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1. NIMETUS 
JA NUMBER 

Lautri, Kadakamarja, Kadakajuure ja Kadakaoksa detailplaneering 
(Tirbi külas Lautri (59201:001:0908), Kadakamarja (59201:001:0907), 
Kadakajuure (59201:001:0909) ja Kadakaoksa (59201:001:0910) 
katastriüksused). 
PlanID Saaremaa vallas: DP-22-010 
Maa-ametis: 103972 

2. ALGATAJA 

  
  
 

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMISE ETTEPANEKU 
ESITAJA JA HUVITATUD ISIK: Energialevi OÜ 

 
ALGATAJA: Saaremaa Vallavolikogu 

 
3. EESMÄRK 
JA 
VASTAVUS 
ÜLDPLANEE-
RINGULE 

PLANEERINGU EESMÄRK: ehitusõigus sadamaehitiste, elamute ja 
abihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse planeerimine, ranna 
ehituskeeluvööndi vähendamine. 
PLANEERINGUALA LIGIKAUDNE SUURUS: ca 4,7 ha   
PLANEERINGU VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE: 
detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Pihtla valla rannaala üldplaneeringut 
sadama planeerimiseks, ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas ning minimaalse 
elamutevahelise kauguse vähendamiseks.  

4. PLANEE-
RINGU 
LÄHTE-
MATERJAL 

 
OLEMASOLEVATE KATASTRIÜKSUSTE SIHTOTSTARBED: Lautri 100 
% elamumaa, Kadakamarja, Kadakajuure ja Kadakaoksa 100% 
maatulundusmaa sihtotstarbega  
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 üldplaneeringuga: 
 Endises Pihtla vallas rannaalal jääb elamuehituses põhiliseks 

ühepereelamute ehitamine. Ehitustegevusel tuleb vältida häid põllu- ning 
metsamaid, liigrikaste biotoopidega alasid ja kasutusväärtusega 
maavarade või maa-ainesega alasid. Vältida tuleb suuremaid 
pinnavormide muutmisi juurdepääsu teede rajamisel või hoonete 
paigutamisel nõlvadele. 

 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. 

 Rannaalale ehitatavad ehitised peavad olema ka mere poolt vaadates 
visuaalselt esteetilised.  



 Kinnistu piirile ei tohi ehitada lähemale kui 5 m, kui üldplaneeringuga või 
ehitusmäärusega pole määratud teisiti. 

 Pihtla valla rannaala üldplaneeringu kohaselt on Tirbi poolsaarel 
reserveeritud elamualadel minimaalseks krundi suuruseks, mis saab 
ehitusõiguse, mitte vähem kui 0,5 ha ja elamute vaheliseks 
miinimumkauguseks minimaalselt 75 m. Väljaspool reserveeritud 
elamuala on üldplaneeringu kohaselt määratud elamutevaheliseks 
miinimukauguseks 100 m.   

 Planeeringuala asub väärtuslikul maastikul. 
  
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: soovitav jagada Lautri 
katastriüksus vastavalt kasutusele 
KRUNDI KASUTAMISE SIHTOTSTARBED: soovitav Lautri katastriüksus 
jagada kaheks: elukondlike hoonete (suvila ja saun) juurde maatulundusmaa 
sihtotstarbega krunt ja ranna-alale planeeritava sadama juurde tootmismaa 
sihtotstarbega krunt. Kadakamarja ja Kadakajuure elamumaa sihtotstarbega ja 
Kadakaoksa maatulundusmaa sihtotstarbega.   
LUBATUD SUURIM EHITISTE ARV KRUNDIL: määrata planeeringuga 
arvestades lähipiirkonna hoonestuslaadi 
LUBATUD SUURIM EHITISEALUNE PIND: määrata planeeringuga 
arvestades lähipiirkonna hoonestuslaadi 
KRUNDI HOONESTUSALA: määrata planeeringuga arvestades ranna 
ehituskeeluvööndit  
HOONETE TULEPÜSIVUSKLASS: TP3 

HOONETE KORRUSELISUS:  määrata planeeringuga arvestades 
lähipiirkonna hoonestuslaadi 
HOONETE MAKSIMAALNE KÕRGUS: määrata planeeringuga arvestades 
lähipiirkonna hoonestuslaadi 
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 arvestades lähipiirkonna hoonestuslaadi.  
VÄLISVIIMISTLUS: välisviimistluses keelatud imiteerivad materjalid 
EHITISTE VAHELISED KUJAD: vastavalt tuleohutusnõuetele 

LAMMUTATAVAD EHITISED: - 

SERVITUUDIALAD: määrata planeeringuga, juurdepääsu teele seada 
läbitavate kinnistu omanikega servituudid avaliku teeni. 
KOHUSTUSLIKUD EHITUSJOONED: määrata vajadusel planeeringuga 
JUURDEPÄÄSUD KRUNDILE: Vanamõisa-Laheküla teelt nr 5920004 ja 
Laheküla-Tirbi teelt nr 5920051.   
TÄNAVAD, TEED: määrata planeeringuga.   
Rajada ühendus Vanamõisa-Laheküla  teelt nr 5920004 (tunnus 
59201:005:0341) olemasoleva lautrikoha ja planeeritava sadamaga, 
soovituslikuks asukohaks Saadu ja Lautri kinnistu piiril olev tee. Sadamaalale 



tagada juurdepääs rajatavalt ja olemasolevalt teelt. 
Rajada ühendus Männioksa kinnistu juurdepääsuteega. 
Teemaa laius planeerida 4 m. Planeeritava juurdepääsutee katendi laius min. 
3,5 m. Kruuskatend. 
Kinnistute sissesõidud peavad juurdepääsuteega ristuma 90-kraadise või selle 
lähedase nurga all. Kinnistu sissesõidu laius valida selliselt, et tagatud oleks 
ka möödasõidukoha nõuded. 
  

PARKIMISTINGIMUSED: lahendada planeeritava krundi piires. Eraldi 
parkimiskohad näha ette elamu ja sadamaalale. 
 

HEAKORD JA HALJASTUS:  
Hoonestamisel arvestada olemasoleva kõrghaljastusega ja maastiku iseärasusi. 
Hoonete paigutamisel hoonestusaladele tuleb eelistada lagedamaid alasid, et 
võimalikult palju säilitada olemasolevat kõrghaljastust. Keelatud on lageraie. 
Hoonestusalal rakendada suuremate puude kaitset, et ehitustegevusel hoida 
puid. Kõigi ehitiste (hooned, teed, tehnovõrgud) rajamise käigus tuleb vältida 
mehaaniliste vigastuste tekitamist nendele puittaimedele, mida on võimalik 
säilitada. Ehitusel kasutada kergeid ehitusmasinaid, et alustaimestiku 
kahjustus oleks minimaalne. Ehitus- ja heakorratööde käigus ei tohi 
olemasolevat maapinda oluliselt tõsta või langetada ning oluliselt muuta 
maapinna taset kasvavate puude lähiümbruses. 
 

7. INSENER-
VÕRKUDE 
PROJEKTEE-
RIMISTINGI-
MUSED 

VEEVARUSTUS: veevarustus tagada uute puurkaevude baasil. Võib 
kasutada ka mitme kinnistu jaoks ühist puurkaevu.  
REOVEE KANALISEERIMINE: lahendada lokaalselt planeeringuga. 
Planeeringuala asub piirkonna puurkaevude geoloogiliste läbilõigete alusel 
kaitsmata põhjaveega piirkonnas. Reoveekäitluse lahendustena on võimalik: 
reovee kogumismahuti paigaldamine või omapuhasti rajamine (suublaks 
pinnas). Kui tegemist on ebaühtlaselt/hooajaliselt kasutatava kinnistuga, kus 
omapuhasti tõrgeteta tööd ei ole võimalik tagada, tuleb eelistada reovee 
kogumismahuti paigaldamist. 
Pinnasesse on lubatud immutada ainult bioloogiliselt puhastatud heitvett. 
Omapuhasti imbsüsteemide asukohad peavad olema kaevudest vähemalt 60 m 
kaugusel. Kui reoveekäitlussüsteemi või selle osa kuja ulatub 
naabermaaüksusele, on vajalik naabermaaüksuse omaniku poolne kirjalik 
kooskõlastus reoveekäitlussüsteemi ehitusprojektile (imbsüsteemi 50 m kuja 
näiteks seab kitsenduse naabermaaüksusele puurkaevu rajamise suhtes).  
SADEMEVEE KANALISEERIMINE: lahendada planeeringuga 

ELEKTRIVARUSTUS: lahendada planeeringuga 

SIDEVARUSTUS: lahendada planeeringuga  
SOOJAVARUSTUS: lahendada planeeringuga 

 

8. KOOSTÖÖ 
JA 
KAASAMINE  

+ Päästeamet  
+ Keskkonnaamet 
+ menetlusosalised 

9. PLANEE-
RINGU 
KOOSSEIS JA 
VORMIS-

 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 



TAMINE 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. 

11. PLANEE-
RITAV ESI-
ALGNE AJA-
KAVA (ajakava 
võib muutuda 
olenevalt 
detailplaneerin-
gu koostamise 
menetluseta-
pide tegelikust 
ajakulust).  
 

Detailplaneering tuleb kehtestada 3 aasta jooksul selle algatamisest. 
DP algatamine 17. nädal 2022 
DP eskiislahenduse koostamine 18. -26. nädal 2022 
DP eskiislahenduse avalikustamine 30 päeva+teavitamine 14 päeva enne 
DP lahenduse täpsustamine 33.-36. nädal 2022 
DP kooskõlastamine ja esitamine 
arvamuse avaldamiseks 

30 päeva 

DP vastuvõtmine 39. nädal 2022 
DP avalikustamine 30 päeva+teavitamine 14 päeva enne 
DP korrigeerimine vajadusel 46.-47. nädal 2022 
DP esitamine heakskiitmiseks 
Rahandusministeeriumile 

60 päeva 

DP kehtestamine 4. nädal 2023 
 


