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1 RUUMILISE ARENGU PÕHIMÕTTED
PÕHIMÕTTED
Üldplaneeringuga määratakse valla üldised arengusuunad ning maakasutus- ja ehitustingimused.
Planeering tugineb valla arengukavadega paika pandud eesmärkidele ja strateegiale.
Mustjala vald asub Saaremaa põhja-loodeosas. Naabriteks on idasuunal Leisi, kagu-lõunasuunal
Kaarma, Kärla ja Kihelkonna vallad. Valla pindala on 235,97 km2, merepiiri pikkus ca 60 km.
Mustjala valla moodustavad Jauni, Järise, Kiruma, Kugalepa, Küdema, Liiküla, Liiva, Merise,
Mustjala, Ninase, Ohtja, Paatsa, Pahapilli, Panga, Rahtla, Selgase, Silla, Tagaranna, Tuiu,
Vanakubja ja Võhma külad.
Läänemere rannikut palistavad paesed ning liivased rannikutasandikud, mida läbivad
rannavallide ja luidete ahelikud ning Ninase ja Panga pangad. Mustjalas on tööstusest rikkumata
kaunis loodus ning vald on tuntud kui metsarikkaim piirkond Saaremaal.
Ruumilist arengut toetab vallas asuv Saaremaa süvasadam. Olulised on ka valda läbivad riigi
tugi- ja kuus kõrvalmaanteed.

1.1 Mustjala valla ruumiline areng
Mustjala valla arengukavaga aastateks 2009-2015 on määratud valla strateegilised eesmärgid ja
arendamise prioriteedid ning esitatud tegevusplaan nende saavutamiseks.
Mustjala vald oma mitmekesise looduskeskkonnaga ja vaatamisväärsuste rikkusega, kus on
säilinud rahvuskultuur ja on tugevad kultuuritraditsioonid, kus toimub aktiivne haridus- ja
kultuurielu, on turvaline elupaik nii valla püsielanikele kui külastajatele.
Arengukava üldised strateegilised arengusuunad (prioriteetsed tegevusvaldkonnad):
• Soodsa elu- ja ettevõtluskeskkonna loomine, tagamaks püsielanike jäämine ja uute
elanike asumine Mustjala valda.
• Kohaliku kultuuripärandi ja –traditsioonide väärtustamine ja arendamine.
• Külastus-, puhkamis- ja vaba aja võimaluste mitmekesistamine vallas.
• Valla erinevate piirkondade tasakaalustatud areng.
Valla ruumiline areng põhineb hajusate elamupiirkondade kavandamises tasakaalus puhke- ja
loodusaladega. Arvesse on võetud maakondlikud prioriteedid ja kohalike külade arendamise
võimalused.

1.2 Ülevaade Saare maakonnaplaneeringust ja maakonna
teemaplaneeringust
teemaplaneeringust
Saare maakonnas on kehtiv maakonnaplaneering alates aastast 1999. Maakonnaplaneeringut on
täpsustatud läbi planeeringu enda uuendamise (kehtestatud madalamate planeeringutega tehtud
ettepanekute sissekandmisega) ja teemaplaneeringu koostamise.
Saare maavanema 28.04.2008 korraldusega nr 474 on kehtestatud maakonnaplaneeringu
teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, mis käsitleb kahte
alateemat: väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik. Koostamisel on teemaplaneering
Maakonna sotsiaalne infrastruktuur (algatatud Vabariigi Valitsuse 31.01.2005. a korraldusega
nr 48).
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1.2.1 Maakonnaplaneering
Vastavalt Saare maavanema 27.05.1999.a. korraldusega nr 873 kehtestatud Saare maakonnaplaneeringule on maakonna peamine rikkus suhteliselt puhas, omanäoline ja mitmekesine
saareline looduskeskkond. Looduskeskkonna kvaliteedi tagamise kõrval on oluline ka
väärtuslike kultuurmaastike ja loodusliku mitmekesisuse säilitamine. Peamine majandusharu on
turism, mille toetamiseks oleks vaja arhitektuuri-, ajaloo- ning arheoloogiamälestiste restaureerimist ja hooldust. Maakonna arengule on olulised inimesed, mistõttu soovitakse hoida
turvalist ja inimsõbralikku elukeskkonda. Heade elutingimuste kõrval peab olema tagatud ka
kvaliteetsete teenuste kättesaadavus.
Saare Maakond on tulevikus:
• Puhta elukeskkonnaga, omanäoline ja mitmekesise loodusega saareline piirkond;
• Töötamiseks ja puhkamiseks turvaline ning inimsõbralik elupaik;
• Majanduslikult edukas ja stabiilselt arenev piirkond Läänemere regioonis.
Maakonnaplaneeringu põhiliste strateegiliste tegevussuundadena on toodud:
• Loodusesõbraliku ja säästva arengu printsiipidest lähtuva turismimajanduse arendamine
kombinatsioonis transiiditurismi teenuste osutamisega;
• Kohalikul toorainel põhineva toiduainete tootmistsükli väljaarendamine süsteemis:
tootja töötleja-turustaja-tarbija;
• Infotehnoloogial põhineva ökoloogiliselt puhta allhanketööstuse kujundamine.

1.2.2 Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused
Teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused on määratletud
väärtuslikud kultuurmaastikud ja põllud, roheline võrgustik ning tulenevalt nende säilitamise
vajadusest seatud tingimused asustuse ja maakasutuse suunamiseks. Arvestades maakonna
saarelisust on maakonna teemaplaneeringus eraldi käsitletud rannaala (v.t ka ptk 1.3 ja 2.3.1),
mis kujutab endast nii maastikulist väärtust, olulist rohelise võrgustiku koridori kui ka avaliku
huvi objekti. Samuti on teemaplaneeringus määratud maakonna puhkealad.
1.2.2.1 Väärtuslikud maastikud
Inimtegevus on läbi ajaloo muutnud maastikke ja neid kujundanud. Väärtuslik maastik on
lühidalt öeldes mitmekesise maakasutuse ja taimestikuga esteetiliselt ilus maastik, kus leidub nii
kohalikku identiteeti loovaid ajaloolisi elemente kui sobivaid elupaiku erinevatele taimedele,
loomadele ning teistele elusolenditele.
Maastike sidusus seisneb eelkõige erinevate maastikutüüpide terviklikkuses ning integreeritud
käsitlemises. Laiemas tähenduses on sidus maastik võrgustik (maastikukompleks), mis koosneb
mitmekesise struktuuriga ning ökoloogiliselt toimivatest üksustest, tagades väärtuslike
elupaikade olemasolu ning sotsiaalsete ja majanduslike väärtuste säilimise (Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030. 2007).
Teemaplaneeringu alateema Väärtuslikud maastikud põhineb EPMÜ Keskkonnakaitse Instituudi
maastikuökoloogia labori poolt 2002...2003 a. teostatud tööle Saaremaa väärtuslike kultuurmaastike hindamine, milles kasutati Viljandi maakonnas läbiviidud pilootprojekti metoodikat1.

1

Väärtuslike maastike määratlemine. Metoodika ja kogemused Viljandi maakonnas. 2001. Keskkonnaministeerium.

6

ERKAS Pärnu Instituut OÜ / Mustjala Vallavalitsus

MUSTJALA VALLA KÜLADE ÜLDPLANEERING

Teemaplaneeringuga on seatud väärtuslikele maastikele üldised maakasutustingimused ja
vastavalt maastikutüübile (kultuurilis-ajaloolise2 ja esteetilise3 väärtusega maastikele) täiendavad
tingimused.
Mustjala valla territooriumil on kuus väärtuslikku maastikku (sulgudes on toodud maakondlik
numeratsioon teemaplaneeringu järgi):
Pidula (50). Maakondliku tähtsusega väärtuslik maastik. Maastik vajaks paremat hooldust.
Ulatub nii Kihelkonna kui ka Mustjala valda (suurusega 2005 ha). Maastiku kultuurilisajalooline väärtus: Pidula mõisakompleks, Pidula ja Abula ümbruse muististekompleks, Pidula
vesiveski, Kihelkonna maalinn. Looduslik väärtus: Odalätsi allikad, Odalätsi luitestik,
geobotaaniliselt väärtuslikud alad. Maastikul on kõrge kohalik identiteediväärtus. Rekreatiivne ja
turismipotentsiaal: Pidula mõisakompleks, Pidula ja Abula ümbruse muististekompleks, Pidula
vesiveski, Kihelkonna maalinn, Odalätsi allikad. Alale laienevad kultuurilis-ajaloolise ja
identiteediväärtusega maastike maakasutustingimused.
Ninase (51). Maakondliku tähtsusega väärtuslik maastik. Paikneb Mustjala vallas (suurus 1137
ha). Maastiku kultuurilis-ajalooline väärtus väljendub suhteliselt hästi säilinud maastikustruktuuris, endised piirivalvekordonid ja raketibaas. Esteetiline väärtus: Ninase ja Tagaranna
küla, vaated pangalt merele. Looduslik väärtus: Ninase pank. Maastikul on kõrge kohalik
identiteediväärtus. Rekreatiivne ja turismipotentsiaal: Ninase pank. Alale laienevad kultuurilisajaloolise ja identiteediväärtusega maastike ning esteetilise ja puhkeväärtusega maastike
maakasutustingimused.
Küdema (52). Kohaliku tähtsusega väärtuslik maastik. Paikneb Mustjala vallas (suurus 327 ha).
Maastiku kultuurilis-ajalooline väärtus: ajaloo kontsentraat. Esteetiline väärtus: huvitav
karjamaa. Looduslik väärtus: karstivormid; kohalik identiteediväärtus. Alale laienevad vaid
üldised tingimused, eritingimusi ei ole seatud.
Paatsa–Tuiu (53). Maakondliku tähtsusega väärtuslik maastik. Paikneb Mustjala vallas
(suurusega 747 ha). Maastiku kultuurilis-ajalooline väärtus: hästi säilinud maastikustruktuur,
Rauasaatme mäed, Paatsa maalinn. Esteetiline väärtus: vaated hästi säilinud maastikule.
Looduslik väärtus: lähedalasuvad sood ja kurisud, ümbritsevad metsad. Maakondlik ja kõrge
kohalik identiteediväärtus. Rekreatiivne ja turismipotentsiaal: Rauasaatme mäed, Paatsa maalinn.
Alale laienevad kultuurilis-ajaloolise ja identiteediväärtusega maastike ning esteetilise ja puhkeväärtusega maastike maakasutustingimused.
Võhma (54). Maakondliku tähtsusega väärtuslik maastik. Paikneb Mustjala vallas (suurus 798
ha). Maastiku kultuurilis-ajalooline väärtus: Võhma kivikülv, tarandkalmed ja muistsed põllud,
linnus. Esteetiline väärtus: vaated kivikülvile ja külamaastikule. Looduslik väärtus:
geobotaaniliselt väärtuslikud alad. Maakondlik ja kõrge kohalik identiteediväärtus. Rekreatiivne
ja turismipotentsiaal: Võhma kivikülv, linnus. Alale laienevad kultuurilis-ajaloolise ja

2

Kultuurilis-ajaloolise väärtusega on traditsioonilise ilmega küla- või mõisamaastikud ehk sisuliselt kohad, kus
on tehtud suhteliselt vähe maaparandust, samuti traditsioonilise ilmega kirikukülad. Väärtuslikud on veel kohad,
kus on tihedalt üksteise kõrval säilinud jälgi erinevatest ajalooperioodidest muinasajast tänapäevani, samuti
ajaloosündmuste, muistendite või kultuurilooga seonduvad paigad. Identiteediväärtust omavad alad ja objektid,
mis on kohalike elanike jaoks olulised või kõrgelt hinnatud.

3

Esteetilise väärtusega on maastikud, mis on mitmekesised, vaheldusrikkad, omapärased või lihtsalt väga ilusad.
Väärtust tõstavad teedelt avanevad ilusad vaated ja maastiku hooldatud ilme. Väärtust kahandavad maastikku
halvasti sobitatud suuremad hooned või rajatised, kõrgepingeliinid, prügimäed jt häirivad tegurid. Väärtuslik
puhkemaastik võib olla nii põlismets kui kohalikku ajalugu ja traditsioone väljendav ilus kultuurmaastik. Ala
väärtust tõstab läheduses asuv meri, järv või muu veekogu, samuti kõikvõimalikud vaatamisväärsused.
Puhkemaastik peab olema kergesti ligipääsetav. Saare maakonnas on kõrge esteetilise ja puhkeväärtusega
eelkõige rannaalad.
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identiteediväärtusega maastike ning esteetilise ja puhkeväärtusega maastike maakasutustingimused.
Panga (55). Maakondliku (potentsiaalse riikliku) tähtsusega väärtuslik maastik. Paikneb
Mustjala vallas (suurus 1164 ha). Maastiku kultuurilis-ajalooline väärtus: legendid. Esteetiline
väärtus: vaated pangalt merele, külamaastik. Looduslik väärtus: Panga pank, geobotaaniliselt
väärtuslikud alad. Kõrge maakondlik ja kohalik identiteediväärtus. Rekreatiivne ja
turismipotentsiaal: Panga pank. Alale laienevad esteetilise ja puhkeväärtusega maastike
maakasutustingimused.
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga on seatud järgmised üldised tingimused väärtuslike
maastike säilitamiseks:
• Saarte traditsioonilise maastikupildi säilitamiseks on määrava tähtsusega pärandkoosluste (loopealsed, puisniidud, rannaniidud, aruniidud) jätkuv majandamine ja
vajadusel taastamine. Põllu-, heina- ja karjamaad tuleb hoida kasutuses.
• Hoida traditsioonilist maastikustruktuuri (üldine maakonna asustusmuster, külade
struktuur, teedevõrgustik ja maastiku väikeelemendid).
• Teede ja liinirajatiste asukohavalikul eelistada olemasolevaid trasse/koridore – teid,
pinnasteid, elektriliine; õhuliinidele eelistada maakaableid.
• Maastikulised väikevormid nagu kiviaiad, tarad, üksikud puud ja väiksemad puudegrupid, alleed, kivihunnikud, endised talukohad, kui maastikku kujundavad elemendid,
tuleb säilitada.
• Kompaktse hoonestusega alade asukohavalik väärtuslikel maastikel toimub ainult
üldplaneeringu alusel.
Täiendavalt on seatud teemaplaneeringuga maakasutustingimused kultuurilis-ajaloolise
väärtusega maastikele:
• Säilitada ja/või luua maastikus avatust ja vaateid väärtuslikele maastikuelementidele.
• Võimaluse korral taastada traditsioonilisi elemente ja maakasutust (kivi- ja lattaiad,
puiesteed, looduslikud niidud, karjatatud metsad jms).
• Uusi ehitisi ja maakasutust tuleb sobitada vanade ehitustega nii, et need moodustaksid
ehitusliku ja visuaalse terviku. Olemasolevatel hoonestatud aladel ehitamisel (sh
rekonstrueerimine ja renoveerimine) tuleb järgida väljakujunenud traditsioonilisi ehitusmahtusid ja hoonestuse struktuuri.
• Merega piirnevatel maastikel tuleb säilitada ja taastada merekultuuriga seonduvaid
objekte - ajaloolisi lautrikohti, võrgukuure, slippe, paadisildu, agariku- ja
mudakogumiskohti jmt. Üldplaneeringutes tuleb määratleda kõik avalikult kasutatavad
lautrikohad koos juurdepääsuga neile.
• Merega või siseveekogudega piirnevatel maastikel tuleb tagada juurdepääs rannale ja
kaldale. Igas külas peab säilitama või looma vähemalt ühe avaliku juurdepääsu rannale
või kaldale.
• Korrastada olemasolevad ja endised põllumajanduslikud tootmisalad (farmid, laod,
kuivatid, silohoidlad jmt), lammutada mittevajalikud ehitised.
• Aladele, kus on oht muinsuskaitseala ja/või mälestise või muu arhitektuurilise või
miljööväärtusega objekti silueti nähtavuse ja vaadeldavuse piiramiseks, uushoonestust
üldjuhul ei kavandata.
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Täiendavalt on seatud teemaplaneeringuga maakasutustingimused esteetilise ja puhkeväärtusega
maastikele:
• Säilitada põllumajanduslike alade avatust ja vaateid väärtuslikele elementidele, eriti
avalikult kasutatavate teede ääres.
• Säilitada looduslikke ja pool-looduslikke alasid ning vaateid neile.
• Turismi ja puhkemajanduse arendamisel tuleb arvestada kohaliku keskkonna (nii
loodusliku, kultuurilise kui sotsiaalse) koormustaluvusega.
• Puhke- ja virgestusmaade määratlemine ja kasutuselevõtt toimub reeglina üld- või
detailplaneeringu alusel, millega seatakse ka kasutustingimused nende puhkeotstarbelise
toimimise ja hea seisundi tagamiseks.
• Puhkeala kokkulangemisel kaitsealaga tuleb arvestada mõlemast kasutusviisist lähtuvate
piirangutega ning leida nii sotsiaalseid vajadusi kui kaitseala kaitseeesmärke rahuldav
lahendus. Kui ala on intensiivselt kasutatav ning seetõttu on ohustatud ala väärtuste
säilimine, tuleb planeeringuga seada vajaliku külastust suunava infrastruktuuri väljaehitamise nõue ning vajadusel kohandada ala kaitse-eeskirja.
• Maastiku esteetilist ja puhkeväärtust potentsiaalselt kahjustavaid olulise ruumilise
mõjuga objekte ja kõrgehitisi nagu mastid, tuulegeneraatorid jms üldjuhul ei kavandata.
• Merega piirnevatel maastikel peab kavandatava uushoonestuse asukoht olema
võimalikult vähe eksponeeritud ega tohi häirida vaateid merelt või merele. Hoonete ja
rajatiste kõrgus ei tohi kõrghaljastuse olemasolul viimast üldjuhul ületada.
Lisaks tuleb üld- ja detailplaneeringutega tagada avalik juurdepääs vaatekohtadele.
Vaatekohtade vaatesektorisse ei tohi kavandada visuaalselt häirivaid objekte (pms erinevad
liinirajatised ja tehnoehitised).
1.2.2.2 Väärtuslikud põllumaad
Väärtuslikeks põllumaadeks on maakonna teemaplaneeringus määratud kõik põllumassiivid
Saare maakonnas, kus mulla boniteet on vähemalt 35.
Maakonna teemaplaneering suunab põllumaid üldplaneeringutes täiendavalt üle vaatama.
Saaremaal, kus põldude boniteet on reeglina madal, võib olla mõistlik hinnata põlde nende üldise
kasutusväärtuse (nt võib olla kõrge kasutusväärtus rändlindude või metsloomade söödapõldudel,
kuigi nende boniteet võib olla madal) alusel, arvestades ka nn toetuskõlbulikkust.
Põllumaade majandamine on vajalik ka külamaastike ajalooliste, esteetiliste ja looduslike
väärtuste säilitamiseks.
Väärtuslike põllumaade kaitse- ja kasutamistingimused:
• Väärtuslikke põllumaid üldjuhul ei hoonestata.
• Kõrge viljelusväärtusega põllumaad tuleb võimalikult kasutuses hoida haritava maana.
• Hoida maastik avatuna (vältida võsa teket, niita), eriti maanteedega külgnevaid ja
külade vahetus läheduses asuvaid põlde.
• Vältida põldude struktuuri lihtsustamist, säilitada metsatukad, üksikud puud, kiviaiad ja
vared.
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1.2.2.3 Roheline võrgustik
Rohelise võrgustiku määratlemise üldise metoodilise alusena on kasutatud metoodikat Rohelise
võrgustiku määratlemise üldised alused maakonnaplaneeringus (Sepp, Jagomägi. 2002), mis
tugineb Euroopa ökoloogilise võrgustiku (PEEN) kriteeriumitele. Saare maakonna rohelise
võrgustiku määratlemisel kohandati metoodikat vastavalt looduskaitselisele situatsioonile,
eelkõige Natura 2000 võrgustikust lähtuvalt.
Saare maakonnas moodustab rohelise võrgustiku:
• Natura 2000 võrgustik, mis koosneb kaitsealadest, hoiualadest, püsielupaikadest ja
ajutiste piirangutega aladest. Koos rahvusvahelise ja rahvusliku tähtsusega tuumaladega
moodustavad need võrgustiku tugialad (kõige olulisemad ja tõhusamalt toimivad
elemendid);
• Mere rand piiranguvööndi ulatuses – üldjuhul 200 m, millele üleujutatavatel randadel
lisandub üleujutatava ala laius. Arvestades maakonna saarelisust on mere rand üks
tähtsamaid koridore võrgustiku sidususe ja territoriaalse terviklikkuse tagamiseks;
• Jõgede ja ojade kaldad piiranguvööndi ulatuses (piiranguvööndi ulatus on üle 25 km2
suuruse valgalaga jõel ja ojal 100 m, kuni 25 km2 suuruse valgalaga jõel ja ojal 50 m),
mis kujutavad endast olulisi saare keskosa rannikuga siduvaid koridore;
• Tugialasid ühendav nn mikrovõrgustik, mis koosneb valdavalt looduslikus seisundis
olevatest ja ekstensiivselt kasutatavatest metsa-aladest ning poollooduslikest
kooslustest. Arvestades Saare- ja Muhumaale iseloomulikku maastikustruktuuri, kus
maastikuüksused on väikesed, ei eristata mikrovõrgustikus koridore, ribastruktuure,
ribastruktuuride sõlmesid ja astmelaudu. Mikrovõrgustiku ülesanne on tagada rohelise
võrgustiku tugialade vaheline sidusus ja kogu võrgustiku terviklikkus.
Rohelise võrgustiku toimimise kõige olulisem meede on võrgustiku terviklikkuse/sidususe
tagamine. Selleks on rohelise võrgustiku aladel Saare maakonnas järgmised tingimused:
1. Maakasutuse kavandamisel:

• Vältida olulise ruumilise mõjuga objektide rajamist.
• Kompaktse hoonestusega alade asukohavalik toimub ainult üldplaneeringu alusel. Et
vältida rohelise võrgustiku hiilivat killustamist, on ebasoovitav katastriüksuste jagamine
elamuehituse eesmärgil v.a maakatastriseaduse paragrahv 18 lg 7 ja 8-le vastaval juhul.
• Planeeringutega maakasutuse kavandamisel ja ehitustingimuste määramisel säilitada
looduslike alade sidusus, vajadusel kavandada rohealade hõivamist leevendavad või
kompenseerivad meetmed.
• Teede ja liinirajatiste asukohavalikul eelistada olemasolevaid trasse/ koridore - teid,
pinnasteid, elektriliine; õhuliinidele eelistada maakaableid.
• Puhkealade kasutamine korraldada nii, et looduskeskkond ei saaks kahjustatud piirata/suunata autode liikumist, korraldada parkimine ja prügimajandus, rajada
telkimis-/puhke-/lõkkekohad, käimlad, õppe- ja matkarajad.
2. Mere ranna ja jõgede ning ojade kallaste kui koridoride sidususe tagamiseks tuleb
võimalikult säilitada seal asuvad looduskooslused ning piirata inimtegevusest lähtuvat
kahjulikku mõju. Peamine sidusust ohustav tegevus on randadele ja kallastele ehitamine. (Vt
ka ptk 1.2.2.4).
• Mere rannal ning jõgede ja ojade kaldal toimub ehituskeeluvööndi vähendamine
eelistatult üldplaneeringu alusel keskkonnaministri nõusolekul. Olulisim argument
ehituskeeluvööndi vähendamisel on olemasolev või ajalooline asustus.
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• Piirangu- ja ehituskeeluvööndi laiuse määramisel mererannal tuleb arvestada korduva
üleujutusega aladega. Üleujutatavate alade määramisel üldplaneeringuga on soovitatav
kasutada tööd Eesti Vabariigi rannikuvööndi kaitse skeem. Saaremaa ehituskeelualad.
(1993. Eesti Maaehitusprojekt. Tallinn) või Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia
Instituudi ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi uuemaid andmeid.
3. Natura 2000 võrgustiku terviklikkus tagatakse võrgustiku aladel elupaikade soodsa seisundi
hoidmise, kaitse-eesmärkide saavutamise ja terviklikkuse säilitamisega. Maakasutuse
muutuste mõju Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkusele selgitatakse vajadusel keskkonnamõju (strateegilise) hindamisega ja/või Natura hindamisega.
Maakonna teemaplaneeringuga märgitakse, et olulisim vahend asustuse suunamisel rohelises
võrgustikus on üldplaneering. Asustuse planeerimisel tuleb lähtuda konkreetse piirkonna
eripäradest ja vajadustest. Erandina tuuakse ajaloolise asustuse range järgimise vajadus välja
laidudel ja väikesaartel, sest sealsed kooslused on negatiivsetele mõjudele kõige vastuvõtlikumad.
Uute kompaktse hoonestusega alade4 kavandamisel rohelise võrgustiku aladel, tuleb näha ette
ka rohealade hõivamist leevendavad meetmed. Leevendava meetmena tuleb elamumaade
kavandamisel võimalikult säilitada kõiki looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, nagu ka
puuderivisid, hekke, kiviaedu ja -kuhilaid, kraave jne olenemata konkreetsest liigilisest
koostisest, maakasutusest või maaomandist. Leevendavaks meetmeks võib olla ka rajatav
haljastus. Lisaks ökoloogilisele funktsioonile täidab mitmesugust liiki haljastus ka muid
funktsioone – avalikud puhkealad (pargid ja kallasrada), piiratud kasutusega puhkealad (eramute
aiad), esteetilised ja kujunduslikud elemendid (koduaiad) jt.
Maakonna teemaplaneeringu kohaselt on Mustjala valla piires rohevõrgustiku konfliktala
Saaremaa sadam, mis asub Küdema linnu- ja loodusalal. Vajadusel (näiteks sadamate
laiendamisel, süvendamisel, laevaliikluse iseloomu olulisel muutumisel) tuleb sadama ja
laevaliikluse mõju selgitamiseks teostada keskkonnamõju (strateegiline) hindamine. Maakonna
planeeringuga on tehtud ka ettepanek Vabariigi Valitsusele leida võimalusi Natura 2000
võrgustiku alade piiride korrigeerimiseks muude alade hulgas ka Küdema linnualal Saaremaa
sadama akvatooriumi ja laevatee osas.
Roheline võrgustik on käesoleva üldplaneeringuga täpsustatud v.t ptk 3.1. Üldplaneeringuga on
seatud täiendavad nõuded maa kasutamisele sh ehitamisele rohelise võrgustiku aladel, mis on
toodud ptk 2.3.3.
1.2.2.4 RannaRanna-alad
Maakonna teemaplaneeringus on ranna-alade käsitlemisel kasutatud tööd Saare maakonna
rannaala tsoneering (2003). Tsoneering koostati alale, mis ulatub 3 km laiuselt keskmisest
veepiirist maismaa suunas ja 300 m laiuselt keskmisest veepiirist mere suunas ning on hõlmatud
terminiga rannaala5.
Ranna-alad on kõige suurema avaliku huvi objektiks maakonnas. Avalike ehk üldiste
tagamiseks tuleb teisi huve piirata, arvestades sealhulgas kohalikke vajadusi. Avalike
tähtsustamisega randadel tagatakse üldjuhul ka rohelise võrgustiku sidusus. Piisaval
avalikult kasutatavaid alasid ja juurdepääsud rannale ning kallasrajale leevendaks
eramaadele ja vähendaks võimalikke konflikte ranna kasutamisel.
4

5

huvide
huvide
hulgal
survet

Kompaktse hoonestusega ala on maakonna teemaplaneeringu kohaselt selgelt piiritletav olemasolev või
planeeritud hoonestatud ala, mida iseloomustavad ühised tehnovõrgud. Käesoleva külade üldplaneeringuga ei
ole kavandatud ega käsitletud kompaktselt hoonestatud alasid.
HELCOM-i soovitus 15/1. Üldplaneeringu kaardil ei ole rannaala kulgemist märgitud.
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Arvestades liivarandade piiratud levikut Saare maakonnas, tuleb kõikidele liivarandadel
asuvatele traditsioonilistele/populaarsetele supluskohtadele tagada avalik juurdepääs ja
kasutus.
Omavalitsustel tuleb võimaldada vastavalt maakonna teemaplaneeringule avalik juurdepääs ja
kasutus ka kõikidele teistele aktiivselt kasutatavatele supluskohtadele. Võimalusel tuleb supluskohtade maa-alad taotleda munitsipaalomandisse.
Saare maakonna rannik omab suurt mereturismialast potentsiaali, samuti tuleb säilitada
võimalused kutseliseks ja harrastuskalapüügiks. Selleks tuleb tagada avalikud juurdepääsud
kõikidele olemasolevatele ja kavandatavatele paadi- ja külalissadamatele (v.t ka ptk 2.4.2).
Merevaadete säilitamine ja parimatele vaatekohtadele juurdepääsu tagamine on samuti rannaalade avaliku kasutuse huvides.
1.2.2.5 Maakonna puhkealad
Kuna Saare maakonna üks olulisi majandusharusid on turism, on ka maakonna teemaplaneeringus eraldi kajastatud puhkealad ja turismi sihtkohad. Oluline on sealjuures, et
puhkealasid käsitletakse kohaliku elaniku seisukohalt. Mustjala vallas asub maakonna turismi
sihtkohana nimetatud Panga pank.
Maakonna teemaplaneeringuga seatud tingimused turismi sihtkohtade kasutamiseks:
• Alade kasutusel ja arendamisel tuleb arvestada nende rekreatsioonitaluvusega s.h
sotsiaalse taluvusega (alade kasutamine ei tohi tekitada rahulolematust kohalike elanike
hulgas ega mõjutata negatiivselt nende eluviisi).
• Alade arendamisel pöörata eritähelepanu miljööväärtustele, mitte kahjustada sobimatute
ehitistega, väikevormidega, reklaamide, vmt. vaatamisväärsust ennast.
• Tagada haljastus, heakord, ligipääsetavus (kerg)liiklusele, parkimine ja liiklusohutus.

1.3 Asustus ja asulate omavahelised suhted
Mustjala asustuse kujundamist on suunanud looduslikud tingimused, rannaala elanike põhiline
tegevusala on olnud kalapüük, sisemaal põllumajandus. Kuna rannaalal on mullakiht õhuke on
see piirkond rohkem sobinud metsa kasvatamiseks kui põlluharimiseks.
Valla territooriumil paikneb 21 küla. Peamine valla asustus (hinnanguliselt 85%) on koondunud
rannaaladele. Mustjala valla andmete kohaselt (01.03.2008 seisuga) elab vallas 750 elanikku
(3,1 in/km2). Valla elanike arv on languse teel.
Saare maakonna peamine tõmbekeskus on maakonnakeskus Kuressaare, mida iseloomustavad
teenuste kättesaadavus, gümnaasiumi olemasolu (lisaks ka muud haridusasutused) – mõju ületab
maakonna piire.
Mustjala valla siseselt toimivad tõmbekeskustena Mustjala, Võhma, Tagaranna ja Ninase külad.
Mustjala külas on valla administratiivne keskus, põhikool-lasteaed (koos spordisaaliga),
rahvamaja ja raamatukogu. Mustjala külas on ka postkontor, perearsti kabinet, apteek,
loodusmaja ja autokaupade kauplus. Võhma külas leidub kauplus ja raamatukogu. Ninase külas
asub Saaremaa süvasadam (mõeldud reisijate veoks, kaubavedudele sadama infrastruktuur ei
sobi6), mis on üheks suurimaks tööandjaks vallas. Rahvastiku arvult kuulub suuremate külade
hulka ka Küdema.
6

Tallinna Sadama koduleht: http://www.ts.ee/?k=1&sc=66&up=61 (viimane külastamise päev 17.03.2008).

12

ERKAS Pärnu Instituut OÜ / Mustjala Vallavalitsus

MUSTJALA VALLA KÜLADE ÜLDPLANEERING

1.4 Üldplaneeringu lähteseisukohad
Üldplaneeringu koostamisel lähtuti Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38,
258; 84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150; 2006, 14, 111; 2007, 24, 128; 67, 414; 2008, 16, 114; 30,
191; 2009, 3, 15; 19, 115; 28, 170; 37; 251; 39, 262) §-st 8 Üldplaneering. Üldplaneering on
koostatud kooskõlas Saare maakonnaplaneeringu ja maakonna teemaplaneeringuga, arvestades
Mustjala valla arengukavasid, järgides õigusakte ja norme ning head planeerimistava.
Üldplaneeringuga paralleelselt on koostatud üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline
hindamine, mille tulemusi on arvestatud planeeringu põhilahenduses.
Planeeringu põhilahenduse väljatöötamisel on kasutatud 2003. aastal koostatud Saare maakonna
rannaalade tsoneeringut.
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2 MAAMAA- JA VEEALADE KASUTAMISTINGIMUSED
Käesolevas peatükis on toodud maa- ja veealade kasutamistingimused ning nendele aladele
laienevad ehituspiirangud. Täiendavalt on täpsustatud ehitustingimusi piirkondade kaupa (nt
rannaalal). Üldplaneeringuga kavandatakse tegevusi tulevikuks. Selleks on kasutusele võetud
terminid alade reserveerimine ja põhikasutusotstarve.
Käesoleva üldplaneeringuga määratud ehitustingimustele vastavat maaüksust võib
üldplaneeringut muutmata kasutada ettenähtud otstarbel määratud ehitustegevuseks. Kui
kehtivad õigusaktid nõuavad ehitise püstitamiseks eraldi ehitise aluse ning selle teenindamiseks
vajalikku maad hõlmava katastriüksuse moodustamist, tuleb vastav katastriüksus moodustada,
registreerida maakatastris ja esitada registreerimise andmed Mustjala vallavalitsusele.
Üldplaneeringuga määratud ehitustingimustele vastav katastriüksus ja kehtivate õigusaktidega
kooskõlas moodustatud ehitise alune ja selle teenindamiseks vajalikku maad hõlmav
katastriüksus kuuluvad ühe ja sama kinnistu koosseisu.

2.1 Alade reserveerimine
Alade reserveerimise all mõistetakse seda, et vastavalt üldplaneeringu eesmärkidele (vt ptk 1) on
täpsustatud ja/või täiendatud teatud vee- või maa-ala kehtivaid maakasutus- ja ehitustingimusi
või on ala reserveeritud senisest sihtotstarbest erinevaks maakasutuseks. See ei tähenda
kõnealuse ala terviklikku ega automaatset kasutusele võttu reserveeritud eesmärgil. Maaomanik
võib kasutada reserveeritud ala praegusel sihtotstarbel seni, kuni ta seda soovib.
Üldplaneeringuga määratud arengusuund muutub kohustuslikuks siis, kui senist maakasutust
ja/või ehitustingimusi soovitakse muuta.
Juhul, kui kehtestatud planeeringuga nähakse ette kinnisasja või selle osa kasutamine avalikul
otstarbel, piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasutamist või muudetakse senine kasutamine
võimatuks, on kohalik omavalitsus (või riik) kohustatud kinnisasja omaniku nõudel omandama
olemasoleva kinnisasja või selle osa kohese ja õiglase tasu eest, kui õigusaktidega pole sätestatud
teisiti. Siinkohal peab mõistma, et planeerimistegevus on n.ö omandiülene. Üldplaneeringut
koostades ei laskuta katastriüksuse piiride määramiseni.
Juhtotstarve (põhikasutusotstarve7) on ala kasutamise valdav otstarve, mis annab kogu
määratletud alale(piirkonnale) edaspidise maakasutuse põhisuunad. See tähendab, et kogu
tegevus sellel alal on allutatud maakasutuse juhtotstarbest tulenevale eesmärgile. Nt elamuala
tähistab sellist ala, mille peamiseks maakasutuse viisiks on elamumaa ja sellega seonduvad
kõrvalkasutusviisid nagu haljastus, äri, liiklus, jmt; tootmisalal on peamiseks maakasutusviisiks
tootmismaa ja sellega seonduvad kõrvalkasutusviisid nagu äri, transport, kaevandamine jmt.
Juhtotstarve hõlmab reeglina ka olemasolevat maakasutust, mis tagab maakasutuse
järjepidevuse.
Mõistete ja tähistuste süsteemile on aluseks alade kasutamise nimestik (v.t tabel 1). Loendi
koostamisel on arvestatud üldplaneeringu tasemega ja ühildatavust õigusaktidega, näiteks
katastriüksustele määratavate maa sihtotstarvetega (kaitsealune maa, maatulundusmaa, jne).

7

Üldplaneeringu koostamine on toimunud pika aja jooksul. Algselt võeti üldplaneeringus kasutusel mõiste maaala põhikasutusotstarve, millega määratleti ala põhimõtteline kasutusviis - kogu tegevus määratletud alal oli
allutatud põhikasutusotstarbest tulenevale eesmärgile. 01.07. 2009.a jõustunud planeerimisseaduses on
kasutusele võetud mõiste maakasutuse juhtotstarve, mis on üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise
valdav otstarve, mis annab kogu määratletud piirkonnale või kvartalile edaspidise maakasutuse põhisuunad.
Põhimõtteliselt on mõlema mõiste sisu samane ja tekstis tabelites esinevat mõistet põhikasutusotstarve tuleb
tõlgendada kui juhtotstarvet.
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Planeeringuga ei pea määrama kõiki tabelis toodud põhikasutusotstarbeid, vaid konkreetse
piirkonna seisukohast vajalikke.
Käesoleva planeeringuga nähakse ette juhtotstarbega alal lubatud maakasutusesihtotstarvete
liigid (katastriüksuse sihtotstarvete liigid, või alaliigid). Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus
ületada 45% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a segahoonestusala, vt ptk 2.1.2). See
tähendab, et elamualal peavad elamumaa sihtotstarbega krundid/maaüksused moodustama 55%
või enam. Alade piire võib vajadusel (nt kinnisomandi piiride järgi) hiljem täpsustada
detailplaneeringu kohustusega alal/juhul läbi detailplaneeringu, või detailplaneeringu kohustuse
puudumisel läbi maakorralduslike tegevuste.
Tabel 1. Alade kasutamise nimestik
Tähis Juhtotstarve

Seletus

E

Elamuala

Elamute ehitamiseks ja neid teenindavate infrastruktuuride ehitamiseks ette
nähtud ala.

S

Segahoonestusala

Mitmekülgse tegevusega ehitiste, s.h äri ja väikeettevõtlus, ning neid
teenindavate infrastruktuuride ehitamiseks ette nähtud ala.

T

Tootmisala

Tööstuse, tuulegeneraatorite, mäetööstus- jt tootmisehitiste ja neid
teenindavate infrastruktuuride ehitamiseks ette nähtud ala ning nendest
tulenevad mõjualad.

A

Üldkasutatav ala

Üldkasutatavate hoonete ja seda teenindavate infrastruktuuride ehitamiseks
ette nähtud ala ning muudeks mitte kasumit taotlevateks tegevusteks ette
nähtud ala.

K

Kompensatsiooniala

Eelkõige inimtegevusest tulenevaid negatiivseid mõjusid mahendavad ja
maastikku mitmekesistavad alad, mis on reserveeritud intensiivse
kasutusega alade vahele

P

Puhkeala

Hooldatavate haljasalade, parkide (s.h parkmetsade ja metsaparkide) ala.
Samuti puhke tegevuse ja turismi teenindamisele suunatud ehitistele ja neid
teenindavatele infrastruktuuridele ette nähtud ala.

M*

Maatulundusala

Põllumajanduse ja metsamajanduse ning sellega seonduvate ehitiste
püstitamiseks ette nähtud ala.

H
Kaitstav ala
Kaitse alla olev ja kaitse alla võetav ala.
* Maatulundusala kajastub üldplaneeringu kaardil aluskaardina ja ei ole viimase arusaadavuse huvides
tähistatud tähega M. Siinkohal on tähis toodud süsteemi terviklikkuse huvides eristamaks maatulundusala
planeeringu tekstilises osas.

Detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel/juhtudel määratakse projekteerimis- ja ehitustingimused detailplaneeringuga. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel lähtutakse üldplaneeringust ja valla poolt väljastatud projekteerimistingimustest.
Valla ruumilise arengu suunamisel rannaaladel on pööratud tähelepanu hoonestustiheduse
reguleerimisele. Ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud järgmine maakasutus:
• korruselamumaa (EK) – kolme ja enamakorruseliste elamute maa;
• tootmismaa määramine sidemastide (s.h mobiilimastide) ja tuulegeneraatorite
rajamiseks;
• kaubabaaside, turustusorganisatsioonide, jt hulgimüügiettevõtete maa;
• kokkuostuladude ja -laoplatside maa;
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• jäätmehoidlatemaa.
Valla ruumilise arengu suunamisel peetakse oluliseks traditsioonilise külastruktuuri säilimist.
Vastavalt planeerimisseadusele tuleb planeeringu koostamisel arvestada tasakaalustatult kolme
keskkonna - majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu
pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna arengu
üheks eelduseks on külaelu edendamine. Ühtlasi vajavad inimese ja looduse koosmõjus välja
kujunenud maastikud järjepidevat hoolt, et säiliks maastikuline ja sealhulgas bioloogiline
mitmekesisus.
Tuginedes eeltoodule ja arvestades nii Mustjala valla ajaloolise asustuse kujunemise eripära (sh
rannakülad, vt lisa 8. Näide ajaloolistest talukohtadest rannal Merise ja Kugalepa külas) kui ka
looduslikke tingimusi, on käesoleva üldplaneeringu koostamisel aluseks seisukoht, et
looduskaitse ja loodushoidliku inimtegevuse täielik vastandamine ei toeta valla tasakaalustatud
arengut. Käesoleva üldplaneeringuga sätestatakse, et ajaloolise kaardimaterjali alusel tuvastatavates (tõendatud) kohtades enne 1940. a eksisteerinud talukohtade taastamine, sealhulgas
rannal ja kaitsealadel, on aktsepteeritud endise hoonestusala kasutusele võtmisel elamumaana (vt
ka ptk 2.1.1 ja 2.3). Enne 1940. a. olnud hoonete asukohtadele on lubatud rajada/taastada elu- ja
kõrvalhooneid, millede ehituslik maht, kujundus ja üldine ilme järgib piirkonnas ajalooliselt
väljakujunenud ehituslikke tavasid.
Enne 1940. a. olnud talukohtade puhul, mis jäävad kaasajal kaitse- või hoiualadele, tuleb
talukoha taastamise ja ehitustegevuse soovi puhul teha koostööd kaitseala valitsejaga. Ajaloolise
talukoha taastamise soovi ei peaks tõlgendama kui tegevust, mis on automaatselt ja tingimusteta
keelatud.

2.1.1 Elamumaa
Elamumaa
Elamualad on elamute ehitamiseks ja neid teenindavate teede-tänavate, tehnovõrkude ja -rajatiste
ning teenindusasutuste rajamiseks ette nähtud alad. Elamualade reserveerimisel on arvesse
võetud olemasolevate elamupiirkondade laienemise võimalustega, teenindusasutuste paiknemise
ja kättesaadavusega ning olemasoleva tehnilise infrastruktuuriga.
Elamualad on eristatud piirkondade põhiselt vastavalt alal lubatud kõrvalkasutustele.
Elamualadel on lisatud täiendavad kitsendused. Elamualade juurde lubatud maakasutuse
sihtotstarbed on tabelis 2.
Uuselamute rajamisel tuleb arvestada nende sobivust ümbruskonda ja haakumist olemasoleva
asustusega. Maaüksuste jagamisel peab järgima piirkonnale omast õuealade struktuuri
(maaüksuste suurusi, maaüksuste piiride kulgemise põhimõtted jmt).
Soovitav ei ole kavandada kaasomandit elamualade maaüksustel väikeelamutele. Väikeelamu on
käesoleva üldplaneeringu mõistes kuni 2-kordne8 ühepereelamu, paarismaja9, ridaelamu10 ning
garaažid. Erandina loetakse väikeelamuks mitme korteriga kuni 2 kordne kaasomandis oleval
kinnistul paiknev mitmepereelamu. Elamualadel ei ole väljatoodud hooajalise otstarbega
hoonestust (suvilad), kuna vald ei garanteeri hooajalise hoonestusele aastaringseid sotsiaalseid
teenuseid (s.h teedele talihooldust). Korruselamute11 kavandamisel (elamualal E4 ja EK peab

8

Arvestatakse kõiki maapealseid korruseid, s.h katusealused ja soklikorrused ning hoonealune maapealne
parkimine.

9

Paarismaja on kahe krundi/maaüksuse piirile ehitatud väikeelamu.

10

Ridaelamu on kolme või enama kinnisel hoonestusviisil üksteisekülge ehitatud väikeelamu.

11

Korruselamu on kolme või enama korrusega elamu (valdavalt korterelamu). Korrusteks loetakse kõik
maapealsed korrused, s.h katusealused korrused ja soklikorrused ning hoonealune maapealne parkimine.
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maaüksusele mahtuma hoonet teenindav normide kohane parkimine ja vastavalt detailplaneeringule või projekteerimistingimustele mänguväljak.
Täielikult või osaliselt metsastatud alal on kohustus säilitada kõrghaljastus. Kuni 1 ha suurusel
elamuala maaüksusel vähemalt 30%, üle 1 ha suurusel elamuala maaüksusel vähemalt 40 %
ulatuses planeeritud maaüksuse pindalal. Tervikliku elamupiirkonna rajamisel võib
kõrghaljastusega alad koondada ühtseks haljasalaks, mille osakaal ei või langeda alla 35%
elamupiirkonna kogupindalast. Kõrghaljastuse protsent on täiskasvanud puude võra
projektsiooni osakaal kogu maaüksuse pindalast. Lubatud on täiendavalt puude ja põõsaste
juurdeistutamine.
Tabel 2. Elamualadel lubatud12 maakasutuse sihtotstarbed
Katastriüksuste

Alade põhikasutusotstarbed
13

sihtotstarvete liigid

Elamumaa (kuni 2 korrust)
Elamumaa
korrust*)

(3

ja

Elamuala

Elamuala

Elamuala

Elamuala

Elamuala

Elamuala

E1

E2

E3

E4

E5

EK

+

+

+

+

+

+

enam

+

+

Ärimaa

+

+

+

Üldkasutatav maa

+

+

+

Ühiskondlike ehitiste maa

+

+

+

+

+

+

Transpordimaa

+

+

+

+

+

+

Maatulundusmaa

+

+

+

Tootmismaa **

+

+

+

+
+

+

+

Kaitsealune maa
+
* Lubatud on kuni 4-kordsed korruselamud. Hoone 1. korruse moodustab kelder.
** Tootmismaa on lubatud ainult tehnorajatiste ehitamiseks.

Elamualale E1 on iseloomulikud tiheda korrapäratu kobarana paiknevatest taludest koosnevad
sumbkülad. Need alad tunnistatakse miljööväärtuslikeks hoonestusaladeks (vt ka ptk 2.3.2),
kus tuleb vältida ajalooliste külade asustusstruktuuri muutmist. Enne 1940. a olnud
elamukohad võib algses mahus hoonestada üldjuhul ilma piiranguta (vt ka ptk 2.3). Uued hooned
ei tohi olla suurema mahu ja gabariitidega, kui olemasolevad. Ühele maaüksusele võib ehitada
ühe väikeelamu (ühe- või kahepoolse viilkatusega) ning elamu juurde vajalikud ühekorruselised
majapidamise abihooned (nagu näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun) ja põllumajanduse (talu),
metsa-, jahi- ja kalamajandushooned. Täiendavalt võib ehitada majutus- ja toitlustushooned.
Paaris- ja ridamaju ei ole lubatud ehitada. Maaüksuse minimaalne laius kitsamas suunas ei tohi
olla alla 50 m. Minimaalne maaüksuse suurus millele antakse ehitusõigus on 1,5 ha.
Ehitusõiguse tagava maaüksuse minimaalse suuruse määratlemisel on lähtutud soovist säilitada
traditsiooniline asustustihedus kui piirkonna üks väärtusi. Eesmärki tagav maaüksuse
minimaalne suurus leiti analüüsides vallas väljakujunenud asustusstruktuuri, ajalooliste
12

Tabelis märge "+" tähendab lubatud otstarvet, ülejäänud on keelatud (s.h sihtotstarbed, mida ei ole tabelis
kajastatud). Sarnased tähistused on ka järgnevates maakasutuse sihtotstarbeid kirjeldavates tabelites.

13

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määrus nr 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise
kord (RT I 2008, 57, 317)
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hoonestuskohtade paiknemist, võttes arvesse varem menetletud planeeringuid ja uurimustöid
ning kohalike kogukondadega läbi rääkides.
Elamuala E2 on kavandatud uushoonestusele, mis on üleminekuks suurte maaüksustega
hajusale asustusele. Enne 1940. a olnud elamukohad võib elamumaa sihtotstarbel üldjuhul algses
mahus hoonestada ilma piiranguta (vt ka ptk 2.3). Ehitiste arhitektuurilised ja ehituslikud
lisatingimused täpsustatakse projekteerimistingimustega või detailplaneeringuga. Maaüksuse
minimaalne laius kitsamas suunas ei tohi olla alla 50 m. Minimaalne maaüksuse suurus millele
antakse ehitusõigus on 1,5 ha.
Ehituslikud piirangud on kavandatud uushoonestusele. Eesmärgiks on uushoonestuse
asustustiheduse hajutamine, looduskeskkonna säästlikku kasutamist tagava ehituskoormuse
määramine, privaatsuse tagamine kinnistuomanike tarbeks. Eesmärki tagava uushoonestuse
maaüksuse minimaalne suurus leiti analüüsides ja arvestades vallas väljakujunenud
asustusstruktuuri, ajalooliste hoonestuskohtade paiknemist, võttes arvesse varem menetletud
planeeringuid ja uurimustöid ning kohalike kogukondadega läbi rääkides.
Elamuala E3 on kavandatud uus hoonestus, kus ühele maaüksusele võib ehitada ühe väikeelamu
(ühe- või kahepoolse viilkatusega) ning elamu juurde vajalikud ühekorruselised majapidamise
abihooned (nagu näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun) ja põllumajanduse (talu-), metsa-, jahija kalamajandushooned. Maaüksuse minimaalne laius kitsamas suunas ei tohi olla alla 70 m.
Minimaalne maaüksuse suurus millele antakse ehitusõigus on 2,5 ha. Eesmärgiks on
asustustiheduse hajutamine ja privaatsuse tagamine kinnistuomanike tarbeks. Vastavad
arvnäitajad on antud arutelude käigus väljakujunenud seisukohti arvestades.
Elamuala E4 hoonestus eeldab tihedama asustuse kavandamist. Ehitiste arhitektuurilised ja
ehituslikud lisatingimused täpsustatakse detailplaneeringuga. Soovitav on kavandada
väikeelamuid kuid lubatud on ka kuni 4-kordsed korruselamud (hoone 1 korruse moodustab
kelder). Minimaalne krundi14 suurus millele antakse ehitusõigus on 0,5...1 ha. Krundi suurus
oleneb kavandatavast hoonest, mida suurem ehitis seda suurem peab olema ehitamiseks krunt.
Kavandatud piirangud järgivad Mustjala keskuse detailplaneeringuga kavandatut, kehtestatud
vallavolikogu 10.03.1997.a otsusega nr 29.
Elamuala E5 on iseloomulikud tiheda korrapäratu kobarana paiknevatest taludest koosnevad
sumbkülad. Elamuala E5 tunnistatakse miljööväärtuslikuks hoonestusalaks (vt ka ptk
2.3.2), kus tuleb vältida ajalooliste külade asustusstruktuuri muutmist. Enne 1940. a olnud
elamukohad võib üldjuhul algses mahus hoonestada ilma piiranguta (vt ka ptk 2.3). Uued hooned
ei tohi olla suurema mahu ja gabariitidega, kui olemasolevad. Ühele maaüksusele võib ehitada
ühe väikeelamu (ühe- või kahepoolse viilkatusega) ning elamu juurde vajalikud ühekorruselised
majapidamise abihooned (nagu näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun) ja põllumajanduse (talu), metsa-, jahi- ja kalamajandushooned. Täiendavalt võib ehitada majutus- ja toitlustushooned.
Paaris- ja ridamaju ei ole lubatud ehitada. Maaüksuse minimaalne laius kitsamas suunas ei tohi
olla alla 30 m. Minimaalne maaüksuse suurus millele antakse ehitusõigus on 1 ha.
Ehitusõiguse tagava maaüksuse minimaalse suuruse määratlemisel on lähtutud soovist säilitada
traditsiooniline asustustihedus kui piirkonna üks väärtusi. Eesmärki tagav maaüksuse
minimaalne suurus leiti analüüsides vallas väljakujunenud asustusstruktuuri, ajalooliste
hoonestuskohtade paiknemist, võttes arvesse varem menetletud planeeringuid ja uurimustöid
ning kohalike kogukondadega läbi rääkides.
Elamuala EK lubab kuni 4-kordsed korruselamud (hoone 1 korruse moodustab kelder). Ehitiste
arhitektuurilised ja ehituslikud lisatingimused täpsustatakse detailplaneeringuga. Minimaalne
14

Krunt on ehitamiseks kavandatud maaüksus detailplaneeringu koostamise kohustusega alal (Planeerimisseadus
§ 9 lõige 3)
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krundi suurus millele antakse ehitusõigus on 0,5...1 ha. Krundi suurus oleneb kavandatavast
hoonest, mida suurem ehitis seda suurem peab olema ehitamiseks krunt.
Täpsemad ehitustingimused on toodud ptk 2.3. Reserveeritud elamualad on kantud
üldplaneeringu kaardile tähisega E (E1...E5, EK).
Kavandatud piirangud järgivad Mustjala keskuse detailplaneeringuga kavandatut, kehtestatud
vallavolikogu 10.03.1997.a otsusega nr 29.

2.1.2 Segahoonestusalad
Arvestades olukorda, kus ala on kasutusel võrdselt mitmel otstarbel, mis on üksteisega tihedalt
seotud, või ala on sobilik analoogseteks kasutusteks ei ole üldplaneeringus otstarbekas määrata
sihtotstarvete ranget suhet. Selline vajadus tekib mitmekülgselt arenevates piirkondades ja
keskustes, kus ei pea välja kujunema domineerivat maakasutamise otstarvet. Segahoonestusaladeks on reserveeritud alad Mustjala küla keskuses detailplaneeringu koostamise kohustusega
alal. Segahoonestusaladele saab ehitada kuni 4-kordsed hooneid (hoone esimese korruse
moodustab kelder). Kruntide suurused ning ehitiste arhitektuurilised ja ehituslikud
lisatingimused segahoonestusaladel täpsustatakse detailplaneeringuga.
Minimaalne krundi suurus, millele antakse ehitusõigus elamu- või ärifunktsiooni tarbeks on
0,5...1 ha. Krundi suurus oleneb kavandatavast hoonest, mida suurem ehitis seda suurem peab
olema ehitamiseks krunt. Tootmisfunktsiooni realiseerimiseks peab krunt olema vähemalt 1 ha
suurune.
Tabel 3. Segahoonestusalal lubatud maakasutuse sihtotstarbed
Katastriüksuste

Ala põhikasutusotstarve

sihtotstarvete liigid

Segahoonestusala

Segahoonestusala

S1

S2

Elamumaa*

+

Ärimaa

+

+

Ühiskondlike ehitiste maa

+

+

Tootmismaa**

+

+

Transpordimaa

+

+

Üldkasutatav maa

+
+
* Eelistatud on korruselamute maa ja garaažide maa.
** Tootmismaal on lubatud vaid keskkonnasõbralik tootmine.

Reserveeritud segahoonestusalad on kantud üldplaneeringu kaardile tähisega S1 ja S2.

2.1.3 Tootmisalad
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 (2006) seab eesmärkideks tervist säästva ja toetava
elukeskkonna. Õhusaastet, müra, kiirgus- ja vibratsioonitaset ning ohtu suurendavad ehitised
tuleb planeerida väljapoole kompaktse asustusega piirkondi ning vähendada olemasolevate
ehitiste mõju. Käesolevas üldplaneeringus on reserveeritud tootmisalad, mis hõlmavad endas ka
tootmiseks vajalikke alasid (nt ladustamisplatse). Täiendavalt on planeeringusse kantud
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maavaradega seotud alad (maardlad). Maardlate ja kaevandatavate alade seosed rohelise
võrgustikuga on toodud ptk 2.3.3.
Tootmisalade planeerimisel on kaalutud ka olemasolevate tööstusettevõtete laiendamise
võimalusi. Uute ettevõtete rajamiseks on hinnatud sobivust (loodus)keskkonnaga ja võimalikult
väikese saasteefekti tekkimisega ümbritsevatele aladele.
Soovitav on olemasolevad tootmishooned (nagu Mustjala endise kolhoosi tootmishoonete ja –
rajatiste alad ning endise Saare Kaluri kolhoosi Varese sadama alad sealsete ehitistega)
kasutusele võtta enne uute, varem tootmisest puutumatute, alade hoonestamist. Tootmisaladele
ehitiste ehitamisel15 tuleb arvesse võtta üldplaneeringus toodud piiranguid. Tootmisaladele tohib
ehitada kehtestatud detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringuga planeeritava ala piir peab
ulatuma vähemalt ehitise kasutusotstarbest tuleneva piiranguvööndi piirini.
Tootmishoonete rajamisel, laiendamisel ning taaskasutusele võtmisel peab arvestama, et
laiendatav/rajatav ettevõte mahuks tootmisalasse ära koos temaga kaasneva mõjuvööndiga. Tootmisettevõttega kaasnev reostus (s.h valgus, müra, lõhn, jmt) ei tohi levida
väljapoole tootmisettevõttele kuuluvat maa-ala.
Tabel 4. Tootmisaladel lubatud maakasutuse sihtotstarbed
Katastriüksuste

Alade põhikasutusotstarbed

sihtotstarvete liigid

Tootmisala

Tootmisala

Tootmisala

Tootmisala

T1

T2

T3

T4

Transpordimaa

+

+

+

+

Jäätmehoidla maa

+

+

+

Maatulundusmaa

+

Ärimaa

+

Üldkasutatav maa

+

Tootmismaa

+

Sadamate maa

+

+

+
+

+

+

+

Mäetööstusmaa

+

Turbatööstusmaa

+

Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud järgmised tootmisalad:
• T1 - sadamate ja nende laiendamiseks ning teenindamiseks vajalik ala;
• T2 - alad, kus on lubatud ainult keskkonnasõbralik tootmine, mis ei häiri oluliselt
ümbruskonda;
• T3 - olemasolevad ja kavandatavad tootmisalad;
• T4 - maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks ette nähtud maa-ala.
Tootmisobjektile tuleb koostada keskkonnamõjude hindamine enne ehitusloa väljastamist, s.h
tuleb arvestada kumulatiivseid mõjusid kui objekti kavandatakse suuremale tootmisalale.

15

Ehitamine on: 1) ehitise püstitamine; 2) ehitise laiendamine; 3) ehitise rekonstrueerimine; 4) ehitise
tehnosüsteemide muutmine; 5) ehitise lammutamine.
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Tootmisaladel on kohustus vähemalt 30 % planeeritud tootmisalast haljastada (eelkõige
puhvervööndi rajamiseks ala piirile, leevendamaks tootmisega kaasnevaid mõjusid).
Mustjala valla jäätmemajandus on korraldatud vastavalt jäätmehoolduseeskirjale16. Mustjala
vallas on kõik prügilad suletud. Jäätmed tuleb viia peale Kudjape prügila sulgemist Saaremaa
jäätmejaama. Jäätmejaamast veetakse jäätmed edasi mandrile. Perspektiivis on kavandatud
Saaremaale rajada keskkonnanõuetele vastav prügila.
Üldplaneeringu kaardile on tootmisalad kantud violetse värviga ja tähisega T (T1...T4).

2.1.4 Üldkasutatavad alad
Üldkasutatavate alade reserveerimisel on arvestatud elamualade paigutuse ja nendest tulenevate
võimalike vajaduste järele lasteaedade, koolide, vaba-aja asutuste jaoks. Üldkasutatavatel aladel
on kohustus hoonete ümber tagada haljasalad ning säilitada olemasolevad pargid (v.t ka ptk
2.1.7).
Vallas asub Silla kalmistu. Kalmistule on reserveeritud alad arvestades võimaliku laiendamist.
Kalmistu ümber on kavandatud 50 m laiune keskkonnahäiringuvöönd. Sellesse vööndisse on
keelatud rajada ehitisi ning planeerida maakasutust, mis võib põhjustada kalmistul müra, v.a
kalmistut teenindavad rajatised.
Tabel 5. Üldkasutataval alal lubatud maakasutuse sihtotstarbed
Katastriüksuste

Ala põhikasutusotstarve

sihtotstarvete liigid
Üldkasutatav ala
A
Ühiskondlike ehitiste maa

+

Üldkasutatav maa

+

Tootmismaa *

+

Transpordimaa

+

Kaitsealune maa

+

Metsamaa
+
** Tootmismaa on lubatud ainult tehnorajatiste ehitamiseks.

Üldkasutatavad alad on kantud üldplaneeringu kaardile tähisega A.

2.1.5 Kompensatsioonialad
Kompensatsioonialad on reserveeritud intensiivse kasutusega alade vahele. Üldjuhul on
kompensatsioonialad koondunud aktiivselt kasutatavate alade vahetusse lähedusse (nt
külakeskuste piirile, reserveeritud elamualade piirile, transpordi objektide – maantee, sadama,
jmt – ümbrusesse). Eesmärk on mahendada eelkõige inimmõjust tulenevaid negatiivseid mõjusid
ja mitmekesistada maastikku. Kompensatsioonialad toimivad ühtlasi rohelise võrgustiku osana

16

Kehtestatud Mustjala Vallavolikogu 25.01.2008. a. määrusega nr 2.
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detailsemal tasandil ja neid on võimalik edaspidi vastava vajaduse korral kasutada detailsema
tasandi rohelise võrgustiku arendamiseks.
Kompensatsioonialal tuleb vältida uute majapidamiste rajamist. Lubatud on rajada ehitisi, mis on
vajalikud olemasoleva majapidamise tarbeks (olemasolevad hooned peavad olema kantud
ehitiseregistrisse). Majapidamine käesolevas planeeringus on talu, elamu või eluasemekoht koos
sinna juurde kuuluvate kõrvalhoonete ja õuemaaga.
Tabel 6. Kompensatsioonialal lubatud maakasutuse sihtotstarbed
Katastriüksuste
sihtotstarvete liigid

Ala
põhikasutusotstarve
Kompensatsiooniala
K

Elamumaa *

+

Maatulundusmaa

+

Üldkasutatav maa

+

Tootmismaa **

+

Kaitsealune maa
+
* Olemasolev elamumaa (s.h eluaseme kohtade maa).
** Tootmismaa on lubatud ainult tehnorajatiste ehitamiseks.

Kompensatsioonialad on kantud üldplaneeringu kaardile tähisega K.

2.1.6 Puhkealad
Puhkemaastik on Eestis tavaliselt tähendanud metsa või veekogu kallast või soovitavalt mõlemat
korraga. Puhkajad armastavad nii supelda, päevitada, kala püüda kui ka seeni-marju korjata ja
jahti pidada. Metsa omadustest peetakse oluliseks vaheldusrikkust ja läbipääsetavust ning marjaja seenerohkust. Veekogude puhul on oluline vähemalt osaliselt avatud kaldariba, pääs vee
juurde. Eelistatakse kindlapõhjalist, kuiva ja liivast kaldaala või randa.
Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud puhkealasid põhimõttel (v.t ka tabel 7):
•

P1 - puhkeala hoonete17 ehitamise õiguseta: hooldatavad haljasalad kuhu võib ehitada
vaid rajatisi;

•

P2 ja P3 - puhkeala hoonete ja paadisilla ehitamise õigusega: puhketegevusi ja turismi
teenindav maa-ala, kuhu võib rajada hooneid.

Puhkealadena on Mustjala vallas reserveeritud muuhulgas munitsipaalomandisse taotletavad alad
Rahtla, Merise, Kugalepa, Paatsa, Panga, ja Võhma külades.
Mustjala valla puhkemajandusele on oluline ka riigimetsade areng. Riigimetsas, mis on
avalik õigusliku juriidilise isiku omandis olev mets (avalik mets), on igaühel õigus viibida ning

17

Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi. Ehitised
jagunevad hooneteks ja rajatisteks. Hoone on katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei
ole hoone. Rajatis muutub hooneks, kui see ehitatakse näiteks ümber nii, et tekib siseruum.
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marju, seeni ja muid metsasaadusi korjata, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti18. Riigimetsa
Majandamise Keskuse (RMK) andmeil hõlmab Saaremaa puhkeala tervet Saare maakonda.
Mustjala vallas asuvad järgmised RMK hooldatavad puhkealad19:
• Abula matkarada;
• Kalja karstiala matkarada;
• Kalasma matkarada ja piknikukoht;
• Konati matkarada ja piknikukoht;
• Küdema kurisu;
• Maapere rauna matkarada.
Puhkealad on kantud üldplaneeringu kaardile tähisega P (P1...P3).
Tabel 7. Puhkealadel lubatud maakasutuse sihtotstarbed
Katastriüksuste
sihtotstarvete liigid

Alade põhikasutusotstarbed
Puhkeala

Puhkeala

Puhkeala

P1

P2

P3

+

+

Ärimaa
Üldkasutatav maa

+

+

+

Tootmismaa *

+

+

+

Sadamate maa **

+

Transpordimaa

+

+

Kaitsealune maa

+

+

+

Maatulundusmaa
+
+
+
* Tootmismaa on lubatud ainult tehnorajatiste ehitamiseks.
** Paadisilla ehitamiseks (v.t ka ptk 2.4.2)

2.1.6.1 Veekogudega seotud alad
Veekogu ranna ja kalda kasutamistingimused on järgmised:
• ehituse planeerimisel veekogude kallastele arvestada ranna ja kalda veekaitse-, piiranguja ehituskeelu vöönditega (v.t ka ptk 2.3.);
• uute hoonete rajamisel veekogude ranna- ja kaldaaladele tagada pääs veekogu
kallasrajale.
Avaliku veekogu ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres on kallasrada:
• Läänemerel – 10 m;
• Kugalepa, Ranna, Kooru, Ohtja ja Järise järvedel ning Karujärvel - 4 m;
• Tirtsi jõel, Vanakubja ja Kalja ojadel - 4 m;
18

19

Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 52, 303; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336;
99, 579; 2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255; 2005, 39, 308; 59, 464; 2007, 24, 128)
Riigimetsa Majandamise Keskuse kodulehekülg (www.rmk.ee; viimane külastamise päev 18.09.2008).

23

ERKAS Pärnu Instituut OÜ / Mustjala Vallavalitsus

MUSTJALA VALLA KÜLADE ÜLDPLANEERING

• suurvee ajal, kui kallasrada on üle ujutatud, 2 meetri laiune kaldariba, mida mööda võib
vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda.
Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva
ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise
serva vahelist maariba. Mööda kallasrada võib vabalt ja takistamatult liikuda. Kallasraja kasutaja
ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada kaldaomaniku vara. Kallasrada puudub:
• sadamas;
• tootmisvee veehaarde vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas;
• enne asjaõigusseaduse jõustumist õiguspäraselt kallasrajale püstitatud ehitisel;
• hüdrograafiateenistuse ja seirejaamaehitisel;
• kalakasvatusehitisel;
• hüdroelektrijaama vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas.
Mainitud juhtudel peab kallasraja sulgeja kinnise territooriumi tähistama ja võimaldama
kinnisest territooriumist möödapääsu vähemalt võrdväärsetel tingimustel.
Käesoleva üldplaneeringuga:
• reserveeritakse kõikide supelrandade juurde veeala planeeringukaardil näidatud piirides;
• reserveeritakse kõikide sadamate juurde, kus ei ole õigusaktiga määratud sadama
akvatooriumi piire, veeala planeeringukaardil näidatud piirides sadama akvatooriumi
tarbeks;
• keelatakse rannaveevööndis (alates veepiirist mere poole kuni saari, laide ja poolsaari
ühendava mõttelise jooneni) vesiturbiinsõidukiga20 sõitmine.
Reserveeritud veekogude alad on kantud üldplaneeringu kaardile koos tähisega V.
Reserveeritud veekogude aladel tuleb kõik tegevused kooskõlastada Mustjala
Vallavalitsusega.

2.1.7 Maatulundusalad
Maatulundusala võib vaadelda kui senist kasutamisotstarvet säilitavat ala (valdav maakasutus on
maatulundusmaa). Sihtotstarvete määramine ja muutmine nendel aladel ei ole üldplaneeringu
muutmise aluseks. Sihtotstarbe määramisel või muutmisel lähtutakse käesoleva külade
üldplaneeringu põhimõtetest ja maakatastriseadusest21. Maareformi ajal õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamisel, maa ostueesõigusega erastamisel, vaba metsamaa ja põllumajandusmaa erastamisel ning maa riigi omandisse jätmisel määrab maa sihtotstarbe kohalik
omavalitsus senise maakasutuse alusel. Ehitamise aluseks nendel aladel on projekteerimistingimused, kui käesolev planeering ei sätesta teisiti.
Mustjala vallas on mullad madalama viljakusega (keskmine hindepunkt on 30) kui Eesti riigi
keskmine mullaviljakus (42 hindepunkti). Põllumajandusmaade osatähtsus on olnud ajalooliselt
väiksem kui metsamaade oma. Põllumaade majandamine on vajalik külamaastike ajalooliste,
esteetiliste ja looduslike väärtuste säilitamiseks.
Põllumajanduses peab järgima säästliku majandamise printsiipe. Eesti keskkonnastrateegia
aastani 2030 (2006) seab eesmärgiks mulla keskkonnasõbraliku kasutamise. Keskkonnasõbralik
20

Vesiturbiinsõidukiks nimetatakse käesolevas planeeringus veesõidukit, mille nimetus tuleb inglise keelest (jet
ski watercraft - turbiinsuusk veesõiduk otse tõlkes) ja mille kohta eesti keeles kasutatakse sõna jett, jeti, jetti,
jne.

21

RT I 1995, 29, 356; 59, 1006; 1996, 36, 738; 1997, 16, 261; 2000, 54, 347; 92, 598; 2001, 93, 565; 2002, 47,
297; 61, 375; 63, 387; 99, 579; 2003, 51, 355; 2006, 58, 439; 2007, 69, 425
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mulla kasutamine saavutatakse toitainete ja orgaanilise aine bilansi tasakaalus hoidmisega,
taimekaitsevahendeid tuleb kasutada optimaalselt. Põllutööks ja metsamajandamiseks ei kasutata
väga suuri töömasinad. Põldude suurused peavad olema optimaalsed, rakendada tuleb
viljavaheldust ning vältida liigseid ülesõite. Tagada tuleb märgade heinamaade ja puisniitude
kasutus.
Põllumajanduslike tegevuste arendamisel tuleb arvestada:
• heade põllumajandustavade järgimist (üldtunnustatud tootmisvõtted ja -viisid, mille
järgimise korral ei teki ohtu keskkonnale);
• sõnnikuga on lubatud anda haritava maa hektari kohta külvikorra keskmisena kuni 170
kg lämmastikku aastas. Mineraalväetistega on lubatud anda haritava maa hektari kohta
külvikorra keskmisena 30 kg fosforit aastas ja selline kogus lämmastikku, mis on
põllumajanduskultuuride kasvuks vajalik ning vastavuses mineraalväetiste kasutamise
kohta kehtestatud nõuetega;
• kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi (nitraaditundlikul
alal üle 5 loomühiku), peab olema lähtuvalt sõnnikuliigist nõuetekohane sõnnikuhoidla
või sõnniku- ja virtsahoidla;
• sügavallapanuga lautades ei ole hoidlat vaja, kui laut mahutab ühe aasta koguse ja lauda
sõnnikuga kokkupuutuvad konstruktsioonid vastavad sõnnikuhoidlatele esitatavatele
nõuetele.
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 (2006) seab metsa kasutamises eesmärgiks majanduslike,
sotsiaalsete, ökoloogiliste ja kultuuriliste vajaduste tasakaalustatud rahuldamise pikas
perspektiivis. Mets peab pakkuma nii majanduslikke hüvesid (puit, seened- marjad jm
metsatooted) kui sotsiaal-kultuurilisi hüvesid nagu rekreatsioon, matkamine, ajalooliselt
kultuurilised paigad (hiiemäed jne). Samas peavad olema säilitatud metsaökosüsteemide
mitmekesisus, tasakaal ning taastumise võime.
Käesoleva planeeringuga määratakse Saare maakonna rannaala tsoneeringus (2003) toodud
soovituste alusel jätkuvalt riigi omandis olevatele maadele, mis jäävad rannaalale maakasutuse
sihtotstarbeks maatulundusmaa, ilma hooneta ehitamise õiguseta. Sellega tagatakse laiema
avalikkuse huvid, tagatakse avalikud juurdepääsud merele ning puhkuse ja matkamise
võimalused ja leevendatakse survet eramaadele rannaalal.

2.1.8 Kaitstavad alad ja objektid
Käesolevas üldplaneeringus on reserveeritud kaitstavad alad riiklikul tasandil kaitstavatena
(loodus- ja muinsuskaitse). Riiklikul tasandil kaitstaval alal asuvad teaduslikust seisukohast
huvipakkuvad taime- ja loomaliigid või alad, mis on olulised oma geoloogilise ehituse või
iseloomulike pinnavormide poolest. Nende alade hävimisel pole inimestel neid võimalik taastada
ega uuesti luua.
2.1.8.1 Kaitstavad loodusobjektid
Kaitstavad loodusobjektid on kaitsealad, hoiualad, kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid,
püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad
loodusobjektid.
Looduskaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutava ala, kus
säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Kaitseala eritüübid on
park, arboreetum ja puistu. Pargi kaitse eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu,
dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku
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ERKAS Pärnu Instituut OÜ / Mustjala Vallavalitsus

MUSTJALA VALLA KÜLADE ÜLDPLANEERING

puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise
kasutamise ja arendamise suunamisega.
Mustjala vallas asuvad kaitsealad (kuni looduskaitseseaduse kohase kaitse-eeskirja kinnitamiseni
on nende objektide valitsejaks volitatud Keskkonnaamet):
• Koorunõmme looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Kingissepa
Rajooni RSN Täitevkomitee 03.04.1965. a otsusega nr 32 moodustatud Maapere Rauna
kaitseala baasil. Kaitseala eesmärk on märgalade, järvede, loo- ja laialeheliste metsade,
pankade, rannavallide ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Kaitsealal kehtib
Vabariigi Valitsuse 05.05.2004. a määrusega nr 182 kinnitatud Koorunõmme
looduskaitseala kaitse-eeskiri (RTI 2004, 41, 283; 2009, 7, 48). Kaitseala maa- ja veeala
jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kolmeks
sihtkaitsevööndiks ja kolmeks piiranguvööndiks. Kaitseala ja selle vööndite piirid
kantakse maakatastrisse.
• Laidu saare looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Kingissepa Rajooni
TSN Täitevkomitee 03.04.1965. a otsusega nr 32 kui Laidu saare ornitoloogiline
hoiuala. Kaitseala põhieesmärk on Laidu saarel pesitsevate ja läbirändavate veelindude,
samuti saare geoloogiliste väärtuste ja taimekoosluste kaitse. Kaitsealal kehtib Vabariigi
Valitsuse 30.04.2004. a määrusega nr 178 kinnitatud Laidu saare looduskaitseala
kaitse-eeskiri (RTI 2004, 41, 281; 2009, 7, 48). Kaitseala maa- ja veeala kuulub
vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele
sihtkaitsevööndisse. Kaitseala piir kantakse maakatastrisse.
• Lepakõrve ja Küdema kurisud (edaspidi kaitseala) on moodustatud 1959. aastal
karstivormide kaitseks. Siinsed kurisud on suurimad karsti suffosioonivormid Eestis.
Kurisud jäävad luidestunud Litoriinamere ja Antsülusjärve rannavallide vahele.
Lepakõrvel on 3 erineva suurusega kurisut, millesse suubuvad sälkorgudes voolavad
ojad. Kurisude pikkus on 40...100 m ja sügavus kuni 7 m. Kurisud on kaetud hõreda
segametsaga. Küdema kurisu asub eelmistest 3 km edelapool ning on hästi nähtavate
paelõhedega kanjonitaoline org, ligi 5 m sügav ja üle 30 m lai. Paese ja liivase põhjaga
kurisus esineb hulgaliselt pugemeid. Küdema kurisut ümbritsevad männikud. Ala
pindala on kokku 13 ha.
• Panga maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Eesti NSV Ministrite
Nõukogu 13.03.1959. a korraldusega nr 331-k Maastiku üksikelementide,
dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla
võtmisest (ENSV Teataja 1959, 29, 160) looduskaitse alla võetud maastiku
üksikelemendi – Mustjala (Panga) panga baasil. Kaitseala põhieesmärk on Lääne-Eesti
paekalda kõrgeima osa, Panga panga ning sealsete taimekoosluste kaitse. Kaitsealal
kehtib Vabariigi Valitsuse 13.05.1999. a määrus nr 155 Panga maastikukaitseala, ja
Narva jõe kanjoni maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste
kinnitamine (RT I 1999, 46, 530; 2000, 30, 176; 2005, 41, 319; 2009, 7, 48). Kaitseala
maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele
sihtkaitse- ja piiranguvööndiks. Kaitseala ja selle vööndite piirid on kantud riiklikusse
maakatastrisse. V.t ka ptk 3.2.
• Võhma kivikülv on loodud 1959 aastal Läänemere varasemate staadiumite vältel
moreense lähteaine läbiuhtumisel tekkinud kivikülvi kaitseks. Kivikülvis leidub hajusalt
väiksemate kivide kõrval ka suuremaid, kuni 2 m läbimõõduga, rahnusid. Kohalikel
kiviaedadel kasvab kaitsealust kivi-imarat. Kaitseala pindala on 109 ha.
• Tuiu-Paka kurisud (edaspidi kaitseala) on loodud 1973 aastal karstivormide kaitseks.
Kurisud jäävad nelja lahustükina ligikaudu 5,8 km pikkusele alale, luidestunud
rannavalli taha. Tuiu-Paka kurisude vahele jäävad omakorda Lepakõrve kurisud.
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Lahustükkidest põhjapoolsemas, Nõmme kurisudes asub neli 10...40 m läbimõõduga ja
1,8...2,5 m sügavust karstilohku. Nõmme kurisudest 300 m kaugusel lõunas asub teise
lahustükina suure veeneelamisvõimega Poka kurisu, mis kujutab endast 30 korda 10
meetrise läbimõõduga 2,5 m sügavust karstiorgu. Järgmisel lahustükil asuv Paatsa
kurisu 20 meetrise läbimõõduga karstilehter toitub maaparandusobjekti vetest. Kurisu
keskmine sügavus on 3 m ja veeneelamisvõime ca 2 l/s. Lõunapoolseimal lahustükil
asub Pärima kurisu, mis kujutab endast kuni 60 m pikkust ja 2 m laiust ja 3 m sügavust
karstiorgu toitub samuti maaparandusobjekti vetest. Kaitseala pindala on 10 ha.
Hoiualadena on kaitse alla võetud järgmised alad (RT I 2006, 37, 277; 2007, 39, 276; 2009, 7, 48
elupaigatüüpidele on lisatud sulgudes koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I
lisale; tärniga on tähistatud esmatähtsad elupaigad):
• Küdema hoiuala (7), mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüübi – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste
kasvualade) kaitse;
• Paatsa hoiuala (15), mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede
oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
• Kasemetsa hoiuala (36), mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüübi – puisniidu (6530*) ning II lisas nimetatud liigi – kauni
kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse;
• Koorunõmme hoiuala (40), mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I
lisas nimetatud elupaigatüüpide – üheaastase taimestuga esmaste rannavallide (1210),
püsi-taimestuga kivirandade (1220), rannaniitude (1630*), metsastunud luidete (2180),
vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), kadastike (5130), lubjarikkal
mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste
madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), allikate ja allikasoode (7160),
vanade loodusmetsade (9010*), oosidel ja moreeenikuhjatistel kasvavate okasmetsade
(9060) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus)
ja soohiilaka (Liparis loeselii) elupaikade kaitse, samuti nõukogu direktiivi
79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide
elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: järvekaur (Gavia arctica),
kirjuhahk (Polysticta stelleri), aul (Clangula hyemalis), mustvaeras (Melanitta nigra),
tõmmuvaeras (Melanitta fusca), sõtkas (Bucephala clangula), sookurg (Grus grus),
krüüsel (Cepphus grylle) ja musträhn (Dryocopus martius);
• Küdema lahe hoiuala (43), mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I
lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede
(1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220),
merele avatud pankrandade (1230), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude
(1630*), jõgede ja ojade (3260), kadastike (5130), loodude (6280*),
sinihelmikakoosluste (6410), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*),
allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade
(9010*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ja II lisas
nimetatud liikide – saaremaa robirohu (Rhinanthus oesiliensis), soohiilaka (Liparis
loeselii) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas
nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse,
on: järvekaur (Gavia arctica), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps
grisegena), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus),
kühmnokk-luik (Cygnus olor), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata),
piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos),
rääkspart (Anas strepera), ristpart (Tadorna tadorna), kirjuhahk (Polysticta stelleri),
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väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus
serrator), sõtkas (Bucephala clangula), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya
marila), sookurg (Grus grus), hahk (Somateria mollissima), roo-loorkull (Circus
aeruginosus), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), niidurüdi (Calidris alpina
schinzii), tundrarüdi (Calidris alpina alpina), liivatüll (Charadrius hiaticula), punajalgtilder (Tringa totanus), heletilder (Tringa nebularia), tumetilder (Tringa erythropus),
kiivitaja (Vanellus vanellus), naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus
canus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), mustvaeras (Melanitta
nigra), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik (Porzana porzana) ja suitsupääsuke
(Hirundo rustica).
• Järise hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140),
puisniitude (6530*), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), lääne-mõõkrohuga
lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade
(9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050),
soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse, samuti
II kaitsekategooria linnuliikide – laululuige (Cygnus cygnus) ja karvasjalg-kaku
(Aegolius funereus) ning III kaitsekategooria linnuliikide – roo-loorkulli (Circus
aeruginosus), välja-loorkulli (Circus cyaneus), soo-loorkulli (Circus pygargus),
lõopistriku (Falco subbuteo), tedre (Tetrao tetrix), sookure (Grus grus), suurkoovitaja
(Numenius arquata), punajalg-tildri (Tringa totanus), mudatildri (Tringa glareola),
musträhni (Dryocopus martius), hänilase (Motacilla flava) ja hoburästa (Turdus
viscivorus) elupaikade kaitse.
Mustjala vallas Liiva, Paatsa, Panga Rahtla, Vanakubja ja Võhma külades leidub kaitsealuste
liikide elupaiku/kasvukohti.
Püsielupaik Eesti looduskaitseseaduse tähenduses on väljaspool kaitseala asuv kaitsealuse
looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik, kaitsealuse taime või seene looduslik
kasvukoht, lõhe või jõesilmu kudemispaik. Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja
elupaikade nimistusse kuulub Tirtsi jõgi Kestri oja suudmest suubumiseni merre22.
Kaitstav looduse üksikobjekt on kaitse alla võetud teadusliku, ajaloolis-kultuurilise või
esteetilise väärtusega elus või eluta looduse objekt nagu puu, juga, pank, astang, rändrahn,
koobas, paljand, karst, allikas või nende rühm. Mustjala vallas on järgmised kaitstavad
looduskaitsealused üksikobjektid (valitsejaks on Keskkonnaamet), kaitsevööndiga 50 m
(piiranguvöönd):
• Silla külas (kalmistul) Mustjala valge mänd;
• Järise külas Pilli vaher (objekt hävinud);
• Liikülas Täri pärn;
• Võhma külas (Võhma tee ääres, rändrahn) Türiseniidi kivi.
Kaitstavad looduskaitsealused üksikobjektid on kantud üldplaneeringu kaardile. Kaitstavad puud
on tähistatud puu kujulise tingmärgiga ning rahn ümmarguse kivi tingmärgiga.
Mustjala valla metsadest leidub vääriselupaikasid23. VEP-id on kantud üldplaneeringu kaardile.
Tegevused nendel aladel tuleb kooskõlastada Mustjala Vallavalitsusega ja Keskkonnaametiga.
22

Keskkonnaministri 15.06.2004. a määrus nr 73, Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade
nimistu (RTL 2004, 87, 1362; 2005, 47, 652)

23

Vääriselupaik (VEP) on Metsaseaduse (RT I 2006, 30, 232; 2007, 12, 64) tähenduses kuni 7 ha suuruse
pindalaga kaitset vajav ala tulundusmetsas või kaitsemetsas, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või
haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur.
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Kaitsetavad alad ja objektid on üldplaneeringusse kantud vastavalt EELIS-ele (Eesti Looduse
Infosüsteem – Keskkonnaregister) seisuga 02.08.2007.
2.1.8.2 Kultuurimälestised
Kultuurimälestis on riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade kogum või
terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik,
arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus, mille tõttu see on
Muinsuskaitseseaduses24 sätestatud korras tunnistatud mälestiseks.
Mälestis on kinnis- või vallasmälestis vastavalt asjade kinnis- ja vallasasjadeks liigitamisele.
Üldplaneeringus on kajastatud ainult muinsuskaitse kinnismälestised. Kultuurimälestised on
toodud LISAs 1.
Kinnismälestise kaitseks kehtestatakse 50 m laiune kaitsevöönd, mida arvestatakse mälestise
väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud
teisiti. Kaitsevööndis kehtivad kitsendused, tehtavad leevendused märgitakse kaitsekohustuse
teatisse. Kalmistul paiknevale kinnismälestisele kaitsevööndit ei kehtestata.
Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud:
• maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine ning muud
mulla- ja ehitustööd;
• puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine.

2.2 Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud
Mustjala valla külade üldplaneeringuga planeeritav ala on hajaasustusega.
Detailplaneeringu kohustusega alaks on määratud Mustjala küla keskus.
Detailplaneering on aluseks reserveeritud aladel (v.a maatulundusalal; v.t ptk 2.1 ja planeeringu
joonis):
• uute hoonete (v.a üksikelamu kõrvalhooned, suvila kõrvalhooned ja teised kuni 20 m2
ehitusaluse pindalaga väikehooned) ehitusprojekti koostamisele ja püstitamisele;
• olemasolevate hoonete (v.a üksikelamu ja suvila ning nende kõrvalhooned) maapealsest
kubatuurist üle 33% suurusel laiendamisele ja selle ehitusprojekti koostamisele;
• maa-alade maaüksusteks/kruntideks jaotamisele;
• hoonestatud maaüksuste piiride muutmisel.
Käesoleva üldplaneeringuga määratakse täiendav detailplaneeringu kohustus:
• veekogude rannal ja kaldal ehitatavale kalakasvatuse ja kalapüügiga seotud ehitisele;
• maaüksuste jagamisele rannal ja kaldal;
• elamutele, mida kavandatakse ranna- või kalda piiranguvööndisse ulatuvatele
maaüksustele.
24

RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004, 25, 171; 2007, 12, 66
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Täiendavalt on seatud Mustjala vallas detailplaneeringu kohustus tööstus- ja tootmishoonetele
ning nende teenindamiseks vajalikele ehitistele. Detailplaneeringus tuleb lahendada muuhulgas:
• juurdepääsuteed - nii planeeringu ala sees, kui ka ühendused planeeritava alani;

• anda hinnang keskkonna olukorra muutumisele seoses kavandatava tootmise eripäraga
(Mustjala Vallavalitsusel on õigus nõuda25 keskkonnamõjude strateegilise hindamise
koostamist detailplaneeringule ja vajadusel keskkonnamõjude hindamist ehitusprojekti
koosseisus).
Teede ehituseks (s.h rekonstrueerimiseks) on vallal õigus nõuda enne projekteerimist detailplaneeringut koos keskkonnamõjude hindamisega. Teehoiu töid võib teostada vastavalt
teeseadusele.
Detailplaneering koostatakse üldjuhul üldplaneeringuga kavandatu elluviimiseks, kuid sellega
võib taotleda ka üldplaneeringu osalist muutmist. Detailplaneeringute koostamise korraldamine
on reguleeritud planeerimisseadusega ja Mustjala valla ehitusmäärusega. (vt ka ptk 3.3).

2.3 MaaMaa- ja veealadele laienevad ehituslikud piirangud
Käesoleva üldplaneeringuga seatakse maa- ja veealadele üldised ehituslikud piirangud ja
põhimõtteid. Seatud piiranguid ja põhimõtteid tuleb arvestada detailplaneeringu koostamise
kohustuse ja/või juhu korral juba planeerimisetapis. Muudel juhtudel on seatud piirangud ja
põhimõtted projekteerimistingimuste koostamise ja ehitamise aluseks.
Mustjala vallas jääb põhiliseks ühepereelamute ehitus. Eelistatavalt tuleb võtta kasutusele
vanad talukohad, et säilitada olemasolevat asustusstruktuuri. Uute hoonete rajamisel tagada
traditsioonilise ja kaasaegse arhitektuuri esteetika kooskõla. Kui soovitakse ühele õuealale
püstitada rohkem kui kolm hoonet, on kohustuslik esitada õueplaan, kus näidatakse
olemasolevad ja kavandatavad hooned ning nende kasutus.
Ehituslike piirangute kavandamise eesmärgiks on uushoonestuse asustustiheduse hajutamine,
looduskeskkonna säästlikku kasutamist tagava ehituskoormuse määramine, privaatsuse tagamine
kinnistuomanike tarbeks. Eesmärki tagava uushoonestuse maaüksuse minimaalne suurus leiti
analüüsides ja arvestades vallas väljakujunenud asustusstruktuuri, ajalooliste hoonestuskohtade
paiknemist, võttes arvesse varem menetletud planeeringuid ja uurimustöid ning kohalike
kogukondadega läbi rääkides.
Käesoleva üldplaneeringuga määratakse hajaasustuses ühe elamukoha kohta minimaalseks
lubatud pindalaks 2 ha. Nimetatud tingimustele vastavale maaüksusele, välja arvatud
metsamaale, võib üldplaneeringut muutmata ehitada ühe elamu ja selle juurde kuni kolm

25

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on: 1) arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste
planeerimisdokumentide koostamisel ning kehtestamisel; 2) tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse; 3)
edendada säästvat arengut. Keskkonnamõju hindamise eesmärk on: 1) teha kavandatava tegevuse
keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi
valikuks, millega on võimalik vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustumist ning edendada säästvat
arengut; 2) anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega
kaasneva keskkonnamõju kohta ning negatiivse keskkonnamõju vältimise või minimeerimise võimaluste kohta;
3) võimaldada keskkonnamõju hindamise tulemusi arvestada tegevusloa andmise menetluses. Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RT I 2005, 15, 87; 2006, 58, 439; 2007, 25, 131)
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abihoonet. Selleks võib moodustada vastavalt kehtivatele õigusaktidele eraldi katastriüksused
elamule ja selle teenindusmaale, mis kuuluvad ühe ja sama kinnistu koosseisu.
Ehitiste juurde rajatavad teed ja elektriliinid ei tohi halvendada maastiku esteetilist väärtust.
Soovitav on ehitamiseks mitte kasutada väärtuslikke põllu- ja metsamaid, vääriselupaikasid ning
liigirikaste biotoopidega alasid.
Juhul kui rajatavatele hoonetele on vajalikud teed ja tehnovõrgud välja ehitamata (või projektiga
lahendamata) või on sõlmimata asjaõigusleping(ud) juurdepääsutee, tehnovõrkude- ja rajatiste
ehitamiseks/kasutamiseks on Vallavalitsusel õigus keelduda hoonele kasutusloa (või ehitusloa)
väljastamisest (v.t ka ptk 3.3).
Maaüksuse pinna tõstmiseks naabermaaüksusele lähemal kui 5 m ja võrreldes naabermaaüksusega kõrgemale kui 0,5 m tuleb koostada vertikaalplaneerimise projekt, mis tuleb
piirinaabrite vahel kooskõlastada enne Vallavalitsuselt kirjaliku nõusoleku küsimist.
Enne 1940. a. ehitatud hoonete renoveerimisel/rekonstrueerimisel on Vallavalitsusel õigus nõuda
hoone restaureerimist. Restaureerimise nõue kajastub hiljemalt projekteerimistingimustes.
Vana hoone restaureerimisel säilitada maja arhitektuur võimalikult autentsel kujul.
Restaureerimisel on lubatud kasutada vaid algselt maja ehitamisel kasutatud ehitusmaterjale,
vältida võimalusel tehismaterjalide nagu plastikaknad ja -vooder kasutamist. Akende
vahetamisel säilitada algne ruudujaotus. Muinsuskaitsealustele hoonetele laienevad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Miljööväärtuslike alade kohta on toodud ehituslikud
piirangud ptk 2.3.2.
Erinevate reklaamtahvlite ning igasuguste viitade paigaldamine ehitistele ja maastikul tuleb
kooskõlastada Mustjala Vallavalitsusega, kes võib keelata nende püstitamise või nõuda
kujunduse muutmist, kui see rikub maastiku ilmet või ei sobi traditsioonilisse külamiljöösse.
Kaitse all olevatele ja kaitstava objekti kaitsevööndis asuvatele aladele ning nendega
külgnevatele maaüksustele ehitamisel tuleb arvestada kaitsealuse ala või objekti kaitsekorraga.
Kõik tegevused tuleb kooskõlastada vastava kaitseala või kaitstava objekti valitsejaga.
Üldplaneeringuga määratud ehituspiiranguid võib ehitusmäärusega täpsustada, kuid neid ei saa
kehtetuks tunnistada ega leevendada. Detailplaneeringu koostamisel peab järgima
üldplaneeringus esitatud põhimõtteid ning vajadusel määrama konkreetsed ehitustingimused.
Vajaduse määrab Mustjala Vallavalitsus lähtuvalt kavandatava objekti ruumilisest mõjust ja
avalikkuse huvist objekti vastu. Üldplaneeringus määratud tingimusi ja piiranguid saab muuta
järgnevate planeeringutega (v.t ka ptk 3.3).

2.3.1 Ehituslikud piirangud rannaalal
Rannaaladele on koondunud valdav ehitushuvi koos erinevate kasutussoovidega. Nende alade
arendamine on tihti seotud tasakaalu leidmisega avalike ja erahuvide vahel. Rannaalana on
peetud silmas Saare maakonna rannaala tsoneeringus (2003) määratletud ala, mis ulatub 3 km
laiuselt keskmisest veepiirist maismaa suunas ja 300 m laiuselt keskmisest veepiirist mere
suunas ning on hõlmatud terminiga rannaala26.
Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt. Reeglina tuleks piirangutega alal loobuda
ehitis(t)e rajamisest seni kuni leidub veel majandusliku tasuvuse poolest samaväärseid
piiranguteta alasid. Uued ehitised peaksid rannaalal eelistatult paiknema olemasolevates
asustustes või nende läheduses, vältides hajutatud arengut rannaalal ning säilitades
loodusmaastikke. Merega piirnevatel aladel peab kavandatava uushoonestuse asukoht olema

26

HELCOM-i soovitus 15/1. Üldplaneeringu kaardil ei ole rannaala kulgemist märgitud.
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võimalikult vähe eksponeeritud ega tohi häirida vaateid merelt või merele. Hoonete ja rajatiste
kõrgus ei tohi üldjuhul ületada olemasoleva metsa või kõrghaljastuse kõrgust.
Üldplaneeringu kaardile on kantud punase joonega ranna ehituskeeluvööndi piir, mille kaugus
tavalisest veepiirist on valdavas osas 200 m. Kohtades, kus ajuveepiir ulatub kaugemale
maapoole kui 200 m, on ehituskeeluvööndi piiri määratlemisel lähtutud ajuveepiirist (Kikas,
2008). Ettepanekud ranna ehituskeeluvööndi täpsustamiseks on toodud ptk 3.2.
Ehituslikud piirangud rannaaladel lähtuvad:
• käesoleva üldplaneeringuga seatavatest tingimustest;
• Saare maakonna rannaala tsoneeringust (2003);
• detailplaneeringu koostamise kohustuse korral planeeringule väljastatavatest lähteseisukohtadest. Kohustuse puudumisel27 väljastatavatest projekteerimistingimustest.
Käesoleva üldplaneeringuga määratakse tingimused rannaalade asustusstruktuuri säilitamise
eesmärgil, millega tahetakse tagada ka rannaalade looduskeskset ilmet. Minimaalne maaüksuse
suurus, mis tagab ehitusõiguse on 3 ha, v.a rannaaladel reserveeritud aladel (v.t ka ptk 2.1).
Väiksemad maaüksused võib moodustada tehnovõrkude ja -rajatiste ning teede tarvis. Elamumaa
otstarbega maaüksuse minimaalne laius kitsamas suunas ei tohi olla alla 100 m, v.a rannaaladel
reserveeritud aladel. Piirangud ei kehti enne 1940. aastat olnud (ja tõendatud) elamukohtade
hoonestamisel elamumaa sihtotstarbel ja algses mahus.
Ehituslike piirangute kavandamise eesmärgiks on uushoonestuse asustustiheduse hajutamine,
looduskeskkonna säästlikku kasutamist tagava ehituskoormuse määramine, privaatsuse tagamine
kinnistuomanike tarbeks. Eesmärki tagava uushoonestuse maaüksuse minimaalne suurus leiti
analüüsides ja arvestades vallas väljakujunenud asustusstruktuuri, ajalooliste hoonestuskohtade
paiknemist, võttes arvesse varem menetletud planeeringuid ja uurimustöid ning kohalike
kogukondadega läbi rääkides.
Käesoleva planeeringuga kehtestatud ranna ja kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja
rajatiste ehitamine keelatud.
Ehituskeeld ei laiene:
• hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele, mis ei jää veekaitsevööndisse;
• kalda kindlustusrajatisele;
• supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele;
• maaparandussüsteemile, v.a poldrile;
• olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on
väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist;
• piirdeaedadele (v.t ka ptk 2.3.4).
Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga
kavandatud:
• pinnavee veehaarde ehitisele;
27

Planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258; 84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150; 2006, 14, 111;
2007, 24, 128; 67, 414) § 3 lg 2

32

ERKAS Pärnu Instituut OÜ / Mustjala Vallavalitsus

MUSTJALA VALLA KÜLADE ÜLDPLANEERING

• sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele;
• ranna kindlustusrajatisele;
• hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele;
• kalakasvatusehitisele;
• riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse ehitisele;
• tehnovõrgule ja -rajatisele;
• sillale;
• avalikult kasutatavale teele ja tänavale;
• raudteele.
Lautrit ja paadisilda tohib rannale või kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus ranna ja kalda
kaitse eesmärkidega ja veeseadusega. Kehtestatud detailplaneeringu alusel on Läänemere rannal
veekaitsevööndist maa poole õigus püstitada väikeehitise nõuetele vastav paadikuur ja
võrgukuur. Hoone peab vastama väikeehitise nõuetele ja selle ehitamiseks tuleb taotleda
ehituskeeluvööndi vähendamist. Ühele majapidamise kohta võib püstitada ühe paadikuuri ja ühe
võrgukuuri.
Mustjala Vallavalitsus võib keelduda ehitus- või kasutusloa väljastamisest kui projekteeritud või
ehitatud hoone ei vasta tegelikele maastikutingimustele. Vallavalitsus võib põhjendatud
vajadusel nõuda ka ehitatud hoone vastavusse viimist käesoleva üldplaneeringuga kehtestatud
tingimustele enne kasutusloa väljastamist. (V.t ka ptk 3.3).
Juurdepääsutee(de) planeerimisel arvestada olemasolevat maastikku ja säilitada võimalikult
olemasolevaid puid. Vältima peaks tee(de)ga pikkade sirgete tuulekoridoride tekkimist.

2.3.2 Ehituslikud piirangud miljööväärtuslikul alal
Käesoleva külade üldplaneeringuga määratletud elamualadel E1 ja E5 seab Mustjala
Vallavalitsus projekteerimistingimustega ehitistele arhitektuurilised ja ehituslikud lisatingimused. Hoonete või hoonegruppide paigutusviisi ja elamute omavahelise kauguse
määramisel tuleks eelkõige lähtuda antud paigas ajalooliselt väljakujunenud asustusstruktuurist,
võttes aluseks enne 1940. a olnud elamute asukohad.
Üldreeglitena seatakse alljärgnevad ehituslikud piirangud:
• akende ja uste vahetamisel peavad uued olema analoogsed esialgsetega, säilitades
materjalid, gabariidid, ruudujaotuse ja profiilid. Akende ja uste vahetamiseks ning uute
avade tegemiseks või vanade sulgemiseks on vajalik Vallavalitsuse kirjalik nõusolek.
• miljööväärtuslikul alal paiknevate hoonete seinakatte või katuse remontimisel või
vahetamisel tuleb kasutada algseid või algsele lähedasi materjale.
• ehitusseadusega ettenähtud juhtudel (nt hoone välisseinte soojustamisel või katusekatte
materjali muutmisel) tuleb koostada ehitusprojekt ja taotleda ehitusluba. Miljööväärtusega hoonestusalal on väikeehitise, mille ehitusalune pindala on 20...60 m2,
ehitusprojekti koostamine kohustuslik.

2.3.3 Ehituslikud piirangud rohelise võrgustiku alal
Teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused on seatud rohelise
võrgustiku toimimist tagavad üldised tingimused/meetmed, mida käesoleva üldplaneeringuga on
täpsustatud.
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Käesoleva üldplaneeringuga on rohelist võrgustikku liigendatud - lisandunud on puhverala28 ja
astmelaud29. Rohelist võrgustikku on täpsustatud tulenevalt valla üldplaneeringu mõõtkavast ja
vastavalt looduslikele tingimustele arvestades ühtlasi kavandatud maakasutuse ning infrastruktuuridega. Võrgustiku täpsustamisel on arvesse võetud valla jaoks olulised looduskooslused
ning väärtuslikud maastikumiljööga alad, et moodustuks terviklik nii maakondlikke kui ka valla
seisukohalt tähtsaid alasid hõlmav võrgustik.
Käesoleva üldplaneeringuga on seatud täiendavad tingimused rohelise võrgustiku toimimise
tagamiseks. Allpooltoodud ehituslikud piirangud on kavandatud uushoonestusele. Eesmärgiks on
tagada rohevõrgustiku alade sidusus, hajutada asustustihedus, tagada privaatsus
kinnistuomanikele ja hoida looduskeskkonna jätkusuutlikku toimimist. Eesmärki tagav
maaüksuse minimaalne suurus leiti analüüsides varem menetletud planeeringuid ja uurimustöid
ning kohalike kogukondadega läbi rääkides:
• Säilitada tuleb rohelise võrgustiku alade terviklikkus ja vältida terviklike loodusalade
killustumist;
• Tugialal ja astmelaua alal: Looduslike alade30 osatähtsus ei tohi langeda alla 90%.
Tuleb tagada alade läbimõõdud/pindala ja kompaktsus. Tuleb vältida asustuse tekkimist
ja uusehitisi (sh uued tehnokoridorid). Tuumaladel rajatavate elamute õuealade või
maaüksustele rajatavate piirete vaheline kaugus peab olema vähemalt 500m;
• Rohekoridori- ja puhveralal: Tuleb säilitada rohekoridori laius, mis tagab koridori
püsimise ja toimimise. Koridori aladele ehitades peab vähemalt 70 m laiune
looduslikest aladest moodustuv (sh olemasoleva haljastusega või rajatava haljastusega)
koridori riba jääma katkematuks (ehk sidusaks). Lisaks peab koridori alale rajatavate
majade õuealade või maaüksuste piirete vahekaugus olema vähemalt 200 meetrit.
Puhveralal tuleb tagada sidusalt kulgevate looduslike koosluste olemasolu minimaalselt
70% ulatuses. Sidususe tagamiseks on võimalik rakendada kompenseerivaid meetmeid
(metsastamine, põõsarinde rajamine, puude istutamine võrade liitumisega, jms);
• Nii eraomandis olevate kui ka avalike rohealade koostoimimine on rohestruktuuri kui
terviku jaoks vältimatult oluline.
Rohelise võrgustiku seosed maardlate ja kaevandatavate aladega:
• Käesoleva üldplaneeringuga ei ole kavandatud mingeid täiendavaid ehitisi ega muid
objekte, mis takistaksid maavaravaru kaevandamist või halvendaksid maavaravaru
kaevandamisväärsena säilimist;
• Maardlad, mis jäävad rohelise võrgustiku aladele ja kus maavara veel ei kaevandata,
toimivad kuni maavara kaevandamiseni rohelise võrgustiku osana. Enne kaevandama
asumist tuleb kavandada rohelise võrgustiku asenduskoridor või -ala, et rohelise
võrgustiku sidusus säiliks. Kaevandamise lõppedes tuleb ala rekultiveerida ja taastada
rohelise võrgustiku osana.
Pelisoo turbamaardla Kuumi turbatootmisalal (T4), mis piirneb Järise hoiualaga ja on
ümbritsetud rohelisest võrgustikust, tuleb oma asukoha tõttu kaevandamise lõppedes
rekultiveerida ja võtta kasutusele rohelise võrgustiku osana.
28

Puhverala on käesolevas planeeringus tuumalasid ümbritsev üleminekuala - (kaitse)puhver. Leevendav ala
intensiivsema inimtegevuse surve ja rohelise võrgustiku elementide vahel.

29

Astmelaud on käesolevas planeeringus võrgustiku sidusust suurendav madalamat järku tuumala, mille
parameetrid ei vasta tuumalade kriteeriumitele, kuid mis oma maastikulistelt ja loodusväärtustelt tuumaladest ei
erine.

30

Looduslikke alasid käesolevas planeeringus ei mõisteta kitsendavalt (reservaat, sihtkaitsevöönd,
piiranguvöönd). Looduslikud alad on alad, mille kasutus võrreldes olemasolevaga ei intensiivistu, kuhu ei
ehitata, mida ei raadata, kus ei kasutata kemikaale.
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Kaitstavatel aladel on tegevused reguleeritud kaitseala kaitse-eeskirjaga.
Valla roheline võrgustik on kantud üldplaneeringu kaardile rohelistes toonides pindadena.

2.3.4 Piiretele esitatavad nõuded
Käesoleva üldplaneeringuga seatakse nõuded piiretele (nii piirdeaedadele kui ka haljaspiiretele),
mis ääristavad avalikke teid-tänavaid ja alasid (s.h kallasrada). Vallavalitsusel on õigus teha
ettekirjutusi eelnimetatud piirete korrastamiseks. Kui ettekirjutuses on antud tähtaeg piirde
korrastamiseks, on Vallavalitsusel õigus tähtaja möödudes kasutada sunnitäitmist. Piirded, mis
ääristavad avalikult kasutatavat vallaruumi, kujundavad avaliku ruumi kvaliteeti.
Vastavalt Saare maakonna rannaala tsoneeringu (2003) põhimõtetele ei tohi kallasraja ulatuses
rajada piirdeaedu, v.a rannas olevate karjamaade piiramiseks, mille rajamisel tuleb tagada
läbipääsukohad.
Rannaalade rannavööndis31 rajatavad ja traditsioonilised kiviaiad on kuni 1,4 m kõrged,
arvestatuna olemasolevast maapinnast. Piirete rajamisel tuleb eelistada looduslikke materjale ja
arvestada kohalikke ehitusviise ja -tavasid.
Piirde rajamisel peab see kokku sobima ehitiste ja/või alaga, mida ümbritsetakse (nt puidust
välisviimistlusega hoonetele traditsioonilised kiviaiad või puidust piirdeaiad; kivist ja betoonist
välisviimistlusega hoonetel võib rajada nii kivist, puidust kui metallist piirdeid; plekist
välisviimistlusega hoonetele on soovitav paigaldada võrkpiire).
Elamualade eraldamiseks ja kaitseks (nt müra, valguse, vm reostuse eest) või reostuskoormuse
vähendamiseks on soovitav jätta haljastusriba. Haljasriba on soovitav eelkõige rajada
tootmisalade piiridesse. Olenevalt haljasriba funktsioonist võib seada sellele projekteerimistingimustega miinimumnõudeid (riba laius, kõrgus).

2.4 Transpordiobjektid, tehnovõrgud ja rajatised
Seoses elamu- ja tootmisalade laienemisega suureneb vajadus tehnilise infrastruktuuri järele.
Transpordiobjektide, tehnovõrkude ja -rajatiste vajadus ning iseloom sõltub asustuse ja
hoonestuse kontsentreeritusest. Mida laiemale alale on vajalik rajada, seda suuremad on
kulutused. Tehnilise infrastruktuuri koormus on seotud elamuehituse ja ettevõtluse aktiivsusega.
Mida kiirem on areng, seda suurem on nõudlus, põhjustades s.h olemasolevate
transpordiobjektide, tehnovõrkude ja -rajatiste moraalset vananemist (nt olemasolevaid teid on
vaja laiendada, vajadus rajada ühisveevärk ja -kanalisatsioon, vajadus laiendada kaugkütte
piirkonda).
Mustjala vallal on kehtiv ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, vastu võetud
vallavolikogu 28.08.2009 määrusega nr 11, millega on määratud ühisveevarustuse ja –
kanalisatsiooni üldpõhimõtted.
Käesoleva üldplaneeringuga seatakse kohustus detailplaneeringu järgsete teede, tänavate,
tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamiseks detailplaneeringu realiseerimisest huvitatud isikule,
kui vallaga ei lepita kokku teisiti32. Kohustuste täpne sisu pannakse paika lepinguliselt enne
detailplaneeringu lähteseisukohtade väljastamist.
31
32

Ala tavalisest veepiirist kuni esimese riigimaanteeni.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475;
1995, 16, 228; 17, 237; 26-28, 355; 23, 334; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89,
1591; 1997, 13, 210; 29, 449; 29, 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 61, 984; 59, 941; 1999, 10, 155; 27, 392; 29,
401; 75, 705; 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362;
61, 375; 64, 390; 64, 393; 68, 407; 63, 387; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004,
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Kui arendajaks ei ole Mustjala vald ning arendustegevuse käigus ei ole arendaja ülalnimetatud
kohustusi kandnud, ei teki käesoleva üldplaneeringu kohaselt uuel maaomanikul õiguspärast
ootust, et teed, tänavad, tehnovõrgud ja -rajatised rajab kohalik omavalitsus. Vald võib
detailplaneeringujärgselt ehitatud teed ja tänavad tasuta hooldamiseks üle võtta, kui need on
ehitatud vastavalt väljastatud projekteerimistingimustele ja ehitusloale.
Valla transpordiobjektide arengut mõjutavad seitse riigimaanteed ja vallas asuv Saaremaa sadam.

2.4.1 Teed
Mustjala valda läbivad riigimaanteedest Kuressaare-Võhma-Panga tugimaantee (T-861) ning
Tõlli-Mustjala-Tagaranna (T-21101), Mustjala-Kihelkonna-Tehumardi (T-21102), Silla-Küdema
(T-21122), Järise-Asuka (T-21126), Pahapilli-Panga (T-21127) ja Orissaare-Leisi-Mustjala (T21129) kõrvalmaanteed.
Valla territooriumi kattev teedevõrgustik on piisav. Aasta keskmine liikluskoormus on suhteliselt
madal33. Valdav liiklus toimub teedel suvekuudel, peamiseks liiklejaks on turistid (nii
mootorsõidukitega kui ka jalgratastega). Kuna enamus teid on kruusakattega, vaid mõned lõigud
riigimaanteedest on mustakatte all põhjustab ka madal liikluskoormus negatiivset mõju teede
äärsetele aladele (peamine mure on tolmu levik ja teede lagunemine). Teedel peab lahendama
liiklusohutuse aspekte ning suurendama tolmuvabakattega (ja ka võimalusel kõvakattega) teede
arvu.
Mustjala valla teedevõrgu arendamine ja hooldamine käib teehoiukava järgi. Valla on koostatud
teeregister. Üldplaneeringu kaardil on toodud mustkatet või tolmuvabakatet vajavad teed ja
avalikuks kasutamiseks määratud/reserveeritud teed LISAs 5.
Riigimaanteedel on kaitsevöönd mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal
pool äärmise sõiduraja telge 50 m. Käesoleva üldplaneeringuga kehtestatakse kohalikele
maanteedele 20 m laiune kaitsevöönd, arvestatuna mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme
sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge.
Mustjala vallal on õigus nõuda teedevõrgu lahendamiseks detailplaneeringu koostamist. Uute
kohalike teede planeerimisel tuleb moodustada eraldi transpordimaa krunt (miinimum laiusega 7
m; Mustjala küla keskuse detailplaneeringu kohustusega alal miinimum laiusega 12 m).
Riigimaanteede rajamisel peab juhinduma projekteerimisele seatud normidest ja nõuetest34.
Käesoleva üldplaneeringuga nähakse ette, et teede kasutamise kord ja korrashoid peab toimuma
Mustjala valla arengukavade kohaselt.

2.4.2 Sadamad ja veeteed
Oma asukoha tõttu omab valla rannik suurt mereturismialast potentsiaali. Mustjala valla
sadamad on tihedalt seotud harrastus ja kutseliste kalameestega. Tähtis on arendada võimalusi
juurdepääsuks vallale merelt, selleks tuleb taastada ja korrastada väikesadamad.

41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610; 2005, 10; 31, 230; 32, 235; 2006, 29, 218; 32, 244; 2007, 4, 19; 44, 316) § 6
lg 1.
33
34

2006. aasta liiklusloenduse tulemused. 2007. AS Teede Tehnokeskus. Maanteeamet. Tallinn.
Vastu võetud teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrusega nr 55, Tee projekteerimise normid ja nõuded (RTL
2000, 23, 303; 2004, 65, 1088)
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Mustjala vallas on järgmised hüdrograafiaobjektid:
• Merise küla, Merise tulepaak;
• Panga külas, Panga tulepaak.
Külade üldplaneering käsitleb Mustjala vallas asuvaid sadamaid vastavalt Saare maakonna
rannaala tsoneeringus toodud jaotusele (tabel 8).
Meresadam: Saaremaa Sadam – Mustjala Vallavolikogu 28.01.2004.a otsus nr 8 Mustjala vallas
Ninase külas asuva Saaremaa sadama detailplaneeringu kehtestamine.
Väikelaevade sadam: Varese sadam - oluline on tagada meresõiduohutus valla rannavetes, mis
omakorda nõuab sadamate, olgu nad siis ranna- või paadisadamad jmt, vastavusse viimist
vähemalt minimaalsete siseriiklike nõuetega. Eesmärgiks on vajadusel laiendada Varese sadam
meresadamaks.
Paadisillad: Rahtla küla Kallasmaa, Merise küla Kaanderanna, Kugalepa küla Suurekivi,
Tagaranna küla Rannaaugu, Ninase küla Männiku Lautri, Paatsa küla Paatsaranna, Võhma küla
Veerenina ja Külasadama, Panga küla Seebilõuka - paadisild hõlmab kohaliku tähtsusega
ujuvahendite hoidmise rajatisi, paatide ja teiste väike ujuvvahendite sildumiskohti, millele
kehtestab nõuded kohalik omavalitsus detailplaneeringuga.
Lauter ei ole sadam, vaid paatide looduslik randumiskoht veekogu ääres. Lautri eripäraks on
see, et sinna saab randuda ja vajadusel paati kuivale tõmmata, mitte silduda. Tihti soovitakse
lugeda lautriks nii paadisilda kui ka paadisadamat. Ekslikkuse tekitab paadisilla või –sadama
kohalik tähtsus, ja vähesed paadid. Segaduse vältimiseks määratletakse lauter käesoleva
üldplaneeringuga järgnevalt:
• lauter on looduslik randumiskoht paatidele, kus neid on võimalik kinnitada ja vajadusel
kuivale tõmmata;
• lautrid ei ole sadamad;
• igaüheõigus on rannal oma maale lauter rajada.
Propageerimiseks ranna elustiili on lubatud maaomanikul lautri juurde rajada paadi- ja/või
võrgukuur detailplaneeringuga kehtestatud asukohta. Ehitise otstarve on lubatud vastavalt
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.11.2002. a. määrusele nr 10, Ehitise kasutamise
otstarvete loetelu, kalamajandushoone (kood 12719). Hoone peab vastama väikeehitise nõuetele
ja selle ehitamiseks tuleb taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist.
Tabel 8. Mustjala valla sadamad
Sadama klass

Liik

Meresadam
Väikelaevasadam

Nõuded sadamale
Vastab rahvusvahelistele või
siseriiklikele nõuetele.

Külalissadam
Paadisadam

Paadisild

Vastab siseriiklikele nõuetele.
Nõuded kehtestab Mustjala
vald.
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2.4.3 Energeetika
Mustjala valda läbib Paatsa ja Küdema külade juures 35 kV kõrgepinge õhuliin. Elektriühenduste rajamisel tuleb rannaalal lähtuda maastikulisest väärtusest. Soovitav on eelistada
maakaablit täiendavate elektriõhuliinide rajamisele.
Mustjala vallas ei ole kaugkütte piirkondasid määratud. Energeetika arendamiseks tuleb koostada
arengukava, mille kohased tegevused ei ole üldplaneeringu muutmise aluseks.

2.4.4 Veevarustus ja kanalisatsioon
Põhjavesi on Mustjala vallas valdavalt kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Samas on ka väheseid
piirkondi, kus leidub keskmiselt ja hästi kaitstud põhjavett (soised alad valla ida-lõunaosas).
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse Mustjala vallavolikogus kinnitatud pikaajalise
arengukava35 alusel. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kohased tegevused ei ole
üldplaneeringu muutmise aluseks. Mustjala küla keskuses asub biopuhasti BIO-DRY-SB-30 ja
purgla.
Vastavalt uuendatud Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele36 on määratletud reovee
kogumisalad37.
Planeeringuga on määratud reovee kogumisalaks Mustjala küla keskus detailplaneeringu
koostamise kohustusega ala piirides vastavalt koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukavale.

35

Mustjala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2009 - 2020

36

RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 13,
64; 2005, 37, 280

37

Reovee kogumisala - on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu
reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks. Mõiste on defineeritud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
seaduses (§4 lõige 22) Reovee kogumisalad tuleb määrata vastavalt keskkonnaministri 15.05.2003. a määrusele
nr 48, Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid (RTL 2003; 64; 917). Nimetatud määrus sätestab
reoveekogumisalade määramise kriteeriumid piirkondadele kus elab rohkem kui 50 inimest.
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3 ÜLDPLANEERINGU ETTEPANEKUD
Käesoleva üldplaneeringuga tehakse alljärgnevad ettepanekud.

3.1 Täpsustused maakonnaplaneeringus ja maakonna teemaplaneeringus
Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek täpsustada kehtivas Saare maakonna teemaplaneeringus kavandatud rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride piire vastavalt
üldplaneeringu mõõtkavale. Võrgustiku täpsustamisel on arvesse võetud Mustjala valla olulised
looduskooslused ning väärtusliku maastikumiljööga alad, et moodustuks terviklik, nii
maakondlikke kui ka valla seisukohalt tähtsaid alasid hõlmav võrgustik.

3.2 Ettepanekud muude alade ja objektide väärtustamise kohta
Valla eesmärk on kasutada oma keskkonda võimalikult säästlikult, nii et see säiliks kasutamis- ja
elamisväärsena ka tulevastele põlvedele. Järgnevalt on välja toodud alad ja objektid, mille
kasutamisel tuleb pöörata tähelepanu väärtuste säilitamisele. Mustjala vald võib kaaluda
väärtustatud ala kaitse alla võtmist, kui selleks on motiveeritud vajadus.
Käesoleva üldplaneeringuga nähakse ette, et kõik üksikud või gruppidena kasvavad puud, mida
ei käsitleta metsaseaduse mõistes metsana ja mille rinnasdiameeter38 on üle 43 cm, on olulise
tähtsusega põlispuud ja kõik toimingud nendega tuleb kooskõlastada Mustjala Vallavalitsusega.
Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek taotleda Panga maastikukaitsealal munitsipaali
taotletaval maa-alal sihtkaitsevööndi muutmist piiranguvööndiks või kaitsekorralduskavas
leevendusi. Kaitsekorra leevendamisega annab võimaluse taastada rannaküla miljöö.
Munitsipaali taotletaval maa-alale kavandatakse rajada vabaõhupark merekultuuri ja
rannahoonestuse tutvustamiseks.
Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Saare maakonna planeeringut
Mustjala vallas kehtestatud ehituskeeluvööndite ulatuste osas allpool toodud kohtades ja
juhtudel. Ettepanek muutmiseks ei laiene kehtestatud planeeringutes määratud
ehituskeeluvööndite ulatustele (v.t ptk 3.3.1).
Mustjala vald taotleb üldplaneeringuga ehituskeeluvööndi kehtestamist järgmiselt (vt
Keskkonnaameti 01.10.2010 kiri nr HLS 6-5/13081-3 ja 09.12.2010 kiri nr HLS 14-4/42822-3:
Mererannal Liiküla külas enne 1940. a olnud hoonestusega alal Ranna (48301:006:0261) ja
Rahnu (48301:006:0258) katastriüksustel nimetatud ktastriüksuseid läbiva põhikaardile kantud
pinnasteeni, vt Keskkonnaameti 09.12.2010 kiri nr HLS 14-4/42822-3 ja skeem:
/---/„Ehituskeeluvööndi piir kulgeb Ranna ja Rahnu katastriüksustel mööda pinnasteed,
Ranna katastriüksuse edelapiiri ja pinnastee ristumiskohast mööda Ranna katastriüksuse
edelapiiri ja selle mõttelist sirgjoonelist pikendust läbi Kurdi katastriüksuse
(48301:006:0441) kuni nimetatud katastriüksuse edelapiirini, ning järgib nimetatud piiri
kuni kehtiva ehituskeeluvööndi piirini 200 m kaugusel põhikaardi rannajoonest.
Ehituskeeluvööndi piir kulgeb Rahnu katastriüksuse kirdepiiri ja Ranna ning Rahnu
katastriüksuseid läbiva pinnastee ristumiskohast mööda Rahnu katastriüksuse kirdepiiri
maaüksuse kagunurgani, jätkub mööda Kurdi katastriüksuse loodepiiri kuni Kurdi
katastriüksust läbiva pinnasteeni, mis viib Niidiotsa talukoha juurde, jätkub mööda viimati
nimetatud pinnasteed kuni kehtiva ehituskeeluvööndi piirini 200 m kaugusel põhikaardi
rannajoonest.“/---/

38

Tüve läbimõõt 1,3 m kõrgusel.
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Merekivi (48301:006:0405) ja Rannavärava (48301:006:0454) katastriüksuste vahel asuvast
katastrisse kandmata hoonestatud maaüksuse läänepiirist kuni Kõue-Mardi (48301:006:0283)
katastriüksuse läänepiirini 140 meetrini tavaveepiirist ning Kõue-Mardi (48301:006:0283) ja
Kõue (48301:006:0478) katastriüksustel 50 meetrini tavaveepiirist, muus osas 200 meetrini, v.a
Looduskaitseseaduse § 38 lg 1 punktis 5 sätestatud juhul;
Mererannal Küdema ja Paatsa külades vähendada ehituskeeluvööndit Orissaare Leisi Mustjala
(T-21129) kõrvalmaanteeni.
Rannalõikudel, kus ajuveepiir ulatub tavaveepiirist kaugemale kui 200 m järgib
ehituskeeluvööndi piir ajuveepiiri:
1) Vanakubja küla katastriüksused Reimuse (48301:002:0374); Olliranna (48301:002:0377);
jätkuvalt riigi omandis oleva maa Olliranna (48301:002:0377) ja Serva (48301:002:0029)
katastriüksuste vahel; Serva (48301:002:0029) ja Õunpuu (48301:002:0474).
2) Mustjala küla katastriüksused Rehemaa (48301:002:0150); jätkuvalt riigi omandis oleva maa
Rehemaa (48301:002:0150) ja Vahejõe (48301:002:0239) katastriüksuste ja Mustjala küla
idapiiri vahel.
3) Võhma küla katastriüksused Vana-Laasi (48301:005:0363); jätkuvalt riigi omandis oleva
maa Vana-Laasi (48301:005:0363) ja Tehna (48301:005:0205) katastriüksuste vahel; Tehna
(48301:005:0205) ja Tagutehna (48301:005:0037).
Võhma küla katastriüksused Metsatuka (48301:005:0101); Kaljula (48301:005:0157); jätkuvalt
riigi omandis oleva maa Metsatuka (48301:005:0101), Kaljula (48301:005:0157) ja VanaSimmu (48301:005:0375) katastriüksuste vahel; Vana-Simmu (48301:005:0375); jätkuvalt riigi
omandis oleva maa Vana-Simmu (48301:005:0375), Pihla (48301:005:0238) ja Värkli
(48301:005:0254) katastriüksuste vahel; jätkuvalt riigi omandis oleva maa Värkli
(48301:005:0254) ja Lennu (48301:005:0167) katastriüksuste vahel ning Lennu
(48301:005:0167) katastriüksus.
Ülejäänud planeeringuala mererannal 200 m, vööndite laiuse arvestamise lähtejoon on
põhikaardile kantud veekogu piir.
Siseveekogudel vastavalt Looduskaitseseaduse § 38 lg 1 p 4,5 ja lg 2, vööndite laiuse
arvestamise lähtejoon on põhikaardile kantud veekogu piir.
Ehituskeeluvööndite ulatused on näidatud planeeringu kaardil.
Rannavööndis paiknevate jätkuvalt riigi omandis olevatele maadele tehakse käesoleva külade
üldplaneeringuga ettepanek määrata maakasutamise sihtotstarbeks maatulundusmaa ilma
hoonete ehitamise õiguseta. Eesmärk on tagada piisavalt avalikult kasutatavaid alasid ning
juurdepääse rannale ja kallasrajale.

3.3 Üldplaneeringu elluviimine
Peale üldplaneeringu nõuetekohast kehtestamist kannab maavanem vastavad muudatused
maakonnaplaneeringusse. Üldplaneeringu kehtestamise otsus jõustub pärast üldplaneeringus
sisalduvate muudatuste kandmist maakonnaplaneeringusse.
Üldplaneeringu aktuaalsuse säilitamiseks peab kehtivat planeeringut perioodiliselt üle vaatama
(näiteks iga 5 aasta järel) ja vastavalt elu käigule, planeeringukohase arengu tulemustele ning
muudele planeeringu elluviimisega seotud küsimustele, läbi uute detailplaneeringu või
üldplaneeringu (s.h teemaplaneeringu) protsessi muutma.
Detailplaneering koostatakse üldplaneeringuga kavandatu elluviimiseks, kuid sellega võib
taotleda põhjendatud vajaduse korral üldplaneeringu muutmist. Vald võib keelduda
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üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisest ja keelduda planeeringu menetlemisest
või vastuvõtmisest ja lõpetada planeeringu menetlemine kui on olemas motiveeritud vastuseis.
Olemasolevate maaparandussüsteemidega maa-aladel ei muudeta maakasutamise sihtotstarvet
enne kui on koostatud maaparandussüsteemi toimimist tagav projekt. Vallavalitsus võib
keelduda sihtotstarbe muutmisest kui puudub nõuete kohane maaparandussüsteemi ehitusprojekt
ja -luba.
Hajaasustuses on ehitamise aluseks valla väljastatud projekteerimistingimuste põhjal koostatud
projektile antud ehitusluba. Vald võib keelduda ehitusloa väljastamisest või nõuda täiendavalt
detailplaneeringu koostamist (koos asjakohaste uuringutega) enne ehitusloa väljastamist kui on
olemas motiveeritud vastuseis või kavandatud tegevusega ilmnevad negatiivsed keskkonnamõjud naabermaa-aladele.
Detailplaneeringu algatamine ei anna õigustatud ootust planeeringu kehtestamiseks. Detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud on arendaja äririsk. Vald võib motiveeritud otsuse
või avaliku arutelu protokolli alusel muuta detailplaneeringule väljastatud lähteseisukohti, isegi
kui see muudab planeeringu põhilahendust.
Detailplaneeringu koostamisele järjekorda käesolevas planeeringus ei määrata. Planeeringute
koostamise järjekord sõltub nende koostamise vajadustest ning ehitada soovijate olemasolust.
Valla arengu paremaks suunamiseks on soovitav koostada kompaktselt asustatud alade kohta
ehituslike tingimusi täpsustav(ad) teemaplaneering(ud), kus käsitletakse ka miljööväärtusi (nii
hoonestuses kui ka maastikus).
Planeeringute lähteseisukohad ja ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused väljastab
Mustjala vald, tehniliste rajatiste ja kommunikatsioonide projekteerimistingimused aga koostöös
vallaga trasside valdaja või vastav riigi ametkond.
Planeeringu algatamise otsusele ja lähteseisukohtadele ning projekteerimistingimustele seatakse
kehtivuseks kaks aastat - kindlustab geodeetilise alusplaaniga analoogse kaasaegsuse. Kui kahe
aasta jooksul peale lähteseisukohtade või projekteerimistingimuste väljastamist ei ole esitatud
vallale vastavalt detailplaneeringut või ehitusprojekti kaotavad lähteseisukohad ja
projekteerimistingimused kehtivuse. Vallavalitsusel on õigus planeeringu algatamise otsust vaid
põhjendatud vajaduse korral pikendada.
Teid ja tänavaid ning tehnovõrke ja -rajatisi valdavaid ametkondi tuleb teadvustada maastiku
väärtustest ja juhtida tähelepanu sellele, et erinevad õhuliinid, elektripaigaldised, radari- ja
mobiilimastid ning tuulegeneraatorid risustavad vale asukoha valikul maastikku. Uute õhuliinide
rajamisel tuleb eelistada vanau (välja kujunenud) liinikoridoride.
Kõik omavolilised ehitised (ehitusloata), s.h ehitiste juurdeehitused39, tuleb koheselt likvideerida
või viia seadusega kooskõlla ehitise omaniku, selle puudumisel ehitise kasutaja, kulul kolme kuu
jooksul peale üldplaneeringu kehtestamist. Vallal on õigus peale mõistliku aja möödumist
kasutada ebaseaduslike ehitiste likvideerimiseks sundtäitmist. Ebaseadusliku ehitise
lammutamine ei ole liiga suur karistus.
Detailplaneering koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks valla
territooriumi osa kohta. Käesoleva üldplaneeringuga määratakse detailplaneeringule kehtivus
kuni seitse aastat kehtestamisest. Kui selleks hetkeks ei ole asutud menetlema ehitusluba kaotab
detailplaneering kehtivuse. Detailplaneeringu võib kuulutada kehtetuks ka varem õigusaktides
kehtestatud korras.

39

Juurdeehituse all mõeldakse ehitise laiendamist juurde-, peale- või allaehitamise teel. Ehitusseadus (RT I 2002,
47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131; 2005, 39, 308; 2006, 43, 326; 58, 439; 2007, 24, 128) § 2 lg 7.
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Sihtotstarbe määramisel või muutmisel väljaspool detailplaneeringu kohustusega alasid ja
planeeringu lahendusena toodud reserveeringualasid lähtutakse käesoleva üldplaneeringu
põhimõtetest ja maakatastriseadusest40.
Vastavalt Hädaolukorraks valmisoleku seaduse (RTI 2000, 95, 613; 2002, 61, 375; 63, 387;
2003, 88, 594; 2004, 26, 173; 54, 390; 2005, 64, 482) § 20 lõikele 1 tuleb Mustjala valla
territooriumi kohta koostada riskianalüüs. Riskianalüüsi tulemisi tuleb arvestada
detailplaneeringute koostamisel.

3.3.1 Kehtima jäävad planeeringud ja järgnevate koostamise vajadus
Käesoleva üldplaneeringuga jäetakse kehtima:
• varem koostatud ja kehtestatud detailplaneeringud (toodud LISAdes 2 ja 2a);
• Ninase poolsaare üldplaneering (kehtestatud Mustjala Vallavolikogu 23.01.2004. a
otsusega nr 7). Ninase poolsaare üldplaneeringu lahendust ei kajastata käesolevas
Mustjala valla külade üldplaneeringus.
Peale käesoleva üldplaneeringu kehtestamist tuleb koostatavate detailplaneeringute, mille
menetlus on pooleli ja mis on käesoleva üldplaneeringu kehtestamise ajaks Vallavalitsuse poolt
vastuvõtmata ja avalikustamisele suunamata, lahendust vajadusel muuta selliselt, et
üldplaneeringuga seatud tingimused oleksid täidetud. Nimekiri on toodud LISA-s 2a. Varem
kehtestatud detailplaneeringu tühistamisel hakkavad alal kehtima käesoleva üldplaneeringuga
sätestatud tingimused, sealhulgas ehituskeeluvöönd. Käesoleva üldplaneeringuga kehtestatud
ehituskeeluvöönd
laieneb
kõikidele
peale
üldplaneeringu
kehtestamist
algatatavatele/koostatavatele detailplaneeringutele, mis jäävad käesoleva üldplaneeringuga
täpsustatud ehituskeeluvööndi alale.
Mustjala valla jaoks vajalike täiendavate planeeringute vajaduse määrab vald arengukava
tegevuskavaga.
Üldplaneeringuga reserveeritud alade arendamisel on soovitav lahendada ühtselt teede ning
tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine. Nt reserveeritud aladel selgelt ühtsena eristuv osa (kas
elamuala tervikuna või osa sellest) lahendada detailplaneeringu kohustusega alal ühe
planeeringuga, või töötada välja enne kinnistu kaupa planeerimist teede ning tehnovõrkude ja rajatiste paiknemise skeem. Sellisel moel tagatakse ratsionaalsem ressursi kasutus.

3.3.2 Munitsipaalmaad
Üldplaneeringus on kajastatud munitsipaalomandisse taotletavad maad.
Käesoleva üldplaneeringuga on kavandanud maade munitsipaliseerimine lähtuvalt valla
arengu vajadustest, puhkealade kättesaadavusest ja kohustusest tagada juurdepääsud
rannaalale.
Munitsipaalomandisse kavandatakse võtta munitsipaalomanduses olevate hoonete ja rajatiste
alune maa, endised külade kogukondade maad, sotsiaal-kultuurilise otstarbega ja
puhkeotstarbeline maa (s.h munitsipaalomandisse jäävate veekogude maa), valla arenguks
vajalik maa. Munitsipaalmaade nimekiri on toodud planeeringu LISAs 4.
Munitsipaalmaad on kantud planeeringu kaardile tähisega M (M1...M17). Mustjala vald
kavandab lisaks munitsipaalmaadele taotleda munitsipaalomandisse avalikult kasutatavad teed
(koos teemaaga). Taotletavad teed (ja teemaad) ei kajastu üldplaneeringus sarnaselt maadega.
40

RT I 1994, 74, 1324; 1995, 29, 356; 59, 1006; 1996, 36, 738; 1997, 16, 261; 2000, 54, 347; 92, 598; 2001, 9,
41; 93, 565; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 579; 2003, 51, 355; 2006, 58, 439.
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3.4 Üldplaneeringu ja koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise
seosed
Käesoleva planeeringu koostamisega on paralleelselt kulgenud üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Üldplaneeringu mõju keskkonnale hinnati eesmärgiga, et
planeeringulahendused arvestaksid Mustjala valla loodus- ja sotsiaalmajandusliku keskkonnaga
tagamaks tasakaalu omavalitsusüksuse arenguvõimaluste ja -soovide vahel. Planeerimisprotsessis osalejad (planeerijad, omavalitsuse ametnikud, keskkonnaekspert) lähtusid
planeerimisettepanekute vaagimisel ja planeeringutingimuste üle otsustamisel sellest, et
võimaluse andmine looduskeskkonnale olulise negatiivse mõjuga tegevusteks pole valla arengule
kasulik; tuleb igati hoida tasakaalu keskkonnakomponentide vahel.
Mustjala valla Külade üldplaneeringuga ei lahendata suuri strateegilisi küsimusi. Tegu on
vallaelu tavaliste ruumilist arengut puudutavate küsimustega. Põhimõttelise lahendusena on igati
toetatud Mustjala küla keskuse, kui valla administratiivse keskuse arengut. Üldplaneeringus on
täpsustatud maakondlikku rohevõrgustikku ja ehitustingimusi väärtuslike maastike aladel,
eelkõige minimaalse maaüksuse suuruse ja rohealade määramisega on suunatud ehitustegevust
selleks sobivamatesse piirkondadesse.
Mõjude hindamisel on leitud, et alade reserveerimine, mis arvestavad väljakujunenud asustust ja
rahvastiku paiknemist ning kõrgemalseisvate planeeringute ja arengukavade suuniseid on
tasakaalus ja ei ole oodata olulist negatiivset mõju keskkonnale. Elamualade arendamise olulise
negatiivse keskkonnamõju teke on pärsitud planeerimistingimustega. Keskkonnaprobleeme
(mida põhjustab eelkõige ehitussurve) võib ette näha juhul, kui üldplaneering ei jõua
kehtestamiseni.
Mustjala valla Külade üldplaneeringus on koondatud aktualiseeritud informatsioon riiklikest ja
maakondlikest piirangutest. Konflikte looduskaitseliste aladega, sh Natura 2000 võrgustiku
aladega, ei ole ette näha.
Mõju hindamine toob välja, et reaalne alternatiivne stsenaarium Mustjala vallas üldplaneeringule
puudub. Üldplaneeringule 0-alternatiivi kaalumine on mõttetu sest üldplaneering on kohustuslik.
Hindamine tuli läbi viia lihtsalt kui kohustusliku ja rutiinse protsessi, mitte olulise
keskkonnamõju tõttu.
Üldplaneeringu elluviimisest ei tulene nähtavaid olulisi keskkonnaprobleeme, sh ka seoses
kaitsealade, looduskaitse aluste üksikobjektidega jne. Mustjala valla Külade üldplaneeringu
lahendustel pole piiriülest mõju, samuti pole näha, et planeeringulahendused halvendaksid
inimeste tervist. Planeeringu koostamine on kulgenud pikka aega ja planeerimisest on
vallavalitsus teavitanud elanikke aegsasti ning planeerijad ja vallaametnikud on maaomanikega
suhelnud piisavalt.
Mõju hindamine leiab, et peamiseks planeeringu kui maakasutus- ja ehitusvõimaluse seire
meetmeks saab olla planeeringu elluviimise järgimine. Kuna üldplaneeringu kehtestamisele
järgneb seaduse järgi detailplaneeringu koostamine, maakorralduslikud toimingud ja
projekteerimine, peab Mustjala Vallavalitsus seirama, et edaspidiste detailplaneeringute ja
projektide koosseisus on arvestatud üldplaneeringus sätestatud tingimustega.

43

ERKAS Pärnu Instituut OÜ / Mustjala Vallavalitsus

MUSTJALA VALLA KÜLADE ÜLDPLANEERING

4 KASUTATUD MATERJALID
1. Kask, J., Perens, H., Perens, R., Suuroja, S., Kask, A. 2001. Compararison of Geological
Settings at Possible Deep Harbor Sites, North-Western Saaremaa Island. Proc. Estonian
Acad.Sci.Eng.,7, 2, pp 99-125.
2. Mustjala valla osaüldplaneering. 2003. ESP Engineering. Töö nr 3702. Tallinn.
3. Mustjala valla arengukava 2006-2011. Kinnitatud vallavolikogu 31.05.2006. a. määrusega nr
6. Mustjala Vallavalitsus. Mustjala valla kodulehekülg:
http://mustjala.saare.info/index.php?sisu=valitsus&teema=arengukava;
4. Saare maakonna jäätmekava. 2006. Kättesaadav:
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=507380/Saaremaa+j%E4%E4tmek
ava+2006.pdf;
5. Saare maakonna planeering. 1999. I osa olemasolev olukord. II osa Saare maakond täna ja
aastal 2015. Saare maavalitsus, Kuressaare;
6. Saare maakonna rannaalade tsoneering. 2003. Saaremaa Omavalitsuste Liit. AS Entec.
Pärnu.
7. Saare maakonna teemaplaneering. Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused.
2008. Saare Maavalitsus.
8. Sepp, K., Jaagomägi, J. 2002. Roheline võrgustik. EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut,
Regio AS. Tartu. Kättesaadav: http://www.sisemin.gov.ee/atp/failid/roh.vorgustik.pdf;
9. Väärtuslike maastike määratlemine. 2001. Metoodika ja kogemused Viljandi maakonnas.
Keskkonnaministeerium. Tallinn. Kättesaadav
http://www.sisemin.gov.ee/atp/failid/metoodika.pdf;
10. Veersalu, T. Tartu 2009. Roheline võrgustik omavalitsuse planeeringu tasandil Viimsi vallas.
Magistritöö EMÜ maastikuarhitektuuri erialal.
11. Kikas, T. 2008. Läänemere Läänesaarte alamvesikonna piiresse jääva ranna ajuveeala piiride
täpsustamine ja erinevate veeseisude kaartide ning meetmeprogrammi koostamine.
Kuressaare.

44

