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II SELETUSKIRI

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Saare maakonnas, Pihtla vallas, Laheküla külas, Kasti lahe ääres.
Kavandatav ala asub Kuressaarest ca 14km kaugusel, piirnedes lääne-kagu piirkonnast
Kasti lahega, põhja osas Kapa mü, lõuna osas Kadakamarja mü ning ida osas Vanamõisa-
Laheküla teega (590004). Planeeritavat maa-ala ümbritsevad maatulundusmaa krundid.

Juurdepääs planeeringualale on olemasolevalt 592004 Vanamõisa-Laheküla teelt.

Planeeringu maa-ala suurus on ca 2,2 ha (kinnistu 11 031 m2). Planeeritaval maa-alal
puuduvad eelnevalt koostatud kehtivad detailplaneeringud ja muud ehitusega seonduvad
projektid.

Planeeritava maa-ala kinnistu tabel (vt lisa nr 1):
Aadress Pindala ha Katastritunnus Sihtotstarve Omanik
Saadu 1,10 59201:005:0704 Maatulundusmaa Merinõela OÜ

Planeeritava Saadu kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa. Kinnistul on kõrghaljastust ja
põõsarinnet. Kõrghaljastust on kinnistul kõige rohkem idapoolses osas, reljeefi kõige
kõrgemal osal.

Puuduvad vee- ja kanalisatsioonitrassid ja puurkaevud, sidetrassid ja elektrikaablid.

Saadu kinnistu jääb Kasti lahe veekaitsevööndisse, ehituskeeluvööndisse ja
piiranguvööndisse. Ehituskeeluvööndi ulatus on Kasti lahel veepiirist 200m ja
veekaitsevööndi ulatus veepiirist 20m, kallasrada 4m. Vanamõisa-Laheküla tee
teekaitsevöönd on 20m.

Saadu maaüksuse (pindala 1,1 ha) lääneosa jääb väga väikeses ulatuses (ca 45,2 m2) Kasti
lahe hoiualale ("Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 “Hoiualade kaitse alla
võtmine Saare maakonnas” muutmine"). Kasti lahe hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu
direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate
(elupaigatüübi kood 1110), laiade madalate lahtede (1160), väikesaarte ning laidude
(1620), rannaniitude (1630*, esmatähtis elupaigatüüp), kadastike (5130), lubjarikkal mullal
kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), puisniitude
(6530*), vanade loodusmetsade (9010*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-
lehtmetsade (9080*) ja nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ning
I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Hoiualale jääv piirkond kuulub
ühtlasi Natura 2000 võrgustikku Kasti lahe linnu- ja loodusalana (Vabariigi Valitsuse
05.08.2004 korraldus nr 615 “Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade
nimekiri”) ja seal ei ole inventeeritud kaitsealuseid elupaigatüüpe. Lisaks jääb maaüksus
tervenisti Läänemere ranna 200 m piirangu- ning ehituskeeluvööndisse (LKS § 37 lg 1 p 1
ja § 38 lg 1 p 1).

Planeeritaval maa-alal ei ole olemasolevaid ehitisi ega varemeid.
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2. Planeeringulahendus

2.1. Üldosa

Detailplaneeringuga on 1,10ha suurune Saadu kinnistu ette nähtud üheks elamumaa
sihtotstarbega krundiks üksikelamu ja 2 abihoone rajamiseks.

Üldplaneering maa sihtotstarbe muutmise vajadust ette ei nähtud, kuna 98% ulatuses on
tegemist Kasti lahe ehituskeeluvööndiga. Samas on planeeritav ala sobilik elamumaaks,
kuna asub üldplaneeringu järgselt elamumaa kruntide naabruses. Tänu sellele on
planeeringuala ka kergesti ligipääsetav mööda 5920004 Vanamõisa-Laheküla vallale
kuuluvat teed.

Uue hoonestusala kohavalikul on arvestatud Pihtla valla ehitusmäärusest tulenevate
piirangutega, Kasti lahest tulenevate piirangutega ning samuti olemasoleva haljastusega.
Kõige olulisemad piirangud tulenevad Kasti lahest – kallasraja laius 4m, veekaitsevöönd
20m, ehituskeeluvöönd 200m.
Kasti lahest tulenev ehituskeeluvöönd 200m vähendamisel tehakse ettepanek
ehituskeeluvööndi vähendamist 120 meetrini.

Detailplaneeringu põhijoonisele on peale kantud nii juurdepääs kallasrajale, kui ka
kallasrada ise – 4m merest, samuti ka veekaitsevöönd 20m ning ehituskeeluvöönd
vähendamisel 120m.

Uue hoone kavandamisel on arvestatud olemasolevate elujõuliste puudega.

Parkimine on ette nähtud krundisiseselt, 3 parkimiskohta on kavandatud hoonevälistena.

Krunt positsiooniga 1 on planeeritud 100% elamumaaks. Krundi suurust ei muudeta,
krundi pindala jääb 11 031 m2, maksimaalselt on hoonele lubatud ehitada kaks korrust.
Kavandatud elamu ehitusaluseks pinnaks on maksimaalselt 150 m2. Hoone maksimaalne
kõrgus maapinnast on 10,0 m.

Joogivee saamiseks on ette nähtud elamumaa õuealale puurkaev.

Väljavõtted veeseadusest:
§ 28 lg 3 – puurkaevule ei moodustata sanitaarkaitseala, kui vett võetakse põhjaveekihist
alla 10 m3 ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded
põhjavee kaitseks kehtestab keskkonnaminister.

Keskkonnaministri määrus 16.12.1996 nr 61 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise
ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee
kaitseks“ p 4.1.: Ühe kinnisasja omanikule vajaliku kaevu asukoht peab olema võimalike
reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad,
õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne) suhtes põhjaveevoolu suunas (järgib üldjoontes
maapinna kallakust) ülesvoolu ja neist krundi piires võimalikult kaugemal (mitte vähem
kui 10 m).

Puurkaev ette nähtud Saadu kinnistule, planeeritavale õuealale, väljapoole
ehituskeeluvööndi (120m) ala. Kavandatav jäätmete sorteeritud kogumispaik jääb
puurkaevust 36 meetri kaugusele ning kogumiskaev 31 meetri kaugusele. Puurkaevust 10
meetri piires ei ole kavandatud ühtegi puurkaevu kahjustada võivat rajatist.
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Ehituskeeluvööndi alale ei ole planeeritud mitte midagi, ala jääb kinnistul vabaks
rohualaks.

KÕIK KRUNDILE KAVANDATUD EHITISED JÄÄVAD VÄLJAPOOLE KASTI
LAHE EHITUSKEELUVÖÖNDIT (120M) JA VÄLJAPOOLE EMAPUTKE
KAITSEALA PIIRI.

2.2. Planeeritavate kruntide ehitusõiguse näitajad

Krundi ehitusõigusega määratakse:
1. planeeritud krundi kasutamise sihtotstarvet;
2. hoonete suurim lubatud arv krundil;
3. hoonete suurim lubatud kõrgus;
4. hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala.
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*1 põhihoone ja 2 abihoonet

Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass määratakse vastavalt Eesti
Projekteerimisnormidele (ET-10109-0235 Ehitiste tuleohutus).

2.3. Arhitektuursed nõuded kavandatavatele hoonetele

Hoonete projekteerimisel tuleb kasutada Laheküla küla ajalooliselt välja kujunenud
elamuhoonetele iseloomulikke ja sobivaid ehitusmaterjale ja hoonestuslaadi.

Krundi piirde kõrgus on maksimaalselt kuni H=1,4 m. Krundi õueala piirdeks võiks olla
madalad kiviaiad, puitlippaed vms. Planeeritaval territooriumil ei tohiks taimedena
kasutada mürgiseid taimeliike ega puid. Soovitatav on õueala ümber kavandada ühtne
piire. Täpsem piirde asukoht ja viimistlusmaterjalide valik määratakse ehitusprojektiga.
Katuse harja suund võib olla paralleelne ja risti olemasoleva teega.
Välisilme kujundamisel on arvestatud sobivust piirkonnaga, piirkonnas olemasoleva ja
enne kavandatud hoonestusega ning kohaliku omapära ja materjalidega, kavandatav
hoonestus peab moodustama ühtse visuaalse terviku.

Krundi pos 1 olulisemad arhitektuurinõuded on:

 Hoonestusviis: lahtine.
 Hoonete katuse kalle: 0 - 45°.
 Hoonetel kasutatavate põhiliste välisviimistlusmaterjalide loetelu: krohv (sile- või

struktuurkrohv), puit, klaas, looduskivi, betoon.
 Piirdeaed: on keelatud kasutada kõrgeid massiivseid vundamendil kivi – ja

plankaedu. Maksimaalne piirde kõrgus 1,4 meetrit.
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 Hoonete suurim lubatud korruselisus: kuni 2 korrust;
 Hoonete suurim lubatud kõrgus ümbritsevast maapinnast: maksimaalselt 10,0 m.

3. Pihtla valla rannaalade üldplaneering

Pihtla Vallavolikogu 13. oktoobri 2005. a määrusega nr 6 on kehtestatud „Pihtla valla
rannaala üldplaneering“.

Väljavõte Pihtla valla rannaala üldplaneeringu kaardilt (planeeritav ala tähistatud musta täpiga)

Hajaasustusele uue elamu püstitamisel näeb rannaala üldplaneering muuhulgas ette
järgmist:

Saavutamaks parimat võimalikku tulemust on elamualade reserveerimisel kaalutletud
elamuehituspiirkondadeks sobivate kohtade eeliseid ja puudusi. Lisaks on arvestatud
maakonnaplaneeringuga (Saare maakonna planeering, 1999) ja juba olemasolevate
elamupiirkondade, töökohtade, sotsiaal- ning teenindusasutuste paiknemise ja
kättesaadavusega.

Reserveeritud maad on kantud kollase värviga üldplaneeringu kaardile koos tähisega E.



PB Dialoog OÜ 8 Saadu kinnistu DP

Üksikelamute asukohtade valikul tuleb lähtuda loodusliku ümbruse ja vaateväljadega,
planeeringulahenduse aluseks peab olema maastikustruktuur. Eelnimetatud aspekte on
antud planeeringus arvestatud. Põhihoonete vahekauguse puhul on planeeringus selle
nõudega arvestatud.
Kavandatava tegevuse elluviimisel säilib täielikult hajaasustuse printsiip ning jäävad
kehtima Pihtla valla rannaala üldplaneeringu ehitusalased tingimused.

Maksimaalne krundi täisehituseprotsent kavandatud lahenduses on 2,5 %. Olemasolevat
kõrghaljastust on planeeringus säilitatud oluliselt rohkem kui 80 % ulatuses.

Detailplaneeringulahendus on üldplaneeringut muutev.

3.1. Üldplaneeringu muutmise ettepaneku põhjendus

Pihtla Vallavolikogu 13. detsember 2013 algatatud Saadu kinnistu detailplaneering
sisaldab kehtiva Pihtla valla rannaala üldplaneeringu muutmise ettepanekut
ehituskeeluvööndi vähendamise osas. Pihtla valla rannaala üldplaneeringu kohaselt asub
planeeritav maa-ala hajaasustusega alal, mille sihtotstarbeks on 100% maatulundusmaa.
Detailplaneeringuga soovitakse Saadu kinnistule uue üksikelamu rajamist maa sihtotstarbe
muutmisega 100% elamumaaks.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, kuna:
 hajaasutusega alal soovitakse luua elamumaa üksus pindalaga alla 11 031m², mille

õueala piiratakse maksimaalselt 1,4m kõrguse piirdega;
 tehakse ettepanek Kasti lahe ehituskeeluvööndi vähendamiseks 200 meetrilt 120

meetrile.

Üldplaneeringust tulenev elamumaamaa sihtotstarve annab võimaluse arendada antud
piirkonnas elamuehitust. Vanamõisa-Laheküla tee, millega planeeringuala külgneb, on
vana küla tee, heitgaaside hulk ja müra planeeritud hoonestusteni mõjutajatena on väga
minimaalsed. Liikluskoormus on väga väike. Saadu maaüksusel ei ole eelnevalt asunud
ajaloolist asustust. Hoonestus ja juurdepääsutee on planeeritud alale, kus puittaimestikku
on minimaalselt.

Planeeringuala idapoolsesse ossa jäävad kehtestatud ja vastu võetud detailplaneeringud.
Saadu kinnistu detailplaneeringuga kavandatud krundi sihtotstarbe liigi jaotus ja
hoonestusalade suurused on sarnased kehtestatud ja vastu võetud detailplaneeringutele.
Asukoht on elamufunktsiooni kavandamiseks logistiliselt igati sobiv. Saadu kinnistu
suurus on 1.10ha, mis on sarnane ümberkaudsete kruntide suurusega. Hoonete mahud
järgivad kehtestatud ja vastu võetud detailplaneeringute ja olemasoleva hoonestuse
mahtusid. Kavandatud põhihoone kõrgus max 10,0 ning abihoonetel 4,5 m on samuti
piirkonna eluhoonete puhul sobilik. Tegemist on väikesemahulise elamuga ning
väikesearvulise majapidamisega, mis keskkonnakaitselisest seisukohast ei mõjuta lähiala ja
ümbruses asuvaid looduslikke ning  kaitstavaid alasid negatiivselt. Kõrghaljastus ja
rohualad säilivad 70 % ulatuses. Antud planeeringus kasutatakse elamu rajamiseks ainult
krundi idapoolset osa. Ülejäänud vaba ala on mõeldud loodusliku maana. Piire on ette
nähtud ainult piiramaks õueala. Antud piirde kaugus hoonestusalast on piisav, et tagada
minimaalne õuemaa suurus 0,2 ha. Tagatud on ka juurdepääs Kasti lahe kallasrajale,
selleks on planeeritavale krundile ette nähtud kallasraja juurdepääsutee.
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Looduskaitseseaduse § 38 lg 1 p 4 kohaselt on meresaartel, mille hulka kuulub ka Kasti
lahe piirkond – ehituskeeluvöönd 200 meetrit.
Looduskaitseseaduse § 38 lg 4 punktis 11 sätestatud erisus antud planeeringualal ei
kohaldu, kuna planeeritava ala naaberkinnistute ehitiste baasil ei moodustu üheselt
mõistetavat konkreetset ehitusjoont, mis võimaldaks erandi rakendamist.

§ 34. Ranna ja kalda kaitse eesmärk
Ranna või kalda kaitse eesmärk on rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine,
inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse
suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine.
Detailplaneeringus on kavandatud Kasti lahe kalda äärde 4m kallasrada, millega on antud
vaba liikumine ümberkaudsetele elanikele ja samas ka loomadele.
Looduskoosluste säilitamine on planeeringus kindlalt tagatud. Selleks ei ole kavandatud
Kasti lahe kalda äärde ehitisi ega rajatisi, mis segaksid looduskoosluste säilitamise.
Inimtegevusest kahjulike tegevusi ei ole antud planeeringus kavandatud.

§ 40. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi suurendamine ja vähendamine
(1) Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib suurendada või vähendada, arvestades ranna või kalda
kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast
teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest.
Planeeringuga on tehtud ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks 120 meetrile. Selleks
on arvestatud Kasti lahe kalda kaitse eesmärke, lähtutud taimestikust, reljeefist ja
kõlvikutest. Kavandatud hoone jääb Kasti lahest 120 meetri kaugusele. Planeeritud
õuealaks on kavandatud 0,2ha, mis on piiratud piirdega. Õueala jääb piirama krundi
läänepoolses osas olemasolev metsatukk.
Detailplaneeringu alal kasvab võõrliik emaputk (Angelica palustris). Emaputk kasvab
niisketel ja märgadel soo- ja rannaniitudel ning jõeluhtadel, kus pinnaveetase püsib
pidevalt kõrgena. Eelistab lubjarikast tüseda huumusega või turbast mulda, kus pH on
neutraalne või nõrgalt aluseline. Samas ei talu emaputk aga pikaajalisi üleujutusi, muld
peab olema üsna hapnikurikas. Juurestiku läbikuivamist kardab ta vähem kui liigvett ja
kasvab ka mõõduka soolsusega kohtades.
On monokarpne taim, seega õitseb vaid kord elu jooksul, tavaliselt teisel aastal, harvem ka
kolmandal või kehvade tingimuste korral veelgi hiljem. Pärast õitsemist taim sureb.
Eestis kuulub emaputk kaitstavate taimeliikide III kategooriasse ja punase raamatu
tähelepanu vajavate liikide hulka. Peale selle on emaputk ka Berni konventsiooni I ja
Euroopa loodusdirektiivi II lisas [4].
Teda ohustavad soostunud alade kuivendus ja ehitustegevus. Viimast tuleb silmas pidada
eriti linnalähistel ja rannikualadel.
Sellele liigile on kasulik varasuvine niitmine, mis aitab tal saavutada soodsamaid
kasvuolusid konkurentsis teiste liikidega. Teist korda võiks niita alles pärast seemnete
valmimist septembri keskel või hiljemgi.

Ehituskeeluvööndi vähendamine ei ohusta emaputke levikut. Ehitustegevus kui selline jääb
emaputke levikupiirkonnast ca min. 10m ja veel rohkem 40m kaugusele. Inimtegevust on
piiratud 1,4m piirdega, mis on piiriks ka õuealale.
Reljeef säilitatakse olemasolevana. Antud projektiga ei kavandata olemasoleva pinnase
muutmist. Emaputke kasvukoha kaitsealusel maa-alal jääb olemasolev madal niiske
rannaniit, mis  on sobilik emaputke kasvukohaks.
Samuti säilitatakse olemasolevad kinnistu piirid. Säilitatakse olemasolev maatulundusmaa
sihtotstarve 68% ulatuses. Kavandatud vaba rohuala 82 % ulatuses tagab piisava
olemasoleva looduskoosluste säilimise. Hoonestuse rajamisel tuleb täpsustada raiete ja
raadamise plaan, mille käigus märgitakse säilitamist vajavad puud või puudegrupid.
Hoonete paigutamiseks eelistatakse olemasolevaid väheväärtuslikumaid puudega kaetud
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alasid. Vältimaks alustaimestiku sõtkumist, rajatakse ehitamise esimeses etapis
juurdepääsutee ja kommunikatsioonid.
Saadu kinnistul puudub juurdepääs. Sellega on detailplaneeringu lahenduses arvestatud ja
loodud uus juurdepääs.

Üheks suuremaks keskkonnakaitseliseks aspektiks ja motivaatoriks, miks vähendada
ehituskeeluvööndit on kahanema hakanud emaputk (Angelica palustris). Ehitustegevus
seab veel suurema kaitsepiiri Vanamõisa-Laheküla teepoolsemasse ossa. See tagab
rannaniidul olevale emaputkele ellu jäämiseks rohkem suurema võimaluse. Ehitustegevus
ei tungi kaitsealuse liigi kaitsepiiridesse vaid jääb sellest piisavalt kaugele.

Väljavõte Maa-ameti kaardiregistrist (seisuga 17.12.2013)

Antud lahendusega antakse Vanamõisa-Laheküla tee äärde visuaalselt ühtne ehitusjoon.
Kavandatud ehitiste rajamisega heakorrastatakse Saadu kinnistu planeeringuala. On
arvestatud olemasolevate ehitistega nii Vanamõisa-Laheküla tee ääres olevate ehitistega.
Kavandatud hoonestuse juures on arvestatud ka ümbritsevate detailplaneeringutega.
Tegemist on küllaltki väiksemahulise väikeelamuga koos abihoonetega Vanamõisa-
Laheküla tee ääres. Kavandatuga muudaks küla elanike poolest suuremaks. Samuti tooks
Laheküla külasse rohkem noori peresid, kas siis lühiajaliselt või pikemaks ajaks.

Arvestades eelpool nimetatud kinnistute hoonete asukohti mere kaldast on väikse mahulise
ühepereelamu rajamine Saadu kinnistule põhjendatud koos ehituskeeluvööndi
vähendamisega 120 meetrini.

Kokkuvõttes, ei mõjuta planeeritavad hooned vahetus läheduses olevat Kasti lahe kui
kaitstavat objekti negatiivselt, kuna hoonestusala ja Kasti laht eraldavad olemasolev
kõrghaljastus ja reljeef. Hooned (eluhoone ja kaks abihoonet) on planeeritud Vanamõisa-
Laheküla tee äärde ja olemasolevast Kasti lahest ja emaputke kasvukohast kaugele.
Hooneid ümbritseb olemasolev ja kavandatav kõrghaljastus.
Lahendus annab analoogse võimaluse piirkonna naaberkinnistutega elamuehituse
rajamiseks. Detailplaneeringuga kavandatu ei mõjuta otseselt olemasoleva kaitseala
sidususe toimimist. Mõju keskkonnale on minimaalne.

Arvestades kõiki eeltoodud aspekte, on kehtiva üldplaneeringu muutmine põhjendatud.
Üldplaneeringu muutmise saab lugeda põhjendatuks ka planeeringualal läheduses
paiknevate pereelamute maa sihtotstarbe tõttu. Muutes Saadu kinnistu senist
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maatulundusmaa sihtotstarvet elamumaaks, loob rohkem kompaktsema, turvalisema
elamumaa piirkonna.
Elamu ehitamisel lähtutakse ümbritseva keskkonna arhitektuurilisest struktuurist ning
arvestatakse vaadetega planeeringualalt ja planeeringualale. Planeeringuga tehakse
ettepanek muuta ehituskeeluvööndi ulatust 120 meetrini. Kavandatud hoonestus jääb Kasti
lahe ehituskeeluvööndi, 120m, piiridest välja. Vee- ja kanalisatsioonilahendus on ette
nähtud väljapoole Kasti lahe ehituskeeluvööndit ja võimalikult kaugele merest.

Antud lahendusega üldplaneeringu tekstilises osas muudatusi kaasa ei too. Üldplaneeringu
järgselt on antud ala elamumaa.

Valdavalt on menetletav üldplaneering ette näinud haljasala maa, kus on üldplaneeringuga
määratletud tingimustel rohelised alad, mis täidavad nii vabaõhu puhkekoha kui
ökoloogilise puhvertsooni funktsiooni. Detailplaneeringus suurem osa kavandatavast alast
on planeeritud haljasalaks (vabaks rohumaaks), millega on säilitatud osaliselt haljasala
maa.

Sellest tulenevalt ei too detailplaneeringuga kavandatud kaasa muudatusi ka
üldplaneeringu kaardi osas.

Planeering ei kahjusta kaitstava loodusobjekti seisundit ega ole vastuolus õigusaktidega.

4. Keskkonnakaitsetingimused ja haljastus

4.1. Planeeritava maa-ala keskkonnaseisund

Detailplaneeringuga hoonetekompleksi kavandamine krundi ja ümbritseva maa-ala
keskkonnatingimusi oluliselt ei mõjuta, kuna keskkonda ohustavat tootmist alale
kavandatud ei ole. Kuna tegemist on loodusliku alaga, mida ei ole kasutatud intensiivselt
tootmiseks ning alal ja selle lähiümbruses ei ole paiknenud ka tootvat tööstust, on ala
jääkreostuse esinemine (pinnase- põhjavee reostus, jäätmereostus vms.) vähetõenäoline.

4.2. Olemasolev haljastus

Planeeritaval alal esineb puude gruppe. Neid tuleb võimalikus ulatuses säilitada. Kõigi
ehitiste rajamisel tuleb vältida mehhaaniliste vigastuste tekitamist puittaimestikule, mida
on võimalik säilitada. Krundil teostavate ehitustööde käigus kaitsta puittaimi vastavate
ettevaatusmeetmetega.
Saadu kinnistul kasvab ohustatud emaputk.

4.3. Planeeritava maa-ala haljastuse kujundamine

Ehitusprojekti koostamise staadiumis tuleb koostada täpne haljastusprojekt.
Haljastusprojekti koostamisel tuleb lähtuda Eesti Standardist EVS 843:2003
„Linnatänavad” ning Eesti Standardist EVS 778:2001 „Ilupuude- ja põõsaste istikud”.
Haljastusprojekti koostamisel peab arvesse võtma Veeseaduse §29 lg 4 p2.

Täiendava kõrghaljastuse planeerimisel on lähtutud Eesti Standardist EVS 843:2003
„Linnatänavad” ning Eesti Standardist EVS 778:2001 „Ilupuude- ja põõsaste istikud”.
Puud tuleb istutada vähemalt 2 meetri kaugusele sõidutee servast ning vähemalt 1 meetri
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kaugusele kõnnitee servast. Istutatavatele puudele kasvuruumi tagamiseks peaks nad
istutama vähemalt 5 meetri kaugusele hoonestusaladest. Olemasolevatest ja
planeeritavatest tehnovõrkudest peab istikute kaugus olema vähemalt 2 meetrit.
Istutatavate puude ja põõsaste istikud peavad vastama Eesti Standardi EVS 778:2001
normidele. Edasise projekteerimise staadiumis tuleb koostada ka täpne haljastusprojekt,
kus näidatakse täpselt ära puittaimestiku/taimmaterjali asukohad.

Kinnistule on kavandatud rajada täiendavat haljastust, põõsaid. Põõsaste paigutus lähtub
esteetilistest ja funktsionaalsetest aspektidest. Sama soovitus kehtib ka istutatavate puude
puhul. Väärtuslik kõrghaljastus tuleb säilitada.
Õueala iga 300 m2 kohta tuleb ette näha vähemalt üks puu, mille täiskasvamiskõrgus on
minimaalselt 6m.

5. Jäätmekäitlus ja heakord

Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale peavad jäätmevaldajad omama või rentima piisavas
koguses jäätmemahuteid või kasutama jäätmekäitluslepingu alusel ühismahuteid. Mahutid
ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja nõuetele.

Detailplaneeringuga on jäätmekonteinerid kavandatud planeeritavate kruntide sissepääsu
poolsesse ossa. Sellise asukohaga on jäätmemahutid kergesti ligipääsetavad teenindavale
transpordile. Kogumiskonteinerid peavad olema suletavad, et välistada lindude, loomade ja
huligaanide juurdepääs. Kogumiskonteinerite juurdesõiduteed peavad olema piisava
kandevõimega, et kogumisautod pääseksid võimalikult lähedale konteineritele ning
tasased. Jäätmemahutite paiknemiskohtade ning juurdesõiduteede korrashoiu eest
territooriumil vastutab territooriumi valdaja.

Planeeringulahenduse realiseerudes on väga oluline tagada kruntidel heakord, selleks tuleb
kinni pidada jäätmehoolduseeskirjast ning tagada planeeritava maa-ala korralik
kanaliseeritus. Tehnovõrkude lahendus antakse peale detailplaneeringu algatamist,
järgnevas menetlusstaadiumis.

Jäätmekäitlus korraldada vastavalt Pihtla valla jäätmehoolduseeskirjale. Prügi sorteeritult
kogumise konteinerid paigaldatakse oma krundile vahetult krundile juurdepääsu kõrvale.

6. Liikluskorraldus ja parkimine

6.1. Liikluslahendus

Juurdepääs planeeritavatele alale on 5920004 Vanamõisa-Laheküla teelt. Planeeringualal
tuleb teekatetena kasutada piisava kandevõimega katteid (tolmuvaba), et sõidukite pidev
liikumine teid ei kahjustaks. Vanamõisa-Laheküla tee teekaitsevöönd on 20m. Kavandatud
hooned on lahendatud teekaitsevööndisse, et tagada looduskaitse all oleva emaputke
kasvukoha säilimist.

6.2. Parkimine

Planeeritava maa-ala parkimine on lahendatud krundisiseselt hoovialal. Parkimine ja
tänavad on planeeritud lähtudes kehtivatest normidest: EVS 843:2003. Maapealsed
parkimiskohti on planeeringualal ette nähtud 3.
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Parkimislahendus:
Pos nr Elamu

liik
Elamu asukoht ja
norm

Elamute
arv

Normatiivne
parkimiskohtade
arv

Kavandatud
parkimiskohtade  arv

Äärelinn
1 Ühepereelamu Elanik 2,2

Külaline 0,3
1 2,5 3

POS 1 Kokku: 2,5 3
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7. Tehnovõrgud

Kinnistul puuduvad tehnovõrgud.

7.1. Elektrivarustus

Käesoleva detailplaneeringuga on lahendatud Pihtla vallas Laheküla külas Saadu kinnistu
elektrivarustus.
Detailplaneeringu koostamiseks on Elektrilevi OÜ poolt välja antud elektrivarustuse
tehnilised tingimused madalpinge liitumiseks.
Saadu kinnistule planeeritava elamu elektrienergiaga varustamine on ette nähtud
olemasolevast „Tirbi“ alajaamast, jaotuskilbist TKM-6.
Kinnistu äärde, sissesõidutee lähedusse on ette nähtud liitumiskilp. Antud kilp ei sega
transpordi liiklust ega jalakäijaid. Liitumiskilbi koht on väga hea juurdepääsetavusega igal
ajal.

Liitumispunktid projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ. Liitumispunkt asub kinnistu vahetus
läheduses eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel. Asukohad
kooskõlastatakse kliendiga. Liitumispunktist edasi peab klient ise projekteerima ja ehitama
oma vajadustele ja nõuetele vastava liini.

7.1.1. Sidevarustus

Planeeritaval maa-alal ei ole sidetrasse. Planeeringu alal uue hoone sidevarustuse
lahendamiseks on tellitud ja väljastatud Elion Ettevõtted AS-ilt detailplaneeringu
koostamiseks telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr. 22073160 17.12.2013.
Planeeritava maa-ala sidevarustuse lahendamisel on lähtutud väljastatud
telekommunikatsioonialastest tehnilistest tingimustest.
Vastavalt tingimustele on antud piirkonnas lähim võimalik Elioni kaablivõrguga
liitumispunkt ca 2 km kaugusel, siis Saadu kinnistule planeeritava ühe ühepereelamu
telekommunikatsiooniühendusega varustamine on lähiajal otstarbekas lahendada
raadiolahendusena.

7.2. Vee- ja kanalisatsioonilahendus

Joogivee saamiseks on ette nähtud puurkaev. Ühe kinnistu tarbeks rajatav puurkaev on ette
nähtud võimalikult kaugele Kasti lahest, väljapoole ehituskeeluvööndit. Puurkaevu kasutab
ainult Saadu kinnistu omanik oma joogivee tarbeks. Planeeringulahenduses on
veevarustuse vajadus 0,6 m3/d.

Planeeringu maa-ala vajalik veehulk arvestades, et veetarbimine on ühe elamu kohta
ca 0,6 m3/ööp.

Kuna tegemist on mereäärse lähipiirkonnaga, siis mõjutab põhjavee kvaliteeti merevee
kvaliteet.
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7.3. Kanalisatsioon

Planeeringu maa-ala vajalik reoveehulk arvestades, et reovesi on ühe elamu kohta ca
0,6m3/ööp.

Krundile on ette nähtud lokaalne kanalisatsioonisüsteem – kogumismahuti. Mahuti on
kavandatud hoonest edela suunas, õueala piiravat piirde lähedusse, väljapoole
ehituskeeluvööndit (120m). Selline lahendus annab kogumismahutile hea ligipääsetavuse
ja teenindamise võimaluse.

7.4. Tuletõrjeveevarustus

Antud kinnistu tulekustutusvee probleemid lahendatakse ühe alternatiivse võimalusena
tuletõrjeveemahutiga, 10m3. Mahuti on paigutatud planeeritavatest hoonetest
põhjapoolsesse ossa. Veemahuti täidetakse voolikutega pumplast ja vett võetakse
planeeritavast tuletõrjehüdrandist.
Veemahutite asukoht ja torustike trasseering täpsustatakse järgmistes staadiumites.

7.5. Küte

Eluhoone küte on ette nähtud soovituslikult ahiküttena, elektriküttena või
õhksoojuspumpadena.

7.6. Sadevesi

Sadevesi  katustelt ja õuealalt kogutakse kokku ja hajutatakse kinnistu piires pinnasesse.

8. Tuleohutuse tagamine

Tuleohutuse tagamise aluseks on võetud Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrus
nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”. Planeeritava hoonestuse
tuleohutuse tasemeks on määratud TP-3.
EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus, osa 6 Tuletõrje veevarustus.

9. Kuritegevuse ennetamine

Käesoleva detailplaneeringu realiseerimisel kujuneb alast heakorrastatud ja elava
kasutusega ala, mis mõjub positiivselt kogu ümbruskonna üldisele turvalisusele.

Oluline on luua hästi toimiv ja atraktiivne keskkond, mis oma arhitektuuriga tekitaks
inimestes tunde, et nad on piirkonnas teretulnud. Hea vaade ühiskasutatavatele aladele
akendest. Turvatunnet tõstaks ka nähtavate valvekaamerate olemasolu territooriumil.
Kõige suuremat rõhku peab pöörama heale nähtavusele ning valgustatusele planeeritavate
hoonete ümbruses.
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Kuritegevuse ennetamise meetmete osas on lähtutud normatiivist EVS 809-1:2002
”Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”
kirjeldatud soovitustest:

 hea vaadeldavus;
 hea valgustus.

Hoone arhitektuurse lahenduse projekteerimise juures tuleb arvestada järgmistest
kuritegevust ennetavatest põhiprintsiipidest:

 kestvate materjalide ja värvide kasutamine, vandalismikindlad konstruktsioonid,
vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, jne.).




