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KÖITE   KOOSSEIS 
 

  
1. Seletuskiri 
 
2. Joonised 
 

                          Asukoha skeem.         DP-1 
     Täpsustav asukoht.         DP-1.1 

       Tugiplaan.      DP-2 
Põhijoonis.      DP-3 
Kruntimine.      DP-4 
 

 
 

3. Lähtematerjalid 
 
Salme Vallavalitsuse korraldus nr 24, 20. veebruar 2006.a 
Salme vallas Kaugatoma külas Kadakavälja maaüksuse 
detailplaneeringu algatamiseks ja lisa: detailplaneeringu 
lähteülesanne nr.39.  
Katastriüksuse plaan. 
 

3. Lisad 
 
AS Jaotusvõrgu skeem võimaliku elektriühenduse kohta 
kadakavälja detailplaneeringule. 
Keskkonnaministeeriumi Saaremaa Keskkonnateenistuse 
kiri nr. 40-3-7/1846, 22. juuni 2006.a.: Seisukoht kahe suvila 
ehitamise võimalustele salme valla Kaugatoma küla 
kadariku (katastriüksuse number 72101:002:0643) kinnistul 
koos moodustatava Kaugatoma-Lõo hoiuala kaardi 
väljavõttega eelpool nimetatud kohas. 
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SELETUSKIRI. 
 

1. ÜLDOSA. 
 

1.1. PLANEERITAV ALA. 
 
  Planeeritav ala haarab enda alla olemasoleva Kadakavälja kinnistu Kaugatoma  külas, 
vastavalt katastri tunnusega 72101:002:0644, registriosa nr 2818034, suurusega 3,17ha,  
olemasoleva sihtotstarbega maatulundusmaa-M-011. 
 

1.2. ALGATAJA. 
 

Planeeringu algatas OÜTammiste profiil juhatuse liige Margus Timpson, taotlusega 
Salme Vallavalitsusele. 
  

1.3. LÄHTEMATERJALID. 
  

Salme Vallavalitsuse korraldus nr 24, 20. veebruar 2006.a Salme vallas Kaugatoma 
külas Kadakavälja maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks ja lisa: detailplaneeringu 
lähteülesanne nr.39.  

Katastriüksuse plaan. 
Geodeetiline alusplaan: Eino Raadik, mai 2004.a. 

 

1.4. OLEMASOLEV OLUKORD. 
 
Kadakavälja kinnistu, Salme vallas, Kaugatoma külas asub Ariste lahe läheduses, 

jäädes Jämaja-Läätsa riigimaantee lõuna poolsele alale. Planeeritav kinnistu külgneb idast 
moodustatava Kaugatoma-Lõo hoiualaga.  

Kinnistu piirneb põhjast Roberti kinnistuga, läänest Kadariku kinnistuga, lõunast 
Tammermäe ja põllu kinnistutega ning idast Tiidu kinnistuga. Maa-alale pääseb Käesla-
Karala-Loona kõrvalmaanteelt üle riigi vaba maa kulgevat valla teed ja siis üle Hannuse 
II kinnistut kulgevat kitsendusega teed pidi. 

 Olemasolevalt valdavalt looduslik rohumaa 1,47ha, haritav maa 0,05ha ja muu maa 
1,65ha.   

Olemasolevalt pääseb Kadakavälja kinnistule Jämaja-Läätsa riigimaanteelt üle Roberti 
kinnistu. 
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Maa-alal kehtivad järgmised kitsendused:  
 

 
� Ehitusseaduse §14-“Tehnovõrgud ja rajatised” –maa kasutajal pidada kinni 

krunti läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja võimaldada tehnovõrkude 
omanikele juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja remondiks. Kinnistut läbib 
AS Jaotusvõrgule kuuluv 0,4kV õhuliin, liini kaitsevöönditega vastavalt 2m 
mõlemale poole liini telge. (Eesti Vabariigi Valitsuse 02.juuli 2002.a. määrus 
nr.211 “Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus”).   

 

1.5. EESMÄRGID. 
 
  Detailplaneeringu eesmärgiks on Kaugatoma kinnistu kruntideks jagamine, 
sihtotstarvete määramine, kruntide ehitusõiguse määramine ja sellega kaasnevate 
tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine koos tarvilike kitsenduste määramisega. 
 
 

2. PLANEERIMISLAHENDUS. 
 

2.1. PLANEERITAVA MAA-ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE. 
 

Planeeritaval maa-alal olev Kadakavälja kinnistu jagatakse neljaks eraldi krundiks, kõik 
kavandatava sihtotstarbega Elamumaa-E-100%. Planeeringus antud kruntide aadressid on 
tinglikud, mis saavad lõplikud nimed uute katastriüksuste moodustamisel, vastavalt 
omaniku soovile. 
 
TABEL 1. A N D M E D   K R U N T I D E   M O O D U S T A M I S E K S 
  

 
Krundi 

aadress 

 
Planeeritud kruntide 

kasutamise sihtotstarve 

 
Katastriüksuse 

sihtotstarve  

 
Planeeritud 

suurus 
m²  

 
Moodustatakse 
kinnistutest, k.a. 
riigi/linna maa 

 
 

Kadakavälja 1 
 
Pereelamu maa-EP-100% 
 

 
Elamumaa-E-100% 

 

 
7649 

 
Kadakavälja 

kinnistu 
 

Kadakavälja 2 
 
Pereelamu maa-EP-100% 
 

 
Elamumaa-E-100% 

 

 
8555 

 
Kadakavälja 

kinnistu 
 

Kadakavälja 3 
 
Pereelamu maa-EP-100% 
 

 
Elamumaa-E-100% 

 

 
7743 

 
Kadakavälja 

kinnistu 
 

Kadakavälja 4 
 
Pereelamu maa-EP-100% 
 

 
Elamumaa-E-100% 

 

 
7736 

 
Kadakavälja 

kinnistu 
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TABEL 2.  K R U N T I D E   N Ä I T A J A D 

 
 

Krundi 
aadress 

 
Krundi 
suurus 

m² 

 
Maks. 
ehitus-

alune pind 
m² 

 
Maks. 

korruselisus 

 
Maks. 

hoonete 
arv krundil 

 
Planeeritud kruntide 

kasutamise sihtotstarve 

 
Kadakavälja 1 

 
7649 

 
200 

 
1,5 korrust, 

max 8m 

 
2 

 
Pereelamu maa-EP-100% 
 

 
Kadakavälja 2 

 
8555 

 
200 

 
1,5 korrust, 

max 8m 

 
2 

 
Pereelamu maa-EP-100% 
 

 
Kadakavälja 3 

 
7743 

 
200 

 
1,5 korrust, 

max 8m 

 
2 

 
Pereelamu maa-EP-100% 
 

 
Kadakavälja 4 

 
7736 

 
200 

 
1,5 korrust, 

max 8m 

 
2 

 
Pereelamu maa-EP-100% 
 

 

2.2. KRUNTIDE EHITUSÕIGUS 
 

Maa-alale planeeritavad neli elamumaa krunti (Kadakavälja 1 kuni 4) saavad õiguse 
ehitada krundile 2 hoonet, maksimaalse ehitusaluse pinnaga 200m², maksimaalse ehitiste 
suurima lubatud kõrgusega 8m maapinnast. Planeeringu joonisel DP-3 on näidatud 
tinglikud elamute asukohad ja ehituspiirangutega ala, tulenevalt tuletõrjekujadest (4m 
mõlemale poole krundi piiri). Hoonestuse arhitektuuris kasutada Saaremaale 
iseloomulikke ehitustraditsioone- ja materjale, sobitades need maa-alale vastavalt 
piirkonna traditsioone ja maastiku miljööd arvestades. Hoone välisviimistlusel kasutada 
looduslähedasi ja naturaalseid materjale. 

Õuemaad võib piirata kohalikku miljöösse sobiva taraga (soovitatavalt kiviaiad, võib 
kasutada ka puitu). Maaalal olevad olemasolevad kiviaiad korrastada. 

Planeeringu joonisel DP-3 “Põhijoonis on näidatud ära ka naaberkinnistule, Kadariku, 
kavandatavad kaks suvemaja, mis on paigutatud sinna vastavalt käesoleva planeeringu 
lisades toodud Keskkonnaministeeriumi Saaremaa Keskkonnateenistuse kirjale nr. 40-3-
7/1846, 22. juuni 2006.a.: Seisukoht kahe suvila ehitamise võimalustele Salme valla 
Kaugatoma küla Kadariku (katastriüksuse number 72101:002:0643) kinnistul koos 
moodustatava Kaugatoma-Lõo hoiuala kaardi väljavõttega eelpool nimetatud kohas. 
Kavandatavad ehitised on lülitatud käesoleva planeeringu koosseisu lahendamaks ühine 
juurdepääs ja kavandatavad elektriühendused. 

 

2.3. HEAKORRA JA HALJASTUSE PLANEERIMINE. 
 

Maa-ala hoonestamise käigus tuleb olemasolevat looduslikku keskkonda maksimaalselt 
säästa ja säilitada. 

Ehitusprojektis loodussäästlike lahenduste kasutamine peaks olema primaarne. 
Keskkonnale negatiivsete mõjude ilmnemise korral tuleks kasutada mõjusid leevendavaid 
meetmeid. 
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Kruntidele Kadakavälja 1 ja Kadakavälja 2 on soovitav rajada uut kõrghaljastust (vt. 
planeeringu joonist DP-3 “Põhijoonis”), et kavandatavad ehitised sulanduksid ka 
visuaalselt maastikku. 

Kruntidele on paigutatud prügikastid (prügiautole juurde pääsetavas kohas), krundi 
valdajal sõlmida prügiveo lepingud vastavalt Salme vallas kehtivale jäätmekäitluse 
eeskirjale ja muudele jäätmekäitlust korraldavatele õigusaktidele.  

 

2.4. TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED. 
 

Maa-alale pääseb Jämaja-Läätsa riigimaanteelt üle Kadariku kinnistu rajatava tee. 
Planeeritavale erateele (puudutab Kadariku kinnistud ja kavandatavaid Kadakavälja 1÷4 
krunte) seatakse servituut, vastavalt AÕS §156”Juurdepääs avalikult kasutatavale teele”.  
Kavandatavat teed pidi pääseb edasi ka Tammermäe kinnistule. (planeeritavatele Sääre 1, 
2 4, 5, 7, 8, 9, 10 kruntidele). 

Parkimine on lahendatud igal krundil eraldi. 
Detailplaneeringus esitatud teedevõrgustik ja liikluskorraldus võimaldab korraldada 

hooldus- ja avariitegevust. Päästeteenistuse autodele on vajalik 4m laiune juurdepääsutee. 
Krundile Kadakavälja 2 on kavandatud ka tuletõrje veehoidla, mille ees on 12mx12m 

manööverdamise plats. 
 

2.5. TEHNOVÕRGUD. 
 

Maa-alal on olemasolevalt madalpingeliin, kust saab Tiidu maaüksusel olevast postist 
tuua kaabli Kadakavälja 2 kinnistu lõuna piiri mööda kavandatava teeni. Kaablid 
kulgevad piki tee perve ja jaotusmõõtekapid on paigutatud krundipiiridele. Planeeringu 
joonisel DP-3 „Põhijoonis“ on näidatud planeeritavad madalpingekaablid koos 
jaotusmõõtekappidega. Krundisisesed võrgud alates liitumiskapist lahendatakse koos 
hoonete elektrivarustuse projektidega. Planeeritud elektrikaablitele teiste kinnistute 
tarbeks kehtib trassikaitsevöönd 1m ulatuses mõlemale poole trassi telge (vt. joonis DP-
3.) (Eesti Vabariigi Valitsuse määrus nr.211, 02.juuli 2002.a. “Elektri paigaldise 
kaitsevööndi ulatus”). Kruntide elektrienergiaga varustamine on võimalik 
liitumislepingu sõlmisega AS Jaotusvõrguga. 

Joogivee tarbeks on planeeritud igale krundile oma puurkaev, sanitaarkaitsevööndiga 
10m. Kaevude rajamisel jälgitakse veehorisontide paiknemist ja koostatakse 
kaevuprojektid.  

Reoveed juhitakse kruntidele planeeritud kogumiskaevudesse, mida tühjendatakse 
vastavalt Salme vallas kehtestatud korrale. 

Planeeritud hoonete küte lahendatakse lokaalsena hoonete projekteerimise käigus kas 
elektri-, vedel- või tahkeküttena (sinna alla kuulub ka soojuspump). 
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2.6. KESKKONNAKAITSE. 
 

Kiviaiad võimalusel taastada. 
Hoonete suuruste sobitamine maastikku – vältida liiga suure ja stiililt võõra hoone 

ehitust alale, rannikualade stiilis väike ühe- või poolteisekorruseline maja ei tohiks 
lõhkuda liigselt loodust ega visuaalset miljööd. 

Ehitamise ajal tuleks säilitada olemasolev kõrghaljastus, s.t. maksimaalsel määral tuleks 
krundi korrastamisel säästa puid.  

Detailplaneeringus esitatud teedevõrgustik ja liikluskorraldus võimaldab korraldada 
hooldus- ja avariitegevust. Üldine keskkonnakaitse (prügivedu, koristustööd jms.) 
korraldatakse vastavalt Salme valla jäätmekäitluseeskirjale.  

Reoveed juhitakse kogumiskaevudesse. 
 

2.7. 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”. Hoonete tulepüsivusklass antud maa-alal on 
TP-3. Maa-ala väline tuletõrjevesi saadakse kadakavälja krundile planeeritud tule-
tõrjeveehoidlast, mahtuvustega 25m³. Tuletõrjeveehoidlate juurde on planeeritud autode 
manööverdamiseks 12m×12m plats. 
 

2.8.SEADUSEST TULENEVAD KINNISOMANDI KITSENDUSED. 
 

� „Juurdepääs avalikult kasutatavale teele” Planeeringu joonisel DP-3 
„Planeeringu lahendus“ on näidatud seatavad kitsendused naaberkinnistutele 
pääsemiseks. (kadariku kinnistu ja Kadakavälja 1 kuni Kadakavälja 4 krundid) 

 
� Ehitusseaduse §14-“Tehnovõrgud ja rajatised” –maa kasutajal pidada kinni 

krunti läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja võimaldada tehnovõrkude 
omanikele juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja remondiks. Kinnistut läbib 
AS Jaotusvõrgule kuuluvad 0,4kV madalpingeõhuliin, liini kaitsevöönditega 
vastavalt 2m mõlemale poole liini telge. (Eesti Vabariigi Valitsuse 02.juuli 
2002.a. määrus nr.211 “Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus”).  Kavandatavatele 
madalpingekaablitele kehtib trassikaitsevöönd 1m mõlemale poole trassi telge. 
Kadakavälja 2 krundile on planeeritud tuletõrjeveehoidla, kuhu tuleb võimaldada 
juurdepääs ja kasutamine. 

 
� Krundi omanikud peavad paigaldama oma prügikonteineri krundile ja tagama 

juurdepääsu prügiveoautole, vastavalt Saare maakonna, Salme valla 
jäätmehoolduseeskirjale.  

 
� Eesti Vabariigi planeerimisseadus. 
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� Saare Maakonna üldplaneering. 

 
� Salme valla rannaalade osaüldplaneering.. 

 
 
 
 
Juhataja:    A. Rand 
 
 
 
 
Projekteerija:    K. Keel 
 


