kahju hüvitama. Kahjuks käesoleva 
sätte mõistes ei peeta talumiskohustuse tekkimisest tingitud kinnisasja väärtuse 
vähenemist.  
 
(5) Kinnisasja omanik võib nõuda tehnovõrgu või -rajatise omanikult tehnovõrgu või -
rajatise ümberpaigutamist temale kuuluval kinnisasjal, kui see on tehniliselt võimalik 
ja kinnisasja omanik hüvitab tehnovõrgu või -rajatise ümberpaigutamisega seotud 
kulud.»;  
 
§ 1581. Avalikes huvides vajalikud tehnovõrgud ja -rajatised  
 
(1) Kinnisasja omanik on kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist 
ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes 
huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus 
tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks 
tehnovõrguga või -rajatisega või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks. Tehnovõrk 
või -rajatis on ehitatud avalikes huvides, kui selle kaudu osutatakse avalikku teenust ja 
see kuulub isikule, kellele laieneb elektroonilise side seaduse § 72 lõikes 1, 
elektrituruseaduse § 65 lõikes 1 ja § 66 lõikes 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse § 7 lõikes 1 ja maagaasiseaduse § 18 lõikes 2 sätestatud kohustus või kes on 
vastavas piirkonnas tegutsev võrguettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses. Kui 
universaalteenuse osutamise leping lõpeb, siis ei lõpe talumiskohustus juhul, kui 
vastava tehnorajatise kaudu kõikidele isikutele pakutavat teenust üldistel alustel edasi 
osutatakse. Käesolevas lõikes sätestatud talumiskohustus tekib kinnisasja 
sundvõõrandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmisega.  
 
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud talumiskohustust ei ole isikul juhul, kui 
tehnovõrgust või -rajatisest tulenev kitsendus kinnisasja omanikule on oluliselt 
suurem kui avalik huvi tehnovõrgu või -rajatise vastu või tehnovõrguga liituda soovija 
huvi tehnovõrguga liitumise vastu ja on olemas võimalus ehitada tehnovõrk või -
rajatis nii, et teise kinnisasja omanik ei satu samaväärsesse või halvemasse olukorda.  
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(3) Käesolevas paragrahvis sätestatu ei välista talumiskohustuse tekkimist käesoleva 
seaduse §-s 158 sätestatud korras. 
 
Juurdepääsutee on olemasolev, mis kulgeb üle Laiuri ja Männiku-Ranna 
katastriüksuste.  
 
Madalpinge kaabelliin rajatakse algusega olemasolevast Laiuri kinnistul olevast 
jaotuskilbist.  
 
Teeniv kinnisasi Valitseja  Servituudi tüüp Sisu  Ruumiline ulatus 

Laiuri kü.  
 

maaomanik 
 

Avaliku 
kasutuse leping 
 

Avalikult 
kasutatav tee 
 

~248 m² 
 

Männiku-Ranna kü. maaomanik 
 

Avaliku 
kasutuse leping 
 

Avalikult 
kasutatav tee 
 

~248 m² 
 

Laiuri kü.  
 

Eesti Energia 
AS 

Isiklik 
kasutusõigus 

Madalpinge 
kaabelliin 

~300 m² 

 

13.  KURITEGEVUSE RISKIDE ENNETAMINE 
 
Eestis on koostatud standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. 
Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine, 29.11.2002. a. 
 
Sissemurdmiste, varguste, süütamiste, autodega seotud kuritegevuse, vägivallaaktide 
ja muude kuriteoliikide ennetamiseks ja vähendamiseks tuleb projekteerimisel ja 
elukorraldusel pöörata tähelepanu järgmistele meetmetele: 
 
- hea valgustatus ja nähtavus teedel, elamute hoovides ja majaesistel 
- ühiskondlike alade hea nähtavus ja jälgitavus 
- naabrivalve 
- palgatud valvur 
- politsei või turvateenistuse regulaarne patrullimine 
- tagumiste juurdepääsude välimine 
- maa-ala korrashoid 
- tulekindlad prügikonteinerid 

14. PLANEERINGUGA KAVANDATU RAKENDAMISE KAVA 
 

• Hoonete ja rajatiste aluse maa puhastamine võsast 
• Juurdepääsutee korrastamine  
• Kruntidele elektrivarustus kilpide ja vee- ning kanalisatsioonitrasside 

paigaldamine, milleks on vaja liitumistingimused, ehitusprojekt ja ehitusluba. 
• Hoonete ehituslubade taotlemine, milleks on vaja ehitusprojekt ja peale 

ehitiste valmimist kasutuslubade taotlemine. 
• Haljastuse kujundamine 

 
 

Koostas S. Lember     26.10.12. 



 
 
 
Kooskõlastus nr. 9227063039/ 01.11.2012 
 
 
 
Kooskõlastan A.M.T Invest OÜ töö nr. DP-0411 2012. Männiku-Lautri kü. 
Ninase küla Mustjala vald detailplaneering. 
 
 
Arvu Kastein 
 
võrguarengu projektijuht 
 
Elektrilevi OÜ 
Vabrikuväljak 10 
92411 Kärdla 
Hiiumaa 
 
tel: 5052988 
e-post: arvu.kastein@elektrilevi.ee 
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KÄESOLEVAD TEHNILISED TINGIMUSED KEHTIVAD AINULT

        

 ELEKTRILEVI OÜ SAARTE REGIOON

 TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 205148

Väljastatud:   22.10.2012
Kehtivad kuni:   22.10.2014

1. Tehniliste tingimuste taotleja: OÜ A.M.T. Invest
    Taotleja aadress: Tolli tänav 7 Kuressaare linn Saare maakond 

Saare maakond 93813
    Taotleja telefon: 453 3738   5396 3989
    Taotleja E-Mail: sirje.lember@mail.ee
    Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise
iseloomustus:

detailplaneering,  Tehnilised tingimused 
detailplaneeringuks  
Männiku-Lautri Ninase küla Mustjala vald 
Saare maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks 
järgmised nõuded:   
   Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: 3x20A
   Elektriline aadress: 
Toitealajaam: Toitefiider: Jaotusalajaam: Sektsioon: Jaotusfiider:
Järise Mustjala Vahe F2

1. Planeeringuala elektrivarustus kavandada uue 04 kV maakaabliga Vahe alajaama 
maakaabli fiidrilt F2, algusega Laiuri kinnistul paiknevast jaotuskilbist TK-2 (13898JK). 
Liitumiskilp planeerida kinnistu piirile sissesõidutee äärde. Kilbi asukoht peab olema 
ligipääsetav ja alati vabalt teenindatav. Liitumisjuhtmestik (tarbijakaabel) liitumiskilbist 
tarbimiskohani lahendada kinnistu elektrivarustuse tööprojektiga.
2. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada 
liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks 
pöörduda Eesti Energia ASi Klienditeenindus poole.
3. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille 
kohta tuleb esitada OÜ-le Elektrilevi kirjalik taotlus.
4. Kui liitumiseks on vajalik luua ühendus olemasoleva elektrivõrguga, mis ei asu 
planeeritaval maa-alal, siis peab planeeritavat maa-ala laiendama selliselt, et planeering 
hõlmaks kogu loodavat võrguühendust.
5. Planeeringujärgsed kanalisatsiooni- ja veetrassid näha ette väljapoole planeeritud
madal- ja keskpingeliinide kaitsevööndit.
6. Planeeringu tehniline lahendus peab enne kooskõlastamist saama kirjaliku heakskiidu 
tehnilised tingimused väljastanud isikult. Joonised esitada kooskõlastamise ajaks ka
elektroonilisel kujul (dwg – formaadis, kaitsmata kujul fail(id) aadressile 
arvu.kastein@elektrilevi.ee.Võimalike kitsenduste kohta tuleb tehniliste tingimuste 
väljastajale saata andmed kitsenduste, kinnistu ja omaniku
kohta.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul 
eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja 
toitekaabli kingadel

Kinnitaja:



______________________________________________________________________________________________
KÄESOLEVAD TEHNILISED TINGIMUSED KEHTIVAD AINULT

Arvu Kastein
Lääne piirkonna Arendus-ehitusosakonna projektijuht

Koostas:     Arvu Kastein

Telefon: 50 52 988
   



Tehniline eellahendus teenusetellimusele 205148: tehnilised tingimused 
detailplaneeringuks, 3x20A. Männiku-Lautri Ninase Mustjala vald 

Koostas: Arvu Kastein 
arvu.kastein@elektrilevi.ee 
tel. 5052988 

     

Uuus kaabel olemasoleva 
kaabli kaitsevööndis 

Liitumiskilp Männiku-Lautri kinnistu 
piiril, toide maakaabliga L=170m 
Laiuri kinnistul asuvast jaotuskilbist 
TK-2 (13898JK). 



Mitteametlik väljavõte.

Leht 1 / 2
Maa-amet 2013. Kõik õigused kaitstud.

Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist

X = 6490360, Y = 397825

X = 6488026, Y = 395492 M 1:13717

Kaardiserveris olev info ja sellest tehtud väljavõtted on informatiivsed ega

ei ole ametlikud. Väljavõtete kasutamisel peab ära märkima nende päritolu.








