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1. Detailplaneeringu koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud 

uuringud 

1.1. Detailplaneeringu koostamise alused 

- Detailplaneeringu algatamise taotlus Saaremaa Vallavalitsusele (29.05.2019); 

- Saaremaa Vallavalitsuse 28.06.2019 korraldus nr 2-3/1162 „Laratsi II detailplaneeringu 

algatamine“; 

- Planeerimisseadus (RT I, 26.02.2015, 3);  

- Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1); 

- Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RT I 2005, 15, 87); 

- Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258); 

- Veeseadus (RT I 1994, 40, 655); 

- Maakatastriseadus (RT I 1994, 74, 1324); 

- Maakorraldusseadus (RT I 1995, 14, 169); 

- Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (RT I, 28.02.2011, 1); 

- Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590); 

- Seadme ohutuse seadus (RT I, 23.03.2015,4); 

- Metsaseadus (RT I 2006, 30, 232). 

1.2. Detailplaneeringu lähtedokumendid 

- Mustjala Vallavolikogu 23.01.2004 otsusega nr 7 kehtestatud Mustjala valla Ninase 

poolsaare osa-üldplaneering; 

- Saaremaa Vallavolikogu 23.03.2018. a määrus nr 13 “Saaremaa valla 

jäätmehoolduseeskiri”; 

- Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“; 

- Siseministri 30. märtsi 2017.a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja 

nõuded tuletõrje veevarustusele“; 

- Keskkonnaministri  08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 

sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele 

vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”; 

- Saaremaa Vallavalitsuse 04.06.2019 määrus nr 9 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri 

Saaremaa vallas“;  

- Majandus- ja taristuministri 05.08.2015.a määrus nr 106 „Tee projekteerimise normid“; 

- Muud kehtivad õigusaktid, projekteerimisnormid ja eesti Standardid (EVS 809-1:2002 

„Kuritegevuse ennetamine“ jne). 

1.3. Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud 

- Geodeetilise alusplaan on koostatud Osaühing DP Projektbüroo poolt, töö nr 94-19-G, 

mõõdistatud 24.09.2019.a. 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/1044018
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1.4. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamute 

ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse 

põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine 

olemasolevatega, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste 

seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate 

kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. 

2. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

2.1. Detailplaneeringu ala asukoht ja suurus 

Planeeritavaks alaks on Saare maakonnas Saaremaa vallas Kugalepa külas asuv Laratsi 

(katastriüksuse tunnus: 71401:001:1061, registriosa nr 13961150) katastriüksus. Nimetatud 

maaüksuse pindala on 7,71 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa 100%.  

Planeeringuala piirneb läänes Laine (katastriüksuse tunnus: 48301:001:0293, registriosa nr 

2497934, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Airika (katastriüksuse tunnus: 48301:001:0294, 

registriosa nr 3275934, maatulundusmaa 100%) katastriüksustega ning Kugalepa külatee 

katastriüksusega (katastriüksuse tunnus: 48301:001:0507, registriosa nr 4096734, sihtotstarve 

transpordimaa 100%).  

Joonis 1. Planeeringuala asukoht (Alus: Maa-ameti X-Gis kaardiserver) 

 

Põhja suunal piirneb planeeritav katastriüksus Käspri (katastriüksuse tunnus: 48301:001:0193, 

registriosa nr 759434, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), ida suunal Raime (katastriüksuse 

tunnus: 48301:001:0645, registriosa nr 3172250, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Otsa-Kao 

(katastriüksuse tunnus: 48301:001:0292, registriosa nr 4068134, sihtotstarve maatulundusmaa 
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100%) katastriüksustega ning lõuna suunal Matsi (katastriüksuse tunnus: 71401:001:1060, 

registriosa nr 880234, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) katastriüksusega. 

2.2. Olemasoleva ruumi kirjeldus 

Laratsi katastriüksuse pindala on 7,71 ha, millest 7,60 ha kuulub metsamaa ning 0,11 ha muu maa 

kõlvikulisse koosseisu. Valdavas osas on detailplaneeringu koostamise ajaks teostatud kinnisasjal 

metsaraie, osaliselt on kinnisasi endiselt kaetud segametsaga ning esineb osalist kraavitust. 

Maapinna reljeef on valdavalt tasane. Käesoleva planeeringuga kavandatakse Laratsi 

katastriüksusele kahe elamuala moodustamist. Laratsi katastriüksus ei ole olemasolevalt 

hoonestatud – ehitisregistri andmetel ehitised, rajatised ja kommunikatsioonid kinnisasjal 

puuduvad. Juurdepääs planeeringualale on Tõlli-Mustjala-Tagaranna maanteelt planeeritava 

kinnisasjaga külgnevalt munitsipaalomandis olevalt Kugalepa külateelt.  

2.3. Kehtivate kitsenduste kirjeldus 

Maa-ameti kitsenduste kaardirakenduse kohaselt Laratsi katastriüksusel kitsendused puuduvad.  

2.4. Üldplaneeringust tulenevate tingimuste kirjeldus 

Alal kehtib Mustjala Vallavolikogu 23.01.2004 otsusega nr 7 kehtestatud Mustjala valla Ninase 

poolsaare osa-üldplaneering, millega on kogu üldplaneeringu ala määratletud tervikuna 

detailplaneeringu kohustusega alana. Üldplaneeringu seletuskirja pt 4.2 kohaselt on ehitustegevus 

lubatud ainult ehitusaladel ja sadama-aladel. Ülejäänud aladel tuleb säilitada rohumaad, karjamaad, 

metsamaad või lookooslused. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub Laratsi maaüksus looduslikul 

haljasmaal (üldplaneeringu joonisel tähisega HL) ja ei ole määratud ehitusalaks, seega 

ehitustegevus ei ole seal lubatud. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse moodustada kaks 

eraldi katastriüksust, mõlemad 100% maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatavad kinnisasjad. 

Moodustatavate katastriüksuste suurused ligikaudu 3,79 ha (POS 1) ja 3,92 ha (POS 2). 

Ehituskruntidel on lubatud maksimaalne ehitusalune pind 500 m
2
. Seega on vajalik muuta 

koostatava detailplaneeringuga ligikaudu 1,5 ha suuruse ala juhtotstarvet, millest ehitusaluseks 

pinnaks saab maksimaalselt 1000 m
2
. Kogu Ninase poolsaare loodusliku haljasmaa pindala on 

kokku ligikaudu 255 ha, millest Laratsi II detailplaneeringu ehituseks kavandatav pind moodustab 

umbes 0,60%. Vastavalt detailplaneeringu algatamise korraldusele ei ole tegemist ulatusliku 

juhtotstarbe muutmisega, mistõttu ei muudeta käesoleva detailplaneeringuga üldplaneeringut 

planeerimisseaduse § 142 lg 1 p 1 tähenduses. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Mustjala 

Vallavolikogu 23.01.2004 otsusega nt 7 kehtestatud Mustjala valla Ninase poolsaare osa-

üldplaneeringuga.  

2.5. Maa-alal kehtivad detailplaneeringud 

Maa-alal kehtivad detailplaneeringud puuduvad. 
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3. Planeeringuga kavandatu 

3.1. Planeeritaval alal kruntide moodustamine: 

Detailplaneeringuga käsitletav maa-ala hõlmab Laratsi maaüksust (katastriüksuse tunnus: 

71401:001:1061). Maakorraldustoimingute tulemusel jagatakse Laratsi katastriüksus kaheks 100% 

maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks (POS 1 ja POS 2). Uute maaüksuste piiride 

kulgemine ning nende täpne pindala täpsustatakse pärast katastritoimingute teostamist. Maaüksuste 

moodustamisel määratakse neile planeeringujärgne sihtotstarve. Saaremaa Vallavalitsus võib 

hilisemal ehitus- ja kasutuslubade väljastamisel kaalutleda sihtotstarbe muutmist, kui see ei ole 

vastuolus planeeringu üldise lahendusega ega kahjusta avalikke- või erahuve. Vallavalitsus võib 

nõuda planeeringuga ettenähtud kitsenduste kandmist kinnistusraamatusse maaüksuse 

moodustamisel. 

3.2. Planeeringujärgsed krundid: 

Planeeringu- 

järgse krundi 

aadressi 

nimeettepanek 

Pindala ha 
Maa sihtotstarve 

katastriüksuse liikide kaupa 

Krundi kasutamise otstarve 

detailplaneeringu liikide kaupa 

POS 1 3,79 100% Maatulundusmaa 

Metsamajandusmaa  

(80% MM); väikeelamumaa 

(20% EP) 

POS 2 3,92 100% Maatulundusmaa 

Metsamajandusmaa  

(80% MM); väikeelamumaa 

(20% EP) 

Tabel 1. Planeeritav kinnistu 

3.3. Kruntide ehitusõigus 

Laratsi katastriüksus ei ole olemasolevalt hoonestatud. Planeeringuga kavandatakse ehitusõigust 

pärast Laratsi katastriüksuse jagamist moodustatavatele maatulundusmaa (POS 1 ja POS 2) 

sihtotstarbega katastriüksustele, millele on maapealsete ehitiste püstitamine lubatud 

detailplaneeringu põhijoonisel (Joonis DP3) näidatud hoonestusaladel. Väljaspool detailplaneeringu 

põhijoonisele kantud hoonestusala on lubatud rajada kommunikatsioone/tehnovõrke ning 3,0 m 

laiune kruuskattega hoonestusaladeni viiv juurdepääsutee.  

Hoonestusalad on määratud lähtuvalt Tellija soovist ja olemasolevatest tingimustest.  

Katastriüksus (POS 1), pindala ~3,79 ha
 

- Katastriüksuse kasutamise sihtotstarve – 100% Maatulundusmaa (M); 

- Hoonete suurim lubatud arv krundil (mh 0-60 m
2
 ehitusaluse pinnaga hooned) – 1 

eluhoone + 3 abihoonet; 

- Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala – elamu 200 m
2
 + abihooned 3x100 m

2
, 

kogu lubatud ehitusalune pind kokku 500 m
2
; 

- Hoonete suurim lubatud  kõrgus – elamu 9 meetrit / abihoone 6 meetrit; 
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- Maksimaalne korruselisus – 2 eluhoonel + 1 abihoonel. 

Katastriüksus (POS 2), pindala ~3,92 ha
 

- Katastriüksuse kasutamise sihtotstarve – 100% Maatulundusmaa (M); 

- Hoonete suurim lubatud arv krundil (mh 0-60 m
2
 ehitusaluse pinnaga hooned) – 1 

eluhoone + 3 abihoonet; 

- Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala – elamu 200 m
2
 + abihooned 3x100 m

2
, 

lubatud ehitusalune pind kokku 500 m
2
; 

- Hoonete suurim lubatud  kõrgus – elamu 9 meetrit / abihoone 6 meetrit; 

- Maksimaalne korruselisus – 2 eluhoonel + 1 abihoonel. 

3.4. Arhitektuursed põhimõtted hoonetele 

Hoonete ja rajatiste välisilme kavandamisel tuleb arvestada selle sobivust piirkonnas iseloomuliku 

hoonestusega ja kohaliku omapära ning materjalidega. Hoonestuse täpne lahendus anda 

ehitusprojekti arhitektuurse osaga. Ehitus- ja viimistlusmaterjalideks valida looduslikud materjalid 

(katus – pilliroog, puitsindel, katusekivi; välisseinad – puit, palk, looduslik kivi; sokkel – looduslik 

kivi või betoon; aknaraamid ja uksed – puit) ja looduslähedased värvitoonid. Keelatud on kasutada 

imiteerivaid materjale ning välisseinas freesprussi. Maa-alal eksisteeriv haljastus tuleb võimalikult 

säilitada. Hoonestusaladele pinnase tõstmist täitmise teel ei planeerita, sademeveed suunata 

kalletega hoonetest eemale ja immutada pinnasesse. Sealjuures tuleb jälgida, et sademevett ei 

suunataks kalletega naabermaaüksustele ega teedele. Moodustatavatele maaüksustele on kummalegi 

kavandatud üks hoonestusala kogu maatulundusmaa ulatuses (arvestades katastriüksuse piirist 4m 

ehituskeelutsooniga), kuhu on lubatud püstitada maksimaalselt 4 hoonet (elamu koos 3 

abihoonega), kokku maksimaalselt 500 m
2
 suuruse ehitusaluse pinnaga. Hooned kavandada 

kahepoolse viilkatusega. 

Arhitektuursed piirangud: 

- Katuse kaldenurk 35-45 kraadi; 

- Hoonete värvilahendus peab olema looduslähedane ümbritsevasse keskkonda sobiv; 

- Piirdeid on lubatud püstitada vajadusel, soovitavalt looduslähedased kivi- ja puitaiad. 

3.5. Liikluskorraldus, krundile pääs ja parkimine 

Juurdepääs planeeringualale on olemasolevalt Tõlli-Mustjala-Tagaranna riigimaanteelt nr 21101 

(katastriüksuse tunnus: 48301:002:0429) üle Kugalepa külatee. Kugalepa külatee on avalikus 

kasutuses munitsipaalomandis olev teemaa. Planeeringualale ning moodustatavatele kruntidele POS 

1 ja POS 2 juurdepääsuks on kavandatud rajada kruuskattega 3,5 meetri laiune tee umbtee, mille 

lõppu on kavandatud kruuskattega ümberpööramiskohad pääste- jm rasketehnikale. POS 2 krundile 

juurdepääsu tagamiseks nähakse käesoleva detailplaneeringuga ette juurdepääsuservituudi seadmise 

vajadus. Vajadusel rajada ehitatava tee servadesse kraavitus. Teede pinnakatet tõstetakse 

ümbritsevast maapinnast 20 cm kõrgemale. Sissesõidutee peab olema kruusakattega ning 

aastaringselt läbitav. Parkimine planeeritavatel kruntidel toimub hoonestusaladele kavandatavatel 

kruuskattega platsidel. Kavandatava juurdepääsutee ning parkimisala asukohad on näidatud joonisel 

nr 3 „Põhijoonis tehnovõrkudega“, lõplik juurdepääsutee ja parkimisalade asukoht selgitatakse välja 

edasise projekteerimise käigus. 
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Planeeringuga seotud liikluslahendused ning juurdepääsuteed tuleb rajada (mh nähtavust piiravad 

istandikud, puud, põõsad või liiklusele ohtlikud rajatised tuleb kõrvaldada) enne planeeringualale 

mistahes hoone ehitusloa väljastamist.  

3.6. Tuleohutusnõuded 

Tuleohutusnõuete juures tuleb planeeritava maa-ala uute hoonete projekteerimise käigus lähtuda 

Siseministri 30. märtsi 2017. a määrusest nr 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded 

tuletõrje veevarustusele”. Planeeritavate hoonete vaheline kuja peab olema minimaalselt 8 m, 

vastasel juhul peab hoonete projekteerimisel arvesse võtma abinõusid tule leviku takistamiseks. 

Alal on lubatud hooned tuleohutusklassiga TP-3. 

Planeeritava ala puhul on tegemist hajaasustusalaga ja hajaasustusega piirkonna üksik- ja 

kaksikelamutele ning nende abihoonetele ei nähta ette eraldi välist kustutusvee veevõtukohta. EVS 

812‐6:2012 kohaselt loetakse tuletõrje veevarustuse mõistes hajaasustuseks ala, kus 

naaberkinnistute hoonete vaheline minimaalne kaugus ei ole väiksem kui 40 meetrit. Lähim 

tuletõrje veevõtukoht paikneb Saaremaa sadamas (katastriüksuse tunnus: 48301:001:0815), 

planeeringualast ligikaudu 3,4 km kaugusel põhja suunal. Kustutusvee hulk peab olema tagatud 10 

l/s 3h jooksul.  

Planeeritava alaga piirnevatel kinnistutel on tagatud minimaalne hoonetevaheline kaugus, mis on 

8 m. Samuti on tegemist EVS 812-6:2012 kohase hajaasustusalaga. Hoonetevaheline kuja peab 

takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, 

tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega.  

3.7. Keskkonnakaitselised tingimused 

Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” kohaselt asub Laratsi maaüksus rohelise võrgustiku koridori alal, mis 

eeldab, et planeeringu elluviimisel tuleb maa-alal olev kõrghaljastus maksimaalselt säilitada.  

Planeeritav tegevus ei oma olulist keskkonnamõju ega oma vahetut ja kaudset mõju inimeste 

tervisele ja heaolule. Planeeringualal ei esine üldist ega lokaalset keskkonnareostust. Puuduvad 

muinsuskaitse all olevad objektid.  

Rajatavate hoonete ümbrus planeeritakse hoonestuse ehitusprojekti koosseisus. Täpsemad 

kõrgusmärgid antakse nende projektide vertikaalplaneerimise joonistega. Ehitusprojektides näha 

ette teedelt ja platsidelt sademevete valgumine haljasaladele, kuid jälgida tuleb, et sademevett ei 

juhitaks teadlikult naaberkinnistutele. Sademevete kanalisatsiooni käesoleva planeeringuga ei 

planeerita. 

Ehitusel ei tohi kasutada keskkonnaohtlikke materjale ja aineid. Prügiveo korraldamiseks tuleb 

maaomanikul sõlmida leping jäätmeveoga tegeleva ettevõttega. Maaüksusele tuleb paigutada prügi 

kogumiseks ettenähtud konteinerid. 

Maa-alal puuduvad looduskaitselised objektid. 

Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või 

õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. 

Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei 

sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.  
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Lageraie on lubatud üksnes 30x30 meetri suurusel alal, ülejäänud alal vajadusel valikraie 

(maksimaalselt 10% tagavarast), harvendusraie (maksimaalselt 15% tagavarast) või sanitaarraie.  

4. Tehnovõrkude lahendus 

4.1. Elektrivarustus 

Elektrivarustuse lahendusel on arvestatud Elektrilevi OÜ Saarte regiooni tehniliste tingimustega. 

Elektrienergia ühendus on ette nähtud Kugalepa alajaamast. Planeeringu põhijoonisel on näidatud 

kavandatava elektrienergia maakaabelliini asukoht hoonestusalade põhjaservas. Liitumiskilp on 

paigaldatud Laratsi kinnisasja loodenurka.  

Elektrivarustus on kavandatud lahendada madalpinge maakaabelliini abil. Võrguühenduse lubatud 

maksimaalne läbilaskevõime 3x20A. Peale planeeringu kehtestamist tuleb elektrienergia saamiseks 

esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Liitumispunktist edasi peab 

klient ise projekteerima ja ehitama oma vajadustele ja nõuetele vastava kaabelliini. Krundisisesed 

võrgud alates liitumiskilbist lahendada koos objekti elektrivarustuse projektiga.  

4.2. Sidevarustus 

Sidevarustus telefoni- ja internetiühendus planeeritaval alal lahendatakse mobiilse interneti kaudu. 

4.3. Veevarustus, reoveekanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon 

Planeeritav ehituskruntide veevarustus lahendatakse individuaalpuurkaevu baasil (planeeritavate 

puurkaevu ligikaudne asukoht on näidatud detailplaneeringu joonisel nr 3 „Põhijoonis 

tehnovõrkudega“), mille hooldusala on kavandatud 10 m, kuna vett võetakse põhjaveekihist alla 10 

m
3 

/ ööpäevas. Andmed täpsustatakse puurkaevu projektiga. Planeeringuala asub kaitsmata 

põhjaveega alal, kus heitvett võib juhtida pinnasesse kuni 10 m
3
 pärast reovee bioloogilist 

puhastamist. Sademevett võib juhtida otse maapinda, sealjuures pöörates tähelepanu, et sademevett 

ei tohi teadlikult juhtida naaberkinnistutele.  

Detailplaneeringu joonisel nr 3 “Põhijoonis tehnovõrkudega” on näidatud elamute tarbeks 

paigaldatavate biopuhastite soovituslikud asukohad. Alternatiivselt on lubatud kummalegi krundile 

paigaldada lekkekindel ja sertifitseeritud CE-märgisega reoveemahuti. Reoveepuhastite või -

mahutite lõplikud asukohad täpsustuvad tehniliste eriprojektiga. Omapuhasti paigaldamine 

kinnistule on aktsepteeritud juhul, kui kinnistu kasutusintensiivsus tagab biopuhasti tõrgeteta töö. 

Kui kasutus on pigem hooajaline, tuleb siiski eelistada reovee kogumismahuti paigaldamist.  

Reoveesüsteemi kavandamisel peab olema tagatud purgimisteenust osutava veoki juurdepääs 

mahutitele nende tühjendamiseks. Omapuhasti väljavoolu pinnasesse immutamisel tuleb ennekõike 

tagada, et imbsüsteemi asukoht jääks kavandatavatest kaevudest põhjavee liikumise suunas 

allavoolu, samuti võtta arvesesse teisi omapuhasti asukohavaliku nõudeid. Samuti tuleb arvestada, 

et immutusega kaasneva 50 m raadiusega kuja ulatumisel naaberkinnistutele on vajalik 

projekteerimise faasis kitsenduse ulatumine kooskõlastada kinnistu omanikuga. 
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4.4. Soojavarustus 

Planeeritud elamute küte lahendatakse lokaalsena hoone projekteerimise käigus. Küttena kasutada 

looduslikke ja taastuvaid energiaallikaid (puit, õhksoojus-, maasoojuspump jne). Keelatud on 

kasutada loodust reostavaid küttematerjale (nt kivisüsi). 

5. Servituudid 

Seada juurdepääsuservituut POS 1 kinnisasjale POS 2 kinnisasja kasuks elamualadele juurdepääsu 

tagamiseks. 

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks POS 1 maaüksusele planeeritava elektrimaakaabli 

ja elektrienergia jaotusseadme kaitsevööndi ulatuses. 

Seada POS 1-le elektrimaakaabli servituut elektrienergia saamiseks POS 2 kasuks. 

Seada POS 1-le puurkaevu kasutamise servituut POS 2 kasuks. 

6. Energiatõhusus 

Kruntidele täiendava ehitusõiguse taotlemisel tuleb hoonete küttesüsteemi valikul juhinduda 

küttesüsteemi energiatõhususest. Hoonete projekteerimisel lähtuda „Hoone energiatõhususe 

miinimumnõudetest“. 

7. Planeeringuala analüüs ja ruumilise arengu eesmärgid 

Planeeringu elluviimisel kaasnevate tegevuste mõju planeeringualal ja selle mõjualal võib tinglikult 

jagada kahte ossa: ehitamisaegsed mõjud ja ehitusjärgsed mõjud. Ehitamisaegsed mõjud on 

lühiajalised ja lõppevad enamasti ehitise valmimisega. Käesoleva planeeringu ehitamisaegsed 

tegevused, mis mõjutavad lühiajaliselt ümbitsevat keskkonda on juurdepääsutee ja tehnovõrkude 

rajamisega ning hoonete ehitusega seotud ehitustegevus. Nimetatud tegevustega kaasneb 

ehitusmüra, suurkabariidiliste veoste liikumine, liiklussageduse ajutine kasv. Ehitusjärgsed mõjud 

planeeringalal on inimtegevusega (elutegevusega) seotud. Ruumilise arengu mõistes jääb 

planeeringuala valdavalt maatulundusmaaks (metsa majandamine) ja osaliselt väikeelamumaaks 

(hoonestusalad).  

Planeerimislahenduse koostamisel on arvestatud järgmiste avalikust ruumist tulenevate 

seisukohtadega: 

• Planeeringuala, mis asub hoonestusaladest väljapool, jääb metsamajandusega seotud 

piirkonnaks ja arendustegevusi ei planeerita;  

• Detailplaneeringul puudub piiriülene mõju ja lähtuvalt kavandatava tegevuse iseloomust 

(elamuala ehitus) ka oluline strateegiline mõju maakondliku või omavalitsuse territooriumi 

mastaape silmas pidades. 

8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused. 

Korrashoid on üks tähtsamaid tegureid. Korrastatud keskonnas on meeldiv viibida ja selles tekib 

turvatunne. Seega tuleb ehitustegevuse lõppedes alad koheselt korrastada ja lõplikult viimistleda, nii 
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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. 

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. 

9. Kehtivad piirangud 

Tehnovõrgud ja -rajatised 

Alus:  Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590). 

 

Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, maapõues ning õhuruumis 

ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise 

side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende 

teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks 

või majandamiseks vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende 

ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. 

 

Elektripaigaldiste kaitsevöönd 

Alus:  Seadme ohutuse seadus (RT I, 23.03.2015,4); 

Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrus nr 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded (RT I, 

28.06.2015, 4). 

 

Elektripaigaldise kaitsevöönd on elektripaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev maa-ala, 

õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kehtivad kasutuspiirangud. 

Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada 

oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis 

võib ohustada inimest, vara või keskkonda, samuti korraldada kõrgepingepaigaldise õhuliini 

kaitsevööndis massiüritusi. 

Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad 

liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 

Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud: 

 elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, sealhulgas ehitada tanklat, ladustada jäätmeid, 

materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja 

maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid; 
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   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. 

10.  Planeeringu elluviimine 

Detailplaneeringus kavandatud tööde järjekord: 

1. Teostada maakorraldustoimingud – Laratsi katastriüksuse jagamine kaheks iseseisvaks 

maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks. 

2. Moodustatud kinnisasjadele piiratud asjaõiguste (juurdepääsuservituudid/isiklikud 

kasutusõigused) seadmine. 

3. Juurdepääsutee rajamine (vajadusel olemasoleva mahasõidu rekonstrueerimine). 

4. Elamutele ja/või abihoonetele ning tehnovõrkudele ehitusprojektide koostamine ning ehitusloa 

taotlemine/ehitusteatise esitamine. 

5. Elamute ja abihoonete ehitus, tehnovõrkude rajamine. 

6. Elamutele ja abihoonetele ning tehnovõrkudele kasutuslubade taotlemine/kasutusteatiste 

esitamine. 


