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Kukeküla tee 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Kukeküla tee 2 kinnistu detailplaneering algatati Tori Vallavalitsuse 27. mai 2020
korraldusega nr 374.
Detailplaneeringuga jagatakse Eametsa külas asuv Kukeküla tee 2 kinnistu kolmeks
elamumaa krundiks, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus elamu ja abihoonete
ehitamiseks.
Planeeringualale moodustataval krundil POS 01 on lubatud suurim hoonete koguarv 4
(neli), elamu ja kolm abihoonet. Krundile POS 02 on lubatud suurim hoonete koguarv
2 (kaks), elamu ja abihoone ning krundile POS 03 on lubatud ehitada elamu, kus
tavaliselt abihoonesse kavandatavad abiruumid peavad selle hoone puhul leidma koha
põhihoonena toimiva üksikelamu mahus.
Väikeehitised, mis ei ole hooned, võivad asuda ka väljaspool detailplaneeringu
põhijoonisega määratud hoonestusalasid.
Ühepereelamu (põhihoone) maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust.
Planeeringuga on määratud hoonete maksimaalseks katuseharja kõrguseks põhihoonel
9 m ning abihoonetel 5 m ümbritsevast maapinnast. Hoonetel kasutada viilkatust või
lamekatust, mille katusekalle on 00-500. Katusekattematerjalideks võivad olla kivi,
plekk, rullmaterjalid. Uute hoonete ehitamisel tuleb järgida piirkonnale omast
arhitektuurilist üldpilti: ehitusmahtusid, katusekaldeid ja - tüüpe, korruselisust,
ehitusmaterjale jne. Kasutada tohib puitu, viimistletud betooni, krohvi, kivi, tellist või
nende kombinatsiooni. Ei tohi kasutada plastik- ja metallvoodrit. Ehitus- ja
välisviimistlusmaterjalid peavad sobima paikkonnas juba kasutusel olevate
materjalidega. Majade värvimisel eelistada ümbritseva hoonestuse ja
looduskeskkonnaga sobivaid toone.
Piirde kõrgus kuni 1,6 m. Tänavapiirete rajamisel arvestada naaberkinnistute piirete
kujundusega. Eelistada puidust piirdeaedu. Soovi korral võib krundile rajatava
piirdeaia siseküljele istuda ka sobiliku kõrgusega heki.
Planeeringuala suurus on 7207 m². Planeeringuala asub Eametsa külas Niida tee ja
Kukeküla tee vahelisel alal, külgnedes elamuarendusega. Juurdepääs planeeringualale
lahendatakse Niida tee ja Kukeküla tee kaudu.
Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve,
mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus
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1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim
lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Uute elamute kavandamisel
tuleb arvestada nende sobivust ümbruskonda ja harmoneerumist olemasoleva
asustusega. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.
Detailplaneering võeti vastu Tori Vallavalitsuse 14. aprilli 2021 korraldusega nr 267.
Planeeringu avalik väljapanek toimus 04.05-17.05.2021, mille käigus ei esitatud
ühtegi ettepanekut ega vastuväidet.
Planeeringulahendus on kooskõlastatud asjaomaste riigiasutustega ja menetlusse on
kaasatud piirinaabrid ning puudutatud isikud.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 139 lõike 1 ning Tori
Vallavolikogu 20. veebruari 2020 määruse nr 106 „Maakorraldusliku, planeerimis- ja
ehitusalase tegevuse ning ehitusseadustikust tuleneva riikliku järelevalve korraldamine
Tori vallas“ § 3 punkti 2, annab Tori Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Kehtestada Tori vallas Eametsa külas Kukeküla tee 2 kinnistu detailplaneering
lisatud kujul ja mahus.
2. Vallavalitsusel korraldada teatamine detailplaneeringu kehtestamisest 30 päeva
jooksul detailplaneeringu kehtestamise päevast arvates vastavas kohalikus
ajalehes Pärnu Postimees ning 14 päeva jooksul Tori valla veebilehel ja
veebilehel Ametlikud Teadaanded.
3. Vallavalitsusel saata detailplaneeringu kehtestamise korraldus ning kehtestatud
detailplaneering Rahandusministeeriumi riigihalduse ministrile ja riigi
maakatastri pidajale 30 päeva jooksul detailplaneeringu kehtestamise päevast
arvates.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest,
esitades vaide Tori Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses või kaebuse
Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Lauri Luur
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Siiri Jõerand
vallasekretär

2

