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SELETUSKIRI Atla külas, Elda vaatluspunkti detailplaneeringu 
eskiislahendusele. 

1. Olemasolev olukord 

Planeeringu ala asub Saaremaa lääneosas, Atla külas. Planeeritavateks 
maaüksusteks on Elda vaatluspunkt mü 44001:002:0235.  
Maaüksus asub Vilsandi rahvuspargi alal ja Läänemere ranna ehituskeelu 
vööndis.  

Planeeritava katastriüksuse pindala on 4130 m²  

 

 
            Planeeritava ala asukoht 
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Planeeritavate kinnistute andmed 
 

Planeeritaval alal kehtivad seadusjärgsed kitsendused 

Kitsenduse alus 
Kitsenduse 
ruumiline ulatus 

Isik või asutus, 
kelle pädevuses 
on hinnata 
ehitusprojekti 
vastavust 
kitsendusele. 

Kitsenduse sisu 

Looduskaitseseadus Kogu planeeritav ala Keskkonnaamet 

Planeerintav ala 
asub Vilsandi 
rahvuspargi alal, 
kaitseala (Atla pv) 
piiranguvööndis 

Keskkonnaseadustiku 
üldosa seadus1 

Läänemere avaliku 
kasutusega 
kallasrada 10 m 
kaldast 

Saaremaa vald  
Planeeringualal 
asub kallasrada  

Veeseadus 
20 m tavalisest 
veepiirist 

Saaremaa vald 
Planeeringualal 
asub 
veekaitsevöönd  

Looduskaitseseadus 
200 m tavalisest 
veepiirist 

Saaremaa vald 
Planeeringualal 
asub Läänemere 
ehituskeeluala  

Looduskaitseseadus 
200 m tavalisest 
veepiirist 

Saaremaa vald 

Planeeringualal 
asub Läänemere 
ranna 
piiranguvöönd  

Elda vaatluspunkt kü. asub Elda pangal Heldama katastriüksuse sees, endisel 
Heldama ehk Elda talu maal. Piki randa kulgeb madal paeastang, mille serval on 
mitmeid militaarkaeveid (sh II maailmasõja ajast?). Läheduses on endise Kallaste 
talu maale rajatud Hülgeranna talu.  

Maaüksuse sihtotstarve on riigikaitsemaa, kuid sihipäraselt kasutamata. 

Juurdepääs alale on üle eramaade olemasoleva tee kaudu. 

Ajaloost 
Austla piirivalvekordoni üks vaatluspost asus Elda pangal. 1992. a võttis Austla 
kordoni ning selle TVP-d Venemaa piirivalvelt üle Eesti Piirivalveamet. EV 
Valitsuse korraldusega nr 327-k 27.08.92 anti need Piirivalveameti kasutusse. 
Katastriüksus 44001:002:0235 „Elda tehnilise vaatluse punkti” registreeriti 29. 

Krundi 
aadress 

Krundi omanik 
seisuga 
18.01.2021 

Krundi 
pindala 

Krundi 
sihtotstarve 

Katastri 
tunnus 

Kinnistu 
number 

Elda 
vaatluspunkt 
mü 

Maria Paulina 
Tamander 
(isikukood 
46311280047) 

4130 m² 
Riigikaitsemaa 
100% 

44001:002:0235 1286034 
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novembril 2000. a. Oma istungil 15.06.2006 otsustas EV Valitsus Elda tehnilise 
vaatluse punkti kinnistu kui riigivara tasuta üle anda  
6. oktoobril 2010 ja 15. detsembril 2014 registreeriti katastriüksuse andmete 
muudatused (vähendati ehitiste aluse maa pindala? ja k-ü nimeks pandi „Elda 
vaatluspunkt”), sihtotstarve on endiselt „riigikaitsemaa 100%”.  (allikas: Projekt 
„Eesti 20. sajandi (1870-1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs“, 
„Atla tehnilise vaatluse post Saaremaal Lümanda vallas“, koostaja Jüri Pärn 
2015)  

Kinnistul on ajalooliselt asunud torn ja neli hoonet (operaatorihoone, 
prožektorihoone, diislihoone ja kütusehoidla). Nendest on säilinud osaliselt 
operaatorihoone ja torn.  

2. Vastavus üldplaneeringule 

Maa-alal kehtib Lümanda valla üldplaneering. Üldplaneeringu maakasutuse järgi 
asub Elda vaatluspunkti maa-alal puhke- ja virgestusmaa ning maaüksusele on 
määratud infopunkt/tahvel asukoht. Üldplaneeringu joonisel on markeeritud 
endiste hoonete asukohad.  

Lisaks säilinud vaatetornile ja hoonele, soovitakse rajada kinnistule 2 uut hoonet. 
Hoonetesse soovitakse rajada stuudio erinevate kunstiharudega (keraamika, 
maal, filmikunst jmt) tegelemiseks ning töötoad. Krundi kasutusotstarve on 
planeeritud väikeettevõtluse hoone maa. 

Uute hoonete rajamise eelduseks on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. 
Lähtuvalt sellest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. 

Väljavõte Lümanda valla üldplaneeringu maakasutuse kaardist. 

 

3. Üldiselt planeeringulahendusest 

Käesolevaga on Elda vaatluspunkti krundil kavas rekonstrueerida olemasolev 
operaatorihoone ja vaatlustorn. Lisaks on kavandatud kaks uut hoonet ehitisaluse 
pinnaga kuni 60 m².  
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endiste hoonete asukohtadele  

Krundi kasutusotstarve on kultuuri- ja puhkeehitiste maa.  

Juurdepääs alale on üle eramaade olemasoleva tee kaudu.Krundi ehitusõigus 

Lubatud hoonete maks arv krundil:   4  

Maksimaalne ehitisalune pind: 205 m² (üks hoone maksimaalselt 
60 m²)  

4. Tehnovõrgud 

Vesi 
Olmevee saamiseks on kavandatud puurkaev hooldusalaga 10 m. 

Kanalisatsioon 
Saare maakonna põhjaveekaitstuse kaardi järgi asub planeeringuala kaitsmata 
põhjaveega piirkonnas. 
Keskkonnaministri 15.11.2019 määruse nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning 
heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused1“ 
§ 8. järgi on lubatud heitvett pinnasesse juhtida: 

 kuni 5 m³ ööpäevas nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee 
mehaanilist puhastamist juhul, kui puhastatakse ainult olmereovett, mis ei 
sisalda vesikäimlast pärit reovesi; 

 kuni 10 m³ ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel 
pärast reovee bioloogilist puhastamist. 

Elda vaatluspunkti maaüksusele on kavandatud biopuhasti, millest väljuv 
puhastatud heitvesi immutatakse pinnasesse. 

Elekter 
Kuna võimalik elektrivõrguga liitumine asub kaugel, siis on maaüksusele 
kavandatu päiksepaneelid koos akupangaga ning elektrigeneraator.  
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