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SELETUSKIRI

1. LÄHTESITUATSIOON

Planeeringu  nimetus:  Lahe-Sääre  kinnistu  (katastriüksuse  tunnus  63401:005:0367) 
detailplaneering

   Tellija: Urmas Lõhmus
   Planeeritava maaüksuse omanik: Kaido Jõeleht
   Planeeringuala suurus: 616m².

1.1. Detailplaneeringu koostamise lähtemateralid
• Pöide Vallavolikogu otsus nr 12, 25 märts 2013. a. „Kakuna küla Lahe-Sääre kinnistu, 

katastriüksuse tunnus 63401:005:0367, detailplaneeringu algatamine  ning 
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine”

• Saare maakonnaplaneering;
• Pöide valla planeerimis- ja ehitusmäärus;
• Saare  maakonna  teemaplaneering  Asustust  ja  maakasutust  suunavad 

keskkonnatingimused;
• Väikese Väina hoiualal Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006 määruse „Hoiualade kaitse  

alla võtmine” sätestatud piirangutega
• Pöide valla üldplaneering
• Lahe-Sääre detailplaneering, koostatud OÜ Gromaticus poolt september 2006a.
• Planeerimisseadus;
• Ehitusseadus;
• Asjaõigusseadus
• Veeseadus
• Teeseadus
• Looduskaitseseadus

1.2. Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud:
• OÜ Gromaticus poolt september 2006a. koostatud geodeetiline alusplaan.

1.3. Detailplaneeringu koostamise eesmärk
• ehitusõiguse  ja  –  tingimuste  määramine  suvemaja  ning  abihoone  ehitamiseks  kuni 

215m² ehitusaluse pinnaga olemasoleva 29 m² ehitusaluse pinnaga suvemaja asukohale.
• liikluskorralduse, tehnovõrkude ja tehnorajatiste asukoha määramine.
• seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ulatuse määramine.

1.4. Olemasoleva ruumi kirjeldus
Planeeringuala  suurusega  616  m²  asub  Saare  maakonnas  Pöide  vallas  Kakuna  külas. 
Planeeringualaks  on  Lahe-Sääre  kinnistu  (kat.tunnus:  63401:005:0367).  Nimetatud 
katastriüksus  piirneb  Lahe-Sääre  katastriüksusega  (63401:005:0368).  Planeeritaval  maa-alal 
asub suvila, ehitusaluse pinnaga 29 m².
Planeeringu  alale  pääseb  mööda  olemasolevat  kruuskattega  munitsipaalomandisse  kuuluvat 
teed.  Tee  kulgeb  edasi  Muraja  külasse  ja  sealt  Kõrkvere-Tornimäe-Pöide  riigimaanteele  nr 
21156. Kinnistul on olemas 0,4 kV madalpinge elekter. Alal kehtib Kakuna küla Lahe-Sääre 
kinnistu  detailplaneering,  mis  kehtestati  19.12.2007  Pöide  Vallavolikogu  otsusega  nr  33. 
Keskkonnaminister kooskõlastas 23.10.2007 a nimetatud detailplaneeringu ehituskeeluvööndi 
vähendamise. 
Saare  maakond,  Pöide  vald,  Kakuna  küla,  Lahe-Sääre  kinnistu  (katastrüksuse  tunnus  63401:005:0367) 
detailplaneering, 2013
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 Maakasutus

Planeeritaval alal olev katastriüksus:

1. Lahe-Sääre

 katastriüksuse tunnus:  63401:005:0367

 maakasutuse sihtotstarve: elamumaa 100%

 kinnistu Nr 2177634/21776

 katastriüksuse pindala 616 m²

Maaüksuse kõlvikulisse koosseisu kuulub õuemaa 324 m² (sh ehitiste alune maa 35 m²), muud 
maad 292m².

 

                       Skeem 1: Planeeringuala asendiskeem

1.5. Hoonestus, haljastus, teed.

Planeeritaval  alal  on suvemaja.  Alale  pääseb Kaldu sadamateelt  (6340005),  läbi  Lahe-Sääre 
(63401:005:0368) katastriüksuse.

Planeeringuala  jääb  Pöide  väärtusliku  maastiku  alale  (vt.  teemaplaneering  „Asustust  ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“). 

Saare  maakond,  Pöide  vald,  Kakuna  küla,  Lahe-Sääre  kinnistu  (katastrüksuse  tunnus  63401:005:0367) 
detailplaneering, 2013
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1.6. Olemasoleva maaüksuse struktuuri, omandi ja kehtivate kitsenduste kirjeldus
Tabel 1. 
Krundi 
aadress

Krundi omanik Krundi 
pindala

Krundi 
sihtotstarve

Katastriüksuse 
tunnus

Kinnistu 
number

Lahe-Sääre Kaido Jõeleht 616 m² Elamumaa 100% 63401:005:0367 2177634/21776

1.7. Lahe-Sääre katastriüksuse kitsendused.
1. Ehituskeeluvöönd 200 m. 
2. Ranna ja kalda piiranguvöönd 200 m
3. Planeeritav ala jääb Kahtla-Kübassaare hoiualale
4. Osaliselt kaitstava elupaigatüübi Kadastik  (5130) levikualal.

Saare  maakond,  Pöide  vald,  Kakuna  küla,  Lahe-Sääre  kinnistu  (katastrüksuse  tunnus  63401:005:0367) 
detailplaneering, 2013
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2. PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS JA AVALIK RUUM
Antud planeerimislahendus näeb ette kuni 215 m² ehitusaluse pinnaga suvemaja ja abihoone 
ehitamise  olemasoleva  29  m²  ehitusaluse  pinnaga  suvemaja  asukohale.  Lahendatakse 
juurdepääs  ja  tehnovõrgud.  Detailplaneeringuga  kavandatav  tegevus  ei  oma  negatiivset 
keskkonnamõju,  kui planeeritavad hooned ehitatakse väljas poole kaitstavat  elupaigatüüpi  ja 
õuemaa kõlvikule.

LKS  §38  lg4  p1  alusel  ei  laiene  hajaasustuses  ehituskeeld  olemasoleva  ehitise  õuemaale 
ehitatavale  uuele  hoonele,  mis  ei  jää  veekaitsevööndisse.  Seega  saab  Lahe-Sääre 
katastriüksusele  (63401:005:0367)  planeeritavad  hooned  rajada  ilma  Läänemere  ranna 
ehituskeeluvööndit vähendamata.

2.1. Üldplaneering
Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev. Alal kehtib 19.12.2007 a. kehtestatud 
Lahe-Sääre kinnistu detailplaneering.

2.2 Krundijaotus
Säilib olemasolev katastriüksuse piir. Kinnistut ei jagata.

2.3. Projekteerimispõhimõtted
Planeeritaval  alal  võib  olla  maksimaalselt  üks  põhihoone  ja  abihoone.  Ehitada  tohib  ainult 
õuealale. 

Hoonete  ehitus-  ja  viimistlusmaterjalideks  valida  looduslikud  materjalid  ja  looduslähedased 
värvitoonid.  Lubatud  ei  ole  kasutada  välisviimistluse  juures  imiteerivaid  ega  matkivaid 
materjale. Materjalid peavad olema kvaliteetsed ja kestvad. Õueala võib piirata aiaga.  

Kruntide ehitusõigus:
Pos 1:

• hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala - 215 m²
• põhihoone suurim lubatud kõrgus maapinnast- 7,5 m
• hoonete suurim lubatud arv krundil – 1 põhihoone+1 abihoone  
• krundi sihtotstarve – 100 % elamumaa

Arhitektuursed piirangud krundile pos 1:
• põhihoone korruselisus - 2
• abihoone korrselisus - 1
• suletud brutopind – 320 m²
• katuse kaldenurk 20-45 kraadi
• õueala võib ümbritseda aiaga. Maksimaalne kõrgus 1,5 m
• Piiretena tuleb eelistada kivi-, latt- ja lippaedu.
• Planeeritava  elamu  projekteerimisel  lähtuda  piirkonnas  domineeriva  hoonestuse 

mahtudest ja kaasaegsest arhitektuurikeelest.
• Hoonete ehitamisel on soovituslik kasutada naturaalseid materjale (roog, puit,looduslik

kivi). Vältida tuleb tehislikke ja imiteerivaid materjale. 

2.4. Liikluskorraldus
Juurdepääs  planeeritavale  alale  on  munitsipaalteelt  (6340005  Kaldu  sadamatee),  läbi  Lahe-
Sääre  (63401:005:0368)  katastriüksuse.  Käesolevas  detailplaneeringus  planeeritav 
juurdepääsutee  kattub  19.12.2007a  Pöide  Vallavolikogu  otsusega  nr  33  kehtestatud  Kakuna 
Saare  maakond,  Pöide  vald,  Kakuna  küla,  Lahe-Sääre  kinnistu  (katastrüksuse  tunnus  63401:005:0367) 
detailplaneering, 2013
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küla,  Lahe-Sääre  kinnistu  detilplaneeringus  esitatud  juurdepääsuteega.  Nimetatud 
detailplaneering  nägi  ette  ehituskeeluvööndi  vähendamise.  Keskkonnaminister  kooskõlastas 
ehituskeeluvööndi vähendamise 23.10.2007 a.

2.5. Piirded, haljastus ja heakord
Krunt  on  tasase  reljeefiga.  Õuealal  olev  suvila  paikneb  kõrgemal  alal,  mis  on  ühtlasi  ka 
hoonestusalaks.  Madalhaljastus  kujundatakse  vastavalt  hoonestusalale  ja  juurdepääsutee 
paiknemisele.   Juurdepääsutee  lähedusse  paigutatakse  prügikonteinerid.  Jäätmed  koguda 
konteinerisse ja tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt lepingu alusel.

2.6. Keskkonnakaitselised tingimused
Kavandatava  tegevusega  ei  kaasne  olulisi  keskkonnaprobleeme  ega  avariilisi  riske. 
Planeeringualal ei esine üldist ega lokaalset keskkonnareostust. Planeeritud elanike arv ei ületa 
antud piirkonna keskkonnataluvust. Planeeritav ala on Kahtla-Kübassaare hoiualal. Alale ulatub 
osaliselt kaitstava elupaiga tüübi kadastik (5130) levikuala.

Vajalik ja toetatav on kadastiku ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus, nagu niitmine, loomade 
karjatamine,  puu-  ja  põõsarinde  kujundamine  ja  harvendamine  või  raadamine,  mille  ulatus 
määratakse  hoiualadel  kaitsekorralduskavaga.  Hõredamates  kadastikes  on  oluline  karjatada 
(vajalik aedade ehitus), et vältida võsastumist.Tihedamates kadastikes on männiga võsastumisel 
vajalik  see  välja  raiuda.  Lehtvõsaga  võsastumisel  on  kindlasti  oluline  tõrjet  teostada  koos 
karjatamisega,  et  võsa  ei  saaks  ülemvõimu.  Põlengute  vältimiseks  tuleb  raiejäägid  kindlasti 
eemaldada.  Tuleb  vältida  ehitustegevust  elupaigatüübil.  Igasugune  elupaigatüübi  taastamine 
peab toimuma väljaspool lindude pesitsemisaegu (15. juuli kuni 15. aprill). Kadastiku levialal ei 
tohi muruniidukiga niita.  

Alal puuduvad muinsuskaitse all olevad objektid. Kavandatud tegevusega ei kaasne tervist ega 
keskkonda kahjustavate materjalide ja ainete kasutamist, ladustamist ega transporti. 

Loodusressurssidest  kasutada  ehituseks  looduslikke  ehitus-  ja  puistematerjale.  Keelatud  on 
kasutada keskkonnaohtlikke materjale ja aineid. Jäätmekäitlus korraldatakse vastavalt Muhu ja 
Ida-Saaremaa valdade ühisele jäätmehoolduseeskirjale.

Mõju põhja- ja pinnaveele
Rajatava  elamu  ja  abihoone  veevarustus  saab  toimuma  uue  rajatava  puurkaevu  kaudu. 
Detailplaneeringu  koostamise  ajal  katastriüksusel  puurkaevud  ja  teised  veevõtukohad 
puuduvad.
Ehitustegevuse käigus on veevõtt  ja reovee teke eeldatavalt minimaalsed, peamiselt ehitajate 
olmega kaasnevad. Mõju põhja- ja pinnaveele võib avalduda vaid hädaolukorras,  kui juhtub 
õnnetus  kemikaalide  või  kütuse  ladustamisel  ning  käitlemisel  ja  leke  jõuab  põhjavette. 
Normaalsetes tingimuste seda juhtuda ei saa. Kavandatav tegevus ei eelda tavalisest suuremat 
vee  tarbimist.  Põhja-  ja  pinnaveele  mõju  ei  avaldu  kui  vajalikud  tehnorajatised  ehitatakse 
vastavalt kehtivatele normidele.

2.7. Maakasutustingimused väärtuslikel maastikel
Vastavalt Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused” asub planeeritav maaüksus  Pöide väärtuslikul maastikul. 

Üldised tingimused väärtuslike maastike säilitamiseks on järgmised:
• Saarte  traditsioonilise  maastikupildi  säilitamiseks  on  määrava  tähtsusega 

pärandkoosluste (loopealsed, puisniidud, rannaniidud, aruniidud) jätkuv majandamine ja 
vajadusel taastamine. Põllu-, heina- ja karjamaad on vajalik hoida kasutuses.

Saare  maakond,  Pöide  vald,  Kakuna  küla,  Lahe-Sääre  kinnistu  (katastrüksuse  tunnus  63401:005:0367) 
detailplaneering, 2013
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• Hoida  traditsioonilist  maastikustruktuuri  (üldine  maakonna  asustusmuster,  külade 
struktuur, teedevõrgustik ja maastiku väikeelemendid).

• Teede  ja  liinirajatiste  asukohavalikul  eelistada  olemasolevaid  trasse/koridore  –teid, 
pinnasteid, elektriliine; õhuliinidele eelistada maakaableid.

• Maastikulised  väikevormid  nagu  kiviaiad,  tarad,  üksikud  puud  ja  väiksemad 
puudegrupid,  alleed,  kivihunnikud,  endised  talukohad,  kui  maastikku  kujundavad 
elemendid, tuleb säilitada.

• Kompaktse hoonestusega alade asukohavalik väärtuslikel maastikel toimub ainult
          üldplaneeringu alusel.

2.8. Kuritegevuse riskide ennetamine
Vastavalt Eesti Standarditele (EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja  
arhitektuur.  Osa  1:  Linnaplaneerimine)  tuleks  olemasoleva  ala  kuritegevuse  riskide 
ennetamiseks tähelepanu pöörata järgnevatele meetmetele.

Sissemurdmiste  riski  vähendab  tagumiste  juurdepääsude  ja  umbsoppide  vältimine  ning 
murdvaraste jaoks ligipääsetavate uste ja akende turvalisemaks muutmine.

Ala korrashoid suurendab omanikutunnet ning vähendab kuriteohirmu.  

Kuritegevuse piiramisele aitab kaasa politsei  või turvateenuste poolt  osutatav jälgimisteenus. 
Jälgimisega võib tegeleda ka naabrivalve, millele aitab kaasa videovalve.

2.9. Tuleohutusnõuded
Elamu projekteerimise käigus tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.oktoober 2004 a. määrusest 
nr.315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded.

Planeeritava elamu tuleohutusklass on TP-3 ja kasutusviis I (elamud ja eluruumid).

Tule  levik  ühelt  ehitiselt  teisele  ei  tohi  ohustada  inimeste  turvalisust  ega põhjustada  olulist 
majanduslikku või ühiskondlikku kahju. 

Planeeritava alaga piirnevatel kinnistutel on tagatud minimaalne hoonetevaheline kaugus, mis 
on 8 m.

Hoonetevaheline  kuja  peab  takistama  tule  levikut  teistele  hoonetele,  kusjuures  juhul,  kui 
hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude 
abinõudega. 

Väline kustutusvesi saadakse sadamaalal olevast tuletõrje veevõtukohast. 

Saare  maakond,  Pöide  vald,  Kakuna  küla,  Lahe-Sääre  kinnistu  (katastrüksuse  tunnus  63401:005:0367) 
detailplaneering, 2013
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3. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS

3.1. Elektrivarustus
Olemasolev suvemaja on elektriga varustatud.

3.2. Veevarustus ja kanalisatsioon
Eramu  veevarustus lahendatakse individuaalse puurkaevu baasil. Kuna puurkaevu tootlikkus 
jääb  alla  10m³  ööpäevas  ning  vee  tarbijate  hulk  on  alla  50  inimese,  ei  ole  planeeritaval 
puurkaevul sanitaarkaitseala.

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).

Puurkaevu vajalik hooldusala (10 m) on esitatud joonisel 3. 

Kanalisatsioon. Planeeringualal on nõrgalt kaitstud põhjavesi (kõrge reostusohtlikkus). 
Nõrgalt  kaitstud  põhjaveega  aladeks  loetakse  alasid,  mille  pinnakate  on  2–10  m  paksune 
moreen filtratsioonimooduliga 0,01–0,5 m ööp, alasid, mille  pinnakate on alla  2 m paksune 
savi- või liivsavikiht filtratsioonimooduliga 0,0001–0,005 m ööp ja alasid, mille pinnakate on 
20–40 m paksune liiva- või kruusakiht filtratsiooni-mooduliga 1–5 meetrit ööpäevas.

Nähakse ette kogumismahuti rajamine.

Täpne kogumismahuti ning puurkaevu asukoht selgub hoone projekti koostamise käigus. 
Projekteerimisel  peab  kinni  pidama  kogumismahutile  ning  puurkaevule  esitatavatest 
nõuetest.

3.3. Sademevesi
Õueala  ja  hoonete  katuse  sadeveed  juhtida  krundi  haljasalale.  Sademeveed  ei  tohi  valguda 
hoone suunas ning keelatud on sadevete juhtimine naaberkinnistutele.

3.4. Soojavarustus
Planeeringuga  nähakse  ette  lokaalne  küte,  mille  täpne  liik  selgub  hoonete  projekteerimise 
käigus.   Variandid  oleksid  elektri-,  vedel,  maa-  või  tahkeküte.  Alternatiivküttena  võib 
kombineeritult kasutada õhk-vesi soojuspumpa ja päikesepaneele.

Elamualal on lubatud vaid maa-alused tehnovõrgud.

Tehnovõrkude  vahelised  kaugused  ning  paiknemise  asukohad  täpsustuvad  eriosade 
projektide koostamise käigus. Detailplaneeringus on esitatud põhimõtteline lahendus.

Saare  maakond,  Pöide  vald,  Kakuna  küla,  Lahe-Sääre  kinnistu  (katastrüksuse  tunnus  63401:005:0367) 
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4. SERVITUUDID
Tabel 3 Servituutide määramise vajadus
teeniv 
kinnisasi/krunt, 
millele tehakse 
ettepanek seada 
servituut

valitsev krunt või 
asutus, mille kasuks 
on tehtud ettepanek 
seada servituut

servituut märkus

Lahe-Sääre 
(63401:005:0368)

Pos 1, Lahe-Sääre 
(63401:005:0367)

Juurdepääsutee 
ning liiniservituut

juurdepääsuks 
planeeritavale krundile 
ning madalpingekaabli 
servituut

Pos 1, Lahe-Sääre 
(63401:005:0367)

Lahe-Ääre 
(63401:005:0136)

Juurdepääsutee 
servituut

juurdepääsuks kinnistule

5. KEHTIVAD  PIIRANGUD

Ranna ja kalda piiranguvöönd ning ranna ja kalda ehituskeeluvöönd

Alus: Looduskaitseseadus (vastu võetud 21.04.2004 RT I 2004, 38, 258, jõustumine 10.05.2004)

§ 35.  Ranna ja kalda kasutamise kitsendused

 (1) Rannal või kaldal on:
 1) ranna või kalda piiranguvöönd;
 2) ranna või kalda ehituskeeluvöönd;
 3) ranna või kalda veekaitsevöönd.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vööndite laiuse arvestamise lähtejoon on 
põhikaardile kantud veekogu piir (tavaline veepiir).

§ 37.  Ranna ja kalda piiranguvöönd

 (1) Ranna või kalda piiranguvööndi laius on:
 1) Läänemere, Peipsi järve, Lämmijärve, Pihkva järve ja Võrtsjärve rannal 200 meetrit

2) Ranna ja kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja pinnase kaitsmine 
ja  puhketingimuste  säilitamine.  Ranna  piiranguvööndis  on  keelatud  lageraie.  Kalda 
piiranguvööndis  ei  tohi  lageraielangi  pindala  olla  suurem  kui  kaks  hektarit,  välja  arvatud 
maaparandussüsteemi eesvoolu veekaitsevööndis maaparandushoiutööde tegemisel.

 (3) Ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud:
 1) reoveesette laotamine;
 2) matmispaiga rajamine;
 3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, välja 
arvatud sadamas;
 4) [kehtetu - RT I 2007, 25, 131 - jõust. 01.04.2007] 
 5) maavara kaevandamine;
 6) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning maastikusõidukiga 
sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde tegemiseks, kutselise või 
harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, 

Saare  maakond,  Pöide  vald,  Kakuna  küla,  Lahe-Sääre  kinnistu  (katastrüksuse  tunnus  63401:005:0367) 
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pilliroo varumiseks ja adru kogumiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja 
põllumajandustöödeks.

§ 38.  Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd

 (1) Ehituskeeluvööndi laius rannal või kaldal on:
 1) mererannal Narva-Jõesuu linna piires ja meresaartel 200 meetrit

(3) Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.

(4) Ehituskeeld ei laiene:
 1) hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele, mis ei jää 
veekaitsevööndisse;
 2) kalda kindlustusrajatisele;
 3) supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele;
 4) maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile;
 5) olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem 
kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist;
 6) piirdeaedadele;
 7) piirivalve rajatisele piiriveekogu rannal või kaldal.

                                              Koostajad:   Alar Oll
                                                                                 Janika Jürgenson 
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