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Sissejuhatus
Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja
integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise keskkonna ja maakasutuse arengu
kavandamine, mis arvestab majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise keskkonna ja
looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi (Planeerimisseadus).
Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine,
aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute
koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste
seadmiseks.
Käeolev üldplaneering hõlmab ala, mis jääb välja Orisaare rannaalade osaüldplaneeringust.
Orisaare rannaalade osaüldplaneering (kehtestatud Orissaare vallavolikogu 12.10.2005.a.
otsusega nr. 141) hõlmab Orissaare valla rannaalasid 3 km ulatuses tavalisest veepiirist ja
Kõinastu saart.
Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneering algatati Orissaare Vallavolikogu 17.01.2006.a.
otsusega nr.31. Üldplaneering koostati avalike tutvustuste ja arutelude käigus, milles osalesid
Orissaare valla elanikud, ettevõtjad ja maaomanikud, vallavalitsuse spetsialistid, volikogu
liikmed jt.
Suur tänu kõigile osalejatele !
Orissaare valla sisemaa ja Orissaare aleviku üldplaneering koosneb kaartidest ja tekstilisest
osast.
Käesoleva töö lahutamatuteks osadeks on järgmised kaardid:
1. Orisaare valla sisemaa perspektiivne maakasutus M 1: 20000
2. Orissaare aleviku perspektiivne maakasutus. M 1: 5000
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1. Ruumilise arengu põhimõtted
Ruumilise arengu põhimõtted on arengusuunad, kuhu Orissaare aleviku ja valla sisemaa
maakasutuses soovitakse minna. Ruumilise arengu põhimõtted on nii mõneski mõttes
olulisemad kui kaardid, kuna üldiseid arengusuundi ja maakasutuspõhimõtteid on võimalik
järgmiseks aastakümneks märksa täpsemalt prognoosida, kui konkreetse maa-ala arendamist
või otstarbe muudatust.
Seega on tulevikus oluline eelkõige mitte minna vastuollu ruumilise arengu põhimõtetega,
mõni väiksem erinevus aga reaalse elu ja perspektiivse maakasutusplaani vahel ei ole nii
oluline.
Ühist kokkulepet peegeldavad põhimõtted on olulised ka seetõttu, et võimaldavad hästi
jälgida üldplaneeringu aegumist – kui arendustegevus ei vasta enam ruumilise arengu
põhimõtetele, siis on ilmselt arengusuunad oluliselt muutunud ja tuleb koostada uus
üldplaneering.
Ruumilise arengu kavandamisel on lähtutud Orissaare valla arengukavas toodud visioonist:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Orissaare valla suurimaid rikkusi on tema suhteliselt puhas, omanäoline ja mitmekesine
saareline looduskeskkond. Tulevikus tahame, et säiliks ning paraneks meie
looduskeskkonna praegune suhteliselt hea seisund. Looduskeskkonna kvaliteedi tagamise
kõrval on oluline ka väärtuslike kultuurmaastike ja loodusliku mitmekesisuse säilitamine.
Soovime, et vald oleks hooldatud ranna, loodusesse sobivate puhkealade ja kaunite
puisniitudega.
Orissaare vallas on arhitektuuri-, ajaloo- ning arheoloogiamälestisi, mida näidata, mis
vajaksid aga restaureerimist ja hooldust. Muutmaks valda turisminduse seisukohalt
atraktiivsemaks tuleks saavutada, et need objektid oleks kättesaadavad kõikidele
huvilistele.
Valla areng ei ole mõeldav inimesteta. Seega on mõistetav, et vald peaks olema eelkõige
turvaline ja inimsõbralik elupaik. Heade elutingimuste kõrval peab olema tagatud ka
kvaliteetsete teenuste kättesaadavus. Kuid hetkel on üheks suurimaist nõrkustest noorte
inimeste lahkumine saarelt ja sellega seoses elanikkonna vananemine, mis omakorda võib
viia sotsiaalabi vajava piirkonna tekke võimaluseni.
Vald peaks võimaldama kvaliteetse gümnaasiumihariduse ja riiklikul õppekaval põhineva
huvihariduse omandamist.
Uue tehnoloogia ja infotehnoloogia kasutuselevõtt annab võimalusi vallale kaugtöö ja
kaugkoolituse arendamiseks.
Paikkondliku identiteedi tugevnemiseks on oluline, et säiliksid saartele omane
rahvuskultuur ja tugevad kultuuritraditsioonid ning püsiks aktiivne kultuuri- ja vaimuelu.
Vald peaks olema tulevikus majanduslikult edukas ja kiiresti arenev. Selleks peame
suutma prognoosida, millised oleksid meie võimaliku edu tegurid, milline oleks just meie
vallale sobiv ja ka meie eneste poolt soovitav arengutee. Arenguperspektiive seades tuleb
ära kasutada momendi rahvusvahelist kõlapinda, kuna Läänemere piirkondlik mõjukus
pidevalt kasvab olles tänapäeva Euroopas üheks kiiremini arenevaks ja perspektiivikaks
regiooniks. Suure ohuna tajume, et oma arengu aegluse ning saarelisest asendist tingitud
eraldatuse tõttu võime jääda maha oma edukatest naabritest ning kaotada suhtelises
konkurentsivõimes.
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7.

Orissaare vald peaks kujunema avatud majanduspiirkonnaks, sealjuures suheldes
aktiivselt Läänemere teiste piirkondadega.
8. Kuna vallas on suhteliselt vähe ettevõtluse võimalusi, on oluline soodsa ettevõtluskliima
olemasolu. Ettevõtlus peaks toetuma põhiliselt kohalikule ressursile ja jäätmevabale
tootmisele.
9. Suureks võimaluseks on ära kasutada Saaremaa külgtõmbejõudu ja arendada edasi
turismitööstust selle n.ö pehmes sektoris, loodus- ja ökoturismi ning tegevusele
orienteeritud turismi. Samas tajume aga ohuna ka liiga intensiivse turismi puhul tekkida
võivat looduskeskkonna reostust ja ülekoormust.
10. Nii turismimajanduse kui ka kogu ettevõtluse arengu hoogustamise eelduseks on valla
tehnilise infrastruktuuri kaasajastamine ja rahvusvaheliste standarditeni viimine.
Tulenevalt visioonist on ruumilise arengu põhimõtted järgmised:
Orissaare alevik on ja jääb valla haldus-, haridus-, kultuuri- ja teeninduskeskuseks.
Alevikus säilitatakse kõik üldkasutatava hoone ja puhke- ning virgestusmaad ning
luuakse võimalused äritegevuseks.
2. Orissaare alevik on soositud elupaik. Alevikus laiendatakse väike- ja korterelamumaid
ning tagatakse nende varustatus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga.
3. Külades soositakse esmajoones algsete talukohtade taasasustamist. Uute elamumaaarenduste puhul ei tohi need üldjuhul koosneda enamast kui 20 elamust/ suvilast.
4. Kohalike keskustena soositakse Saikla ja Tagavere küla arengut , seal on olemasolevad
maa-alad äriks- ja tootmiseks. Tootmismaid arendatakse eelkõige olemasolevatel endistel
põllumajanduslikel ja teistel tootmismaadel nende laiendamisena endistes kolhoosi
tootmiskeskustes ja Tagavere dolomiidikarjääri alal, kasutades ja vajadusel laiendades
olemasolevat infrastruktuuri.
5.
Teedevõrgu arendamine on suunatud eelkõige tolmuvaba- või asfaltkatte tagamisele
suuremate külade vahel ning Orissaare alevikus. Ohutuks liiklemiseks lastele ja turistidele
reserveeritakse kergliiklustee Orissaare alevikus spordihoone juurest Illiku laiule ja RistiVirtsu-Kuivastu- Kuressaare maantee servast Orissaare-Leisi-Mustjala teele.
1.
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2. Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud
Orissaare aleviku ja valla sisemaa üldplaneeringuga haaratud ala on valdavalt hajaasustusega
detailplaneeringu kohustuseta ala, kus säilitatakse hajaasustus ja senine maakasutus – põllu-ja
metsamajandus, väikeelamumaa ja vähesel määral tootmismaa. Detailplaneeringu koostamise
kohustuseta alal on üldjuhul ehitamise aluseks projekteerimistingimused. Maakasutuse
sihtotstarbe muutmine neil aladel elamute, nende kõrvalhoonete ja maatulunduslike hoonete ja
rajatiste ehitamisel toimub vastavalt kehtiva maakatastriseaduse § 18 lõigetele 7 ja 8 ning seda
ei loeta üldplaneeringu muutmiseks.
Üldplaneeringu muutmine on üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik
muutmine .
Ainuke tiheasustusala maareformi seaduse mõttes on Orissaare
administratiivpiirides ja see on ka detailplaneeringu kohustusega ala.

alevik

oma

Detailplaneeringu kohustusega alal on detailplaneering:
1. uute hoonete, välja arvatud üksikelamu kõrvalhooned, suvila kõrvalhooned ja aiamaja
kõrvalhooned ning teised kuni 20m² ehitusaluse pindalaga väikehooned, ehitusprojekti
koostamise ja püstitamise aluseks.
2. olemasolevate hoonete, välja arvatud üksikelamu, suvila ja aiamaja ning nende
kõrvalhoone, maapealsest kubatuurist üle 33 protsendi suuruse laiendamise ja selle
ehitusprojekti koostamise aluseks.
3. alus maa-ala kruntideks jaotamise korral.
Omavalitsus võib lubada, välja arvatud riikliku kaitse alla võetud maa-alal ja
miljööväärtuslikul hoonestusalal, ilma detailplaneeringut koostamata:
1.
2.

3.

4.

Tööstusettevõtte krundil olemasoleva tööstushoone laiendamist või selle kõrvalhoone
püstitamist ja selleks ehitusprojekti koostamist.
Olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele krundile üksikelamuehitusprojekti
koostamist ja püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel ja ehitamisel järgitakse
piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning projekteerimistingimused
kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega kirjalikult..
Olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele tühjale krundile korterelamu ehitusprojekti
koostamist ja püstitamist, kui elamukorruselisus ja ehitusalune pindala järgib
olemasolevate hoonete vastavaid näitajaid ja projekteerimistingimused saavad
naaberkinnistute omanike kirjaliku nõusoleku.
Mitme hoonega hoonestatud krundi jagamist hoonete omanike vahel mitmeks krundiks,
kui kinnistu jagamise sooviga ei kaasne detailplaneeringu koostamise kohustust tingivate
hoonete ehitamise soovi. Muuta naaberkruntide piire, kui piiride muutmine ei too endaga
kaasa nende kruntide senise ehitusõiguse, välja arvatud ehitusalune pindala ja seniste
kasutustingimuste muutumist ning toimub naaberkruntide omanike kokkuleppel.

Detailplaneeringu koostamise kohustuseta aladel tuleb detailplaneering koostada järgmistel
juhtudel:
1.
2.

Kui toimub katastriüksuse jagamine elamuehituse eesmärkidel rohkemaks kui kolmeks.
Kui soovitakse katastriüksuse sihtotstarbe muutmist tootmis- või laohoonete või
tehnoehitise maaks.
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3.

Tavapärasest oluliselt erinevate
arhitektuurilahenduste puhul.

ehitusaluste

pindade,

hoonete

kõrguste,

Põhjendatud kaalutlusotsuse alusel võib kohalik omavalitsus teha erandeid detailplaneeringu
koostamise kohustusega juhtudest ja lubada ehitamist üldplaneeringuga määratud
ehitustingimustele vastavate projekteerimistingimuste alusel.
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3.Maakasutus- ja ehitustingimused ning alused detailplaneeringute
koostamiseks
Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise valdav
sihtotstarve, mis määrab ära edaspidise maakasutuse põhisuunad. Planeeringukaartidel on
toodud olemasolev ja perspektiivne ehk reserveeritud maakasutus. Maa reserveerimise
tähendus ja rakendus on lahtiseletatud peatükis 8.1.
Erinevate juhtotstarvetega maade ehitus- ja kasutustingimused kehtivad nii olemasolevatel kui
vastavat otstarvet omavate reserveeritavate maa-alade arendamisel. Lisaks käesolevas
peatükis toodud tingimustele tuleb maakasutusel ja ehitamisel järgida õigusaktidest tulenevaid
piiranguid.
Maakasutuse juhtotstarvete kirjeldused:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Elamumaa:
1.1. Väikeelamumaa - ühepere-, kaksik-, ridaelamu ja kuni kahekorruseliste rohkem kui
kolme korteriga korruselamute maa kompaktse hoonestusega aladel ja elamu õuemaa
maatulundusmaal (hajaasustuses).Alale võivad jääda elamuid teenindavad ehitised, sh
teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning
rajatised.
1.2. Korterelamumaa – kolme või enama korteriga rohkem kui kahekorruseliste
korruselamute maa. Alale võivad jääda elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja
tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning
rajatised.
Haljasala ja parkmetsa maa – valdavalt linnalisele asulale iseloomulikud puhkuseks ja
virgestuseks mõeldud looduslikud ja poollooduslikud metsaalad või inimese poolt rajatud
haljasrajatiste alad ning eriomase koosseisu ja struktuuriga metsaalad või
kõrghaljastusega ribad, mille eesmärk on kaitsta külgnevaid alasid kahjuliku
keskkonnamõju eest.
Kalmistu maa – matmispaik, mis kultuuri- ja keskkonnaobjektina mõjutab külgnevate
alade kasutus- ja ehitustingimusi.
Lennuvälja maa – maa- või veeala koos ehitiste, seadmete ja varustusega, mis on ette
nähtud õhusõidukite saabumiseks, väljumiseks ja maal või veel liikumiseks.
Looduslik haljasmaa - looduslik metsa- ja rohumaa, mis on säilinud olulisel määral
inimtegevusest puutumatuna ja kus puuduvad ettevalmistused muuks tegevuseks (nt
puhkus, sport, kogunemine vabas õhus jne).
Mäetööstusmaa – tähistab kaevandatavaid alasid, karjääride ja turbatootmise alla jäävaid
alasid. Siia võivad kuuluda ka tootmisega seotud ja seda teenindavad spetsiifilised
maapealsed hooned, rajatised, ladustamisplatsid jms.
Puhke- ja virgestusmaa - heakorrastatud haljas- ja metsaalad, kuhu on ehitatud
inimaalselt teenindavaid rajatisi (puhke-, spordi- ja kogunemisrajatisi), et võimaldada
välisõhus sportimist ja lõõgastumist, kasutamist väljasõidukohtadena, vabaõhuürituste
korraldamist jms.
Põllu-ja metsamaa - põllunduse, aianduse, karjakasvatuse ja aretustegevusega seotud maa
ning metsakasvatuse ja selle teenindamisega seotud maa.
Riigikaitsemaa – kaitsejõudude kasutuses olev maa- kasarmute, piirikaitsekordonite,
õppekeskuste jt. riigikaitse eesmärki teenivate rajatiste alune ja nende teenindamiseks
vajalik maa.
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10. Supelranna maa – üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on
inimestele puhkuse võimaldamine.
11. Teemaa - maantee, puiestee, tänav või muu liikluseks kavandatud rajatis koos seda
moodustavate sõidu- ja kõnniteede, teepeenarde ja haljas- või muude eraldusribadega.
Kergliiklus on jalgsi, jalgrattaga, rulluiskude, ratastooli, loomveoki, mootorsaani ning
mopeediga liiklemise üldnimetus.
12. Tehnoehitise maa - inimese elu- ja tootmistegevust toetava tehnilise infrastruktuuri
hoonete ja rajatiste juurde kuuluv maa. Siia kuuluvad sideteenust pakkuvad, energiat
tootvad ja jaotavad, puhast vett tootvad ja jaotavad ning reoveepuhastusega tegelevad
ettevõtted.
13. Tootmismaa - tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate
abihoonete ja rajatiste maa, mille puhul tuleb arvestada tootmisprotsessi võimaliku
mõjuga ümbritsevale keskkonnale.
14. Ärimaa - kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maad; büroo ja
kontorihoonete maad.
15. Üldkasutatava hoone maa - tervishoiu- ja hoolekandeasutuse; teadus-, haridus- ja
lasteasutuste; spordi-, kultuuri- ja kogunemisasutuste; usu- ja tavandiasutuste maad.
Planeeringus ei eristata üldkasutatavate hoonete maad kuuluvuse järgi omavalitsuse, riigi
või eraomandisse.

3.1. Orissaare alevik
3.1.1 Elamumaa
Orissaare alevikus on reserveeritud väikeelamumaa senini põllumaana kasutuses olnud või
kasutuseta maale olemasolevasse väikeelamute piirkonda, aleviku lääneserva ja lõunaosasse.
Korterelamumaad on planeeritud olemasolevasse korterelamute piirkonda Kuivastu maantee
ääres.
Maakasutus- ja ehitustingimused:
1. Maakasutuse juhtotstarve on elamumaa, millele on lubatud anda kuni 25 protsendi
ulatuses ärimaa kõrvalotstarve, et soodustada turismi ja teenustesektori (majutus,
toitlustus) arengut. Sealjuures ei tohi ärimaa arendamisega kaasneda olulist negatiivset
mõju naaberaladele (nt liiklusvoogude suurenemine, müra ja muu häirimine).
2. Krundi normaalsuurus maa-ala kruntideks jaotamisel on 1500 m . minimaalne 1000m².
3. Olemasolevatel elamualadel ehitamisel (sh rekonstrueerimine ja renoveerimine) tuleb
järgida alevikus väljakujunenud traditsioonilisi ehitusmahtusid, ehitusmaterjale,
arhitektuurseid lahendusi (katusekalded, korrused, aknad, välisviimistlusmaterjalid jne)
ning hoonestuse tihedust ja –struktuuri.
4. Uute varem hoonestamata elamumaade kasutusele võtmisel/detailplaneeringute
koostamisel tuleb tagada juurdepääs, tehnovõrkude, tuletõrjevee saamise ja haljastuse
rajamise võimalus veel hoonestamata, kuid elamumaana reserveeritud, naabermaaaladele. Võimalusel lahendada kogu maa-ala ühe detailplaneeringuga.
5. Aleviku haljastuse säilitamiseks toimub üksikpuude v.a. viljapuude raie elamukruntidel
vaid vallavalitsuse loal. Soovitav on säilitada puud, mille tüve läbimõõt on suurem kui 30
cm. Uue kõrghaljastuse kavandamisel arvestada täiskasvanud puu suurusega, et vältida
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6.

vaadete kinnikasvamist, ebasoovitavate varjualade teket, puujuurtest- ja okstest tingitud
probleeme.
Tehnovõrkude (elekter, side) väljaarendamine toimub arendaja ja võrguvaldaja vahelisel
kokkuleppel.

Krundi ehitusõigus:
1. Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed: pere, rida- või korruselamumaa.
Kuni 25% ulatuses kaubandus, toitlustus teenindus või majutushoone maa.
2. Hoonete suurim lubatud arv krundil: 5 hoonet.
3. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 250m².
4. Juhul, kui taotletakse tavapärasest oluliselt erinevat hoonete kõrgust, ehitusalust pinda
või arhitektuurilahendust, lahendatakse küsimus läbi detailplaneeringu.
5. Hoonete arvu ja ehitusalust pinda võib suurendada vallavalitsuse motiveeritud
kaalutlusotsuse alusel
6. Tee maa-alad ja liikluskorraldus: parkimine oma krundil.
7. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted: piirete kõrgus kuni 1,6m.
8. Tehnovõrgud ja rajatised: ühisveevarustus, ühiskanalisatsioon, lokaalküte, maa-alused
tehnovõrgud.
9. Keskkonnatingimused: tagada nõuetekohane sanitaarkaitse.
3.1.2. Ärimaa

Reserveeritud ärimaa:
maa-ala Orissaare alevikus Kuivastu maantee ääres .
maa-ala Orissaare alevikus kaubanduskeskuse parkla kõrval turuplatsiks.
Maakasutus- ja ehitustingimused:
1. Katastriüksuse ehitusõigus, parkimine, tehnovõrgud ja rajatised, haljastuse ja heakorra
põhimõtted määratakse konkreetse maa-ala detailplaneeringuga.
2. Äriotstarbe rakendamisel ei tohi kahjustada ega piirata naaberkinnistute omanike ja
valdajate huve ega õigusi. Kavandatav tegevus ei tohi pälvida kohalike
elanikepahameelt ega mõjutada negatiivselt nende eluviisi.
3. Detailplaneeringu algatamisel tuleb kaalutleda keskkonnamõju hindamise vajalikkust,
arvestades ka sotsiaalseid aspekte.
4. Olemasolevatel ja perspektiivsetel ärimaadel tagada jätmehooldus ja heakord vastavalt
valla heakorra ja jäätmehoolduse eeskirjale.
3.1.3. Üldkasutatava hoone maa

Kõik olemasolevad üldkasutatavad hooned säilitavad oma otstarbe. Erandina on otstarbe
muutmine lubatav endistel Orissaare sanatoorse internaatkooli hoonetel.
Käesoleva planeeringuga uusi üldkasutatava hoone maid ei reserveerita.
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Üldkasutatava hoone maa arendamisel määratakse maakasutus- ja ehitustingimused
detailplaneeringu ja projekteerimistingimustega.
3.1.4. Tootmismaa

Reserveeritud tootmismaad:
maa-alad Orissaare alevikus Kase tänava ääres ja reoveepuhasti biotiikidest põhja pool.
Maakasutus- ja ehitustingimused:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Katastriüksuse ehitusõigus, parkimine, tehnovõrgud ja rajatised, haljastuse ja heakorra
põhimõtted määratakse konkreetse maa-ala detailplaneeringuga.
Olemasolevatele ja reserveeritud tootmismaadele võib mitmekesisema arengu
võimaldamiseks anda kuni 25% ulatuses ärimaa kõrvalotstarve (võimaldab ala
arendada kas tootmis- või ärimaana või nimetatud otstarvete kombinatsioonina).
Olemasolevad tootmisalad tuleb korrastada, mittevajalikud ehitised lammutada. Enne
nimetatud nõude täitmist uut ehitusõigust reeglina ei anta.
Elamualade läheduses võib arendada vaid sellist tootmist, mille puhul ei kaasne
negatiivset mõju (müra, õhusaaste sh ebameeldiv lõhn) väljaspool hoone piire.
Liikluskorralduslike vahenditega ja juurdepääsude planeerimisel tuleb võimalusel
vältida tootmismaadega seotud transpordi liikumist läbi elamu- ja puhkealade.
Tagada
tuleb
nõuetekohane
sanitaarkaitse
sh
sadevete
puhastamine
tootmisterritooriumil.

3.1.5. Puhke- ja virgestusmaa, supelranna maa

Reserveeritud puhke- ja virgestusmaad:
• Illiku laiul hoonete teenindusterritooriumist ülejääv ala rannavõrkpalli platsi,
supelranna ja puhkeotstarbel;
• vaba mereäärne ala korterelamute kõrval
• spordiväljak koos piirneva maa-alaga;
• endise ühiskondliku sauna kõrval oleva ala;
• spordihoone ja mere vaheline ala.
Supelranna maana on reserveeritud:
• Spordihoone taga olev rand.
• Illiku laiul senini supluseks kasutatavad alad.
3.1.6. Sadama maa, lautri maa ja lautrid

Lähtuvalt sadamaseadusest on käesoleva planeeringu alal olemas või reserveeritud järgmised
sadama tüübid:
Lauter – looduslikult sobiv randumiskoht paatidele, kus neid on võimalik kinnitada ja maale
tõmmata.
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Paadisadam- paatide ja teiste rannasõidus sõitvate väikelaevade teenindamiseks kohandatud
väikesadam.
Külalissadam- väikelaevadele ehitatud, paadisadamast suurema teenuste mahuga kümne või
enama sildumiskohaga sadam.
Orissaare aleviku ajaloolised lautrikohad on:
• Saarte Teedevalitsuse territooriumile jääv lautrikoht;
• vana sauna lautrikoht.
Lautrite maakasutus- ja ehitustingimused:
1. Kehtiva looduskaitseseaduse kohaselt tohib lautrit ja paadisilda kaldale rajada, kui see ei
ole vastuolus sama seadusega sätestatud kalda kaitse eesmärkidega ning ei eelda
veeseaduse kohase vee erikasutusloa olemasolu.
2. Kui kavandatakse tõid mehhanismidega ja/või meres tuleb konsulteerida Saaremaa
Keskkonnateenistusega ning vajadusel taotleda luba vee-erikasutuseks.
Ajalooline paadisadam asub Ranna puiesteel. Paadisadam asub ka Illiku laiul.
Paadisadamate maakasutus- ja ehitustingimused (vastavalt Sadamaseadusele sadamates
osutatavate teenuste üld- ja miinimumnõuded)
1. Paadisadamasse sissesõidu ja akvatooriumi navigatsioonimärgistus peab tagama ohutuse,
kuid võib olla mittestandardne.
2. Hüdrotehnilised rajatised peavad tagama paatide ja väikelaevade turvalise seismise
sadamas.
3. Peab olema korraldatud pilsivee, kasutatud õlide ja jäätmete vastuvõtt.
4. Sadamavalve puudumisel peab paadiomanikele kättesaadavas kohas olema väikelaevade
sisse- ja väljasõidu registreerimise raamat.
5. Ohutusnõuete täitmist paadisadamas kontrollib sadama valdaja määratud ja Veeteede
Ameti poolt kooskõlastatud isik, kellel on vähemalt paadijuhi tunnistus.
Paadisadamas osutatakse järgmisi teenuseid:
•
joogivesi;
•
tualett;
•
talveperioodil paatide hoidmise võimalus;
•
soovitav on telefon, elekter, slipp või (auto)kraana.
Külalissadam on Illiku sadam.
Külalissadamate maakasutus- ja ehitustingimused (vastavalt Teede- ja sideministri
12.07.1999.a. määrusele nr.40 „Harrastusmeresõitjatele teenuseid osutavate sadamate
klassifikatsioon ja nendes sadamates osutavate teenuste üld- ja miinimumnõuded):
1. Sadamasse sissesõidu ja akvatooriumi navigatsioonimärgistus peab olema standardne.
2. Hüdrotehnilised rajatised peavad tagama väikelaevade turvalise seismise sadamas.
3. Peab olema korraldatud pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtt.
4. Sadam peab olema valgustatud.
5. Peab olema korraldatud ööpäevaringne valveteenistus ja peetakse väikelaevade sisse- ja
väljasõidu registreerimise raamatut.
6. Külalissadamal peab olema sadama valdaja poolt määratud ja Veeteede Ametiga
kooskõlastatud sadamakapten, kellel on kutselise laevajuhi või kaatrijuhi tunnistus, ta peab
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olema Eesti Vabariigi kodanik ning valdama eesti ja inglise keelt.
Külalissadamas osutatakse järgmiseid teenuseid:
1. Joogivesi.
2. Tualett (avatud 23 tundi õõpäevas, vähemalt üks tualett kümne väikelaeva sildumiskoha
kohta.
3. Pesemisvõimalus (saun või üks dusikabiin iga viie väikelaeva sildumiskoha kohta).
4. Esmatarbevahendite ostmise võimalus.
5. Kütuse tankimine.
6. Slip või (auto)kraana.
7. Talveperioodil väikelaevade hoidmise võimalus.
8. Kaldaelekrivõrgu kasutamise võimalus.
9. Ööpäevaringne telefoni või raadioside kasutamisvõimalus, postkast.
3.1.7. Lennuvälja maa

Reserveeritud lennuvälja maa on maa-ala Illiku laiul kopterväljaku rajamiseks.
Maakasutus – ja ehitustingimused vastavalt Lennundusseadusele.
1. Kopterväljaku rajamine eeldab Lennuametiga kooskõlastatud detailplaneeringu olemasolu.
2. Kopterväljaku lähiümbruses asuvatele ehitistele ja muudele maaga püsivalt ühendatud
objektidele kehtestatakse ohutu lennuliikluse tagamise eesmärgil kõrgusepiirangud (nn
takistuste piirangupind).
3.1.8. Haljasala maa

Haljasala maana on reserveeritud:
• Orissaare alevikus Võidu tänava äärsed alad.
• Orissaare alevikus reoveepuhastusetiikide ja korruselamute vaheline ala.
• Orissaare alevikus telemasti ümbrus.
• Kuivastu maantee äärsed rohealad.
• Orissaare aleviku veehaardega piirnevad alad
• Sadama tänava äärne ala.
• Kase tänava ja planeeritavate tootmismaade vaheline ala.
• Lauluväljaku kõrval olev ala.
3.1.9. Ehituskeeluvööndi vähendamine

•

Orissaare aleviku Illiku laiul vähendatakse Läänemere ranna ehituskeeluvööndit
vastavalt Illiku laiu detailplaneeringule (Linnaruumi OÜ töö nr 348.2011)
põhijoonisel näidatud järgmiste objektide ulatuses
1) krundil nr 1 planeeritava vaatlustorni ulatuses;
2) krundil nr 4 planeeritava rannahoone ja spordiväljakute ulatuses;
3) krundil nr 6 planeeritava veespordi klubi- ja ellinguhoone ning seda teenindava
parkla ulatuses kuni veekaitsevööndini ja abihoone ulatuses kuni kallasrajani;
4) krundil nr 11 planeeritava külalava ulatuses kuni kallasrajani.
(muudetud Orissaare Vallavolikogu 15.02.2013.a. otsusega nr 166)
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3.2. Sisemaale jäävad külad
3.2.1 Elamumaa
Orissaare valla sisemaa külades elamumaa arendamiseks üldplaneeringuga kindlaid maaalasid ei reserveerita. Elamuehitus on lubatud kõikjal, kus seda ei välista kehtivatest
õigusaktidest või käesolevast planeeringust tulenevad piirangud.
Maakasutus- ja ehitustingimused:
1. Külade ajaloolise struktuuri säilitamiseks ja taastamiseks soositakse elamute teket endistele
talukohtadele nende algses kohas.
2. Ehitusõiguse saab katastriüksus, mille suurus on vähemalt 1 ha. Maakatastriseaduse
paragrahv 18 lõigete 7 ja 8 vastaval juhul peab maatulundusmaa sihtotstarbega
katastriüksus, millest eraldatakse elamumaa sihtotstarbega katastriüksus, olema suurusega
vähemalt 1ha.
3. Külasüdametes ( Imavere, Kareda, Salu, Tagavere, Väike-Pahila, Suur-Pahila, Järveküla,
Ariste, Põripõllu, Võhma, Ööriku, Kuninguste, Kalma, Saikla, Suur-Rahula, VäikeRahula) võib katastriüksus, millele antakse ehitusõigus, olla väiksem kui 1ha, lähtudes
külas olulistest struktuurielementidest, krundi suurustest ja elamute vahelisest kaugustest,
kuid mitte väiksem seni väikseimast ja sel juhul on nõutud naaberkinnistute omanike
kirjalik nõusolek.
4. Maakasutuse juhtotstarve on väikeelamumaa, millele on lubatud anda kuni 25 protsendi
ulatuses ärimaa kõrvalotstarve, et soodustada turismi ja teenustesektori (majutus,
toitlustus) arengut. Sealjuures ei tohi ärimaa arendamisega kaasneda olulist negatiivset
mõju naaberaladele (nt liiklusvoogude suurenemine, müra ja muu häirimine).
5. Ehitusõigust hoonete rajamiseks saab taotleda vaid katastriüksusele, millele on ehitusloa
väljastamise hetkel tagatud aastaringne juurdepääsutee avalikult kasutatavalt teelt.
6. Olemasolevatel elamualadel ehitamisel (sh rekonstrueerimisel ja renoveerimisel) tuleb
järgida väljakujunenud hoonestuse tihedust ja struktuuri, samuti ehitusmahtusid ja
arhitektuurseid lahendusi (katusekalded, korrused, aknad, välisviimistlusmaterjalid jne).
Ehitiste välisilme peab sobituma ümbritseva miljööga. Tavapärasest oluliselt erinevate
kõrguste, ehitusaluste pindade, erinevate arhitektuurilahenduste taotlemisel on kohustuslik
detailplaneering.
7. Lubatud on ehitada kuni 250m² ehitusaluse pinnaga elamuid. Minimaalne naaberkruntide
elamute vahekaugus on 100m. Vallavalitsuse motiveeritud kaalutlusotsusega võib hoonete
arvu ja ehitusalust pinda suurendada ning minimaalset vahekaugust 100m ja krundi suurust
1ha vähendada
8. Teede ja liinide rajamisel kasutada eelkõige olemasolevat teedevõrku, trasse ja sihte ning
arvestada vajadusega tagada juurdepääs naaberkinnistutele.
9. Piiretena tuleb eelistada kivi-, latt-, ja lippaedu.
10.
Uute hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb tagada veevarustuse ja
reoveepuhastuse vastavus keskkonnanõuetele.
11.
Metsa kõlvikule ehitades ei tohi raadata rohkem kui 2500 m² ehitusõigusega
katastriüksusest. Raadamiseks annab kirjaliku nõusoleku keskkonnaminister või tema
volitatud isik planeeringu või ehitusprojekti alusel.
12.
Elamute vähim lubatud vahekaugus kalmistutest on 100m.
13.
Piirde või tara maksimaalne lubatud kõrgus on 1,8m.

Orissaare Vallavalitsus 16
Orissaare aleviku ja Orissaare valla sisemaa üldplaneering
3.2.2 Ärimaa

Käesoleva planeeringu sisemaa alal uusi ärimaid ei planeerita.
Maakasutus- ja ehitustingimused:
1. Katastriüksuse ehitusõigus, parkimine, tehnovõrgud ja rajatised, haljastuse ja heakorra
põhimõtted määratakse konkreetse maa-ala detailplaneeringuga.
2. Äriotstarve rakendamisel ei tohi kahjustada ega piirata naaberkinnistute omanike ja
valdajate huve ega õigusi. Kavandatav tegevus ei tohi pälvida kohalike elanike pahameelt
ega mõjutada negatiivselt nende eluviisi.
3. Detailplaneeringu algatamisel tuleb kaalutleda keskkonnamõju strateegilise hindamise
vajalikkust, arvestades ka sotsiaalseid aspekte.
4. Olemasolevatel ja perspektiivsetel ärimaadel tagada jäätmehooldus ja heakord vastavalt
valla heakorra eeskirjale ja jäätmehoolduseeskirjale.
3.2.3. Tootmismaa

Tootmismaadena on käsitletud olemasolevaid tootmismaid.
• maa-ala Suur-Pahila külas;
• maa-alad Väike-Pahila külas:
• maa-ala Ööriku külas;
• maa-alad Suur-Rahula külas;
• maa-alad Saikla külas;
• maa-alad Kareda külas;
• maa-alad Väljaküla külas;
• maa-ala Arju külas;
• maa-ala Salu külas;
• maa-ala Võhma külas;
• maa-ala Tumala külas
Maakasutus- ja ehitustingimused:
1. Katastriüksuse ehitusõigus, parkimine, tehnovõrgud ja rajatised, haljastuse ja heakorra
põhimõtted määratakse konkreetse maa-ala detailplaneeringuga.
2. Olemasolevatele ja reserveeritud tootmismaadele võib mitmekesisema arengu
võimaldamiseks anda kuni 25% ulatuses ärimaa kõrvalfunktsiooni (võimaldab ala
arendada kas tootmis- või ärimaana või nimetatud funktsioonide kombinatsioonina).
3. Olemasolevad tootmisalad tuleb korrastada, mittevajalikud ehitised lammutada. Enne
nimetatud nõude täitmist uut ehitusõigust reeglina ei anta.
4. Arvestada Sotsiaalministri 04.03.2002.a. määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”,
mis kehtestab müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutsuega hoonete
sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning mürataseme mõõtmise meetodid.
Elamualade läheduses võib arendada vaid sellist tootmist, mille puhul ei kaasne negatiivset
mõju (müra,õhusaaste sh ebameeldiv lõhn) väljaspool hoone piire.
5. Liikluskorralduslike vahenditega ja juurdepääsude planeerimisel tuleb võimalusel vältida
tootmismaadega seotud transpordi liikumist läbi elamu- ja puhkealade.
6. Tagada tuleb nõuetekohane sanitaarkaitse sh sadevete puhastamine tootmisterritooriumil.
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7. Vajadusel teostada keskkonnamõju hindamine.
3.2.4. Puhke- ja virgestusmaa

Puhke- ja virgestusmaana on reserveeritud külaplatsid:
• Tagavere külas.
• Suur-Pahila külas.
• Väike-Pahila külas Põlde kinnistu (katastriüksus 55001:004:0044) teest läänepoolne
osa.
3.2.5.Mäetööstusmaa

Kehtiva maapõueseaduse paragrahv 63 kohaselt peab kohalik omavalitsus üld- või
detailplaneeringu enne selle kehtestamist kooskõlastama Keskkonnaministeeriumiga kui
kohaliku omavalitsuse piires asub riigi omandisse kuuluv maavaravaru. Riigile kuuluvad
aluspõhja maavara, üleriigilise tähtsusega maardlas olev maavara ning ravitoimega järve- ja
meremuda (ravimuda), samuti riigile kuuluval kinnisasjal ja siseveekogus asuv maavara.
Orissaare aleviku ja sisemaa planeeringualale jäävad järgmised maardlad:
1. Orissaare kohaliku tähtsusega savimaardla (kokku kõik plokid pindalaga 613,9 ha ) 3. ja 4.
plokk Ariste külas (keskmise paksusega 1,8 m). Käesoleva planeeringu ala ploki pindala
on 27 ha. Orissaare savimaardla varud on:
Aktiivne tarbevaru ei ole
Aktiivne reservvaru 13439 tuhat m²
Passiivne tarbevaru –
ei ole
Passiivne reservvaru –
ei ole
2. Karussoo kohaliku tähtsusega turbamaardla kokku pindalaga 67,17 ha, keskmise
paksusega1,1 m, Ööriku külas.
Aktiivne tarbevaru –
ei ole
Aktiivne reservvaru –
137 tuhat tonni (sh.hästilagunenud turvast 131 tuhat t ja
vähelagunenud turvast 6 tuhat t.
Passiivne reservvaru –
40 tuhat tonni
3. Leisi vallas asuva Roobaka kohaliku tähtsusega savimaardla (kokku pindalaga 414,18 ha)
ploki idapoolne osa Väike-Pahila ja Arju külas kokku pindalaga 26,5 ha. Varud on toodud
kogu maardla kohta. Käesoleva planeeringu alal oleva maardla (ca 6% kogu maardlast)
varusid ei ole maavarade andmebaasis eraldi välja toodud.
Aktiivne tarbevaruei ole
Aktiivne reservvaru6833 tuhat m²
Passiivne tarbevaru –
ei ole
Passiivne reservvaruei ole
4. Tagavere kohaliku tähtsusega dolomiidimaardla Väike-Pahila ja Kuninguste külas
pindalaga 101,2 ha.
Aktiivne tarbevaru –
1425 tuhat m² (sh.viimistluskivi 1084m², ehituskivi
341m²)
Aktiivne reservvaru –
1184 tuhat m² (viimistlusdolokivi)
Passiivne tarbevaru –
544 tuhat m² (ehitusdolokivi)
Passiivne reservvaru –
921 tuhat m² (ehitusdolokivi)
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5. Koigi kohaliku tähtsusega turbamaardla asub Pöide valla ja Orissaare valla territooriumil
kokku pindalaga 3006,48 ha. Orissaare vallas Väike-Rahula, Kareda ja Väljaküla külades
kokku pindalaga ca 631 ha ( ca 21% kogu maardla pinnast) Kogu maardla varud:
Aktiivne tarbevaru –
526,7 tuhat tonni (sh hästilagunenud 521,9 tuhat t ja
vähelagunenud 4,8 tuhat tonni
Aktiivne reservvaru –
1446 tuhat tonni (sh hästilagunenud 1222 tuhat t ja
vähelagunenud 224 t tonni)
Passiivne tarbevaru –
ei ole
Passiivne reservvaru –
4870 tuhat tonni (sh hästilagunenud 3891 tuhat t ja v
ähelagunenud 979 t tonni)
Reserveeritud mäetööstusmaa on Tagavere dolomiidimaardla alal.
Maakasutus- ja ehitustingimused:
1. Mäetööstusmaa kasutamine toimub kehtiva maapõueseaduse kohaselt välja antud maavara
kaevandamise loa alusel. Kaevandamisloa väljaandjal on õigus kehtestada tingimusi,
tagamaks maavara kõikide varude ratsionaalset kasutamist ning vähendamaks mäetööde
kahjulikku mõju keskkonnale ja kinnisasja senisele sihtotstarbelisele kasutamisele.
Lähtudes maapõueseadusest tuleb tagada juurdepääs kogu keskonnaregistris arvel olevale
maavaravarule. Alade, mis kattuvad maardlatega, kuid mida ei ole maavara väljamise
(mäetööstusmaa) eesmärgil seni kasutusse võetud ning mida ei ole käesolevas
üldplaneeringus
käsitletud
kui
reserveeritud
mäetööstusmaa,
määratlemine
mäetööstusmaana on võimalik pärast maavara kaevandamisloa taotlemist ja selle saamist
õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel
2. Vältida kaevandamisest tulenevaid ohte inimesele, varale ja keskkonnale järgides kehtivas
kaevandamisseaduses toodud ohutusnõudeid.
3. Täita sanitaarkaitsenõudeid müra sh transpordi poolt tekitatava liiklusmüra ja vibratsioon.
Arvestada Sotsiaalministri 04.03.2002.a. määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”,
mis kehtestab müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutsuega hoonete
sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning mürataseme mõõtmise meetodid.
4. Ammendatud karjäärid tuleb korrastada vastavalt Keskkonnaministri 26.05.2005.a.
määrusele nr.43 „Üldgeoloogilise uurimistööga, geoloogilise uuringuga ja kaevandamisega
rikutud maa korrastamise kord (RTL, 07.06.2005, 60, 865). Vastavalt määrusele tuleb
muuta pealmaakaevandamisega rikutud maa niisuguseks, et seal on võimalik maaviljelus
või metsakaevandus või kujudatakse rikutud maa veekoguks, ehitusmaaks, mis tahes
muuks tarbimisväärseks maaks või tunnustatud väärtusega maastikuks. Maavara
kaevandamise tarbeks rajatud hooned tuleb lammutada; teed, kraavid, tiigid ja puistangud
tasandatakse, täidetakse ning puhastatakse; ala haljastatakse selle kohandamiseks asukoha
keskkonnaga.
3.2.6. Kalmistu maa

Orissaare valla sisemaal asub kaks kalmistut: Saikla-Nõmme kalmistu ja Ööriku kalmistu.
Kalmistute laiendamist ei kavandata.
Maakasutus ja ehitustingimused:
1. Kalmistu kasutamisel lähtuda sotsiaalministri 28.12.2001.a. määrusest nr
Tervisekaitsenõuded surnu hoidmisele, vedamisele, matmisele ja ümbermatmisele.
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2. Järgida muinsuskaitsenõudeid.
3. Tagada kalmistu ja selle ümbruse hooldamine.
4. Kalmistule peab olema tagatud vaba ja heakorrastatud juurdepääs.
3.2.7. Põllu- ja metsamajandusmaa

Valdav osa Orissaare valla sisemaast on põllu- ja metsamajandusmaa. Põllu-ja
metsamajandusmaa täiendavaks reserveerimiseks puudub vajadus, kuid nende hooldus on
suure tähtsusega külade üldilme kujundamisel.
Maakasutustingimused:
1. Väärtuslikud põllumaad (vt 5.2) hoida hoonestamata ja kasutuses põllumajandusliku
maana.
2. Põldude harimisel säilitada maastikuelemendid , nagu põllusaared koos neil kasvavate
puude ja põõsastega, põlispuud.
3. Säilitada ja hooldada vanu piirdeid, uute aedade rajamisel lähtuda kohalikest ehitustavadest
ja materjalidest. Hajaasustuses ei tohi rajada piirdeid, mis on kõrgemad kui 1,8m
maapinnast. Rajatavate ja taastatavate traditsiooniliste kiviaedade suurimaks lubatud
kõrguseks on 1,4m maapinnast.
4. Heinamaad ja niidud avada ja hoida avatuna niitmise, võsaraie või karjatamise teel, et
tagada ilusad vaated, mitmekesisem elustik ja ligipääsetavus.
5. Põllumajandusmaa kasutamisel täita kehtiva veeseadusega sätestatud üldiseid nõudeid
põhja- ja pinnavee kaitseks ning Vabariigi Valitsuse 28.08.2001.a. määrust nr 288
(muudetud määrusega 29.01.2002.a. nr 61 ja 27.02.2004 nr 57) „Veekaitsenõuded väetiseja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste
kasutamise ja hoidmise nõuded”.
6. Metsa majandamisel lähtuda kehtivast metsaseadusest.
7. Harvendus- ja lageraiete teostamisel jätta ökoloogilistel ja esteetilistel kaalutlustel
puutumatuks metsaservad 10-15m ulatuses.
8. Maaparandussüsteemide
kasutamisel
lähtuda
maaparandusseadusest.
Maaparandussüsteemidel tehtavad muudatused maakasutuses tuleb kooskõlastada
maaparandusbürooga.

3.3. Teed ja tehnovõrgud
3.3.1. Elektrivarustus

Põhivõrkudes Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringu alal muudatusi ei kavandata.
Koostöös OÜ Jaotusvõrguga on üldplaneeringuga reserveeritud 10 kV elektriliinide trassid ja
10/0,4 kV alajaamade asukohad alljärgnevates külades. 0,4 kV liinide ehitamine toimub
vastavalt nõudlusele detailplaneeringute ja/või ehitusprojekti alusel.
Reserveeritud 10 kV elektriliinide trassid:
• Suur-Rahula ja Liiva külades.
• Arju ja Tagavere külades.
• Väljaküla ja Imavere külades.
• Tagavere külas.
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Perspektiivsed 10/0,4 kV alajaamad:
• Liiva küla.
• Tagavere külas 2 alajaama.
• Imavere küla.
Maakasutus ja ehitustingimused:
1. Ehitamine reserveeritud 10 kV elektriliini trassile toimub vaid elektri jaotusvõrgu valdaja
(üldplaneeringu koostamise ajal OÜ Jaotusvõrk) kooskõlastusel.
2. Elektriliinide ja alajaamade rajamine toimub vastavalt kehtiva ehitusseaduse ja
asjaõigusseaduse rakendamise seaduse sätetele, mille kohaselt kinnisasja omanik peab
lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning õhuruumis tehnovõrke ja
rajatisi, kui nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi, v.a. juhul kui
tehnovõrk või rajatis ei võimalda kinnisasja otstarbekohast kasutamist. Tehnorajatise
püstitamiseks vöörale kinnisasjale on nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudiga või
isikliku kasutusõigusega. Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või
kohalikule omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust
või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.
3. Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva
tehnovõrgu või rajatise teenindamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks vajalkke
töid. Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata (ehitusseadus).
4. 0,4 kV elektriliinide ehitamine toimub vastavalt nõudlusele ehitusprojektide alusel
kokkuleppel võrgu valdajaga.
5. Elektriliinide rajamisel on soovitav kasutada olemasolevaid trasse ja/või kaabelliine.
6. Pidada kinni elektriliinide ja paigalduste kaitsevöönditest (tabel 1).
Tabel 1. Teede ja tehnilise infrastruktuuri kaitsevööndid
Teed
Riigimaantee

Kaitsevööndi
ulatus

Kaitsevööndi
määrang

Õiguslik alus

50 m

Äärmise elemendi
keskelt (sõidurada)
Sõiduraja teljest
Sõiduraja teljest

Teeseadus § 13, 36, 37

Liini teljest

Elektriohutusseadus
§
15
elektripaigalduse
kaitsevööndi
ulatus § 2 (VV määrus 02.07.2002
nr 211)

Kohalik maantee
20-50 m
Eratee
10 – 50 m
Elektriliinid ja paigaldised
Elektriõhuliin alla 1 2 m
kV
Elektriõhuliin kuni 10 m
20 kV
Elektriõhuliin 35 – 25 m
110 kV
Elektrimaakaabel1m
liin

Alajaamad
jaotusseadmed

ja 2 m

Side
Telekom. liinirajatis 2 m
maismaal

Liini teljest
Liini teljest

Äärmistest kaablitest Elektriohutusseadus
§
15
paiknevad mõttelised elektripaigalduse
kaitsevööndi
vertikaaltasandid
ulatus § 3 (VV määrus 02.07.2002
nr 211)
Piirdeaiast, seinast või Elektriohutusseadus
§
15
nende
puudumisel elektripaigalduse
kaitsevööndi
seadmest
ulatus § 6 (VV määrus 02.07.2002
nr 211)
Keskelt

Telekommunikatsiooniseadus § 93

Orissaare Vallavalitsus 21
Orissaare aleviku ja Orissaare valla sisemaa üldplaneering
Telekom. liinirajatis 100 m
Keskelt
siseveekogul
Telekom.
Kõrgusega
Keskelt
raadiosidemast
ekvilantne raadius
maapinnal
meetrites

3.3.2. Veevarustus ja reoveekäitlus

Orissaare aleviku ja Tagavere küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja
laiendamine toimus vastavalt EL Ühtekuuluvusfondi projektile „Läänesaarte alamvesikonna
asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine”.
Vastavalt veeseadusele määratakse üldplaneeringuga reovee kogumisalade- alade, kus on
piisavalt reostusallikaid reovee juhtimiseks kogumissüsteemide ja kanalisatsiooni kaudu
reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse- piirid. Käesoleva planeeringuga
määratakse reovee kogumisalaks maa-ala Orissaare alevikus AS Eesti Veevärk
Konsultatsioonid töös nr K-316-05 „Reoveekogumisalade määramine” toodud piirides.
Reoveekogumisaladel tuleb elamu- ja ärimaade arendamisel veevarustuse ja reoveekäitluse
kavandamisel lähtuda nimetatud projektist ning koostatavast ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni kavast. Elamumaadel, mis asuvad väljaspool ühisveevarustuse ja –
kanalisatsiooniga varustatud ala ning reoveekogumisala on soovitav arendaja ja omavalitsuse
koostöös leida võimalusi olemasoleva ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga liitumiseks.
Veevarustuseks kasutada võimalusel olemasolevaid veetrasse ja puurkaeve (nt üks kaev
mitme krundi peale).
Orissaare alevikus rajati 2009.a. uued veetrassid:
• Ranna puiesteel.
• Kuivastu maanteel.
• Põllu teel.
• Illiku laiul
• Koidu tänaval
• Laulu tänaval
• Võidu tänaval
• Kase tänaval
• Kevade tänaval
Renoveeriti veetrassid:
• Kaluri tänaval.
• Kuivastu maanteel.
Orissaare alevikus rajati uued kanalisatsioonitrassid 2009.a.
• Võidu tänaval.
• Kevade tänaval.
• Kase tänaval.
• Laulu tänaval.
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•
•
•
•

Ranna puiesteel.
Kuivastu maanteel.
Koidu tänaval.
Põllu teel.

Renoveeriti kanalisatsioonitrassid:
• Kuivastu maanteel.
• Võidu tänaval
• Kaluri tänaval.
Orissaare aleviku kõik vee- ja kanalisatsioonitrassid on kantud planeeringu kaardile.
Tagavere külas rajati 2009.a. veetrassid:
• Korruselamute piirkonnas.
• Külas, haarates küla tee ääres olevad elamud.
Renoveeriti veetrassid:
• Korruselamute piirkonnas.
Tagavere külas rajati 2009.a. uued kanalisatsioonitrassid:
• Korruselamute piirkonnas
• Külas individuaalelamute piirkonnas.
Maakasutus- ja ehitustingimused:
1. Orissaare aleviku ja Tagavere küla ühisveevärki kuuluva veehaarde sanitaarkaitseala ulatus
on 50 m.
2. Reovee kogumisalale ei tohi rajada omapuhastit (Vabariigi Valitsuse 16.05.2001.a. määrus
nr.171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”.) Ü
3. Üldplaneeringuga määratud reoveekogumisalal on heitvee pinnasesse immutamine
keelatud, kui reoveekogumisala on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon.
Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema
kogumiskaevud.
4. Kanalisatsiooni arendamisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 16.05.2001.a. määrusest nr 171
„Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”.
5. Veevarustamiseks kasutada võimalusel olemasolevaid puurkaeve või mitme kinnistu peale
ühist puurkaevu. Puurkaevu rajamisel tuleb luua nõuetekohane sanitaarkaitseala
(Keskkonnaministri 16.12.1996.a. määrus nr.61. „Veehaarde Sanitaarkaitseala
moodustamise ja projekteerimise kord”) ja järgida kehtivaid veekaitsenõudeid.
6. Johtuvalt EL joogiveedirektiivist (98/83/EÜ) on selleks, et kaitsta inimese tervist on
kehtestatud joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee proovide
analüüsimeetodid („Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”.
Sotsiaalministri 31.07.2001.a. määrusega nr 82 (RTL 2001,100,1369; RTL 2005,69,971).
Määrust ei rakendata isiklikule veevärgile, kust võetakse vett alla 10m³ ööpäevas või mida
kasutab vähem kui 50 inimest, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa
ettevõtja majandusteg evusest või avali-õiguslikust tegevusest.
7. Reoveekäitluse lahendamisel on põhimõttelised lahendused omapuhasti või
kogumismahuti. Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et selle kuja on vähemalt 10 m
ning see peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumissuuna
suhtes allavoolu (Vabariigi Valitsuse 16.05.2001.a. määrus nr.171 „Kanalisatsiooniehitiste
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veekaitsenõuded”). Heitvee ärajuhtimisel tuleb lähtuda „Heitvee veekogusse või
pinnasesse juhtimise korrast” (Vabariigi Valitsuse 31.07.2001.a. määrus nr 269).
8. Kogumismahutite kasutamisel peab tagama reovee transportimise neist Orissaare
reoveepuhastisse.
3.3.3. Teed

Riikliku teeregistri andmetel asuvad Orissaare valla territooriumil järgmised riigimaanteed:
Põhimaantee: Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare nr.10
Kõrvalmaanteed: Tagavere-Randküla nr.21145
➢ Tagavere-Taaliku nr.21146
➢ Orinõmme-Saikla nr.21163
➢ Saikla –Tumala nr.21147
➢ Tumala.Orissaare-Väike Väin nr.75
➢
Tagavere tee nr.21165
➢
Tagavere-Kareda nr.21166
➢
Orissaare-Leisi-Mustjala nr.21129
➢
Audla-Saareküla-Tornimäe-Väike Väin nr.21155
Ramp-või ühendustee: Pöri tee nr.2101
Märkus. Käesoleva Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringuga haaratud maa-alale ei jää
Orissaare-Leisi-Mustjala tee, Pöri tee ja Audla-Saareküla-Tornimäe-Väikse Väina tee.
Käesoleva planeeringuga määratud perspektiivsed mustkattega valla teed:
➢ Tagavere küla tee nr.5500014
➢ Väljaküla tee nr.5500017
➢ Väike-Pahila küla tee nr.5500011
➢ Suur-Pahila külatee nr.550009
➢ Väike-Rahula küla tee nr.5500028
➢ Suur-Rahula ringtee nr.5500026 Tumala mõisa tee nr.5500048
➢ Kalma küla tee nr.5500027
➢ Kareda küla tee nr.5500016
➢ Orissaare aleviku kõik tänavad
Perspektiivsed kattega teed:
➢ Järveküla kalatrepi tee nr.5500008
Reserveeritud parklad:
➢ Parklad Illiku laiul
➢ Orissaares lauluväljaku kõrval.
Planeeritud matkarajad:
➢ Ööriku - Suur-Pahila pikkusega ca 5,5km, mis läbib vaatamisväärse soise
metsamaastiku, mõõdub Põldetaguse tammest.
➢ Suur-Pahila – Rautsikivi pikkusega ca 2km, hea õnne korral võib sattuda vanaaegsele
suurte paekiviplaatidega sillutatud vankriteele, mida mööda veeti paekivi Maasilinna
ehitusele.V
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➢ Väike-Pahila- Ööriku pikkusega ca 5,5km- möödub Säärenõmme looduskaitsealast,
Liigalaskma- Orinõmme loodushoiualast ja lõpeb ajaloomälestise Ööriku surnuaiaga.
Arvestades märkimisväärset harrastajate hulka on reserveeritud ca 4,8 km pikkune off-road
rada Ööriku külast Väike-Rahula külla.
Maakasutus- ja ehitustingimused:
1. Pidada kinni teede kaitsevöönditest (tabel 1).
2. Sanitaarkaitsevööndi (vöönd, milles inimese elamine ja puhkamine on tervisele ohtlik)
laius on Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteel 200m, teistel riigimaanteedel 60m
(Teede- ja sideministri 28.09.1999.a. määrus nr 55 Tee projekteerimise normid ja nõuded).
3. Teede rekonstrueerimine ja remont toimub Kohalike teeregistri alusel koostatava
teehoiukava alusel. Teehoiukava koostamisel tuleb arvestada üldplaneeringus kavandatuga
(perspektiivsed mustkattega teed).
4. Vaadete avatuse tagamiseks hooldada regulaarselt teeservi.
5. Parklate planeerimisel lähtuda selle prognoositavast kasutamise intensiivsusest
(parkimisnormatiividest) ning tagada: liiklusohutus ja mugavus nii sõidukitele kui
jalakäijatele; parkla paigutus võimalikult lähemale liiklusmüra alale; nähtavus parkla ja
sõidu sihtkoha vahel; vajalik sadevete käitlus.
6. Liikumine matkaradadel toimub kehtiva asjaõigusseadusega ette nähtud korras järgides nn
igameheõiguse põhimõtteid.
7. Riigimaanteede lõikudel, mis kulgevad läbi olemasolevate elamualade, tuleb kasutada
rahustatud liikluse võtteid (kiirusepiirangud).
8. Tegevused riigimaanteel ja selle teekaitsevööndis tuleb kooskõlastada Lääne Teedekeskuse
Saaremaa esinduses.
9. Kinnistute omanikud on kohustatud järgima „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja
kaitsmise nõudeid” (RTL 2003,100,1511)
3.3.4. Kaugküttepiirkond

Käesoleva üldplaneeringuga määratakse vastavalt kaugkütteseadusele Orissaare alevikus
kaugküttepiirkond. Kaugküttepiirkond on kindlaksmääratud maa-ala, millel asuvate tarbija
paigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet.
Vallavolikogu 30.04.2009.a. määrusega 79 on kehtestatud Orissaare aleviku
kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja eraldumise tingimused ja kord,
kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustus. Kaugküttepiirkond
hõlmab territooriumi, kuhu on haaratud järgmised hooned: Kuivastu mnt 5, Kuivastu mnt 7,
Kuivastu mnt 9a; Kuivastu mnt 9b, Kuivastu mnt 13; Kuiivastu mnt 13 a, Kuivastu mnt 15,
Kuivastu mnt 19, Kuivastu mnt 28, Kuivastu mnt 29, Kuivastu mnt 29, Kuivastu mnt 33,
Kuivastu mnt 34a, Kuivastu mnt 35, Kuivastu mnt 37, Võidu tn 36, Võidu tn 38, Võidu tn 40,
Võidu tn 42, Ranna pst 5, Ranna pst 10, Sadama tn 5.
Kaugküttepiirkonnast eraldumist on lubatud taotleda:
➢ hoone lammutamisel või konserveerimisel;
➢ hoone rekonstrueerimisel selliselt, et soojusega varustamisel hakatakse kasutama
ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise;
➢ hoone soojusega varustamisel hakatakse kasutama kogu soojavajaduse rahuldamiseks
tehnoloogilist jääksoojust.
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Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõttele eraldumisega seotud põhjendatud
kulud.
Soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvad tegevused peavad vastama objektiivsuse,
võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtetele, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne,
põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojavarustus.
Soojusettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonnas soojuse piirhinna vähemalt kolm
kuud enne selle kehtima hakkamist. Piirhinna kooskõlastab vallavalitsus. Piirhinna
kooskõlastamisel on vallavalitsusel vallas samad õigused ja kohustused mis
Konkurentsiametil. Vallavalitsuse nõudel peab soojuse müüja selgitama ja põhjendama
piirhinna moodustamise aluseid. Soojusettevõtja , kes taotleb piirhinna kooskõlastamist peab
lubama oma raamatupidamist kontrollida kohalikul vallavalitsusel ning andma oma
majandustegevuse kohta vajalikke selgitusi.
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4.Miljööväärtuslike hoonestusalade ehitus- ja kasutustingimused
Miljööväärtuslik hoonestusala on üldplaneeringuga või kohaliku omavalitsuse otsusega
määratletud maa-ala, mille terviklik miljöö oma ajalooliselt väljakujunenud teedevõrgu,
haljastuse, ühtse ja omanäolise arhitektuuri tõttu kuulub säilitamisele.

4.1.Miljööväärtuslikud külad
Miljööväärtuslike külade valikul lähtuti säilinud väärtustest ning ehitustingimuste seadmise
vajalikkusest
neile.
Käesoleva
planeeringuga
määratletakse
miljööväärtuslike
hoonestusaladena järgmised külad ja külaosad:
1. Suur-Rahula küla
2. Väike-Rahula küla
3. Ööriku küla
4. Imavere küla
5. Järveküla küla
6. Tagavere küla vanema asustuse ala.
Iseloomuliku külamiljöö säilitamiseks rakendatakse järgmiseid ehitus- ja kasutustingimusi:
1. Järgida külades väljakujunenud kruntide suurusi.
2. Keelatud on küla üldstruktuuri muutmine .
3. Säilitada kiviaiad..
4. Rekonstrueerimisel ja uute hoonete kavandamisel järgida külale iseloomulikku hoonete
algupärast arhitektuuri (hoonete arv õuel, mahud, ehitusalune pind, kõrgus, akende ja uste
kuju, ruudujaotus ning asend, katuse kuju ja kalle jmt).
5. Hoonete ehitamisel kasutada naturaalseid materjale (roog, puit, looduslik kivi). Vältida
tuleb tehislikke ja imiteerivaid materjale. Seinte välisviimistlusel tuleb eelistada
looduslikku kivi või laudvoodrit või tahutud palki või käsitsi kooritud palki.
6. Säilitada põlispuud ja traditsiooniline haljastus- vanad kultuurtaimed, viljapuuaiad, hekid,
haljastuse uuendamisel kasutada traditsioonilisi liike.
7. Olemasolevaid põllumaid ümber ajalooliste külasüdamete ei hoonestata.

4.2. Orissaare aleviku keskus
Aleviku keskus on põhiliselt rajatud enne 1960.aastat, kuna aastatel 1950-1959 oli Orissaare
rajoonikeskus. Rajoonikeskuseks hakati alevikku ehitama Kuivastu maantee Väinatammi
poolses osas, kuhu rajati keskväljak ning selle äärde haldushoone, kauplus, kultuurimaja jm
hooned. Nii planeeringu, hoonete ehitusstiili kui ka hilisema saatuse poolest, (haldushoones
hakkas tööle internaatkool, millele ehitati ka tütarlaste elamiskorpus) sarnaneb Orissaare
alevik mitme teise väikelinna või alevikuga, 1950. aastate rajoonikeskustega (Otepää, VäikeMaarja).
Maakasutus- ja kaitsetingimused:
1.
Olemasolev enne 1960. aastat pärinev keskuse tänavavõrk, krundijaotus, hoonestus,
hoonete välisilme, mahuline liigendus, fassaadikujundus ja selle elemendid kuuluvad
üldjuhul säilitamisele.
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2.

Pärnaalleed tuleb säilitada, tagades samas vaated 1950.aastate hoonetele.

5.Väärtuslike maastike, põllumaade, parkide ja maastiku
üksikelementide kaitse- ja kasutustingimused
5.1. Väärtuslikud maastikud
Väärtuslikuks maastikuks nimetatakse maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga määratletud
ala, millel on ümbritsevast suurem kultuurilis-ajalooline, esteetiline, looduslik, identiteedi- või
puhkeväärtus. Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” on Orissaare vallas väärtuslike maastikena määratletud
kokku 4 ala. Käesoleva planeeringuga haaratud alale jäävad täielikult Tagavere väärtuslik
maastik, mis haarab Arju, Kuninguste, Tagavere, Imavere, Salu, Kareda ja Väljaküla külade
maad, Orissaare väärtuslik maastik, mille puhul on täielikult haaratud Orissaare alevik .
Käesoleva planeeringu alale jääb osaliselt Orinõmme väärtuslik maastik, mis haarab VäikeRahula küla maa-ala ja Haapsu-Võhma väärtuslikud maastikud, mis haarab Võhma ja
Järveküla küla väärtuslikud maastikud.
Käeoleva planeeringuga ei täpsustata väärtuslike maastike piire ega seata neil täiendavaid
maakasutustingimusi, küll aga täpsustatakse nende sisemist struktuuri miljööväärtuslike
hoonestusalade (vt pt 4.) määratlemisega.

5.2. Väärtuslikud põllumaad
Kokkuleppeliselt on Orissaare valla sisemaal määratud väärtuslikeks kõik põllumaad, millel
on olemasolev või potentsiaalne põllumajandusliku kasutuse väärtus (st põllumaad, mis on
oma viljakuse, pindala ja ligipääsetavuse poolest majanduslikult kõlbulikud
põllumajandussaaduste tootmiseks).
Põllumajandusmaade majandamine on eeltingimus külamaastike ajalooliste, esteetiliste ja
looduslike väärtuste säilimiseks.
Väärtuslike põllumaade kaitse- ja kasutustingimused:
1. Väärtuslikke põllumaid ei hoonestata.
2. Kõrge viljelusväärtusega põllumaad tuleb võimalikult kasutuses hoida haritava maana.
3. Hoida maad avatuna (vältida võsa teket, niita), eriti maanteedega külgnevaid ja külade
vahetus läheduses asuvaid põlde.
4. Vältida põldude struktuuri lihtsustamist, säilitada metsatukad, üksikud puud, kiviaiad ja
vared.

5.3. Tumala park
Tumala park asub Tumala külas ning on kaitse alla võetud Kingissepa Rajooni TSN
Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a otsusega nr 32.
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Vabariigi Valitsuse 03.03.2006.a. määruse nr 64 „Kaitsealuste parkide, aboreetumite ja
puistude kaitse-eeskiri” (RTI, 09.03.2006,12,89) kohaselt on pargi kaitse-eesmärk ajalooliselt
kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja
puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega.
Pargi valitseja nõusolekuta on pargis keelatud:
1. Puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie.
2. Ehitise, kaasaarvatud ajutise ehitise püstitamine.
3. Projekteerimistingimuste andmine.
4. Detail- ja üldplaneeringu kehtestamine.
5. Nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisille ehitamiseks.
6. Ehitusloa andmine.
7. Veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine.
8. Katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine.
9. Maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine.
10. Metsamajanduskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine.
11. Puhtpuistude kujundamine.
12. Uuendusraie.
13. Biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine.
14. Uue maaparandussüsteemi rajamine.
Pargis on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja
pargi valitseja poolt tähistamata kohtade. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste
korraldamine selleks ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt tähistamata kohtades on lubatud
üksnes pargi valitseja nõusolekul.

5.4. Kaitstavad looduse üksikobjektid
Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse toimub vastavalt keskkonnaministri 02.04.2003.a.
määrusele nr. 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri”. Kaitstav looduse
üksikobjekt on looduskaitseseaduse kohaselt kaitse alla võetud teadusliku, ajalooliskultuurilise või esteetilise väärtusega elus- või eluta looduse objekt nagu puu, allikas,
rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, koobas, paljand ja karst või nende rühm. Üksikobjekti
kahjustamine on keelatud. Üksikobjekti ümber on 50 meetri ulatuses kaitstavate looduse
üksikobjektide
kaitse-eeskirjaga
sätestatud
kaitsekorraga
piiranguvöönd,
kui
keskonnaminister pole määranud väiksemat piiranguvööndi ulatust.
Orissaare valla sisemaal asuvad järgmised kaitstavad loodusobjektid:
1. Põldetaguse tamm Väike-Pahila külas. Kaitse alla võetud 03.04.1965.a.
Mõõtmed: ümbermõõt 3,94m
kõrgus
13,8m
võra algus
4m
võra läbimõõt
15m
2. Tumala tammed Tumala külas. Kaitse alla võetud 03.04.1965.a. Kaitse alla kuulub kolm
tamme, kasvavad sinilille kasvukohatüübi tamme, haava ja kase sega puistus.
Mõõtmed:
I puu
II puu
III puu
ümber mõõt
3,92 m
3,02 m
2,77m
kõrgus
13,5 m
18 m
22 m
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võra algus
4m
6m
3,5m
võra läbimõõt
18 m
20 m
17 m
3. Rautsikivi (rändrahn) Suur-Pahila külas. Kaitse alla võetud 17.03.1959.a.
Mõõtmed:
Kõrgus
4m
Pikkus
6m
Laius
5,0m
Ümbermõõt
22,0m
4. Liiva rändrahn Liiva külas. Kaitse alla võetud 03.04.1965.a.
Mõõtmed:
Kõrgus
3,2m
Ümbermõõt
19,7m

5.5.Muinsuskaitse
Mälestis 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 käesolevas seaduses sätestatud korras tunnistatud mälestiseks.
Kinnismälestiseks võivad olla järgmised asjad või asjade kogumid:
1. muinas-, kesk- ja uusaegsed asulakohad, linnused, pelgupaigad, kultusekohad,
matusepaigad, muistsed põllud, teed, sillad, sadamakohad, veealused rajatised ning
tööndusega seotud kohad;
2. kunsti- ja kultuuriloolise väärtusega tsiviil-, tööstus-, kaitse- ja sakraalehitised ning nende
ansamblid ja kompleksid;
3. teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad ehitised;
4. monumentaalkunsti teosed;
5. ajaloolise väärtusega ehitised, mälestusmärgid, kalmistud, paigad (maa-alad) ja
loodusobjektid.
Orissaare aleviku ja valla sisemaa planeeringu alal asuvad muinsuskaitsealused objektid on
toodud tabelis 2.
Tabel 2. Muinsuskaitse all olevad objektid Orissaare aleviku ja sisemaa planeeringu alal

Jrk
nr

Reg
nr

Mälestise nimi

1
2
3
4
5
6

12577
12578
12574
12575
12576
12565

Arheloogiamälestised
kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Maasilinna laevavrakk

7

12568

Kivikalme

Asukoht
Kareda küla
Kareda küla
Kuninguste küla
Kuninguste küla
Kuninguste küla
Orissaare alevik, sadam--Meremuuseum Tallinn
Rahula küla ???
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

12572
12590
12566
12567
12569
12570
12571
12573
12579
12580
12581
12582
12583
12584
12585
12586
12587
12588
12589
12591
12592
12593

1

6281

1
2

4142
4143

3
4
5
6

4145
4144
4146
4147

1
2

27299
27353

3

27352

4
5

27289
27478

Kivikalme
Muistsed põllud
kivikalme
Rahvapärimusega seotud Härjakivi
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kivikalme
Kultusekivi
Kultusekivi
Kunstimälestis
Monument
II
maailmasõjas
hukkunud
sõduritele, H.Mõttus, 1978 (dolomiit)
Ajaloomälestised
II maailmasõjas hukkunute ühishaud
II maailmasõjas hukkunute ühishaud
II maailmasõjas hukkunute ühishaud
Saikla-Nõmme kalmistu
Tumala mõisa kalmistu kabel
Ööriku kalmistu
Arhitektuurimälestised
Orissaare keskväljak ja Pärna tn puiestee
Haldushoone Kuivastu mnt 35 maht ja
fassaadid
Orissaare kultuurimaja Kuivastu mnt 37 maht
ja fassaadid
Tagavere algkooli hoone
Jaagu talu pukktuulik

Salu küla
Salu küla
Suur-Pahila küla
Suur-Pahila küla
Taaliku küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tagavere küla
Tumala küla
Tumala küla
Tagavere küla

Orissaare alevik
Saikla-Nõmme
Tumala küla
Tagavere küla
Tumala küla
Tumala küla
Ööriku küla

kalmistu

Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik
Tagavere küla
Ööriku küla

Juhul kui mälestiseks tunnistamise aktis või kaitsekohustuse teatises ei ole märgitud
teisiti, on mälestise kaitsevööndiks 50m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist
arvates.
Juhul, kui kaitsekohustise teatises ei ole märgitud teisiti, on Muinsuskaitseameti ning
vallavalitsuse loata kinnismälestisele keelatud järgmised tegevused:
• Konserveerimine, restaureerimine ja remont.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ehitamine. Sealhulgas ehitise laiendamine juurde.-, peale-, või allaehitamise teel, ning
lammutamine.
Katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täisehitamine.
Ajalooliselt väljakujunenud tänabatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute) piiride
muutmine ning kruntimine.
Krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine.
Katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide väravate jms
muutmine.
Ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, nagu reklaami ja info
paigaldamine ning katusele tehnilise seadme paigaldamine, samuti muul viisil
mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilme muutmine ja ehitusdetailide
ümberpaigutamine.
Siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja konstruktsioonide algsest asukohast
eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine.
Algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine.
Teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine.
Haljastus-, raie-, ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine.

Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud:
• Maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine ning muud
mulla- ja ehitustööd.
• Puude ja pöösaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine.
Muinsuskaitseala ja mälestise silueti nähtavuse ja vaadeldavuse tagamiseks tuleb
detailplaneeringut koostades arvestada Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud eritingimusi.

5.6. Arhitektuuripärand
Muinsuskaitseamet on inverteerinud 20.sajandi kultuuriväärtusega objektid ja grupeerinud
need ajalooliselt periooditi.
Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringu alal on fikseeritud järgnevad objektid.
• Tsaariajast, aastatest 1870-1918 on arhitektuuripärandi järgmised objektid:
• Kavandi küla endine koolihoone,
• Ööriku küla EAÕ kirik.
• Eesti Vabariigi aastatest 1918-1940 on arhitektuuripärandi järgmised objektid:
• Kavandi küla meierei hoone,
• Orissaare aleviku endine pritsumaja hoone.
• Nõukogude ajast aastatest 1940-1991 on
• Orissaare aleviku bussiootepaviljon,
• Endine Orissaare kolhoosi kontor.

5.7.Tuulikud
Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringu alal asuvad järgnevad tuulikud:
• Sarapiku talu tuulik, Kareda küla;
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•
•

Sassi talu tuulik, Võhma küla;
Kase talu tuulik, Väike-Rahula küla;

6. Rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused
Saare maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
kohaselt moodustab Saare maakonnas rohelise võrgustiku:
1. Natura 2000 võrgustik, mis koosneb kaitsealadest, hoiualadest ja püsielupaikadest. Koos
rahvusvahelise ja rahvusliku tähtsusega tuumaladega moodustavad need võrgustiku
tugialad (kõige olulisemad ja tõhusamalt toimivad elemendid).
2. Mere rand piiranguvööndi ulatuses.
3. Jõgede ja ojade kaldad piiranguvööndi ulatuses.
4. Tugialasid ühendav mikrovõrgustik, mis koosneb valdavalt looduslikus seisundis olevatest
ja ekstensiivselt kasutatavatest metsa-aladest ning pool-looduslikest kooslustest.
Orissaare vallas ei ole alasid kus rohevõrgustiku sidusus võiks otseselt ohus olla.
Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud teemaplaneeringus toodud
rahvusvahelise ja rahvusliku tähtsusega tuumaladel ning mikrovõrgustiku aladel.

tingimusi

Natura 2000 võrgustiku aladel on rohelise võrgustiku sidusust tagavaid meetmeid täpsustatud
järgmiselt:
1. On keelatud katastriüksuste kruntimine.
2. Täidetakse Loodusdirektiivist (Euroopa Nõukogu Direktiiv 92/43/EEC), Linnudirektiivist
(Euroopa Nõukogu Direktiiv 79/409/EEC) ja Looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid.
3. Maakasutuste muutuste mõju ala terviklikkusele selgitatakse vajadusel keskkonnamõju
(strateegilise) ja/või nn Natura hindamisega. Üldjuhul ei anta luba tegevuseks, millega
kaasneb alal kaitstavate elupaikade ja liikide oluline kahjustamine.
Natura 2000 võrgustiku alad Orissaare valla sisemaal:
1. Säärenõmme looduskaitseala, mille kaitse eesmärk on:
1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku
ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – loode ehk alvarite
(6280*)3, sinihelmikakoosluste (6410), lubjarikaste lääne-mõõkrohuga madalsoode
(7210*), liigirikaste madalsoode (7230) ja vanade loodusmetsade (9010*) kaitseks;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas
nimetatud liigi, mis on ühtlasi I kaitsekategooria kaitsealune liik, kaitseks.
2. Liigalaskma-Orinõmme hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I
lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude
(6280*), sinihelmikaniitude (6410), puisniitude (6530*), vanade laialehiste metsade
(9020*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning II lisas
nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium cal68)
3. Tumala hoiuala (Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määrus nr 176), mille kaitse-eesmärk on
nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130),
lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), puiskarjamaade
(9070) ja puisniitude (6530*) ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium
calceolus), samuti III kaitsekategooria liigi – metsõunapuu (Malus sylvestris) elupaikade
kaitse; (Sterna paradisaea ), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja niidurüdi (Calidris alpina)
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elupaikade kaitse.
Orissaare alevik piirneb Väikese väina hoiualaga, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), laiade madalate
lahtede (1160), esmaste rannavallide (1210), merele avatud pankrandade (1230), väikesaarte
ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade
niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), puisniitude
(6530*), lääne- mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230),
vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ja
II lisas märgitud liikide – emaputke (Angelica palustris), kauni kuldkinga (Cypripedium
calceolus) ja madala unilooga (Sisymbrium supinum) elupaikade kaitse, samuti nõukogu
direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide
elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: hüüp (Botaurus stellaris),
kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus
cygnus), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), viupart (Anas penelope),
rääkspart (Anas strepera ), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart
(Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hahk (Somateria mollissima), sõtkas (Bucephala
clangula), rohukoskel (Mergus serrator), aul (Clangula hyemalis), roo-loorkull (Circus
aeruginosus), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris
alpina schinzii), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata),
punajalg-tilder (Tringa totanus), kivirullija (Arenaria interpres), väikekajakas (Larus minutus),
naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), tutt-tiir (Sterna sandvicensis),
jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), vöötpõõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio).

7. Veealad
7.1. Veealadest tulenevad piirangud
Lähtuvalt kehtivast looduskaitseseadusest ja veeseadusest on planeeringualal veealadest
tulenevad piirangud vastavalt tabelile 3. Ranna ja kalda piirangu-, ehituskeelu- ja
veekaitsevööndi kasutamisel kehtivad nimetatud õigusaktidest tulenevad piirangud.
Tabel 3. Järvedest, jõgedest ja maaparandussüsteemide eesvooludest tulenevad piirangud.
Piiranguvöönd Ehituskeelu(m)
vöönd (m)

Veekaitsevöönd (m)

Kallasrada Avalik
(m)
kasutus

Võlupe oja 108,0

100

50

10

4

Randküla
oja
Kuke
peakraav
Taaliku
peakraav

28,0

100

50

10

4

96,1

100

50

10

4

14,9

50

25

10

-

Nimi

Valgla
pindala
(km²)/järve
pindala ha

Avalik
kasutus
Avalik
kasutus
Avalik
kasutus
-
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Viira
peakraav
Lõhmuste
peakraav
Madise
peakraav
Arju kraav
Miksi
kraav
Järveküla
järved

31,2

100

50

10

4

-

11,1

50

25

10

-

-

5,4

-

-

10

-

-

10,3
4,2

50
-

25
-

10
10

4
-

-

60

100

50

10

4

Avalik
kasutus

Märkus: Järve või jõe kaldal metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd kalda piiranguvööndi piirini.

7.2. Korduva üleujutusega aladest
Lähtuvalt kehtiva looduskaitseseaduse paragrahv 35 lõige 4-st koosnevad korduva
üleujutusega aladel ranna piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd üleujutatavast alast ja 200 m
laiusest vööndist.
Veekaitsevöönd koosneb üleujutatavast alast ja 20 m laiusest vööndist. Looduskaitseseaduse
paragrahv 35 lõige 31 kohaselt määratakse korduva üleujutusega ala piir mererannal
üldplaneeringuga.
Töö „Läänemere Läänesaarte alamvesikonna piiresse jääva ranna ajuveeala piiride
täpsustamine ja erinevate veeseisude kaartide ning meetmeprogrammi koostamine” raames
selgitati välja ajuvee piirid Saaremaa rannikul. Vastavalt uurimustööle asub käesoleval
planeeringualal ajuvee ala Illiku laiul. Orissaare ÜP koostamise töörühm kaalus korduva
üleujutusega ala määramist Illiku laiul, kuid loobus, kuna antud ala on tehnogeenselt tõstetud
ja seal ei esine reaalset üleujutuse ohtu. Üldplaneeringuga ei määrata korduva üleujutusega
alasid Orissaare alevikus ja vastavalt Looduskaitseseadusele on ehituskeeluvöönd Orissaare
alevikus kogu ranna ulatuses 50 m.
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8.Üldplaneeringu elluviimine
8.1.Maa reserveerimise mõiste ja rakendus
Kõige levinum üldplaneeringu koostamise viis on planeeringuga maa-alade reserveerimine
mingiks kindlaks otstarbeks ehk juhtotstarbel. Sellist lähenemist kasutataks ka käesolevas
planeeringus.
Maade reserveerimisel ei toimu kohest maaüksuse sihtotstarbe muutmist, vaid maa-alad
reserveeritakse mingiks kindlaks otstarbeks, et antud alale oleks vajaduse korral tulevikus
võimalik kasutada ettenähtud viisil. Maaomanik saab maa-ala kasutada praegusel sihtotstarbel
ja otstarbel seni, kuni ta seda soovib. Reserveeritud juhtotstarve muutub kohustuslikuks
ehitustegevusel, Arendustegevusel tuleb arvestada kehtestatud üldplaneeringuga sätestatud
põhimõtete ja maakasutuse juhtotstarvetega.
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine toimub vastavalt kehtiva maakatastriseaduse § 18-le.
Sihtotstarbe määramisel tuleb silmas pidada, et üldplaneering või detailplaneering ei määra
katastriüksuse sihtotstarvet vaid annab sisulise aluse selleks.
Üldplaneeringu elluviimiseks võib avalike huvide täitmiseks kasutada kinnisasja
sundvöörandamist (s.o kinnisasja võõrandamine omaniku nõusolekuta üldistes huvides
õiglase ja kohese hüvituse eest) kinnisasja sundvõõrandamise seaduse alusel, kuid käesoleva
planeeringu elluviimiseks ei ole sundvõõrandamist planeeritud.

8.2.Ettepanekud maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006.a. määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord”
RTI, 12.06.2006,207) kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu vastava otsuse alusel
koostatud maa munitsipaalomandisse andmise taotluse üheks lisaks väljavõte
detailplaneeringust, selle puudumisel üldplaneeringust. Detailplaneeringu puudumisel ei lisata
väljavõtet üldplaneeringust juhul, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse „Maareformi
seaduse” § 28 lõike 1 punkti 1 alusel (munitsipaalomandisse jäävate hoonete ja rajatiste alune
ning neid teenindav maa).
Maa munitsipaalomandisse andmise taotlus peab muu hulgas sisaldama selgitust, milliste
ülesannete täitmiseks omavalitsus maad vajab ning millisel eesmärgil võetakse maa kasutusse.
Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek esitada taotlus kohaliku omavalitsusüksuse
ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalike maa-alade munitsipaalomandisse andmiseks
vastavalt tabelile 4.
Tabel 4 . Munitsipaalomandisse taotletavad maa-alad
nr
1
2

nimetus
Staadioni ja väljakute maa
Vallamaja maa

asukoht
Orissaare alevik
Orissaare alevik

funktsioon
Puhke- ja virgestusmaa
Vallale kuuluv ehitis
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik

Vallale kuuluv ehitis
Vallale kuuluv ehitis
Vallale kuuluv ehitis
Vallale kuuluv ehitis
Vallale kuuluv ehitis
Vallale kuuluv ehitis
Vallale kuuluv ehitis
Vallale kuuluv ehitis
Puhke- ja virgestusmaa
Puhke- ja virgestusmaa
Puhke- ja virgestusmaa

Orissaare alevik
Tagavere küla
Tagavere küla
Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik
Orissaare alevik

Puhke- ja virgestusmaa
Vallale kuuluv ehitis
Puhke- ja virgestusmaa
Puhke- ja virgestusmaa
Puhke- ja virgestusmaa
Vallale kuuluv ehitis
Korruselamumaa

Orissaare alevik

Elamumaa

22

Kultuurimaja
Bussipaviljon
Muusikakool
Lasteaed
Perearsti keskus
Paadisadam
Illiku sadam
Väike purjespordi sadam
Supluskoht Illikul
Supluskoht nn Tallestel
Maasilinna
laeva
ümbrus
Illikul
Lauluväljaku maa
Tagavere koolimaja maa
Tagavere külaplats
Spordihoone tagune maa
Staadioni kõrval olev maa
Illilul paaditööstuse kuur
Kuivastu mnt perspektiivne
väikeelamumaa
Mäe tn ja Kuivastu mnt
vaheline
perspektiivne
väikeelamumaa
Sadama tn ja ranna pst nurgal

Orissaare alevik

23

Suur-Pahila külaplats

Suur-Pahila kül

Vallale
kuuluv
korterelamu
Puhke- ja virgestusmaa

14
15
16
17
18
19
20
21

Tagavere külaplats asub Tagavere küla tee ja katastriüksuste
55001:005:0143; 55001:005:0065 ja 55001:005:0139 kõrval.

55001:005:0066;

Suur-Pahila külaplats asub Suur-Pahila küla tee ja katastriüksuse 55001:004.0027 vahel.

.3. Detailplaneeringute koostamise vajadus ja järjekord
Kuna planeeritaval alal on valdavalt tegemist eraomanduses oleva maaga, siis
detailplaneeringute koostamise vajadus ja järjestus sõltub arendajate huvist konkreetsete maaalade vastu. Kohaliku omavalitsuse initsiatiivil koostatakse detailplaneeringuid juhul, kui
tegemist on oluliste avalike huvide kaitsmisega või valla omandis olevate kinnistute
väärtustamistega. Lisaks ei tohi eraõiguslik isik vastavalt kehtivale planeerimisseadusele olla
detailplaneeringu koostamise tellija looduskaitse ja muinsuskaitse alusel maal ega juhul, kui
detailplaneeringu koostamine ei toimu vastavuses kehtestatud üldplaneeringuga.
Orissaare valla huvi detailplaneeringu koostamiseks on Orissaare alevikus Illiku laiul.
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8.4. Üldplaneeringu rakendamiseks vajalikud tegevused ja majanduslikud
võimalused
Planeeringu rakendamine avalikes huvides toimub valla eelarve vahenditest, millele püütakse
leida kaasfinantseerimise võimalusi erinevatest Eesti ja Euroopa fondidest ning
eraarendajatelt. Elamu-, tootmis- ja ärimaade arendamine toimub reeglina eraarendaja soovil
ja rahastamisel.
Lähtudes peamiselt avalikest huvidest ja majanduslikest võimalustest on planeeringu
rakendamiseks vajalikud esmalt järgmised tegevused:
1. Kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalike maade
munitsipaalomandisse taotlemine vastavalt üldplaneeringute ettepanekutele.
2. Üldplaneeringuga reserveeritud puhke- ja virgestusmaade kasutuselevõtmine.
3. Detailplaneeringu koostamine Illiku laiul.

8.5. Keskonnamõju strateegiline hindamine
Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringu keskonnamõju hindamise teostas Consultare OÜ,
Pikk tn 30, Kuressaare 93819, tel/fax 4524995, www.consultare.ee töö nr.03.08. KSH algatati
Orissaare Vallavolikogu 22.01.2008.a. otsusega nr.190 ja eesmärgiks oli hinnata
planeerimisega kaasnevaid võimalikke keskonnamõjusid.
KSH järeldused:
1. Orissaare vallas olevale traditsioonilisele külamiljööle ÜP negatiivset mõju ei avalda,
pigem on mõju positiivne maastikupildi kaitsmisele, sest määratakse konkreetsed
tingimused, mis on koostatud traditsioonilise asustusmustri taastamiseks ja arendamiseks.
2. Kui veevarustuses ja reoveekäitluses kasutatakse kaasaegseid õigusaktidele vastavaid
lahendusi, ei avalda planeeringu elluviimine pinna- ja põhjaveele olulist negatiivset mõju.
Kanalisatsioonisüsteemi ja veevarustuse rekonstrueerimine Orissaare alevikus ja Tagavere
külas omab positiivset mõju.
3. Õhukvaliteedi peamise probleemi tolmu leevendamiseks on planeeringuga kavandatud
olulisemate külateede mustkatte alla viimist ja selle mõju õhukvaliteedile on positiivne.
4. ÜP mõju inimeste tervisele , heaolule ja sotsiaalsetele vajadustele on kaudne ning valdavalt
positiivne. Kaudne mõju inimeste varale avaldub läbi looduslikult või asustusstruktuurilt
väärtuslike alade kasutustingimuste määratlemise ning seeläbi väärtuslikena säilitamise,
võimaldades ligipääsu looduslikult või kultuuriliselt atraktiivsetele aladele.
5. Läänemere ranna kaitse-eesmärkidele on ÜP mõju neutraalne.
6. ÜP-ga tehtavad ehitus-ja maakasutustingimused ja väärtuslike maastike kasutustingimused
on positiivse mõjuga ja piisavad kultuurikeskonna säilitamisele.
7. ÜP lahendus ei oma negatiivset mõju planeeringualale ja planeeringuala lähedusse
jäävatele Natura 2000 võrgustikualade terviklikkusele ja kaitseeesmärkide saavutamisele.
ÜP KSH avalikul väljapanekul ega avalikul arutelul ettepanekuid ega vastuväiteid ei
laekunud. Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringu aastani 2017 keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande kiitis heaks Keskonnaministeeriumi Saaremaa
Keskonnateenistus kirjaga 24.11.2008 nr.40- 11-4/49117.
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Lisad
Lisa 1 Viidatud õigusaktid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590); redaktsioon 01.10.2009 (RT I 2009,30,178)
Ehitusseadus ( RT I 2002, 47, 297); redaktsioon 10.07.2009 (RT I 2009,37,251)
Elektriohutusseadus ( RT I 2007, 12, 64); redaktsioon 01.02.2009 (RT I 2009,3,13)
Kaevandamisseadus (RT I, 2003,20,118); redaktsioon 01.09.2008 (RT I 2008,30,191)
Kinnisasja sundvõõrandamise seadus (RT I 1995, 30, 380); redaktsioon 01.07.2009 (RT
I 2009,28,170)
Lennundusseadus (RT I 1999, 26, 376) redaktsioon 01.10.2009 (RT I 2009,30,178)
Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258); redaktsioon 01.07.2009 (RT I 2009,35,232)
Maakatastriseadus (RT I 1994, 74, 1324); redaktsioon 10.07.2009 (RT I 2009,37,252)
Maaparandusseadus (RT I 2003, 15, 84); redaktsioon 27.06.2009 (RT I 2009,34,224)
Maapõueseadus (RT I 2004, 84, 572); redaktsioon 01.07.2009 (RT I 2009,28,170)
Metsaseadus (RT I 2006, 30, 232); redaktsioon 01.02.2009(RT I 2009,3,15)
Muinsuskaitseseadus (RT I 2002, 27, 153); redaktsioon 19.12.2008 (RT I 2008,51,287)
Planeerimisseadus ( RT I 2002, 99, 579); redaktsioon 24.07.2009 (RT I 2009,39,262)
Teeseadus ( RT I 1999, 26, 377); redaktsioon 24.07.2009 (RT I 2009,39,262)
Veeseadus (RT I 1994, 40, 655);redaktsioon 10.07.2009 (RT I 2009, 37, 251)
Sadamaseadus (RT I 2009,37,252)
Välisõhu kaitse seadus (RT I,.2004, 43, 298); redaktsioon 24.07.2009 (RT I
2009,19,118)
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (RT I 1999, 25, 363); redaktsioon 24.07.2009
(RT I 2009,39,262)
Kaugkütteseadus (RT I 2003,25, 154); redaktsioon 24.07.2009 (RT I 2009,39,262)
Vabariigi Valitsuse 19.märts 2009.a. määrus nr.57 „Reoveekogumisalade määramise
kriteeriumid (RT I 2009,19,125)
Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määrus nr 123 Piirkonna välisõhku eralduvate
saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded ja
koostamise kord (RTL.2004, 128, 1987); redaktsioon 01.02.2009 (RT L 2009,11,131)
Keskkonnaministri 26. mai 2005. a määrus nr 43 Üldgeoloogilise uurimistööga,
geoloogilise uuringuga ja kaevandamisega rikutud maa korrastamise kord (RTL,
07.06.2005, 60, 865)
Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määrus nr 78 Reoveesette põllumajanduses,
haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded (RTL 2003, 5 , 48; RTL 2004, 64,
1056)
Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a. määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide
kaitse- eeskiri (RTL, 11.04.2003, 46, 678)
Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded
ning analüüsimeetodid. (RTL 2001, 100, 1369; RTL 2005, 69, 971)
Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid (RTL,
14.03.2002, 38, 511)
Sotsiaalministri 17. mai 2002. a määrus nr 78 Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid (RTL, 29.05.2002, 62,
931)
Sotsiaalministri 28. detsembri 2001. a. määrus nr 156 Tervisekaitsenõuded surnu
hoidmisele, vedamisele, matmisele ja ümbermatmisele
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29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

Teede- ja sideministri 28.09.1999 a. määrus nr 55 Tee projekteerimise normid ja nõuded
(RTL 2000, 23, 303; RTL 2004, 65, 1088)
Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a. määrus nr 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse
juhtimise kord (RT I 2001, 69, 424; 2003, 83, 565)
Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a. määrus nr 288 Veekaitsenõuded väetise- ja
sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja mineraalväetiste, sõnniku ning
silomahla kasutamise ja hoidmise nõuded (RT I 2001, 72, 443; 2002, 15, 89; 2004, 13,
89)
Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a. määrus nr 172 Naftasaaduste hoidmisehitiste
veekaitsenõuded (RT I 2001, 47, 262; 2001, 99, 628)
Vabariigi Valitsuse 18. 07. 1996. a. määrus nr 191 Avalikult kasutatavate veekogude
nimekirja kinnitamine (RT I 1996, 58, 1090; 1997, 73, 1205; 2000, 80, 513; 2002, 42,
269; 2002, 105, 619; 2003, 85, 576)
Vabariigi Valitsuse 25.07.2000.a. määrus nr 247 Tervisekaitsenõuded supelrannale ja
suplusveele (RT I 02.08.2000, 64, 407)
Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a. määrus nr 211 Elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus (RT I 2002, 58, 366; 2003, 44, 305)
Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a. määrus nr 171 Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded (RTI, 22.05.2001, 47, 261)
Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrus nr 133 Maa munitsipaalomandisse andmise
kord (RTI, 12.06.2006, 27, 207)
Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite
ja puistute kaitse-eeskiri (RTI, 09.03.2006, 12, 89)

