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Sissejuhatus. Ülevaade teemaplaneeringu koostamise
protsessist
Tõstamaa Vallavolikogu algatas Manija saare teemaplaneeringu koostamise 18.
veebruari 2011 otsusega nr 49. Teemaplaneering algatati eesmärgil kujundada
Manija saare ruumilise arengu põhimõtted, tagades võimalikult paljude saare
elanike ja maaomanike vajadusi ning huvisid arvestavad tingimused
tasakaalustatud arenguks, loodushoiuks, maade kasutamiseks ja ehitamiseks.
Teemaplaneeringu koostamise laiem eesmärk on tagada saarel traditsiooniline
elulaad, mis on sätestatud UNESCO vaimse ja suulise kultuuripärandi kaitse
põhimõtete programmdokumendis, mis hõlmab kultuuri eksisteerimiseks
vajalikku alustegevust nii Kihnu kui Manija saarel.
Teemaplaneering koosneb:
1. Tekstist (käesolev dokument);
2. Planeeringukaardist (M 1:5 000).
Teemaplaneeringu juurde kuulub lisa:
1. Manija saare teemaplaneeringu dokumentatsioon.
Köide
sisaldab
teavet
planeeringu
koostamise
käigus
tehtud
menetlustoimingute
ja
koostöö
kohta,
vaheotsuseid
ja
muid
planeerimisprotsessi käigus koostatud dokumente.
Teemaplaneeringu juurde kuuluv dokumentatsioon on esitatud eraldi köitena.
Teemaplaneeringu koostamise konsulteerimiseks sõlmis Tõstamaa Vallavalitsus
lepingu
konsultatsioonifirmaga
OÜ
Hendrikson&Ko.
Teemaplaneeringu
koostamise protsessi ja lahenduse väljatöötamist koordineeris töögrupp
koosseisus:
Toomas Rõhu
Tõstamaa vallavanem
Kerli Brandt
Tõstamaa valla keskkonna- ja arendusnõunik
Alo Tomson
Tõstamaa valla keskkonna- ja arendusnõunik
Pille Metspalu
OÜ Hendrikson&Ko üld- ja regionaalplaneeringute
osakonna juhataja
Marika Pärn
OÜ Hendrikson&Ko üld- ja regionaalplaneeringute
osakonna planeerimisspetsialist
Kadri Hänni
Keskkonnaameti
Pärnu-Viljandi
regiooni
looduskasutuse spetsialist
Toomas Kalda
Keskkonnaameti
Pärnu-Viljandi
regiooni
keskkonnakorralduse spetsialist
Tiiu Pärn
Pärnu
Maavalitsuse
Arenguja
planeeringuosakonna
planeeringutetalituse
juhataja
Raine Viitas
Pärnu
Maavalitsuse
Arenguja
planeeringuosakonna
planeeringutetalituse
planeeringunõunik
Mark Soosaar
Manija saare püsielanik, SA Kihnu Kultuuri
Instituut nõukogu esimees
Ülle Tamm
Manija saare püsielanik, saarevaht
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Teemaplaneeringu koostamine ja lahenduse väljatöötamine toimus erinevate
huvigruppide koostöös, kuhu kaasati Manija saare elanikud ja maaomanikud ning
ametkondade ja võrguettevõtete esindajad. Manija elanike seas viidi läbi küsitlus
nende soovide ja kitsaskohtade väljaselgitamiseks, samuti valmisolekuks
säilitada ja edasi anda traditsioonilist, Kihnu kultuurile omast eluviisi.
Juhul kui planeeringuga kavandatav tegevus võib kaasa tuua olulise
keskkonnamõju
avaldumise,
tuleb
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) järgi planeeringule
algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH). KSH-d
korraldatakse strateegiliste planeerimisdokumentide koostamise käigus KeHJS
seaduse § 33 lg 1 p 1-4 nimetatud juhtudel.
Lähtudes Manija maastikukaitseala kaitseväärtustest, looduslikest tingimustest,
teemaplaneeringu eesmärkidest, KeHJS § 6 lg 2 kuni 4 esitatud
kaalutluskriteeriumidest, asus Tõstamaa Vallavalitsus seisukohale, et KSH
algatamine Manija teemaplaneeringule ei ole otstarbekas, sest planeeritav
tegevus ei too endaga kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist KeHJS
tähenduses. Samal seisukohal oli ka Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon.

Joonis 1.1 Manija saare paiknemine
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Tabel 1.1 Teemaplaneeringu koostamise protsessi käigus toimunud olulisemad
tegevused
Teemaplaneeringu
etapp
Teemaplaneeringu
algatamine

Keskkonnamõju
strateegilise
hindamise (KSH)
algatamata jätmine
Teemaplaneeringu
koostamine

Toimumise aeg
18.02.2011

Märts 2011

Märts 2011
Veebruar – märts
2011

26.03.2010

07.05.2011

20.06.2011

Juuni - juuli2011
Juuli – oktoober
2011
30.09.2011
August 2011
3.09.2011
September –

Tegevus
Teemaplaneeringu algatamine Tõstamaa
Vallavolikogu otsus nr 49
Teemaplaneeringu algatamisest teatamine:
 Teade maavanemale
 Teade maakonnalehes
 Teade naaberomavalitsustele
Keskkonnaametilt seisukoha küsimine KSH
algatamata jätmise osas Manija saare
teemaplaneeringule. Keskkonnaameti
seisukoht.
Küsitluse läbiviimine Manija saare elanike
seas
Lähteseisukohtade väljatöötamine ja
täpsustamine:
 Lähteinformatsiooni kogumine ja
analüüs
 Tugiplaanide koostamine
 Lähtetingimuste küsimine
naaberomavalitsustelt,
ametkondadelt, võrguhaldajatelt
Avalik arutelu ja tööseminar Manija
saarekeskuses:
 Küsitluse tulemuste tutvustamine
 Teemaplaneeringu lähteseisukohtade
tutvustamine
 Rühmatöö teemal „Manija saare
olemasoleva olukorra analüüs –
väärtuste ja tähelepanu vajavate
kitsaskohtade kaardistamine“
Tööseminar Manija saarekeskuses:
 Eelneva
rühmatöö
(26.03.2011)
kokkuvõtte tutvustamine
 Rühmatöö
teemal
„Manija
saare
ruumilise arengu üldiste põhimõtete ja
suundade kaardistamine“
Töögrupi koosolek Manija saarekeskuses:
 Ülevaade senitehtud tegevustest
 Esialgse eskiislahenduse tutvustamine
(kaardimaterjal ja üldpõhimõtted)
 Esialgse eskiislahenduse täpsustamine
Planeeringu eskiislahenduse väljatöötamine
Planeeringu eskiisi valmimine
Planeeringu eskiislahenduse läbiarutamine
juhtrühmas. Juhtrühma koosolek Pärnu
maavalitsuses
Eskiislahenduse avalikustamine
Eskiislahenduse avalik arutelu Manija
saarekeskuses
Eskiislahenduse täpsustamine ja
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Toimumise aeg
November 2011
November 2011 –
veebruar 2012
Märts 2012

Teemaplaneeringu
avalikustamine

Järelevalve
teostamine
Teemaplaneeringu
kehtestamine

Avalik väljapanek
19.04.17.05.2012;
avalik
arutelu
9.06.2012

Tegevus
planeerimisettepaneku vormistamine
Planeeringu kooskõlastamine
Planeeringu vastuvõtmine Tõstamaa
Vallavolikogu poolt
Avalik väljapanek (4 nädalat) ja avalik
arutelu

Planeeringu heakskiitmine maavanema poolt
Tõstamaa Vallavolikogu otsus
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1 Mõistete käsitlus teemaplaneeringus
Eluasemekoht – ühest elamust ja kõrvalhoonetest koosnev majapidamine.
Hoonestusala – käesoleva teemaplaneeringuga määratud ja piiritletud maa-ala,
kuhu on lubatud uute ehitiste rajamine vastavalt teemaplaneeringus sätestatud
tingimustele. Hoonestusala on aluseks õueala moodustamisel.
Identiteet – samasus, omadus või seisund olla sama. Identsus ehk samasus
viitab inimese, koha, eseme olulistele omadustele, mis on iseloomulikud ainult
talle ja mitte kellelegi (millelegi) teisele.
Juhtotstarve - planeeringuga määratav territooriumi kasutamise
kasutusotstarve, mis määrab ära edaspidise maakasutuse põhisuunad.

valdav

Kaubandus- ja teenindushoone maa – planeeringuga määratav territooriumi
osa (hoonestusala), kuhu võib rajada kas kaubandus-, toitlustus- või
teenindushooneid ning sihtotstarbelisi rajatisi.
Kodumajutus – hommikusööki pakkuv
majapidamises asuv majutusettevõte.

füüsilise

isiku

valduses

olevas

Korduva üleujutusega ala – maa-ala, mis on harilikult veega katmata, kuid
mille kattumine veega toimub enam kui kord 100 aasta jooksul.
Miljöö – miljöö on nii materiaalne kui tunnetatav keskkond, ümbrus1. Miljöö
väärtus oleneb iga indiviidi isiklikust tajukogemusest konkreetses keskkonnas.
Miljööväärtuslikena käsitletakse antud teemaplaneeringus maastiku elemente või
nende kooslusi, mis loovad tervikliku, harmoonilise üldpildi ning ajalooliskultuurilise väärtusega maastikke. Miljööväärtuslikkuse põhjuseks võib ka olla
kogukonna soov, mis tuleneb ehitise, ansambli või piirkonna olulisusest inimeste
mälus – identiteediväärtusega ala.
Pereelamu maa - planeeringuga määratav territooriumi osa (hoonestusala),
kuhu võib rajada ühe korteriga elamu koos kõrvalhoonetega.
Puhkekoht - vabaõhuürituste läbiviimiseks kasutusel olev looduskaunis paik,
kuhu võib paigaldada istepingi, laua, prügikasti jms.
Tootmismaa – planeeringuga määratav territooriumi osa (hoonestusala), kuhu
võib rajada hooneid ja rajatisi väikeettevõtluse tarbeks.
Väikeettevõtlus – traditsioonilist elulaadi toetav tegevus, nt kalatöötlus vms.
Õueala – eluhoonet ja kõrvalhooneid ümbritsev ja neid teenindav maa-ala.
Üldkasutatav ehitis – avalike teenuste osutamiseks rajatud hoone või rajatis.
1

“Miljööväärtused linnas” L. Hansar,. Keskkonnaministeerium 2004
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Üldkasutatava hoone maa – planeeringuga määratav territooriumi osa
(hoonestusala), kuhu võib rajada üldkasutatavaid ehitisi (kas valitsus- ja
ametiasutusi või tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande asutusi või teadus-, haridusja lasteasutusi või kultuuriasutusi).
Üleujutus - harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine veega, kaasa
arvatud selline üleujutus, mis on põhjustatud veekogu veetaseme tõusust.
Üleujutusohuga ala – piirkond, kus rannikumerest või paduvihmast
põhjustatud ja varem asetleidnud olulised üleujutused võivad korduda ka
tulevikus.

Manija saare teemaplaneering
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2 Teemaplaneeringu lahenduse alused
2.1 Manija saar kui Kihnu kultuuriruumi osa
Uusasukad tõid väikeste purjepaatidega ühes mõne lehma, lamba ja
hädavajalikud tööriistad. Kündsid liivasesse rohukamarasse esimesed
kartulivaod, ehitasid väikesed hütid, et elada üle esimene talv. Nii algas
enamiku kihnu noorperede elu Manijal. Juba mõne aastaga kerkisid Manijal
taluhooned. Ehitusmaterjal toodi üle mere, kas lahtivõetud majad Kihnust
või hoopis uus materjal suurelt maalt. Elu laiul sai uue näo. Naised kündsid
põldu ja mehed merd. See oli kihnlaste visast vaimust ja raugematust
rammust vormitud igapäevane võitlus looduse stiihiaga. Mere- ja maatööde
kirju põiming, mille sekka seoti emasaarelt kaasatoodud ehe laul, tants ja
pillimäng2.
Kihnu kultuuriruum kujutab endast unikaalse kultuuripärandiga elanikkonna ja
saarelise keskkonna (ümbritsev meri, karm kliima, looduslik eripära) ehedat
sümbioosi, kus inimesed on ümbritsevast loodusest olemuslikult sõltuvad ja on
aegade jooksul sellega kohanenud. Kohaliku kogukonna elatusviisid on vahetult
seotud ümbritseva mere ja mere poolt kujundatud loodusega. Mehed on olnud
seotud meresõidu, hülgeküttimise või kalapüügiga, naised on hoidnud kodu ja
hoolitsenud talumajapidamise eest. Traditsiooniline elulaad, elatusviisid, tavad ja
kombed – kihnu pulmakombestiku (kolm päeva kestvad pulmad) ning
rahvakalendri tähtpäevade ja kirikupühade järgimine, kihnu murde rääkimine,
traditsiooniline käsitöö, kalapüük kui üks oluline elatusallikas, naiste poolt
kodukootud kihnu kördi ja sitspõlle igapäevane kandmine, folkloor jne – on kihnu
põliskultuuri eksisteerimiseks vajalikud alustegevused ning kultuuriruumi
kujundajad.
Manija saar on kantud kui Kihnu kultuuriruumi üks osa UNESCO suulise ja
vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. Teemaplaneeringu lahendus toetab
pärimuse
ja
ajalooliste
traditsioonide,
olemasoleva
kultuuriruumi
ja
looduskeskkonna säilitamist. Ruumilise arengu põhimõtete kujundamisel on
olemasolevate väärtustega arvestatud, samas lubades nende vastutustundliku
edasiarendamist, et tagada elukeskkonna jätkusuutlikkus.

2.2 Manija saare ajalooline asustusstruktuur ja õueplaan
20. sajandi eelne asustus
2009. aastal viidi Manija saarel läbi arheoloogilised uuringud3, mille eesmärgiks
oli leida jälgi 20. saj eelse asustuse kohta. Uuringute kokkuvõttest selgub, et
ajaloolised allikad ning arheoloogilised leiud kinnitavad elutegevuse olemasolu
Manija saarel vähemalt alates 17. sajandi II poolest, mil oli püsivalt asustatud
kaks asustusüksust, millest üks asus Sitna neemel ning teine Manija talu lähedal.
2
3

Kudas kihnlasõd Manõja vallutasid, Kihnu Kultuuri Instituut 2008
Marge Konsa, Helena Kaldre „Aruanne arheoloogilisest seirest Manijal 25.-26. aprillil 2009“, Tartu 2011
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Mõlemas nimetatud kohas esines arheoloogiliselt huvipakkuvaid leide ning
kultuurkihti (17. sajandist pärit piip ja katkendid ahjupottidest). Elupaiga
leiukohad on kantud planeeringukaardile.
Teemaplaneeringu lahenduse väljatöötamisel on lähtutud 20. sajandil tekkinud
asustusstruktuurist.
20. sajandil tekkinud asustus
Manija praegune asustus on tekkinud aastal 1933, kui Eesti Vabariik andis enam
kui kahekümnele kihnu perele võimaluse alustada Manijal uut elu. Saar jagati
kaluritaludeks, iga kaluritalu sai maatüki rannajoonega nii idas kui läänes.
Saare kõrgemas keskosas on kivikülv, seljakul lookleb saart läbiv külatee.
Hoonestus (õuealad) paiknevad piki saart kulgeva seljakule rajatud tee ääres
ridajalt. Õuealade paigutus külatee suhtes on suhteliselt korrapärane, valdav osa
õuealadest paiknevad lähestikku vahetult tee ääres, mõned siiski 10-20 meetrit
teest eemal.
Õueala moodustub talumajast ja kõrvalhoonetest, kõrvalhoonete arv varieerub
kahest kuue-seitsmeni. Õuealad on erineva suuruse ja lahendusega. Eluhoone
asub tee ääres kas risti või piki teed. Kuna kõrvalhooned asetsevad õuealadel
eluhoone suhtes ebakorrapäraselt ning nende arv varieerub, siis ühtne, Manija
saarele omane õueplaan puudub.
Alajooliselt on eluhooned ehitatud talumaja tüüpi, kus elumaja ja laut on ühe
katuse alla kokku ehitatud. Tänapäeval on lauda osa valdavalt ümberehitatud
eluruumiks. Eluhoone juurde kuulub ka väliskoda, mille välisuks oli ajalooliselt
ehitatud otse, hoonete renoveerimise ja uute eluhoonete ehitamise käigus on
väliskoja uks paigutatud sageli väliskojaküljele4.
Teemaplaneeringu lahendus toetab ajaloolise asustusstruktuuri jätkuvat
säilitamist. Õuealade paigutamine piki saart kulgeva tee äärde ridajalt, ühepoolse
ridaküla põhimõtet järgides, tagab algupärase külamiljöö säilimise ning
maastiku vaadeldavuse.

4

Tõstamaa kihelkonna külade taluehituste kirjeldused, Vaike Hang, 1995, ERM, KV800

Joonis 3.2.1. Kibuse talu hooned. Elumaja paikneb vahetult tee ääres piki teed. Elu- ja
kõrvalhoonetest moodustub nn tagahoov. Allikas: Tõstamaa kihelkonna külade
taluehituste kirjeldused, 1995, koostaja Vaike Hang

Joonis 3.2.2. Allika talu hooned. Eluhoone paikneb teest ca 40 m kaugusel risti teed.
Allikas: Tõstamaa kihelkonna külade taluehituste kirjeldused, 1995, koostaja Vaike Hang
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Joonis 3.2.3. Koka talu elumaja. Koka talu 1991. aastal ehitatud uus elumaja on mahult
suurem algupärasest eluhoone mahust. Äramärkimist väärib asjaolu, et uue elumaja
rajamisel on lähtutud algupärasest ehituslaadist – eluhoone ja laut on paigutatud ühise
katuse alla. Allikas: Tõstamaa kihelkonna külade taluehituste kirjeldused, 1995, koostaja
Vaike Hang
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2.3 Elanike seas nende igapäevaelu heaolu ja kitsaskohtade
väljaselgitamiseks läbiviidud küsitluse lühikokkuvõte
Teemaplaneeringu koostamise raames viidi läbi küsitlus Manija saare elanike
seas nende arvamuse teadasaamiseks. Küsitluse eesmärk oli välja selgitada
saare elanike igapäevaelu heaolu ja kitsaskohad, nende valmisolek säilitada ja
edasi anda traditsioonilist, Kihnu kultuurile omast elulaadi.
Küsitlusse kaasati kõik Manija saare püsielanikud. Kohaletoimetamisega või eposti teel edastati küsimustik kokku 45 inimesele, tagasiside laekus 28 inimeselt.
Küsimustiku oli võimalik täita kas paberkandjal või elektrooniliselt, valdav osa
vastanutest täitis küsimustiku paberkandjal. Küsimustik sisaldas 15 küsimust,
millest osad olid valikvastustega ja osad vabatekstina vastatavad. Täidetud
küsimustikud tagastati Tõstamaa Vallavalitsusele.
Kokkuvõttes selgus, et Manija saare elanikud väärtustavad oma kodusaart,
puhast looduskeskkonda ja loodusväärtusi, saarerahvale omast elulaadi, kombeid
ja tavasid. Valdav osa elanikest peavad oluliseks traditsioonilise elulaadi
jätkamist ka tulevikus – kalapüük, karjakasvatus, traditsiooniline käsitöö,
ühistegevus ja kooskäimine, kihnu murde kõnelemine jne. Elukeskkonna
loomuliku osana väärtustati ka saarele omast looduskeskkonda ja loodusväärtusi
– meretagune elu, puhas ja ilus loodus, rannaniidud, kõre ning taime- ja
linnuliikide rohkus jne.
Tähelepanu juhiti ka mitmetele lahendamist vajavatele probleemidele, nagu
elektrivoolu kõikumine ja selle madal võimsus, vee halb kvaliteet, vee vähene
kogus salvkaevudes, maastikupilti risustavad rajatised (elektriliinid ja traataiad),
hooldamata rannaniidud ning mure, kuidas tagada unikaalse kultuuripärandiga
elanikkonna jätkusuutlikus.
Küsitluse kokkuvõte on esitatud käesoleva dokumendi lisade osas Lisa 1.
Küsitluse tulemused said esmaseks ja oluliseks sisendiks planeeringulahenduse
väljatöötamisel
ning
ruumilise
arengu
põhimõtete
kujundamisel.
Teemaplaneeringu lahendus toetab traditsioonilise elulaadi jätkamist ning annab
võimaluse täiendavate eluasemekohtade tekkeks elanikkonna jätkusuutlikkuse
tagamiseks.

2.4 Manija saare väärtused
Manija saare teemaplaneeringu lahenduse väljatöötamisel lähtutakse nn
väärtustepõhisest lähenemisest, mille tulemusel valmiv planeering tugineb
eelkõige piirkonnale ainuomastele looduslikele, kultuurilistele, majanduslikele või
sotsiaalsetele nähtustele ja/või aladele. Planeeringuga tagatakse väärtuste
säilimine, kuid samas võimaldatakse vastutustundlikku arendamist. Selline
lähenemine väärtustab kohalikku elukeskkonda ning identiteeti.
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Manija saare väärtused on:
 Kohalik
elanikkond,
saarel
valitsev
kogukondlik
elulaad,
mitmekesised kultuuritavad
Paikkondlik identiteet väljendub elulaadis ja elatusviisides, igapäevaselt
kantavas
traditsioonilises
rõivastuses,
rahvakalendri
tähtpäevade
tähistamises, kihnu kombekohaselt peetud pulmades, folklooris jne.
Kihnu elulaad ja elatusviisid on alati olnud seotud Läänemerega.


Geofraafiline
asukoht,
puhas
ja
kaunis
looduskeskkond,
looduskaitselised väärtused
Kogu Manija saar on maastikukaitseala, Natura2000 loodus- ja linnuala.
Loodusväärtusteks on eelkõige haruldaste taimede kasvualad ja
rannaniidud. Saarel elab ulatuslikul alal looduskaitsealune I kategooria
loomaliik juttselg-kärnkonn (kõre), kasvavad II ja III kategooria taimeliigid
(ogaputk, karukell), elupaigatüübid (rannaniidud, hallid luited, kuivad
niidud lubjarikkal mullal), looduskaitsealune üksikobjekt (Kokakivi),
mitmed ürglooduseobjektid (rändrahn, kivi). Saarel pesitseb arvukalt
erinevaid linnuliike ning kevadeti ja sügiseti peatuvad paljud rändlinnud.



Poollooduslikud kooslused (pärandkultuurmaastik)
Karjatatavad rannikumaastikud on väärtuslikud pärandkooslused – nimelt
on need elupaigaks paljudele kitsalt kohastunud liikidele. 150 hektarist
rannaniitudest
on
valdav
osa
kasutusest
väljas
(kariloomade
vähenemisega on vähenenud niitude kasutus), osaliselt roostunud. Kohati
on rannaniidud kasutuses karjamaana, kohati üksnes heinamaana.



Asustusstruktuur ja külamijöö
Piki
saart
kulgeb
rändkivirikas
selgkõrgendik.
Saarel
asuvad
majapidamised paiknevad valdavalt piki saart kulgevale seljakule rajatud
tee ääres ridajalt, õuealad suhteliselt tihedalt üksteise kõrval. Kuigi ühtne
ja plaanipärane õueplaan puudub, on väärtuslik just küla struktuur ja
üldmulje – õuealade paiknemine tee läheduses.
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Maastiku vaadeldavus
Piki saart kulgevat teed mööda liigeldes avanevad kaunid vaated saarele ja
saart ümbritsevale merele.
Saar on vaadeldav ka mandrilt, rannikult paistab saar pika ja kitsa
maaribana, keskel puudesalu (puisniit).



Tuletorn
Saare lõunatippu, Papina otsa
rajati majakas 1933. aastal.
Kaheksa
meetri
kõrgune
tuletorn on oma eluajal kaks
korda viltu vajunud ja siis jälle
õigeks
aetud.
Kõige
hoogsamalt aga kujundas seda
paika ümber 2005. aasta
jaanuaritorm. Kuna tuletorn on
saare oluline vaatamisväärsus,
tuleb see säilitada autentsena.



Sadam ja rannalautrid
Manilaiu sadama kaudu tagatakse ühendus saare ja mandri vahel. Sadam
on rajatud looduslikult sobivasse kohta, võimaldamaks laevade ja paatide
sildumist ning nende teenindamist.
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Rannalauter - looduslik randumiskoht paatidele - on igaüheõigus ja
kalurite poolt kasutuses oma maaüksusel.
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3 Ruumilise arengu põhimõtted
Manija saare ruumilise arengu üldine eesmärk on tagada saarel traditsiooniline
elulaad ja olemasolevate väärtuste hoidmine ning edasiarendamine neid väärtusi
kahjustamata.
Ruumilise arengu põhimõtted on kujunenud erinevates programmdokumentides
ja arengukavades sätestatud eesmärkidest lähtuvalt, neid eesmärke täpsustades
ja täiendades koostöös erinevate huvigruppidega. Saare ruumilise arengu
eesmärgid väljendavad üldiseid põhimõtteid, kokkulepet sellest, kuidas
territooriumit edasi arendada, kuidas ja kuhu ehitada nii, et säilivad
olemasolevad loodusväärtused ja kultuuriruum.
Olulisemad valdkonnad Manija ruumilise arengu kujundamisel on asustus,
infrastruktuur ja majandustegevus.
Asustus
Unikaalse kultuuripärandiga elanikkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks antakse
teemaplaneeringuga
võimalus
täiendavate
eluasemekohtade
ja/või
üldkasutatavate hoonete ja/või väikeettevõtluse tarbeks hoonete ja rajatiste
ehitamiseks või nende kombinatsioonina ühe hoonena. Uushoonestuse asukoha
määramisel järgitakse väljakujunenud asustusstruktuuri – olemasolevate
õuealade paiknemist piki saart kulgeva seljakule rajatud tee ääres - ning
maastiku reljeefi.
Korduva üleujutusega alale ei ole uushoonestuse rajamine lubatud. Kuna kogu
Manija saar on võimaliku üleujutusohuga ala,
tuleb hoonestuse rajamisel
arvestada hoonete üleujutuse riskiga ning tarvitusele võtta leevendavad
meetmed.
Kuna algupäraselt on õuealad tee äärde paigutatud ridajalt kas ühele või teisele
poole teed ühepoolse ridaküla põhimõtet järgides, siis avanevad külateel liiklejale
kaunid vaated maastikule ja saart ümbritsevale merele. Asustuse suunamisel
järgitakse, et uushoonestus ei kahjustaks maastiku vaadeldavust.
Infrastruktuur
Manilaiu sadama kaudu tagatakse ühendus saare ja mandri vahel ning
võimaldatakse paatide, sh kalapaatide, randumine ja sildumine. Täiendavaid
sadamakohti ei kavandata.
Saart põhja-lõunasuunaliselt läbiv Manija sadama-Riida tee on kohalik tee
avalikuks kasutamiseks. Üldplaneeringuga määratakse täiendavalt teed avalikuks
kasutamiseks
(avalikuks
kasutamiseks
määramine
toimub
vastavalt
teeseadusele) ning määratakse avalikud juurdepääsuvõimalused kallasrajale.
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Elektrivarustus kavandatakse perspektiivis viia maakaablisse, kuna maakaablid
on töökindlamad ja vajavad vähem hoolduskulu. Ühtlasi kaasneb õhuliinide
likvideerimisega positiivne muudatus maastikupildis (visuaalne efekt).
Saare elanikkonna varustamiseks kvaliteetse joogiveega, lahendatakse
perspektiivis
veevarustus
eelkõige
puurkaevude
baasil.
Majanduslikult
otstarbekas ja põhjendatum on rajada nn ühiskaevud mitme majapidamise
tarbeks. Reoveekäitlus tagatakse lokaalsete lahendustega, kusjuures omapuhasti
rajamisel tuleb arvestada mereveetõusust tulenevat üleujutusohtu.
Majandustegevus
Rannaniidud on väärtuslikud pärandkooslused, mille säilimiseks ja kasutusest
väljalangemise vältimiseks tuleb jätkatakse tavapärast maastikukasutust niitudel karjatamist ja niitmist. Niitmise ja karjatamisega välditakse ranniku
võsastumist ja roostumist ning hoitakse niidud avatuna. Kõrgematel aladel
esinevatel kuivadel niitudel võib hooldusvõttena niita (kusjuures niide tuleb
koristada). Niitmisest paremini sobib karjatamine, kuna kariloomad söövad ka
pilliroogu ja peenikest võsa, mida niitmise teel kooslusest eemaldada ei saa.
Eesmärk on rannaniitude säilitamine ja kasutusest väljajäänud rannaniitude (kus
vohab pilliroog) taastamine.
Pärandkultuurmaastiku püsimiseks ja taastamiseks soodustab teemaplaneering
tegevusalana karjakasvatuse jätkamist ning annab võimaluse loomade
varjualuste rajamiseks ja laiendamiseks ning määratud hoonestusalal lauda
rajamiseks.
Väärtustest ja üldistest arengupõhimõtetest lähtuvalt on Manija saare
ruumilise arengu eesmärgid:
 elukeskkonna
jätkusuutlikkuse
tagamine,
saare
püsielanikkonna
suurendamine;
 traditsioonilise asustusstruktuuri säilitamine ja edasiarendamine;
 traditsioonilist elulaadi toetava väikeettevõtluse soodustamine;
 saarele omase sotsiaalse- ja looduskeskkonna ning kultuurikoosluse
säilitamine;
 Kihnu kultuuripärandi väärtustamine ja säilitamine.
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4 Maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused
4.1 Maakasutuse kavandamine Manija saare teemaplaneeringus
Manija saare teemaplaneeringu põhiülesanne on
kujundada Manija saare
ruumilise arengu põhimõtted, tagades võimalikult paljude saare elanike ja
maaomanike vajadusi ning huvisid arvestavad tingimused tasakaalustatud
arenguks, loodushoiuks, maade kasutamiseks ja ehitamiseks, lähtudes saarele
iseloomulike väärtuste säilitamise ja edasiarendamise vajadustest.
Selleks kavandatakse maa-alad mingiks kindlaks otstarbeks üldisel tasemel –
erineva kasutusotstarbega hoonete ja rajatiste rajamiseks, puhkekohad
ühistegevuse võimaldamiseks ning antakse võimalikud lahendused vesi- ja
elektrivarustuseks, rohevõrgustiku toimimiseks, rannaniitude säilitamiseks ja
taastamiseks.
Teemaplaneeringuga
määratletakse
hoonestusalad
kas
eluasemekohtade ja/või üldkasutatavate ja/või väikeettevõtluse tarbeks
rajatavate ehitiste rajamise võimaldamiseks või võimaldatakse rajada nende
kombinatsioon ühe hoonena.
Hoonestusalade juhtotstarve võib olla kas pereelamu maa, üldkasutatava hoone
maa või kaubandus- ja teenindushoone maa või tootmismaa (kus on lubatud
üksnes kohaliku elulaadi toetava väikeettevõtluse arendamine) olenevalt ala
kasutamise soovist tulevikus.
Teemaplaneering kavandab maakasutust üldisel tasemel. Reaalne arendus- ja
ehitustegevus toimub detailplaneeringu koostamise kohustusega juhtudel läbi
detailplaneeringute, detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral
on ehitiste püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks
projekteerimistingimused.
Detailplaneeringu või projekteerimistingimustega määratakse maa- ja veealadele
täpsemad kasutamis- ja ehitustingimused, sh tehnilise infrastruktuuri lahendus.
Teemaplaneeringu kehtestamisega ei muudeta koheselt maa-alade
praegust sihtotstarvet ja funktsiooni, maaomanik saab maa-ala kasutada
praegusel sihtotstarbel ja funktsioonil seni, kuni ta seda soovib.
Teemaplaneeringu kehtestamisega ei kaasne vajadust tunnistada kehtetuks
varem kehtestatud detailplaneeringuid.
Detailplaneeringute
koostamisel
ja
projekteerimistingimuste
väljastamisel arvestatakse teemaplaneeringuga kehtestatud ruumilise
arengu üldiseid põhimõtteid.
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4.2 Detailplaneeringu koostamise vajadus
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on läbi avaliku planeerimisprotsessi
tagada parem arendatava keskkonna kvaliteet piirkondades ja juhtudel, kui võib
eeldada laia, kattuvate ning potentsiaalselt konfliktsete huvide ringi.
Manija saarel säilib hajaasustus. Ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks
koostatava
ehitusprojekti
aluseks
on
projekteerimistingimused
järgmistel juhtudel:
1. teemaplaneeringuga määratud hoonestusalale eluasemekoha rajamine
(eluhoone koos kõrvalhoonetega);
2. olemasolevale õuealale uute kõrvalhoonete rajamine;
3. loomade varjualuste rajamine või laiendamine;
4. elektrimaakaabelliinide ja alajaamade rajamine;
5. vesivarustuse ja reoveekäitluse lahenduste rajamine;
6. linnuvaatlustorni rajamine.
Üldplaneeringuga määratakse detailplaneeringu koostamise kohustusega
juhud, kus detailplaneeringu koostamine on kohustuslik:
1. kui soovitakse Kase, Lõpe ja Saare maaüksustele hooneid rajada arvuliselt
rohkem, kui on maakasutusplaanil näidatud varemeid;
2. kui soovitakse teemaplaneeringuga määratud hoonestusalale rajada
üldkasutatavaid ja väikeettevõtluse tarbeks rajatavaid hooneid;
3. kui soovitakse rajada hooneid väljaspool teemaplaneeringuga määratud
hoonestusalasid;
4. juhul, kui soovitakse katastriüksuse jagamist. Üldjuhul ei ole ajalooliste
kruntide jagamine soovitav.

4.3 Hoonestusalad eluasemekohtade, üldkasutatavate hoonete või
väikeettevõtluse tarbeks rajatavate hoonete rajamiseks
Teemaplaneeringuga määratakse hoonestusalad kas eluasemekohtade ja/või
üldkasutatavate ja/või väikeettevõtluse tarbeks rajatavate hoonete rajamise
võimaldamiseks või võimaldatakse rajada nende kombinatsioon ühe hoonena.
Hoonestusalade
asukoha
määramisel
on
lähtutud
väljakujunenud
asustusstruktuurist
(olemasolevate
õuealade
paiknemine
tee
suhtes),
maastikureljeefist, maastiku vaadeldavusest ning looduskaitseliste väärtuste
säilitamise eesmärgist (niidualade terviklikkuse säilitamine).
Teemaplaneeringuga ei määrata hoonestusalade täpset juhtotstarvet,
vaid antakse maaomanikule või potentsiaalsele arendajale võimalus
määratud hoonestusalale ehitada kas elamu koos kõrvalhoonetega
ja/või üldkasutatav hoone avaliku teenuse osutamiseks ja/või hooned ja
rajatised väikeettevõtluse tarbeks või võimaldatakse rajada nende
kombinatsioon ühe hoonena. Hoonestusalal võivad asuda ka teed,
tehnorajatised ning hoonestusala kasutamiseks vajalikud sihtotstarbelised
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rajatised. Teemaplaneeringuga määratud hoonestusalade juhtotstarve võib olla
kas pereelamu maa, üldkasutatava hoone maa või kaubandus- ja
teenindushoone maa või tootmismaa. Tootmismaal on lubatud üksnes kohaliku
elulaadi toetava väikeettevõtluse arendamine.
Vastavalt hoonestusala kasutusotstarbele järgitakse
ehitamisel alltoodud üldpõhimõtteid ja tingimusi.

ala

hoonestamisel

ja

Hoonestusalale eluasemekoha rajamisel järgitakse järgmiseid tingimusi:
1. hoonestusalale
võib
rajada
ühe
elamu
koos
kõrvalhoonetega.
Uushoonestus peab sobituma olemasolevasse keskkonda, et säilib saarele
omane üldilme ja miljöö;
2. erandiks on ehitamine Kase, Lõpe ja Saare maaüksusel, kus
uushoonestust võib rajada üksnes maakasutusplaanil näidatud varemete
asukohale. Nõue tuleneb asjaolust, et nimetatud katastriüksustel on
kuivad niidud lubjarikkal mullal. Niidukoosluste hooldamiseks on
maahooldustoetust makstud Kase ja Saare maaüksusele alates 2007.
aastast ning Lõpe maaüksusele alates 2010. aastast. Maaüksuste
kõrgemas osas on kujunenud liigirikkad ja hea kvaliteediga kuivad niidud,
mille hoonestamine teemaplaneeringu alusel hoonete ja rajatiste täpseid
asukohti määramata ei ole Manija maastikukaitseala kaitse-eesmärki
arvestav. Manija maastikukaitseala kaitsekorralduskava kohaselt kuuluvad
niidud esimesse prioriteetsusklassi, kuhu on koondatud suured
niidumassiivid, mis on hetkel või potentsiaalselt kõrge väärtusega
rannaniidud.
3. uuselamud rajatakse viilkatusega (katusekalle 35-45 kraadi) ning mahult
sarnased olemasolevate elamute mahtudele. Eluhoone lubatud kõrgus on
kuni 8 meetrit olemasolevast maapinnast. Vajadusel (tulenevalt
üleujutusohust) võib maapinda tõsta kuni 1 meeter;
4. lisaks elamule võib hoonestusalale rajada kuni kuus kõrvalhoonet.
Kõrvalhooned ei tohi olla eluhoonest kõrgemad. Kuni 20 m2 mahuga
kõrvalhoone on lubatud rajada ühepoolse katusekaldega (katusekalle 20
kraadi);
5. kuna külas ühtne väljakujunenud õuealade hoonestusprintsiip puudub,
võib elamu õuealal paikneda kas risti või piki teed. Elamu paigutamisel piki
teed paigutatakse elamu üldjuhul tee äärde, et tekiks tagahoov;
6. uushoonestuse
rajamisel
kasutatakse
soovituslikult
naturaalseid
ehitusmaterjale (puit, kivi, roog). Võimalusel välditakse ümarpalgi
kasutamist seinas, palkseina püstitamiseks on soovitav kasutada tahutud
palki;
7. akende puhul on soovitav lähtuda algupärasest akende kuju ja aknaava
suurusest;
8. uushoonestuse rajamisel peavad hooned asuma teeservast vähemalt 10 m
kaugusel lumekoristustööde võimaldamiseks;
9. eluhoone põranda absoluutkõrgus (kõrgus merepinnast) ei tohi olla alla
3,0 m Balti süsteemis. Mitteeluhoonetel (kõrvalhooned) ei tohi
elektripaigalised olla alla 3,0 m absoluutkõrgusest. Soovitav on
absoluutkõrgusega alla 3,0 m paiknevad hoone konstruktsioonid rajada
veekindlatena ja vett mitteimavatest materjalidest;
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10.lubatud on kodumajutuse teenuse osutamine (rajatava eluhoone ja
kõrvalhoonete baasil);
11.eluasemekoha rajamisel on ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks
koostatava
ehitusprojekti
aluseks
projekteerimistingimused.
Projekteerimistingimuste taotlemisel tuleb esitada õueplaan, kus on
näidatud hoone asukoht ja kasutusotstarve;

Hoonestusalale üldkasutatava või väikeettevõtluse tarbeks rajatava
ehitiste rajamisel järgitakse järgmiseid tingimusi:
1. üldkasutava või väikeettevõtluse tarbeks rajatava hoone mahud ei tohi
oluliselt (rohkem kui 1,5 korda) erineda olemasolevate eluhoonete
mahtudest. Hooned peavad sobituma olemasolevasse keskkonda, et säilib
saarele omane üldilme ja miljöö;
2. uushoonestus rajatakse viilkatusega, nende rajamisel kasutatakse
soovituslikult naturaalseid ehitusmaterjale (puit, kivi, roog). Võimalusel
välditakse ümarpalgi kasutamist seinas, palkseina püstitamiseks on
soovitav kasutada tahutud palki;
3. põhihoonet teenindavad abihooned ei tohi mahult olla suuremad ega
kõrgemad põhihoone mahust;
4. uushoonestuse rajamisel peavad hooned asuma teest vähemalt 10 m
kaugusel lumekoristustööde võimaldamiseks;
5. üldkasutatavate hoonete põranda absoluutkõrgus (kõrgus merepinnast) ei
tohi olla alla 3,0 m Balti süsteemis;
6. üldkasutatava ja väikeettevõtluse tarbeks rajatava hoone rajamise aluseks
on kehtestatud detailplaneering, millega lahendatakse ka tehnovõrkude
lahendused ning parkimine. Parkimine lahendatakse hoonestusalal.

4.4 Olemasolevate hoonete renoveerimine ja uute kõrvalhoonete
rajamine
Teemaplaneeringuga antakse võimalus teemaplaneeringu kehtestamise hetkeks
rajatud hoonete (olemasolevad majapidamised) renoveerimiseks ja täiendavate
kõrvalhoonete rajamiseks, kui olemasolevate kõrvalhoonete arv on väiksem
lubatust. Täiendavate kõrvalhoonete rajamine on lubatud üksnes hoonestusalal.
Olemasolevate hoonete renoveerimisel ja uute kõrvalhoonete rajamisel
järgitakse järgmiseid tingimusi:
1. eluhoonete renoveerimisel säilitatakse algupärane hoonestusmaht,
katusekalle (katusekalle 35-45 kraadi), hoone kõrgus, soovituslikult
akende kuju ja aknaava suurus;
2. lisaks elamule võib õuealal paikneda kuni 6 kõrvalhoonet. Kõrvalhoonete
renoveerimisel või uute rajamisel järgitakse, et kõrvalhoone kõrgus ei
ületa eluhoone kõrgust. Kuni 20 m2 mahuga kõrvalhoone on lubatud
rajada ühepoolse katusekaldega (katusekalle 20 kraadi). Renoveerimisel
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kasutatakse soovituslikult naturaalseid ehitusmaterjale (puit, kivi, roog).
Võimalusel
välditakse
ümarpalgi
kasutamist
seinas,
palkseina
püstitamiseks on soovitav kasutada tahutud palki.

4.5 Loomade varjualused ja karjaaiad
Poollooduslike koosluste hooldamine ja karjatamine on olulise tähtsusega, kuna
aitab vältida niitude kinnikasvamist ja kulustumist ning tagab niiduala kõrgema
ökoloogilise kvaliteedi. Kariloomade pidamise soodustamiseks annab
teemaplaneering võimaluse olemasolevate varjualuste laiendamiseks ja
täiendavate rajamiseks.
Loomade varjualuste ja karjaaedade rajamisel arvestatakse järgmiseid
tingimusi:
1. uute varjualuste rajamine või olemasolevate laiendamine on lubatud
üksnes teemaplaneeringuga määratud hoonestusalal. Hoonestusalale võib
rajada varjualuse ehitisealuse pinnaga kuni 150 m2;
2. karjaaiad rajatakse sobiva suurusega. Rannaalade roostumise vältimiseks
rajatakse karjaaiad arvestusega, et loomadel on ligipääs rannaalale ja
roostikule;
3. otstarbekas on rajada elektritarad, mida on lihtne karjatamisperioodi
möödudes kokku koguda;
4. varjualused
rajatakse
teest
vähemalt
10
meetri
kaugusele
lumekoristustööde võimaldamiseks;
5. teisaldatavad karjaaiad rajatakse tee äärde. Püsiaedade rajamisel
tagatakse teeseaduse ja määruse „Tõstamaa valla teede kasutamise ja
kaitsmise
nõuded“
täitmine.
Ehitustegevus
tee
kaitsevööndis
kooskõlastatakse vallaga;
6. loomade varjualuse ehitusõiguse saamiseks peab maaomanikul või
maakasutajal olema loomad kantud Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ameti loomade registrisse.

4.6 Linnuvaatlustorn
Madal meri ja rannikupiirkond on meelispaik merelindudele ja peatuskoht
rändlindudele. Siin pesitsevad ja peatuvad Euroopa liidu nn Linnu- ja
Loodusdirektiivi lisadesse kantud ja Eesti Vabariigi Looduskaitseseaduse alusel
kaitstavad linnuliigid. Lindude arvukus saarel on suur, rannaniitudel pesitsevaid
linde on loendatud ligikaudu 80 liiki, paljud neist on rahvusvahelise tähtsusega
linnuliigid. Seetõttu on Manija saar loodussõprade ja linnuvaatlejate poolt
hinnatud ja armastatud paik.
Teemaplaneeringuga
määratakse
võimalikud
linnuvaatlustorni
asukohad, et luua paremad tingimused linnustikuga tutvumiseks,
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parandada õpet ja suurendada keskkonnateadlikust. Saare suurusest ja
pindalast tulenevalt on piisav, kui rajatakse üks linnuvaatlustorn kõrgusega
kuni 8 meetrit, mille asukoht valitakse määratud võimalike asukohtade seast.
Arvestades
looduskaitseliste
väärtuste
paiknemist,
on
võimalikud
linnuvaatlustorni asukohad määratud Manija sadama – Riida tee äärde.

4.7 Sadama maa
Sadama maana käsitletakse veesõidukite sildumiseks kohandatud ja
sadamateenuse osutamiseks kasutatavat maa- ja veeala, kus asuvad sadama
sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud ehitised (sadamaehitised). Manilaiu
sadam jääb ka edaspidi kandma sadama funktsiooni. Sadama maa-alale võib
rajada täiendavalt sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalike
ehitisi5
(paadisild,
kai,
paadikuur),
et
parendada
sadamateenuste
kättesaadavust ning võimaldada kutselistel kaluritel sadama maa-alal
veesõidukite sildumist ja vajadusel nende hoidmist.
Seetõttu ei ole eraldi paadisildade (veesõidukite sildumiseks ja seismiseks
ehitatud kohaliku tähtsusega rajatist, kus puudub infrastruktuur veesõidukite
teenindamiseks ning millele ei laiene Sadamaseaduse regulatsioon) ja
paadikuuride kavandamine väljaspool sadama maa-ala vajalik ja otstarbekas.
Manilaiu sadama maa-alal on vajaliku infrastruktuuriga varustatud ning vajadusel
(paatide, võrkude hoidmiseks) on lubatud olemasoleva hoone laiendamine või
sadama maale uute ehitiste rajamine.
Aegade jooksul on Manijal merele mindud ka rannalt paati vette lükates. Ehk
loodusjõude arvestades on aegade jooksul väljakujunenud rannalautri kohad
üksikute paatide randumiseks ja hoidmiseks (paat pööratakse rannal ümber,
seisab rannal kogu talve vältel) kohtades, kus puuduvad rajatised.
Teemaplaneering ei määratle rannalautrite asukohti, kuna oma maal paat randa
tõmmata ja seal seda hoida on igaüheõigus. Teemaplaneeringu mõistes ei
kaasne rannalautri kohaga ehitiste rajamist.

4.8 Puhkekohad
Ühistegevus ja kooskäimine on saarerahvale igapäevaelu loomulik osa.
Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, kihnu murde rääkimine, folkloor jne on
kihnu põliskultuuri eksisteerimiseks vajalikud alustegevused ning kultuuriruumi
kujundajad.
5

Vastavalt Looduskaitseseadusele ei laiene ehituskeeluvöönd kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud
sadamaehitistele ja veeliiklusrajatistele.
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Teemaplaneeringuga määratletud puhkekohtade parendamine ja avalikus
kasutuses hoidmine soosib ühistegevust ning traditsioonide edasiandmist
noorematele põlvkondadele.
Puhkekohtade majandamisel ja kasutamisel järgitakse järgmiseid
üldpõhimõtteid:
1. puhkekohad varustatakse istepinkide ja laudadega, elementaarse puhtuse
ja korra tagamiseks prügikastidega;
2. lõkke tegemiseks kasutatakse üksnes selleks ettevalmistatud lõkkeplatse.

4.9 Elektrivarustus
Manija saare elektrivarustus on tagatud olemasolevate ja projekteerimisel oleva
Manija IV alajaamade ning kesk- ja madalpinge õhuliinide baasil. Perspektiivis
kavandatakse saart läbivad õhuliinid, sh ühendused majapidamistega
viia maakaablisse, kuna maakaablid on töökindlamad ja vajavad vähem
hoolduskulu. Ühtlasi kaasneb õhuliinide likvideerimisega positiivne muudatus
maastikupildis (visuaalne efekt). Maakaabli rajamisega seoses asendatakse
praegune Manija III mastalajaam uues kohas paikneva komplektalajaamaga.
Maakaabel paigutatakse liikumisteede lähedale, võimalusel teemaa sisse (Manija
sadam-Riida tee teemaa laius 6 m, pinnatud kate 3 m).
Planeeringuga on määratud alajaamade (mastalajaam) orienteeruvad asukohad.
Alajaamade majapidamiste juurde rajatavate liitumiskappide paigutamisel ja
täpse asukoha määramisel on oluline arvestada üleujutusohuga, mistõttu tuleb
alajaamad ja liitumiskapid paigaldada kõrgusele 2,9-3,0 meetrit üle merepinna.
Liitumiskapid tuleb paigutada avalikult ligipääsetavatesse kohtadesse, kuid tee
servast vähemalt 3 meetri kaugusele. Tee lähedal paiknevad liitumiskapid
varustatakse märketähistega, et tagada nende nähtavus teehooldus- ja
lumekoristustöödel. Majapidamiste tarbeks rajatavate liitumiskappide asukohti
teemaplaneering ei määratle.
Teemaplaneeringuga
antakse
võimalust
täiendavate
hoonestusalade
hoonestamiseks, sh väikeettevõtluse arendamiseks. Neli alajaama ja
planeeritavad keskpingekaablid tagavad selleks vajaliku elektrivarustuse
võimsuse.
Planeeritavate elektrimaakaabelliini ja alajaamade orienteeruvad asukohad on
kantud planeeringukaardile, maakaabli ja alajaamade täpne asukoht määratakse
ehitusprojektiga.
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4.10 Vesivarustus ja reoveekäitlus
Vesivarustus
Pärnumaa veevarustuses on problemaatiliseks liigne fluoriidi sisaldus, mis on
iseloomulik eelkõige Siluri põhjaveekompleksi sügavamatele veekihtidele.
Saare põhjaosas on põhjavesi suhteliselt kaitstud, lõunaosas tuleb põhjavett
lugeda keskmiselt kaitstuks.
Saarel kasutatakse laialdaselt salvkaevude abil kvaternaarisetetega seotud
põhjavett. Valdavalt moodustab saarel pinnakatte liustikusetted (moreenid),
seetõttu on salvkaevude kasutus problemaatiline (halb veeandvus, suvisel ajal
esineb veepuudust, vee halb kvaliteet, kuna pinnasevesi valgub salvkaevudesse).
Saare lõunaosas, kus pinnakatte ülemised kihid koosnevad enam liivapinnastest,
võib salvkaevude abil saadava vee hulk olla suurem.
Saare elanikkonna varustamiseks kvaliteetse joogiveega, lahendatakse
perspektiivis veevarustus eelkõige puurkaevude abil. Majanduslikult
otstarbekas ja põhjendatum on rajada nn ühiskaevud mitme
majapidamise tarbeks.
Reoveekäitlus
Veevarustuse kaasajastamisega peab paratamatult kaasnema ka reovee käitluse
kaasajastamine. Saareline iseloom, looduslikud tingimused ning võrdlemisi
vähene ja hajus asustus seavad reoveekäitlusele omad piirangud. Tõstamaa valla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavas ei ole Manija saart ja selle vee- või
reoveekäitlust iseloomustatud. Võttes aluseks eelduse, et saare elanikkonna arv
ulatub perspektiivis kuni 100 elanikuni ning elamukohtadena võetakse lisaks
olemasolevatele kasutusele saare keskosas kulgeva tee äärsed üksnes üksikud
eluasemekohas, siis reostuskoormus oleks suurusjärgus alla 5 ie hektari kohta.
Seega on asustustihedus liialt väikene, et vastata reoveekogumisala
kriteeriumitele.
Keskkonnakaitse
eesmärgil
kehtivad
reoveekäitlusel
järgmised
üldpõhimõtted ja tingimused:
1. kuna põhjavesi on vähemalt keskmiselt kaitstud, võib mehhaanilist puhastust
rakendades immutada pinnasesse kuni 5 m3/d heitvett, suuremate koguste (5-50
m3/d) puhul on vajalik bioloogiline puhastamine6;
2. immutussügavus peab olema 1,2 m üle põhjavee kõrgeima taseme;
3. kasutada musta ja halli vee eraldikäitlust. Musta vee (ehk inimeste
väljaheiteid
sisaldav
olmereovesi)
käitlemiseks
kasutataks
kuivvõi
kompostkäimlat, hall vesi (ehk olmereovee, mis on tekkinud nt nõude ja pesu
pesemisel, vanniskäimisel) aga puhastatakse septikus ning immutatakse;
4. arvestada mereveetõusust tuleneva üleujutusohuga;
5. üldjuhul kogumiskaevude kasutamine (nõuab reovee äravedu mandrile) ei ole
soovitav, sest lähiajal ei kavandata saarele pidevalt töötava puhasti rajamist.
6

Vabariigi Valitsuse 31.07.2001. a. määrus nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“

Manija saare teemaplaneering

31

Kogumiskaevude kasutamisel tuleb korraldada reovee (ja ka septikusetete)
transportimine mandrile.

4.11 Teedevõrk ja teede avalik kasutus, avalikud juurdepääsud
kallasrajale
Saare kõrgemas keskosas on kivikülv, seljakul lookleb põhja-lõunasuunaliselt
saart läbiv külatee. Sadamast tuletornini kulgev Manija sadama-Riida tee on
kohalik tee avalikuks kasutamiseks.
Teemaplaneeringuga määratakse kohaliku tee kaitsevööndi laius
mõlemal pool sõidutee telge 20 meetrit. Tee kaitsevöönd rajatakse tee äärde
tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt
lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks, mille
ulatuses tegevuse kavandamisel tuleb lähtuda teeseadusega sätestatust.
Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning omavalitsuse ja eratee omaniku
vahelise lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab
teehoiu korraldamise eest vastutava isiku vallavolikogu kohaliku omavalitsuse
huvidest lähtudes7.
Teemaplaneering
näeb
perspektiivis
ette
erateed
avalikuks
kasutamiseks (määratakse teeseaduses sätestatud korras) ning avalikud
juurdepääsuvõimalused kallasrajale8.
Erateed avalikuks kasutamiseks:
1. Manilaiu sadamast Kuivasääre suunas kulgev tee, mis läbib Manija, Mäe,
Kirsi ja Karjamaa maaüksusi;
2. Manija sadama – Riida teest Sitna otsa suunas kulgev tee kuni Kodu
maaüksuse õuealani (läbib Sadama ja Kodu maaüksusi).
Kohalik tee Manija sadam – Riida ja avalikuks kasutamiseks määratavad teed on
mõeldud avalikuks kasutamiseks kõigile nii sõidukiga kui kergliiklejale
liiklemiseks.
Avalikud juurdepääsuvõimalused kallasrajale:
1. Kase, Põllu ja Linnu maaüksusi läbivalt, mille asukoha määratlemisel on
arvestatud maapinna reljeefi;
2. Kodu maaüksuse õuealast Sitna otsa suunas kulgev tee (läbib Kodu ja
Manija-Malle maaüksusi), mille asukoha määratlemisel on arvestatud
olemasoleva jalgtee asukohaga;

7
8

Teeseadus
Looduskaitseseadus
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3. Kuivasääre otsa suunas suunduv rada, mille asukoha määramisel on
arvestatud pinnasetee asukohaga;
4. Manija külakeskuse maa-ala kaudu vastavalt kehtestatud detailplaneeringu
lahendusele.
Avalik juurdepääsuvõimalus kallasrajale on mõeldud
liiklemiseks, keelatud on läbipääs mootorsõidukiga.

üksnes

kergliiklejale

4.12 Paaditee
Teemaplaneeringuga määratakse paaditee asukoht, mis võimaldab otseteed
Peerni, Lao, Täkulaiu ja Munalaiu sadamatest Pärnu lahe suunas.
Paaditee taaskasutamise võimaldamiseks tuleb määratud asukohas teostada
puhastus- ja süvendustöid.

4.13 Poollooduslikud kooslused
Poollooduslikud kooslused (vt ka Manija maastikukaitseala kaitsekorralduskava
aastateks 2010 -2019) Manijal on rannaniidud ja kuivad niidud lubjarikkal mullal.
Manija rannaniidud, nagu mujalgi Eestis, on kujunenud maakerke ja püsiva
inimmõju tulemusena. Rannikualadel levinud suhteliselt vaesed ja enamasti
liigniisked
rohumaad
on
olnud
traditsiooniliselt
kasutuses
ennekõike
karjamaadena.
Manija saare poollooduslike koosluste kaitse eesmärgiks on kujundada need
sobivateks elupaikadeks erinevatele rannaniitudele iseloomulikele liikidele ning
tagada rannaniidu elupaigatüübi soodne seisund.
Eesmärgiks olevat rannaniitu kirjeldavad järgmised tunnused:
 veepiir on avatud ja rannik madalmurune;
 rannaniit on valdavalt madala rohttaimestikuga, puudub kõrgrohustu
angervaksa või putkedega;
 rannaniidul puudub paks kulukiht;
 rannaniidul esineb liigniiskeid alasid ja väikeseid roostumata veesilmasid;
 niit on võimalikult laialt avatud. Rannaniidul ei esine üksikuid puid, võsa ja
roomassiive;
 rannaniidule on iseloomulikud kividega alad.
Manija saarel on kiirenenud rannaniitude ja kuivade niitude kasutusest
väljalangemine, kuna loomapidamise drastilise vähenemise tõttu on karjatamine
niitudel jäänud väheseks. Kuigi järjepidevalt on tehtud töid poollooduslike
koosluste hooldamiseks, on rannaniidud jätkuvalt roostunud ja kohati
võsastumas. Liigniiskuse tõttu on rannaniitude hooldamine raskendatud,
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niidetavatel aladel jäetakse sageli hein maha. Mahajäetud niide toob endaga
kaasa kulustumise, mis muudab niidu rannaniitudele iseloomulikele liikidele
sobimatuks (rannikukurvitsalised ei saa läbi kulukihi toituda, kulustumise ja
sammaldumise tõttu ei saa kasvada taimeliigid). Paljudele niidulindudele on
rooriba rannas barjääriks, mis killustab elupaika sel määral, et liigid neid alasid ei
asusta. Kaasajal on karjatatavad niidud ainsateks kohtadeks Manijal, kus leidub
rannaniitudele iseloomulikke linnuliike ja niitude hooldus on eesmärgipärane.
Senini ei ole niitmine Manija rannaniitudel andnud soovitud tulemust –
kaitsealuste liikide arvukus väheneb ja elupaikade esinduslikkus langeb.
Poollooduslike koosluste säilitamiseks ja taastamiseks on oluline jätkata
rannaniitudel karjatamist ja niitmist. Niitmise ja karjatamisega välditakse
ranniku võsastumist ja roostumist ning hoitakse niidud avatuna. Hooldusvõtte
valimisel tuleb eelistada karjatamist, kuna kariloomad söövad ka pilliroogu ja
peenikest võsa, mida niitmise teel kooslusest eemaldada ei saa. Karjatamisega
kaasneb ka trampimine, mis vähendab kulustumist.
Poollooduslike koosluste karjatamisel tuleb jälgida karjatamise koormust, et
vältida taimestiku ja linnustiku kahjustamist. Rannaniitude parimaks hooldajaks
on veised, kuid hea on erinevaid kariloomi (veis, lammas, hobune) vaheldumisi
või koos karjatada. Kuigi lambad ei lähe märjale pinnasele, lähevad veised
madalasse vette pilliroogu sööma ning aitavad seega vältida pilliroo vohamist
just ranniku osas.
Pärandkultuurmaastiku püsimiseks ja taastamiseks:
1. soovitatavalt võetakse rannaniidud kasutusele kui karjamaad, taastatakse
seni kasutusest väljajäänud rannaniidud sealt pilliroo eemaldamisega ja
karjatamisega. Roo niitmisel tagatakse selle äravedamine niidualalt või
kohapealne põletamine;
2. soodustatakse karjakasvatuse jätkamist ja taastamist – võimaldatakse
loomade varjualauste ja lautade rajamist;
3. maastiku ilme säilimise, niitude avatuse tagamise ja niiduelustiku kaitse
eesmärgil takistatakse uute puusalude teke. Haljastuse rajamine on
lubatud õuealal.
Teemaplaneeringuga määratakse kogu Manija saar hoolduskohustusega alaks
(välja arvatud hoonestusalad, teed, sadama maa territoorium). Esmane
hooldusvõte on soovituslikult karjatamine, lisaks karjatamisele lisavõttena pilliroo
niitmine ja koristamine.

4.14 Väärtuslik maastik ja väärtusliku miljööga ala. Roheline
võrgustik
Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“ on kogu Manija saar määratud väärtuslikuks
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maastikuks (Manija - Liu rannikumaastiku osa) ning rohelise võrgustiku
tuumalaks. Väärtusliku maastiku määratlemise aluseks on olnud kultuurilisajalooline,
esteetiline,
looduslik,
identiteediväärtus
ning
puhkeja
turismipotentsiaal.
Tõstamaa valla üldplaneeringu (2007) ja käesoleva teemaplaneeringuga ei
muudeta maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga määratud väärtusliku
maastiku ja rohevõrgustiku piire.
Valla üldplaneeringuga on määratud Manija saar väärtusliku miljööga alaks, kui
omapärane ja väga suure kultuurilis-ajaloolise väärtusega piirkond, kus tuleb
tähelepanu pöörata sellele, et säiliks piirkonna omapära ning looduslike motiivide
ja vormide väljakujunenud suhe. Manija saare teemaplaneering ei muuda valla
üldplaneeringut ning käsitleb Manija saart kui väärtusliku miljööga ala.
Väärtusliku maastiku kaitse ja hooldus on oluline, et tagada väärtuste säilimine
pikas perspektiivis. Kaitse ei tähenda keeldu ja kultuurmaastiku säilitamist
muutumatuna, kuna keskkond, kus inimesed elavad ja töötavad, ongi pidevas ja
lakkamatus muutumises. Samuti on oluline tagada asustuse ja elukeskkonna
säilimine, läbi mille ja kelle kestaks kultuuripärandi ja traditsioonide alahoidmine
ning identiteeditunde tugevdamine.
Oluline on olemasolevate väärtuste vastutustundlik kasutamine ja arendamine,
et säiliks see, mis on siin elavatele inimestele kõige tähtsam – kultuuriruum,
maastiku omapära, loodusväärtused, kohaliku elaniku jaoks olulised objektid jne.
Väärtusliku maastiku säilimise ning rohelise võrgustiku toimimise
tagamiseks järgitakse järgmised nõudeid:
1. säilitatakse maakasutusmuster, taastatakse traditsiooniline ja tavapärane
majandustegevus;
2. säilitatakse
väärtuslikke
looduslike
alasid
ja
maastikuelemente,
kaitsealuste liikide kasvualad ja elupaigad;
3. uued hooned, rajatised ja maakasutus sobitatakse olemasolevasse
keskkonda häirivat ebakõla vältides. Uushoonestuse rajamine on lubatud
üksnes määratud hoonestusaladel, mis tagab avatud vaadete säilimise
ümbritsevale maastikule ja merele;
4. uushoonestuse ehitamisel või olemasolevate ümberehitamisel lähtutakse
saarele omasest miljööst ja üldilmest ning külastruktuurist, säilitatakse ja
sobitatakse maastikule omaseid hooneid ja elemente;
5. säilitatakse maastiku avatus ja vaadeldavus. Teelt (planeeringukaardil
tähistatud ilusa vaatega tee) rannikumaastikule ja merele avanevad
vaated säilitatakse ja hoitakse avatuna;
6. elektri ülekandeliinid viiakse maakaablisse;
7. mobiilsidemaste ei rajata;
8. rannaniitudele puid ja põõsaid ei istutata, lubatud on haljastuse rajamine
õuealal;
9. tuletorn säilitatakse autentsena;
10.liigniiskuse ärajuhtimiseks on vajalik osade ajalooliste kraavide
puhastamine ja korrastamine. Kuna liigne kuivendamine võib kahjustada
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niiduelustikku,
tuleb
kraavide
puhastamisega
kaasneda
võivate
kahjustuste vältimiseks tegevus kooskõlastada Keskkonnaametiga.

4.15 Maastiku vaadeldavus
Manija saare maastikuline iseloom ning saarele omane maakasutusmuster
tagavad maastiku vaadeldavuse.
Manija külateel liiklejale avanevad kaunid vaated maastikule ja saart
ümbritsevale merele. Teemaplaneeringuga on saart läbiv tee määratud ilusa
vaatega teeks ning kaardile kantud ilusa vaatega kohad, kust avanev vaade on
ulatuslikum (kaugemale) teel liiklejale avanevast vaatest.
Maastiku
vaadeldavuse
tagamiseks
kehtestab
teemaplaneering
järgmised nõuded:
1. uushoonestus
ei
tohi
kahjustada
maastiku
vaadeldavust.
Uushoonestus tuleb paigutada tee äärde ühepoolset ridaküla
põhimõtet järgides, millega välditakse suletud alade teket;
2. välditakse ranniku võsastumist ja roostumist. Selleks jätkatakse
tavapärast maastikukasutust – niitude karjatamist ja niitmist – mis
hoiab niidud avatuna ja tagab avarad vaated merele ja
rannikumaastikule;
3. haljastuse rajamine on lubatud üksnes õuealal.

4.16 Haljastus
Manija on ajalooliselt olnud avatud maastikega saar. Puud istutati siia
1930ndatel saabunud asunike poolt, kes istutasid puid oma hoonete ümber.
Samas majadest kaugemale jäävad alad olid puude ja põõsasteta lagedad heinaja karjamaad.
Haljastuse rajamisel tuleb lisaks avatuse ja vaadete säilitamisele arvestada ka
Manija maastikukaitseala eesmärgiga, milleks on maastikuilme säilitamine ning
seal levivate koosluste kaitse. See on oluline nii elurikkuse, kultuuripärandi kui
ka teaduslike uuringute aspektist lähtuvalt.
Maastikuilme, seal levivate koosluste kaitseks ning avatud maastiku
säilitamise seisukohalt tuleb haljastuse rajamisel arvestada järgmiste
üldpõhimõtetega:
1. haljastuse istutamine väljaspool õueala ei ole lubatud, kuna see liigendab
rannikuelupaiku ning loob sobivad tingimused röövlindude pesitsemiseks ja
varitsemiseks;
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2. haljastuse rajamisel õuealale on soovitav istutada saarele omaseid puu- ja
põõsaliike.
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5 Hädaolukorra riskianalüüs
Tõstamaa vallal puudub hädaolukorra riskianalüüs.
Pärnu maakonna riskianalüüsile (2007) tuginedes on üheks kõige suuremaks
ohuks Pärnumaal (piirkonna iseloomu arvestades ka Manija saarel) raskete
tagajärgedega
loodusõnnetused,
mis
võivad
tekkida
ekstreemsete
ilmastikutingimuste tõttu (torm, merevee taseme tõus). Torm ja merevee
taseme tõus võivad kaasa tuua ulatuslikke üleujutusi, ohustades elanikkonda.
Loodusõnnetus võib põhjustada hoonete, rajatiste ja kommunikatsioonide
purunemise või vigastusi, vara hävimise või riknemise või muu ulatusliku kahju.
Teemaplaneeringu koostamisel on üleujutusohuga arvestatud. Määratud on
korduva üleujutusega ala piir ning seatud tingimused kahjude vältimiseks
(hoonete rajamine korduva üleujutusega alale ei ole lubatud, hoone
konstruktsioonid on soovitav rajada veekindlatena ja vett mitteimavatest
materjalidest, eluhoone ja üldkasutatava hoone põranda absoluutkõrgus (kõrgus
merepinnast) ei tohi olla alla 3,0 m Balti süsteemis, lubatud on maapinna
tõstmine kuni 1 meeter).
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6 Korduva üleujutusega ala piiri määramine
Üleujutus on harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine veega, kaasa
arvatud selline üleujutus, mis on põhjustatud veekogu veetaseme tõusust9.
Vastavalt looduskaitseseadusele määratakse korduva üleujutusega ala piir
mererannal üldplaneeringuga. Pärnus mõõdeti 2005. aastal kõrgeim veetase
2,73 meetrit, millest on lähtutud korduva üleujutusega ala piiri määramisel.
Teemaplaneeringuga määratakse korduva üleujutusega ala piiriks
maapinna samakõrgusjoon 2,75 meetrit.
Samas käsitleb teemaplaneering Manija saart kui võimaliku üleujutusohuga
ala. 2005. aasta jaanuaritormi tekitatud Läänemere veetaseme tõusust
tulenevalt
jagas
vesi saare
kolmeks
laiuks.
Keskkonnaministeeriumi
eestvedamisel on valminud üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang10,
mis kaardistab Eestis asetleidnud üleujutused, eristab neist olulised ning määrab
üleujutusohuga seotud olulisemad riskipiirkonnad. Oluliste üleujutusalade hulka
on määratud ka Manija saar. Oluliste üleujutusalade piirkonnas tuleb arvestada,
et asetleidnud olulised üleujutused võivad korduda ka tulevikus.
Üleujutuse riskide maandamiseks ning kaitseks üleujutuste eest tuleb
arvestada järgnevate tingimustega:
1. Uushoonestuse asukoha valikul lähtutakse teemaplaneeringuga määratud
korduva üleujutusega ala piirist ja määratud hoonestusaladest.
Teemaplaneeringuga määratud hoonestusaladel lähtutakse elu- ja
üldkasutatavate hoone asukoha määramisel üleujutusega ala piirist.
Hoonete
paigutamine
korduva
üleujutusega
alale
väljaspool
hoonestusalasid ei ole lubatud.
2. Kogu Manija saar on võimaliku üleujutusohuga ala. Uushoonestuse
rajamisel arvestatakse järgmiste tingimustega:
a. eluhoone ja üldkasutatava hoone põranda absoluutkõrgus (kõrgus
merepinnast) ei tohi olla alla 3,0 m Balti süsteemis. Õuealal
asuvatel mitteeluhoonetel (kõrvalhoonetel) ei tohi elektripaigalised
olla alla 3,0 m absoluutkõrgusest. Soovitav on absoluutkõrgusega
alla 3,0 m paiknevad hoone konstruktsioonid rajada veekindlatena
ja vett mitteimavatest materjalidest;
b. alla 3,0 meetri absoluutkõrguse alal tuleb arvestada hoone
üleujutuse tekkimise riskiga.
Korduva üleujutusega ala piir on kantud planeeringukaardile.

9

Veeseadus
Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hindamine, AS Maves 2010, tellija Keskkonnaministeerium

10
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7 Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine
Manija saare teemaplaneering algatati eesmärgil kujundada Manija saare
ruumilise arengu põhimõtted tagades võimalikult paljude saare elanike ja
maaomanike vajadusi ning huvisid arvestavad tingimused tasakaalustatud
arenguks, loodushoiuks, maade kasutamiseks ja ehitamiseks. Teemaplaneeringu
koostamise laiem eesmärk on tagada saarel traditsiooniline elulaad ning
asustuse ja elukeskkonna säilimine, läbi mille ja kelle kestaks kultuuripärandi ja
traditsioonide alahoidmine ning identiteeditunde tugevdamine.
Teemaplaneeringuga kavandatu elluviimiseks on Keskkonnaameti nõusolekul
vähendatud Läänemere ranna ehituskeeluvööndit, kuna kogu Manija saar asub
ranna piirangu- ja ehituskeeluvööndis (vastavalt looduskaitseseadusele koosneb
korduva üleujutusega veekogu ranna piiranguvöönd, veekaitsevöönd ja
ehituskeeluvöönd üleujutatavast alast ja seaduses sätestatud vööndi laiusest).
Manija
saare
teemaplaneeringuga
kavandatu
elluviimiseks
on
Keskkonnaamet andnud nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks
järgmiselt:
1. avalikuks kasutuseks määratud tee ja tee kaitsevööndi (20 meetrit) ning
teemaplaneeringuga määratud hoonestusalade ulatuses, välja arvatud
uute
eluasemekohtade
hoonestusaladel
Kase
(katastritunnus
82603:003:0023), Lõpe (katastritunnus 82603:003:1014) ja Saare
(katastritunnus 82603:003:1008) katastriüksustel;
2. teemaplaneeringuga
kavandatud
loomade
varjualuste
rajamiseks/laiendamiseks selleks ettenähtud hoonestusala ulatuses.
Manija saare teemaplaneeringuga kavandatu elluviimiseks taotletakse
täiendavalt ehituskeeluvööndi vähendamist:
1. uute eluasemekohtade hoonestusaladel Kase (katastritunnus
82603:003:0023), Lõpe (katastritunnus 82603:003:1014) ja Saare
(katastritunnus 82603:003:1008) katastriüksustel;
2. Saare kinnistule kavandatud loomade varjualuse ulatuses.
Kase, Lõpe ja Saare maaüksusel võib uushoonestust rajada üksnes
maakasutusplaanil näidatud varemete asukohale. Nõue tuleneb asjaolust, et
nimetatud katastriüksustel on kuivad niidud lubjarikkal mullal.
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8 Manija saare teemaplaneeringu elluviimine
8.1 Teemaplaneeringu rakendumiseks vajalikud tegevused
Teemaplaneeringuga
kavandatu
elluviimine
toimub
avaliku
sektori,
mittetulundusliku tegevuse ja eraettevõtluse koostöös. Lisaks on võimalik
kaasata vahendeid Euroopa liidu fondidest.
Esmased tegevused:
1. puhkekohtade ettevalmistamine ja nende avaliku kasutuse tagamine;
2. erateede avalikuks kasutuseks määramine teeseaduses sätestatud
korras;
3. rannaniitude hooldamine.

8.2 Rakendussätted
Olemasolev maakasutus võib jätkuda seni kuni maaomanik seda soovib.
Teemaplaneeringuga määratud juhtotstarbeid hoonestusalade osas ning maa- ja
veealade üldiseid kasutamis- ja ehitustingimusi järgitakse, kui soovitakse kas
muuta senist sihtotstarvet või kavandatakse ehitustegevust.
Teemaplaneering
on
aluseks
detailplaneeringute
koostamisele,
maakorraldustoimingutele ja projekteerimistingimuste määramisele.
Teemaplaneering täpsustab ja täiendab Tõstamaa valla üldplaneeringut
teemaplaneeringuga käsitletud teemavaldkondade osas. Maakasutuse ja
ehitustegevuse kavandamisel lähtutakse teemaplaneeringuga kavandatust.
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Lisad
Lisa 1. Elanike seas nende igapäevaelu heaolu ja puuduste
väljaselgitamiseks läbiviidud küsitluse kokkuvõte
Lugupeetud Manija saare elanik!
Tõstamaa
valla
üldplaneeringu
koostamise
käigus
tõstatus
Manija
teemaplaneeringu vajadus. Kihnu programmist eraldatud vahenditega on nüüd
planeering võimalik ja Tõstamaa Vallavolikogu algatas 18.02.2011 otsusega nr. 49
Manija saare teemaplaneeringu koostamise. Teemaplaneeringu eesmärgiks on kujundada
Manija saare ruumilise arengu põhimõtted, tagades võimalikult paljude saare elanike ja
maaomanike vajadusi ning huvisid arvestavad tingimused tasakaalustatud arenguks,
loodushoiuks, maakasutuseks ning ehitamiseks.
Planeeringu koostamine on käesoleval hetkel algusjärgus. Alanud protsessi käigus saavad
toimuma avalikud arutelud ning planeeringu töörühma seminarid, mille käigus
koostatakse ühiselt planeeringu lahendus. Praeguses etapis soovime saare elanikelt
küsitlusega esmast infot planeeringusse, mida on võimalik täpsustada planeeringu
edenedes. Selleks palume Teil vastata allpoololevatele küsimustele.
Samuti anname teada, et esimene planeeringu koosolek toimub Manija üldkogu
raames saarekeskuses 26. märtsil 2011 algusega kell 12, kus toimub planeeringu
lähteseisukohtade avalik arutelu ja tutvustatakse ka küsitluse tulemusi.
Täiendavate küsimuste korral on võimalik pöörduda Tõstamaa Vallavalitsuse keskkonnaja arendusnõuniku Kerli Brandti poole (telefon 44 96 180, e-mail kerli@tostamaa.ee) või
planeeringu koostamise konsultandi OÜ Hendrikson&Ko projektijuhi Marika Pärna poole
(telefon 740 9802, e-mail marika@hendrikson.ee).
Täname Teid väga oma arvamuse avaldamise ja oma elukeskkonna kavandamises
osalemise eest!

Küsitlus
1. Millised
on
Sinu
arvates
Manija
saare
elanike
traditsioonilised
tegevusalad/elatusallikad
?
Palun
loetle
need
(näiteks
kalapüük,
põllumajandus, karjakasvatus, turism, käsitöö jne.)?

Kalapüük
Karjakasvatus
Käsitöö
Põllumajandus
Turism
Hülgepüük
Pilliroo kasutamine

Vastanud
inimeste
arv

27
18
21
19
9
2
2
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Kala ja põllumajandussaaduste töötlemine kodusel teel
(leivaküpsetamine, liha ja kala suitsetamine, nahaparkimine,
lõnga valmistamine)
Laulmine, tantsimine
Peale turismi kõik

2
1
1

2. Milliste tegevusalade jätkamine, taaselustamine või uued tegevusalad on
olulised, et tagada saareelu jätkusuutlikkus?

Kalapüük
Põllumajandus
Karjakasvatus
Käsitöö
Turism
Meeste puutöö
Kaubandus, teenindus
Puhkemajandus
Roolõikus, roovihkude ja –mattide valmistamine
(pilliroo kasutamine)
Rannaniitude hooldamine
Kaugtöö võimaluste loomine
Pillimäng ja küla pillimeeste koolitused
Laulmine, tantsimine
Oluline küsitluse läbiviimine mandrile elama asunud Manija
noorte hulgas selgitamaks, mis tooks neid ja nende lapsi
tagasi elama saarele ja jätkama siinset elu
Võib-olla Lastekodu asutamine (10-12 last),
erisoodustuste rakendamine kasuperedele

Vastanud
inimeste
arv

25
15
14
13
10
3
3
2
2
2
2
1
1

1
1

3. Milliseid toimuvaid üritusi pead saarel väga olulisteks ?

Pühad (erinevad tähtpäevad rahvakalendrist)
Manija päev
Kokkutulekud
Talgud
Külakoosolek
Manija üldkogu
Käsitööga seostud üritused
Külapeod
Saare keskuses toimuvad eeskavad ja üritused
Kihnu kultuuriga seostud kultuuriüritused
Manijat populariseerivad üritused
Pillilaager
Palgapäev/pensionipäev/sünnipäev

Vastanud
inimeste
arv

13
10
3
6
3
2
3
2
2
2
1
1
1
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Erinevad üritusi (täpsustamata, milliseid üritusi on mõeldud)

2

Mis see siia puutub?

1

4 .Millised üritustest võiksid saarel veel toimuda, kus oleksid valmis osalema ?

Üritused koos kihnulaste ja teiste pärimuskultuuri hoidjatega
Kaluritepäev
Rahvakalendri üritused
Töötoad, koolitused, õppepäevad
(Räime)festival
Ekskursioonid väikesaartele
Merega seotud üritused
Spordivõistlused
Talgud
Võistlused, mis on seostud traditsiooniliste töödega
nagu niitmine, suurima köögivilja kasvatamine
Üritused koos mandri inimestega
Kontsert/õllesummer/vahupidu
Suve lõpp
Baaris käimine
Mis see siia puutub?

Vastanud
inimeste
arv

4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

5. Milles väljendub Sinu arvates Kihnu kultuurile omane eluviis Manija saarel ?

Kihnu kultuurile omases eluviisis
Inimestes, kes Kihnust Manijale elama tulid koos oma Kihnu
kultuuriga
Kõneldakse Kihnu keelt
Siinne mõtteviis ja kombed, tavad
Kalapüük
Käsitöö
Põllumajandus
Loomakasvatus
Naistel Kihnu kördi kandmine
Tuntakse vanu töövõtteid ja valmistatakse eluks vajalik
algusest lõpuni (lambakasvatusest lõnga valmistamiseni,
kanga kudumise ja kördi õmblemiseni)
Elatakse kui üks pere (läbikäimine)
Abivalmidus
Hülgeküttimine, huvi hülgeküttimise vastu

Vastanud
inimeste
arv

1
1
9
5
7
5
3
2
2
2
2
2
2
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Rannapüük koos väiketalupidamisega
Kihnu kultuurile omaste tantsude tantsimine ja laulude laulmine
Traditsioonilised elatusalad
Loodussõbralik ja säästev tarbimine
Oskus elada koos merega
Ehitised
Merelindude munade söömine
Mehed joovad, naised söövad

1
1
1
1
1
1
1
1

Kui noori Manijale ei tule, sureb elu Manijal väljal

1

6. Kas ja milliseid tegevusi on Sinu arvates vajalik rakendada Kihnu eluviisi ja
Kihnu murraku säilimiseks?
Vastanud
inimeste
arv

Keelt õppida (ja rääkida)
Ürituste korraldamine (kooskäimine), kus õpitakse
traditsioonilist käsitööd, tantsu ja laulu
Looduskaitseliste piirangute leevendamine
Ehituskeeluvööndi korrigeerimine
Püsiühenduse tõhustamine (paindlikum praami ja
paadi sõidugraafik)
Kalapüük
Manija päevad
Külakoosolek
Huvi hülgeküttimise vastu
Kaasa aidata, et noored pered jääksid Manijale
Vanade talukohtade taastamine
Kihnu regionaalprogrammi jätkamine
Rohkem iivet, vähem vihkamist

6
6
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Eluviis ja murrak on vabatahtlik, keegi ei saa sundida
nii elama ja murrakut rääkima

2

Ei ole vaja; ei pea jätkusuutlikuks

2

7. Milles väljendub Sinu jaoks Manija saare omapära ja väärtus? Palun loetle
vähemalt 5 suurimat väärtust.

Kõik on väärtuslik
Kodu, seega kõige armsam paik
Meretagune ja samas mandrilähedane
Puhas ja ilus loodus
Asukoht
Meri

Vastanud
inimeste
arv

1
1
6
6
4
4
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Privaatsus, rahu ja vaikus
Avar loodus ja vaated merele
Tuul

4
1
1

Säilinud oskused ja tavad, kombed
Kihnu kultuur
Inimesed
Saar on olnud peaasjalikult Kihnu seltsi inimeste päralt,
vana kogukonna säilimine
Rahvariided
Kihnu kulinaaria ja köök (huvitav ja maitsev
kohapealsetest saadustest)
Sõbralikus ja hea läbisaamine põliselanike vahel
Väikese saare kohta palju elanike (elanike arv)
Väike saar ja väike kogukond
Meeste naljad ja omapärane fantaasia

5
3
2

Sadam
Reisilaev Mann
Suhteliselt hea ühendus mandriga
Saare keskus

6
4
3
4

Pärandkultuurmaastik
Külateed
Liigirikas loodus
Kõre (laul)
Mitmekesine taimestik
Ravimtaimed
Mitmekesine loomastik
Linnuliigi rohkus
Rohumaad, mis ei ole võsastunud
Traktor
Poebuss
Postiljon

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1

8. Palun loetle Sinu jaoks Manija viis suuremat probleemi.

Elektrivool, selle kõikumine ja väike võimsus
Maapealsed elektriliinid
Veeprobleemid (vähe vett kaevus, ei vasta joogivee kvaliteedile)
Probleem jäätmeveoga
Looduskaitselised piirangud (sh ehituskeeluvöönd),
keskkonnakaitse
Liiklus mandri ja saare vahel (praam)
Maastiku hooldamiseks puudub tehnika (lumekoristus,
heinaniitmine)
Traktoril puuduvad haakeriistad

Vastanud
inimeste
arv

9
4
5
3
4
3
4
3
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Keskkonna-maastiku taastamine
1
Kose elumaja kui pärandkultuuriobjekti rikkumine, mis avab
rohelise tee kõigile, kes soovivad Manija traditsioonilist ehitust
hävitada
3
Ehitus
1
Kaevetööd
1
Sadama süvendus
1
Suvel turistide rohkus
1
Üldplaneering lubab liiga väikseid krunte
1
Puudub kaasaegne planeering (kergliiklusteed jne)
1
Puudub kauplus
2
Töökohtade puudus
1
Avalike teede puudumine kõigi kinnistuteni
1
Traataiad
1
Jõud ei käi loodusest üle (lumi, vesi)
1
Ilmastikust sõltuv elutsükkel
1
Mere tõusude võimalus
1
Suur rebaste ja kährikute sigivus,
mille tulemusena kannatab lindude arvukus
2
Puuduvad varjendid
1
Energeetiline sõltumatus ning valmisolek tsiviilkaitse teostamiseks 1
Keskkonnainspektsioon
1
Kogukonnas suhted, vastuolud (ühtekuuluvustunde puudumine)
Kogukonna vananemine
Uute omanike poolt ostetud ja rääma jäätud kinnistud
Uusmaaomanike või –elanike poolne põliselanikega
mittearvestamine
Negatiivne suhtumine ettevõtlusesse (turism)
Jätkusuutlikus
Noorte tagasitulek ?
Infomüra
Vähe raha
Pension peaks olema suurem

4
4
1
1
1
1
1
1
1
1

9.Kui oluline on Sinu jaoks saare traditsioonilise elulaadi säilitamine? Palun
valitud vastusevariant alla joonida.

väga oluline

Vastanud
inimeste
arv

19

keskmiselt oluline

9

väheoluline

0
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10. Maa-ameti põhikaardi (1996-1997.a.) andmetel on Manija saarel 20
majapidamist ja Manija saarekeskus. Kas Sinu arvates peaks Manija küla
jätkusuutlikkuse tagamiseks ja Kihnu kultuurile omase eluviisi säilimiseks:

majapidamiste arv suureneda

Vastanud
inimeste
arv

9

majapidamiste arv peaks säilima

19

majapidamiste arv võiks väheneda

0

Kaks vastajat täpsustanud, et 1930. aastal oli Manijal 28 majapidamist.
11. Milline võiks Sinu arvates olla väikseim krunt kuhu on võimalik ehitada
elamu s.t. saada ehitusõigus:

1 hektar

Vastanud
inimeste
arv

5

2 hektarit

9

6 hektarit (talu suurus Manija asustamisel)

8

Muu suurus, nimeta:
2-3 hektarit

1

3 hektarit

1

4,5 hektarit

1

Ei ole oluline, kuna taastada võiks üksnes vana talukoha

3

12. Täna kehtib saarel ehituskeeluvöönd 200 m merepiirist. Kas pead vajalikuks:

olemasoleva ehituskeeluvööndi säilimist

Vastanud
inimeste
arv

7

ehituskeeluvööndi vähendamist mööda üleujutuspiiri
(2005. aasta jaanuaritormi põhjal)

7

Mingi muu variant, kirjelda:
vähendada

4
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vähendada 50 m
arvestada ajaloolist asutust, et vanad talukohad taastada
Vaba mees vabal maal

1
3
1

Kaks vastajat ei ole vastusevarianti valinud, kuid on lisanud kommentaari: kui
vesi 2005. aasta üleujutuspiiri tuleb pole enam inimesi ega elamuid, on kõik
kadunud.
13. Praegu on saarel avalikud teed sadamast majakani ja sadamast Kirsi
kinnistuni, ülejäänud on erateed. Sinu arvamus:

Avalikke teid on piisavalt
Vajalik oleks veel mõni avaliku kasutusega lõik, nimeta:
Neeme, Tapu ja Kodu taluni
Avalikud teed peavad jõudma iga majapidamiseni,
kus elavad inimesed
Avalik tee, mis võimaldab kõndida saare ühest otsast teise
Kuivasääre otsa
Sadam-Kuivasääre ots
Kirsi-Kuivasääre
Silla-Sitna ots
Sillalt koduni
Avalik tee tuleks täies ulatuses jupitada erateedeks, et
ka teised maaomanikud saaksid käituda nii nagu Kirsi peremees
vaba ligipääs vanasti antud kalameeste maale

Vastanud
inimeste
arv

8
1
3
2
3
3
1
2
1
1
1

14. Vastavalt topograafilisele kaardile aastatest 1905-1950, oli majapidamiste
arv saarel kolmandiku võrra suurem. Kas Teie
arvates võiks asustuse
suunamisel juhinduda järgnevast:

Säilitada ajalooline asustusmustrist ja –tihedusest ning
võimalik on üksnes vanade talukohtade taastamine
Asustustihedust tuleks suurendada
Asustustihedust tuleks vähendada
Kolm vastajat täpsustanud: talude, mitte suvilate taastamine
15. Sooviksime infot Sinu staatuse kohta.

Vastanud
inimeste
arv

20
6
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Vastanud
inimeste
arv

Olen Manija elanik (sissekirjutus) ja elan püsivalt saarel

22

Olen Manija elanik (sissekirjutus) kuid ei ela püsivalt saarel

3

Kolm vastajat ei ole staatust täpsustanud.
Palume täidetud küsitlus kaasasolevas ümbrikus märgusõnaga Manija planeering
tagastada, andes selle saarevaht Ülle Tamme või saarevanem Arno Leasi kätte või
saata postiga Tõstamaa Vallavalitsus, Sadama 2, Tõstamaa 88101 21. märtsiks
2011 .
Kui soovid küsimustikku täita elektrooniliselt, saada e-mail kerli@tostamaa.ee, Sulle
saadetakse küsimustik ja saad selle samal aadressil tagastada.

Aitäh!

