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1. SELETUSKIRI 
1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid.  

Käesoleva detailplaneeringu koostamise aluseks on:  

1) Taivi Väliga sõlmitud töövõtuleping nr. TV_0121_DP; 

2) Kipi külas Suure-Vatsliku kinnistu osalise detailplaneeringu koostamise algatamine ning 

lähteseisukohtade kinnitamine, Saaremaa Vallavalitsuse XX.XX.2021 korraldus nr YYY. 

Detailplaneeringu koostamisel on juhindutud Eesti Vabariigis planeerimist ning vara ja 

maaomandit reguleerivatest seadustest ja õigusaktidest. Arvestatud on Saaremaa valla 

üldplaneeringuga ja ehitusmäärusega. 

 

2. Teostatud uuringud.  

Planeeritava ala topo-geodeetilise alusplaani on mõõdistanud osaühing Geodeesiabüroo, reg. 

nr 10104500, Litsentsid: 772MA; 695MA-k; kutsetunnistus nr. 156403 geodeet tase 7, Saare 

maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Tolli tn 7, 93818, +3724539975, geodeesia@tt.ee, 

mõõdistaja Oliver Kitt, juhataja Õnne Arge. "Suure-Vatsliku maaüksusele ratsamaneezhi 

kavandamiseks geodeetiline alusplaan, Saare maakond, Saaremaa vald, Kipi küla", töö nr G-20/2-

21, mõõdistatud 26.02.2021. Koordinaadid L-Est 97, kõrgused EH2000 süsteemis. Lähtereeper RGP-

5062 H=16.065, tehniline reeper - lauda sokkel H=9.20. 

Geoloogilised uuringud teha vajadusel vastavalt planeeritud hoonete valitud asukohale.  

Vastavalt Eesti radoonisriski kaardile paikneb planeeritav ala normaalse radoonirsikiga alal (30-50 

kBq/m3). Vajadusel teha radooniriski uuringud ning arvestada radooniohu vähendamisega uute 

hoonete projekteerimisel ja ehitamisel. 

 

3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus.  

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine, uuele kinnistule ärimaa 

sihtotstarbe määramine, uuele kinnistule hoonestusõiguse määramine ratsamaneeži ja 

teenindavate abihoonete ehitamiseks, uue kinnistu tehnovõrkudega varustamise lahendamine. 

Ehitusõigus planeeritakse kinnistule ühe ratsamaneeži ja kuni nelja abihoone rajamiseks, 

abihooneid on lubatud ehitada kokku põhihoonega. 

Detailplaneeringu koostamise vajaduse põhjenduseks võib välja tuua omaniku soovi arendada 

kohalikku hobusekasvatust. Koostatav detailplaneering võimaldab planeeritaval kinnistul selleks 

võimalused. 

 

4. Praegune olukord.   

Planeeritav ala asub Kipi külas, Suure-Vatsliku kinnistul, Kilgi - Rüüsa kohalikust teest kirdes. Suure-

Vatsliku kinnistu on 49.66 ha suur, kinnistu edelaosas on üks hoone (koresöödahoidla). Juurdepääs 

planeeritavatele kinnistutele on Kilgi - Rüüsa teelt (kruuskattega tee, laiusega ~3.5 m). 

Kinnistul paikneb mõõdistatud osas kiviaed. Reljeefilt on maa-ala tasane. 
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4.1. Piirangud  

Mõõdistatud alal kinnistul piirangud puuduvad. 

 

5. Kontaktvöönd.  

Kontaktvööndi ulatus on kinnistu ja sellest kuni ~300 m kaugusel jäävad alad. 

Kontaktvööndi alal on valdavalt maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud, transpordimaa 

sihtotstarbega on Kilgi - Rüüsa kohalik tee. Alale jäävad Vatsliku, Varjaskopli, Allika, Kalda ja Kilgi 

talukohad. Kontaktvööndi ala lõunaosas asub Terassoo. Ala on valdavalt metsane. 

Planeeringud kontaktvööndi alal: algatatud detailplaneeringud puuduvad, vastuvõetud 

detailplaneeringud puuduvad, kehtestatud detailplaneeringud puuduvad. 

Kontaktvööndi alal on hooned sobitatud taastuvasse vaheldusrikkasse looduskeskkonda, hoonete 

paiknemisel tänava ehitusjoont ei tuvasta. Kinnistud on valdavalt ebakorrapärase kujuga. 

Kokkuvõttes võib öelda, et koostatava detailplaneeringu lahenduse elluviimisel ruumiline olukord 

hakkab sarnanema kontaktvööndis oleva olukorraga, lähiala tehiskeskkond oluliselt ei muutu. 

 

6. Planeering ja ehitusõigus.  

6.1.1. Asula eripära arvestava asustuse planeerimine. 

Uus hoonestus planeeritaval maaüksuse osal arvestab olemasoleva tehis- ja looduskeskkonnaga. 

Uus hoonestus on ette nähtud projekteerida tagasihoidliku vormikeelega, mis tagab, et lähialadelt 

vaadelduna ei teki visuaalset reostust. Hoonete projekteerimisel on nõutud kinnistu (reljeef, 

haljastus), lähinaabrite ja piirkonna miljööga sobivusega arvestamist. Planeeritav hoonestus võib 

erineda lähiala hoonestustavast, eelistatud on utilitaarne lähenemine. Hoonestustingimuste 

väljatöötamisel on arvestatud lähipiirkonnas väljakujunenud ruralistliku hoonestuslaadiga. 

 

6.1.2. Inimtegevusest lähtuva kahju piiramiseks rakendatavad abinõud. 

Kavandatavas hoonestuses ei teki olmereovett. Kavandatava tegevusega ei teki olmeprügi. 

 

6.2. Planeerimispõhimõtted. 

Planeeritav ala lahendatakse vastavalt joonisel 04 “Põhijoonis” toodule. Suure-Vatsliku kinnistu 

lõunaosast eraldatakse 14834 m2 suurune trapetsikujuline kinnistu, millele määratakse ärimaa 

sihtotstarve. Hoonestusala (põhijoonisel punase viirutusega) on ette nähtud loodaval kinnistul 

alale, mis jääb kinnistu piiridest 4.0 m kaugusele. Maksimaalne lubatud ehitisealune pind on kuni 

20% kogu loodava kinnistu pindalast. 

 

6.2.1. Planeerimislahendus - teed, kinnistud, hoonestusalad. 

Hoonestusalade paigutamisel on arvestatud tellija soovi ja olemasoleva olukorraga, kavandatud 

hoonestusala arvestab olemasoleva olukorraga. Hoonestusala jääb krundi piiridest 4.0 m 

kaugusele. Hoonete ja rajatiste soovituslik paiknemine on näidatud joonisel 04 “Põhijoonis”. 
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6.2.2. Vastavus kõrgematele planeeringutele. 

Detailplaneering ei sisalda kontaktvööndi alal kehtivate planeeringute muutmise ettepanekuid. 

Detailplaneering ei sisalda kontaktvööndi alal koostatavate planeeringute muutmise 

ettepanekuid. Detailplaneering vastab kehtivale Saaremaa valla üldplaneeringule. 

 

6.2.3. Muud rajatised ja väikevormid. 

Hooneprojektide koosseisus on soovituslik koostada kruntidele heakorrastusprojektid, mille järgi 

rajada uus haljastus ning piirdeaiad. Piirdeaedade asukohad lahendada hooneprojekti 

koosseisus. 

 

6.3. Ehitusõigus.   

Loodava Väike-Vatsliku kinnistu lubatud hoonetealune pind on 3000 m2, maksimaalne lubatud 

suletud brutopind on 6000 m2. Hoonestusala piires võib ehitada ühe ühe- kuni kahekorruselise 

ratsamaneeži ja kuni neli ühekorruselist abihoonet eraldiseisvana või põhihoonega 

kokkuehitatatult. Põhihoone hoonealusest pinnast 0…100% võib olla kahekorruseline. 

Katusekalded on vahemikus 0°…50°, põhihoonete kõrgus max 14.0 m, abihoonete kõrgus max 5.0 

m, mõõdetuna maapinnast. Hoone maksimaalsest kõrgusest tohib ehitada vähesel määral 

kõrgemale korstnaid ja paigaldada muid tehnoseadmeid, mis on hoone toimimiseks vajalikud. 

Hoone sokli kõrgus ja hoonete esimese korruse põrandapinna absoluutkõrgus määrata 

arhitektuurse projekti ja vertikaalplaneeringuga, ent mitte kõrgem kui ±0.000 = ABS +9.500. 

Hoonete projekteerimisel tuleb jälgida nende sobivust väljakujunenud miljööga piirkonda. 

Välisilmelt peavad olema hooned tagasihoidliku ja utilitaarse vormikeelega, historitsistlike ja 

järeleaimavate stiilide ja ehisdetailide kasutamine ei ole lubatud. Asukoha eripära arvestades 

soositakse projekteeritavate hoonete naabruskonnas levinud vormikeele kasutamist. 

Lubatud on ehitada PVC-kattega tööstuslikke telkehitisi ja kasutada nende tehaselisi 

viimistlusmaterjale. Muude hoonete puhul on lubatud välisviimistluseks kasutada traditsioonilisi 

materjale - peamisena puitu (laudis), millega kombineerida valikuliselt looduskivi, tellist ja/või 

krohvi. Katusekatetena kasutada rullmaterjali, savikivi või valtsplekki. Imiteerivate materjalide 

kasutamine välisviimistluses peab olema põhjendatud hoone kasutuse eripärast tulenevate 

nõuetega. Välisviimistlusmaterjalide nõuded kehtivad nii põhi- kui ka abihoonetele. Abihooned ja 

piirded peavad sobituma põhihoone arhitektuuriga. 

Kruntidele ulatuvad piirangud (kaitsevööndid) on kantud planeeritava ala plaanile ja ehitusõiguse 

tabelisse (vt 04 “Põhijoonis”). 

 

6.3.1. Raietööd 

Kinnistul tuleb vajalikud alad võsast ja puudest puhastada. Eelistatavalt mitte likvideerida ühtegi 

elujõulist haljastuspuud, neid on soovituslik vajadusel ümber istutada. Kõrghaljastuse likvideerimist 

ja asendusistutust kajastada vajadusel hoonete kohta koostatavate projektide koosseisus 

vastavalt kohaliku omavalitsuse määrustele. 
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7. Liiklus ja parkimine. 

Juurdepääs planeeritavatele kinnistutele toimub kohalikult teelt Kipi - Rüüsa. Teedel-tänavatel 

puuduvad kõnniteed, vähese liiklusintensiivsuse tõttu vajaduse nende järgi puudub. Sajuvete 

eemaldamine lahendada vertikaalplaneerimisega hooneprojekti koosseisus.  

Parkimine on lahendatud kinnistul. Parkimiskohtade vajadus on tuletatud vastavalt EVS 843:2016 

Linnatänavad. Projekteeritud hoone parkimisnormatiiv ei ole tabel 9.1 määratud, lähim analoog 

oleks spordisaal nõudega 1 koht ehitise 25 m2 brutopinna kohta (väikeelamute alal), hoonest 

maneeži osa pind on ~1000 m2, mis teeb parkmiskohtade nõudeks 40 kohta. Tegelik kasutus on 

vastavalt võimalikele hobuste arvule kuni 20. Planeeringus on näidatud 20 kohta krundil, aga 

vajadusel saab lühiajaliselt (näiteks võistluste toimumise ajal) saab luua lisakohti sobilikele 

haljasaladele.  

Kohaliku tee omanik ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks. 

Arendustegevusega seotud teele mahasõitude kavandamise korral on nende projekteerimine 

ning väljaehitamine arendaja kohustus. Tee-ehitusprojekte võib koostada vaid vastavat pädevust 

omav isik. 

 

8. Heakorrastus. 

Hoonestusalade planeerimisel on arvestatud, et olemasolevaid puid peaks likvideerima 

minimaalselt. Ehitusega rikutud kohtades taastada muru. Piirdeid võib rajada vastavalt 

kavandatavatele hobusekoplitele. Jäätmed koguda sorteeritult konteineritesse, mis paigutada 

krundile rajatud betoonalustele.  

 

9. Vertikaalplaneerimine.  

Vertikaalplaneerimisega juhtida sademeveed katustelt ja kõvakattega pindadelt hoonetest 

eemale ja immutada pinnasesse. Vältida sademevete valgumist naaberkruntidele, krundi 

maapinda ei tohi tõsta kõrgemale naaberkinnistute pinnast. Hoonete 0.00 ettepanek vt. joonis 04 

“Põhijoonis”. Planeeritud kõrgusmärke vajadusel korrigeerida vastavalt geoloogilistele uuringutele 

ja teeprojektile. 

Vertikaalplaneeringud lahendada hoonete eelprojektide mahus selliselt, et on takistatud 

sademevete valgumine naaberkinnistutele ja avalikele aladele. Sademeveed immutada omal 

kinnistul. 

 

10. Planeeritava ala bilanss. 

1. Planeeritav ala   ~1.5 ha 

2. Maatulundusmaa  481949 m2 

3. Ärimaa    14834 m2 

4. Suletud brutopind (plan. hooned) 6000 m2 

5. Põhihoonete arv   1 

6. Abihoonete arv   4 

7. Parkimiskohti   20 
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11. Keskkonnakaitse nõuded.  

Kinnistu planeerimisel ja hoonestusalade määramisel on lähtutud vajadusest võimalikult vähe 

kahjustada olemasolevat haljastust. Ehitatavate hoonete vee-, kanalisatsiooni-, elektrivarustus 

toimub lähialal olevate tehnovõrkude kaudu. Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud 

radooniriskiga alade kaardile („Eesti pinnase radooniriski kaart“ 2019) jääb detailplaneeringu ala 

normaalse radooniriskiga piirkonda (10-30 kBq/m3). Enne hoonete projekteerimist ja reaalset 

ehitamist teostada detailsem radoonialane uuring ning arvestada radooniohu vähendamisega 

uute hoonete projekteerimisel ja ehitamisel. 

Jäätmed koguda sorteeritult konteineritesse. Krundi valdaja peab järgima Saaremaa valla 

jäätmehoolduseeskirja. Olmeprügi kinnistul ei teki. Krundil taastada ehitusega rikutud kohtades 

muru. Sissepääsuteed ja parkimisplatsid sillutada või asfalteerida või katta tolmuvaba kattega,  

vähe (harva) kasutatavatel parkimisaladel on võimalik rajada ka tugevdatud alusega murualad. 

Vertikaalplaneerimisega juhtida sademeveed katustelt ja kõvakattega pindadelt hoonetest 

eemale ja immutada pinnasesse. 

 

11.1. Keskkonnamõju hindamisest. 

Kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei 

kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas kavandatav tegevus 

kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul kavandatav tegevus 

kuulub KeHJS § 6 lõige 2 punkti 10 nimetatud tegevuse alla, so tegemist on infrastruktuuri 

ehitamisega ja hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 

„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise 

vajalikkust, täpsustatud loetelu“ (VV määrus) § 13 punkti 2 kohaselt tuleb kaaluda KSH algatamist 

KeHJS § 6 lõikes 1 ning käesolevas määruses nimetamata juhul muuhulgas ärimaade arendamisel. 

Antud detailplaneeringu korral määratakse ärimaa kinnistule ehitusõigus. Detailplaneeringu 

kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. 

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

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

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

ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise 

hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik ning arvestades planeeritava 

tegevuse väikest mahtu ei ole vajalik anda detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise eelhinnangut. Saaremaa Vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist ei kaasne 

tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. 

Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 

12 kohaselt planeeringumenetluse käigus. 

Planeeringu koostamise käigus kaaluti läbi võimalikud avariiolukorrad ja nende vältimise 

meetmed või nende korral käitumise lahendused; nähti ette radooniohjemeetmed; nähti ette 
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meetmed põhjavee kaitseks; selgitati välja kavandatava tegevusega kaasnevad võimalikud 

keskkonnamõjud ning sellest tulenevalt nähti ette haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning 

müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavad 

nõuded. 

Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivad 

a) majanduslikud mõjud: 

Lähiala (Kipi ja naaberkülad) majanduslikule arengule aitab detailplaneeringus kavandatu 

elluviimine kaasa, uue ettevõtte loomisega suureneb kohaliku piirkonna külastatavus. 

b) sotsiaalsed mõjud: 

Detailplaneeringus kavandatu elluviimine toob kaasa lähiala sotsiaalse olukorra paranemise, 

kuna uue ettevõtte loomisega antakse tööd kohalikele elanikele, mis omakorda annab 

tõenäoliselt tõuke lähialal teistegi maapiirkonda rikastavate ettevõtete loomiseks. 

c) kultuurilised mõjud: 

Detailplaneeringus kavandatu elluviimine ei too endaga eeldatavalt kaasa lähialal kultuurilisi 

mõjusid, planeeringu elluviimine ei kahjusta Kipi küla kultuuripärandi väärtust. 

d) mõju looduskeskkonnale: 

Detailplaneeringus kavandatu elluviimine ei too endaga kaasa looduskeskkonna kahjustumist, 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu osaline muutmine ärimaaks ja selle kasutuselevõtt 

ratsamaneeži ja abihoonete rajamiseks ei halvenda lähiala looduskeskkonna olukorda. 

 

12. Nõuded kuritegevuse vältimiseks.  

Projekteerimisel on lähtutud EVS 809-1:2002 “Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja 

arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine” nõuetest. Soovitav on sõlmida naabrivalve lepingud. 

Hoonete projekteerimisel näha ette abinõud, mis vähendaksid kuritegevuse riski (näit. akende ja 

uste konstruktsioon ja lukustus). 

 

13. Tuleohutusnõuded.  

Detailplaneering on koostatud vastavuses Siseministri 30.03.2017. määrusele nr. 17 „Ehitisele 

esitatavad tuleohutusnõuded“. Hoonete vähim lubatud tulepüsivusklass on TP3. Kuna hooned 

paiknevad hajaasustuse alal ja kavandatav ratsamaneež on ette nähtud rajada PVC-hallina, 

mille tuleohuklass on I, millel eripõlemiskoormus jääb suurelt alla 300 MJ/m2, siis eraldi 

tuletõrjeveevõtukohta ei rajata. Tagamaks väliseks tulekustutuseks vajalik veehulk Q = 10 L/sek 3h 

jooksul soovitakse arendajal rajada Vatsliku kinnistule nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht, 

vastavalt EVS 812-6:2012. 

 

14. Elektrivarustus.  

Planeeritavate hoonete elektrienergiaga varustamine lahendada hooneprojektide koosseisus. 

 

15. Sidevarustus.  

Lahendatakse planeeritavatel hoonetel raadiolingi kaudu, sideliine ei rajata. 
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16. Veevarustus ja kanalisatsioon.  

Planeeritavatesse hoonete veevarustust ja kanalisatsiooni ette ei nähta. Vajadusel lahendada 

hoonete veevarustus ja kanalisatsioon hooneprojektide koosseisus. 

 

17. Soojusvarustus.  

Lahendatakse vajadusel lokaalsena planeeritava hoone ehitusprojekti koosseisus. 

 

18. Planeeringu elluviimine.  

Detailplaneeringu kehtestamise järgselt on vajalik teostada järgmised tegevused allpooltoodud 

järjekorras, saavutamaks detailplaneeringus sätestatut: 

- kinnistu jagamine; 

- hoonetele ehituslubade väljastamine. 

 

Seletuskirja koostas: Madis Karu 

Seletuskirja kontrollis: Madis Karu 

Tellija esindaja:  Taivi Väli 


