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SELETUSKIRI 
LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID 

I-1 PROJEKTEERIMISE LÄHTEANDMED 

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Torgu Vallavolikogu 28. aprill 2008a. otsus 
nr 1-1/11 Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohatade 
kinnitamine. 
 

Projekti koostamisel on arvestatud järgmisi varemtehtud või koostamisel olevaid töid: 

● Saare maakonna üldplaneering 
● Torgu valla ranna-alade osaüldplaneering 
● Künka, Rannamägi, Metsaranna ja Põlluranna maaüksuse 

topogeodeetiline alusplaan (OÜ M.K. Konsultatsioonid 10.04.2008) 
● Torgu valla ehitusmäärus 
● Planeerimisseadus 
● Muud õigusaktid 

I-2 PROJEKTI ÜLDEESMÄRGID 

Projekti üldeesmärkideks on: 

● planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine; 
● planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse määramine; 
● planeeritavate kruntide hoonestusala piiritlemine; 
● kujade ja servituutide vajaduse määramine; 
● teede maa-alade ja liikluskorralduse määramine; 
● haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; 
● keskkonnakaitseliste abinõude määramine; 
● tehnovõrkudega varustamise põhimõtete määramine. 

I-3 KEHTIV ÜLDPLANEERING 

Detailplaneeritav ala asub Torgu vallas Tammuna külas. Käesoleva maa-ala 
juhtfunktsiooniks on elamumaa ja põhiline ehitustüüp ühepereelamu. Ehitusõigust 
taotlev krunt peab olema vähemalt 1 ha suurune. Eesmärgiks on olemasoleva 
haljastuse kaitsmine ja säilitamine, s.h. tuleb elamukruntide rajamisel säilitada 
vähemalt 80% olemasolevast kõrghaljastuse (va. võsa) pindalast; soovitav on 
säilitada ka traditsioonilised kiviaiad, väravad ning muud väikevormid. Ehitamisel 
elamumaadele tuleb eelkõige lähtuda piirkonna ehitustraditsioonidest ja hoiduda 
muutmast maastikulist üldilmet; soovitav on kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale. 
Eluhoonete projekteerimisel ei tohi nende omavaheline kaugus elamumaal olla 
väiksem kui 50 m. 
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ASEND JA OLEMASOLEVA OLUKORRA ANALÜÜS 

II-1 PLANEERITAVA ALA ASUKOHT 

Planeeritav ala asub Saare maakonnas Torgu vallas Tammuna külas. Planeeritava 
ala suuruseks on 17,68 ha ja hõlmab katastriüksuseid nimetusega Künka 
(katastritunnusega 80701:003:0797), Rannamägi (katastritunnusega 
80701:003:0027), Metsaranna (katastritunnusega 80701:003:0028) ja Põlluranna 
(katastritunnusega 80701:003:0029). 

Planeeringualast edelasse jääb Läätsa-Jämaja-Sääre-Mäebe riigimaantee nr T-
21103. (katastritunnusega 80701:003:0718). Läänest külgneb planeeritav ala 
olemasoleva kruusateega. Põhjast piirneb planeeringuala olemasoleva pinnasteega. 
Läänes on planeeritava ala piirinaabriks elamumaa sihtotstarbega kinnistu 
nimetusega Adosoni (katastritunnusega 80701:003:0798). Põhjas on planeeringuala 
piirinaabriteks kinnistu sihtotstarbega maatulundusmaa nimetusega Tammiku 
(katastritunnusega 80701:003:0258) ja kinnistu sihtotstarbega maatulundusmaa 
nimetusega Tiltsi (katastritunnusega 80701:003:0199). Idast piirnevad planeeritava 
alaga kinnistu sihtotstarbega maatulundusmaa nimetusega Soovälja (katastritunnus 
80701:003:0341) ja kinnistu sihtotstarbega maatulundusmaa nimetusega Vinni 
(katastritunnus 80701:003:0716). Kagus on piirinaabriks kinnistu sihtotstarbega 
elamumaa nimetusega Karu (katastritunnus 80701:003:0320). Lõunast külgneb 
plaaneringuala kinnistu sihtotstarbega maatulundusmaa nimetusega Neemi 
(katastritunnus 80701:003:0324). Edelast piirneb planeeritav ala kinnistu 
sihotstarbega maatulundusmaa nimetusega Paali-Mardi (katastritunnus 
80701:003:0594).  
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JOONIS 1. Detailplaneeringu maa-ala asendiskeem 

II-2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

Reljeef ja haljastus. Planeeritava ala looduslik reljeef on tasane. Maa-ala lõuna ja 
keskosas on looduslik rohumaa, mis on liigendatud põõsastikega. Põhja poole ning 
kirdesse jääb metsaala.  

Teed ja liikluskorraldus. Planeeritav ala piirneb edelast Läätsa-Jämaja-Sääre-
Mäebe maanteega nr. T-21103, millelt on ka ühtlasi juurdepääs planeeringu alale. 
Loodes paikneb kruusa kattega valla tee ning põhjapiiril on olemasolev pinnastee.  

Kinnistud ja ehitised. Planeeritavale alale jääb neli kinnistut: Künka 
(katastriüksusetunnus 80701:003:0797) pindalaga 9,85 ha, maa kasutamise 
sihtotstarve 100% maatulundusmaa, Rannamägi (katastriüksusetunnus 
80701:003:0027) pindalaga 2,71 ha, maatulundusmaa, Metsaranna 
(katastriüksusetunnus 80701:003:0028) pindalaga 2,19 ha, maatulundusmaa ja 
Põlluranna (katastriüksusetunnus 80701:003:0029), 2,92 ha, maatulundusmaa. 
Ehitised planeeritaval alal puuduvad.  Planeeritavat ala läbib 10kV õhuliin. 



Saaremaa Torgu vald Tammuna küla 
Künka, Rannamägi, Metsaranna ja Põlluranna  kinnistute 
detailplaneering 
 

 

 
 

 5 

II-3 GEODEESIA JA GEOLOOGIA 

Planeeritava ala kohta on koostatud topogeodeetiline alusplaan koos tehnovõrkude 
paigutusega M 1:1000 (OÜ M.K. Konsultatsioonid 10.04.2008). Koordinaadid on L-
EST`97 ja kõrgused Balti süsteemis. 
 
DETAILPLANEERINGU PLANEERIMISETTEPANEK 

III-1 KRUNTIDEKS JAOTAMINE 

Käesoleva detailplaneeringuga moodustatakse Künka, Rannamägi, Metsaranna ja 
Põlluranna kinnistust 14 väikeelamumaa krunti, 1 transpordimaa krunt ja 1 
tootmismaa krunt. Katastriüksuste välispiire ei muudeta. Maakasutuse sihtotstarbed 
on määratud vastavalt Planeerimisseadusele ja Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 
2008.a. määruse nr 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise 
kord (RT I 2008, 46, 260) järgi. 

Planeeritavale alale tulevad valdavalt hooajalise kasutusega üksikelamukrundid. 
Moodustatavad krundid kajastuvad planeerimisjoonisel nr DP-3. Kruntidele 
määratakse ehitusõigus, juurdepääsud ja lahendatakse tehnovõrkudega 
varustamine. Moodustatavate kruntide piirid ja ehitusõigused (tabelina) on esitatud 
graafiliselt detailplaneeringu põhijoonisel (DP-3). 

III-2 KRUNTIDE EHITUSTINGIMUSED 

Igale krundile on määratud ehitusõigus (joonisel tabeli kujul): positsiooni number, 
maakasutuse sihtotstarve, hoonete maksimum kõrgus olemasolevast maapinnast, 
hoonete suurim lubatud ehitusalune pind m²-tes, maksimaalselt lubatud hoonete arv 
krundil ja krundi suurus m²-tes. 

Pos nr 1 –  maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 14 096 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Pos nr 2 - maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 14 143 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Pos nr 3 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 15 325 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  
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Pos nr 4 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 17 755 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Pos nr 5 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 10 839 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Krundile on planeeritud olemasoleva 10kV õhuliini kaitsevööndisse planeeritava 
teemaa krundi serva elamukruntide elektriga varustamiseks uus alajaam, mille toide 
olemasolevast 10kV õhuliinist. 

Pos nr 6 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 10 068 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Pos nr 7 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 14 497 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Pos nr 8 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 10 114 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Pos nr 9 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 10 043 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Pos nr 10 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 10 302 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  
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Pos nr 11 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 10 120 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Pos nr 12 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 11 020 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Pos nr 13 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 13 023 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Pos nr 14 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% üksikelamumaa (EE, kataster E-
elamumaa). Krundi planeeritud suurus on 10 460 m2. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 2 hoonet, millest üks elamu ja üks abihoone. Suurim lubatud 
ehitusalune pindala on kokku kuni 310 m². Suurim lubatud hoone kõrgus 
olemasolevast maapinnast on kuni 8,0 m.  

Pos nr 15 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% transpordimaa (L, kataster L-
transpordimaa). Krundi planeeritud suurus on 4755 m2. 

Pos nr 16 – maa kasutamise sihtotstarve on 100% tootmismaa (Th, kataster Th-
tootmismaa). Krundi planeeritud suurus on 225 m2 ning sinna võib ehitada 
maksimaalselt 1 hoone kaevu teenindamiseks. Suurim lubatud ehitusalune pindala 
on kokku 50 m². Suurim lubatud hoone kõrgus olemasolevast maapinnast on kuni 4,0 
m. Krunt on määratud puurkaevu rajamiseks.   
 

III-3 ARHITEKTUURSED NÕUDED 
Planeeritavate elamute suurim lubatud korruselisus on 1 korrus + katusekorrus ja 
suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,0 m. Kõrvalhoone suurim lubatud kõrgus 
maapinnast on 5,0 m. Krundile ehitatavad hooned peavad kuuluma vähemalt 
tulepüsivusklassi TP3. Hoonete suurim ehitusalune pindala – elamul 250 m² ja 
abihoonel 60 m². Elamukrundi maksimaalne hoonete alune pinadala on 310 m². 
Hoonete projekteerimisel ja arhitektuurse ilme välja töötamisel tuleb jälgida kohalikke 
ehitustraditsioone. Hoonete välisviimistluses kasutada järgnevaid ehitusmaterjale: 
freespalk, laudis, murtud paas, tellis, betoon, krohv. Hoonete harja suund on vaba. 
Krundi piireteks on soovitav kasutada Saaremaale tüüpilisi piirdeid (nt. puitaed, 
lattaed, kiviaed, hekid). Piirde kõrgus kuni 1,5 m. 
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III-4 TEED JA PARKIMINE 
 
Planeeringualast edelasse jääb Läätsa-Jämaja-Sääre-Mäebe riigimaantee nr T-
21103. Maantee kaitsevööndi laius on 50 m. Läänest külgneb planeeritav ala 
olemasoleva kruusateega. Põhjast piirneb planeeringuala olemasoleva pinnasteega, 
mille kaudu on juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele pos nr 1 ja pos nr 2. 
Juurdepääs planeeritavale alale on Läätsa-Jämaja-Sääre-Mäebe riigimaanteelt. 
Juurdepääsuks kruntidele on ettenähtu erladi transpordimaa maaüksus pos nr 15. 
Elamukrundi pos nr 9 juurdepääs on lahendatud 4 meetri laiuse teeservituudiga koos 
ümberpööramise platsiga 12x12 meetrit. Juurdepääsuks puurkaevule nähakse ette 4 
meetri laiune teeservituut koos ümberpööramise platsiga 12x12m 
Planeeritavate hoonete ja juurdesõidutee vahele ei ole lubatud paigutada 
elektriõhuliine, kõrghaljastust ega piirdetarasid, mis võiksid takistada päästetöid. 
Parkimine on krundil lahendatud krundisiseselt. Igale krundile on kavandatud kolm 
parkimiskohta. 
 

III-5 HALJASTUS JA HEAKORD 
 
Soovitav on koostada igale krundile haljastusprojekt, mis võtaks arvesse krundi 
asukoha ja sinna rajatavate hoonete eripära. Olemasolevat kõrghaljastust tuleb 
võimalikult suurel määral säilitada. Vajadusel võib maha võtta ehitusalusele pinnale 
jäävaid puid, samuti kiduraid, haigeid või murdunud okstega puid, mis kasvavad liiga 
tihedalt. 
 

III-6 KESKKONNAKAITSE ABINÕUD 
 
Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaüks kohustatud säästma elu ja 
looduskeskkonda ning hoiduma sellele kahju tekitamast. Looduskeskkond on 
ressursiks, mida tuleb kasutada läbimõeldult ja säästvalt. 

Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid 
objekte ning ei ole kavandatud vastavaid rajatisi ja tegevusi. 

Olmejäätmete kogumisel ja käitlemisel lähtuda Torgu Vallavalitsuse poolt kehtestatud 
jäätmekäitluse eeskirjadest ja sõlmida jäätmekäitlusleping vastavat litsentsi omava 
firmaga. Olmejäätmed tuleb koguda vastavatesse kinnistesse konteineritesse ning 
liituda korraldatud jäätmeveoga.  
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III-7 TULEOHUTUS 
 
Väikeelamumaale on kantud ehitusalapiirid arvestades nii hoonestuse kui ka tuletõrje 
eeskirju. Planeeritavad hooned tuleb ehitada vähemalt tulepüsivusklassi TP3 
nõuetele. Tulekustutusvee saamiseks rajatakse planeeritavale maaüksusele pos nr 
16 aastaringse kasutusega tuletõrjeveehoidla, milleks on 54 m³ tuletõrjeveemahuti. 
Mahutit täidetakse veetrassi kaudu samale krundile planeeritud puurkaevust. 
Veevõtukohale on planeeritud ümberpööramise plats 12x12 m.  

Tuletõrje veevõtukoht vastab standardile EVS 812 osa 6 

Kinnise tuletõrjeveehoidla kasutamisel tuleb: 

● jälgida vee tasapinda veehoidlas ning lekke korral võtta meetmed selle 
kõrvaldamiseks ja veehoidla veega täitmiseks; 

● taastada pärast tulekahju kustutamist või tulekustutusõppust projektiga ettenähtud 
veevaru veehoidlasse; 

● keelata tuletõrje veehoidlas oleva vee kasutamine muuks otstarbeks, välja arvatud 
tulekahju kustutamine või tulekustutusõppuse läbiviimine; 

● tagada veehoidla aastaringse kasutamise võimalus. 

Kruntide juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud ehitistele ning tuletõrje 
veevõtukohale peab olema vaba ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. 
Veehoidlale ehitatakse korralik juurdesõidutee ning rajatakse selle juurde vähemalt 
12x12 m suurune plats, millele oleks võimalik paigutada kaks tuletõrjeautot. 
Juurdesõidutee ja plats tuleb hoida puhtad ja korras. 

Kruntide hoonestamata maa alale ei tohi ladustada hoonete ja rajatiste vahelistesse 
tuleohutuskujadesse põlevmaterjale, põlevpakendis seadmeid ja taarat ning parkida 
transpordivahendeid ja muud tehnikat. 
Planeeritavad hooned tuleb ehitada vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a 
määrusele nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. 
 
Planeeritavate eluhoonete eluruumidesse paigaldada autonoomsed 
tulekahjusignalisatsiooni andurid. Majja paigutada 6 kg pulberkustuti ja kustutustekk. 
 

III- 8 KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED 
 
Käesolev planeering vähendab kuritegevuse riske kogu vaadeldavas piirkonnas 
üldise heakorrastatuse tõstmisega ja paikse elanikkonna osa suurenemisega. 
Üldised meetmed kuritegevuse vähendamiseks: 
Ehitusprojektiga tagada hoonete piisav vaadeldavus, jälgitavus (Objekti vaadeldavus 
sõltub tarade, katete, luukide olemasolust või naabrite lähedusest, hoone 
valvatavusest ning sellest, kas hoonel on hoovipoolne juurdepääs.); 
Tagada avalike alade (nt. juurdepääsuteede) piisav vaadeldavus, jälgitavus. 
Projekteerimisel vältida varjumiskohtade tekkimist. 
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IV OSA 
KOMMUNIKATSIOONID 

IV-1 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 
 
Kõikide väikeelamukruntide veega varustamine toimub pos nr 16 rajatavast 
puurkaevust, mille sanitaarkaitsevöönd ulatus on 50 m. Vastavalt Veeseadus § 28 lg 
2 alusel moodustatakse veehaarde sanitaarkaitseala 50 m puurkaevust. Puurkaevu 
kohta koostatakse eraldi projekt. Planeeritav ala ei ole Veeseaduse § 8 lg 2 p 2 
alusel vee erikasutaja, kuna põhjavett võtakse vähem kui 5 m³ ööpäevas. Veetarve 
planeeringualal sõltub hooajast, ehk suveperioodil tarbitakse enam vett, kui 
talveperioodil. Suurem on veetarve ka nädalavahetustel. Planeeritav arvutuslik 
veetarbimine ühe elamukrundi kohta on maksimaalselt 0,35 m³ ööpäevas, mis teeb 
planeeritavate 14 elamukrundi kohta kokku maksimaalselt 4,90 m³ ööpäevas. 

Tsentraalne kanalisatsioon planeeritaval alal puudub. Isikliku majapidamise heitvee 
pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires ei ole vaja vee erikasutusluba, kuid 
see tegevus peab vastama Veeseaduse § 24 alusel kehtestatud nõuetele, mille 
kohaselt tohib pinnasesse juhtida heitvett Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a 
määrusega nr 269 kehtestatud korras (Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise 
kord). 
Planeeritavate elamukruntide reoveed puhastatakse bioloogiliselt kasutades septikut, 
filtersüsteemi ja  imbväljakut. Ühepereelamu reovee käitluseks sobib 2 m³ septik 
(kuni 4 inimest). 
Septiku asukoha valikul tuleb silmas pidada, et tühjendusautol oleks talle juurdepääs. 
Septiku ja imbväljaku peal ei tohi liikuda transpordivahenditega. Septiku ülesandeks 
on eraldada ja setitada reovees olevat heljumit. Õigesti projekteeritud septik 
vähendab heljumisisaldust 70% võrra. BHT, P ja N sisaldus alaneb kuni 30%. Septik 
on kolmekambriline mahuti, milles aeglaselt voolav vesi võimaldab veest raskematel 
osakestel settida mahuti põhja, kus toimub anaeroobne mikrobioloogiline 
lagunemine, misläbi sete osaliselt hüdrolüüsub. Kui heitvesi on läbinud kolm 
settekambrit on temast eraldunud heljum ja sete, misjärel juhitakse vesi kas otse või 
läbi jaotuskaevu filtersüsteemi.  
Filtersüsteemis (filterkraavid, filterväljak) on imbtorustiku alla rajatud vett läbilaskev 
liivast filterkiht, milles puhastatud vesi kogutakse drenaažitorude abil ja juhitakse 
edasi imbsüsteemi. Filtersüsteem eraldatakse teda ümbritsevast pinnasest veekindla 
isolatsioonimaterjaliga. Uus filtersüsteem saavutab tavaliselt õige 
puhastusefektiivsuse 1-1,5 kuud pärast ekspluateerimise algust.  
Imbsüsteemis toimub vee täiendav puhastamine killustikukihis ja seda ümbritsevas 
pinnasekihis.  
Planeeritava ala pinnakate on valdavalt kruusane, mis on heitvee immutamiseks 
sobilik. Heitvee immutamisel pinnasesse tuleb tagada, et põhjavee kõrgeim tase 
oleks aastaringselt 1,2 m allpool immutussügavust. Tagamaks nõutud põhjavee 
taseme ja immutussügavuse vahe tuleb vajadusel imbväljaku ümbruses kruntide 
maapinda tõsta. 
Sadeveed immutatakse oma krundil, kuna krundid on selleks piisavalt suured. 
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IV-2 ELEKTRIVARUSTUS 
 
Elektrivarustus lahendatakse vastavalt OÜ Jaotusvõrgu Saarte piirkonna poolt 
13.06.2008 a. väljastatud tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr 146988. 
Jaotusalajaam rajatakse uus. 
Elektrivarustuseks nähakse ette krundile pos. nr 5 uus 10/0,4 kV toitealajaam, mille 
asukohale (olemasoleva 10 kV õhuliini kaitsevööndis) seatakse OÜ’le Jaotusvõrk 
maakasutusõigus. 10kV toiteühendus saadakse olemasolevast Sääre toitefiidrist pos 
nr. 6 krundil teemaa poolsel serval olevast õhuliini postist. Planeeringu alale 
rajatakse uued 0,4 kV maakaabelliinid. Liinide (kaablite) trassid ühitatakse teedega 
ning liitumis- ja jaotuskapid nähakse ette kruntide piiridele ligipääsetavatesse 
kohtadesse. Kasutada kahekohalisi liitumiskilpe. 
Elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda 
liitumistasu. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise 
esitamist elektrivõrgu ettevõttele.  
 
V OSA 
KEHTIVAD PIIRANGUD 
 

V-1 PUURKAEVUGA SEOTUD SANITAARKAITSETSOON 
Alus:  Veeseadus (RT I 1994, 40, 655); 
Asjaõigusseadus ( RT I 1993, 39, 590). 
Keskkonnaministri 16.12.1996.a. määrus nr 61 Veehaarde sanitaarkaitseala 
moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine (RTL 1997, 3). 
Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiuses ümber 
puurkaevu. 
Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal laiusega 50 m on keelatud majandustegevus, 
välja arvatud veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine, heintaimede 
niitmine ja veeseire. Veehaarde omanik või valdaja võib keelata veehaarderajatise 
teenindamisega mitteseotud isikute viibimise veehaarderajatise seadmetel ja 
veekogu akvatooriumi osal, mis jääb veehaarde sanitaarkaitsealasse. 
Vastavalt Keskkonnaministeeriumi 16.12.1996.a. määrusele nr 61 Veehaarde 
sanitaarkaitseala moodustamine ja projekteerimise korra kehtestamine tuleb 
rakendada veevõtukoha hooldusnõudeid: 
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 suudme manteltoru ots peab jääma vähemalt 30 cm võrra maapinnast 
kõrgemale. 
Kaevu suue peab olema veekaitse eesmärgil suletud. 
Kaevu ja selle ümbruse sanitaarse seisundi korrasoleku eest vastutab kaevu omanik 
(valdaja). 
Maaomanik, veehaarde omanik või valdaja ei tohi keelata veejuhtimisservituuti 
(Asjaõigusseaduse § 189 ja § 164) läbi sanitaarkaitseala, kui see ei halvenda põhja- 
või pinnavee kaitstust ega veehaarde tööd. 
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V-2 MAANTEE KAITSEVÖÖND 
 
Alus:  Teeseadus (RT I 1999, 26, 377); 
Teede- ja sideministri 28.09.1999.a. määrus nr 59 Tee ja tee kaitsevööndi 
kasutamise ja kaitsmise nõuded ( RTL 1999, 155, 2173); 
Majandus – ja kommunikatsiooniministri 16.05.2003.a. määrus nr 90 Riigimaanteede 
nmekiri ja riigimaanteede liigid (RTL 2003, 65, 938). 
Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate 
keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatakse tee äärde 
kaitsevöönd. Riigimaanteede kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja 
mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 meetrit. Kohaliku 
maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral 
mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 20-50 meetrit. Maantee klass määratakse, 
arvestades liiklussagedust, piirkonna arengu vajadusi ja rahvusvahelist liiklust. 
Riigimaantee klassi määrab teede- ja sideminister ning kohaliku maantee klassi 
vallavolikogu. Tehnilised nõuded maantee klassile on kehtestatud teede- ja 
sideministri 28. augusti 1999.a. määrusega nr 55. 
Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud: 
ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. Detailplaneeringu koostamise 
kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui see on 
lubatud kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus; 
ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või ajutist 
müügipunkti või muud teeninduskohta; 
takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega; 
paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit; 
korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust; 
kaevandada maavara ja maa-ainest; 
teha metsa uuendamiseks lageraiet; 
teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist tööd. 
Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga 
külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või 
lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku 
rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule 
talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks 
ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu 
tema elukohale ja varale. 
Mitmele omanikule kuuluvate teede ristumiskohal vastutab iga omanik ohutuks 
liiklemiseks vajaliku tee seisundi eest talle kuuluva kinnisasja ulatuses. 
Uue tee ristumiskoha ehitamise kulud kannab omanik, kes nõuab teede ühendamist. 
Teede omanike kokkuleppel võib kulud jaotada. 
Kõik teel ja tee kaitsevööndis kavandatavad teehoiuvälised ja teehoiutööd tuleb tee 
omanikuga kooskõlastada nende projekteerimise ajal. Riigi põhimaanteel 
kavandatavad tööd peab kooskõlastama Maanteeametiga, riigi tugi- ja 
kõrvalmaanteel teedevalitsusega ja kohalikul teel valla- või linnavalitsusega. 
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V-3 ELEKTRIPAIGALDISTE KAITSEVÖÖNDID 
 
Alus:   Asjaõigusseadus ( RT I 1993, 39, 590); 
 Elektriohutusseadus (RT I 2002, 49, 310); 

 Vabariigi Valitsuse 2.07.2002.a. määrus nr 211 Elektripaigaldise kaitsevööndi 
ulatus (RT I 2002, 58, 366). 

Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu 
elektripaigaldisele, ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid, teha tuld, 
põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni. 

Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud: 
● elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, teha mis tahes mäe-, laadimis-, 

süvendus- lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, istutada ning 
langetada puid ja põõsaid; 

● elektri-õhuliinide kaitsevööndis sõita masinate ja mehhanismidega, mille 
üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri; 

● elektri-maakaabelliinide kaitsevööndis töötada löökmehhanismidega, 
tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit, küntaval maal 
sügavamal kui 0,45 meetrit ning ladustada ja teisaldada raskusi.  

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuse kehtestab Vabariigi Valitsus tulenevalt 
elektripaigaldise ohutasemest, pingest, võimsusest ja asukohast. 

Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt 
poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised 
vertikaaltasandid.  

Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele 
piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.  
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VI OSA 
PLANEERITAVA ALA BILANSS 
 

VI-1 PLANEERITAVA ALA BILANSS 
 

 

POS. 
NR. 

AADRESSI 
ETTEPANEK 

TÄHIS MAAKASUTUSE 
SIHTOTSTARVE 

PINDALA 
 m² 

 % 

1 Künka  EE Üksikelamumaa 14 096 100 
2 Metsakünka EE Üksikelamumaa 14 143 100 
3 Metsaranna tee 5 EE Üksikelamumaa 15 325 100 
4 Metsaranna tee 7 EE Üksikelamumaa 17 755 100 
5 Metsaranna tee 3 EE Üksikelamumaa 10 839 100 
6 Metsaranna tee 10 EE Üksikelamumaa 10 068 100 
7 Metsaranna tee 12 EE Üksikelamumaa 14 497 100 
8 Rannamäe EE Üksikelamumaa 10 114 100 
9 Rannaoru EE Üksikelamumaa 10 043 100 

10 Metsaranna tee 1 EE Üksikelamumaa 10 302 100 
11 Metsaranna tee 8 EE Üksikelamumaa 10 120 100 
12 Metsaranna tee 6 EE Üksikelamumaa 11 020 100 
13 Metsaranna tee 2 EE Üksikelamumaa 13 023 100 
14 Metsaranna tee 4 EE Üksikelamumaa 10 460 100 
15 Metsaranna tee L Transpordimaa 4755 100 
16 Metsaranna kaev Th Tootmismaa 225 100 

 
  KOKKU:            176 785 m²              

Märkus: Pindalad arvutatud programmiga AutoCad. 
 
 
 
 
 
 


