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1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, 
LÄHTEDOKUMENDID JA TEOSTATUD UURINGUD

1.1. Detailplaneeringu koostamise alused:

Planeerimisseadus.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus.
Osaühing Stehlin, registrikood 11422425, aadress Käärti 24 Haabneeme 74001 
Harjumaa, avaldus detailplaneeringu algatamiseks Niidi kinnistul.
Salme Vallavalitsuse korraldus 23. jaanuar 2012 nr. 11, koos lisaga: detail-
planeeringu lähteülesanne nr 65
Maaameti kitsenduste väljavõte Niidi kinnistul.

1.2. Detailplaneeringu lähtedokumendid:

Salme valla rannaalade osaüldplaneering.
Salme valla ehitusmäärus.
Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“.
Vabariigi Valitsuse 27. okt. 2004. a määrus nr. 315 „Ehitisele ja selle osale 
esitatavad tuleohutusnõuded“.

1.3. Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud:

Geodeetiline alusplaan: DP Projektbüroo  töö nr. 02-12-G.

1. DETAILPLANEERINGU EESMÄRK

Algatatud detailplaneering on üks osa intensiivselt areneva rannikupiirkonna 
kasutamise ning majandustegevuse määramiseks, et leida tasakaal dünaamiliste 
looduslike protsesside ning piirkonna majandusliku arendamistegevuse/huvide 
vahel.
Detailplaneeringuga määratakse Niidi kinnistule täiendav hoonestusala 
(masinakuur, maakelder, väliköök), kuni 10 kW võimsusega elektrituulik ja 
olemasoleva paadisilla pikendus (10 m) koos tehnovõrkude ja rajatistega.
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2. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

3.1. Detailplaneeringu ala asukoht ja suurus:
Planeeritav ala haarab enda alla Salme vallas Imara külas paikneva Niidi kinnistu,

katastritunnusega 72101:002:0608 ning registriosaga nr 804234, vastavalt 
suurusega 2,18 ha, olemasoleva sihtotstarbega maatulundusmaa-100%. 
Planeeritav Niidi kinnistu paikneb Sõrve poolsaare idapoolsel küljel Liivi lahe 
ääres, piirnedes põhjast ja läänest Niidu kinnistuga (katastri tunnusega 
72101:002:0609) ning lõuna poolt Uuemäe kinnistuga (katastri tunnusega 
72101:002:0278).

3.2. Olemasoleva ruumi kirjeldus (hooned, teed, haljastus, maastik, trassid), 
maaüksuste struktuuri ja kehtivate kitsenduste kirjeldus:

Olemasolevalt on Niidi kinnistul: 1,44 ha haritavat maad, looduslikku rohumaad 
0,22 ha, metsamaad 0,07 ha ja muud maad 0,45 ha (s.h. veealust maad 0,27 ha).

Kinnistul on olemasolevalt seaduslikud üksikelamu (riiklik ehitusregistri kood 
120280931), võrguühendus (riiklik ehitusregistri kood 220267593) ja Eesti Energia 
Jaotusvõrk OÜ-le kuuluv elektrimaakaabelliin (riiklik ehitusregistri kood 
220291524), kaablikaitsevööndiga 1 m mõlemale poole kaablit. Olemasolevale
saunale (väikeehitis, pindalaga 23m²) on vajalik vallavalitsuse kirjalik nõusolek. 
Väikeehitistele alla 20 m² (olemasolev garaaž ja kuur, mõlemad ehitusaluse 
pinnaga 19 m²) vallavalitsuse kirjalikku nõusolekut ega ehitusluba vaja ei ole.

Vaade olemasolevale elamule rannalt:
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Olemasolevad saunamaja ja garaaž:

Vaade olemasolevale paadisillale:
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Kinnistule pääseb Kuresaare-Sääre riigimaanteelt nr 77, sealt edasi üle Kasila
kinnistu (katastriüksus nr 72101:002:0865), Villemi kinnistu (katastriüksus nr 
72101:002:0277) ja Niidu kinnistut (katastriüksus nr 72101:002:0609) kulgevat 
erateed pidi. Olemasolev juurdepääsutee jätkub rannaäärt pidi, tagades 
juurdepääsu Uuemäe kinnistule (katastriüksus nr 72101:002:0256) ja Kraavi 
(katastriüksus nr 72101:002:0268) ning Päikese (katastriüksus nr 
72101:002:0697) kinnistutel paiknevatele olemasolevatele elamutele.

Vaade olemasolevale juurdepääsuteele:

Kinnistu paikneb suures osas ranna ja kalda piiranguvööndis. 
Kinnistul on ranna ja kalda ehituskeeluvöönd, vähendatud Salme valla 

rannaalade osa üldplaneeringuga mereäärse rannateeni (rannatee asukoht on 
fikseeritud maaameti kaardil).

Kinnistul on ranna või kalda veekaitsevöönd – 20 m Liivi lahest ja kallasrada -
10 m Liivi lahest.

Kinnistu paikneb Kura kurgu hoiuala ääres (kinnistule jääb 1 m² suurune osa 
hoiualast), kus kehtib hoiuala kaitse eeskiri.
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3.3. Üldplaneeringust tulenevate tingimuste kirjeldus:

Vastavalt Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringule aastani 2012 on 
planeeritav maa-ala juhtfunktsiooniks  reserveeritud väikeelamumaa, mille 
rannaala (Niidi kinnistu ehitukeeluvööndisse jääv osa) on loodusväärtusega.
Lisaks osaüldplaneeringu alasse jäävatele kaitsealadele on mitmeid alasid, mille 
looduslikud või maastikulised omadused ja väärtused väärivad säilitamist ja 
kaitsmist-on märgitud üldplaneeringu kaardile.

Ehitukeeluvöönd on Niidi kinnistul vähendatud osaüldplaneeringuga rannatee 
telgjooneni (vt. Salme ranna-alade osaüldplaneeringu ranna ulatuse ja 
ehituskeeluvööndi kaarti). Imara küla on ajalooliselt asustusstruktuurilt sumbja 
tuumaga rannaäärne hajaküla, mille traditsiooniline ehitusjoon on ulatunud 
külatuumast väljapoole piki rannateed.

Vastavalt Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringule tuleb käesoleva 
detailplaneeringuga järgida järgnevaid tingimusi:

Elamukruntide rajamisel metsaalale ranna ulatuses tuleb krundil olevast kõrg-
haljastuse (v.a. võsa) pindalast säilitada vähemalt 80 %.

Soovitav on säilitada traditsioonilised piirdeaiad (kiviaiad), väravad ning
väikevormid.

Juhul kui elamumaal ehitusõigust taotlev kinnistu kattub osaliselt või täielikult 
säilitamisele kuuluva loodusväärtuslike maastike ja koosluste võrgustikuga või 
kaitsemetsaga tuleb koostada detailplaneering ja keskkonnamõju hindamine 
hoonestusele parima asukoha leidmiseks, et kahjustused looduskeskkonnale 
oleksid minimaalsed. Detailplaneeringuga ja keskkonnamõjude hindamisel tuleb 
tagada Natura 2000 alade, pärandkoosluste, vääriselupaikade, kaitsemetsade ja 
märgalade kasutustingimuste, kohustuste ja  kaitsekorralduskavadega 
arvestamine. Keskkonnamemorandumi alusel ja kooskõlastatult keskkonna-
teenistusega võib keskkonnamõju hindamise nõudest loobuda asendades selle
detailplaneeringuga kehtestatud keskkonnakaitseliste tingimustega. 

Elamumaadele ehitamisel tuleb lähtuda piirkonna ehitustraditsioonidest ja
hoiduda muutmast maastikulist üldilmet, soovitav on kasutada traditsioonilisi 
ehitusmaterjale.

Elamualade tihendamisel (ehitamine, rekonstrueerimine ja renoveerimine) juba 
hoonestatud külakeskustes ja traditsioonilistes külamiljöödes tuleb järgida 
traditsioonilisi ehitusmahtusid, ehitusmaterjale, arhitektuurseid lahendusi 
(katusekalded, korrused, aknad, välisviimistlusmaterjalid jne.) ning ajalooliselt 
väljakujunenud asustustihedust, hoonegruppide paiknemise ning õuealade 
paigutusmustrit ja asustusstruktuuri, et säiliksid ajalooliselt välja kujunenud 
tüpoloogilised iseärasused. Vallavalitsusel on õigus nõuda ehitusprojektidele ja 
detailplaneeringutele valla planeerimiskomisjoni kooskõlastust.

Vastavalt eeltoodule on käesolev detailplaneering kooskõlas Salme ranna-alade 
osaüldplaneeringuga.

3.4. Kehtivate detailplaneeringute nõuded ja nendega arvestamise vajadus

Teadaolevalt ei ole planeeritaval maa-ala osas kehtivaid detailplaneeringuid.
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3. PLANEERINGUGA KAVANDATU

4.1. Planeeringu üldlahendus ja avalik ruum:

Kruntide moodustamine
Käesolev detailplaneering kinnistu jagamist ette ei näe. Planeeringuga 

muudetakse krundi sihtotstarvet.

Planeeringu järgne krunt

Krundi
aadress

Pindala 
ha

Katastriüksuse planeeritav 
sihtotstarve

Niidi 2,18 Elamumaa-E-001-100%

Kruntide ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ehitistele
Vastavalt Salme valla ehitusmäärusele, kinnitatud Salme Vallavolikogu  26. mai

2003. a  määrusega nr 12:
§ 17. Ehitise arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste määramise kord
(4) Ehitise arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste määramisel tuleb 

arvestada järgmist:
1) tagada projekteeritavate hoonete ja piirdeaedade arhitektuurne ja esteetiline 

sobivus konkreetsesse asukohta;
2) uute hoonete projekteerimisel ja olemasolevate hoonete laiendamisel ning 

rekonstrueerimisel tuleb lähtuda konkreetses piirkonnas väljakujunenud 
ehituslaadist ja ehitiste kõrgusest ning asukoha looduslikust eripärast;

3) uue elamu projekteerimisel peab hoonetüübi valik olema kooskõlas vahetus 
naabruses olevate hoonetega;

4) ehitise projekteerimisel ja ehitamisel tuleb kasutada nõuetele vastavaid ja 
keskkonda sobivaid materjale;

5) hoone kõrgus on maa-ala geodeetiliste uurimistööde aruandes esitatud maa-
pinna kõrguse ja hoone katuseharja või parapeti kõrguste vahe. Hoone kõrguse 
määramisel ei võeta arvesse katusel asuvaid kujunduslikke elemente ning 
tehnorajatisi, mille kõrgus on alla 1,6 m ja laius alla 1 m, kui detailplaneering ei 
näe ette teisiti;

6) rajatise kõrguseks loetakse rajatise kõrgeim punkt võrreldes maa-ala 
geodeetiliste uurimistööde aruandes esitatud maapinna kõrgusega;

7) ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et oleks tagatud vaba 
juurdepääs selle ning teiste vahetus naabruses asuvate ehitiste remondiks, 
hoolduseks ja tulekahjude ning muude avariide ja õnnetuste likvideerimiseks.

Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamu ja 
olemasolevate abihoonete juurde täiendav ehitusõigus masinakuuri, maakeldri ja 
väliköögi näol. Juurdekavandatavate hoonete soovitatavad asukohad on toodud 
joonisel DP-3 „Põhijoonis“.
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Vaade kavandatava masinakuuri ja planeeritava tuulegeneraatori asukohale:

Kuna juurdekavandatavad hooned on abihooned, siis nende 
• maksimaalseks kõrguseks maapinnast on lubatud 5 m, 
• kahepoolse viilkatusekalle, analoogne olemasolevate saunamaja ja garaaži 

katusega, ca 10°-15° (vt. olemasolevas olukorras toodud fotosid).
• Kinnistu maksimaalseks lubatud ehitusaluseks pinnaks on 610 m² (vt. 

detailplaneeringu joonist DP-3 „Põhijoonis“, kus on näidatud eeldatavad uute 
ehitiste pinnad) 

• maksimaalseks hoonete arvuks on 6 (sinna alla ei käi alla 20 m² pinnaga 
väikeehitised, mille püstitamiseks ei ole tarvis vallavalitsuse kirjaliku luba ega 
ehitusluba).

Planeeritava ala arhitektuurse ruumimõju kujundamisel on eesmärgiks kogu 
planeeritaval maa-alal hoonestuse orgaaniline sulatamine loodusesse - suhteliselt 
madal, kerge, ratsionaalne, looduslikku keskkonda ja naaberhooneid arvestav 
arhitektuurikäsitlus.  

Täpne hoone arhitektuur ja viimistluse üldtingimused määratakse iga konkreetse 
ehitusprojektiga eraldi. 

Lubatud välisviimistlusmaterjalid: kavandatud kruntidel kasutada samasid 
välisviimistlusmaterjale, sobitatuna naaberhoonestusrühmaga, eelistada puitu. 
Katuasekatteks kas sindel või kivi. Uksed-aknad: puidust. Värvivalik piiretel nagu 
hoonete fassaadidelgi peab olema tagasihoidlik, kasutada võib naturaalseid toone
(olemasolevate hoonetega kokku sobivaid). Piirete rajamisel tuleb eelistada 
traditsioonilisi materjale ning kohalikke ehitusviise ja -tavasid. Piirdeaedade 
(kiviaed või puittara, maksimaalse kõrgusega 1,4 m) joonised esitada hoonete 
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ehitusprojektide mahus ja kooskõlastada vallas. Kallasraja ja naaberkruntidele 
viiva juurdepääsutee ulatuses ei tohi rajada aedu.

Maa-alale kavandatavatele hoonetele kehtivad järgmised nõuded:
-Kõrvalhoone ehituses peab kasutama samale krundile kavandatava elamuga 

sobivaid materjale ning elamu ja kõrvalhoone peavad olema ühtses stiilis.
-Hoonete ± 0.00 on 0,4 m planeeritud maapinnast.
-Hoonete projekteerimise käigus tuleb tagada nende vastavus tuletõrje nõuetele.
-Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava järgi.
-Sobima ümbritsevasse keskkonda ja arvestama väljakujunenud arhitektuurset 

olukorda;
-Kuna planeeritavad hooned moodustavad visuaalselt ühtse tervikliku 

arhitektuuriruumi, on kohustuslik järgida hoonete edasisel projekteerimisel 
sarnast materjali valikut ja oma vahel kokku sobivat arhitektuurset käekirja
erinevate hoonestusrühmade puhul.

Käesoleva detailplaneeringuga nähakse ette ka olemasoleva paadisilla 10 m 
pikkune pikendus merre (betoonvaiadel). 

Vastavalt veeseaduse § 8 lg 2 p 7 on vajalik vee erikasutusluba, kui uputatakse 
tahkeid aineid veekogusse. Seetõttu on ka paadisilla pikendamisel toimuva 
betoonvaiade merre paigaldamise jaoks enne tööde teostamist vajalik taotleda 
Keskkonnaametist vee erikasutusluba. 

Eeldatavalt olemasoleva paadisilla väikesemahulisel laiendamisel olulist mõju 
Kura kurgu hoiualale ei ole.

Käesoleva detailplaneeringuga nähakse ette kinnistule oma tarbeks ka lokaalne 
elektritootmine, tuulegeneraatori (maksimaalse võimsusega 10 kW) näol. 
Planeeringu joonisel DP-3 „Põhijoonis“ on näidatud skemaatiliselt planeeritava 
tuulegeneraatori asukoht. Detailplaneeringu lisades on illustreerivad pildid koos  
tuulegeneraatori andmetega. Generaatori kõrgus sõltub konkreetse asukoha tuulte 
tingimustest.

Looduskaitseseaduse § 52 sätestab kaitsealuste liikide rändeteede kaitse ja sama 
§ lg l alusel tuleb ehitamisel tagada kaitsealustel liikide isenditele võimalikult 
ohutud liikumistingimused. Keskkonnaameti hinnangul ei tohiks planeeritav 
elektrituulik kõrguselt (st masti kõrgus koos rootoriga) oluliselt ületada 
lähedalasuvat kõrghaljastust, kuna planeeringuala asub olulise lindude rändetee 
läheduses (linnud käsutavad rändel orientiiriks rannajoont) ja väga kõrge 
elektrituulik võib linde rändel ohustada.

Maa-alale rajatakse tiik (vt. detailplaneeringu joonist DP-3 „Põhijoonis“), 
millest saadakse tuletõrjekustutusvesi. Nõuetekohase tuletõrje veevõtukaevu 
väljaehitamisel tagada kaevu minimaalne sügavus 1,5m.

Parkimine lahendatakse krundil ehitusprojekteerimise käigus, kolmele
sõiduautole. 
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Planeeritavale maa-alale lähim ühistranspordi peatus paikneb Kuressaare-Sääre
riigi tugimaantee nr 77 ääres (Kalmistu bussipeatus, kaugus ca 1,1 km 
planeeritavast maa-alast).

Lähim administratiivne keskus, põhikool (koos spordisaaliga) ja lasteaed, 
rahvamaja ning kauplus paiknevad Salme alevikus.

Krundile on planeeritud paigaldada oma prügikonteiner. Olmejäätmete vedu 
toimub valla territooriumil organiseeritult vastavalt kehtivale jäätme-
hoolduseeskirjale. Kinnistu omanikel on kohustuslik ühineda Salme vallas 
korraldatud jäätmeveoga. Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale tuleb jäätmevedajaga 
sõlmida jäätmeveo leping, mille abil tagatakse koordineeritud jäätmevedu.

4.2. Tehnovõrkude lahendus

• Elektrivarustus 
Niidi kinnistul on olemasolev elektriühendus. Planeeritavate hoonete elekter 

projekteeritakse hoonete elektriprojekti koosseisus. Lisavõimsuste vajadusel 
esitatakse OÜ Jaotusvõrgule vastav taotlus.

Kinnistul olevale olemasolevatele OÜ Jaotusvõrgule kuuluvale 
madalpingekaablile kehtib kitsendus vastavalt AÕS §158 „Tehnovõrgud ja 
rajatised“, kaitsevööndiga 1 m mõlemale poole kaablit. (Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 19.05.2008 määrus nr 19 “Elektripaigaldise 
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”).

Käesoleva detailplaneeringuga nähakse ette kinnistule oma tarbeks ka lokaalne 
elektritootmine, tuulegeneraatori (maksimaalse võimsusega 10kW) näol. 
Planeeringu joonisel DP-3 „Põhijoonis“ on näidatud skemaatiliselt planeeritava 
tuulegeneraatori asukoht. Detailplaneeringu lisades on illustreerivad pildid koos 
tuulegeneraatori andmetega. Generaatori kõrgus sõltub konkreetse asukoha tuulte 
tingimustest.

Planeeritav elektrituulik ei tohi kõrguselt (st masti kõrgus koos rootoriga) 
oluliselt ületada lähedalasuvat kõrghaljastust, kuna planeeringuala asub olulise 
lindude rändetee läheduses (linnud käsutavad rändel orientiiriks rannajoont) ja 
väga kõrge elektrituulik võib linde rändel ohustada.
• Sidevarustus 

Planeeritava maa-ala arendajal puudub huvi liituda Elion Ettevõtted OÜ 
sidevõrkudega. Sideühendus tagatakse mobiili- või raadiosidega.
• Veevarustus ja kanalisatsioon

Joogivee tarbeks on krundil olemasolev puurkaev. 
Krundile on planeeritud tuletõrje veevõtukaev, toitega krundil rajatavast tiigist. 

Lähtuvalt tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest seatakse tuletõrje veevõtukaevu
toitvale veetorustikule vastavalt  AÕS §158 „Tehnovõrgud ja rajatised” 2 m
laiune kaitsevöönd, mõlemale poole torustikku. (Keskkonnaministri, 16. 
detsember 2005.a, määrus nr 76 „Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi 
ulatus”). 

Vastavalt Salme valla üldplaneeringule on hajaasustuses reoveekäitluse 
lahendamisel põhimõttelised lahendused omapuhasti (detailplaneeringu joonisel 
DP-3 „Põhijoonis“ on näidatud omapuhasti koos septikuga, kus puhastatud vesi 
suunatakse eraldi torustikuga olemasolevasse kraavi) või kogumismahuti. 
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Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et selle kuja on vähemalt 10 m ning see 
peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumissuuna 
suhtes allavoolu (Vabariigi Valitsuse 16.05.2001.a. määrus nr.171 
„Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”). Heitvee ärajuhtimisel tuleb lähtuda 
„Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise korrast” (Vabariigi Valitsuse  
31.07.2001.a. määrus nr 269). Detailplaneeringu lisades on toodud näitliku 
bioloogilise reoveepuhasti skeem.

Püsivalt töötava reoveepuhasti rutiinseteks hooldetöödeks on korrapärane sette-
eemaldus, pumba ja ventilaatori korrasoleku kontroll ja veetorustiku puhastus. 
Puhasti projekt tellida vastavat litsentsi/tegevusluba omavalt 
ettevõtjalt/projekteerijalt. Puhasti kasutamiseks on vajalik taotleda Hiiu-Lääne-
Saare regiooni keskkonnaametist vee erikasutusluba. 

Kogumismahutite kasutamisel peab tagama neist reovee jõudmise Salme 
reoveepuhastisse. 
• Sadeveekanalisatsioon ja drenaaž

Hoonete ja teede ümbruses olevad sademeveed juhitakse vertikaalplaneerimise 
võtteid kasutades maa-alal olemasolevatesse sadeveekraavidesse, vältides 
sademevete valgumist naaberkruntidele ja juurdepääsuteele.
• Soojavarustus

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.

4.3. 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”.  Hooned on 
tuleohutusklassiga TP-3, kasutusviis I (elamud ja eluruumid). 

Maa-ala väline tuletõrjevesi saadakse tuletõrje veevõtukaevust, mis saab toite 
maa-alale kavandatavast tiigist. Tuletõrje veevõtukaev ehitatakse välja vastavalt 
nõuetele, tagades aastaringse veekasutuse. Kaevu rajamisel tagada kaevu 
veesügavus minimaalselt 1,5m.

Tuletõrje veevõtukaevu juures on tagatud autode manööverdamiseks 15mx21m 
plats (plats on kavandatud nii suureks planeeritavat masinakuuri kasutatavate 
masinate manööverdamiseks maa-alal).

Tuulegeneraatori tarbeks tuleohutusnõudeid ei ole. 

4.4. Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused.

Vastavalt Saare maakonna teemaplaneeringule Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused, on Saare maakonnas kõrge esteetilise ja 
puhkeväärtusega eelkõige ranna-alad. Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringu 
järgi on planeeritava krundi rannaala (ajaloolisest rannateest mereni) 
loodusväärtusega ala, kus kehtib pärandkoosluste piirang.
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Esteetilise väärtusega on maastikud, mis on mitmekesised, vaheldusrikkad,
omapärased või lihtsalt väga ilusad. Väärtust tõstavad teedelt avanevad ilusad 
vaated ja maastiku hooldatud ilme. Väärtust kahandavad maastikku halvasti 
sobitatud suuremad hooned või rajatised, kõrgepingeliinid, prügimäed jt häirivad 
tegurid.

Väärtuslik puhkemaastik võib olla nii põlismets kui kohalikku ajalugu ja 
traditsioone väljendav ilus kultuurmaastik. Ala väärtust tõstab läheduses asuv 
meri, järv või muu veekogu, samuti kõikvõimalikud vaatamisväärsused. 
Puhkemaastik peab olema kergesti ligipääsetav. 

Maakasutustingimused:
• Säilitada põllumajanduslike alade avatust ja vaateid maastikuelementidele, eriti

avalikult kasutatavate teede ääres.
• Säilitada looduslikke ja pool-looduslikke alasid ning vaateid neile.
• Turismi ja puhkemajanduse arendamisel tuleb arvestada kohaliku keskkonna 

(nii loodusliku, kultuurilise kui sotsiaalse) koormustaluvusega.
• Puhke- ja virgestusmaade määratlemine ja kasutuselevõtt toimub reeglina 

üldvõi detailplaneeringu alusel, millega seatakse ka kasutustingimused nende
puhkeotstarbelise toimimise ja hea seisundi tagamiseks.

• Puhkeala kokkulangemisel kaitsealaga tuleb arvestada mõlemast kasutusviisist
lähtuvate piirangutega ning leida nii sotsiaalseid vajadusi kui kaitseala 
kaitseeesmärke rahuldav lahendus. Kui ala on intensiivselt kasutatav ning 
seetõttu on ohustatud ala väärtuste säilimine, tuleb planeeringuga seada vajaliku 
külastust suunava infrastruktuuri väljaehitamise nõue ning vajadusel kohandada 
ala kaitseeeskirja.

• Maastiku esteetilist ja puhkeväärtust potentsiaalselt kahjustavaid olulise
ruumilise mõjuga objekte ja kõrgehitisi nagu mastid, üle 0,5 MW 
tuulegeneraatorid jms üldjuhul ei kavandata. 

• Merega piirnevatel maastikel peab kavandatava uushoonestuse asukoht olema
võimalikult vähe eksponeeritud ega tohi häirida vaateid merelt või merele.
Hoonete ja rajatiste kõrgus üldjuhul ei tohi kõrghaljastuse olemasolul seda
ületada.

Vastavalt Saare maakonna teemaplaneeringule Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused on toodud üldised tingimused väärtuslike 
maastike säilitamiseks:
• 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. 

• 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.  
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• 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.

Vastavalt Saare maakonna teemaplaneeringule Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused on kajastatud punktis 5.1 Avalik huvi ranna-
alasid järgnevalt:

Ranna-alad on kõige suurema avaliku huvi objektiks maakonnas. Avalike ehk
üldiste huvide tagamiseks tuleb teisi huve piirata, arvestades sealhulgas kohalikke 
vajadusi.

Peamised avalikud huvid ranna-alal on tagatud, kui:
• inimtegevus ei avalda rannikule olulist ega pöördumatut negatiivset mõju ja  

ranniku väärtus ajas säilib või tõuseb;
• juurdepääs rannale sh. kallasrajale on tagatud;
• avalikud supelrannad, supluskohad ja puhkealad on määratletud ja tagatud

nende kasutusele võtmine.
Merevaadete säilitamine ja parimatele vaatekohtadele juurdepääsu tagamine on
samuti ranna-alade avaliku kasutuse huvides.

4.5. Keskkonnakaitse.

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(vastu võetud 22.02.2005, viimati muudetud 21.12.2011) §6-le „Olulise kesk-
konnamõjuga tegevus“, arendaja ei kavanda antud planeeringualal olulise 
keskkonnamõjuga tegevusi.

Keskkonnakaitselised abinõud planeeritaval alal on :
- majandus-joogiveega varustamine on lahendatud olemasoleva puurkaevuga
- kanaliseerimine on ette nähtud keskkonnakaitselistele nõuetele vastavate

lokaalse omapuhasti või kogumiskaevuga, mille tühjendusteenust osutab vastavat 
litsentsi omav firma

- tahkete olmejäätmete käitlus lahendatakse kohaliku omavalitsuse poolt 
kehtestatud korra kohaselt vastava jäätmekäitlusfirmaga sõlmitud lepingute alusel
igal kinnistul eraldi

- juurdepääsuks kasutatakse olemasolevat ajalooliselt väljakujunenud teed
- hoonestuse rajamisel eemaldada pealmine väärtuslik kasvupinnase kiht kuni 

40cm sügavuses, pinnast kasutada hiljem haljastamisel. Planeeringualal ei ole 
lubatud pinnase juurde ega äravedu planeeritavalt kinnistult.

- hoonete küttesüsteemide projekteerimisel arvestada kaasaegsete ja atmosfääri
vähem saastavate kütteliikide võimaliku kasutamisega.

- ehitamise ajal tuleb säilitada olemasolev kõrghaljastus, s.t. ehitustegevus tuleb 
hoida kavandatud hoonestusalade piires, säästes puid. Säilitada krundi rannaalal 
olev pärandkoosluse loodusväärtus

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

4.6. Energiatõhusus.

Alates 01.01.2009 jõustub majade energiamärgise nõue. Hoonete küttesüsteemi 
valikul juhinduda küttesüsteemi energiatõhususest.

Hoonete projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a 
määrusest nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded“.

4.7. Piirkonna liikumise ja liikluse võimalused. Teede hooldus.

Kinnistule pääseb Kuresaare-Sääre riigimaanteelt nr 77, sealt edasi üle Kasila
kinnistu (katastriüksus nr 72101:002:0865), Villemi kinnistu (katastriüksus nr 
72101:002:0277) ja Niidu kinnistut (katastriüksus nr 72101:002:0609) kulgevat 
erateed pidi. Olemasolev juurdepääsutee jätkub rannaäärt pidi, tagades 
juurdepääsu Uuemäe kinnistule (katastriüksus nr 72101:002:0256), Kraavi 
(katastriüksus nr 72101:002:0268) ning Päikese (katastriüksus nr 
72101:002:0697) kinnistutel paiknevatele olemasolevatele elamutele.

Tuletõrjeveehoidla juurde on kavandatud autodele ümberpööramise koht, 
vastavalt 12mx12m.

Parkimine lahendada planeeritaval alal krundisiseselt (igaüks oma krundil).
Maaomanikud peavad sõlmima omavahelise notariaalse lepingu juurdepääsutee 

kasutamise ja hooldamise osas. Lume lahtilükkamine korraldatakse vastavalt 
kokkuleppele vallaga.

4.8. Piirkonna turvalisus

Korrashoid on üks tähtsamaid tegureid. Korrastatud keskkonnas on meeldiv 
viibida ja selles tekib turvatunne. Seega tuleb ehitustegevuse lõppedes alad 
koheselt korrastada ja lõplikult viimistleda, nii on ala kahjustamise tõenäosus 
palju väiksem. Prügiladustamisel kasutada süttimatust materjalist suletavaid 
prügianumaid, süttiv prügi kiirelt eemaldada.

Juurdepääs, selle nähtavus ja vaateväli. Korrektselt väljaehitatud ja selgelt 
eristatud juurdepääs koos piisava valgustusega vähendavad kuritegevuse riske. 

Maa-alal kasutada naabrivalvet. Turvalisust tõstab ka turvateenuseid pakkuva 
firmaga valvelepingu sõlmimine.

Vargused ja vandalism. Pimedad nurgatagused ja hoov tekitavad järelvalveta 
tunde ning hõlbustavad kuritegevust. Jälgida tuleb ka hoonete tagumisi sissepääse, 
mis ei ole tänavalt nähtavad, paigaldades neile liikumisanduriga varustatud 
valgustid. 

Hoone sisenemisruumid varustada turvalukkudega, aknad-uksed ehitada 
tugevate raamide ja klaasidega.
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4.9. Täiendavate servituutide vajadus

Servituudi/
kitsenduse tüüp

Teeniv 
kinnisasi

Valitsev 
kinnisasi 
või isik

Tingimus Ruumiline ulatus

Tehnovõrkude 
servituut, aluseks 
AÕS §158 
„Tehnovõrgud ja 
rajatised“

Niidi 
kinnistu

Niidi 
kinnistu

maa kasutajal pidada 
kinni krunti läbivate 
tehno- võrkude ja 
rajatiste kaitse
eeskirjadest;

2m mõlemale poole 
tuletõrje veevõtu-
kaevu toitvat 
veetorustiku 
telgjoont;

Teeservituut, 
aluseks AÕS 
§ 156 „Juurde-
pääs avalikult 
kasutatavale 
teele“

Niidi 
kinnistu

Uuemäe 
kinnistu;
Kraavi 
kinnistu;
Päikese 
kinnistu;

tagada juurde-pääs 
avalikult 
kasutatavale teele ja 
tuletõrje veehoidlale

3,5 m laiune tee 
maa-ala ja  autode 
ümber-pööramise 
plats 12m x12m 
tuletõrje veehoidla 
juures;

Omanik (arendaja) on kohustatud tagama detailplaneeringuga määratud 
servituutide seadmise ja registreerimise kinnistusraamatus enne 
detailplaneeringuga ette nähtud hoonetele ehituslubade väljastamist.

4.10. Kehtivad kitsendused

1. 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, Liivi lahe, avalikuks kasutamiseks) tähenduses.

2. Looduskaitse seaduse §37 „Ranna ja kalda piiranguvöönd“ - 200m Liivi 
lahest – Niidi kinnistu paikneb osaliselt ranna ja kalda piiranguvööndis 

3. Loodus-kaitseseaduse §38 „Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd “- Niidi 
kinnistul on vähendatud üldplaneeringuga ehituskeeluvöönd rannal kulgeva 
tee teljeni (vt. joonist DP-2 „Tugiplaan“)

4. Loodus-kaitseseaduse § 39. „Ranna ja kalda veekaitsevöönd“ – Liivi lahe 
ääres 20m

5. Kura Kurgu hoiuala eeskiri – krunt paikneb 1m² -ga hoiualal, kus tuleb 
järgida hoiuala eeskirja.

6. Tehnovõrkude servituut, aluseks AÕS §158 „Tehnovõrgud ja rajatised“ -
Niidi kinnistul on olemasolev Jaotusvõrk OÜ-le kuuluv madalpingekaabel, 
vastavalt kaitsevööndiga 1m mõlemale poole trassi telge. 


