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1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK JA KOOSTAJA
Planeeringu eesmärgiks on Nõmme maaüksuse kruntideks jaotamine, ehitusõiguse ja
hoonestusala määramine detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks
vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede
võimaliku asukoha määramine.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu koostaja on GeoBaltica OÜ maastikuarhitekt Kati Soonvald (Eesti
Maaülikooli magistritunnistus nr MD 000627) ja maastikuarhitekt Anu Lajal (Eesti Maaülikooli
magistritunnistus nr MD 002125).

2. PLANEERINGUALA ASUKOHT JA OLEMASOLEVA OLUKORRA
ISELOOMUSTUS
2.1 Asukoht
Planeeritav ala asub Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas Sakussaare külas hõlmates
Nõmme kinnistut.

Planeeritava maa-ala suurus on 13,9 ha.

2.2 Planeeringuala maakasutus ja hoonestus
Planeeringualal asuvate katastriüksuste olemasolevad maakasutuse sihtotstarbed ja
pindalad on järgmised: Nõmme (katastritunnus 88701:002:0621) 100% maatulundusmaa
pindalaga 13,9 ha.
Ehitisregistri andmetel paikneb detailplaneeringualal Nõmme maaüksusel üks ühekorruseline
elamu, saun-ait, majandushoone, kuur ja kaev.

2.3 Olemasolevad juurdepääsud ja teed
Olemasolev juurdepääs planeeringualale on tagatud Viitna-Koljaku kõrvalmaanteelt (tee nr
17176) alguse saava kohaliku Kõrve kõrtsi tee kaudu (tee nr 8870109).
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2.4 Olemasolev haljastus ja maastik
Planeeringuala asub hajaasustusalal. Kõrghaljastus paikneb Nõmme maaüksuse lõunaküljel.
Planeeringuala reljeef on suhteliselt tasane. Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku
66,50–71,00 m.

2.5 Olemasolevad tehnovõrgud
Planeeritaval alal paiknev madalpinge õhuliin.

2.6 Kehtivad piirangud
Madalpinge õhuliini kaitsevöönd on 2 m mõlemal pool liini telge.
Kitsendused on ära toodud joonisel 4 „Põhijoonis“.

3. PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS
Planeeritav ala asub hajaasustusega alal Viitna ja Võsupere külade vahel (mõlemast ca 3 km
kaugusel). Piirnedes Lahemaa rahvuspargiga (läheduses asuvad mitmed õppe- ja
matkarajad ning sihtkaitsevööndid), on ala atraktiivne loodusturistidele ja suvitajatele.
Lähipiirkonda on ehitatud üksikuid põhiliselt viilkatusega üksikelamuid, mida kasutatakse
rohkem suvekoduna.
Vastavalt Keskkonnaregistri andmetele asub planeeringualast lõunas (Loobu metskond 207
katastriüksus) III kategooria kaitsealuse liigi sookure elukoht (reg.kood KLO9110505).
Planeeritav ala piirneb põhjakaarest Kõrve-Kõrtsi (88701:002:0089, 100% maatulundusmaa),
idast Loobu metskond 117 (88701:002:0097, 100% maatulundusmaa), lõunast Kõrvemetsa
(88701:001:0862, 100% maatulundusmaa) ja Loobu metskond 207 (88701:002:0199, 100%
maatulundusmaa) ja läänest Loobu metskond 7 (88701:002:0301, 100% maatulundusmaa)
katastriüksusega.

4. VASTAVUS ÜLDPLANEERINGUGA
Planeeringuga ei muudeta Vihula alla üldplaneeringut. Vastavalt üldplaneeringu seletuskirja
punktile 7.2 tähendab valge ala üldplaneeringu kaardil, et antud aladel maakasutuse
sihtotstarve ei muutu. Kehtivad piirangud nendele aladele tulenevad seadustest ja on
eelkõige kaitsevööndid - näiteks puurkaevu kaitsetsoon. Maakasutuse sihtotstarbe
muutmiseks tuleb pöörduda taotlusega Vihula Vallavalitsuse poole või algatada
detailplaneering.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Nõmme
maaüksus kuueks maatulundusmaa õuemaa kõlvikuga maaüksuseks.
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Väljavõte Vihula valla kehtivast üldplaneeringust:

Tingmärgid:
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5. PLANEERIMISE LAHENDUS
5.1 Planeeritava maa-ala krundijaotus ja maakasutus
Nõmme katastriüksus jagatakse kuueks maatulundusmaa
katastriüksuseks.
Kavandatavast tegevusest annab ülevaate joonis 4 „Põhijoonis“.

Tabel 1.

kõlvikuga

Maakasutuse tabel

Maaüksuse nimetus/
positsiooni nr

Nõmme maaüksus

õuemaa

Planeeringueelne
pindala

Planeeringueelne
maakasutus

Planeeringujärgne
pindala ( m²)

Planeeringujärgne
maakasutus

POS 1

8663

100% M

POS 2

10148

100% M

POS 3

41131

100% M

23070

100% M

POS 5

21590

100% M

POS 6

28349

100% M

POS 7

713

100% L

POS 4

13,9 ha

100%
maatulundusmaa

Katastriüksuste sihtotstarbed on tähistatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 23. Oktoobri 2008. A
määrusega nr 155 kehtestatud “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord”
järgmiselt:
M- maatulundusmaa (011) õuemaa kõlvikuga
L – transpordimaa 007
Kuna samaaegselt ei määrata maatulundusmaa sihtotstarbega koos elamumaa sihtotstarvet,
siis on planeeringujärgseks maakasutuseks määratud maatulundusmaa õuemaa kõlvikuga.
Õueala suuruseks on planeeritud 2000 m2 (st planeeritud hooned peavad ära mahtuma selle
maa-ala peale).

5.2 Kruntide ehitusõigused
Planeeritud ehitiste lubatud kasutusotstarvete määramisel on lähtutud majandus- ja
taristuiministri 4. detsembri 2015. aasta määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete
loetelu“ lisast. Lubatud on üksikelamu (11101) ja elamu, kooli vms abihoone (12744).
Detailplaneeringuga määratud ehitusõigused on toodud alljärgnevas tabelis 2.

7

NÕMME MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Tabel 2.

Detailplaneeringuga määratud ehitusõigused
Krundi
sihtotstarve

Hoonete
suurim
lubatud arv
krundil

Hoonete suurim
lubatud
ehitisealune
pindala kokku
(m²)

Hoonete
suurim lubatud
kõrgus (m)

8663

23% EP,
77% MM

1 põhihoone,
2 abihoonet

300

8 m põhihoone,
5 m abihoone

POS 2

10148

20% EP,
80% MM

1 põhihoone,
2 abihoonet

300

8 m põhihoone,
5 m abihoone

POS 3

41131

5% EP,
95% MM

1 põhihoone,
2 abihoonet

300

8 m põhihoone,
5 m abihoone

POS 4

23070

9% EP,
91% MM

1 põhihoone,
2 abihoonet

300

8 m põhihoone,
5 m abihoone

POS 5

21590

9% EP,
91% MM

1 põhihoone,
2 abihoonet

300

8 m põhihoone,
5m abihoone

POS 6

28349

7% EP,
93% MM

1 põhihoone,
2 abihoonet

300

8 m põhihoone,
5 m abihoone

POS 7

713

100% LT

-

-

-

Pos nr

Nõmme maaüksus

POS 1

Krundi
pindala
(m²)

Krundi kasutamise sihtotstarvete tähistamisel on lähtutud juhendist "Ruumilise planeeringute
leppemärgid 2013" :
EP- üksikelamu maa*
MM – metsamaa
LT – tee ja tänava maa-ala
*Üksikelamu maa sihtotstarbe suurus on määratud 2000 m2 ulatuses, mis tuleneb
katastriüksuse sihtotstarbe määramisest (maatulundusmaa õuemaa kõlvikuga).

5.3 Kruntide hoonestusala piiritlemine ja ehitistevahelised kujad
Hoonestusala piiritlemisel on lähtutud eelkõige vajalikest hoonetevahelistest kujadest ning
planeeringualal kehtivatest piirangutest. Iga krundi hoonestusala on näidatud suuremana kui
planeeritud õueala (2000 m2). Kõik ehitatavad hooned peavad ära mahtuma 2000 m2
õuealale.
Rajatav hoonestus kruntidel peab vastama vähemalt tulepüsivusklassile TP3. Vastavalt
siseministri määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje
veevarustusele“ peab naaberhoonete vaheline tuleohutuskuja olema vähemalt 8 meetrit. Kui
hoonetevaheline kuja jääb alla 8 m, siis tuleb ehitada tuleohutusnõuetele vastav
tuletõkkesein.
Hoonestusala on esitatud joonisel 4 „Põhijoonis“.

5.4 Arhitektuurinõuded ehitistele
Projekteerimisel tuleb arvestada, et hoonestus peab sobima naabruses oleva ja varem
planeeritud hoonestusega. Hoonestusviis on vabaplaneeringuline.
Hoonete põhilised arhitektuursed näitajad on toodud alljärgnevas tabelis.
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Tabel 3. Arhitektuurinõuded hoonetele
Hoone korruselisus

Kuni 2, abihoonel 1

Katusekalle

30° - 45°

Hoonete kõrgus

Põhihoone 8 m; abihoone 5 m

Põhilised välisviimistluse materjalid

Piirkonda ja ümbritsevasse
keskkonda sobiv.
Välisviimistlusmaterjalid
täpsustatakse tööprojekti koostamise
käigus. Vältida tuleb naturaalseid
materjale imiteerivaid
viimistlusmaterjale.

Hoone tulepüsivusaste

min TP3

5.5 Piirded
Vastavalt Vihula valla üldplaneeringu seletuskirjale on Vihula vallas on keelatud massiivsete
plankaedade ja läbipaistmatute aedade rajamine, v.a kohtades kus see võib osutuda
vajalikuks müratõrje eesmärgil. Piirete rajamine ei ole kohustuslik. Planeeritud õuemaa piirile
võib rajada kuni 1,5 m kõrguse piirde. Piirete asukohad täpsustatakse ja materjali valik
antakse ehitusprojekti koosseisus.

5.6 Teede maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus
Juurdepääs planeeringualale on planeeritud kohalikult Kõrve kõrtsi teelt nr 8870109 ja
Nõmme maaüksuse loodenurgas kulgevalt Sakussaare erateelt nr 8870538. Mahasõit
krundile tuleb täpsustada ehitusprojekti alusel lähtuvalt hoonete lõplikust paiknemisest.
Parkimine lahendatakse krundi siseselt. Täpne lahendus antakse ehitusprojekti koosseisus.
Projekteerimisel tagada tulekustutus- ja päästetööde teostamise võimalus.

5.7 Haljastuse ja heakorra põhimõtted
Jäätmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele.
Planeeringualal tekkivad jäätmed sorteeritakse ja paigutatakse krundil asuvasse
prügikonteinerisse. Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Jäätmete äravedu võib teostada vastavat jäätmeluba omav ettevõte. Ehitustegevusega
kaasneb sõltuvalt kasutatud materjalidest erinevate jäätmete teke. Jäätmete käitlemise
korraldus, nende tegevustega seotud tehnilised nõuded ning jäätmetest tervisele ja
keskkonnale põhjustatud ohu vältimise või vähendamise meetmed lahendatakse vastavalt
Vihula valla jäätmehoolduseeskirjale.
Ehitiste kasutamisel tekkivate olmejäätmete ja tootmisjäätmete käitlemisel tuleb
jäätmevaldajal lähtuda jäätmeseadusest ja Vihula valla jäätmehoolduseeskirjast.
Valla heakorranõuded on välja toodud Vihula valla heakorra eeskirjas.

5.8 Vertikaalplaneerimine
Krundi maapinna olemasolevad kõrgusarvud on ära toodud joonisel 3 „Olemasolev olukord“.
Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast.
Sadevesi immutatakse kruntide siseselt. Sadevett ei tohi juhtida naaberkinnistutele.
Projekteerimise käigus kaaluda sadevee kogumist ja taaskasutamise võimalust.
Vertikaalplaneerimine ja sadevete ärajuhtimiseks vajalikud kalded koostada kooskõlas
ehitusprojektiga, kui on teada täpne teede ja parklate lahendus ning hoonete asukoht.
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5.9 Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad
Planeeringualale
on
kavandatud
veevärk,
kanalisatsioon
ja
elektrivarustus.
Detailplaneeringus on esitatud tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Tehnovõrkude täpne
paiknemine ja ühendused lahendatakse planeeringu koostamise käigus vastavalt
võrguettevõtete tehnilistele tingimustele. Erinevate tehnovõrkude ühendused täpsustatakse
projekteerimise käigus vastavalt projekteeritavate hoonete paiknemisele hoonestusalas.
Projekteerimisel tuleb lähtuda sellel ajahetkel kehtivatest normatiividest ja standarditest ning
vajadusel rakendada tehnovõrgule kaitsemeetmeid.

5.9.1 Veevarustus
Planeeritud kruntide veevarustus tagatakse planeeritud puurkaevust, mille asukoht
täpsustatakse planeeringu põhilahenduse väljatöötamise käigus. Kaevu asukoht peab olema
võimalike reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad,
õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne.) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja neist
krundi piires võimalikult kaugemal (mitte vähem kui 10 m). Planeeritud puurkaevu asukoht on
soovituslik.
Vastavalt veeseaduse § 28 lg 4 tuleb taotleda Keskkonnaametilt puurkaevu sanitaarkaitseala
vähendamist 10 meetrile, kui planeeritud puurkaevust võetakse vett alla 10 m3 ööpäevas ja
kasutatakse kuni 50 inimese vajaduseks.

5.9.2 Reoveekanalisatsioon
Planeeringualal on lubatud rajada imbväljakud, -kraavid ja kogumismahutid. Täpne lahendus
leitakse projekteerimise käigus. Projekteerimisel peab arvestama, et reovee valitud lahendus
paikneks maapinda arvestades madalamal kui planeeritud puurkaev.

5.9.3 Sademevesi
Planeeringuala sademeveed tuleb immutada iga krundi piires. Naaberkruntidele sademevee
juhtimine on keelatud.

5.9.4 Elektrivarustus
Elektrivarustus lahendatakse vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatavatele tehnilistele
tingimustele. Liitumiskilbid planeeritakse teealasse kruntide piiridele mitmekohalistena.
Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad. Liitumiskilbist elektripaigaldise
peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.
Täpne lahendus antakse tööprojekti koosseisus.

5.9.5 Telekommunikatsioonivarustus
Sidevarustust käesoleva planeeringuga ei lahedata.

5.9.6 Soojavarustus
Soojavarustus lahendatakse lokaalselt.
Eelistada tuleks keskkonnasõbralikke ja
energiasäästlikke küttelahendusi, näiteks kasutada õhk- vesi või maasoojus-pumpasid.
Maakütte kollektortorustikud on võimalik planeerida krundi hoonestusalale. Täpsem lahendus
antakse projekteerimise käigus arvestades hoonete paiknemist krundil.

5.1 Tuleohutusnõuded ja tuletõrjevarustus
Tuletõrjevee võtmine lahendada planeeritud tiigi (kasutatav veevaru 100 m3) abil. Täpne
lahendus leitakse tööprojekti koosseisus.
Tuleohutuse tagamiseks tuleb pidada kinni Tuleohutuse seadusest, siseministri määrus nr 17
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“, siseministri
määrus nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele,
tähistamisele ja korrashoiule“ ja standardist EVS 812-6:2012/A1:2013 osa 6 „Tuletõrje
veevarustus“ nõuetest.
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Ehitusprojektide koostamisel arvestada majandus- ja taristuministri määrusega nr 97
"Nõuded ehitusprojektile".
Detailplaneeringu realiseerimise ajal tuleb arvestada hetkel kehtivate tuleohutusnõuetega.
Planeeritaval alal tuleb tagada vajalik viidastus, mis juhataks veevõtukohani.
Planeeringualale rajatavate ehitiste tuleohutust tagavate süsteemide valik esitatakse
täpsemalt projekteerimise käigus.

5.2 Servituutide vajaduse määramine
Tehnovõrkudele seatavad servituudid määratakse vajadusel planeeringu põhilahenduse
väljatöötamise käigus.
Teeservituut määratakse Sakussaare erateele nr 8870538 POS 1 – POS 6 kasuks.

6. KESKKONNATINGIMUSED
6.1 Keskkonnakaitse
Planeeritaval alal ei ole täheldatud reostuse või keskkonnaohuga seonduvat. Väärtuslikku
kõrghaljastust või kaitsealuseid loodusobjekte planeeritud alal ei ole.
Tegevuse käigus tekkivad jäätmed antakse üle vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele,
jäätmed käideldakse vastavalt Vihula valla jäätmehoolduseeskirjale.

6.2 Kitsendavad keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks
Planeeringualal on järgmised kaitsevööndid:
1. Olemasolev madalpinge õhuliin, kaitsevöönd 2 m mõlemal pool telge;
2. Olemasoleva salvkaevu hooldusala on 10 m (minimaalne kaugus võimalikest
reostusallikatest, Veeseadus §28).
3. Planeeritud puurkaevu sanitaarkaitsevöönd 10 m (peale sanitaarkaitseala
vähendamist 50 meetrilt 10 meetrile).
Planeeritavate tehnovõrkude kaitsevööndid määratakse põhilahenduse väljatöötamise
käigus.

6.3 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused
Kuritegevuse riske vähendavate tingimuste esitamisel on lähtutud EVS-s 809-1:2002
toodust. Planeeringualal on kuritegevuse riskide vähendamiseks seatud järgmised
tingimused:










teede ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus;
konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed
kergliikluse eristamine sõidukite liikumisest;
tagumiste juurdepääsude vältimine;
territoriaalsus (ühiskasutatava ja eraala selge eristamine ja piiramine);
eraalale piiratud juurdepääs võõrastele;
valdusel sissepääsu piiramine;
üldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate
sissepääsuteede selge eristamine;
vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad,
lukud, pingid prügikastid, märgid);
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7. PLANEERINGU RAKENDAMISE VÕIMALUSED
Planeeringu realiseerimisest tulenevad kahjud hüvitatakse kahju põhjustanud krundi omaniku
poolt.
Krundisisene teede, parklate ja tehnovõrkude rajamine ning krundi heakorrastamine toimub
krundiomaniku kulul.
Projektide koostamiseks tuleb tellida tehnovõrkude valdajatel tehnilised tingimused ning
projektid kooskõlastada võrguvaldajatega.
Käesolev detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks edaspidi planeeringualale
teostatavatele ehituslikele ja tehnilistele projektidele. Kohalik omavalitsus võib välja anda
planeeringus toodud nõudeid täpsustavaid projekteerimistingimusi.
Detailplaneeringu realiseerimise ajal tuleb arvestada hetkel kehtivate tuleohutusnõuetega.
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8. KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTE
Kooskõlastatava
instantsi nimi
Päästeamet
Elektrilevi OÜ

Kuupäev

Kooskõlastaja
nimi ja ametikoht

Märkused

Kooskõlastuse
asukoht
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9. JOONISED
1.
2.
3.
4.

Situatsiooniskeem
Kontaktvöönd
Olemasolev olukord
Põhijoonis

M 1:10000
M 1: 5000
M 1:1000
M 1:1000
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10. LISAD
1. Vihula Vallavalitsuse 18.09.16 korraldus nr 315 detailplaneeringu koostamise
ja algatamise kohta koos lähteseisukohtadega;
2. Vihula Vallavalitsuse 18.09.16 korralduse nr 315 juurde kuuluv asendiplaan
detailplaneeringu ala kohta.
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