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1. SELETUSKIRI
1.1 SELETUSKIRJA ÜLDOSA
1.1.1 Detailplaneeringu ala asukoht ja suurus
Planeeringualana mõistetakse Saaremaa vallas Triigi külas asuvat Ninanuki, katastritunnusega 40302:001:0630,
registriosaga nr. 1014134 ja olemasoleva sihtotstarbega maatulundusmaa 100%.
Ninanuki maaüksuse pindala on 2,14 ha.
1.1.2 Planeeringu eesmärgid
Planeeringu eesmärgiks on üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse
taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste
planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine
planeeritava hoonestusala ulatuses.
1.2 LÄHTESITUATSIOON
1.2.1 Lähtematerjali loetelu:
1. Planeerimisseadus (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.05.2019. a.).
2. Ehitusseadustik1 (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.03.2021. a.).
3. Keskkonnaseadustiku üldosa seadus1 (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.01.2021. a.).
4. Looduskaitseseadus1 (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.03.2021. a.).
5. Veeseadus1 (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.01.2021. a.).
6. Saare maakonnaplaneering 2030+ (Rahandusministeeriumi käskkiri 27.04.2018. a. nr. 1.1-4/94).
7. Leisi valla üldplaneering (Leisi Vallavolikogu määrus 19.12.2000. a. nr. 25).
8. Keskkonnaameti kiri 13. märts 2020. a. nr. 6 5/20/2649 2 „Triigi Külas Ninanuki detailplaneeringu algatamisest ja
keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmisest“.
9. Saaremaa Vallavolikogu otsus 28. mai 2020. a. nr. 1-3/30 „Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu algatamine ja
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Lisa 1 „Detailplaneeringu lähteseisukohad“.
Lisa 2 „Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu asendiskeem“.
Lisa 3 „Keskkonnamõju eelhinnang. Triigi külas asuva Ninanuki maaüksuse (40302:001:0630) detailplaneeringu
algatamise taotlusele“.
Lisa 4 „Seletuskiri. Saaremaa Vallavolikogu otsuse „Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu algatamine ja
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ eelnõu juurde“.
10. Hadwest OÜ poolt 03. veebruar 2020.a. koostatud "Ninanuki kü. osaline topo-geodeetiline uuring " asendiplaan
M 1 : 500, töö nr. T-20-020.
11. Teised kehtivad õigusaktid ja normdokumendid.
1.2.2. Olemasoleva ruumi kirjeldus

Joonis 1. Situatsiooniskeem
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Ninanuki maaüksus asub Triigi külas põhjapoolsemas osas kohanimega Triigi nina (Ninanukk). Maaüksus piirneb lõunast
Karjalasma metskond 38 (tunnus 40302:001:0444) maaüksusega ja põhjast Väinamerega.
Maa-ameti andmetel on Ninanuki maaüksuse kõlvikuline koosseis: metsamaa 1,42 ha ja muu maa 0,72 ha.
Kõlvikud arvutatakse perioodiliselt ümber ja kõlvikutest on tähtsad ka p.1.3. Ehituskeeluvööndi vähendamine lähtuvalt
kõlvikute ja kinnisasja piiridest.
Maakatastriseaduses 01. jaanuar 2019 jõustunud muudatused:
§ 131. Katastri kõlvikukaart
(1) Katastri kõlvikukaart (edaspidi kõlvikukaart) koostatakse Eesti topograafia andmekogu andmete alusel.
(2) Kõlvikukaardi andmete alusel arvutatakse vähemalt üks kord aastas katastriüksuse kõlvikute pindala. Kõlvikukaardile
kantakse haritava maa, loodusliku rohumaa, metsamaa, õuemaa ja muu maa kõlvikud.
Ninanuki maaüksusel asub Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt kaardistatud pärandkultuuriobjekt - Triigi
piirivalvekordon. Teadaolevatel andmetel rajati piirivalvekordon seal varasemalt asunud talukohale. Maaüksusel on
olemasolevad kordonihoone, maakeldri ja kõrvalhoone vundamendid ja sodi täis salvkaev. Endisele õuealale on juurdepääs
olemasolevalt pinnasteelt.
Tegemist ei ole riikliku kaitse all oleva objektiga. Niisuguseid pärandkultuuri objekte kaitstakse eelkõige läbi omanikuhoiu.
Planeeringuala jääb valdavas osas Väinamere hoiualale (Saare) (registrikood KLO2000339). Ala kuulub ühtlasi Natura 2000
alade võrgustiku Väinamere linnualale (registrikood: RAH0000133) ja Väinamere loodusalala (registrikood: RAH0000605).
Looduskaitseseaduse § 38 lg 1 p 1 tulenevalt on ehituskeeluvööndi laius meresaartel 200 meetrit. 01. aprill 2007. a.
jõustunud Looduskaitseseaduse muudatuse järgselt (Looduskaitseseadus § 35 lg 31) määratakse korduva üleujutusega ala
piir mererannal üldplaneeringuga. Kui korduva üleujutusega ala piiri ei ole üldplaneeringuga määratud, loetakse korduvalt
üleujutatud ala piiriks üks meeter kaldajoone kõrgusväärtusest. Alal kehtivas Leisi valla üldplaneeringus ei ole korduva
üleujutusega alad määratud. Looduskaitseseaduse § 38 lg 3 alusel on ranna ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste
ehitamine keelatud. Ninanuki maaüksus paikneb täies ulatuses Läänemere ranna ehituskeeluvööndis. Lisaks Läänemere
ranna ja kalda ehituskeeluvööndile seavad kitsendusi ka veekaitsevöönd ja ranna piiranguvöönd.
1.2.3 Kehtivad piirangud ja kitsendused planeeringualal
1.2.3.1 Kehtivad piirangud:
1. Saare maakonnaplaneering 2030+ teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
järgne rohelise võrgustiku ala;
2. Väinamere hoiualale (Saare) (registrikood KLO2000339);
3. Natura 2000 Väinamere linnuala (registrikood: RAH0000133);
4. Natura 2000 Väinamere loodusalala (registrikood: RAH0000605);
5. Kallasrada (laius lamekaldal põhikaardile kantud veekogu piirist 10 m);
6. Ranna veekaitsevöönd (ulatus 1 m kaldajoone kõrgusväärtusest on 20 m);
7. Ranna ehituskeeluvöönd (Väinamere rannal laius 200 m 1 m kaldajoone kõrgusväärtusest);
8. Ranna piiranguvöönd (Väinamere rannal laius 200 m 1 m kaldajoone kõrgusväärtusest).
1.2.3.2 Krundi kasutusõiguse kitsendused:
1. Tehnovõrkude ja tehnorajatiste rajamisel kehtivad „Asjaõigusseaduse“ § 158 sätted.
2. Elektrivõrgu kaitsevööndeid ning nendega seotud kitsendusi reguleerib Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis
tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded.
3. Ehitise kaitsevööndis, tegevused tee kaitsevööndis ja tee kaitsevööndi maa kinnisasja omaniku kohustused on
reguleeritud Ehitusseadustiku § 70 ja § 72 alusel.
4. Patiaugu tee lõik 2 kohalikkult maanteet juurdepääsuks Ninanuki maaüksusele seatakse juurdepääsu reaalservituut
Karjalasma metskond 38 maaüksusele teed kasutava Ninanuki maaüksuse kasuks.
5. Maaüksus asub Väinamere hoiualal (Saare), kus tuleb arvestada kaitse-eeskirjast tulenevate kitsendustega.
6. Majandustegevuses tuleb lähtuda Natura 2000 Väinamere linnu-, loodusalal kehtivatest nõuetest, kohustustest ja
piirangutest.
7. Maaüksuse rannal kehtivad kinnisomandi kitsendused-kohustused tulenevad Looduskaitseseadusest (§ 34-42) ja
katastriüksuste sihtotstarvetest.
8. Maaüksusi läbivatele tehnovõrkudele seada servituudid ja tehnovõrkude koridorid tehnovõrkude valdajate kasuks.
9. Maaomanik või maaüksuse kasutaja peab kinni pidama krunti läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja
võimaldama tehnovõrkude omanikele juurdepääsu tehnovõrkude hooldamiseks.
10. Maaüksusi läbivatele tehnovõrkudele seada servituudid tehnovõrkude valdajate kasuks.
11. Ehitiste ja mahuliste rajatiste lahenduse ja kujunduse projekteerimisel tuleb lähtuda Ehitusseadustikust.
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1.3 ÜLDPLANEERINGUGA MÄÄRATUD EHITUSKEELUVÖÖNDI MUUTMINE
Käesoleva detailplaneeringu koostamisel on lähtutud Leisi valla üldplaneeringust (Leisi Vallavolikogu määrus 19.12.2000. a.
nr. 25), kus Ninanuki maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustuseta maa-alal ning maakasutuse juhtotstarvet ei
ole määratud.
Käesoleva detailplaneeringuga on tehtud ettepanek muuta osaliselt Leisi valla üldplaneeringut muutes osaliselt
ehituskeeluvööndi piiri vastavalt Põhijoonisele.
Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik, et võimaldada ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone rajamist üldplaneeringu
järgsele alale, kus erandkorras läbi detailplaneeringu on võimalik taodelda ranna ehituskeeluvööndi vähendamist lähtudes
Looduskaitseseaduse § 40 sätestatud korrast ning viia vastavalt põhijoonisele muudatused sisse üldplaneeringusse.
Üldplaneeringu kohaselt paiknevad Triigi poolsaarel Triigi puhkeala, mis hõlmab Triigi poolsaare nina, Triigi sadam, Patiaugu
nimeline avalik rand ning Triigi Sassi loitsuplatsid. Samuti on Triigi poolsaarel riigimetsa alal majandustegevusest puutumatu
ala, mis sobiks loodusreservaadiks või sihtkaitsevööndiks.
Kehtiva üldplaneeringu kohaselt ei ole Ninanuki katastriüksusel juhtotstarvet määratud, ala asub kaitsealal ja ranna
ehituskeeluvööndis. Üldplaneeringus ei ole Ninanuki katastriüksusel ranna ehituskeeluvööndit vähendatud.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
Üldplaneeringu kohaselt on mererannal on ehituskeeluvöönd üldjuhul 200 m mere rannajoonest (tavaveepiirist).
01. aprill 2007. a. jõustunud Looduskaitseseaduse § 35 lõike 4 kohaselt koosneb korduva üleujutusega veekogude ranna
ehituskeeluvöönd üleujutatavast alast ja Looduskaitseseaduse § 38 lõikes 1 määratud ehituskeeluvööndist.
Looduskaitseseaduse § 35 lõige 31 sätestab, et korduva üleujutusega ala piir mererannal määratakse üldplaneeringuga.
Leisi valla üldplaneeringuga ei ole korduva üleujutusega ala piiri määratud, seega loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks 1
m kaldajoone kõrgusväärtusest.
Ninanuki maaüksuse detailplaneeringuala jääb kogu ulatuses Väinamere ranna ehituskeeluvööndisse.
LKS § 38 lg 3 kohaselt on ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. LKS § 38 lg 4 on nimetatud
erandid, millele ehituskeeld ei laiene ning sama seaduse § 38 lg 5 need ehitised, millele ehituskeeld ei laiene, juhul, kui need
on kavandatud kehtestatud detailplaneeringuga või üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH eelhinnangu kohaselt kavandatakse käesoleva detailplaneeringuga Ninanuki
maaüksusele ühte hoonestusala elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, mistõttu on
detailplaneeringu üheks eesmärgiks ehituskeeluvööndi vähendamine.
LKS § 40 alusel on võimalik erandkorras ehituskeeluvööndit suurendada või vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse
eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust
ning väljakujunenud asustusest.
LKS § 34. Ranna kaitse eesmärk on rannal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju
piiramine, ranna eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine.
Ehituskeelvööndi vähendamise taotlemisel on võetud arvesse, et:
• Ehituskeeluvööndi vähendamine ei mõjuta eeldatavalt Läänemerd ega selle kallast, kuna hoonestusala ja mere
vahele jääb ca 24 m - 44 m laiune ala, mis ei mõjuta ranna kaitseks seatud eesmärkide täitmist.
• Ranna kaitse eesmärk on looduskoosluste säilitamine.
Ehituskeeluvööndi vähendamist taotletav ala asub tervikuna Läänemere ranna 200 m laiuses ehituskeeluvööndis
ning osaliselt Väinamere hoiualal ja ühtlasi Natura 2000 võrgustiku Väinamere linnu ja loodusalal. Hoiuala
kaitsekord tuleneb Looduskaitseseaduse §-dest 14, 32 ja 33. Maaüksusel on registreeritud kaitse eesmärgiks oleva
metsakoosluste vanad loodusmetsad (9010*) ja rannikukoosluse püsitaimestuga kivirannad (1210) esinemine.
Looduskaitseseaduse § 32 lg 2 kohaselt on hoiualal keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja
kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab
ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. Ehitustegevus on kavandatud koosluse vanad
loodusmetsad levikualal ja ranna ehituskeeluvööndis. Ehitustegevust kavandatakse ajaloolises talukohas, kus on
säilinud mitmed vundamendid.
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•

•

•

Ranna kaitse eesmärk on inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine.
Inimtegevusest lähtuv mõju võib ajutiselt avalduda ehitustegevusega (hoonete ehitamine, tehnovõrgud jne), kuid
kuna juurdepääsuks saab kasutada olemasolevaid teid ja radu, siis ei ole inimtegevusest lähtuv kahjulik mõju
märkimisväärne.
Ranna kaitse eesmärk on ranna eripära arvestava asustuse suunamine.
Koostatud detailplaneering on ranna eripära arvestav. Ranna-ala on ette nähtud säilima puutumatuna ning eemal
ehitustegevusest. Planeeritav hoonestusala ja hooned on kavandatud endisele õuemaale ning olemasolevate
varemete ja vundamentide kohale.
Ranna kaitse eesmärk on kaldal asuval kallasrajal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine.
Planeeringuga kavandatud tegevuste elluviimine ei muuda juurdepääsu ega liikumise võimalusi kallasrajal.

Looduskaitseseadus § 40 lg 1. Ranna ehituskeeluvööndi vähendamisel tuleb lähtuda kalda kaitse eesmärkidest ja lähtuda
taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud
asustusest.
Ehituskeeluvööndi vähendamine lähtuvalt taimestikust
Ehituskeeluvööndi vähendamisel tuleb Looduskaitseseaduse § 40 lõike 5 alusel lähtuda taimestikust.
Ninanuki maaüksusel ei ole Keskkonnaregistri andmetel III kaitsekategooria taimeliike.
Planeeritav maa-ala on enamuses kaetud kõrghaljastusega. Kavandatud ehitustegevuse elluviimiseks on planeeritavate
hoonestusala juures lubatud üksikute puude ja alusmetsa raie 5-10 m ulatuses planeeritud hoonete ümbruses, mis selgub
täpsemalt hoone projekteerimise ja ehitamise käigus. Kõrghaljastus tuleb säilitada maksimaalses ulatuses. Kõrghaljastuse
säilitamise nõue tuleneb ka ranna kaitse eesmärkidest (Looduskaitseseaduse § 34, § 37 lg 2), mis tähendab looduskoosluste
säilitamist.
Hoonete ja juurdepääsuteede aluse pinna ettevalmistamisel osaliselt praegune rohukamar eemaldatakse, kuid peale tööde
lõppu ja maapinna tasandamist krundi pind haljastatakse endisel kujul.
Ehituskeeluvööndi vähendamine ei oma taimestikule märkimisväärset negatiivset mõju.
Ehituskeeluvööndi vähendamine lähtuvalt reljeefist
Ehituskeeluvööndi vähendamisel tuleb Looduskaitseseaduse § 40 lõike 5 alusel lähtuda reljeefist.
Planeeritud krundi maapinna kõrgus jääb vahemikku 0,00 kuni +3,81 m. Planeeritav maa-ala on lauge tõusuga lõuna suunas.
Ehituskeeluvööndi vähendamine ei oma negatiivset mõju, sest planeeritud hoonestusala on merest oluliselt kaugemal
võimaldades efektiivselt kasutada rannaäärset maa-ala.
Ehituskeeluvööndi vähendamine lähtuvalt kõlvikute ja kinnisasjade piiridest
Ehituskeeluvööndi vähendamisel tuleb Looduskaitseseaduse § 40 lõike 5 alusel lähtuda kõlvikute ja kinnisasjade piiridest.
Planeeritavatel maaüksustel on valdavateks kõlvikuteks määratud metsa maa ja muu maa. Hoonestuse püstitamise järgselt
tekib vana talu kohale õuemaa kõlvik ja eeldatavalt toimuvad muudatused olemasolevate kõlvikute pindalade osas - metsa
maa pind väheneb ca 3%.
Hoonestusalal kasutatakse olemasolevaid kordonihoone, abihoone ja maakeldri vundamente. Hoonestuse rajamisel ei ole
lubatud väärtusliku metsakoosluse raadamist.
Krundi kõlvikute piiride ja pindalade muutumine ei ole vastuolus ehituskeeluvööndi vähendamise põhimõtetega.
Ehituskeeluvööndi vähendamine lähtuvalt olemasolevast teede- ja tehnovõrgust
Ehituskeeluvööndi vähendamisel tuleb Looduskaitseseaduse § 40 lõike 5 alusel lähtuda olemasolevast teede- ja
tehnovõrgust. Ehituskeeluvööndi vähendamist taotletav alal asub ajaloolises talukohas, kus asub olemasolev
juurdepääsutee, mida saab kasutada neid laiendades ja rekonstrueerides.
Tehnovõrgud saab rekonstrueerida või vajadusel ringi tõsta koos juurdepääsutee rekonstrueerimisel (näiteks tee katte alla
või kõrvale) ja need tegevused ei too kaasa negatiivset mõju ehituskeeluvööndi vähendamisele.
Ehituskeeluvööndi vähendamine lähtuvalt väljakujunenud asustusest
Ehituskeeluvööndi vähendamisel tuleb Looduskaitseseaduse § 40 lõike 5 alusel lähtuda väljakujunenud asustusest.
Planeeringuala paikneb hajaasustusalal ajaloolises talukohas, millele pole kehtiva üldplaneeringuga lisatingimusi seatud.
Lähim elamu asub ca 195 m kaugusel planeeritavast hoonestusalast ning nende vahele jääb metsa maa.
Infrastruktuuri ja teedevõrgu korrastamine ja reguleerimine planeeringu käigus on naabritele positiivse mõjuga.
Ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritaval maa-alal ei ole vastuolus väljakujunenud asustusega.
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1.4 PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS JA AVALIK RUUM
Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja
parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste
vajaduse määramine.
Plaanil kujutatud ruumilahendus ja tehnovõrkude lahendus on tinglik ning täpsustatakse ehitusprojektidega.
Arhitektuurse ruumimõju kujundamisel on eesmärgiks hoonestuse orgaaniline sulatamine loodusesse - suhteliselt madal,
kerge, ratsionaalne, looduslikku keskkonda ja piirkonna hooneid arvestav arhitektuurikäsitlus.
Hoonestuse projekteerimisel silmas pidada head ehitustava. Hoone välisviimistluseks on eelistatud krohv, kivi, puit (palk ja
värvitud laud) ja muud traditsioonilised looduslähedased materjalid.
Hoonete kompleks on lubatud kavandada maksimaalselt 350 m² ehitisealuse pindalaga vastavalt põhijoonisele.
Planeeritud eluhoone maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 8,0 m ja abihoone maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 6,0 m.
Planeeritud krunti ja/või selle hoonestusala on lubatud piirata piirkonda sobiva aiaga. Piirete rajamisel eelistada
traditsioonilisi materjale, kohalikke ehitusviise ja tavasid. Samuti säilitatakse planeeritaval maa-alal olemasolevad üksikud
puud hoonestatud ala ümber. Parkimine on lubatud oma krundil.
Maaüksusele on planeeritud paigaldada oma prügikonteinerid, mis tuleb paigutada planeeritud juurdepääsutee juurde.
Olmejäätmete vedu toimub valla territooriumil organiseeritult vastavalt kehtivale jäätmehoolduseeskirjale. Maaüksuse
omanikul on kohustuslik ühineda Saaremaa vallas korraldatud jäätmeveoga. Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale tuleb
jäätmevedajaga sõlmida jäätmeveo leping, mille abil tagatakse koordineeritud jäätmevedu.
1.5 PLANEERINGU JÄRGSETE KRUNTIDE SIHTOTSTARBED
Pos. nr

Planeeritava krundi
nimi

1.

Ninanuki

Pindala ha
1,34

Planeeritav detailplaneeringu
sihtotstarve
Üksikelamu maa, EP 5%
Looduslik maa, HL 95%

Planeeritav katastri sihtotstarve
Maatulundusmaa 100%

1.6 OLULISEMAD ARHITEKTUURINÕUDED
Detailplaneeringu põhijoonisel on esitatud hoonete võimalikud asukohad planeeritud hoonestusalas, see tähendab et
planeeritud hoonet võib ehitada ainult põhiplaanil näidatud hoonestusala sees vastavalt krundi ehitusõigusele. Hoonete
täpne kuju ja suurus määratakse ehitusprojektidega. Erandiks on piirdeaiad, mida on lubatud ehitada ka
ehituskeeluvööndisse.
Planeeringualal asub pärandkultuuriobjekt Triigi piirivalvekordon (403:MIL:002). Arhitektuurilise ja ruumilise lahenduse
koostamisel tuleb arvesse võtta pärandkultuuri säilitamise võimalikkust maksimaalses ulatuses.
1.6.1 Planeeritud Positsioon 1 krundi ehitusõigused:
Maksimaalne lubatud hoonete arv krundil
Lubatud suurim ehitisealune pind
Lubatud suurim suletud brutopind
sh. suurim 1. korruste suletud brutopind
Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)
Hoonete lubatud suurim korruselisus
Katused:

kalded
materjalid

tüüp
Välisseinad
Nähtav sokliosa
Piirdeaiad
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-

-

4 (mh. 0-60 m² ehitisealuse pinnaga hooned)
350 m²
420 m²
350 m²
8,0 m üksikelamu
6,0 m abihoone
2 / 0 üksikelamul
1 / 0 abihoonel
15° - 45°
katusekivi, sindel (puit, ruberoid), puitkatus, värvitud eterniit,
roog, värvitud plekk (looduslähedase tooniga, katusekivi
immitatsioon ei ole lubatud)
pultkatus, viilkatus
puit, kivi, (peegel-) klaas
kivi, betoon, krohv
kiviaed, lattaed, lippaed
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1.7 PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD
1. Planeeringuala suurus
2. Planeeritud maaüksuse suurus
3. Ehitisealune pind kokku
4. Planeeritud maaüksusi
5. Planeeritud ehituskrunte

-

2,14 ha
2,14 ha
350 m2
1
1

1.8 TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS
1.8.1 Veevarustus ja kanalisatsioon
Planeeritava uue hoone varustamine veega lahendatakse krundile rajatava puurkaev-pumpla baasil, mille ümber hoida 10
m ulatuses hooldusala. „Veeseaduse“ § 148 lõike 2 alusel põhjaveehaarde ümber ei moodustata sanitaarkaitseala juhul, kui
võetakse vett joogiveeks kasutamise või joogivee tootmise eesmärgil alla 10 m³ ööpäevas või tootmisvett. Sellise
põhjaveehaarde ümber moodustatakse „Veeseaduse“ § 154 kohane hooldusala, kus on põhjavee saastumise vältimiseks
keelatud tegevus, mis võib ohustada põhjaveekihi vee omadusi.
Võimaliku asukohaga uue puurkaevu on planeeritud sisemaa poole olemasoleva pinnastee ääres olevale lagendikule.
Veetrassi on võimalik tuua mööda pinnasteed. Veetrassi toomisel läbi metsa on puude raie kui kaevetöödel puude
juurestiku lõhkumine keelatud. Puude juurestiku lähedalt tulevad kaevetööd teostada käsitsi.
Puurkaevu ümber rajatakse pumbamaja, et veepumba tehnika ning veekvaliteedi tõstmiseks veefiltrite paigaldamiseks.
Puurkaev projekteeritakse ja ehitatakse vastavalt litsentsi omava ettevõtte poolt.
Krundi veetorustiku soovituslik paigaldussügavus on vähemalt 1,2 m maapinnast.
Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud „Eesti põhjavee kaitstuse kaarti“ andmetel asub planeeringuala nõrgalt kaitstud
põhjaveega piirkonnas. Planeeritud krundi hoonestuse kanalisatsioonivarustus lahendatakse bioloogilise omapuhasti ning
imbsüsteemi baasil, kus heit- ja reovee puhastamine toimub omapuhastis ning pinnasesse juhtimine läbi imbväljaku
killustikukihis ja seda ümbritsevas mullakihis. Vajadusel rajatakse peale omapuhastit pumpla, mis võimaldab imbpeenra
pinda tõsta. Bioloogilise omapuhasti kuja on vähemalt 10 m ja imbväljaku kuja on vähemalt 10 m.
Alternatiivse lahendusena on lubatud kasutada reovee kogumismahutit, kui projekteeritava tarbevee puurkaevu ja
reoveekäitlussüsteemi immutuskoha vahel ei suudeta saavutada 60 m kuja.
Hoonete projektide koostamisel esitatakse iga rajatava hoone heitvete kogumise ja puhastamise lahendus.
Vee- ja kanalisatsioonivarustuse projekteerimisel lähtuda:
- Riigikogu 30. jaanuar 2019. a. seadusest „Veeseadus“.
- Keskkonnaministri 31. juuli 2019. a. määrusest nr. 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise
nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1“.
1.8.2 Soojusvarustus
Planeeritud hoone küte lahendatakse lokaalsena hoone projekteerimise käigus, kas elektri- või tahkeküttena (sinna alla
kuulub ka õhksoojuspump, solaar- ja maaküte), lähtuvalt energiatõhususest ja omaniku vajadustest. Kütteallikana võib
kasutada ka kõiki muid kaasaegseid energiatõhusatel tehnoloogiatel baseeruvaid ja keskkonda oluliselt mittesaastavaid
kütteliike. Lahenduste väljatöötamisel on soovitav eelistada energiatõhusaid või kombineeritud lahendusi (sh. välisõhu
eelsoojendamine, lahenduste kombineerimine passiivküttega jms.).
Maakütte (kinnise soojussüsteemi) puuraugu asukoht täpsustakse projekteerimise staadiumis, mis tuleb vastavalt
Keskkonnaministri 09. juuli 2015.a. määrusele nr. 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu
ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu
projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või
-augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu
ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning
puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“ 17. juuli 2015. a. kehtima hakanud redaktsioonist,
kooskõlastada enne puuraugu ehitusprojekti koostamist kohaliku omavalitsusega, esitades selleks määruse kohase taotluse.
Hoonete küttesüsteemi valikul juhinduda küttesüsteemi energiatõhususest. Hoonete projekteerimisel lähtuda Ettevõtlus- ja
1
infotehnoloogiaministri 11. detsember 2018. a. nr. 63 määruse „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded “ 10. juulil 2020.
a. kehtima hakanud redaktsioonist.
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1.8.3 Elektrivarustus
Planeeringualal elektrirajatised puuduvad. Planeeringuala varustamine elektrienergiaga lahendatakse vastavalt Elektrilevi
OÜ 05. oktoober 2020. a. koostatud „Tehnilised tingimused 360538“ alusel.
Detailplaneeringuga on ette nähtud uue komplektalajaama rajamine, asukohaga Liiva kinnistu (tunnus 40302:001:0249)
kõrvale Patiaugu tee lõik 2 (tunnus 40302:001:0692) kohaliku maantee äärde. Alajaama teenindamiseks peab jääma
ööpäevaringne vaba juurdepääs. Uue alajaama toide on planeeritud Triigi alajaama juurest, 10 kV õhuliini mastist 10 kV
maakaabelliiniga.
Ninanuki maaüksuse elektrivarustuseks on planeeritud uuest alajaamast 0,4 kV maakaabelliini rajamine kuni maaüksuse
piirile planeeritud liitumiskilbini. Liitumiskilp peab olema alati vabalt teenindatav.
Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus on tagatud servituudialana, uuele alajaamale eraldi maaüksust ei ole
moodustatud.
Elektrilevi OÜ elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi
kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.
Krundi sisene elektritoide liitumiskilbist kuni hoonestuseni on planeeritud 0,4 kV maakaabelliiniga piki juurdepääsutee
telge. Teeteljele paigaldavale kaablile tagada piisav paigaldussügavus, minimaalselt 1 m maapinnast. Krundisisesed võrgud
alates liitumiskilbist lahendatakse koos hoonete elektrivarustuse projektidega.
Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneeringuga on määratud
väljaspool planeeringuala kulgevate 10 kV maakaabelliini ja 0,4 kV maakaabelliini trasside servituudi alad. Planeeringu
käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja
tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le
esitada moodustatud kinnistute aadressid.
Kui liitumine elektrivõrguga ei ole majanduslikult mõistlike kuludega, on alternatiivse meetodina lubatud näiteks
elektritootmise generaatori või võrguvaba elektrijaama Off-Grid lahenduse kasutusele võtmine.
Teise alternatiivse lahendusena on lubatud rajada elektriühendus Karu maaüksuse liitumise baasil, vastavalt maaüksuste
omanike vahelisele kokkuleppele. Antud lahenduse puhul järgida kaabelliini rajamisel eelkirjeldatud paigaldamismeetodit.
1.8.4 Sidevarustus
Planeeringualal ja sellel lähialal puuduvad sidevõrgu liinirajatised. Planeeringuga sidevõrgu liinirajatistega liitumist ette ei
nähta. Planeerimislahendus näeb ette kaasaegsemate sideteenuste kättesaadavuseks kasutada mobiilsidevõrgu vahendeid.
Kui tulevikus avaneb võimalus, on alternatiivse lahendusena on lubatud sidevõrgu kaabelliiniga liitumine. Liitumiseks ja
projekteerimiseks tellida täiendavad tehnilised tingimused tööjooniste koostamiseks ja tööprojekt tuleb kooskõlastada
sidevõrgu liinirajatiste valdajaga.
Täiendavad krundisisesed võrgud alates liitumispunktist lahendatakse koos planeeritud hoone projektiga.
1.8.5 Sadeveed ja vertikaalplaneerimine
Rajatavate hoonete ümbrus ja planeeritud parkimis alad projekteeritakse hoonestuse ehitusprojekti koosseisus või eraldi
projektidega. Täpsemad kõrgusmärgid antakse koostatava projektjoonistega. Põhihoone lähiümbruse maapinna
kõrgusmärgid ei tohi olla alla kõrguse +3,0.
Planeeritud krundi sajuveed juhitakse osaliselt katetele kallete andmisega hoonest eemale oma krundil haljasalale.
Vertikaalplaneerimisega mullatööd on ette nähtud vahetult hoone ümbruses ning juurdepääsutee ja parkimis ala ulatuses.
Vertikaalplaneerimine ja sajuvete ärajuhtimine lahendatakse täpsemalt edasise projekteerimise käigus.
1.9 TEHNOVÕRKUDE KORIDORID
Ehitusalale jäävad liinid ja trassid võib lähtuvalt ehituste vajadustest ringi tõsta või rekonstrueerida kooskõlastatult
valdajaga. Projekteerimisel tuleb lähtuda kehtivatest normidest. Hoone ja rajatiste tehnovarustus tuleb lahendada
vastavuses võrkude valdajate poolt väljastatud tehniliste tingimustega.
10 kV maakaabelliini ja 0,4 kV maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt
piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.
Elektri õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised
vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge on 0,4 kV pingega liinide korral 2 meetrit.
Side ehitise kaitsevööndi mõõtmed mõlemal pool sideehitist on 1 meeter sideehitisest või sideehitise välisseinast
sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 meeter välimiste tõmmitsate vundamendi
välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 meeter vundamendi välisservast.
Tehnovõrkude tähistatud koridorid märgivad kommunikatsioonide asukohti, mille osas kehtivad kinnisasjade omanikele
„Asjaõigusseaduse“ § 158 sätted.
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1.10 TULEKAITSE ABINÕUD
Tuleohutusnõuete juures tuleb planeeritava maa-ala uute hoonete projekteerimise käigus lähtuda Siseministri 30. märts
2017. a. määrusest nr. 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” 01. märts 2021. a.
kehtima hakanud redaktsioonist.
Hooned planeeritaval alal on ühe- ja kahekorruselised ja kõrgusega kuni 8,0 m.
Planeeritud ala hoonestus kuulub tulepüsivuse seisukohalt klassi TP3. Ehitiste kasutamise liigitus tuleohutusest tulenevalt
on üksikelamutel I kasutusviis.
Vastavalt Eesti standardi EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” on kahe
hoone vaheline minimaalne kuja 8 m, v.a. juhul kui tule leviku piiramine on tagatud ehituslike või muude abinõudega või
hoonetekompleksi osad on samast tuleohutusklassist, hoonete arv ja korruste pindala on väiksemad hoonetekompleksile
kohalduvatest arvväärtustest ja neid saab lugeda tuletõkkesektsiooni nõuetele vastavalt üheks hooneks.
Planeeritud hoonestusalani päästetehnikaga juurdepääsuks kasutada olemasolevat mahasõitu 21144 Leisi-Triigi tee (tunnus
40302:001:0348) riigimaanteelt, Patiaugu tee lõik 2 (tunnus 40302:001:0692) kohalikku maanteed, sealt üle Karjalasma
metskond 38 (tunnus 40302:001:0444) maaüksuse olemasolevalt teelt kuni Ninanuki maaüksusel rekonstrueeritavat
olemasolevat pinnasteed. Juurdepääsutee rajamisel või rekonstrueerimisel tuleb järgida päästetehnika mõõtmete ja
juurdepääsuvajadustega: tee kandevõime paakauto registrimassile 26000 kg, pöörderaadius vähemalt 12 m ja tee laius
vähemalt 3,5 m.
Kuna naaberkruntide hoonete vaheline kaugus vähemalt 40 m on tagatud, kasutada tulekustutusvee saamiseks lähimat
olemasolevat tulekustutus veevõtukohta Triigi sadamas ca 2,6 km kaugusel, kus on tagatud väliskustutusvee minimaalne
normvooluhulk 10 l/sek kestvusega 3 tundi.
Veevõtukoha kaugus planeeritud hoonestusalast on mõõdetud mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid.
Hoones tuleb ette näha vett mittevajavad esmased kustutusvahendid. Hoone projektis täpsustatakse vastavalt hoonele
veevõtukoha kaugus ja muud vajalikud tuletõrje välis- ja siseveevarustuse tingimused ja lahendused.
Uute hoonete projekteerimisel kuulub projekt enne ehituse algust läbivaatamisele ja heakskiitmisele Päästeameti Lääne
päästekeskusega.
1.11 KESKKONNAKAITSENÕUDED
Detailplaneeringuala asub Triigi külas, Ninanuki maaüksusel, mis piirneb suuremas ulatuses Väinamerega. Maaüksusele viib
Ninanuki kruusakattega teelt alguse saav pinnastee, kust omakorda viib olemasolev teelõik kunagisele õuealale.
Tegemist on kunagise talukohaga, mille asukohale rajati hilisematel aegadel piirivalvekordon (varemed säilinud), millest on
tänaseks päevaks säilinud vaid varemed. Endisele talukohale viitavad planeeringualal säilinud kaev ja kelder (joonised 5, 6).
Planeeringuala reljeef on enamjaolt tasane, kinnistu merepoolsetel külgedel asub on järsem langus (joonis 7 ).
Hoonestusalal on absoluutkõrgus 2,5m. Tegemist on männienamusega puistuga.
Planeeringuala asub tervikuna Läänemere ranna 200 m laiuses ehituskeeluvööndis ning osaliselt Väinamere hoiualal
hoiualal ja ühtlasi Natura 2000 võrgustiku Väinamere linnu ja loodusalal. Natura 2000 alal tuleb arvestada kehtestatud
piirangutega.
Looduskaitseseaduse § 14 lõike 1 järgi ei või kaitsealal ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta muuta
katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet, koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid,
kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut, anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks,
anda projekteerimistingimusi, anda ehitusluba, rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks
ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks ega jahiulukeid lisasööta.
Looduskaitseseaduse § 14 lg 1 p 5 kohaselt ei või kaitsealal ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta kehtestada
detailplaneeringut. Looduskaitseseaduse § 21 lg 1 kohaselt on kaitseala valitseja Keskkonnaamet.
Maaüksusele on inventeeritud metsakoosluse vanad laialehised metsad (9010*) levikuala. Laialehiste metsade levikuala on
inventeeritud ka vana talukoha ehk kavandatava hoonestusala asukohale. Lähtudes Keskkonnaameti 13. märts 2020. a.
kirjast nr. 6-5/20/2649-2 on hoonestusalal lubatud kasutada olemasolevaid kordonihoone, abihoone ja maakeldri
vundamente. Uute hoonete metsa-alale rajamine ei ole lubatud, kuna varasemalt seal hoonet asunud ei ole ja selle
rajamine eeldaks väärtuslike metsakoosluste raadamist. Samuti tuleb vältida metsamaa raadamist, kuna tegemist on
väärtuslike metsakooslustega ning tegevus läheb vastuollu Looduskaitseseaduse § 32 lg 2-ga. Seega tuleb õuemaa krunt
moodustada minimaalne ja seda olemasolevate vundamentide lähiümbruses. Raied teostada vaid rajatavate hoonete
lähiümbruses, et säiliks kõrghaljastus maksimaalses ulatuses. Kõrghaljastuse säilitamise nõue tuleneb ka ranna kaitseeesmärkidest (Looduskaitseseaduse § 34, § 37 lg 2).
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Looduskaitseseaduse § 38 lg 1 p 1 kohaselt on meresaartel ehituskeeluvööndi laius 200 meetrit. Looduskaitseseaduse § 35
lg 4 kohaselt koosneb korduva üleujutusega veekogu ranna ehituskeeluvöönd üleujutatavast alast ja ehituskeeluvööndi
laiusest. Looduskaitseseaduse § 35 lg 31 alusel määratakse korduva üleujutusega ala piir mererannal üldplaneeringuga. Kui
korduva üleujutusega ala piiri ei ole määratud, loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks ühe meetri kaldajoone
kõrgusväärtusest. Leisi valla üldplaneeringuga ei ole korduva üleujutuse ala piiri määratud, millest lähtuvalt tuleb käesoleva
detailplaneeringus ehituskeeluvööndi piiri hakata arvestama 1 meetri kaldajoone kõrgusväärtusest (1 meetri kaldajoone
kõrgusväärtusest mõõdetud 200 meetrit).
Merelt tuleva tormimüra summutamiseks tuleb hoone piirdekonstruktsioonid projekteerida keskmisest tasemest
mürapidavamad ja vastavalt vajadusele näha ette müra summutavad aknaraamid ja klaaspaketid. Aluseks tuleb võtta
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsember 2018. a. kehtima hakanud määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe
miinimumnõuded1“ ning Sotsiaalministri 04. märtsi 2002. a määrus nr. 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“.
Planeeringuga ei kavandata ehitist või tegevust, mis võib kaasa tuua müra normtaseme ületamise, sellepärast ei ole
vajadust käesoleva planeeringu koostamise käigus koostada mürahinnangut (Keskkonnaministri määrus 03. oktoober 2016
nr. 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded“).
Planeeringuala asub nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas. Krundil lahendatakse heitveekäitlus koos hoonestusprojektiga
lähtudes koostatud detailplaneeringust.
Metsakoosluste säilitamine tuleb tagada koos ehitustegevusega. Maastikulise ilu säilitamine (säästlik uuendamine) ja
piiratud ning suunatud tegevus annab maale uue piirkonna elutegevuseks vajaliku väärtuse.
Hoonete kütmine toimub halukütte ja/või soojuspumba (elektriga) baasil.
1.12 PUITTAIMEDE HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED
Planeeritaval maaüksusel kasvab puittaimestik tihedalt ehk tegemist on metsaga. Domineerivaks puuliigiks on mänd, kuusk
ja mõned üksikud lehtpuude grupid. Puude kasvutihedust võiks selgitada sellega, et nad kasvavad tihedas
valguskonkurentsis ja nendele puudele ei ole tehtud hooldust. Metsa all kasvab peamiselt võsa. Vaatamata sellele, et
enamus puude asukoht tundub süstemaatilisena, on siiski alust eeldada, et puud on hakanud kasvama spontaanselt ja ei ole
istutatud.
Planeeritud krundil peab väljaspool hoonestusala ja juurdepääsuteed säilitama olemasoleva kõrg- ja madalhaljastuse.
Planeeritud kruntide hoonestusala lageraie teostamine ei ole lubatud. Vajadusel võib projekteerimise staadiumis
hoonestusalale koostada täpsem topo-geodeetiline uurimistöö ning näitada koostatavas ehitusprojektis säilivad ja
raiutavad üksikpuud. Valitud üksikuid okaspuid või -põõsaid võib alles jätta, mida on ajaga kujundanud merelähedane
ilmastik. Säilitama peab võimalikult palju ka looduslikku alustaimestikku. Hoonestusalal säilivatel puudel võib peenikesi kuivi
oksi (d <5 cm) laasida, kuid jämedad kuivanud ja kõverad oksad pigem kaunistavad vanemat puid. Võimalusel tuleks puude
ümbrus võsast puhastada, kuna sellisel juhul pääseb puude võimsus ja dekoratiivsus paremini esile. Hoonestusalal tuleb
puid säilitada võimalikult palju, likvideerida võib neid juhul, kui jäävad planeeritavate hoonete ette, samuti kui hoonet
teenindavate kommunikatsioonide kavandamisel alternatiivseid võimalusi ei ole (näiteks kanalisatsioonisüsteemi rajamisel).
Hoonete projekteerimisele peab eelnema väärtuslike puude kaardistamine. Enne ehitamist tuleb väärtuslikumad ja
säilitatavad puud märgistada (näiteks punase lindiga). Kindlasti jälgida ehituse käigus, et kaevetööde teostamisel
arvestataks säilitatavate puude juurte ulatusega, et neid mitte vigastada. Säilitada ei tohiks puid, millel tehakse kaevetöid
võra all, kuna sellisel juhul kahjustatakse suure tõenäosusega puu juuri ning puu võib muutuda tormitundlikuks ja ohtlikuks
nii ühepoolsete juurte läbikaevamise tõttu kui ka mädanike tõttu. Seega proovida säilitada, aga kui jäme juur (>10 cm) saab
viga, siis pigem maha võtta.
Kuigi praeguses seisus ei ole kõrghaljastust planeeritud hoonestusalal üsna palju, siis juhul kui tekib vajadus rajatavate
hoonete ümber ka uut haljastust rajada, siis tasuks selleks kasutada neid liike, mis alal või piirkonnas juba praegu kasvavad.
Hästi sobivad näiteks puudest mänd ja põõsastest kadakas. Mänd üldiselt hoonetele viga ei tee, millest eelduvalt võib
istutada neid ka hoone ligidale. Hoonete lähedusse ei tohiks kavandada puid, mille liigiomane kasvukõrgus on väga suur.
1.13 PIIRKONNA LIIKLUSKORRALDUS JA TEEDE HOOLDUS
Liikluse korraldamise eesmärk planeeringualal on tagada häireteta, sujuv, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt
kahjustav liiklus. Vajadusel toimub liikluse korraldamine planeeringualal liiklusmärkide, teemärgiste ja muude
liikluskorraldusvahenditega vastavalt Ehitusseadustiku alusel kehtestatud nõuetele.
Juurdepääs planeeritud krundile on kavandatud olemasolevalt 21144 Leisi-Triigi tee (tunnus 40302:001:0348)
riigimaanteelt, sealt edasi olemasolevalt Patiaugu tee lõik 2 (tunnus 40302:001:0692) kohalikult maanteelt mahasõiduga üle
Karjalasma metskond 38 (tunnus 40302:001:0444) maaüksuse olemasolevalt teelt kuni Ninanuki maaüksusel
rekonstrueeritavalt olemasolevat pinnasteelt.
Juurdepääsuteed rajada kandevõimega 26 tonni (prügiautod ja päästetehnika), pöörderaadius 18,5 m ja tee laius 3,5 m.
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Planeeritavate kruntide liikluskorraldus ja juurdepääsuteed on näidatud joonisel Põhijoonis. Planeeritud krundi
krundisisesed katendid valitakse vastavalt omanike soovile ja projektide lahendustele. Juurdepääs tagatakse sõiduautoga
liiklusele ja piiratud ulatuses rasketehnikale (maaüksusi teenindamiseks vajalik tehnika). Krundi siseste teede
projekteerimine ning väljaehitamine on huvitatud isiku kohustus.
Parkimine lahendatakse planeeritaval alal krundi siseselt. Parkimiskohtade kontrollarvutus on teostatud vastavalt EVS
843:2016 „Linnatänavad” esitatud normi alusel, arvestuslikult 2 sõiduauto kohta. Täpsem parkimiskohtade arv ja - lahendus
täpsustatakse hooneprojekti või eraldi teeprojekti koosseisus.
Juurdepääsuks Ninanuki maaüksusele seatakse juurdepääsu reaalservituut Karjalasma metskond 38 maaüksusele teed
kasutava Ninanuki maaüksuse kasuks. Samuti tehakse detailpaneeringuga ettepanek juurdepääsuks Karu maaüksusele
seada juurdepääsu reaalservituut Karjalasma metskond 38 maaüksusele teed kasutava Karu maaüksuse kasuks.
Juurdepääsu kasutamise korralduslikud küsimused reguleerivad katastriüksuste omanikud vastavasisulises
servituudikokkuleppes ning kinnitavad need notariaalselt. Juurdepääsu reaalservituut saab juriidilise aluse peale vastava
kande tegemist kinnistusraamatusse. Rasketehnika läbipääsutee tingimused lepitakse kokku täiendavate kokkulepete
alusel.
Sajuvete ärajuhtimine on kajastatud peatükis 1.8.5 Sadeveed ja vertikaalplaneerimine.
1.14 PIIRKONNA TURVALISUS
Eestis on koostatud kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste kohane standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse
ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine, 29. november 2002. a. Antud standard puudutab
probleeme ja annab soovitusi linnalisele keskkonnale kui ka maapiirkondadele. Läbi planeeringu on võimalik tuua välja
mõned probleemid ja anda soovitused edaspidiseks projekteerimiseks ning turvalisuse tõstmiseks. Vajalik on ka valla ja
elanike enda huvi ja initsiatiiv. Turvalisem keskkond on materiaalsele ja sotsiaalsele keskkonnale suunatud ohutus- ja
julgeolekupoliitika tulemus.
Planeeringu koostamisel on arvestatud erinevaid kuritegevuse riske vähendavaid meetmeid. Olulisteks elementideks on
peetud, et:
- planeeringualal ja hoonel oleks konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed,
- hoone ja rajatised oleks pimedal ajal valgustatud (näiteks hämarduslülitiga liikumisele reageeriv valgustus),
- ehitamisel kasutataks kvaliteetseid ja vastupidavaid ehitusmaterjale,
- ehitusperioodil oleks hoone ja ehitusmaterjalide ladustamisplats ajutiste piiretega piiratud,
- hoone ümbrus ja kogu kinnistu territoorium oleks haljastatud ja korrastatud,
- hoone oleks varustatud tulekahju- ja valvesignalisatsiooniga.
1.15 PLANEERINGU REALISEERIMINE
Planeeringu elluviimise kavas ette nähtud tegevuste järjekorda on lubatud muuta juhul kui see on võimalik, mõistlik ning
kõikide kavandatud tegevustega seotud osapooltega kooskõlastatud.
Üldjuhul toimub kogu tegevus huvitatud isiku initsiatiivil ja finantseerimisel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Huvitatud
osapoolena mõeldakse üldjuhul planeeringualal paikneva maaüksuse omanikku.
Hoonetele ja rajatistele ehituslubade/-teatiste esitamine toimub vastavalt kehtivale Ehitusseadustikule, eratee ehitamiseks
Ehitusseadustiku järgi loakohustust pole.
1.15.1 Detailplaneeringus kavandatud tööde järjekord:
1. Krunti/maaüksust läbivale juurdepääsuteele seada reaalservituut teed kasutava krundi/maaüksuse kasuks.
2. Krunti/katastriüksust läbivatele tehnovõrkudele seada servituudid ja tehnovõrkude koridorid tehnovõrkude
valdajate kasuks.
3. Krundi hoonestuse ehitusprojekti(-ide) koostamine (sh. juurdepääsuteede ja tehnovõrkude parameetrid,
töömahtude ja asukohtade täpne lahendamine) ja kooskõlastamine;
4. Rajatiste ehitamiseks vajalike kooskõlastuste ja lubade/teatiste taotlemine;
5. Vajalike kommunikatsioonide ja teede rajamine (projekt, ehitusluba/-teatis, kasutusluba/-teatis), sealhulgas
arendusega seotud teed tuleb rajada ning nähtavust piiravad takistused (istandik, puu, põõsas või liiklusele ohtlik
rajatis) kõrvaldada (alus EhS § 72 lg 2) enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist;
6. Hoonete püstitamiseks ehituslubade/-teatiste taotlemine kohalikult omavalitsuselt;
7. Hoonestuse püstitamine;
8. Ehitiste kasutamist lubavate lubade/-teatiste taotlemine kohalikult omavalitsuselt;
9. Haljastustööd, lahendatakse projekteerimistööde ja ehitustööde käigus.
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1. Planeering koosneb tekstist ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.
2. Situatsiooni skeemi koostamisel on kasutatud Maa-ameti Eesti põhikaart 1:10000 kaardilehti nr. 52923 ja 52924 seisuga 08.03.2021. a.
3. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis.
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1. Planeering koosneb tekstist ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.
2. Tugijoonise koostamisel on kasutatud Hadwest OÜ poolt 03. veebruar 2020.a. koostatud "Ninanuki kü. osaline topo-geodeetiline uuring "
asendiplaani M 1:500, töö nr. T-20-020.
3. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
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KR U NT ID E E HIT U SÕ IGU S

Olemasoleva krundi
aadress

Pos nr.

Ninanuki

1

Krundi
suurus
(m²)
2,14

Hoonete suurim
lubatud ehitisealune pind (m 2)
maapealne

maaalune

350

-

PÕHILISED

AR HITEKTUURINÕ UDED
Hoonete lubatud
suurim suletud

Suurim
Hoonete
Krundi
lubatud maaHoonete
2
suurim
kasutamise
Katusekalle,
brutopind (m )
suurim lubatud pealne/maalubatud arv sihtotstarve
tüüp
kõrgus (abs.)
alune
sh. 1.
krundil
/osakaal %
kokku
korruselisus
korrusel
4

EP / 5

Üksikelamul

Üksikelamul

15°-45°,

(mh. 0-60 m²

HL / 95

8,0 (11,7),

2/ - ,

pultkatus või

ehitisealuse

abihoonel

abihoonel

viilkatus.

pinnaga

6,0 (9,7)

1/-

420

350

Parkimiskohtade arv
normatiivne

kavandatud

3

2

Tulepüsivusklass
TP3

Piirangud. Märkused

- Planeeritud puurkaev-pumpla, hooldeala ulatus 10 m;
- Planeeritud bioloogiline omapuhasti, kuja on 10 m ja imbväljak, kuja on 10 m;
- Planeeritud 0,4 kV kaabelliin, koridor laiusega 2 m, servituut liini valdaja kasuks;
- Planeeritud juurdepääsutee olemasolevale pinnasteele;

hooned)

- Kallasrada, laius on lamekaldal põhikaardile kantud veekogu piirist 10 m;
- Ranna veekaitsevöönd, ulatus 1 m kaldajoone kõrgusväärtusest on 20 m;
- Ranna ehituskeeluvöönd, laius on Väinamere rannal 200 m 1 m kaldajoone kõrgusväärtusest;
- Ranna ehituskeeluvöönd muutmisettepanek hoonestusala osas;
- Ranna piiranguvöönd, laius on Väinamere rannal 200 m 1 m kaldajoone kõrgusväärtusest;
- Väinamere hoiuala (Hiiu), registrikood: KLO2000340;

2 0.00

5% EP, 95% HL
8,0 m
350 m² 4 tk.
2
2
2,14 ha

- Natura 2000 Väinamere linnuala, registrikood: EE0040001;
- Natura 2000 Väinamere loodusala, registrikood: EE0040002

40
.41

Kokku

"POSITSIOON 1"
Hoonestusala ca 536 m²

23,37

350

4

420

350

3

2

3 5.12

1
100 m²

1

10.00

p 2 SA
2

30 m²
2

TINGMÄRGID

41.64

PLANEERINGUALA VÄLISPIIR
MAAKATASTRI JÄRGNE KATASTRIÜKSUSE PIIR
PÕHIKAARDILE KANTUD VEEKOGU PIIR
PLANEERITUD HOONESTUSALA

PLANEERITUD
JUURDEPÄÄSU RISTPROFIIL, 1 - 1

Planeeritud veetoru võimalik asukoht,
puujuurestiku juures trass kaevata vajadusel käsitsi

Märkus: kalded ja mõõtmed täpsustada ehitusprojektiga

0m
R=1
tugipeenar

sõidutee

tugipeenar

1

PLANEERITUD ÜKSIKELAMU ASUKOHT

2

PLANEERITUD ABIHOONE VÕIMALIK ASUKOHT

3

PLANEERITUD PUURKAEVU PUMBAMAJA VÕIMALIK ASUKOHT

3
00

5 0.00

2.5%

5%

5%

OLEMASOLEVALE PINNASTEELE PLANEERITUD JUURDEPÄÄSUTEE

1:2

p3 SA

0,5

tee telg

2 0.

1:2

3,5

PLANEERITUD KINNISTU PARKIMISKOHT SÕIDUAUTODELE
PLANEERITUD JUURDEPÄÄS MAAÜKSUSELE
OLEMASOLEV KÕRGHALJASTUS

0,5

LIKVIDEERITAV OLEMASOLEV SALVKAEV,
(KASUTUSEST VÄLJAS, SODI TÄIS)
PLANEERITUD PUURKAEVU VÕIMALIK ASUKOHT
(hooldeala ulatus 10 m)

R =1 0m

Planeeritud 0,4 kV kaabeliini võimalik
asukoht tee teljel, kaitsetorus

Väinamere hoiuala (Saare)
Registrikood: KLO2000339
Natura 2000 Väinamere linnuala
Registrikood: EE0040001
Natura 2000 Väinamere loodusala
Registrikood: EE0040002
LK

PLANEERITUD KRUNDI VEETORU
PLANEERITUD KRUNDI KANALISATSIOONITORU
PLANEERITUD OMAPUHASTI JA IMBVÄLJAK VÕIMALIK ASUKOHT
(omapuhasti kuja on vähemalt 10 m, imbväljaku kuja on vähemalt 10 m)
OLEMASOLEV 0,4 KV ELEKTRI ÕHULIIN
(kaitsevöönd 2 m mõlemale poole liini telge)
PLANEERITUD 0,4 KV KAABELLIINI ASUKOHT
(kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m)
PLANEERITUD ELEKTRI LIITUMISKILBI ASUKOHT
PLANEERITUD KRUNDI 0,4 KV KAABELLIINI VÕIMALIK ASUKOHT
PLANEERITUD JUURDEPÄÄSUSERVITUUT

2

0 .0 0

TEHNOVÕRGUSERVITUUDI VAJADUSEGA ALA
KALLASRADA
(Laius lamekaldal põhikaardile kantud veekogu piirist 10 m)
RANNA JA KALDA VEEKAITSEVÖÖNDI PIIR
(Ulatus Läänemerel 1 m kaldajoone kõrgusväärtusest on 20 m)
RANNA JA KALDA EHITUSKEELUVÖÖNDI PIIR
(Laius on mererannal meresaartel 1 m kaldajoone kõrgusväärtusest 200 m)
RANNA JA KALDA EHITUSKEELUVÖÖNDI MUUTMISETTEPANEK
RANNA JA KALDA PIIRANGUVÖÖNDI PIIR
(Laius on Väinamere rannal 1 m kaldajoone kõrgusväärtusest 200 m)
LOODUSKAITSEALA
PK

SOOVITUSLIK PRÜGIKONTEINERI ASUKOHT

KRUNDI EHITUSÕIGUS
ÜKSIKELAMU MAA
LOODUSLIK MAA

EP
HL
LK

SIHTOTSTARVE % DET.PLAN. LIIKIDES
KÕRGUS
MEETRITES
SUURIM
KORRUSELISUS

EHITISEALUNE
PIND

KRUNDI SUURUS

HOONETE
ARV KRUNDIL
PARKIMISKOHTADE
ARV ÕUES

"KRUNDI NIMETUS"
HOONESTUSALA SUURUS

Planeeritud 0,4 kV kaabeliini võimalik
asukoht tee katendi servas, kaitsetorus

TRIIGI KÜLAS NINANUKI DETAILPLANEERING, Saaremaa vald, Saare maakond, TÖÖ NR. 20 - 40

KOOSKÕLASTUSED:
1.

Maaüksuse kuju asukoht määratud
graafiliselt loodusobjektide järgi
(vaata Karu maaüksuse plaani lisas)

Maaüksuse kuju asukoht vastavalt
maakatastri seisule, määratud graafiliselt

2.

MÄRKUSED:

1. Planeering koosneb tekstist ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.
2. Põhijoonise koostamisel on kasutatud Hadwest OÜ poolt 03. veebruar 2020.a. koostatud " Ninanuki kü. osaline topo-geodeetiline uuring "
asendiplaani M 1:500, töö nr. T-20-020 .
3. Plaanil kujutatud ruum ilahendus ja tehnovõrkude asukohad on tinglik ud ja täpsustatakse ehitusprojektidega .
4. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis , kõrgused EH2000 süsteemis .
TELLIJA

SAAREMAA VALLAVALITSUS

Reg. nr. 10058058
MTR – EP10058058-0001
Muinsuskaits. – E 15/2002

Sadama 15
Kärdla 92412
Hiiumaa

Kreutzwaldi 24
Tallinn 10147
Harjumaa

tel: 46 320 24
dagopen@dagopen.ee
www.dagopen.ee

TÖÖ NR. 20 - 40

OBJEKT

JUHATAJA

TRIIGI KÜLAS
NINANUKI DETAILPLANEERING

ARHITEKT JAAN KUUSEMETS
JOONIS

Saaremaa vald, Saare maakond

TEET ELSTEIN
KUUPÄEV

10.06.2021.a.

JOONIS

PÕHIJOONIS

DAGOpen OÜ omab: Autodesk Building Design Suite Premium, ArchiCAD, Artlantis Studio, AutoCAD Map 3D, AutoCAD LT ja EcoDesigner litsentse

STAADIUM DP

JOONISE NR. 3

MÕÕT 1 : 500

FORMAAT A1

LK

TINGMÄRGID
PLANEERINGUALA VÄLISPIIR
KATASTRIÜKSUSE PIIR
PLANEERITUD HOONESTUSALA
PLANEERITUD 10 KV KAABELLIINI VÕIMALIK ASUKOHT,
(kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m)
PLANEERITUD 0,4 KV KAABELLIINI VÕIMALIK ASUKOHT
(elektrivõrgu kaabelliinil kaitsevöönd mõlemalt poolt liini kaablist 1 m)
PLANEERITUD ALAJAAM
(alajaama ümber ulatub kaitsevöönd 2 m kaugusele seadmest)
PLANEERITUD ALAJAAM
(alajaama ümber ulatub kaitsevöönd 2 m kaugusele seadmest)
OLEMASOLEV MÕÕTKILBI ASUKOHT
PLANEERITUD MÕÕTKILBI VÕIMALIK ASUKOHT
TEHNOVÕRGUSERVITUUDI VAJADUSEGA ALA

MÄRKUSED:

1. Planeering koosneb tekstist ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.
2. Põhijoonise koostamisel on kasutatud Maa-ameti 31. mai 2020. a. ortofotosid nr. 52921 ja 52923.
3. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis.
TELLIJA

SAAREMAA VALLAVALITSUS

Reg. nr. 10058058
MTR – EP10058058-0001
Muinsuskaits. – E 15/2002

Sadama 15
Kärdla 92412
Hiiumaa

Kreutzwaldi 24
Tallinn 10147
Harjumaa

tel: 46 320 24
dagopen@dagopen.ee
www.dagopen.ee

TÖÖ NR. 20 - 40

OBJEKT

JUHATAJA

TRIIGI KÜLAS
NINANUKI DETAILPLANEERING

ARHITEKT JAAN KUUSEMETS
JOONIS

Saaremaa vald, Saare maakond

TEET ELSTEIN
KUUPÄEV

10.06.2021.a.

JOONIS

TEHNOVÕRKUDE JOONIS

DAGOpen OÜ omab: Autodesk Building Design Suite Premium, ArchiCAD, Artlantis Studio, AutoCAD Map 3D, AutoCAD LT ja EcoDesigner litsentse

STAADIUM DP

JOONISE NR. 4

MÕÕT 1 : 6000

FORMAAT A4

TINGMÄRGID:
PLANEERINGUALA PIIR
KATASTRIÜKSUSE PIIR
ALAJAAM
TULETÕRJE VEEVÕTUKOHT
RANNA JA KALDA EHITUSKEELUVÖÖNDI
MUUTMISETTEPANEK

MÄRKUSED:

1. Planeering koosneb tekstist ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.
2. Situatsiooni skeemi koostamisel on kasutatud Maa-ameti Eesti põhikaart 1:10000 kaardilehti nr. 52923 ja 52924 seisuga 08.03.2021. a.
3. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis.
TELLIJA

SAAREMAA VALLAVALITSUS

Reg. nr. 10058058
MTR – EP10058058-0001
Muinsuskaits. – E 15/2002

Sadama 15
Kärdla 92412
Hiiumaa

Kreutzwaldi 24
Tallinn 10147
Harjumaa

tel: 46 320 24
dagopen@dagopen.ee
www.dagopen.ee

TÖÖ NR. 20 - 40

OBJEKT

JUHATAJA

TRIIGI KÜLAS
NINANUKI DETAILPLANEERING

ARHITEKT JAAN KUUSEMETS
JOONIS

Saaremaa vald, Saare maakond

TEET ELSTEIN
KUUPÄEV

11.06.2021.a.

JOONIS

ÜLDPLANEERINGU MUUDATUSE
ETTEPANEKU PLAAN

DAGOpen OÜ omab: Autodesk Building Design Suite Premium, ArchiCAD, Artlantis Studio, AutoCAD Map 3D, AutoCAD LT ja EcoDesigner litsentse

STAADIUM DP

JOONISE NR. 5

MÕÕT 1 : 10 000

FORMAAT A3
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3. LISAD

DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo
Juuni 2021

Töö nr. 20 - 40
Saaremaa vald, Saare maakond
TRIIGI KÜLAS NINANUKI DETAILPLANEERING

21

3.1 Fotod planeeringuala hetke olukorrast

FOTO 1: Vaade Ninanuki maaüksusel vanale kordonihoone vundamendile, planeeritud põhihoone.

FOTO 2: Vaade Ninanuki maaüksuse talukohale, taustal abihoone vundament, planeeritud hoonestusala.

FOTO 3: Vaade Ninanuki maaüksusel vanale maakeldri varemele.
DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo
Märts 2021

Töö nr. 20 - 40
Saaremaa vald, Saare maakond
TRIIGI KÜLAS NINANUKI DETAILPLANEERING
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3.1 Fotod planeeringuala hetke olukorrast

FOTO 4: Vaade Ninanuki maaüksusele kagupoolsest nurgast loode suunal, olemasolev pinnastee.

FOTO 5: Vaade Ninanuki maaüksusel keskosas olevale lagendikule, planeeritud pumbamaja asukoht.

FOTO 6: Vaade Ninanuki maaüksuse keskosast põhja suunal, pinnastee planeeritud hoonestusalale.
DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo
Märts 2021

Töö nr. 20 - 40
Saaremaa vald, Saare maakond
TRIIGI KÜLAS NINANUKI DETAILPLANEERING

3.2. Planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon

DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo
Märts 2021
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Töö nr. 20 - 40
Saaremaa vald, Saare maakond
TRIIGI KÜLAS NINANUKI DETAILPLANEERING

OTSUS

Kuressaare

28. mai 2020 nr 1-3/30

Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine
Huvitatud isik esitas katastriüksuse omaniku volikirja alusel 15.01.2020 Saaremaa
Vallavalitsusele taotluse Ninanuki katastriüksuse detailplaneeringu algatamiseks (registreeritud
dokumendihaldussüsteemis 15.01.2020 nr 5-2/287-1) Triigi külas.
Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Triigi külas Ninanuki katastriüksust
(katastritunnus 40302:001:0630, pindala 2,14 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega).
Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse
taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –
rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses. Ehituskeeluvööndi
vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses ca 30 m kaugusel tavalisest
veepiirist. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 2,1 ha ja planeeringu nimetus on Ninanuki
detailplaneering. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse
(edaspidi PlanS) § 126 lõike 1 punktist 16 ja looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 40 lõike 4
punktist 2.
Alal on Leisi Vallavolikogu 19. detsembri 2000. a määrusega nr 25 kehtestatud Leisi valla
üldplaneering (edaspidi üldplaneering). Kehtiva üldplaneeringu kohaselt ei ole Ninanuki
katastriüksusel juhtotstarvet määratud, ala asub kaitsealal ja ranna ehituskeeluvööndis.
Üldplaneeringus ei ole Ninanuki katastriüksusel ranna ehituskeeluvööndit vähendatud.
Detailplaneeringu elluviimiseks on vajalik ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava
hoonestusala ulatuses (u 30 m kaugusel tavalisest veepiirist).
Tulenevalt eelnevast tuleb detailplaneeringuga teha ettepanek üldplaneeringu muutmiseks ranna
ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Seega on käesolev detailplaneering PlanS § 142 lõike 1 punkti 3
ja LKS § 40 lõike 4 punkti 2 kohaselt vastuolus üldplaneeringuga ja planeeringut menetletakse
kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut.
Planeeringuala asub osaliselt Väinamere hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse
18. mai 2007. a määrusega nr 156 „Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176
“Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas” muutmine“. Väinamere hoiuala kaitseeesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – veealuste
liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade
madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade
(1220), merele avatud pankrandade (1230), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude
(1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640), jõgede ja ojade (3260), kadastike (5130),
lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*),
loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510),
puisniitude (6530*), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), vanade
loodusmetsade (9010*) ja puiskarjamaade (9070) ning II lisas märgitud liikide kaitse.
Planeeringualal asub pärandkultuuriobjekt Triigi piirivalvekordon (403:MIL:002).

Vastavalt PlanS § 128 lõikele 4 pikendas Saaremaa Vallavalitsus 29.01.2020. a kirjaga nr
5-2/287-2 detailplaneeringu algatamist 90 päevani selle algatamise taotluse saamisest arvates,
kuna vastavalt PlanS § 142 lõikele 6 tuleb koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise
eelhinnang ning kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust. Seoses
Vabariigi Valitsuse poolt 12.03.2020. a korraldusega nr 76 väljakuulutatud eriolukorraga
muutunud Saaremaa Vallavolikogu töökorraldusega pikendas Saaremaa Vallavalitsus
07.04.2020 kirjaga nr 5-2/287-3 täiendavalt detailplaneeringu algatamise tähtaega.
Saaremaa Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu (käesoleva otsuse lisa 3) põhjal seisukohal, et
detailplaneeringuga kavandataval tegevusel ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju ja
keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vaja algatada. Saaremaa Vallavalitsus edastas
vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) §
33 lõikele 6 Keskkonnaametile 14.02.2020. a kirjaga nr 8-5/977-1 käesoleva otsuse eelnõu koos
lisadega seisukoha saamiseks. Keskkonnaamet oma 13.03.2020. a kirjas nr 6-5/20/2649-2 oli
seisukohal, et lähtudes planeeringu eesmärkidest, planeeringuala keskkonnatingimustest ja
koostatud KSH eelhinnangust, ei kaasne teadaoleva informatsiooni alusel planeeritava
tegevusega eeldatavalt KeHJS § 2² mõistes olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale ning
seetõttu ei ole KSH algatamine eeldatavalt vajalik.
Detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada järgmisi ettepanekuid:
1. Hoonestusalal on lubatud kasutada olemasolevaid vundamente (kordon, kelder,
detailplaneeringu algatamise taotluse juures oleval eskiisjoonisel (edaspidi eskiisjoonis)
parempoolne abihoone). Eskiisjoonisel vasakpoolses asukohas hoonet ei ole asunud ning
selle rajamisega Keskkonnaamet ei nõustu (eeldab väärtusliku metsakoosluse raadamist).
2. Keskkonnaamet ei nõustu metsamaa raadamisega soovitud õuemaa ulatuses
(eskiisjoonisel sinise piiriga). Metsa puhul on tegemist kaitstava kooslusega vanad
loodusmetsad ja sellises mahus raadamine läheb vastuollu LKS § 32 lõikega 2. Õuemaa
(elamumaa krunt) tuleb moodustada minimaalne ja seda olemasolevate vundamentide
lähiümbruses.
3. Raie on lubatud rajatavate hoonete ümbruses. Kõrghaljastus tuleb säilitada maksimaalses
ulatuses. Kõrghaljastuse säilitamise nõue tuleneb ka ranna kaitse-eesmärkidest (LKS §
34, § 37 lõige 2), mis tähendab looduskoosluste säilitamist.
4. Elektriühendus tuleb tagada lokaalselt või olemasoleva pinnastee sisse rajatava
maakaabliga.
5. Reoveekäitlussüsteemina tuleb eelistada kogumismahutit, sest õuemaal pole immutamine
võimalik, kui sinna rajatakse ka puurkaev (tagada tuleb immutuskoha ja puurkaevu
vaheline 60 m kuja). Immutuskoha rajamine metsa eeldab raadamist, mis kaitstava
koosluse esinemise tõttu lubatud ei ole. Alternatiivne võimalus on rajada omapuhasti
immutusala hoonete lähedusse ning puurkaev sisemaa poole olemasoleva tee ääres
olevatele lagendikele. Veetrassi on võimalik tuua mööda pinnasteed.
Vastavalt Keskkonnaameti ettepanekutele on täiendatud detailplaneeringu lähteseisukohti.
Lisaks juhtis Keskkonnaamet tähelepanu, et KSH algatamata jätmise otsuses tuleb välja tuua
kõik KeHJS § 35 lõikes 5 toodud punktid. Eelnõus oli puudu KeHJS § 35 lõike 5 punkti 6
kohane informatsioon, mis on lisatud.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu
koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse
käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid,
analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Saaremaa Vallavalitsus on sõlminud 05.05.2020 kolmepoolse lepingu (registreeritud Saaremaa
valla dokumendihaldusregistris nr 2-7.7/118-1 all) huvitatud isiku ja planeeringu koostajaga
detailplaneeringu koostamise ja finantseerimisega seotud asjaolude kokku leppimiseks.
Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise
otsuse ning selle lisadega on võimalik tutvuda Saaremaa valla kodulehel aadressil
https://www.saaremaavald.ee/et/algatatud-detailplaneeringud
ja
tööpäevadel
Saaremaa

Vallavalitsuses aadressil Tallinna tn 10 Kuressaare (kontaktisik Kätlin Kallas, 452 5094,
katlin.kallas@saaremaavald.ee).
Lähtudes eeltoodust, otsuse lisas 3 ja 4 toodud kaalutlustest ja võttes aluseks planeerimisseaduse
§ 74 lõike 8, § 77 lõike 1, § 125 lõike 1 punkti 1, § 142 lõiked 1, 2 ja 6, looduskaitseseaduse § 40
lõike 4 punkti 2 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33
lõike 2 ja § 35 lõike 3, Saaremaa Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada Triigi külas Ninanuki detailplaneering.
2. Mitte algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist, kuna planeeritava tegevuse
elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju, vastavalt otsuse lisas 3
toodud keskkonnamõju strateegilisele eelhinnangule.
3. Detailplaneeringu nimetus on „Triigi küla Ninanuki detailplaneering“.
4. Kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad vastavalt otsuse lisale 1.
5. Määrata planeeringuala ca 2,1 ha suuruses vastavalt otsuse lisale 2.
6. Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu
(raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002), detailplaneeringu koostamise korraldaja on
Saaremaa Vallavalitsus (Tallinna tn 10, Kuressaare, vald@saaremaavald.ee).
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
8. Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide
Saaremaa Vallavolikogule või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitades
kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale 30 päeva jooksul arvates otsuse
teadasaamise päevast.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa 1
Saaremaa Vallavolikogu
28.05.2020. a otsusele nr 1-3/30

DETAILPLANEERINGU
LÄHTESEISUKOHAD
Ninanuki detailplaneering (Ninanuki katastriüksus Triigi külas, katastriüksuse
1. NIMETUS
tunnus 40302:001:0630).
2. ALGATAJA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMISE ETTEPANEKU
ESITAJA JA HUVITATUD ISIK: Alar Sügiste
ALGATAJA: Saaremaa Vallavolikogu
3. EESMÄRK
JA
VASTAVUS
ÜLDPLANEERINGULE

4. PLANEERINGU
LÄHTEMATERJAL

5. UURINGUD
6. EHITUSLIKUD JA
ARHITEKTUURSED
NÕUDED

PLANEERINGU EESMÄRK: elamu ja abihoonete planeerimine talukoha
hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse
lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja
kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi
vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses.
PLANEERINGUALA LIGIKAUDNE SUURUS: ca 2,1 ha
PLANEERINGU VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE: vastuolus kehtiva
Leisi valla üldplaneeringuga Läänemere ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
OLEMASOLEVA
KATASTRIÜKSUSE
SIHTOTSTARVE:
100%
maatulundusmaa
PLANEERINGUALA ASEND: vt planeeringuala skeem
GEODEETILINE ALUSPLAAN: vajalik mõõdistada M 1:500 L-Est 97
koordinaatsüsteemis ja kõrgussüsteemis EH 2000.
GEOLOOGILINE ALUSMATERJAL: puudub
ARVESTADA: Leisi valla üldplaneeringuga:
1. Elamuehituse korral on soovitav hoone püstitada kunagise ehituskrundi
asukohale.
2. Rannikutsoonis elamu- või suvilamaale antakse ehitusõigus, kui kinnistu
või krunt on vähemalt 5000 m2 suur ja krundi laius rannajoonel vähemalt
50 m.
Detailplaneering
on
üldplaneeringut
muutev
Läänemere
ranna
ehituskeeluvööndi ulatuse osas, detailplaneeringus analüüsida üldplaneeringu
muutmise vajadust ja seda, kuidas on kavandatava tegevuse korral tagatud
ranna ja kalda kaitse looduskaitseseaduse mõttes.
OLEMASOLEV DETAILPLANEERING: puudub
Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse,
ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
TERRITOORIUMI KRUNTIDEKS JAOTUS: planeeringualal on 1 krunt
KRUNDI SIHTOTSTARVE: elamumaa või maatulundusmaa
LUBATUD SUURIM EHITISTE ARV KRUNDIL: 4
LUBATUD SUURIM EHITISEALUNE PIND: määrata planeeringuga
KRUNDI HOONESTUSALA: määrata planeeringuga, analüüsides ümbritsevat

keskkonda ja arvestades Väinamere hoiuala kaitse-eesmärke. Järgida tuleb
tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kujasid ning vajalikku kaugust
katastriüksuse piirist (4 m). Hoonestusalal on lubatud kasutada olemasolevaid
vundamente (kordon, kelder, detailplaneeringu algatamise taotluse juures oleval
eskiisjoonisel parempoolne abihoone). Samal joonisel toodud vasakpoolses
asukohas hoonet ei ole asunud ning selle rajamisega Keskkonnaamet ei nõustu
(eeldab väärtusliku metsakoosluse raadamist).
HOONETE TULEPÜSIVUSKLASS: TP3
HOONETE KORRUSELISUS: elamu kuni 2, abihoone kuni 1
HOONETE MAKSIMAALNE KÕRGUS: määrata planeeringuga
HOONETE MAKSIMAALNE SÜGAVUS: määrata planeeringuga
HOONETE KÕRGUSLIK SIDUMINE ±0.00/ sokli kõrgus: lahendada
põhimõtteline vertikaalplaneerimine ja planeeritud maapinna kõrgusmärgid
ning hoonestuse ehituslikud sidumiskõrgused.
KATUSEKALDED JA -KATE, HARJAJOONE SUUND: määrata
planeeringuga.
VÄLISVIIMISTLUS: määrata planeeringuga.
KRUNDI PIIRID JA PIIRDED: määrata planeeringuga
EHITISTE VAHELISED KUJAD: vastavalt tuleohutusnõuetele
LAMMUTATAVAD EHITISED: SERVITUUDIALAD: vajadusel määrata planeeringuga
KOHUSTUSLIKUD
EHITUSJOONED:
määrata
planeeringuga
JUURDEPÄÄSUD KRUNDILE: Leisi–Triigi kõrvalmaanteelt nr 21144
kohaliku Patiaugu tee ja RMK metsatee kaudu. Planeeringus täpsustada
juurdepääsutee asukoht, kui jääb Karu kinnistule, vajalik servituudi seadmine.
Planeeringu juurdepääsule puudub avalik huvi.
TÄNAVAD, TEED: määrata planeeringuga
PARKIMISTINGIMUSED: lahendada planeeritava krundi piires, lahendada
vastavalt EVS 843:2016 parkimisnormatiivile.
HEAKORD JA HALJASTUS:
Kuna katastriüksusel asuva metsa puhul on tegemist kaitstava kooslusega
vanade loodusmetsadega, siis raie on lubatud vaid rajatavate hoonete ümbruses
ja kõrghaljastus tuleb säilitada maksimaalses ulatuses. Kõrghaljastuse
säilitamise nõue tuleneb ka ranna kaitse-eesmärkidest (looduskaitseseaduse §
34, § 37 lg 2), mis tähendab looduskoosluste säilitamist ning suures mahus
raadamine läheb vastuollu looduskaitseseaduse § 32 lg-ga 2. Õuemaa
(elamumaa krunt) tuleb moodustada minimaalne ja seda olemasolevate
vundamentide lähiümbruses.
Planeerida asukoht jäätmemahutile, millele peab olema tagatud piisava laiuse,
vaba kõrguse ja kandevõimega ning tasane juurdepääsutee jäätmeveokile
soovitavalt koos jäätmeveoki ümberpööramisvõimalusega, kui mahuti asub
tupiktee lõpus. Säilitada olemasolev haljastus maksimaalses ulatuses.
Ruumilise lahenduse koostamisel ja arhitektuursete-ehituslike-kujunduslike
tingimuste määramisel lähtuda lähiümbruse hoonestusstruktuuri ja
väljakujunenud keskkonna analüüsist. Lahendused planeeringus põhjendada.
Arhitektuursete põhimõtete määramisel lähtuda sellest, et väärtustada tuleb

(integreerida lahendusse) olemasolevaid ajaloolisi ehituslikke elemente
(varemed, kaev, jt). Hoonestusala ja hoonete paigutamise põhimõtted määrata
nii, et maksimaalselt säiliks ala looduslik ilme. Lahenduse koostamisel tuleb
lähtuda kultuuri- ja looduskeskkonna mitmekesisuse säilitamise olulisusest.
Planeeringualal
(403:MIL:002).
7. INSENERVÕRKUDE
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

asub

pärandkultuuriobjekt

Triigi

piirivalvekordon

VEEVARUSTUS: lahendada lokaalselt planeeringuga. Uue puurkaevu
rajamisel võtta arvesse, et tegemist on soolaka põhjavee levikupiirkonnaga.
REOVEE KANALISEERIMINE: lahendada lokaalselt planeeringuga.
Reoveekäitluse kavandamisel lähtuda kehtivatest õigusaktidest, muuhulgas
reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjast Saaremaa vallas, arvesse võtta kinnistu
reoveetekke iseloomu, looduslikke olusid, kinnistuga seotud kitsendusi ning
piiranguid. Reoveesüsteemid peavad jääma väljapoole veekaitsevööndit. Ala
asub OÜ Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud põhjavee kaitstuse kaardile
tuginedes nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas. Põhimõtteliselt on
reoveekäitluse kavandamisel võimalik nii kogumismahuti kui ka omapuhasti
lahendus. Kuna raadamine on lubatud vaid vundamentide vahetus ümbruses,
siis imbsüsteemi rajamine ja selle vahekauguse tagamine puurkaevust võib
osutuda keeruliseks. Võimalik on heitvee suublana kasutada ka merd (eeldab
vee erikasutusloa taotlemist). Kui kinnistu kasutus on hooajaline/ebaühtlane
ning reoveetekke iseloom ei võimalda reoveepuhasti tõrgeteta tööd, tuleb
eelistada reovee kogumismahuti paigaldamist.
SADEMEVEE KANALISEERIMINE: lahendada planeeringuga
ELEKTRIVARUSTUS: lahendada planeeringuga. Elektriühendus tuleb tagada
lokaalselt või olemasoleva pinnastee sisse rajatava maakaabliga.
SIDEVARUSTUS: lahendada planeeringuga
SOOJAVARUSTUS: lahendada planeeringuga

8. KOOSTÖÖ
JA
KAASAMINE

9.
PLANEERINGU
KOOSSEIS JA
VORMISTAMINE

+
+
+
+
+

Päästeamet
Elektrilevi OÜ
Keskkonnaamet
RMK
MUU (isikud, kelle õigusi planeering puudutab)
DETAILPLANEERINGU KOOSSEISU JA VORMISTAMISE NÕUDED
Riigihalduse ministri 17.10.2019. a määrus nr 50 „Planeeringu
vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“
Saaremaa Vallavalitsuse 09.05.2018. a määrus nr 14 „Detailplaneeringu
algatamise taotluse vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“
vt http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/dokument/3076812
DETAILPLANEERINGU JOONISED VORMISTADA MÕÕTKAVAS
1:500 aktuaalsele topo-geodeetilisele alusplaanile vastavalt Riigihalduse
ministri 17.10.2019 määrusele nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja
ülesehitusele esitatavad nõuded“
ESKIISLAHENDUSEGA koos esitada tõend detailplaneeringu koostaja
vastavuse kohta planeerimisseaduse § 6 lõikes 10 märgitud planeerija
definitsioonile.

10. PLANEERINGU
ESITAMINE

11. PLANEERITAV
ESIALGNE
AJAKAVA
(ajakava võib
muutuda
olenevalt
detailplaneeringu koostamise
menetlusetapide tegelikust
ajakulust).
Detailplaneering tuleb
kehtestada 3
aasta jooksul
selle
algatamisest.

Planeeringu seletuskirjas esitatakse planeeringuala ja selle mõjuala
analüüsil põhinevad järeldused ja ruumilise arengu eesmärgid, nende
saavutamiseks valitud planeeringulahenduse kirjeldus ning valiku
põhjendused.
DETAILPLANEERINGU KOOSSEISUS ESITADA:
+ SELETUSKIRI
+ ASENDISKEEM
+ TUGIJOONIS: geodeetilisel alusel olemasolevate tehnovõrkude ja
krundipiiridega ning olemasolevate piirangutega
+ PÕHIJOONIS+ tehnovõrkude joonis + vertikaalplaneerimisjoonis +
kruntimisjoonis.
+ TEHNOVÕRKUDE JOONIS
+ LISAMATERJALID: tehnilised tingimused, kooskõlastused (k.a
kooskõlastuste koondtabel), kokkulepped jm lepingud ning kirjavahetus
DETAILPLANEERING ESITADA:
+ ESKIISI STAADIUMIS TUTVUSTAMISEKS digitaalselt pdf formaadis.
+ AVALIKUSTAMISEKS üks eksemplar paberkandjal, digitaalselt pdf
formaadis, lisaks planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon
+ KEHTESTAMISEKS paberkandjal üks eksemplar, digitaalselt CD-l pdf ja
dwg formaadis.
DP algatamine
18. nädal 2020
DP eskiislahenduse koostamine
19.-29. nädal 2020
DP eskiislahenduse
30 päeva
avalikustamine
DP lahenduse täpsustamine
35.-37. nädal 2020
DP kooskõlastamine ja esitamine 30 päeva
arvamuse avaldamiseks
DP vastuvõtmine
44. nädal 2020
DP avalikustamine
30 päeva
DP korrigeerimine vajadusel
51. nädal 2020
DP esitamine heakskiitmiseks
60 päeva
Rahandusministeeriumile
DP kehtestamine
4. nädal 2021

Lisa 2 Saaremaa Vallavolikogu
28.05.2020. a otsusele nr 1-3/30

Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu asendiskeem
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Lisa 3
Saaremaa Vallavolikogu
28.05.2020. a otsusele nr 1-3/30
KESKKONNAMÕJU EELHINNANG
Triigi külas asuva Ninanuki maaüksuse (40302:001:0630) detailplaneeringu algatamise
taotlusele
10.02.2020
1. Kavandatav
tegevus,
selle
planeerimisdokumentidega:

asukoht

ning

seos

strateegiliste

Käesolev eelhinnang on antud Saaremaa vallas, Triigi külas asuva Ninanuki maaüksuse
detailplaneeringu (edaspidi DP) algatamistaotlusele. DP ala hõlmab Saaremaa vallas Triigi
külas Ninanuki katastriüksust (katastriüksuse tunnus 40302:001:0630, pindala 2,14 ha, 100%
maatulundusmaa sihtotstarbega) (joonis 1). DP eesmärgiks on elamu ja abihoonete
planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine,
haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste
vajaduse määramine.
Alal on Leisi Vallavolikogu 19.12.2000 määrusega nr 25 kehtestatud Leisi valla üldplaneering
(edaspidi nimetatud üldplaneering). Kehtiva üldplaneeringu kohaselt ei ole Ninanuki
katastriüksusel juhtotstarvet määratud, ala asub kaitsealal ja ranna ehituskeeluvööndis.
Üldplaneeringus ei ole Ninanuki katastriüksusel ranna ehituskeeluvööndit vähendatud. Seega
on eesmärgi saavutamiseks vajalik ka ehituskeeluvööndi vähendamine.

Joonis 1. Detailplaneeringu taotluse juurde esitatud asendiplaan ja kavandatav tegevus.
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Planeeringualaga piirneb Karjalasma metskond 38 (40302:001:0444) katastriüksusega ja
Väinamerega.
Vastavalt „Saare maakonnaplaneering 2030+” (kehtestatud riigihalduse ministri 27.04.2018
käskkirjaga nr 1.1-4/94) lisas 12 olevale teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” (kehtestatud maavanema 28.04.2008 korraldusega nr 474)
moodustab Saare maakonnas rohelise võrgustiku Natura 2000 võrgustik, mis koosneb
kaitsealadest, hoiualadest ja püsielupaikadest ning mere ranna piiranguvööndist. Lähtuvalt
eeltoodust paikneb planeeringuala rohelise võrgustiku alal. Leisi valla üldplaneeringuga
rohelise võrgustiku alasid täpsustatud ei ole.
Eelhinnang on 14.02.2020 kirjaga nr 8-5/977-1 saadetud Keskkonnaametile. Käesolevas
eelhinnangut on täiendatud Keskkonnaameti 13.03.2020 kirjas nr 6-5/20/2649-2 toodud
ettepanekute osas.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) kohaselt tuleb
detailplaneeringu koostamise käigus koostada keskkonnamõjude strateegiline hindamine
juhul, kui detailplaneeringu alusel kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise
keskkonnamõju või kui kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste
tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. Keskkonnamõju on
oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi
või vara.
2. Planeeringuala kitsendused ja kommunikatsioonid
Ninanuki maaüksus paikneb tervikuna Väinamere hoiualal (KLO2000339). Ühtlasi kuulub ala
ka Natura 2000 võrgustikku Väinamere linnu- ja loodusalana. LKS § 38 lg 1 p-st 1 tulenevalt
on ehituskeeluvööndi laius meresaartel 200 meetrit. 01.04.2007 jõustunud
looduskaitseseaduse muudatuse järgselt (LKS § 35 lg-st 31) määratakse korduva üleujutusega
ala piir mererannal üldplaneeringuga. Kui korduva üleujutusega ala piiri ei ole
üldplaneeringuga määratud, loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks üks meeter kaldajoone
kõrgusväärtusest. Alal kehtivas Leisi valla üldplaneeringus ei ole korduva üleujutusega alad
määratud. LKS § 38 lg 3 alusel on ranna ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste
ehitamine keelatud. Ninanuki maaüksus paikneb täies ulatuses Läänemere ranna
ehituskeeluvööndis. Lisaks Läänemere ranna ja kalda ehituskeeluvööndile seavad kitsendusi
ka veekaitse ja ranna piiranguvöönd.
Kavandatav elektriühendus tuleb tagada lokaalselt võiolemasoleva pinnastee sisse rajatava
maakaabliga – nii on välistatud väärtuslike looduskoosluste kahjustamine.
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Joonis 2. Ninanuki kinnistu ehituskeeluvöönd (sinine viirutus). (Maa-amet, 06.02.2019)
Ninanuki kinnistul asub Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt kaardistatud
pärandkultuuriobjekt – Triigi piirivalvekordon. Teadaolevatel andmetel rajati
piirivalvekordon seal varasemalt asunud talukohale.
Tegemist ei ole riikliku kaitse all oleva objektiga. Niisuguseid pärandkultuuri objekte
kaitstakse eelkõige läbi omanikuhoiu. Viimasele viitab ka „Saare maakonnaplaneering
2030+”. Kindlasti tuleb aga arhitektuurilise ja ruumilise lahenduse koostamisel arvesse võtta
pärandkultuuri säilitamise võimalikkust maksimaalses ulatuses.
3. Planeeringuala keskkonnatingimused
Detailplaneeringuala asub Triigi külas, Ninanuki maaüksusel, mis piirneb suuremas ulatuses
Väinamerega. Maaüksusele viib Ninanuki kruusakattega teelt alguse saav pinnastee, kust
omakorda viib olemasolev teelõik kunagisele õuealale (joonised 3, 4).
Tegemist on kunagise talukohaga, mille asukohale rajati hilisematel aegadel piirivalvekordon
(varemed säilinud), millest on tänaseks päevaks säilinud vaid varemed. Endisele talukohale
viitavad planeeringualal säilinud kaev ja kelder (joonised 5, 6).
Planeeringuala reljeef on enamjaolt tasane, kinnistu merepoolsetel külgedel asub on järsem
langus (joonis 7 ). Hoonestusalal on absoluutkõrgus 2,5m. Tegemist on männienamusega
puistuga.
Maaüksusele on inventeeritud metsakoosluse vanad laialehised metsad (9010*) levikuala.
Laialehiste metsade levikuala on inventeeritud ka vana talukoha ehk kavandatava
hoonestusala asukohale. Lähtudes Keskkonnaameti 13.03.2020 kirjast nr 6-5/20/2649-2 on
hoonestusalal lubatud kasutada olemasolevaid vundamente (kordon, kelder, asendiplaanil olev
parempoolne abihoone). Asendiplaanil oleva vasakpoolse hoone rajamisega ei nõustuta, kuna
varasemalt seal hoonet asunud ei ole ja selle rajamine eeldaks väärtuslike metsakoosluste
raadamist. Samuti tuleb vältida joonisel näidatud (sinisega) metsamaa raadamist, kuna selle
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ala ulatuses on tegemist jällegi väärtuslike metsakooslustega ning tegevus läheb vastuollu
LKS § 32 lg 2’ga. Seega tuleb õuemaa krunt moodustada minimaalne ja seda olemasolevate
vundamentide lähiümbruses. Raied teostada vaid rajatavate hoonete lähiümbruses, et säiliks
kõrghaljastus maksimaalses ulatuses. Kõrghaljastuse säilitamise nõue tuleneb ka ranna kaitseeesmärkidest (LKS §34, §37 lg 2).

Joonis 3. Ninanuki kinnistule pääseb põhikaardile kantud olemasoleva pinnastee kaudu. (Liis
Sepp 31.01.2020)
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Joonis 4. Põhikaardile kantud pinnasteelt saab alguse varemeteni viiv teelõik, mis on kantud
ka asendiplaanile (joonis 1). (Liis Sepp, 31.01.2020)

Joonis 5. Vaade varemetele. (Liis Sepp 31.01.2020)

Joonis 6. Maaüksusel on säilinud ka keldri varemed. (Liis Sepp 31.01.2020)
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Joonis 7. Maaüksusel asuv vana kaev. (Liis Sepp 31.01.2020)

Joonis 7. Maaüksuse merepoolsel osal asuv järsem maapinna langus. (Liis Sepp 31.01.2020)
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4. Planeeritud tegevusega kaasnevad mõjud
Planeeritud tegevustega kaasnevad mõjud on kas ehitamisaegsed või ehitamisjärgsed mõjud.
Ehitamisaegsete mõjude puhul on tegemist intensiivsemate mõjudega kui seda on
ehitamisjärgsed, kuid mis on siiski lühiajalised ning nende mõjude ilmnemine lõpeb enamasti
ehitustegevuse lõpetamisega. Planeeringualale ei ole plaanis rajada keskkonda reostavaid ega
ohustavaid objekte, millest võiks lähtuda naabermaaüksustele edasi kanduv oluline
keskkonnamõju.
4.1. Mõju põhja- ja pinnaveele
Planeeringuala paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Reostatud pinnase kohta andmed
puuduvad ning tõenäoliselt see maaüksusel puudub. Mõju põhja- ja pinnaveele võib avalduda
ehitustöödel tekkiva õnnetuse käigus kemikaalide/kütuste lekkimisel põhjavette. Oluline
keskkonnamõju põhja- ja pinnaveele võib samuti avalduda maapinnale ladestatud või maetud
keskkonnaohtlike jäätmete tõttu. Mõju põhjaveele võib samuti avaldada rajatavate
reoveekäitlussüsteemide nõutele mittevastava ehituse või nende hooldusest mitte
kinnipidamise puhul.
Lähtudes
Keskkonnaameti
13.03.2020
kirjast
nr
6-5/20/2649-2
tuleks
reoveekäitlussüsteemina eelistada kogumismahutit kuna immutuskoha rajamine metsa eeldab
raadamist, mis omakorda kaitstava koosluse esinemise tõttu lubatud ei ole. Alternatiivse
võimalusena võib rajda omapuhasti immutusala hoonete lähedusse ning puurkaev sisemaa
poole olemasoleva tee ääres olevatele lagendikele. Veetrassi on võimalik tuua mööda
pinnasteed.
4.2. Mõju maavaradele
Keskkonnaregistri andmetel ei paikne planeeringualal maardlaid ega kaevandamisväärseid
maavarasid. Planeeringuga kavandavate tegevustega ei kaasne maa-ainese ega maavarade
otsest arvestatavat kaevandamist, kuid mõningane maavarade kasutamise vajadus tekib seoses
teede ja parkimisala rajamisega kavandatava hoonestuse juurde, mis eeldab täitematerjali
kasutust. Tegevusi, mis otseselt mõjutaksid maavarade kasutamist, käesoleva
detailplaneeringu raames ei kavandata. Erinevate ehitustööde käigus kooritavat pinnast saab
ära kasutada krundi piires, väljaspool maaüksust maa-ainese kasutamiseks on vajalik
Keskkonnaameti luba.
4.3. Mõju pinnasele, taimestikule ja loomastikule
Peamine mõju pinnasele kaasneb hoonete, rajatiste ja sinna juurde kuuluvate tehnosüsteemide
rajamisel. Ehitustegevuse käigus on oht pinnase saastumiseks territooriumil ladustatavate ja
kasutatavate kemikaalidega (nt kütused). Ehitustegevuse käigus hävineb paratamatult
haljastus planeeritavate hoonete ja rajatiste alusel alal ning ka vahetus naabruses võib
ehitustehnika tallamise ja materjalide ladustamise tõttu kahjustuda osa alustaimestikku.
Keskkonnaregistri andmetel ei leidu planeeringualal kaitstavate taimeliikide kasvukohti.
Planeeringuala paikneb rohelise võrgustiku alal. Loomadele olulisi liikumisteid
planeeringualal teadaolevalt pole. Kuna planeeringuala näol on tegemist endise
hoonestusalaga ja lähedalasuvaid objekte, mis liikumisteid täiendavalt takistaks, ei ole, võib
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eeldada, et hoonestuse taastamisel kasutavad loomad ka edaspidi liikumisteedena
planeeringuala ümbruskonda. Ka planeeringuala asukoht kui selline ei takista loomade
edaspidist liikumist.
Maaüksus paikneb Väinamere linnualal. Kuigi kaitstavate linnuliikide pesitsemist alal
registreeritud pole, ei saa täielikult välistada, et teatud aastatel ja teatud klimaatiliste oludega
seal kaitsealuseid linde ei võiks leiduda. Olulist kaitsealuste liikide asurkonda antud alal
teadaolevalt siiski ei asu ning seega ei ole ehitustegevusega seoses olulisi mõjusid ette näha.
4.4. Mõju välisõhu seisundile
Märkimisväärset õhusaastatuse suurenemist planeeringu elluviimisega ei kaasne. Mõningane
mõju välisõhule kaasneb ehitustööde käigus eralduva heitgaaside emissiooni näol. Peamine
mõju välisõhule kaasneb hoonete, rajatiste ja vajalike tehnovõrkude ehitamise etapis, kuid mis
on vaid ajutise iseloomuga. Kumulatiivset mõju ei esine ning õhusaaste osas piirkonna
taluvust suure tõenäosusega ei ületata. Heitmed satuvad välisõhku peamiselt ehitustegevusega
kaasnevast tolmust ja sisepõlemismootorite tööst. Kuna mootorsõidukite heitgaasi normid
peavad vastama Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a. määrusele nr. 122 „Mootorsõiduki
heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused”, ei ole
heitgaasidest tingitud mõju oluline.
4.5. Jäätmetekkega seonduvad mõjud
Jäätmete sorteeritud kogumine peab toimuma vastavalt jäätmeseaduses ja valla
jäätmehoolduseeskirjas toodud nõuetele. Ehitustegevusel tekivad jäätmed hoonete ja rajatiste
ehitamisel (ehitusmaterjali, nende pakendid, teisaldatav pinnas jms). Ehitustegevuse käigus
tekkivad suuremõõtmelised ja muud ehitusjäätmed tuleb üle anda litsentseeritud käitlejale võimalusel suunata taaskasutusse. Vajadusel on kohalikul omavalitsusel õigus nõuda jäätmete
üleandmist tõendavate dokumentide esitamist. Planeeringuga kavandatav tegevus ei suurenda
märkimisväärselt jäätmeteket. Jäätmete käitlemist kohapeal ei kavandata ja jäätmetekke mõju
avaldub jäätmete lõppkäitleja juures. Kavandatav tegevus ei oma seega eeldatavalt
jäätmetekkest tulenevat olulist negatiivset mõju keskkonnale.

4.6. Müra, vibratsioon, valgus-, soojus- ja kiirgussaaste mõju
Ehitustegevuse käigus tekib müra ehitusmaterjalide vedamisel ja mehhanismide tööst. Selline
mürateke kaasneb pea iga ehitusega. Ehitustööde ajal tuleb arvestada Sotsiaalministri
määrusega nr. 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. Uue hoonestuse rajamise tagajärjel müra- ja
välisõhu saastetase piirkonnas, välja arvatud ehitusaegselt, eeldatavalt märkimisväärselt ei
suurene. Planeeringualal pole ole ette näha vibratsiooni, soojus- ja/või kiirgussaaste tekkimist.
4.7. Mõju majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele
Planeeringu elluviimine avaldab pigem positiivset mõju piirkonna majanduslikele ja
sotsiaalsetele näitajatele tänu elanike lisandumisele Triigi külla. Positiivse aspektina võib
välja tuua ka asjaolu, et planeeringuala paikneb varasemalt hoonestatud asukohas.
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5. Tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkus
Ehitustegevus on üks avariide ja tööõnnetuste rohkeim tegevusvaldkond. Avariid võivad
esineda kõikjal, eriti töötamisel erinevate seadmete ja mehhanismidega, kuid ka kemikaalide
ja kütuste käitlemisel. Transpordi puhul pole välistatud õnnetusoht liikluses. Samas, kõigi
nõuete täitmisel ei tohiks tavapäraselt eelpool kirjeldatud olukordi ette tulla ning tegemist
saab olla vaid hädaolukordadega. Nende juhtumise tõenäosus on väike seetõttu, et
planeeritavad tööd on lühiajalised ning nõuetest kinni pidades on minimeeritud ka
avariiolukordade esinemise võimalused. Ohutustehnika jälgimisel ja tehniliselt korras
masinate kasutamisel on avarii tekkimine ja saasteainete levik pinnasesse või vette ning
sellest olulise reostuse tekkimine ebatõenäoline.
6. Natura 2000 võrgustiku alad ja muud kaitstavad loodusobjektid planeeringualal,
kavandatava tegevuse eeldatav mõju.
Natura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada
haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade
kaitse. Natura 2000 loodusalad ja linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa Nõukogu
direktiividele
92/43/EMÜ
ja
79/409/EMÜ.
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel on keskkonnamõju hindamine vajalik juhul, kui
kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada Natura võrgustiku ala.
Käesoleva detailplaneeringuga kavandatud tegevused hõlmavad tegevusi Natura 2000
võrgustiku aladel ja Väinamere hoiuala territooriumil ning tegevused ei ole otseselt seotud
Väinamere hoiuala või Natura 2000 alade looduskaitse korraldamiseks.
Väinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud
elupaiga- tüüpide – veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurandade
(1140), ranniku-lõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste
rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), merele avatud pankrandade (1230),
väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640),
jõgede ja ojade (3260), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*),
lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste
(6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), allikate ja
allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*) ja
puiskarjamaade (9070) ning II lisas märgitud liikide – hallhülge (Halichoerus grypus),
läänemere viigri (Phoca hispida bottnica), teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia), suurmosaiikliblika (Euphydryas maturna), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja madala
unilooga (Sisymbrium supinum) elupaikade kaitse, samuti nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I
lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse.
Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas
clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas
platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani
(Anser albifrons), hallhani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani
(Anser fabalis), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart
(Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus
stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta
leucopsis),
sõtkas
(Bucephala clangula), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi (Calidris canutus),
väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus
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aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex
crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokkluik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus
albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas
(Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle
(Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca),
mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus
merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran
ehk karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), plüü (Pluvialis
squatarola), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk
(Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir
(Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vöötpõõsalind (Sylvia nisoria), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola),
heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus
vanellus).
6.1 Kavandatava tegevuse mõju kaitstavatele aladele
Eelpool nimetatud kaitse-eesmärgiks olevate liikide pesitsusalasid planeeringualal või selle
lähiümbruses registreeritud ei ole. Samas ei saa välistada, et neid seal teatud aastatel üldse
leiduda ei võiks. Kui suuremat sorti müra ja häiringuid tekitavad ehitustööd teostada
väljaspool lindude pesitsusperioodi, siis ei kaasne sellega linnustikule eeldatavasti ka olulist
mõju.
Küll aga on Ninanuki maaüksusele inventeeritud elupaigatüüp vanad loodusmetsad (9010*),
mis on registreeritud ka kunagise talukoha ja piirivalvekordoni õueala piiridesse. Arvestades
planeeringuga kavandatud ehitustegevuse mahtu ja olemust ning asjaolu, et ala on ka
varasemalt olnud hoonestatud, siis on kaasnev mõju pigem tagasihoidliku iseloomuga.
Oluliste mõjude tekkimist aitab vähendada hoonestataval osal looduslikkuse säilitamine
maksimaalses võimalikus ulatuses.
7. Kokkuvõte ja järeldus
Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha
hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine,
tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.
Detailplaneeringu alusel soovitakse muuhulgas vähendada ehituskeeluvööndi ulatust, seega
on detailplaneering üldplaneeringut muutev.
Planeeritava tegevusega ei kavandata keskkonnaohtlikke tegevusi ega vastavate objektide
rajamist, seepärast olulisi negatiivseid mõjusid antud detailplaneeringu kehtestamisega ette
näha pole. Kavandatav tegevus ei ületa eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust.
Kavandataval tegevusel puudub oluline kumulatiivne mõju, see ei sea ohtu inimese tervist ja
heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detailplaneeringul puudub piiriülene mõju ja lähtuvalt
kavandatava tegevuse iseloomust ning läbi viidud uuringutest ka oluline strateegiline mõju
maakondliku või omavalitsuse territooriumi mastaape silmas pidades
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Planeeringuala on paikneb suures osas Väinamere hoiualal väärtuslike metsakooslustega alal
ja seega tuleb planeeringu koostamisel tuleb arvestada Keskkonnameti 13.03.2020 kirjas nr 65/20/2649-2 tooduga. Hoonestusalal on lubatud kasutada vaid olemasolevaid vundamente.
Asukohas, kus varem hooneid ei ole olnud, tuleb hoonete rajamist vältida. Ka õuemaa ala
tuleb moodustada minimaalne ning raie on lubatud vaid rajatavate hoonete ümbruses, et
kõrghaljastus säiliks maksimaalses ulatuses ning ei kahjustataks kaitse-eesmärgiks olevaid
metsakooslusi. Elektriühendus tuleb tagada lokaalselt või olemasoleva pinnastee sisse rajatava
maakaabliga ning reoveekäitlussüsteemina tuleks eelistada pigem kogumismahutit.
Alternatiivina on võimalik rajada immutusala hoonete lähedusse ja puurkaev sisemaa poole
olemasoleva tee ääres olevatele lagendikele, tuues veetrassi mööda pinnasteed.

Eeltoodust tulenevalt on Saaremaa Vallavalitsus seisukohal, et käesoleva detailplaneeringuga
kavandatav tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt oluline negatiivne keskkonnamõju
ning seega pole vajalik algatada keskkonnamõju täiemahulist strateegilist hindamist.
Koostaja: Liis Sepp
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Lisa 4
Saaremaa Vallavolikogu
28.05.2020. a otsusele nr 1-3/30
SELETUSKIRI
Saaremaa Vallavolikogu otsuse „Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu algatamine
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ eelnõu juurde

ja

1.

Õigusakti vastuvõtmise põhjendused
1.1. Olemasolev olukord
Detailplaneeringu ala hõlmab Triigi külas Ninanuki katastriüksust (katastriüksuse tunnus
40302:001:0630, pindala 2,14 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega).
Katastriüksusel on pooleldi kivimüüridega säilinud/hävinenud põhihoone, kõrvalhoone, maakelder,
jääkelder (põhihoonest ida pool) ja salvkaev.
Ninanuki katastriüksus on kaetud männimetsaga. Alal on olemasolevad pinnasteed.
Juurdepääs planeeringualale on Leisi-Triigi kõrvalmaanteelt nr 21144 kohaliku Patiaugu tee ja RMK
metsatee kaudu.
Planeeringuala piirneb Karjalasma metskond 38 katastriüksusega (katastriüksuse tunnus
40302:001:0444) ja Läänemerega.
Planeeringualal asub pärandkultuuriobjekt Triigi piirivalvekordon (403:MIL:002). Pärandkultuuri all
mõistetakse eelmiste põlvkondade poolt pärandunud inimtekkelisi objekte maastikus, mis omavad
mingit pärimuslikku taustateavet ja kultuurilist väärtust eeskätt kohalikule kogukonnale.
Pärandkultuuri objektid ei ole riikliku kaitse all, nende säilimine on eeskätt maaomanike endi kätes.
1.2. Kehtiv üldplaneering
Alal on Leisi Vallavolikogu 19.12.2000. a määrusega nr 25 kehtestatud Leisi valla üldplaneering
(edaspidi nimetatud üldplaneering). Kehtiva üldplaneeringu kohaselt ei ole Ninanuki katastriüksusel
juhtotstarvet määratud, ala asub kaitsealal ja ranna ehituskeeluvööndis. Üldplaneeringus ei ole
Ninanuki katastriüksusel ranna ehituskeeluvööndit vähendatud. Detailplaneeringuga tehakse
ettepanek üldplaneeringu muutmiseks ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Tulenevalt eelnevast on
käesolev detailplaneering planeerimisseaduse (edaspidi nimetatud PlanS) § 142 lõike 1 punkti 1 ja
looduskaitseseaduse (edaspidi nimetatud LKS) § 40 lõike 4 punkti 2 kohaselt vastuolus
üldplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. PlanS
§ 142 lõike 2 kohaselt kohaldatakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava
detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust, koostööle ja
kaasamisele kohaldatakse detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõudeid. PlanS § 77 lõike 1
kohaselt algatab üldplaneeringu kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega, § 86 lõike 1 kohaselt teeb
üldplaneeringu vastuvõtmise otsuse kohaliku omavalitsuse volikogu ning PlanS § 91 lõike 1 kohaselt
kehtestab üldplaneeringu kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega. Seega ka üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu. Detailplaneeringu
koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus.
1.3. Kehtiv detailplaneering
Alal puudub kehtiv detailplaneering.
1.4. Planeeringu lahendusettepanek
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse andmine elamu ja abihoonete ehitamiseks vana
talukoha taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine,
tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine. Planeeringuala suurus on u 2,1 ha ning detailplaneeringu nimetus
on Ninanuki detailplaneering.
Detailplaneeringu algatamine on vajalik PlanS § 126 lõike 1 punktist 16 ja LKS § 40 lõike 4 punktist
2 tulenevalt.
Juurdepääs planeeringualale on Leisi-Triigi kõrvalmaanteelt nr 21144 kohaliku Patiaugu tee ja RMK
metsatee kaudu, planeeringualal on olemasolevad pinnasteed.

Täpsem ehitusõigus, tehnovõrkude ja -rajatiste lahendus ning liikluskeem lahendatakse
detailplaneeringuga.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses (u 30 m
kaugusel tavalisest veepiirist, täpsem ulatus selgub planeeringulahenduse väljatöötamisel).
Ehituskeeluvööndi vähendamiseks on vajalik LKS § 40 lõikest 3 tulenevalt Keskkonnaameti
nõusolek, milleks sama § lõike 4 kohaselt esitatakse Keskkonnaametile taotlus koos vastuvõetud
detailplaneeringuga.
1.5. Detailplaneeringu eskiisi menetlus
Huvitatud isik esitas 15.01.2020 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Ninanuki katastriüksuse
detailplaneeringu
algatamiseks
(taotlus
registreeritud
Saaremaa
Vallavalitsuse
dokumendihaldussüsteemis 15.01.2020 kirja nr 5-2/287-1 all).
Detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiislahendusega vaadati läbi Saaremaa Vallavalitsuse
ehitus- ja planeerimisosakonna ning keskkonnaosakonna poolt.
Saaremaa Vallavalitsus analüüsis detailplaneeringu taotlusega soovitud maakasutuse sihtotstarbe
muutmist ja elamuala sobivust planeeringuala ümbruskonda. Kuna katastriüksus on ajalooliselt olnud
hoonestatud, planeeringuala naaberkatastriüksusel Karu (40302:001:0460) asub hoone, alal on
olemasolevad pinnasteed ning ala on kõrgema reljeefiga, siis leiab Saaremaa Vallavalitsus, et seni
maatulundusmaa sihtotstarbega alale elamu planeerimine sobib Triigi külamiljöösse.
Vastavalt PlanS 128 lõikele 4 pikendas Saaremaa Vallavalitsus 29.01.2020. a kirjaga nr 5-2/287-2
detailplaneeringu algatamist 90 päevani selle algatamise taotluse saamisest arvates, kuna vastavalt
PlanS § 142 lõikele 6 tuleb koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning kaaluda
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust.
05.05.2020 on sõlmitud kolmepoolne haldusleping Saaremaa Vallavalitsuse, huvitatud isiku ja
detailplaneeringu koostaja vahel (registreeritud Saaremaa valla dokumendiregistris nr 2-7.7/118-1).
1.6. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Vastavalt PlanS § 142 lõikele 6 tuleb üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisel koostada
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning kaaluda keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamise vajalikkust.
Saaremaa Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu (käesoleva korralduse Lisa 3) põhjal seisukohal, et
detailplaneeringuga kavandataval tegevusel ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju, kuna:
1) planeeritava tegevusega ei kavandata keskkonnaohtlikke tegevusi ega vastavate objektide
rajamist, seepärast olulisi negatiivseid mõjusid antud detailplaneeringu kehtestamisega ette
näha pole;
2) kavandatav tegevus ei ületa eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust;
3) kavandataval tegevusel puudub oluline kumulatiivne mõju, see ei sea ohtu inimese tervist ja
heaolu, kultuuripärandit ega vara;
4) detailplaneeringul puudub piiriülene mõju ja lähtuvalt kavandatava tegevuse iseloomust ning
läbi viidud uuringutest ka oluline strateegiline mõju maakondliku või omavalitsuse
territooriumi mastaape silmas pidades.
Keskkonnamõju strateegilise eelhindamise tulemusel jõudis Saaremaa Vallavalitsus järeldusele, et
kavandatava tegevuse elluviimisel puudub oluline keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamiseks puudub vajadus.
Saaremaa Vallavalitsus edastas vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) § 33 lõikele 6 Keskkonnaametile 14.02.2020 kirjaga nr 8-5/9771 käesoleva otsuse eelnõu koos lisadega seisukoha saamiseks. Keskkonnaamet oma 13.03.2020 kirjas
nr 6-5/20/2649-2 oli seisukohal, et lähtudes planeeringu eesmärkidest, planeeringuala
keskkonnatingimustest ja koostatud KSH eelhinnangust, ei kaasne teadaoleva informatsiooni alusel
planeeritava tegevusega eeldatavalt KeHJS § 2² mõistes olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale
ning seetõttu ei ole KSH algatamine eeldatavalt vajalik. Detailplaneeringu koostamisel tuleb
arvestada kirja punktides 1-5 esitatud ettepanekuid. Ettepanekutele vastavalt on täiendatud
detailplaneeringu algatamise otsust ja detailplaneeringu lähteseisukohti.

2. Milliste õigusaktidega on küsimus reguleeritud
Vastavalt PlanS 142 lõikele 2 kohaldatakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut
sisaldava detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse kaalumist reguleerib keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus.
3. Milliseid valla õigusakte on vaja kehtetuks tunnistada või muuta antud õigusakti
vastuvõtmisel
Õigusakti vastuvõtmisega ei ole vaja õigusakte kehtetuks tunnistada. Detailplaneeringu
kehtestamisega muudetakse Leisi valla üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.
4. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja nende katteallikad
Õigusakti vastuvõtmisega ei kaasne kulusid.

Eelnõu on kavandatud menetleda volikogus ühel lugemisel
Eelnõu esitaja: valitsus
Eelnõu kuupäev: 05.05.2020
Eelnõu ja seletuskirja koostas: planeeringuspetsialist Kätlin Kallas
Ettekandja: abivallavanem Jaan Leivategija

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 14.02.2020 nr 8-5/977-1
Meie 13.03.2020 nr 6-5/20/2649-2

Triigi Külas Ninanuki detailplaneeringu
algatamisest ja keskkonnamõjude strateegilise
hindamise algatamata jätmisest
Lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 6 ja
planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 81 lg 1 edastasite Keskkonnaametile seisukoha võtmiseks ja
ettepanekute tegemiseks Saaremaa vallas Triigi külas asuva Ninanuki maaüksuse (kinnistu nr
1014134, katastritunnus 40302:001:0630, pindala 2,14 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)
üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise ja detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmise eelnõu ning lähteseisukohad1.
Planeeringuala asub tervikuna Läänemere ranna 200 m laiuses ehituskeeluvööndis ning
osaliselt Väinamere hoiualal2 ja ühtlasi Natura 2000 võrgustiku Väinamere linnu- ja
loodusalal3. Hoiuala kaitsekord tuleneb looduskaitseseaduse (LKS) §-dest 14, 32 ja 33.
Maaüksusel on registreeritud kaitse-eesmärgiks oleva metsakoosluste vanad loodusmetsad
(9010*) ja rannikukoosluse püsitaimestuga kivirannad (1210) esinemine. LKS § 32 lg 2
kohaselt on hoiualal keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine,
mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis
seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. Ehitustegevus on
kavandatud koosluse vanad loodusmetsad levikualal ja ranna ehituskeeluvööndis.
Ehitustegevust kavandatakse ajaloolises talukohas, kus on säilinud mitmed vundamendid.
Keskkonnaamet on seisukohal, et ehitustegevust selles asukohas on võimalik ellu viia LKS §
32 lg 2 tähenduses Väinamere hoiuala kaitse-eesmärke kahjustamata arvestades alljärgnevat.
Detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada järgnevaid ettepanekuid:
1.
Hoonestusalal on lubatud kasutada olemasolevaid vundamente (kordon, kelder, joonisel
parempoolne abihoone). Joonisel vasakpoolses asukohas hoonet ei ole asunud ning selle
rajamisega Keskkonnaamet ei nõustu (eeldab väärtusliku metsakoosluse raadamist).
2.
Keskkonnaamet ei nõustu metsamaa raadamisega soovitud õuemaa ulatuses (joonisel
sinise piiriga). Metsa puhul on tegemist kaitstava kooslusega vanad loodusmetsad ja
sellises mahus raadamine läheb vastuollu LKS § 32 lg-ga 2. Õuemaa (elamumaa krunt)
tuleb moodustada minimaalne ja seda olemasolevate vundamentide lähiümbruses.
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Raie on lubatud rajatavate hoonete ümbruses. Kõrghaljastus tuleb säilitada maksimaalses
ulatuses. Kõrghaljastuse säilitamise nõue tuleneb ka ranna kaitse-eesmärkidest (LKS §
34, § 37 lg 2), mis tähendab looduskoosluste säilitamist.
Elektriühendus tuleb tagada lokaalselt või olemasoleva pinnastee sisse rajatava
maakaabliga.
Reoveekäitlussüsteemina tuleb eelistada kogumismahutit, sest õuemaal pole immutamine
võimalik, kui sinna rajatakse ka puurkaev (tagada tuleb immutuskoha ja puurkaevu
vaheline 60 m kuja). Immutuskoha rajamine metsa eeldab raadamist, mis kaitstava
koosluse esinemise tõttu lubatud ei ole. Alternatiivne võimalus on rajada omapuhasti
immutusala hoonete lähedusse ning puurkaev sisemaa poole olemasoleva tee ääres
olevatele lagendikele. Veetrassi on võimalik tuua mööda pinnasteed.

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et KSH algatamata jätmise otsuses tuleb välja tuua kõik
KeHJS § 35 lg-s 5 toodud punktid. Käesoleval juhul on puudu KeHJS § 35 lg 5 p 6 kohane
informatsioon.
Keskkonnaamet on seisukohal, et lähtudes planeeringu eesmärkidest, planeeringuala
keskkonnatingimustest ja koostatud KSH eelhinnangust, ei kaasne teadaoleva
informatsiooni alusel planeeritava tegevusega eeldatavalt KeHJS § 2² mõistes olulist
keskkonnamõju looduskeskkonnale ning seetõttu ei ole KSH algatamine eeldatavalt
vajalik. Detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada punktides 1-5 esitatud
ettepanekuid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Toomas Padjus
keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
Lääne regioon

Kadri Tamm 452 7761
kadri.tamm@keskkonnaamet.ee
Allar Liiv 452 7766
allar.liiv@keskkonnaamet.ee
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Triigi küla Ninanuki detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise teade
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 8 ja keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu algatas 28. mai
2020 otsusega nr 1-3/30 Triigi külas Ninanuki detailplaneeringu ja jättis algatamata
keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Triigi külas ja hõlmab Ninanuki katastriüksust (tunnus
40302:001:0630. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha
hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine,
tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine,
Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses ca 30 m
kaugusel tavalisest veepiirist. Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt
planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktist 16 ja looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punktist 2.
Detailplaneeringuga muudetakse Leisi valla üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi ulatuse
osas.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna Saaremaa Vallavalitsus on
koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse
elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu
koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse
käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid,
analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre,
raekoda@saaremaavald.ee, 452 5002).
Koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas,
katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094).
Koostaja on DAGOpen OÜ (kontaktisik Jaan Kuusemets, dagopen@dagopen.ee, tel 4632024).
Kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee,
452 5002).
Tallinna 10, Kuressaare 93819 / registrikood 77000306 / 452 5000 / vald@saaremaavald.ee /
www.saaremaavald.ee

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Saaremaa vallamajas
Tallinna 10, ruumis 308. Digitaalselt on otsus kättesaadav Saaremaa valla kodulehel
https://www.saaremaavald.ee/algatatud-detailplaneeringud ja avalikus dokumendiregistris
http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/dokument/4312733

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaan Leivategija
abivallavanem
Kätlin Kallas, 452 5094
katlin.kallas@saaremaavald.ee
Sama: Keskkonnaamet
Riigimetsa Majandamise Keskus
Alar Karu
Siim Karu
Mihkel Karu
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TEHNILISED TINGIMUSED

360538

TAOTLUSE ESITAJA
Nimi / ärinimi

Isiku- või registrikood

DAGOpen OÜ

10058058

Kontaktaadress

Kontaktisik

Tänav / maja / korter

Sihtnumber

Maakond

Kärdla, Sadama tn, 15

92412

Hiiu maakond

Telefon

e-post

522 9032

tiiu@dagopen.ee;info@dagopen.ee

Nimi

Teet Elstein
Telefon

e-post

503 4055

teet@dagopen.ee

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT
Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress

Ninanuki Triigi küla Saaremaa vald Saare maakond
Tarbimiskoht

Katastriüksuse number

40302:001:0630
Minimaalne 1-faasiline lühisvool

Maksimaalne 3-faasiline lühisvool

Piirkonna alajaam

Jaotusalajaam

Toitefiider

Jaotusfiider

TOOTEVALIK
Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED
Faaside arv

Amprite arv

3

25 A

ELEKTRILEVI TEGEVUSED
Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab
Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
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TEHNILISED TINGIMUSED

360538

KLIENDI TEGEVUSED
1. Detailplaneeringuga näha ette koht uuele komplektalajaamale. Alajaama asukoht näha ette Liiva
kinnistule, tee äärde. Alajaama teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs. Uue
alajaama toide planeerida Triigi alajaama juurest, õhuliini mastist ,10 kV maakaabliga.
2. Ninanuki kinnistu elektrivarustuseks planeerida uuest alajaamast maakaabel ja kinnistu piirile liitumiskilp.
Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad.
3. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana, alajaamadele eraldi katastriüksusi
mitte moodustada.
5. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi
kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.
6. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ Saarte
piirkonna võrguplaneerija poole (Mati Kütt, tel. 5086289, Mati.Kutt@elektrilevi.ee).
7. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamist on võimalik teostada
läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: https://www.elektrilevi.ee/et/
teenused/projektide-kooskolastamine
8. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise
projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad.
Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada
Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
9. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida
liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu
sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA
Nimi

Koostatud: 05.10.2020

Mati Kütt

Kehtib kuni: 05.10.2022
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4. JOONISTE DIGITAALSETE KIHTIDE ÜLDINE INFO JA PLANEERINGULAHENDUSE KEHTESTATUD KIHTIDE NIMEKIRI
4.1 JOONISTE DIGITAALSETE KIHTIDE ÜLDINE INFO:
4.1.1 Jooniste digitaalsete kihtide koostamiseks kasutatud tarkvara ja tarkvara versioon:
- AutoCAD 2010 LT
4.1.2 Jooniste esituskujude mõõtkava ehk jooniste koostamise üldistusaste:
- Asendiskeem
M 1 : 10 000
- Tugijoonis
M 1 : 500
- Põhijoonis
M 1 : 500
- Tehnovõrkude joonis
M 1 : 6 000
- Üldplaneeringu muudatuse ettepaneku plaan
M 1 : 10 000
4.1.3 Jooniste digitaalsete kihtide koostaja või koostajate andmed isikute kaupa nimeliselt ja nende roll kihtide
koostamisel:
- Teet Elstein
4.2 PLANEERINGULAHENDUSE KEHTESTATUD KIHTIDE NIMEKIRI TABELINA:
Kihi/faili nimetus

Sisu kirjeldus

Muu oluline info

Ruutli_Tahkuna-DPMA.dwg
DP_hoonestus

Planeeritud maa-pealne hoonestusala välispiir

Tärkandmed seotud
positsiooni numbriga, mis
asuvad kihil DP_hoonestus

DP_juurdep
DP_krunt

Planeeritud juurdepääsuservituut
Planeeritud krundi piir

DP_Plan_ala

Planeeringuala piir

DP_tehno_mp-kaabel
DP_tehno_reovesi K11
DP_tehno_reovesi RVP
DP_tehno_vesi PK
DP_tehno_vesi V11
DP_transp_parkla

Planeeritud 0,4 kV elektri kaabelliin
Planeeritud krundi kanalisatsioonitoru
Planeeritud krundi reoveepuhasti
Planeeritud krundi puurkaev-pumpla
Planeeritud krundi veetoru
Planeeritud parkla

DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo
Juuni 2021

Tärkandmed seotud
positsiooni numbriga, mis
asuvad kihil DP_krunt
Tärkandmed seotud
positsiooni numbriga, mis
asuvad kihil Plan_ala
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5. KOOSKÕLASTUSED
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JRK NR

KOOSKÕLASTAV
ORGANISATSIOON
2

5.1 KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI
KOOSKÕLASTUSE NR
JA KUUPÄEV
3
4

KOOSKÕLASTUSE SISU

KOOSKÕLASTUSE ORIGINAALI
ASUKOHT
5
6

MÄRKUS
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