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A.SELETUSKIRI 

 
1. ÜLDOSA 
Käesolev töö "Saare maakonna Kaarma valla Muratsi külas Sülla, Kadaka, Tammiku, 
Väike-Kaardi, Muratsi maaüksuse detailplaneering" on koostatud vastavalt 
lähteülesandele ja elektrienergia, sidevarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni 
lähtetingimustele. 
Detailplaneering on algatatud Kaarma Vallavolikogu otsusega nr. 55  03.07.2002.a.  
Käesoleva detailplaneeringu koostamisest võtsid osa DAGOpen OÜ Projektbüroo 
arhitekt Jüri Kuusemets, insenerid Urmas Voolma ja Taavi Stomma. Projektbüroo 
omab projekteerimistööde, ehitusjärelevalve ja ehitiste tehnilise seisukorra ning 
projektide ekspertiisi tegevuslitsentsi nr. EE-3101/699/1604, elektrivarustuse 
projekteerimise registeerimistõendit nr. 01-316.  
Planeeritava maa-ala suurus on 32,18 ha, mis paikneb lõuna Saaremaal Kuressaarest 
2 km ida suunas Muratsi küla hõreda metsaga kaetud hoonestamata maa-alal. Maa-
ala külgneb põhjasuunalt Kuressaare – Pihtla maanteega. Loode–kagu suunaliselt 
läbib planeeringuala Muratsi sadama tee. Kadaka ja Tammiku maaüksused jäävad 
osaliselt ranna ja kalda ulatuse alale (200 m Sepamaa lahest). 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Muratsi maaüksuse kruntimine ja Muratsi, 
Sülla, Kadaka, Tammiku, Väike-Kaardi maaüksuste ehitusõiguse määramine ja 
vajaliku infrastruktuuri planeerimine. 
 
 
2. LÄHTEOLUKORD JA AJALOOLINE TAUST  
 
2.1 Lähteolukord 
Kaarma valla kohta on koostamisel valla üldplaneering. 
Osa planeeritavast maa-alast jääb ranna ja kalda ulatuse alale, kus kehtivad ranna ja 
kaldakaitse seaduse järgsed piirangud. Ranna või kalda ehituskeeluvööndi ulatuse 
vähendamiseks annab nõusoleku keskonnaminister kohaliku omavalitsuse 
üldplaneeringu või detailplaneeringu alusel esitatud taotlusel.  
Maaüsuste suurused:  
• Muratsi –24,19 ha - maatulundusmaa, sellest haritav maa 2,02 ha, metsamaa 

12,21 ha ja muu maa 3,2 ha; 
• Sülla - 1,44 ha - maatulundusmaa, sellest looduslik rohumaa 0,44 ha, metsamaa 

0,6 ha, muu maa 0,4 ha; 
• Kadaka - 1,05 ha - maatulundusmaa, sellest looduslik rohumaa 0,57 ha, muu maa 

0,48 ha (sh.veealune maa 200 m²); 
• Tammiku - 4,41 ha - maatulundusmaa. sellest haritav maa 0,14 ha, looduslik 

rohumaa 0,41 ha, muu maa 3,86 ha; 
• Väike-Kaarti – 1,08 ha – maatulundusmaa, sellest haritav maa 0,83 ha, metsamaa 

0,03 ha, muu maa 0,22 ha. 
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2.2 Ajalooline taust 
Paikkond, kus asub planeeringuala, on oma läheduse tõttu Kuessaarele sellega ka 
ajalooliselt oluliselt seotud olnud. 
Planeeritaval alal varasemat hoonestust ei ole asunud. Rand ja rannaäärne ala oli 
Muratsi mõisa karja- ja heinamaa. 
Eelmise sajandi viiekümnendate aastate alul avasid Nõukogude sõjaväelased 
planeeringuala lõunaosas kruusakrjääri (kuuldavasti rajatava Saaremaa rautee 
ehitamise tarbeks), mis seitsmekümnendate aastate algul likvideeriti ja tasandati. 
Kunagi on Pihtla tee äärest püütud paasi murda, millele vihjavad praeguseni säilinud 
augud ja süvendid. 
 
 
3. PLANEERITAVA ALA ASUKOHT JA OLEMASOLEVAD TINGIMUSED 
 
3.1 Planeeritava ala asukoht 
Planeeritav maa-ala paikneb Kaarma vallas Muratsi külas, mis asub Saare maakonna 
lõunaosas, Kuressaare linnast umbes 2 km kaugusel. 
Maa-ala asub Kuressaare-Pihtla maanteest lõuna pool põhiliselt Muratsi sadama tee 
ja Sepamaa lahe vahelisel alal, kui ka teest ida pool paraleelselt ~150 m laiuse ribana  
Vahetus naabruses asuvad Kudjape (479 elanikuga on valla suurim küla) ja Muratsi 
(61 elanikuga) külad 
Kaarma vald pindalaga 400 km² ümbritseb Kuressaare linna. Elanike arv vallas on 
4250 inimest (seisuga 11.03.2002.).  
 
3.2 Looduslikud tingimused 
Piirkond on madal ja tasane rannikumaa, mida mitmekesistavad ainult madalad 
kühmud ja künnised, millede vahele jäävad mitmed liigniisked lohud. 
Rannikul on valdavateks sooldunud ranniku- ja gleistunud rähk- ning gleimullad. 
Õhukese rohukamaraga kaetud pinna all on lõuna  pool osaliselt kruusa, põhja pool 
osaliselt pae klibuga savine paepealne kiht. 
Looduskeskkond on Saaremaale omane – männid vaheldumisi kaskedega, kadakad. 
Üldilmelt lihtne paepealne tasandikuline pinnamood.  
Planeeringuala lõunapoolne osa ja endine kruusaauk on kaetud kadakate ja üksikute 
mändidega. Sülla maaüksusel on heas kasvujärgus noor männik. Tammiku 
maaüksususel kasvab põhiliselt kadakas, mis vaheldub üksikute mändidega. Põhja ja 
idapoolne osa on kohati liigniiske segamets (männid ja kased). 
 
3.3 Geoloogilised tingimused 
Aluspõhi koosneb siluri ajastu settekivimitest. Sel ajastul toimus karbonaatsete 
kivimite – lubjakivi, dolomiidi ja mergli settimine. 
Saaremaa lõunarannikul järgneb (Kaarma )paadala lademele kaugatoma lubjakivi. 
See on õhukesekihiline jämekristalne lubjakivi ja dolomiit, milles esineb arvukalt 
võrdlemisi suuri rõngaid – mereliitiate varrelülisid. 
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Pinnamoe poolest on Saarema Lääne –Eesti madaliku koosseisu kuuluv paelava, kus 
esineb nii aluspõhjalist kui ka pinnakattest tingitud väiksemaid pinnamoe ebatasasusi. 
Pinnakate on enamasti rähkmoreen, klibu, mere ja tuiskliiv. Oletatav pinnakatte 
paksus planeeringualal on 1....3 m. 
Planeeringualal on kaks geoloogilist puurauku, mille andmeid saab kasutada hoonete 
ja trassside projekteerimisel. 
Kogu maa-ala on kaetud vett hästi läbi laskva pinnakattega. Olemasoleva 
kaardimaterjali alusel on pinnakatteks kividega saviliiv ja selle all õhuke kruusliiva kiht, 
edasi maksimaalselt 3 m sügavuselt algab paas. 
Kehtivate seadusaktide alusel on tegemist kaitsmata põhjaveega alaga, mis seab 
kitsendavad tingimused heitvee ärajuhtimisele ja veevarustuse rajamisele. 
 
 
3.4 Olemasolev insenervarustus 
Planeeritaval maa-alal puuduvad kanalisatsiooni ja veetrassid. Puudub ka 
elektrivarustus. 
Maantee ääres paikneb üks sidekaabel.  
 
 
4. PLANEERIMISLAHENDUS 
 
4.1 Üldlahendus 
Planeerimislahenduse eesmärgiks on hoonestusõiguse seadmine tundlikusse 
rannikumetsa vööndisse, säilitades väljakujunenud struktuure, maastikulist omapära ja 
piirkonnale omast taimestikku. On soovitud anda maaomanikule ehitusvõimalus, mis 
on sobiv loodusmaastikule ega mõjuta oluliselt looduskooslust. 
Planeerimislahenduse juures on arvestatud järgmiste asjaolude piirangute ja 
printsiipidega: 
• 200 m laiune ehituskeeluvöönd merepiirist; 
• 50 m laiune teekaitsetsoon; 
• kasutada ära olemasolevaid pinnaseteid ja metsasihte teedevõrgu rajamiseks;  
• säilitada võimalikult looduslik keskkond; moodustada võimalikult hajutatud 

hoonestus ( krundi suurused ei oleks üldjuhul alla 0,4 ha, paarismajadel alla 0,3 
ha); 

• planeerida optimaalne sõiduteede võrk, milline tagab lokaalsed juurdepääsud 
kõikidele kruntidele ja vastab tuletõrjenõuetele; 

• lahendada keskkonnakaitset puudutavad probleemid, vee ning reoveekäitlus; 
• kahe maja miinimumkaugus ei oleks alla 20 m; 
• elamute rajamisel metsastatud alale tuleb krundil olevast metsaalast 

säilitada vähemalt 50%; 
• vältida kõrvuti rajatavate majade puhul väikesi katusekalde erinevusi, sest see 

jätab kohati läbimõtlemata ja korrapäratu üldilme (näit. 20° ja 25°); 
• hoonete projekteerimisel ja ehitamisel peaks eelistama naturaalseid materjale 

(puit, kivi, betoon, metall, katusekivi). 
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4.2 Maakasutus - krundijaotus, kruntide kasutuse sihtotstarve ja servituutide 
vajadus. 
Käesoleva planeeringuga on Muratsi m/ü kogu planeeritav ala jagatud kruntideks, 
kommunikatsioonide ja avalike teede maa-alaks. Planeerimisprojektis on tehtud 
ettepanekud üksikelamute ja paarismajade ehitamiseks looduslikult omapärases 
rannaäärses linnalähedases metsas. 
 
Muratsi m/ü maa-ala on jagatud neljakümneviieks üksikelamu, kaheksaks paarismaja, 
üheks ärihoone, kolm avaliku tee ja trasside krundiks ja üheks kanalisatsiooni pumpla 
krundiks ning üheks alajaama krundiks.  
Kadaka, Sülla, Väike-Kaardi ja Tammiku m/ü kruntimist ei planeerita. Kruntideks 
planeeritava maa-ala ja väiksemate m/ü sihtotstarve (kruntide osas) on põhiliselt 
pereelamumaa (EP). Tammiku m/ü jaguneb looduslikuks haljasmaaks ja 
pereelamumaaks. 
Teede ja trasside alla jääv maa on põhiliselt teede-tänavate maa (LT). Üks krunt Pihtla 
tee ja Muratsi sadama tee nurgal on ettenähtud kasutada ärimaana, teine samas 
planeeritav krunt kanalisatsiooni pumpla rajamiseks on kanalisatsiooniehitise maa 
(OK). Katastrijärgne sihtotstarve valitakse samadele moodustatavatele kruntidele 
lähtuvalt detailplaneeringu leppemärkidele vastavatele katastriüksuste sihtotstarvetele.  
 
 
Planeeritud krundijaotus, suurus, detailplaneeringujärgne sihtotstarve ja 
katasriüksuste sihtotstarve: 
 

Krundi nimetus Krundi 
suurus m² 

Krundi det.pl. 
sihtotstarve    % 

Katastriüksuse 
sihtotstarve   % 

I . Muratsi m/ü 
 

 
 

 
 

 

1. Tamme tee 1 4262 Pereelamumaa 
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

2. Tamme tee 2 5132 Kaubandus-, BT 50 
toitlustus-,     BM 50 
teenindushoone, 
majutushoone maa 

Ärimaa          
Ä 100 

3. Tamme tee 3 4123 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

4. Tamme tee 4 3086 Ridaelamumaa  
ER 100 

Elamumaa    
E 100 

5. Tamme tee 5 4091 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

6. Tamme tee 6 3068 Ridaelamumaa  
ER 100 

Elamumaa    
E 100 
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7. Tamme tee 7 4092 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

8. Tamme tee 8 3071 Ridaelamumaa  
ER 100 

Elamumaa    
E 100 

9. Tamme tee 9 4109 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

10. Tamme tee 10 
 

3063 Ridaelamumaa  
ER 100 

Elamumaa    
E 100 

11. Tamme tee 11 4073 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

12. Tamme tee 12 3056 
 

Ridaelamumaa  
ER 100 

Elamumaa    
E 100 

13. Tamme tee 13 4096 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

14. Tamme tee 14 3030 Ridaelamumaa  
ER 100 

Elamumaa    
E 100 

15. Tamme tee 15 5108 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

16. Tamme tee 16 3010 Ridaelamumaa  
ER 100 
 

Elamumaa    
E 100 
 17. Tamme tee 18 2908 Ridaelamumaa  

ER 100 
Elamumaa    
E 100 

 
Männiku tee 

   

18. Männiku tee 1 4200 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

19. Männiku tee 2 3072 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

20. Männiku tee 2A 814 Kanalisatsiooni-
pumpla maa OK 

Jätmehoidla 
maa    J 

21. Männiku tee 3 4003 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

22. Männiku tee 4 5089 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

23. Männiku tee 5 4271 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

23. Männiku tee 6 4540 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

24. Männiku tee 7 5075 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 
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25. Männiku tee 8 4745 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

26. Männiku tee 9 5392 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

27. Männiku tee 10 5941 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

28. Männiku tee 11 5318 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

29. Männiku tee 12 6261 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

30. Männiku tee 13 4801 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

31. Männiku tee 14 5751 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

32. Männiku tee 15 4470 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

33. Männiku tee 16 5873 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

34. Männiku tee 17 5000 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

31. Männiku tee 18 3960 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

 
Varese tee 

   

32. Varese tee 1 4384 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

33. Varese tee 2 4502 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

34. Varese tee 3 4705 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

35. Varese tee 4 4793 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

36. Varese tee 5 4515 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

37. Varese tee 6 4423 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

38. Varese tee 7 5113 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

39. Varese tee 8 4895 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 
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40. Varese tee 9 4398 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

41. Varese tee 10 4969 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

42. Varese tee 11 5424 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

43. Varese tee 12 4790 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

44. Varese tee 13 4407 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

45. Varese tee 14 4446 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

46. Varese tee 15 6472 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

47. Tamme tee  4170 Teemaa 
LT 100 

Transpordimaa    
L 100 

48. Varese tee  6600 Teemaa 
LT 100 

Transpordimaa    
L 100 

49. Männiku tee  7720 Teemaa 
LT 100 
 

Transpordimaa    
L 100 
 50. Alajaam 50 el. energia jaot. 

ehitise maa  OE 100 
Tootmismaa 
T 100 

 

Kruntide pakutud aadressid on soovitusliku iseloomuga. Kruntide suurused 
täpsustatakse katastriüksuste moodustamise käigus  
 

 

 

51. Sülla m/ü 14400 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

52. Kadaka m/ü 10500 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 

53. Tammiku m/ü 44100 Pereelamumaa  
EP 40 
Looduslik haljasmaa 
HL 60 

Elamumaa    
E 40 
Maatulundusmaa 
M 60 

54. Väike – Kaardi 
      m/ü 

10800 Pereelamumaa  
EP 100 

Elamumaa    
E 100 
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Kruntide kasutusõiguse kitsendused. 
1. Teeservituudid: (joonisel pruun viirutus) sisaldab endas nii sõidutee- kui ka jalgtee 
servituuti. Teeservituudid koormavad ühiste sissesõitude osas järgmisi krunte: 
Väike – Kaardi; Tammiku ja Tammetõru ning Sülla kinnistud 
 
2. Veejuhtimisservituudid: (joonisel sinine viirutus) 
Kraaviservituut: 

Männiku tee 7, 9, 11 ja 12; 
Varese tee 1, 3, 6 ja 8 

 
Veetrassiservituut: (joonisel pruun viirutus) 

Tamme tee 2 
Männiku tee 1, 2,15 
Varese tee 2, 7 
Tammetõru m/ü 

 
Kanalisatsioonitrassiservituut (joonisel pruun viirutus): 

Tamme tee 2 
Männiku tee 1, 2, 15  
Varese tee 2, 7 
 

3. Liiniservituudid: (Joonisel pruun viirutus) sisaldab elektri- ja sideliine. Liiniservituudid 
koormavad järgmisi krunte ja maaüksusi: 

Tamme tee 2,  
Männiku tee 1, 2, 7 
Varese tee 2, 6, 7 
Väike-Kaardi 
Tammetõru 
 

4.3 Kruntide ehitusõigus ja olulisemad arhitektuurinõuded 
Kruntidele märgitud ehitusalad on määratud lähtuvalt iga krundi asukohast 
planeeritaval alal ja selle looduslikest tingimustest. Püütud on paigutada hoonestus 2-
4 majaliste gruppidena ja säilitada nii rohkem olemasolev kasvujõus mets kogu 
planeeritaval alal. Säilitatud on metsavahelisi kiviaedu, väljakujunenud teedevõrku ja 
kadastike ning väärtuslikemaid puudegruppe. 
Planeering ei kohusta ehitama määratletud majatüüpe. Igale krundile rajatakse elamu 
vastavalt planeeringus kehtestatud ehitusõigustele ja arhitektuurinõuetele (harjajoone 
suuna, materjalid). 
Lähtuvalt kruntide suurustest kohustuslike ehitusjooni detailplaneering ei määra, kuid 
ehitised peavad paiknema kruntide ehitusaladel. 
Maa-ala on lisaks olemasolevatele kinnistutele jagatud 41 krundiks. Neist kaks on 
vajalikud tehnorajatiste tarbeks ja kolm teeede ja tulekustutusvee mahutite rajamiseks. 
Igale krundile on seatud hoonestusõigus 1 pereelamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks  
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Kruntide ehitusõigused: 
 1. Tamme tee 2 

Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 2 (ärihoone) 
  Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind -  500 m² 

 Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)   8,5 m 
  Olulisemad arhitektuurinõuded: 
   Maksimaalne korruselisus -    2  
   Katused: kalded  -  20 - 45° 
     materjal - sindel (puit ja ruberoid), 

  katusekivi, plekk 
   Välisseinad   - puit, kivi, betoon 
   Nähtav sokliosa  - kivi, betoon, krohv 
   Piirdeaiad   - lattaed, võrkaed, kivi-puitaed 
   Tulepüsivusklass  - TP-2, TP-1 

 
 
 2. Tamme tee 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 2 (paarismaja, abihoone) 
  Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind - elamu  - 200 m² 
         abihoone   -  60 m² 
  Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast) -elamu - 6 m 
             abihoone -  6 m 
  Olulisemad arhitektuurinõuded: 
   Maksimaalne korruselisus -  elamu   - 1,5 
         abihoone     -  1  
   Katused: kalded  -  30 - 45° 
     materjal - sindel (puit ja ruberoid), 

  katusekivi, plekk 
   Välisseinad   - puit,  kivi 
   Nähtav sokliosa  - kivi, betoon, krohv 
   Piirdeaiad   - lattaed, võrkaed, kivi-puitaed 
 

3. Tamme tee 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 
Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil – 3 (pereelamu, abihooned) 

  Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind           pereelamu - 240 m² 
               abihooned    - 100 m² 
  Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)-elamu    - 8,5 m 
             abihoone   - 6 m 
  Olulisemad arhitektuurinõuded: 
   Hoonete maksimaalne korruselisus  suvemaja    -  2 
         abihoone     -  1  
   Katused: kalded  - 30 - 50° 
     materjal - sindel (puit ja ruberoid), 

  katusekivi, plekk 
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   Välisseinad   - puit), kivi 
   Nähtav sokliosa  - kivi, betoon, krohv 
   Piirdeaiad   - lattaed, võrkaed, kivi-puitaed 

Tulepüsivusklass  - TP-1, TP-2,TP-3 
  

4. Männiku tee 2A 
Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 1 (tehnorajatis) 

  Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind  - 100 m² 
  Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)- 5 m 
  Olulisemad arhitektuurinõuded: 
   Hoonete maksimaalne korruselisus -   -  1  
   Katused kalded  -  20 - 30  
     materjal -  katusekivi, plekk 
   Välisseinad   - puit, kivi, plekk 
   Nähtav sokliosa  - kivi, betoon 
   Piirdeaiad   - võrkaed, kivi-puitaed 

 
5. Männiku tee 1, 2, 4, 6, 8, 10,12,13, 14, 15,16, 17, 18 ja Varese tee 1, 
2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 
Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil – 3 (pereelamu, abihooned) 

  Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind           pereelamu - 200 m² 
               abihooned    - 100 m² 
  Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)-elamu    - 8 m 
             abihoone   - 6 m 
  Olulisemad arhitektuurinõuded: 
   Maksimaalne korruselisus  elamu   - 2 
         abihoone     -  1  
   Katused: kalded  - 30 - 45° 
     materjal - sindel (puit ja ruberoid), 

  katusekivi, plekk 
   Välisseinad   - puit, kivi 
   Nähtav sokliosa  - kivi, betoon, krohv 
   Piirdeaiad   - lattaed, võrkaed, kivi-puitaed 

Tulepüsivusklass  - TP-1, TP-2,TP-3 
 

6. Männiku tee 3, 5 7, 9, 11 ja Varese tee 4, 6, 8, 10, 12 
Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 3(pereelamu, abihooned) 

  Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind           pereelamu – 240 m² 
               abihooned    - 100 m² 
  Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)-elamu    - 8,5 m 
             abihoone   - 6 m 
  Olulisemad arhitektuurinõuded: 
   Maksimaalne korruselisus   elamu   -  2 
        abihoone     -  1  
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   Katused: kalded   - 30 - 45° 
     materjal - sindel (puit ja ruberoid), 

  katusekivi, plekk 
   Välisseinad   - puit, kivi 
   Nähtav sokliosa  - kivi, betoon, krohv 
   Piirdeaiad   - lattaed, võrkaed, kivi-puitaed 

Tulepüsivusklass  - TP-1, TP-2,TP-3 
 

7. Väike-Kaardi, Sülla ja Kadaka m/ü 
Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 3(pereelamu, abihooned) 

  Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind           pereelamu – 200 m² 
               abihooned    - 200 m² 
  Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)-elamu    - 8 m 
             abihoone   - 6 m 
  Olulisemad arhitektuurinõuded: 
   Hoonete maksimaalne korruselisus elamu   -  1 + katusekorrus 
          abihoone     -  1  
   Katused: kalded  - 30 - 45° 
     materjal - sindel (puit ja ruberoid), 

  katusekivi, plekk 
   Välisseinad   - puit, kivi 
   Nähtav sokliosa  - kivi, betoon, krohv 
   Piirdeaiad   - lattaed, kivi-puitaed,  

Tulepüsivusklass  - TP-1, TP-2,TP-3 
 

8. Tammiku m/ü 
Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 3(pereelamu, abihooned) 

  Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind           pereelamu – 200 m² 
               abihooned    - 200 m² 
  Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)-elamu    - 6 m 
             abihoone   - 6 m 
  Olulisemad arhitektuurinõuded: 
   Hoonete maksimaalne korruselisus   elamu   -  1  
          abihoone     -  1  
   Katused: kalded  - 30 - 45° 
     materjal - sindel (puit ja ruberoid), 

  katusekivi, plekk 
Välisseinad   - puit, kivi 

   Nähtav sokliosa  - kivi, betoon, krohv 
   Piirdeaiad   - lattaed, kivi-puitaed 

Tulepüsivusklass  - TP-1, TP-2,TP-3 
 
Hooned on enamuses paigutatud metsa sisse. Rajamisel tuleb säästlikult suhtuda 
ümbritsevasse keskkonda ning hoone asukoha valikul lähtuda väheste raiete 
tegemise vajalikkusest. Ehitusalad koos loodusliku puhkehaljasmaaga tuleb  
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kujundada raiete, metsaaluse koristamise ja kuivenduse tulemusel elamiseks-
elamiseks sobivaks looduslikuks õuemaaks. Raided metsaga kaetud kruntidel ei 
tohiks ületada 50% kasvava metsa mahust.  
Hoonete juurde ei ole soovitav rajada suurt tuluaeda. Lähiümbruse kujundamisel  
tuleks lähtuda ümbritsevast loodusest ja kujundada seda põhiliselt planeeringus  
märgitud ehitusalal. Tammiku m/ü kadastik tuleb säilitada. Teistel maaüksustel on 
ehitusalad lagedatel aladel 
 
4.4 Keskkonna- ja tulekaitsenõuded 
Keskkonnakaitse nõuded. 
Kuna planeeritaval alal puudub praegu arvestatav majandustegevus ja alaline 
elanikkond, puudub ka alaline reostuskoormus. 
Kaitsmata põhjavee alal tuleb rangelt jälgida heitvete käitlemise nõudeid. 
Rannaga vahetult piirnev mets ja ehituspiirkondi eraldavad kasvujõus metsatukad, mis 
pakuvad kaitset tuulte eest, peavad säiluma vaatamata tekkivale ehitustegevusele. 
Planeeringuala lõunapoolsed metsasalud on minimaalsed, kuid vajalikud kaitsvaks ja 
hajutavaks haljasvööndiks rajatavatele hoonetele. Nende säilitamine ja korrastamine 
on täpsustatud detailplaneeringuga. Teed ja kunagised teerajad planeeringualal ning 
kogu ümbruses vajavad korrastamist. Väärtuslike maastike ja looduskoosluste 
säilitamine tuleb tagada koos ehitustegevusega. Maastikulise ilu säilitamine (säästlik 
uuendamine) ja piiratud ning suunatud ehitustegevus annab maale uue piirkonna 
elutegevuseks vajaliku väärtuse. 
 
Osaliselt jääb planeeritav ala kuni vallas koostatava üldplaneeringu kehtestamiseni 
ranna ja kalda ehituskeeluvööndisse (200 m tavaveepiirist). 
  
Tulekaitsenõuded 
Maa-ala planeerimisel on lähtutud kehtivatest tuletõrjenormidest. 
Planeeritud ala hoonestus kuulub põhiliselt tulepüsivuse seisukohalt klassi tähistusega 
TP3. Hooned planeeritaval alal saavad olema ühe- ja kahekorruselised, kõrgusega 
alla 8,5 m.  
Tulepüsivusklassi TP3 kuuluv ehitis tuleb püstitada krundi piiridest vähemalt 5 m 
kaugusele ja suurematest metsamassiividest tuleks hooned rajada vähemalt 10 m 
kaugusele (okaspuumetsast 15 m). 
Planeeritavale alale rajatakse 45 pereelamut koos abihoonetega, 4 paarismaja ja üks 
toitlustus-majutushoone (TP-2, TP-1). 
Tulekustutusvee tarbeks on vajalik rajada Varese tee algusse tulekustutusveemahuti 
(2 x 50 m³) ja Männiku tee 12 juurde aastaringse kasutusvõimalusega tuletõrje 
veevõtukoht planeeritava tiigi juures (veevõtu kaevu joonis lisas) koos vajaliku platsiga 
(min.12 x12 m) kustutusauto manööverdamiseks. Tee veevõtukohtadeni peab olema 
sõidetav ja talvel lumest puhastatud. Hoonetele tuletõrjevahenditega juurdepääsuks 
on planeeritud 4 m laiused juurdesõiduteed. 
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4.5 Teedevõrk ja liikluskorraldus 
Planeeritav maa-ala piirneb põhjast Kuressaare – Pihtla riigimaanteega, millelt 
rajatakse üks mahasõit (Tamme tee). Loode–kagu suunaliselt läbib planeeringuala 
Muratsi sadama tee, kust saab planeeringu järgselt olema kaks uut mahasõitu 
(Männiku ja Varese tee) ja sissesõit Tamme tee 2 krundile. Planeering näeb ette 
kolme uue tee rajamist : 
 
• Tamme tee - teeala laiusega 9 m 
• Männiku tee - teeala laiusega 9 m kuni ristumiseni Varese teega ja ristmikult 

Väikekaardi maaüksuseni 12 m; 
• Varese tee - - teeala laiusega 12 m; 
Planeeritud teed moodustavad ringtee, millelt hargnevad juurdepääsuteed kõigile 
moodustavatele kruntidele ja olemasolevate hoonestatavate maaüksusteni. 
Rajatavate teekatete laiused on 5 m ja lubatud max kiirus 40 km/h.  
Veoautodele kehtestatakse ühesuunaline ringliiklus. Männiku tee lõppu 
rajatakse teelaiend tagasipööramiseks või peatumiseks. 
 

4.6 Insener-tehniline varustus 
4.6.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 
Iga planeeritava krundi hoonete varustamine veega on ette nähtud ühise 
veevarustuse süsteemi baasil, mis ühendatakse Kuressaare linna ühisveevõrguga. 
Liitumine projekteeritakse vastavalt Kuressaare Veevärgi poolt väljastatud 
liikumistingimustele nr. 525. Veevarustusvõrk rajatakse põhiliselt teealale. Planeering 
näeb ette ringvõrgu, mis võimaldab valida väiksema toruläbimõõdu ja väldib seisva 
veega lõike torustikus. Jaotustorustiku projekteerimisel-ehitamisel tuleb ette näha 
vajalikul hulgal sulgemis-tühjenduskohti.  
Veetorustiku paigaldussügavus on vähemalt 1,2 m. Kui geoloogilised tingimused ei 
võimalda seda sügavust, tuleb toru pealt katta soojustusmaterjali või lisamuldega. 
Arvestuslik veevajadus (koos kastmissveega) on 30 m³/ööp. 
 
Tammiku, Sülla, Kadaka ja Tammetõru m/ü ühinevad väljaehitatava veevarustuse 
võrguga. Maaüksused ühendatakse Männiku tee trassiharuga. 
 
Kanalisatsioonilahendus koostatakse vastavalt Saaremaa Keskkonnateenistuse kirjale 
17.02.2003 nr. 40-6 1/258 ja Kuressaare Veevärgi poolt väljastatud liitumislepingule 
nr.525.  
Tegemist on kaitsmata põhjaveega alaga, kus ei ole lubatud heitvete pinnasesse 
immutamine.  
Arvestades maapinna reljeefi ja planeeringu koostamise ajal teadaolevat geoloogiat, 
peaks olema planeeringu põhiala kanaliseeeritav isevoolse kanalisatsioonisüsteemi 
väljaehitamise teel.  
Trasside projekteerimiseks on vaja täpsemaid geoloogilisi uurimisi.  
Kuressaare linna ühiskanalisatsioonivõrguga liitumiseks projekteeritakse survetrass 
Pihtla tee ja Mereranna tee ristmiku juurest piki Pihtla tee äärt Muratsi sadama tee  
ristmikule rajatava pumplani (planeeringu ala kõige madalam koht), kus enamuses piki  
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teealasid projekteeritakse planeeringuala ühtne kanalisatsioonivõrk. Kui geoloogiliste 
uurimistööde tulemusena selgub, et Männiku tee ei ole võimalik terves osas 
isevoolsena, tuleb trassile projekteerida vahepumpla. 
Arvestuslik reovee kogus on 25 m³/ööp. 
Juhul, kui kanalisatsioonitrassi projekteerimisel saavutatakse kokkulepe Saarte 
Teedevalitsusega, võib kanalisatsioonipumpla rajada tee maa-alale Muratsi teest 
Kuressaare poole. Sellisel juhul võib Männiku tee 2A krundi liita Männiku tee 2 
krundiga. 
Sülla, Kadaka ja Tammiku ja Väike-Kaardi maaüksustele rajatakse kanaliseerimiseks 
kogumiskaevud (soovi korral ehitatakse kompost-kuivkäimlad). Projekteerimisel võib 
kaaluda ka survetrasside väljaehitamist. 
 
4.6.2 Kuivenduskraavid 
Käesolev planeering näeb ette kuivenduskraavi ja selle kahe haru rajamist liigniiskete 
piirkondade kuivendamiseks. Lahtised kraavid kaevatakse ettenähtud kraaviprofiiliga 
üldjuhul piki krundipiire ja teeääri või endiste kraavide kohale. Teede alla rajada 
truubid. Täiendavalt rajatakse kruntidele drenaazitorustikke vastavalt 
hoonestusprojektidele. 
Männiku tee krundi 12 ja 14 vahele olemasoleva soostunud lodu kohale rajatakse 
lahtise kraavi lõputiik, kust üle Mereranna maaüksuse on võimalik kokkuleppeliselt 
maaomanikuga paigaldada mereni veejuhtimistorustik. 
 
4.6.3 Elektrivarustus 
Elektrienergia saamiseks on Eesti Energia Asi Jaotusvõrk väljastanud tehnilised 
eeltingimused nr. 2  21.01.2003.a. 
Elektrivõrkude planeeringuga on ette nähtud 0,4 kV kaabelliinide ehitamine ning uue 
10/0,4 kV alajaama paigaldamine Muratsi m/ü planeeringuala keskele Varese tee 
äärde. Alajaama toide tuuakse piki teealasid Pihtla tee äärsest Lehise alajaamast 10 
kV kaabelliiniga. Projekteeritava 10/0,4 kV alajaama tüüp ning kaablite ristlõiked 
määratakse eraldiseisva elektrivälisvõrkude ehitusprojektiga, mille koostamisel 
lähtutakse juba konkreetsete ehitiste (elamud, abihooned, pumplad, ärihoone) 
arvutuslikest võimsustest. Hoonestuse varustamine elektrienergiaga on ette nähtud 
teostada 0,4 kV kaabelliinide kaudu. Kaablid paigaldada 0,7 m sügavusele 
maapinnast. Ristumisel teedega kaitsta kaablid plasttoruga ning paigaldada 1,0 m 
sügavusele teepinnast. Kaablid märgistada signaallintidega. 
Arvestijaotuskilbid on planeeritud arvestusega, et igale või paarile kinnistule jääks 1 
arvestikilp krundi piirile sissesõidutee äärde. Iga kinnistu sisene madalpingevõrk 
lahendatakse eraldiseisva hoone ehitus- või tööprojektiga. Sülla, Kadaka, Tammiku ja 
Väikekaardi maaüksuste elamute elektrivarustuseks nähakse ette EPI 10/0,4 kV 
alajaamast eraldi 0,4 kV kaabelliinifiidri väljaehitamine piki Raavi ja Raavi-Tuka piiri. 
Elektrivõrguga liitumine toimub arvestusega, et iga tulevase kinnistu omanik hakkab 
tulevikus võrguettevõtjaga arveldama eraldi. 
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Arvestuslikud võimsused ja peakaitsmed üksikobjektidele: 
• elamu:            peakaitse 3x25A    installeeritud võimsus 23,5 kW    
     arvutuslik võimsus    16,1 kW 
• pumpla:          peakaitse 3x16A    installeeritav võimsus 8,0 kW    
     arvutuslik võimsus       8,0 kW 
• ärihoone:        peakaitse 3x63A    installeeritav võimsus 50,0 kW    
     arvutuslik võimsus      35,0 kW 
 
Uue alajaama külge ühendatakse kokku 49 eluhoonet (kaasaarvatud 
paarismajad), 1 pumpla ja ärihoone.  
• Liidetav amprite summa 1794A 
• Installeeritud võimsuste summa 1 209,5 kW 
• Arvutuslike võimsuste summa    788,9 kW 
 
Epi alajaama külge ühendatakse 4 eluhoonet ja üks pumpla 
• Liidetav amprite summa 116 A. 
• Installeeritud võimsuste 102 kW 
• Arvutuslike võimsuste summa 72,4 kW 
 
Praktikas väljakujunenud empiirilistele seostele tuginedes piisab uuealajaama 
võimsuseks 250 kVA (400A) kui elamud ei ole elektriküttel (vähenepõrandaküte on 
sisse arvestatud). 
Elektrikütte kasutamisel lisandub ca` 4-6 kW elamu kohta. 
 
4.6.4 Tehnovõrkude koridorid 
Tehnovõrkude plaanil on tähistatud planeeritud kruntide maa-alale jäävad 
tehnovõrkude koridorid. Kanalisatsioonitrasside koridori laius on üldjuhul 6 m, 
üldkasutatavatel veetrassidel 10 m, elektrikaablitrassidel 2 m ja sidekaabliltrassil 4 m. 
Paralleelselt kulgevate vee- ja kanalisatsioonitorustike vaheline min. kaugus on 0,5 ja 
1,5 m (lähtuvalt EPN 17 linnatänavad osa 8. Tehnovõrgud ja -rajatised. Tabel 8.2 ja 
tabel 8.3 märkus 1). Ehitusalale jäävad trassid ja õhuliinid võib lähtuvalt ehituste 
vajadustest ringi tõsta või rekonstrueerida kooskõlastatult valdajaga.  
Projekteerimisel tuleb lähtuda kehtivatest normidest. Hoonete ja rajatiste 
tehnovarustus tuleb lahendada vastavuses võrkude valdajate väljastatud tehniliste 
tingimustega. 
 
Tehnovõrkude tähistatud koridorid märgivad kommunikatsioonide asukohti, millede 
osas kehtivad kinnisasjade omanikele asjaõigusseaduse §158 ja 164 sätted. 
 
4.7 Tehnilised näitajad 
1. Planeeritava maa-ala suurus 32,18 ha (sellest Muratsi 24,19 ha) 
2. Ehitusalune pind -                16 240 m2 
3. Hoonestuse koefitsent -   5,0 % 
4. Planeeritud ehituskrunte -      paariselamukrunte – 8; 
    ärihoone krunt - 1; 
    pereelamu krunte - 45 (sellest eraldi maaüksustel 4) 
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5. Haljastus ja heakorrastus 
Planeeritavat ala iseloomustab põhjapool metsa rohkus. Seal saab rajatavaid hooneid 
ümbritsema mets (majad on "istutatud" metsa sisse). Seetõttu ei ole hoonete juures 
ette nähtud olulisi aiamaasid. Vajadusel võib täiendistutusteks kasutada igihaljaid 
koolitatud liike.  
Lõunapool on ala lagedam ja hoonestus on ettenähtud paigutada metsavahelistele 
lagendikele. Hoonestuse vaheline mets vajab säilitamist ning hooldamist. Kunagise 
kruusaaugu kohake tekkinud noor kasvujõus männik vajab täiendavat hooldust ja 
selekteerimist.  
 
 
Jäätmekäitluses lähtuda järgmistest dokumentidest: 
• Jäätmeseadus; 
• Eesti Vabariigi jäätmekava; 
• Saare maakonna jäätmekava; 
• Kaarma valla jäätmekava; 
• Kaarma valla jäätmehooldus eeskiri. 
 
Jäätmekäitlusstrateegia planeeritaval alal tegutsemiseks: 
• välditakse suuremas koguses jäätmete teket; 
• püütakse taaskasutada jäätmeid (materjalina, energia tootmiseks, 

kompostimiseks); 
• jäätmete ohtlikkuse vähendamine; 
 
Ohtlike jäätmete vastuvõtupunktid asuvad Kuressaares. 
Klaastaara, plastiku ja alumiiniumi vastuvõtt toimub samuti valla jäätmekava järgsetes 
kohtades valla territooriumil. Teedevõrgu ja elamute väljaehitamisel tuleks klaas- ja 
plastiktaara vastuvõtt lahendada kohapeal, arvestades kogu planeeritavat ala. Selleks 
on sobiv koht Varese tee ja Muratsi tee ristmikule rajatava veehoidla alal. 
Biojäätmed võib osaliselt kompostida kohapeal, kasutades selleks komposterit või 
avakompostimist. 
Olmejäätmete vedu saab toimuma valla territooriumil organiseeritult vastavalt 
väljatöötatud kavale. Elamute omanikel ühineda Kaarma vallas korraldatud 
olmejäätmete veoga, milleks sõlmitakse leping valda teenindava firmaga, kes rendib 
või müüb ka prügikastid ja vajadusel konteinerid. 
 
 
7. KASUTATUD KIRJANDUS 
Saaremaa. Koost. E.Lobu, E. Prooses ja V. Miller. Tallinn, 1970; 
Eesti metsad. Koostanud U.Valkja J.Eilart Tallinn, 1974; 
Eestimaa viimastel aastamiljonitel. A.Raukas Tallinn 1988; 
Kaarma valla üldinfo internetis 
Seadused: 
EV Planeerimisseadus  
EV Ehitusseadus 
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EV Ranna ja kalda kaitse seadus  
EV Asjaõigusseadus  
EV Metsaseadus  
EV Veeseadus 
EV Kaitstavate loodusobjektide seadus 
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded. 
 
 
 
 
 
Koostas: arh. J. Kuusemets 
 


