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 Saaremaa Vallavolikogu  
26.02.2021. a otsusele nr  1-3/10  

  
 

  

DETAILPLANEERINGU 

LÄHTESEISUKOHAD 

                                       

 

1. NIMETUS Nigola detailplaneering (Nigola katastriüksus Kailuka külas, katastriüksuse 

tunnus 71401:001:0542).  

2. ALGATAJA 
  
  
 

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMISE ETTEPANEKU 

ESITAJA JA HUVITATUD ISIK:   Tõnu Teder 

 

ALGATAJA: Saaremaa Vallavolikogu 

 

3. EESMÄRK 

JA 

VASTAVUS 

ÜLDPLANEE-

RINGULE 

PLANEERINGU EESMÄRK: katastriüksuse jagamine elamukruntideks, neile 

ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, 

keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse 

lahendamine.     

PLANEERINGUALA LIGIKAUDNE SUURUS:  ca 11,04 ha 
PLANEERINGU VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE: kooskõlas kehtiva 

Pihtla valla rannaala osaüldplaneeringuga. 

4. PLANEE-

RINGU 

LÄHTE-

MATERJAL 

 

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:  Pihtla valla rannaala osaüldplaneeringuga: 

1. Vältida tuleb suuremaid pinnavormide muutmisi juurdepääsu teede 

rajamisel või hoonete paigutamisel nõlvadele.  

2. Uute hoonete ehitamisel tuleb järgida väljakujunenud planeerimisviisi ja 

hoonestuslaadi. Uued ehitised peavad olema nii põhiplaanis kui mahus 

lähedalasuvate sarnaste gabariitide ja katusekuju- ja kalletega. Vältida 

tuleb abihoonete juhuslikku ja plaanipäratut ehitust. Abihooned ja nende 

välisviimistlus peaksid sobima elamutega.  

3. Pihtla vallas sätestatakse elamukrundi suuruseks rannaalal reeglina 1 ha, 

mis saab ehitusõiguse.  

4. Elamukrundi miinimum laius ei tohi olla kitsamas suunas alla 50 m.  

5. Kahe maja miinimumkaugus ei tohi olla alla 100 m. 

OLEMASOLEV DETAILPLANEERING: puudub 

5. UURINGUD Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringu-

lahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, 

ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. 

6. EHITUSLI-

KUD JA 

ARHITEK-

TUURSED 

NÕUDED 

TERRITOORIUMI KRUNTIDEKS JAOTUS: planeeringualal moodustatakse 

kuni 4 elamukrunti. Määrata lähiaadressid.  

KRUNDI SIHTOTSTARVE: elamumaa ja/või maatulundusmaa (vajadusel 

eraldi transpordimaa krunt).  
LUBATUD SUURIM EHITISTE ARV KRUNDIL: kuni 4 (1 elamu ja 3 

abihoonet) 
LUBATUD SUURIM EHITISEALUNE PIND: määrata planeeringuga 



arvestades olemasolevat hoonestust lähipiirkonnas.  
KRUNDI HOONESTUSALA: määrata planeeringuga, analüüsides 

planeeringuala ja ümbritsevat keskkonda ning arvestades kaitsealuse taimeliigi 

kasvukohta (vt ka HEAKORD JA HALJASTUS).  
HOONETE TULEPÜSIVUSKLASS: TP3 
HOONETE KORRUSELISUS: elamu kuni 2 korrust, 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 vajadusel 

planeeringuga.  

VÄLISVIIMISTLUS: määrata planeeringuga.   

KRUNDI PIIRID JA PIIRDED: lahendada planeeringuga, säilitada 

olemasolevad kiviaiad.  

EHITISTE VAHELISED KUJAD: vastavalt tuleohutusnõuetele. 
LAMMUTATAVAD EHITISED: - 
SERVITUUDIALAD: määrata planeeringuga. Vanamõisa-Kailuka tee osas on 

avalik kasutus kuni Peedu katastriüksuseni (59201:005:0564).  

KOHUSTUSLIKUD EHITUSJOONED: määrata vajadusel planeeringuga 

JUURDEPÄÄSUD KRUNDILE: juurdepääs planeeringualale riigimaanteelt nr 

21135 Püha-Vanamõisa tee Vanamõisa-Kailuka tee nr 5920047 kaudu. 

Vanamõisa-Kailuka tee on avalikult kasutatav kuni Peedu katastriüksuseni 

(59201:005:0564), edasine tee kasutus lahendada servituudiga. Planeeringuala 

sisesed juurdepääsuteed lahendada servituudiga. Planeeringualale planeerida 1 

juurdepääsutee mahasõiduga Vanamõisa-Kailuka teelt, teine mahasõit 

lahendada võimalusel ühiselt Koolitare katastriüksusega (59201:001:1038).    

TÄNAVAD, TEED: määrata planeeringuga. 

PARKIMISTINGIMUSED: lahendada planeeritava krundi piires, lahendada 

vastavalt EVS 843:2016 parkimisnormatiivile. 
HEAKORD JA HALJASTUS:  

Vätta poolsaar on üldplaneeringu kohaselt tervikuna väärtusliku maastiku ala. 

Olemasolevaid piirkonnale omaseid ja miljööd toetavaid maastikuelemente 

(kiviaiad, kivihunnikud, üksikud suured puud, puudegrupid) tuleb 

maksimaalselt säilitada ning planeeringuga väärtustada. Hoonestusalade 

kavandamisel arvestada muuhulgas eelpool nimetatud maastikuobjektidega. 

Hoonestusalad määrata võimalikult väikesed, et kujuneks piirkonnale omased 

kompaktsed õued. Juurdepääsude kavandamisel eelistada olemasolevaid 

joonelemente. Järgida naabruses vanemates külaosades traditsiooniliselt 

kujunenud teedestruktuure ja joonte kuju, mitte kavandada sirgeid ja 

läbilõikavaid juurdepääsuteid. Detailplaneeringu koosseisus anda olemasoleva 

taimestiku kirjeldus ning sellest lähtuvad haljastuse ja heakorra põhimõtted. 

Hoonestusala ja hoonete paigutamise põhimõtted määrata nii, et minimaalselt 

kahjustatakse III kaitsekategooria taimeliigi, aas-karukella (Pulsatilla 

pratensis) kasvukohta. Säilitada maksimaalselt ala looduslik ilme.  

Planeeringulahenduse koostamisel arvestada III kaitsekategooria linnuliigi, 

punaselg-õgija (Lanius collurio) levikualadega. Selleks säilitada 

hoonestusaladest väljapoole jääv osa looduslikuna ja säilitada olemasolev 

haljastus maksimaalselt. Vältimaks punaselg-õgija võimalikku pesitsust, tuleks 

vajalikke raie- ja raadamistöid vältida pesitsusajal.   

Planeerida asukoht liigiti kogutud jäätmete mahutitele, millele peab olema 

tagatud piisava laiuse, vaba kõrguse ja kandevõimega ning tasane 



juurdepääsutee ca 26 tonnisele jäätmeveokile regulaarse jäätmeveoteenuse 

osutamiseks soovitavalt koos jäätmeveoki ümberpööramisvõimalusega, kui 

mahutid asuvad tupiktee lõpus. 

Ruumilise lahenduse koostamisel ja arhitektuursete-ehituslike-kujunduslike 

tingimuste määramisel lähtuda lähiümbruse hoonestusstruktuuri ja 

väljakujunenud keskkonna analüüsist. Lahendused planeeringus põhjendada.  

7. INSENER-

VÕRKUDE 

PROJEKTEE-

RIMISTINGI-

MUSED 

VEEVARUSTUS: lahendada lokaalselt planeeringuga, võimalusel kavandada 

ühiste tehnosüsteemide rajamine (ühine puurkaev).   

REOVEE KANALISEERIMINE: lahendada lokaalselt planeeringuga, 

võimalusel kavandada ühiste tehnosüsteemide rajamine 

(reoveesüsteem/imbsüsteem). 

Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud põhjavee kaitstuse kaardile tuginedes 

asub kinnistu kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal.  

Detailplaneeringus kirjeldada põhimõtteline tehniline lahendus ning süsteemide 

ja nendega kaasnevate kitsenduste võimalik ruumiline paiknemine.  Reovee 

kohtkäitluse kavandamisel lähtuda muuhulgas reovee kohtkäitluse ja äraveo 

eeskirjast Saaremaa vallas (https://www.riigiteataja.ee/akt/412062019008). 

Kaitsmata/nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel on üldiselt aktsepteeritud nii 

kogumismahuti (lubatud on paigaldada nõuetele vastavat, sertifitseeritud 

lekkekindlat kogumismahutit, mida tühjendatakse nõuetekohaselt 

purgimissõlme) kui ka omapuhasti paigaldamine tingimusel. Omapuhasti 

rajamine võimalik tingimusel, et selle jaoks on võimalik leida sobilik asukoht 

puurkaevu(-de) suhtes. Kinnistul või sellest mõistlikus kauguses puuduvad 

esmapilgul heitveesuublaks sobilikud veekogud, mistõttu tuleb ainsa suublana 

kõne alla pinnas (heitvee pinnasesse immutamine). Kui kinnistu kasutus on 

hooajaline/ebaühtlane ning reoveetekke iseloom või looduslikud olud ei 

võimalda reoveepuhasti tõrgeteta tööd, tuleb eelistada reovee kogumismahuti 

paigaldamist. Omapuhasti(-te) kavandamisel tuleb arvesse võtta alljärgnevat: 1) 

Omapuhasti kavandamisel ühendada sellega kõik kinnistu hooned, milles on 

kavandatud reoveeteke; 2)  kui suublaks on pinnas, võib kaitsmata põhjaveega 

alal pinnasesse immutada vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett (kuni 10 

m3/ööpäevas). Reoveesüsteemiga kaasnevad kitsendused tuleb eelistatult 

mahutada asukohakinnistu piiresse; 3) septiku, annuspuhasti või muu pealt 

kinnise mahuti kaugus elamust vähemalt 5 m; 4) puhasti peab jääb elamust 

valdavate tuulte suhtes allatuult (välja arvatud kinnised süsteemid) ning 

kaevu(de) ja põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu; 5) omapuhasti rajamisel 

määrata või mõõta omapuhasti imbsüsteemi väljavalitud asukohas põhjavee 

kõrgeim tase maapinnast: koht on sobilik, kui reovee immutussügavuse ja 

põhjavee kõrgeima taseme vahele jääb aastaringselt üle 1,2 m – kaitsmata 

põhjaveega aladel on seega tihtipeale vajalik imbsüsteemi peenrasse tõstmine; 

6) imbsüsteemi kavandamisel eelistada (eriti kaitsmata põhjaveega 

piirkondades) heitvee hajutatult pinnasesse immutamise süsteem (kiirtega 

lahendus tagab ühtlasema ja hajusama pinnasesse imbumise, kui imbkaev või 

imbtunnel). 

SADEMEVEE KANALISEERIMINE: lahendada planeeringuga 

ELEKTRIVARUSTUS: lahendada planeeringuga.  

SIDEVARUSTUS: lahendada planeeringuga  

SOOJAVARUSTUS: lahendada planeeringuga 

8. KOOSTÖÖ 

JA 

KAASAMINE  

 

+ Päästeamet 

+ Elektrilevi OÜ 

+ Keskkonnaamet  



+ MUU (isikud, kelle õigusi planeering puudutab)  

9. 

PLANEERIN-

GU 

KOOSSEIS JA 

VORMIS-

TAMINE 

 DETAILPLANEERINGU KOOSSEISU JA VORMISTAMISE NÕUDED 

Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele 

ja ülesehitusele esitatavad nõuded“  

Saaremaa Vallavalitsuse 09.05.2018 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. 

 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 

10. PLANEE-

RINGU 

ESITAMINE 

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. 

 

http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/dokument/3076812

