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KÖITE   KOOSSEIS 
 

  
1. Seletuskiri 
 
2. Joonised 
 

Asukoha skeem.         DP-1 
Tugiplaan.      DP-2 
Põhijoonis.      DP-3 
Planeeritav juurdepääsutee ja elektriühendus. DP-4 
 

 

3. Lähtematerjalid 
 
Salme Vallavalitsuse korraldus nr 197 12. november 2007. a 
detailplaneeringu algatamiseks koos lisaga: detail-
planeeringu lähteülesanne nr 56. 
 
 

3. Lisad 
 
Väljavõte Salme valla ranna-alade osa-üldplaneeringust. 
Maa-ameti kitsenduste väljavõte. 
Väljavõtted Pärtli, Käänu ja Nürina kinnistusraamatust. 
Elion Ettevõtted AS kooskõlastus NR 8474976 geo-
deetilisele alusplaanile, OÜ Hadwest töö nr T-08-160 
Väljavõte maa-ameti Natura 2000 kaaardist. 

  

 

 

 



Osaühing Kuressaare Kommunaalprojekt  T-079-08 
 

Salme vald, Rahuste küla, 
Pärtli kinnistu detailplaneering 3 
 

 
 

 

 

SELETUSKIRI. ............................................................................. 4 

1. ÜLDOSA..................................................................................... 4 

1.1. PLANEERITAV ALA............................................................................................................ 4 
1.2. ALGATAJA. ........................................................................................................................... 4 
1.3. LÄHTEMATERJALID. ........................................................................................................ 4 
1.4. OLEMASOLEV OLUKORD. ............................................................................................... 4 
1.5. EESMÄRGID.......................................................................................................................... 6 

2. PLANEERIMISLAHENDUS................................................... 6 

2.1. PLANEERITAVA KRUNDI EHITUSÕIGUSE JA SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE 

KOOS SALME VALLA RANNA-ALADE OSA-ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE 

ETTEPANEKUGA. ...................................................................................................................... 6 
2.2. HEAKORRA JA HALJASTUSE PLANEERIMINE.......................................................... 7 
2.3. TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED..................... 7 
2.4. TEHNOVÕRGUD. ................................................................................................................. 8 
2.5. KESKKONNAKAITSE. ........................................................................................................ 9 
2.6. TULEOHUTUSNÕUDED. .................................................................................................... 9 
2.7. SEADUSEST TULENEVAD KINNISOMANDI KITSENDUSED.................................. 10 



Osaühing Kuressaare Kommunaalprojekt  T-079-08 
 

Salme vald, Rahuste küla, 
Pärtli kinnistu detailplaneering 4 
 

 

 

SELETUSKIRI. 
 

1. ÜLDOSA. 
 

1.1. PLANEERITAV ALA. 

 
  Planeeritav ala haarab enda alla olemasoleva Pärtli kinnistu Rahuste  külas, vastavalt 
katastri tunnusega 72101:003:0275, registriosa nr 570734, suurusega 12,27ha,  
olemasoleva sihtotstarbega maatulundusmaa-100%. 
 

1.2. ALGATAJA. 
 

Detailplaneeringu algatas Kulla Juutinen, Kevade tn 54, 93811 Kuressaare. 
 

1.3. LÄHTEMATERJALID. 
  

Salme Vallavalitsuse korraldus nr 197 12. november 2007.a detailplaneeringu 
algatamiseks koos lisaga: detail-planeeringu lähteülesanne nr 56. 

Geodeetiline alusplaan: OÜ Hadwest, töö nr T-08-160. 
Saare Maakonna üldplaneering. 
Ehitusseadus. 
Planeerimisseadus. 
Looduskaitseseadus. 
Asjaõigusseadus. 
Salme valla rannaalade osa-üldplaneering. 

 

1.4. OLEMASOLEV OLUKORD. 
 
Pärtli kinnistu Rahuste külas paikneb Sõrve poolsaare lääne küljel, jäädes Rahuste-

Kaunispe riigimaantee nr T-21176 merepoolsele küljele. Kinnistu paikneb kehtival Salme 
valla rannaalade osa-üldplaneeringu alal, jäädes loodusväärtusega alale, kus on 
maakasutuspiiranguna osaliselt märgala ja pärandkooslused (vt. lisades toodud väljavõtet 
Salme valla rannaalade osa-üldplaneeringust). Planeeritav maa-ala jääb Rahuste 
looduskaitseala sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse. Pärtli kinnistul on Natura 2000 
linnu- ja loodusala. 

Pärtli kinnistul on olemasolevalt vana talu koht vundamentidega, kinnistul on Elion 
Ettevõtted AS-le kuuluvad sidekaablid (Detailplaneeringu lisades on toodud Elion 
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Ettevõtted AS kooskõlastus NR 8474976 geodeetilisele alusplaanile, OÜ Hadwest töö nr 
T-08-160). Kinnistul paikneb riigimaantee ääres sadevete kraav. 

Olemasolevalt on kinnistu koosseisus looduslikku rohumaad 11,93ha ja muud maad 
0,34ha.   

Maa-alale pääseb Rahuste-Kaunispe riigimaantee nr T-21176, üle Nürina kinnistu 
(sõlmitud omanike vahel notariaalne teeservituut).  

Kinnistul kehtivad järgmised kitsendused:  
 

• 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. 

  
• Looduskaitseseaduse §37 „Ranna ja kalda piiranguvöönd“  Ranna või kalda 

piiranguvööndi 200m Läänemerest.  
 

• Looduskaitseseaduse § 38 „Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd”- 200m 
Läänemerest.  

 
• Looduskaitseseaduse § 39 „Ranna ja kalda veekaitsevöönd“- 20m 

Läänemerest. 
 

• Rahuste looduskaitseala, Rahuste looduskaitseala kaitse-eeskiri, Vabariigi 
Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määrus nr 11  

 
• AÕS 158 “Tehnovõrgud ja rajatised” –maa kasutajal pidada kinni krunti 

läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja võimaldada tehnovõrkude omanikele 
juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja remondiks. Kinnistul on Elion 
Ettevõtted AS-le kuuluvad sidekaablid, kaitsevööndiga 2m mõlemale poole 
liinirajatise keskjoont (Vastavalt Elektroonilise side seaduse 11. peatükile: 
Liinirajatis, §117. Liinirajatise kaitsevöönd).    

 
• Teekaitsevöönd, 50m  – Rahuste-Kaunispe riigimaantee nr T-21176 äärmise 

sõiduraja teljest. Teeseadus (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50,283; 
93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387); Teede-ja sideministri 
28.09.1999.a. määrus nr 59, Tee ja teekaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise 

nõuded (RTL 1999, 155, 2173); Teede-ja sideministri 23.89.2002.a. määrus nr 52, 
Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid (RTL 2002, 100,1544). 

 
• Olemasolevas sadevetekraavis mitte takistada vee voolu. 

 
• AÕS §156-“Juurdepääs avalikult kasutatavale teele” – vastavalt notariaalsele 

omanikevahelisele kokkuleppele pääseb Jürina kinnistu omanik tasuata ja 
tähtajata üle Pärtli kinnistu randa. 
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1.5. EESMÄRGID. 
 
  Detailplaneeringu eesmärgiks on Pärtli kinnistule ehitusvõimaluse määramine Arima 
piiranguvööndisse jäävale ajaloolisele talukohale. Hoonestusalale riigimaanteelt 
sobivaima juurdepääsutee asukoha määramine, samuti haljastuse ja heakorrastuse 
põhimõtete, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse määramine. 
 

2. PLANEERIMISLAHENDUS. 
 

2.1. PLANEERITAVA KRUNDI EHITUSÕIGUSE JA SIHTOTSTARBE 
MÄÄRAMINE KOOS SALME VALLA RANNA-ALADE OSA-ÜLDPLANEERINGU 
MUUTMISE ETTEPANEKUGA. 
 

Vastavalt Salme valla ranna-alade osa-üldplaneeringule on maatulundusmaa 
sihtotstarbega kinnistule võimalik ehitada üks ühepereelamu koos selle juurde kuni viie 
majapidamiseks vajamineva kõrval- ja abihoonega maast tulu saamise eesmärgil. 

Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse Pärtli kinnistule õueala (ca 3,64ha) 
Rahuste looduskaitseala Arima piiranguvööndisse jäävale osale (näidatud 
detailplaneeringu joonisel DP-3 „Põhijoonis“ konkreetsete koordinaatidega), kus 
paiknevad ajaloolise talukoha varemed. Käesolev detailplaneering teeb Salme valla 
ranna-alade osa-üldplaneeringu muutmise ettepaneku ehituskeeluvööndi 
vähendamiseks Pärtli kinnistul Arima piiranguvööndi merepoolse piirini (fikseeritud 
kiviaiaga ja koordinaatidega joonisel DP-3 „Põhijoonis“). Vastavalt looduskaitseseaduse 
§ 40. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi suurendamine ja vähendamine, lg 1 järgi 
saab ranna ja kalda ehituskeeluvööndit vähendada antud detailplaneeringus Arima 
piiranguvööndi osas (seal on olnud ajalooline talukoht) vastavalt väljakujunenud 
asustusest. Seal on olemas juurdepääs ja elektriühendus.  

Maa-alal olevad kiviaiad säilitada ja vajadusel korrastada. Kinnistule ehitamisel tuleb 
lähtuda piirkonna ehitustraditsioonidest ja hoiduda muutmast maastikulist üldilmet, 
kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale.  

 
TABEL 1.  KRUNDI  ANDMED 

 
Kinnistu 
nimetus 

 
Planeeritav kinnistu 

sihtotstarve  

 
Kinnistu 
suurus 

ha  

 
Maks. 
ehitus-
alune 

pind m² 

 
Maks. 

Lubatud kõrgus 

 
Maks. 

hoonete 
arv 

krundil 
 

Pärtli 
 

Maatulundusmaa-
M-011-100% 

(s.h. õuemaa ca 
3,64ha) 

 
12,27 

 
350 

elamul 
max 7,5m ja 

abihoonetel 5m 
maapinnast 

 
6 

Pärtli kinnistu saab kõik õiguse ehitada krundile maksimaalselt ühe ühepereelamu ja 
kuni viis abihoonet, maksimaalse ehitusaluse pinnaga elamul kuni 160m² ja abihoonetel 
kuni 60m², aga kokku mitte rohkem kui 350m². Hoonete suurim lubatud kõrgus-elamu 
harjakõrgus mitte üle 7,5m maapinnast ja abihoonetel kuni 5m maapinnast. Hooned on 
lubatud ehitada tuleohuklassiga TP-3. Hoonete täpne asukoht määratakse hoonete 
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projekteerimise käigus, arvestades loodusliku eripära, olemasolevate vundamentide ja 
omanike soovidega. Kohalik omavalitsus võib vajadusel väljastada täiendavaid 
projekteerimistingimusi. 

Hoonestuse arhitektuuris kasutada Saaremaale iseloomulikke ehitustraditsioone- ja 
materjale, sobitades need maa-alale vastavalt piirkonna traditsioone ja maastiku 
miljööd arvestades. Tagada planeeringu alal hoonete omavaheline sobivus. Hoonete 
suuruste sobitamine maastikku – vältida liiga suure ja stiililt võõra hoone ehitust alale. 
Keelatud on hoonete juurde rajada torne.  

Hoonete välisviimistlusel eelistada looduslähedasi ja naturaalseid materjale (puit, kivi, 
betoon, metall, katusekivi, kärgruberoid), vältides naturaalseid materjale imiteerivaid 
materjale (plastvoodrid, puiduimitatsiooniga plastaknad jms.).  

Alates 01.01.2009 jõustus majade energiapassi nõue. Käesoleva detailplaneeringu 
lisades on kirjeldatud passiivmajade ehitamise võimalust. Hoonete projekteerimisel 
lähtuda Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusest nr 258 „Energiatõhususe 
miinimumnõuded“. 

 

2.2. HEAKORRA JA HALJASTUSE PLANEERIMINE. 
 

Maa-ala hoonestamise käigus tuleb olemasolevat looduslikku keskkonda maksimaalselt 
säästa ja säilitada. Planeeritava õuemaa piires võib istutada ilu- ja viljapuid. Kaitseks 
külmade põhja tuulte eest võib hoonestuse juurde istutada kõrghaljastust. Samuti on 
soovitav istutada puid juurdepääsutee ääres oleva kiviaia äärde.  

Kinnistul olevad kiviaiad säilitada ja vajadusel korrastada. 
Kinnistule tuleb paigutada prügikast (prügiautole juurde pääsetavas kohas), krundi 

valdajal sõlmida prügiveo lepingud vastavalt Salme vallas kehtivale jäätmekäitluse 
eeskirjale ja muudele jäätmekäitlust korraldavatele õigusaktidele.  

Planeeringualale planeeritud ehitiste puhul on nende lõplikud suhtelised kõrgused 0,00 
soovitav valida juba nende tehniliste projektide koostamise käigus. Igal juhul peaksid 
need olema aga vähemalt 40…50cm võrra kõrgemad, kui olemasolevad kõrgusmärgid 
planeeringualal.  

 

2.3. TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED. 
 

Maa-alale pääseb Rahuste-Kaunispe riigimaantee nr T-21176, üle Nürina kinnistu 
(sõlmitud omanike vahel notariaalne teeservituut vastavalt AÕS §156 „Juurdepääs 
avalikult kasutatavale teele“). Kasutatakse olemasolevat väljakujunenud teed, mis viiakse 
vastavusse Päästeteenistuse nõuetega (päästeteenistuse autodele on vajalik 3,5m laiune 
kõvakattega tee).  

Parkimine on lahendatakse õuemaal, arhitektuurse projekteerimise käigus. 
Detailplaneeringus esitatud teedevõrgustik ja liikluskorraldus võimaldab korraldada 

hooldus- ja avariitegevust. Päästeteenistuse autodele on vajalik 3,5m laiune 
juurdepääsutee. 

Pärtli kinnistule on kavandatud tuletõrje veehoidla (mahtuvusega 25m³, toitega kinnistul 
olevast kaevust), mille ees on 12mx12m manööverdamise plats.  
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2.4. TEHNOVÕRGUD. 
 

• Elektrivarustus. 
Elektrivarustuseks tuleb Nürina-Risti kinnistul paiknevast alajaamast tuua uus 0,4kV 

fiider üle Rahuste-Kaunispe riigimaantee, mööda Nürina lõuna piiri (riigimaantee äärest) 
kavandatava juurdepääsutee äärde ja piki juurdepääsutee lääne külge Pärtli kinnistuni, 
kuhu paigaldatakse jaotus-mõõtekapp. Liinide (kaablite) trassid on ühitatud teedega ja 
jaotus-liitumiskapp (kahe arvestiga) on ette nähtud krundi piirile ligipääsetavasse kohta, 
teealasse.  

Planeeringu joonisel DP-4 „Planeeritav juurdepääsutee ja elektriühendus“ on näidatud 
skemaatiliselt planeeritav madalpingekaabel koos mõõtekapiga (krundi piiril, 
ligipääsetavas kohas). Krundisisesed võrgud alates liitumiskapist lahendatakse koos 
hoonete elektrivarustuse projektidega. Planeeritud elektrikaablitele teiste kinnistute 
tarbeks kehtib trassikaitsevöönd 1m ulatuses mõlemale poole trassi telge (Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 26. märtsi 2007.a määrus nr 19 “Elektripaigaldise 
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”).    

 Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada 
liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks 
pöörduda Eesti Energia Klienditeenindus poole. 

• Joogivesi. 
Joogivee tarbeks on olemasolev veekaev, mis paikneb vähemalt 60m kaugusel 

planeeritavast imbväljakust. 
 Joogivesi peab vastama üldjuhul ülemaailmse terviseorganisatsiooni WHO kehtestatud 

piirnormidele.  Nende normide alusel on välja antud Euroopa Liidu joogivee direktiiv 
98/83/EEC mis omakorda on aluseks hetkel Eestis kehtivale Eesti Vabariigi 
sotsiaalministri määrusele nr.82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 
analüüsimeetodid".  

Kinnistule on kavandatud tuletõrjeveemahuti, mahtuvusega 25m³, toitega krundil 
paiknevast kaevust. 

• Reovete kanalisatsioon. 
Planeeringualal puuduvad olemasolevad kanalisatsiooni-torustikud. Planeeritav Pärtli 

kinnistu paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas, kus on soolase vee oht. 
Detailplaneeringuga on kavandatud reovete kanaliseerimiseks kohapealset bioloogilist 
puhastust (septik + pinnasfilter, mis on ümbritsevast pinnasest isoleeritud veetiheda 
geotekstiiliga). Filtersüsteemi on võimalik rajada juhul, kui põhjavee kõrgeim tase on 
aastaringselt sügavamal kui 1-1,2m. Kui põhjavee tase on lubatust kõrgem, on võimalik 
rajada tõstetud filtersüsteeme, kus torustikud asuvad maapealses filterkuhilas. 
Filterväljaku rajamisel tuleb arvestada, et krundil peab olema vähemalt 60m² vaba pinda. 
Nõuetekohaselt puhastatud heitvesi kogutakse kokku ja juhitakse torustikuga planeeritud 
imbväljakusse. Puhastatud vee võib juhtida ka merre, aga see nõuab veeerikasutuskuba, 
võimalusel ikkagi kaaluda immutamist. 

Omapuhasti rajamisel tuleb järgida Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, 
(Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrus nr 171). 
Omapuhasti rajamisel arvestatavad nõuded  
 (1) Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et: 
 1) selle kuja on vähemalt 10 m (v.a septikul); 
 2) septiku kuja on vähemalt 5 m; 
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 3) omapuhastit tohib ehitada väljapoole reovee kogumisalasid; 
 4) see peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee 
liikumissuuna suhtes allavoolu.  

Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades on bioloogiliselt puhastamata 
heitvee pinnasesse juhtimine keelatud (Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a. määrus nr. 
269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord, vt 5.1.1.).  

• Küte. 
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.  

• Sideühendus. 
Maa-ala läbivad Elion Ettevõtted AS-le kuuluvad sidekaablid, milledele kehtivad 2m 

laiused kaitsevööndid mõlemale poole kaabli telge. Pärtli kinnistul on võimalik liituda 
AS Elion Ettevõtete ühtsesse kaablivõrku liitumisavalduse alusel. 

 

2.5. KESKKONNAKAITSE. 
 

Maa-ala hoonestamise käigus tuleb olemasolevat looduslikku keskkonda maksimaalselt 
säästa ja säilitada, pidades kinni Rahuste looduskaitseala kaitse-eeskirjast ja Natura 2000 
võrgustiku alal (Lõu laht linnu-ja loodusala) kehtivatest majandustegevuse ajutistest 
piirangutest. 

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

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 tuleb säilitada maksimaalselt olemasolevaid puid. 
Reoveed kogutakse kas kogumiskaevudesse või juhitakse läbi septiku ja omapuhasti 

imbväljakusse. 
Arendaja  ei planeeri antud planeeringualal olulise keskkonnamõjuga tegevusi. 
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.  

 

2.6. 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 tuleohutusklass antud maa-alal on TP-3. Maa-ala väline tuletõrjevesi saadakse 
planeeritud tuletõrjeveemahutist (mahtuvusega 25m³). 
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2.7. SEADUSEST TULENEVAD KINNISOMANDI KITSENDUSED. 
 

• 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. 

  
• Looduskaitseseaduse §37 „Ranna ja kalda piiranguvöönd“  Ranna või kalda 

piiranguvööndi 200m Läänemerest.  
 

• Looduskaitseseaduse § 38 „Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd”- planeeringu 
ettepanekuna vähendada Arima piiranguvööndi merepoolse piirini 

 
• Looduskaitseseaduse § 39 „Ranna ja kalda veekaitsevöönd“- 20m 

Läänemerest. 
 

• Rahuste looduskaitseala, Rahuste looduskaitseala kaitse-eeskiri, Vabariigi 
Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määrus nr 11  

 
• AÕS 158 “Tehnovõrgud ja rajatised” –maa kasutajal pidada kinni krunti 

läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja võimaldada tehnovõrkude omanikele 
juurdepääs tehnovõrkude hooldamiseks ja remondiks. Kinnistul on Elion 
Ettevõtted AS-le kuuluvad sidekaablid, kaitsevööndiga 2m mõlemale poole 
liinirajatise keskjoont (Vastavalt Elektroonilise side seaduse 11. peatükile: 
Liinirajatis, §117. Liinirajatise kaitsevöönd).    

 
• Teekaitsevöönd, 50m  – Rahuste-Kaunispe riigimaantee nr T-21176 äärmise 

sõiduraja teljest. Teeseadus (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50,283; 
93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387); Teede-ja sideministri 
28.09.1999.a. määrus nr 59, Tee ja teekaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise 

nõuded (RTL 1999, 155, 2173); Teede-ja sideministri 23.89.2002.a. määrus nr 52, 
Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid (RTL 2002, 100,1544). 

 
• Olemasolevas sadevetekraavis mitte takistada vee voolu. 

 
• Krundi omanikud peavad paigaldama oma prügikonteineri krundile ja tagama 

juurdepääsu prügiveoautole, vastavalt Saare maakonna Salme valla 
jäätmehoolduseeskirjale.  

 
• AÕS §156-“Juurdepääs avalikult kasutatavale teele” – vastavalt notariaalsele 

omanikevahelisele kokkuleppele pääseb Jürina kinnistu omanik tasuta ja tähtajata 
üle Pärtli kinnistu randa. 


