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SISSEJUHATUS
Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu koostamise aluseks on Orissaare Vallavolikogu
otsus 11. Planeering valmis AS Entec, Orissaare Vallavalitsuse, Saaremaa Omavalitsuste
Liidu (SOL) ja Saare Maavalitsuse vahelises koostöös.
Käesoleva
planeeringu koostamise eesmärk on järgida Saare maakonna
rannaala
tsoneeringus toodud metoodikat ja selle alusel suunata Saaremaa rannaala kasutamist ja kaitset
jätkusuutlikul viisil. Ühtlasi anda kindlust seal elavatele ja seda piirkonda kasuta - tavatele
inimestele maa kasutamisel pikemas
perspektiivis. Planeerimise
põhimõtted toetuvad
Saare maakonna rannaala tsoneeringu tulemustele moodustades tervikliku töö.
Planeeringu alaks on
Saare maakonna rannaala tsoneeringus määratletud rannaalad, mille
piire on käesolevas töös täpsustatud vastavalt valitsevale olukorrale.
Planeering tähendab eelkõige kokkuleppeid ning nii planeeringu kui ka tsoneeringu üheks
edukuse kriteeriumiks on kindlasti see, et kellegi huvid ei saaks riivatud, asja osalistele peab andma
võimaluse neid kaitsta. Arvestada tuleb nii hetkel valitsevat olu korda kui ka tulevikus tekkida võivaid
situatsioone. Kahjuks pole see alati võimalik ja avalike huvide
(e üldiste huvide) tagamiseks
tuleb teisi huve piirata, arvestades sealhulgas kohalikke vajadusi.
Seega planeeringu koostamise käigus üritatakse leida parim lahendus vastuoludele, mis eksisteerivad
erinevate huvide esin dajate vahel, näiteks riigi, valla üldsuse ja vallas olevate
erinevate
huvigruppide
vahel.
Vastuvõetud
planeering
saab
omakorda
olema
aluseks
detailplaneeringute koostamisele ja ehitus - ning maakorraldusele.
Planeeringu aktuaalsuse säilitamiseks peab kehtivat planeeringut perioodiliselt üle vaatama (nt iga 3
aasta järel) ja vastavalt elu käigule, planeeringukohase arengu tulemustele ning muudele
planeeringu
elluviimisega
seotud
küsimustele,
läbi uute
detailplaneeringute,
teemaplaneeringute, osaüldplaneeringute või üldplaneeringu protsessi muutma.
Planeeringu koostas töögrupp koosseisus:
Valdeko Palginõmm

AS ENTEC planeerija, projekti juht;

Tuuli Veersalu
Raimo Klesment
Merike Laas
Raimu Aardam
Mihkel Paljak
dusküsi-mustes;

AS ENTEC maastikuarhitekt;
AS ENTEC maastikuarhitekt;
AS ENTEC tehnik-arhitekt;
Orissaare valla vallavanem;
Orissaare valla abivallavanem

Tiit Põld

Orissaare valla peaspetsialist omandireformi - ja maaküsimustes.
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Lisaks kaasati vastavalt vajadusele teisi vallavalitsuse töötajaid, valla elanikke ja vallavolikogu
liikmeid ning vallavolikogu juures tegutsevaid komisjone.
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1 ÜLDOSA
Orissaare küla on esmakordne mainimine toimus 1464. aastal ordumeistri testamendis
Orezare küla nime all.
Valla staatuse sai Orissaare 11. juulil 1991. a.

1.1

Asukoht ja kujunemine

Orissaare vald asub Saare maakonnas
Saaremaa kirdeosas, paiknedes Väinamere
ja
Väikese väina rannal. Naabriteks on Muhu, Pöide, Laimjala, Valjala ja Leisi vallad Saare maakonnas.
Valla pindala on 163 km².
Valda läbivad tähtsamad magistraalid on Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee ning
Tumala -Orissaare-Väike-Väin tugimaantee.
Praeguse valla piirid kujunesid välja 1990. aastal, mil Pöide vald eraldus senisest suur vallast omaette
vallaks. Valla asustus on kujunenud soodsa geograafilise asendi ning looduslike tingimuste tõttu
Saaremaa suurimaks – Väikese väina tammi lähedus ja Risti-Virtsu- Kuivastu-Kuressaare maantee
annab logistilise eelise, Illiku laiul tuulte eest kaitstud Orissaare sadam pakub häid tingimusi
kalameestele ja mereturismi arendamisele.

1.2

Looduskeskkond

Siinne kliima on klassifitseeritud Läänemerelise kliimavaldkonna Lääne-Eesti rannikuala ja saarte
rajooni. Valdavad on edela - ja lõunatuuled. Aasta keskmine tuulekiirus on 5-6 m/s. Sademeid
on siinkandis vähem kui mujal Eestis (564 mm/aastas).
Orissaare vald asub Lääne-Eesti saarestiku maastikurajoonis. Rannajoon on rohkem liigestatud
idaosas, lääneosas leidub pankasid, mis muudavad rannajoont vähemalt liigestatuks. Suurim laht on
Paramaja laht, suuremad poolsaared Tinuri nina, Pikana nukk, Pulli neem, laidudest suurim on
Kõinastu laid.
Põhjavesi on rannaalal valdavalt keskmiselt või vähe kaitstud või kaitsmata. Vähekaitstud ja kaitsmata
põhjavesi on valla lääneosas rannaalal, põhjus on pa nkrannikus, kus on õhuke pinnakate. Pinnakatteks
on rannaalal moreenid, liivad ja kruusad, Taaliku ja Pulli külade ida osas on pinnakatteks
aluspõhjakivimid.
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1.3

Rahvastik ja asustus

Vallas on asustust kujundanud tugev keskus, Orissaare alevik.
Valla administratiivkeskus asub Orissaare alevikus. Rannaalal asuvad suuremad keskused on Mäeküla
ja Orinõmme külad.
Osaüldplaneeringuga hõlmatavale rannaalale jäävad tervenisti: Hindu, Raugu, Rannaküla, Jaani, Pulli,
Kõinastu, Taaliku, Orinõmme, Laheküla, Maasi, Mäeküla ja Poripõllu külad ning Orissaare alevik.
Osaliselt
külad.

on

osaüldplaneeringuga

hõlmatavad:

Kavandi,

Randküla,

Valla elanikkond oli rahvaloenduse andmetel 2075 elanikku,
Orissaare valla elanike arv on 2078, millest mehi on 983 ja naisi 1095.

Haapsu,

Liigalaskma

käesolevaks

ajaks

on

Eestlaste osakaal on 98%. Loomulik iive vallas, nagu kogu Eestiski, on negatiivne, kuid elanikkonna
hulk on püsinud stabiilsena ning näitab suurenemise trendi.
Suuremate keskuste mõjul elab umbes 69% rahvastikust, s.o ligikaudu 1500 inimest, rannaalal.
Rahvastiku tihedus vallas on üks suurimaid Saaremaal 13,9 in/km².
Kõigi eelpool nimetatud külade rahvastiku andmed on toodud tabelis 1. Andmed on
võetud Statistikaametilt 31.03.2000. a seisuga ja vallast (2005).
Tabel 1. Orissaare valla rannaalal asetsevate külade rahvaarv (31.03.2000) ja valla andmeil (2005)

Alevik
Orissaare
Küla

Rahvaarv
1073
Rahvaarv

Küla

Rahvaarv

Põripõllu

32

42/31

Rannaküla

8

10/8

Hindu

11

21/14**

Raugu

11

11/12

Jaani

20

15/12

Taaliku

29

23/18

Kõinastu

0

2/

Küla*

Laheküla

28

35/26

Haapsu

8

13/6

Maasi

35

41/25

Kavandi

26

26/17

Mäeküla

51

57/54

Liigalaskma

20

24/17

Orinõmme

49

55/43

Randküla

11

17/15

Rahvaarv

Pulli
21
24/23
*Osaliselt planeeringualal asetsevad külad
** esimesel kohal on sissekirjutaud elanike arv ja teisel kohal on tegelikult külas elavate inimeste arv

1.3.1

Rahvaarvu prognoos

Rahvastikuprognoosi baasvariandi tulemused näitavad kõigepealt seda, et praeguse sündimus- ja
suremuskäitumise jätkudes ning rände puududes väheneb vallas rahvaarv aastatel 2000-2025.
Tööealiste inimeste arv püsib lähima 8...10 aasta jooksul suhteliselt sta biilsena. Kriitilisem periood
algab peale 2014. a, kui tööturule hakkab jõudma väikesearvuline 1990-ndatel aastatel
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sündinud põlvkond, pensioniikka jõuab aga suhteliselt rohkearvuline 40-50 aastaste põlvkond.
Rahvastiku vananemist näitavad kõik prognoosivariandid, mis tähendab seda, et isegi Eesti kõige
atraktiivsemas piir konnas ei ole pääsu rahvastiku vananemisega seotud küsimustega tegelemisest
(Tammaru, 2001).
Võib arvata, et edasine rahvaarvu kasv suundub paremini ühendatud ja looduskaunitesse
piirkondadesse,
samuti piirkondadesse,
mis on paremini varustatud teenindussfääriga.
Võib oletada, et väga paljudel neist sisserändajatest on lisaks enda juurtele ja mingile juhuslikele
valikutele väga oluliseks mõjutajaks just avalike teenuste valik ja kvaliteet vallas.
Siinkohal tuleb tähelepanu pöörata väga suurele meeste ja naiste eluea erisusele Eestis, mis tähendab,
et hakkab suurenema just üksikute naispensionäride arv, millega peab edaspidi arvestama. Näiteks
võib välja tuua selle, et pensioniealised naised sõltuvad ühis transpordist palju enam kui
teised rahvastikurühmad.
Valla elanike vanuseline koosseis vallas ja rannaalal on toodud vastavalt tabelis 2 ja tabelis
3.

Tabel 2. Orissaare valla elanike vanuseline valla andmeil (2005)
Vanus
Arv

0-4
69

5-9
139

10-14
163

15-19
192

20-24
110

25-29
97

30-34
131

35-39
167

Vanus

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

Arv

116

125

87

131

117

123

73

51

40-44
156
85 ja
üle
31

Tabel 3. Orissaare valla rannaala elanike vanuseline valla andmeil (2005)
Vanus
Arv

0-4
12

5-9
26

10-14
26

15-19
23

20-24
8

25-29
3

30-34
27

35-39
26

Vanus

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

Arv

14

13

15

22

14

29

14

17

40-44
25
85 ja
üle
-
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2

RUUMILISE ARENGU PÕHISUUNAD AASTANI 2010

Tulevikus soovitakse, et säiliks ning paraneks Saare maakonna looduskeskkonna praegune suhteliselt
hea seisund. Loodusliku kvaliteedi tagamise kõrval on oluline väärtuslike kultuurmaastike ja
loodusliku mitmekesisuse säilimine. Soovitakse, et maakond oleks hooldatud ranna, loodusesse
sobivate puhkealade ja kaunite puisniitudega (Saare maakonnaplaneering, 1999) .
Saare maakonna rannaala tsoneeringu koostamisel on püstitatud strateegia järgmiselt:
• rannik on suurim loodusvara Eestis, mida saab käsitleda kui taastumatut
loodusressurssi. Seetõttu tuleb rannaalasid kasutada ja kaitsta jätkusuutlikul viisil nii et need säiliks
ka tulevikus;
• ühtlasi anda kindlust rannaala l elavatele ja seda piirkonda kasutatavatele inimestele maa
kasutamisel pikemas perspektiivis. Arvestades rannikule koonduvaid tegevusi, sealhulgas üksteist
välistavad tegevused, tuleb teha valikuid, et tagada tasakaalustatult üldised huvid.
Lähtuvalt ruumilise planeerimise kaasaegsetest põhimõtetest on Orisaare vallas peamiseks eesmärgiks
loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud ruumistruktuuri tagamine (Orissaare arengukava...,
2001). Tuginedes erinevate infrastruktuuride paiknemise ja vajaduse analüüsile, seatakse aladele
vajalikud kasutustingimused, mis peaksid tagama säästva ja jätkusuutliku arengu Orissaare valla
rannaalal.
Tegelikult on ruumilise arengu mõte lihtne - tagada, et kõik soovitav linnud, loomad, puud ja põõsad
ning taimed saaksid elada, selleks tuleb hoida ja säilitada kõik meie arvates väärtuslik
(rohelised alad, ilusad maastikud, külad ja majad, hinnatud vanad asjad) ja seada
tingimused, et võimalikult vältida inetute asjade (valed asjad vales kohas, selliste ehituste
rajamine, mis ei sobi enamuse arvates ümbritsevaga, pärandkoosluste hävimine või rikkumine,
väärt põllumaade võsastumine või metsastamine, metsakoosluste hävitamine jne) tekkimist.
Orissaare valla rannaala
olulised määrajad on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osaüldplaneeringuga

haaratava

ala

ruumilise

arengu

peamised

üldised ehitustingimused rannaala osaüldplaneeringu alal;
rohelise mikro-võrgustiku kujundamine;
NATURA 2000 alade arvestamine rohevõrgustiku kujundamisel;
väärtuslike maastike ja looduskoosluste ja nende kaitse tingimused määratlemine ;
miljööväärtuslike hoonestusalade ja seal ehitamistingimuste määratlemine;
väärtuslike põllumaade ja nende edasise kasutuse suuna määratlemine;
teede ja sadamate asukoha ning liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine;
põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;
jäätmemajanduse põhiprintsiipide määratlemine.

2.1

Koostöövõimalused

Orissaare vallavalitsus on arendanud koostööd Läänemere saarte koostöö organisatsiooniga
B7, tihedamad suhted on Lörensqugi vallaga Norrast. Sõlmitud on koostöölepingud järgmiste
valdadega:
• Mellerud (Rootsi) 1995. a;
• Leppävirta (Soome) 1996. a;
• Gibuli (Läti) 2000. a.

ORISSAARE VALLA RANNAALA OSAÜLDPLANEERING
__________________________________________________________________________________
Käesoleval ajal toimub aktiivne mitmekülgne koostöö Saaremaa Omavalitsuste Liidu ja
Saare Maavalitsusega. Koostööna on koostatud Saare maakonna rannaala tsoneering .
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3

AVALIKULT KASUTATAVA D ALAD

Avaliku juurdepääsu rannaalal tagavad esmajärjekorras:
Kallasrada – kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub
kaldavööndis. 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. Kallasraja laius on laevatatavatel veekogudel 10 m ja teistel
veekogudel 4 m. Suurvee ajal, kui kallasrada on üle ujutatud, 2 m laiune kaldariba, mida mööda
võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda. Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega
kahjustada kaldaomaniku vara. Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 47; 61,
987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63,
387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280);
Riigimetsad – Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis olevas metsas (avalik mets) on igaühel
õigus viibida ning marju, seeni ja muid metsasaadusi korjata, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
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).
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK)
maakonda.

3.1

andmeil hõlmab Saaremaa puhkeala tervet Saare

Muinsuskaitsealused objektid

Ajaloo-, arheoloogia - ja arhitektuurimälestiste ka itse ehk muinsuskaitse on oluline
kultuurilise järjepidevuse ja rahva ajaloomälu säilimise aspektist. Valla rannaalal asub 5
muinsuskaitse alust objekti, 3 ajaloo-, 1 arheoloogia - ja 1 arhitektuurimälestis, nimekiri on toodud
peatükis 6.4.1. Kõik mälestised on kantud vastava tingmärgiga osaüldplaneeringu kaardile.
Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal asuva kinnis mälestise juurde on igaühel
vaba juurdepääs.
Eraõiguslik isik, kelle kinnisasjal mälestis asub või kelle kinnisasja tavakohane juurdepääsutee
mälestiseni viib,
peab tagama igaühe vaba läbipääsu mälestiseni päikesetõusust
loojanguni. Mälestiseks olevasse ehitisse või selle õue pääseb omaniku või valdaja lubatud
ajal ja korras.

3.2

Puhkealad, turism

Rekreatiivse väärtusega maastik on Eestis tavaliselt tähendanud metsa või veekogu kallast ja
soovitavalt mõlemat korraga. Puhkajad armastavad nii supelda (päevitada, kala püüda) kui seenimarju korjata ja jahti pidada. Metsa omadustest peetakse oluliseks vaheldusrikkust ja
läbipääsetavust ning marja - ja seenerohkust. Veekogude puhul on oluline vähemalt osaliselt avatud
kaldariba. Eelistatakse kindla põhjalist, kuiva ja liivast kaldaala või randa (Viljandimaa väärtuslike
maastike määratlemine, 2000).
Kaitsealadele jäävate puhkealade puhul arvestatakse kaitseala kaitse-eeskirjast tulenevaid piiranguid.
Rannaalal puhkemajanduse arendamine toimub vastavalt vajadustele ja võimaluse korral
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koostöös
maaomanikega
ning arvestades Saare
maakonna
rannaala tsoneeringus
toodud põhimõtteid.
Arendustegevuse
puhul kõikidel puhkealadel tuleb arvestada alade
rekreatsioonitaluvusega ja vajadusel viiakse läbi sellekohaseid uuringuid.
Valla soov on turismi- ja puhkemajanduse arendamise eesmärgina ergutada sotsiaalmajandusliku
olukorda nõrka koormustaluvusega loodust kahjustamata. Süsteemikindlalt väljaarendatud ja juhitud
põhiliselt loodussõbralik ning säästva arengu printsiipidest lähtuv turism ja puhkemajandus
peaks kujunema Orissaare valla üheks juhtvaks majandusharuks.
Eesmärgid seoses turismi- ja puhkemajanduse arendamisega:
•
•
•
•

erinevate matkaradade rajamine (nt Maasi maalinna ümbrusse, jalgrattateed);
saavutada kontroll turismiobjektide üle, neid inventeerides ja hooldades;
meelelahutusvõimaluste parandamine ja kultuurielu elavdamine;
propageerida erinevaid ja uusi lähenemisi (merekultuuri tähtsustamine ja sidumine
turismiga - paadi ja jahisadamate arendamine; taluturismi arendamine, loodusturismi arendamine,
terviseturismi arendamine, lapsesõbralik turism);
• koostada ühtne valla turismikontseptsiooni ja strateegia (turismialane koolitus, informatsiooni
jagamine, statistika koondamine, väliskontaktide loomine);
• puhkealalade võrgustiku arendamine vallas (avalike puhkealade loomine
–
traditsiooniliste supelrandade, rahvakogunemiskohtade munitsipaliseerimine; puhke alade
sidumine rohelise võrgustikuga);
• Maasilinna arendamine Maasi puhkepiirkonna keskuseks.

3.3

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Muutmaks valda turisminduse seisukohalt atraktiivsemaks tuleks saavutada, et puhkealad oleks
kättesaadavad kõikidele huvilistele ning tagatud juurdepääs kallasrajale ja vaba liikumine
rannas. Seetõttu vallavalitsus soovib munitsipaliseerida maid lähtuvalt valla arengukavast
(Orissaare valla arengukava.., 2001) puhkealade arendamise ja vaba merelepääsu vajadustest
järgmiselt:
• maa-ala Kõinastu külas, Kõinastu laiul;
• maa-ala Pulli külas, Taaliku sadama juures;
• maa-ala Rannaküla külas, sadama juures.
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4

TEHNILINE INFRASTRUKTUUR

Orissaare valla territooriumil on 80,58 km teid ja tänavaid, neist mustkattega 7,56 km.
Valda kattev teedevõrk on koondunud äärealadele, valla keskosas on teedevõrk madala
asustus tiheduse ja sealsete looduslike tingimuste (soised alad - Karusoo) tõttu hõre.
Riigimaanteed planeeritaval alal:
Põhimaanteed:

10

Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare.

Tugimaanteed:

75

Tumala -Orissaare-Väike Väin, IV klassi maantee.

Kõrvalmaanteed:

21145

Tagavere-Randküla;

21146

Tagavere-Taaliku;

21155

Audla -Saareküla -Tornimäe-Väike Väin;

21163

Orinõmme-Saikla;

21129

Orissaare-Leisi-Mustjala.

Osaüldplaneering käsitleb vastavalt Saare maakonna rannaala tsoneeringus toodud jaotusele Orissaare
vallas asuvaid sadamaid järgnevalt:
1. Väikelaevade sadam: Illiku (e Orissaare) sadam.
Tabel 4. Orissaare jahtklubi külastatavus 1998–2001.a. navigatsioonihooajal (andmed: Vabariiklik
Ühendus hoia Eesti merd kodulehekülg)
1998
aluseid
108

1999
inimesi
397

aluseid
112

inimesi
437

aluseid
105

2000
inimesi
342

2001
aluseid
105

inimesi
316

2. Paadisillad: Rannaküla, Taaliku, Uisusadam.
3. Lauter: looduslik randumiskoht paatidele, kus neid on võimalik kinnitada ja vajadusel kuivale
tõmmata, lautrid ei ole sadamad ning igaüheõigus on rajada omale maale lauter.
Orissaare valla sadamad on tihedalt seotud harrastus ja kutseliste kalameestega.
Eesmärgid seoses sadamatega:
• Illiku – vajadusel laiendada noorpurjetajate ja külaliskai tarvis;
• Taaliku piirkond – arendada suplus ja puhkealaks, sadam on perspektiivne jahisadama rajamiseks;
• Uisusadam – kapitaalne ümberehitus.
Kalanduse seisukohalt on tähtis väina suubuvate jõekeste ja kraavi suudmete puhastamine ning vajalik
Järveküla järve kalatrepi ja veeregulaatori ehitamine.
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Orissaare vallas on järgmised hüdrograafiaobjektid:
•
•
•
•

Orissaare alevik: Orissaare sadamakai tulepaak, Orissaare liitsihi ülemine tulepaak,
Orissaare liitsihi alumine tulepaak;
Kõinastu küla: Kõinastu päevamärk;
Randküla küla: Rannaküla tulepaak.

Käesoleva planeeringuga on planeeritud Illiku laiule kopterite maandumisplatsi ala (H3). Valitud ala
on saanud kooskõlastuse Lennuametilt, s.t arvestades olemasolevaid
kõrgehitisi on
võimalik sinna rajada minimaalsete vahenditega kõikidele lennuohutusnõuetele vastav kopterite
maandumisplats.
Vallas on olemas nii side kui telekommunikatsiooni võimalused. Puhkemajanduslikult on tähtis välja
tuua, et rannaalad on kaetud Ee sti erinevate mobiilside operaatorite poolt pakutavate
teenustega. Telekommunikatsiooni vajadused peab rahuldama Saaremaa kiudoptilise kaabliringi
täielik väljaehitamine, tagades vajalikud ühendused suurematesse keskustesse.
Orissaare valla rannaalasid
kõrgepingekaabelina.

läbib Väinatammi

mööda

Saaremaa

elektriühendus 110 kV

Ühisveevärk ja kanalisatsioon on valla rannaalal Orissaare alevikus. Olemas olevad torustikud
vajavad amortisatsiooni tõttu uuendamist. Vajalik on ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni töö
korraldamise ja investeeringute abil tagada tarbijate ja kvaliteetse Euroopa Liidu
normidele vastava joogiveega varustamine. Vald soovib peale vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimist jätkata võrkude laiendamisega. Alevikust väljas pool on korraldatud
veevarustus individuaalsete puur - ja salvkaevudega.
Rannaalal asub Orissaare aleviku reoveepuhasti.
Alevikus asub ka katlamaja, mis varustab aleviku elanikke soojaenergiaga aastaringselt, kasutades
peamiselt sooja tootmisel taastuvenergiat (puiduhake, turvas) kuid ka kütte - õlisid.
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5

JÄÄTMEMAJANDUS

Vastavalt senisele riiklikule visioonile Saare maakonna jäätmekäitluse arengu osas ja Saare
maakonna jäätmekavale (2002) jääb Saaremaad teenindama üks prügila, s.o Kudjape prügila,
seejuures tuleb
arendada välja integreeritud jäätmekäitlus; eelistatult tuleks jäätmevoost eraldada
kompostitavad jäätmed ja taaskasutatav materjal ja seega ladestada prügilasse põhiliselt eeltöödeldud
jäätmeid – töötati 1997. aastal välja maakonna jäätmehooldusstrateegia.
Kudjape prügilast, mis pärast rekonstrueerimist vastab Euroopa Liidu nõuetele, kujuneb Saare
maakonna keskne jäätmekäitluskeskus.
Kõik Orissaare valla prügilad on suletud alates 2000. a. Piirkondades, kus jäätmetekitajaid on vähe,
nad on hajutatud või veetavate jäätmete kogused on väikesed, ehitatakse välja jäätmete
vastuvõtupunktid, kus jäätmeid saab sorteeritult ära anda. Jäätmete maksimaalne taaskasutamine on
iseenesestmõistetav ja valdav. Prügilasse ladustatakse ainult eeltöödeldud jäätmeid, s.o
mineraliseeritud ja stabiliseeritud jäätmeid, mis on vabastatud ohtlikest ainetest.
Tavajäätmed on jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka. Orissaare valla territooriumil asub Saare
maakonna jäätmekava kohaselt suurem prügi sorteerimis -vastuvõtupunkt Maasi piirkonnas (Maasi
jäätmejaam). Prügi äravedu korraldab ja teostab Orissaare vallas vastavat litsentsi omav ettevõte.
Kuna jäätmeseadus
nõuab jäätmeveo korraldamist, siis kogu Orissaare valla rannaala
osaüldplaneeringuga haaratud ala on planeeritud jäätmeveopiirkonnaks,
rakendades kõiki
võimalikke soodustusi ja leebemaid võimalusi, kuna üksikutes majapidamistes, kus
elanikke on vähe, tekib ka kogutavaid jäätmeid suhteliselt vähe.
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis nõuavad erikäitlust. Keskkonna säästlikkuse huvides on vallas
korraldatud ohtlike jäätmete kokku kogumine ja andmine ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ohtlike
jäätmete kogumissüsteem funktsioneerib Orissaare vallas vastavalt Saare maakonna jäätmekavale
mitmel tasandil:
• kogumisauto, mis teenindab külasid;
• kogumis-sorteerimispunkt Orissaare vallakeskuses;
• Kudjape ohtlike jäätmete keskus.
Orissaare valla tuleb koostada jäätmekava, kus tuuakse ära õiguslik regulatsioon, jäätmhoolde
eesmärgid ja korraldus, jäätmekäitluse mõju ning tegevuskava.
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6 MAA- JA VEEALADE KASUTUS PÕHIMÕTTED NING KEHTIVAD
PIIRANGUD
Rannaalal kehtivatest piirangutest on ülevaade Saare maakonna rannaala tsoneeringu eriosas
Seaduslikud piirangud, mis on Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu üheks
lähtedokumendiks. Käesolevas peatükis on toodud otseselt Orissaare valda puudutavad
täpsustatud piirangus.

6.1

Maa-alade reserveerimine

Maa reserveerimise all mõistetakse käesolevas planeeringus seda, et maa-ala on reserveeritud muuks
maakasutamise eesmärgiks, kui seda on praegune maakasutamise sihtotstarve. See aga ei tähenda selle
maa-ala terviklikku ega automaatset teise eesmärgiga kasutusele võttu planeeringus vaid seda, et antud
ala oleks võimalik tulevikus, sellekohase vajaduse ja soovi tekkimisel, reserveeritud otstarbel
kasutada (planeeringu järgimine on kohustuslik arendustegevuse korral). Näiteks maade
reserveerimine elamualaks või mõnel teisel eesmärgil.
Mingiks otstarbeks reserveeritud alal saab maaomanik maad edasi kasutada selle praegusel
sihtotstarbel seni, kuni ta seda soovib. Reserveeritud otstarbel kasutusele võtmiseks tuleb
maaomanikul
maa
uueks otstarbeks kasutusele võtta läbi detailplaneeringu
või
maakatastris toodud sihtotstarbe muudatuse. Kui maad soovib kasutada planeeringus toodud
eesmärgil keegi teine, kui maaomanik ise, tuleb tal maa praeguselt maaomanikult ära osta. Näiteks,
saab elamualana reserveeritud maale tellida detailplaneeringu ja seejärel ala kruntida ning
krundid elamuehituseks edasi müüa.
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 olemasoleval
hoonestusala l asuva kinnisasja või selle osa kohese ja õiglase tasu eest.
Põhisihtotstarve on ala põhimõtteline kasutusviis, nt elamuala tähendab planeeringus ala, mille
peamiseks kasutuseviisiks on elamuehitus ja sellega seonduvad tegevused (nagu äri, liiklus, haljastus
jne) ehk kõrvalkasutusviisid või näiteks tootmisalal on peamiseks kasutusviisiks tootmistegevus ja
sellega seonduvad tegevused (nagu äri, ladustamine, transport, kaevandamine jne). Käesoleva
planeeringuga kehtestatakse lubatud maakasutuse sihtotstarbe liigid iga põhiotstarbe juurde
vastavalt tabelis 5 (lk 15) tooduga.
Ehitusmäärusega lahendatakse vajadusel sihtotstarbe liigi lubatud kasutuse mahud, mida väljendatakse
protsentides, kusjuures vastava põhisihtotstarbega alal ei või kõrvalkasutusviisid ületada 49% ala
mahust. Seega näiteks elamualal peab maakasutuse sihtotstarve – elamumaa olema 51% või enam
(näiteks võib elamualal lubada 60% elamumaad, 20% äri- maad, 10% sotsiaalmaad, 10%
transpordimaad).
Vajadusel saab ehitusmäärusega samuti täpsustada maakasutuse sihtotstarvete alaliike kas siis
väikeelamumaa või haljasmaa jne, kuid ei saa määrata maakasutuse sihtotstarbe liiki, mida Saare
maakonna rannaala tsoneeringuga pole lubatud.
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Tabelis 5 (lk 18) toodud lubatud maakasutuse sihtotstarvete liikide kõrval on Saare maakonna
rannaala tsoneeringus toodud soovituste alusel käesoleva planeeringuga
rannavööndis2
keelatud uute järgmiste maakasutuse sihtotstarvete alaliikide määramine:
• korruselamumaa (EK) - kolme- või enamakorruseliste korterelamute maa;
• aiandus- ja suvilakruntide maa (Ak ja Sk) - kuni 1 ha suurune
suvilakrunt;
• kaubabaaside, turustusorganisatsioonide jt. hulgimüügiettevõtete maa;
• kokkuostuladude ja -laoplatside maa;
• jäätmehoidlatemaa.

aiandus - või

Tabel 5. Maa-alade reserveerimine (alade maakasutuse põhisihtotstarbed ja nendes sisalduvad
katastriüksuste sihtotstarvete liigid)

Üldkasutatav ala

Kaitstav ala

E
+
+

T

P1

A

H

+
+

Riikaitseline ala

Puhkeala hoonete
Ehitamise õiguseta

Elamumaa
Ärimaa
Tootmismaa, mäetööstusmaa
Sotsiaalmaa
Transpordimaa
Jäätmehoidla maa
Riigikaitsemaa
Kaitsealune maa
Maatulundusmaa

Tootmismaa

Katastriüksuste
sihtotstarvete liigid

Elamumaa

Alade põhisihotstarvete liigid

R

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

Käesoleva
planeeringuga
määratakse Saare maakonna
rannaala tsoneeringus toodud
soovituse alusel jätkuvalt riigi omandis olevatel maade, mis jäävad rannavööndisse maakasutuse
sihtotstarbeks maatulundusmaa, ilma hooneta ehitamise õiguseta, või üldmaa. Sellega
tagatakse
laiema
avalikkuse
huvid
ja
leevendatakse
survet
eramaadele
rannaalal.Alljärgnevalt on toodud maade reserveerimine Orissaare vallas.

2

rannavöönd – ala veepiirist maismaa poole kuni esimese riigimaanteeni
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6.1.1

Elamualade reserveerimine

Saavutamaks
parimat võimalikku tulemust on elamualade reserveerimisel kaalutletud
elamuehituspiirkondadeks sobivate kohtade eeliseid ja puudusi. Lisaks on arvestatud maakonna
planeeringuga (Saare maakonna planeering, 1999) ja juba olemasolevate elamupiirkondade,
töökohtade, sotsiaal- ning teenindusasutuste paiknemise ja kättesaadavusega.
Elamualana on reserveeritud järgmised alad:
• maa-alad Haapsu ja Pulli külades, Pulli neemel;
• maa-ala Laheküla külas, Maasi maalinna juures rannal;
• maa-alad Rannaküla ja Randküla külades, Rannaküla sadama lähistel.
Reserveeritud
tähisega E.
6.1.2

maad

on

kantud

kollase täis värviga

osaüldplaneeringu

kaardile koos

Puhkealade reserveerimine

Puhkealadele reserveeritakse alasid kahel põhimõttel, puhkeala hoonete ehitamise õiguseta ja puhkeala
hoonete ehitamise õigusega. Nimetatud alade erinevuse toob ära Saare maakonna rannaala tsoneering.
Hoonete ehitamise õiguseta puhkealad on reserveeritud järgnevalt:
•
•
•
•

maa-ala Kõinastu külas, Kõinastu laiu lõuna osas;
maa-ala Laheküla külas, Maasi maalinna ala;
maa-ala Pulli külas, Taaliku sadama juures;
maa-ala Rannaküla külas, sadamast idas.

Reserveeritud
tähisega P1.
6.1.3

alad on kantud rohelise täisvärviga osaüldplaneeringu

kaardile koos

Üldkasutatavate alade reserveerimine

Üldkasutatavate alade jaoks on reserveeritud maa-alasid järgnevalt:
•
•
•
•

maa-ala Lahekülas, Maasi maalinna juures;
maa-ala Orissaare alevikus (avalik supelrand Illiku laiul);
maa-ala Pulli külas (Taaliku avalik supelrand);
maa-ala Rannaküla külas (avalik supelrand).

Avalikud supelrannad ja supluskohad on kantud osaüldplaneeringu kaardile supleja tingmärgiga.
6.1.4

Tootmisala reserveerimine

Esmajärjekorras
suurehitised.

tuleks

kasutusele

võtta

juba

olemasolevad,

Tootmisalana on reserveeritud järgmised alad:
• maa-ala Pulli külas, Taaliku sadama ümbruses (sadama ala);
• maa-ala Rannaküla külas, sadama ümbruses (sadama ala);

endiste

majandite

keskuste
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• maa-ala Illiku laiul kopterite maandumisplatsi tarbeks (H3);
• maa-ala Mäekülas Maasi jäätmejaama maa.
Reserveeritud alad on kantud lilla täis värviga osaüldplaneeringu kaardile koos tähisega T.
Käesoleva planeeringuga reserveeritakse tootmisaladena ka maavarade maardlad, mis on vastava
tingmärgiga kantud osaüldplaneeringu kaardile.
6.1.5 Veekogude ala
Käesoleva osaüldplaneeringuga reserveeritakse:
• kõikide supelrandade juurde veeala planeeringukaardil näidatud piirides;
• kõikide sadamate juurde, kus ei ole määratud sadama akvatooriumi piire, reserveeritakse veeala
planeeringukaardil näidatud piirides sadama akvatooriumi tarbeks.
Reserveeritud veekogude alad on kantud sinise ruudulise alana osaüldplaneeringu kaardile koos
tähisega V.
Reserveeritud
Vallavalitsusega.

veekogude

aladel

tuleb

kõik

tegevused

kooskõlastada

Orissaare

6.1.6 Avalikuks kasutamiseks määratud teed
Käesoleva üldplaneeringuga määratakse avalikult kasutatavateks teedeks järgmised kallasrajale viivad
teed:
1. Parkla tee;
2. Karjamaa tee;
3. Sauna tee;
4. Maasi tee;
5. Supluse tee;
6. Pulli sadama tee (5500071);
7. Orinõmme tee põik;
8. Pulli panga tee;
9. Jaani väljapääs;
10. Rannaküla sadama tee;
11. Hindu mereäärne tee;
12. Maasilinna tee.
Nimetatud teed on kantud üldplaneeringu kaardile ja varustatud eelpool toodud järjekorra numbritega.
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6.2

Säilitamisele kuuluvad alad

Mitmed piirkonnad vallas on juba praeguseks väljakujunenud säilitamist väärivatena. Osades neist
kehtivad õigusaktidega
kehtestatud
piirangud, osades
mitte. Lähtude nende alade
väljakujunenud ilme säilitamise soovist ongi seal ehitus- ja elu tegevuse reguleerimiseks kehtestatud
mõningad täiendavad vallapoolsed tingimused.
Käesoleva planeeringuga sätestatakse, et maastikus asetsevad silmapaistvad üksikpuud või
puudegrupid (puude tüve läbimõõt, 1,3 m kõrgusel, alates (0,2) 0,3-0,5 m – olenevalt
liigist erineb), mis ei ole riikliku kaitse all, on olulised maastikuelemendid ning kõik
toimingud nendega tuleb kooskõlastada Orissaare Vallavalitsusega.
Osaüldplaneeringu kaardil ja planeeringu peatükis 6.4.2 on toodud looduskaitse all olevad
üksikobjektid. Kuni looduskaitseseaduse kohase kaitseeeskirja kinnitamiseni on nende objektide
valitsejaks volitatud Saaremaa Keskkonnateenistus. Üksikobjekti kaitse alla võtmise otsusega
moodustub selle ümber kuni 50 m kauguseni piiranguvöönd, kui kaitseeeskirjaga ei sätestata teisiti.
Kõik tegevused seoses nende üksikobjektidega tuleb kooskõlastada objektide valitsejatega.
Kaitsealused
üksikobjektid
on kantud
kaardile vastavalt EELIS
(Eesti
Infosüsteem – Looduskaitseregister): KeM Info- ja Tehnokeskusest pärit andmetele.
6.2.1

Looduse

Kaitseala

Orissaare
vallas
pole
käesolevaks
hetkeks
ühtegi
looduskaitseala.
Käesoleva
üldplaneeringuga nähakse ette võtta kaitse alla Orissaare vallas uus kaitseala - Säärenõmme
looduskaitse ala, mille piirid on toodud üldplaneeringu kaardil.
Kavandatav Säärenõmme looduskaitse
looduskaitsealuse liigi kaitseks.
6.2.2

ala

luuakse

vanade

loometsade

ja

I

kategooria

Vääriselupaigad

Vääriselupaikadena käsitletakse käesolevas planeeringus:
Vanad loodusmetsad ja laialehelised metsad on valdavalt käesoleva osaüldplaneeringuga
haarataval territooriumil, st kogu valla 26-st tervelt 21.
Siin nad on koos lühikirjeldusega.
• Rannaküla küla Pikana sarapikud, kastiloo kasvutüüp, vanad sarapuud, kivikülvid,
asuvad Pikana maaüksusel;
• Jaani küla loometsad, asuvad RMK Kiriku maadel, kastiloo kasvutüüp, kiviaiad;
• Rannaküla Rämmi loomets, kastiloo kasvutüüp, piirneb metsaserva põlluga, asuvad Rämmi
talu maadel;
• Hindu küla loometsad, asuvad Tamme, Tammeääre ja RMK maadel, kastiloo kasvutüüp;
• Liigalaskma
küla loometsad,
leesikaloo kasvutüüp,
asuvad
Käänu
ja Koosi
maaüksustel;
• Pulli küla loometsad, kastiloo ja leesikaloo kasvutüübid, asuvad RMK maal;
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•
•
•
•
•
•

Liigalaskma küla Rusniku loomets, kastiloo kasvutüüp, asuvad Rusniku talu maal;
Tumala küla sarapikud, naadi kasvutüüp, asuvad Kirevere maaüksusel;
Raugu küla Mihkli loomets, kastiloo kasvutüüp, asub Mihkli maaüksusel;
Raugu küla loomets, kastiloo kasvutüüp, asub Põlde maaüksusel;
Randküla laialehine mets, sinilille kasvutüüp, asub Anne ja Jaani maaüksustel;
Tumala laialeheline mets, naadi kasvutüüp, asub Kopli maaüksusel.

Vanade loodusmetsade ja laialeheliste metsade enamik on haaratud NATURA 2000 alasse või
rohevõrgustiku alasse.
Puiskarjamaad ja puisniidud asuvad rannikualal Hindu küla rannikul, Rannakülas, Võhma külas,
Mäekülast läänes.
Loopealsed asuvad Lahekülas, Maasi külas, Liigalaskma külas, Kõinastu läänerannikul.
Rannaniidud asuvad Rannaküla, Hindu küla rannikul, Kõinastu saarel ja Kõinastu leedel, Jaani ja
Haapsu küla rannikul.
Aruniidud suuremad asuvad kõige idapoolsemas valla servas Väikese Väina kallastel.
Osaüldplaneeringu kaardil on aladena näidatud vääriselupaikade asukohad rohelise värviga,
mida ümbritseb pruun piirjoon.
Käesoleva planeeringuga sätestatakse nende kasutus-, kaitse- ja uuesti kasutusele võtmise tingimused:
• teadvustada püsielanikele ja külalistele väärtustatud elupaikade asukohti ja tutvustada infot nende
kohta;
• raieload saab keskkonnateenistuse
metsaspetsialistide kaudu, süsteem kaitseb ja
teadvustab loodusmetsi;
• puiskarjamaadel, loopealsetel, rannaniitudel ja aruniitudel on parim valik esivanemate eeskujul
jätkata järjepidevat hooldust;
• keelatud on taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamine, lupjamine, kündmine ja külvamine;
• puisniitude olemasolu aluseks on iga-aastane õigeaegne (mitte enne 1. juulit) niitmine, koos heina
riisumise ja äravedamisega;
• rannaniitude hooldamisel on oluline karjatamine, vähemal määral ka niitmine;
• toetada eelduste loomist rannaniitude karjatamiseks, vastasel korral panevad lagled otse
põldudele;
• linnupesade kaitseks soovitatakse alustada karjatamist või ka niitmist mitte enne
15. juunit;
• halvim variant on kinnikasvamine, seda tuleb vältida;
• loopealsed (ehk alvarid ehk valdavalt kadastikud), on saarte maastikupildile kõige
omasemad kooslused, tuleks lambakasvatuse abil hoida kinnikasvamisest;
• mitte mingil juhul lubada 1950. a metsastamise kordumist;
• loopealsete taastamiseks raiuda välja puud ja harvendada põõsad, siis karjatada;
• kuna säilinud aruniite on vähe, siis nende igaaastane niitmine on oluline;
• keelatud on aruniitude väetamine;
• aruniite mitte niita enne 1. juulit;
• uute asustusalade rajamist väärtustatud elupaikadesse vältida;
• vältida uute teede rajamist väärtustatud elupaikadesse;
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• välistada ei ole mõtet üksikelamute rajamist puiskarjamaade, puisniitude serva aladele, kuna
elanikud hakkavad siis neid hooldama;
• leida võimalusi ja propageerida võsastunud ja metsistunud pärandkoosluste korrastamiseks ja
uuesti kasutuselevõtmiseks;
• alustada maastikuhoolduskavade koostamist, mis on aluseks koosluste säilimisele ja
taastamisele. Nende põhjal kavandatakse hoolduseks vajalikke meetmeid, samuti on need
aluseks arendus - ja majandustegevuse korraldamisel.
Tegevused
nendel aladel tuleb kooskõlastada
Keskkonnateenistusega.
6.2.3

Orissaare Vallavalitsusega

ja Saaremaa

NATURA 2000 alad

Lähtuvalt Euroopa Liidu liikmesriike ühendava NATURA 2000 võrgustiku loomisest on käesoleva
üldplaneeringu lisas 1 toodud Saare maakonnas selekteeritud Orissaare valla rannaalale jäävad
NATURA 2000 alad.
6.2.4

Väärtus likud maastikud

Väärtuslik maastik on lühidalt öeldes mitmekesise maakasutuse ja taimestikuga ilus
maastik, kus leidub nii kohalikku identiteeti loovaid ajaloolisi elemente kui sobivaid elupaiku
erinevatele taimedele, loomadele ning teistele elusolenditele.
Oluline on, et seadustega kaitse alla võetud alade kõrval oleks esindatud väärtuslik maastik ka
väljaspool kaitsealasid. Väärtuslike maastike väljaselgitamine on alu seks hoolduskavadele ning
kaitse- ja kasutustingimustele, on alusmaterjaliks detailplaneeringute koostamisel ja saab
olla aluseks turismimarsruutide koostamisel ja matkaradade kujundamisel ning olla
inspiratsiooniks ja abiks kohalikele elanikele, kes tahavad hoida oma kodukandi maastike väärtusi ja
omapära.
Andmed valitud alade kohta on pärit Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituudi poolt
koostatavast
Saare
maakonna
teemaplaneeringust Saaremaa väärtuslike kultuurmaastike
hindamine (koostamisel). Mainitud teemaplaneering valmib iseseisva tööna.
Tuginedes koostatavale maakonna teemaplaneeringule ja käesolevale üldplaneeringule käsitletakse
maakondliku
tähtsusega väärtuslikke maastike käesolevas üldplaneeringus järgmiselt:
Orinõmme maastik – ala hõlmab ka Maasi maalinna alasid. Alasse jäävad valla miljööväärtuslikud
hoonestusalad
Orinõmme
ja Liigalaskma külad, Orinõmme-Liigalaskma NATURA 2000
ala, Maasi maalinna ümbritsev ala, kõrge geobotaanilise kooslusega pärandkooslused ja
vääriselupaigad;
Orissaare maastik – ala hõlmab Orissaare alevikku; alaga on ka seotud rahvafolkloori lood
(Suure Tõllu lood);
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Kohaliku
järgmiselt:

tähtsusega

väärtuslikud

maastikud

määratakse

käesoleva

planeeringuga

tulenevalt maakonna teemaplaneeringust:
Haapsu –
Võhma maastik
– ala hõlmab loodusväärtusi (Pulli pank, vaated merele),
kultuuri ja traditsioonilisi arhitektuuri näiteid (Jaani kalmistu ja kirik).
käesoleva planeeringuga:
Rannaküla - Randküla-Hindu küla ala, mis hõlmab miljööväärtuslikke hoonestusalasid Rannaküla
küla ja Randküla küla, Randküla oja suudmealale jääva NATURA 2000 ala, Randküla küla
ja Randküla oja vahele jääva kõrge geobotaanilise väärtusega pärandkoosluse.
Tumala ala, jääb Tumala -Väike Väin teest lääne suunas, hõlmab Tumala NATURA 2000 ala,
sisaldab vääriselupaika, kõrge geobotaanilise väärtusega pärandkooslusi.
Väina tammi väärtuslikuks maastik - kõige idapoolsemat ala Orissaare valla rannikualal, st
Väikse Väina NATURA 2000 alasse haaratud olulist linnukaitse ala Orissaare valda
sissesõidul Tumala -Väike Väina tee ja mere vahele jääv ala koos kogu Saareküla -Tornimäe-Väike
Väina teest idapoole jääva mereni ulatuva alaga. Nimetatud väärtuslik maastik on kaetud
valdavalt rohttaimestikuga ja kasutatakse suures osas rannakarjamaana. Kuna puid ei kasva, siis on
avatud ilusad vaated Väikesele Väinale.
Väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused:
• piirkonna loodusturismi potentsiaali ja loodusväärtuste säilimise seisukohast on tähtis
• vältida pärandmaastikena väärtuslike poollooduslike koosluste loopealsete ja puisniitude
kinnikasvamist, leida võimalusi nende alade säilitamiseks, taastamiseks ja hooldamiseks;
• säilitada valla väärtuslikud maastikud ja nendega seonduvad objektid eksponeeritavatena
ja minimiseerida turismiga seotud halvendavaid mõjusid;
• kasutult seisvate ja lagunevate maastike üldilmet risustavate hoonerühmadele otstarbe leidmine ja
korrastamine või likvideerimine;
• leida võimalusi nende alade säilitamiseks, taastamiseks ja hooldamiseks;
• teadvustada kohapeal väärtuslikke maastikke ja nende elemente;
• avada võimalusel ilusaid vaateid, puhastades võsast ja väheväärtuslikest puudest;
• rajada matkaradu, alustades Orinõmme rikkalikust maastikust;
• säilitada olemasolev teede paiknemine;
• hoonete paiknemine (asustusstruktuuri väärtustamine);
• erinevast ajastust pärinevad hooned (arhitektuuriline väärtustamine);
• ajalooline kõlvikute jaotus, paiknemine ja suurus (maakasutuse väärtustamine;
• kultuuriloolised, tuntud isikutega seotud kohad (kultuuripärandi väärtustamine);
• pargid, üksikud puud ja puude grupid põldudel, haljastus, metsaribad (loodus likkuse
väärtustamine).
Väärtuslikud maastikud on kantud üldplaneeringu kaardile.
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6.2.5 Roheline võrgustik
Käesoleva
planeeringuga
määratakse rohevõrgustiku
alused ja paiknemine arvestades
Saare maakonna rannaala tsoneeringus toodut ja valminud metoodikat (Sepp, Jaagomägi 2002).
Roheline võrgustik on planeerimisalane mõiste, mis funktsionaalselt täiendab kaitsealade, sh
NATURA 2000 alade võrgustikku, ühendades neid metsade ja soode, samuti looduSlikus
seisus olevate ribastruktuuride ja astmelaudade kaudu üksteisega.
Võrgustik koosneb suurematest tuumikaladest ja neid ühendavatest koridoridest. Rohelisse
võrgustikku kuuluvad kõnnumaad, sood, metsad, looduslikud rohumaad, järved ja rannikumeri.
Kaitsealad on rohelise võrgustiku tuumikuks. Võrgustikku kuuluvaiks võib lugeda ka ajalooliselt
väljakujunenud pärandkultuurmaastikke. Võrgustiku sihipärase kujundamisega taotletakse:
• keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine inimesele vajalikul tasemel;
• väärtuslike looduskoosluste kaitse;
• looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning looduslike alade
ruumilise kättesaadavuse tagamine.
Roheline võrgustik koosneb tuumaladest ja neid ühendavatest koridoridest.
Tuumalad sisaldavad olulisi elupaiku ja kasvukohti,
liigipopulatsioonidele. Näiteks raba - ja metsamassiivid.

mis tagavad

soodsad tingimused

Tugialad on piirkonnad, millele süsteemi funktsioneerimine valdavalt toetub. Need on
ümbritseva suhtes kõrgema väärtusega alad. Seal paiknevad ümbritseva süsteemi
seisukohalt kõige olulisemad elemendid, näiteks kaitsealad, loodus- ja keskkonnakaitseliselt
väärtustatud alad, suured looduslikud alad jne.
Võrk on kogum koosnevad riba - ja joonstruktuuridest, ehk koridoridest , ribastruktuuride lõikumisel
tekkivatest sõlmedest, eraldatult paiknevatest astmelaudadest ja üleminekualadest, ehk puhvritest.
Võrgustiku elemendid on tugialadest vähem massiivsed ja kompaktsed ja ajas kiiremini muutuvad ja
muudetavad. Koridoridena toimivad tavaliselt maastiku joonelemendid - võsaribad, jõeorud, samuti
suuremad või väiksemad omavahel ühendatud metsaosad, mis võimaldavad nii taime - kui
loomaliikidel jõuda ühelt tuumalalt teisele.
Käesolevas Orissaare valla rannikuala osaüldplaneeringus käsitletaval
valdavalt kohaliku rohelise võrgustiku tasandiga ning selle moodustavad:

alal

on

tegemist

Maakondliku tähtsusega tugialad:
Ööriku-Võhma-Kavandi ala koos Rannaküla RMK metsaga. Rannaala planeeringuga on alast
haaratud 553 ha. Ala piiridesse jäävad sinilille kasvutüübiga laialehelised metsad ja kastiloo
loometsad; vääriselupaigad.
Järveküla järvede ala. Pindala 195,8 ha. Tegemist on tuumalaga, millest suurem osa alast jääb Leisi
valda.
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Kohaliku tähtsusega tugialad:
Säärenõmme NATURA 2000 ala koos Säärenõmme RMK metsaga. Pindala 408 ha. Tugialas
asub kolm merikotka pesa, millel on kaitseala moodustamisel. Viis vääris elupaika,
loometsad. Sellel ala on kavandamisel looduskaitseala, mis saab olema esimene looduskaitseala
Orissaare vallas (vt peatükk 11.2 ).
Orinõmme –Liigalaskma NATURA 2000
ala. Pindala 347 ha.
Tugialal
laialehelised metsad, soostunud ja soo-lehtmetsad, lood, puisniidud ja puiskarjamaad.

asuvad vanad

Tumala NATURA 2000 ala koos RMK metsaga. Pindala 322 ha. Tugialal asuvad sarapikud ja
laialehelised metsad, vääriselupaigad. NATURA 2000 alal vanad loodus metsad, kadastikud, kuivad
niidud lubjarikkal mullal, puisniidud, kaunis kuldking.
Riigimets Hindu külas . Pindala 44,5 ha. Ala on küll väike kuid valla seisukohalt oluline, sest selles
paikneb 5 loometsa vääriselupaika.
Võrgustiku koridorid:
Taaliku peakraavi koridor
alaga, ala laius 400 m.

-

ühendab Säärenõmme tuumala Väikese Väina NATURA 2000

Mäeküla koridor - ühendab Tumala NATURA 2000 ala Liigalaskma-Orinõmme NATURA 2000
alaga, keskmine laius 570 m.
Ööriku koridor - ühendab Säärenõmme tugiala Ööriku-Võhma-Kavandi tugialaga. Keskmine laius
500 m.
Rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine:
Rohelise
võrgustiku
aladele üldiste kasutustingimuste
seadmisel
tuleb arvestada
NATURA 2000 aladele seatud kasutustingimustega. Aladele, mis ei kuulu NATURA 2000 hulka ja
mis aitavad tagada piirkonna looduslike protsesside toimimise ja jätkumise on
kasutustingimuste seadmisel peaeesmärgiks hoida looduslikku seisundit.
Tugialade üldised toimimist tagavad tingimused:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tugialadele ei rajata uusi asustusalasid;
olemasolevate kasutusalade intensiivsust ei suurendata;
olemasoleva maakasutuse intensiivsus on võimalikult madal ja säästev;
metsa majandamine on võimalikult ala ökoloogilist eripära ja olusid arvestav ning lähtub heast
metsamajandamise tavast;
looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus ei tohi langeda alla 90%;
enne asustuse laienemist ja maakasutuse muutumist tugialadel hinnatakse mõju keskkonnale ja
rohelise võrgustiku toimimisele;
tugialadele ei rajata tööstus - ja tootmisobjekte;
infrastruktuuri objektide kavandamisel peab vältima tugialade killustumist;
tugialadel täpsustatakse vajadusel maakasutus - jm tingimusi detailplaneeringutega.
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Rohelise koridori toimimist tagavad tingimused:
• rohelises koridoris säilitatakse olemasolevaid looduslikke alasid;
• vältida
paisude
rajamist rohelise koridori staatuses olevatele vooluveekogudele, kui see
halvendab rohelise koridori toimimist;
• uuringutega põhjendatud paisude rajamisel kasutada kalatreppe, et oleks tagatud kalade
liikumine;
• ojade, jõgede ja peakraavide kaldad tuleb säilitada võimalikult looduslikena;
• kallaste hooldamine ei tohi muuta veekogude looduslikku seisundit;
• vooluveekogudel ei tohi muuta vee keemilist ja füüsilist kvaliteeti;
• veekogude
kuju (voolusängi
kuju) muutmine
on eelneva uuringust tuleneva
põhjenduseta keelatud.
6.2.6 Väärtuslikud põllumaad
Olukorras, kus maailma rahvaarv pidevalt kasvab ja 1/3 maakera rahvastikust nälgib, kuid põllumaa
suurendamisel on piirid, tuleb hakata senisest suuremat tähelepanu pöörama väärtusliku
põllumaa heaperemehelikule majandamisele.
Orissaare vallas võib lugeda väärtuslikeks põllumaadeks alasid, kus hindepunkt ületab 40 punkti.
Alad on kantud Orissaare valla rannaala osa-üldplaneeringu kaardile. Orissaare valla rannaala
käesoleva planeeringuga haaratud alal asuvad väärtuslikud põllumaad:
• Põripõllu külas Tumala -Väike Väin tee ja Tornimäe-Saareküla tee vahelisel alal asuvad
põllumaad;
• Maasi ja Laheküla külas Orissaare-Leisi-Mustjala tee ja Väikese Väina vahelisel alal asuvad
põllumaad;
• Orinõmme külas taluhoonetest põhjasuunas asuvad põllumaad;
• Liigalaskma külas põllumaa hajali asuvate talude vahel;
• Taaliku külas talude vahelisel alal asuvad põllumaad Tagavere-Taaliku tee idapoolses küljes;
• Haapsu külas põllumaad mõlemal pool Orissaare-Leisi-Mustjala teed;
• Randküla
külas miljööväärtusega
hoonestusalast lõuna suunas ja Orissaare-LeisiMustjala teest Randküla oja idapoolsele kaldale jäävad põllumaad;
• Kavandi külas Tagavere-Randküla teest mõlemale poole jäävad põllumaad;
• Raugu külas tees valdavalt lõunapoole talude juurde jäävad põllumaad;
• Hindu külas hajali asuvate talude juurde jäävad põllumaad.
Kaitse- ja kasutustingimused väärtuslikel põllumaadel:
• väärtuslikud põllumaad peavad jääma põllumajanduslikku kasutusse;
• looduskeskkonna säilimise ning muldade struktuuri parandamise ja viljakuse suurendamiseks
hakata kasutama täppisviljelust;
• viia loomade arvukus kooskõlla põllupinna suurusega;
• põldude sobiva mikrokliima hoidmiseks säilitada põldudevahelised metsatukad;
• säilitada piirkonnale omane põllumajandusmaastik ja kultuuripärand;
• vältida hoonete rajamist väärtuslikele põllumaadele;
• vältida teede rajamist väärtuslikele põllumaadele;
• teadvustada põllumaade väärtust;
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• vältida põllumaade võsastumist.
6.2.7

Muinsuskaitse objektid

Tähtsamaks muinsuskaitse alaks Orissaare vallas on Maasi linnus, kui väärtuslik kultuurimälestis ja
perspektiivikas turismiobjekt. Maasilinn kuulub 14. juulist 2000. a Orissaare vallale tänu
ostueesõiguse kasutamisele.
Maasi linnuse ehitusega alustati peale Jüriöö ülestõusu 1345. a. Suuremad ehitused tehti 1518. a.
1558. a alanud Liivi sõja ajal kartsid taanlased, et ei suuda Kuressaare ja Maasi linnust
mõlemat kaitsta ja purustasid Maasi linnuse.1568. a ja 1575. a vallutasid linnuse rootslased ja
et seda edaspidi vältida, andis Taani kuningas Frederik II 11. augustil 1576. a käsu Maasilinn hävitada.
Sellest ajast ongi linnus varemetes seisnud.
Väliuuringute põhjal on Maasilinnas tegemist laiendatud elutorn-tüüpi peahoonega, mis on
ümbritsetud ebakorrapärase nelinurkse ringmüüriga, mille loode -, kirde- ja kagukülje vastas on
paiknenud ülejäänud hooned. Peahoone (välismõõtmetega 46,9 x 12,2 m) on rajatud kahes etapis.
Vanemaks on läänepoolne 20,8 m pikkune kahe piilariga osa, millele on hiljem lisatud 26,1 m
pikkune juurdeehitus, kus asuvad ka mantelkorsten ja hüpokaustahi. Seinte paksus kõigub 2,1-3,0 m
piires. Mõlemad pooled on olnud kolmekorruselised. Tänaseks on neist varemetena säilinud 7,5 ja 8,0
m kõrgune osa.
Maasilinna arendustöid alustati 17.12.2001. a ja eesmärgid olid:
•
•
•
•
•

Maasilinna olemasoleva osa säilitamine, konserveerimine, restaureerimine;
avada (välja kaevata Maasilinn koos siseõue ja ringmüüriga (osaliselt);
kindlaks teha ja avada kunagine sissekäik Maasilinna siseõuele;
pakkuda Maasilinna erinevateks tegevusteks nii sammassaalides kui siseõuel;
arendada Maasilinn Maasi puhkepiirkonna keskuseks.

Praeguseks on olulisemad tulemused:
•
•
•
•
•

täielikult on avatud peahoone I korrus;
täielikult on avatud trepikäigud;
avatud on käiguteed (ringteed);
peahoone olemasolev osa on kaetud katusega;
purunenud võlvlagi on parandatud.

Edaspidised arengud on seotud detailplaneeringu koostamise vajadusega.
Käesoleva
võtmist:

üldplaneeringuga

nähakse

ette kahe uue muinsuskaitse

objekti kaitse alla

Jaani kirik . Üks väheseid Põhjasõja eelseid barokseid maakirikuid Eestis, maalilise asukohaga mere
lähedal. Paekivist kiriku ehitamist alustati 1675. a. Merelt vaate tagamiseks tuleb kehtestada
kaitsevöönd.
Taaliku mõisa peahoone. Kõige autentsemalt säilinud Saaremaa puidust mõisahoone, mille
rajamise ajalugu ulatub 16. sajandisse.
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Laasu tuulik. Suhteliselt hästi säilinud arhitektuurse väärtusega ehitis. Kaitse alla võtmise ettepaneku
on teinud Muinsuskaitseamet.
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6.3

Senise maakasutuse säilitavad alad

Käesoleva
osaüldplaneeringuga
maakasutuse
sihtotstarbeid
ei
määrata väljaspool
detailplaneeringu kohustusega alasid ning planeeringulahendusena toodud reserveeringu alasid ning
sihtotstarvete määramine ja muutmine nendel aladel ei ole osaüldplaneeringu muutmise aluseks.
Sihtotstarbe määramisel või muutmisel väljaspool detailplaneeringu kohustusega alasid ja
planeeringu lahendusena toodud reserveeringu alasid lähtutakse Saare maakonna
rannaala
tsoneeringus toodud põhimõtetest ja maakatastriseadusest (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).
Maareformi ajal õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel, maa ostueesõigusega erastamisel, vaba
metsamaa ja põllumajandusmaa erastamisel ning maa riigi omandisse jätmisel määrab maa
sihtotstarbe Orissaare Vallavolikogu senise maakasutuse alusel.
Ehitamise aluseks nendel aladel on projekteerimistingimused, kui käesolev planeering või Orissaare
valla ehitusmäärus ei sätesta teisiti.

6.4

Kehtivad piirangud

Rannaalal kehtivatest piirangutest on ülevaade Saare maakonna rannaala tsoneeringu eriosas
Seaduslikud piirangud (2003) ja selle lisas Seaduslikud piirangud. Täiendatud novembris 2004
(2004) mis on Orissaare valla rannaala üldplaneeringu üheks lähtedokumendiks.
Käesolevas üldplaneeringus on toodud piirangud, mis puudutavad otseselt Orissaare vallas asuvaid
objekte ja kavandatud tegevusi.
Nimetatud on piirangut kehtestav seadusakt ning piirangu üldiseloom. Täpsemaks piirangute
rakendamiseks või nendega põhjalikumalt tutvumiseks on vajalik seadusaktidega vahetult
tutvuda.
6.4.1

Riikliku kaitse all olev mälestis ja selle kaitsevöönd

Alus:
171);

Muinsuskaitseseadus (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004, 25,

Kultuuriministri 19.04.1997. a määrus nr 3, Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 1997, 65, 355) muistise jrk nr nimekirjas: 1, 2;
Kultuuriministri 01.09.1997. a määrus nr 59, Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 1997, 169-171,
954) - muistise jrk nr nimekirjas: 3;
Kultuuriministri 27.10.1998. a määrus nr 25, Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 1998, 342/343,
1397) - muistise jrk nr nimekirjas: 4, 5.
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 tunnistatud
mälestiseks. Mälestised liigitatakse: arheoloogia-, arhitektuuri-, kunsti-, tehnika- ja ajaloomälestisteks.
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Käesoleva planeeringuga haaratud alal asuvad järgmised muinsuskaitseobjektid:
Jaani kalmistu - reg. nr 4141, asub Jaani külas;
Tumala mõisa kalmistu kabeli varega - reg. nr 4146, asub Tumala külas;
Kivikalme - reg. nr 12569, asub Taaliku külas;
Maasi ordulinnuse varemed bastioni ja vallikraaviga - reg.
Laheküla külas;
5. Rannaküla küla lindla - reg. nr 21033, asub Rannaküla külas.
1.
2.
3.
4.

nr 21032, asub

Mälestise ja mälestise tähise hävitamine või rikkumine on keelatud.
Kinnismälestise kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd, millele laienevad kaitsekohustuse
teatises esitatud kitsendused. Kui mälestiseks tunnistamise aktis ei ole märgitud teisiti, on
kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise välis kontuurist või piirist arvates.
Kalmistul paiknevale kinnismälestisele kaitsevööndit ei kehtestata.
Muinsuskaitseala võib koosneda kinnismälestistest või kinnismälestistest ja teistest asjadest,
mis koos maa-ala ja loodusobjektidega ning tänavatevõrgu, hoonestuskvartalite ja kruntide
(kinnistute) struktuuriga moodustavad kultuuriväärtusliku terviku.
Muinsuskaitseameti loata on mälestise ja selle kaitsevööndi alal keelatud:
• maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine ning muud mulla ja ehitustööd;
• puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine.
Mälestise omanik või
valdaja on kohustatud:

valdaja vastutab mälestise säilimise eest. Mälestise

oma nik või

• mälestist hooldama;
• järgima kaitsekohustuse teatises kindlaksmääratud kitsendusi;
• viivitamata teatama Muinsuskaitseametile ja vallavalitsusele mälestist kahjustavatest muutustest
ning mälestise valduse kaotamisest tema tahte vastaselt;
• võimaldama muinsuskaitset korraldava organi ametnikul või Muinsuskaitse ameti volitatud isikul
mälestist üle vaadata;
• säilitama ja korras hoidma mälestise tähist;
• teatama Muinsuskaitseametile mälestise pärimisest, piiratud asjaõigusega koormamisest või
hoiule andmisest.
Muinsuskaitseameti ning vallavalitsuse loata on kinnismälestisel keelatud järgmised tegevused:
•
•
•
•
•
•

konserveerimine, restaureerimine ja remont;
ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise teel, ning lammutamine;
katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täis ehitamine;
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;
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• 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.
Muinsuskaitseamet võib eelpoolnimetatud kitsendusi leevendada.
Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal asuva kinnis mälestise juurde on igaühel
vaba juurdepääs.
Eraõiguslik isik, kelle kinnisasjal mälestis asub või kelle kinnisasja tavakohane juurdepääsutee
mälestiseni viib, peab
tagama igaühe vaba läbipääsu mälestiseni päikesetõusust loojanguni.
Mälestiseks olevasse ehitisse või selle õue pääseb omaniku või valdaja lubatud ajal ja korras.
Muinsuskaitseamet võib
ohustatakse mälestist.

juurdepääsu

kinnismälestisele

piirata,

kui

vaba

juurdepääsuga

Mälestise omanikul või valdajal on õigus Muinsuskaitseametilt või tema kaudu saada
tasuta mälestisega seonduvat teaduslikku ja muud informatsiooni ning konsultatsioone
mälestise hooldamiseks ja kasutamiseks.
6.4.2 Riikliku kaitse all olevate loodusobjektide piirangud
Alus:
Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373, 2005, 15, 87; 22, 152);
Keskkonnaministri 01.12.2000.a, määrus nr 73, Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide
valitsemise volituste andmine (RTL 2001, 21, 282; 2002, 45, 620; 79, 1217; 2003, 46, 678; 679; 113,
1792);
Vabariigi Valitsuse 30.05.2000. a määrus nr 173, Kaitsealuste parkide kaitse-eekiri (RT I 2000, 43,
272);
Vabariigi Valitsuse 23.10.2003. a määrus nr 266, Riigi poolt kaitseala piiresse ulatuva või
kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamise kord (RT I 2003, 67, 460);
Keskkonnaministri 19.05.2004. a määrus nr 52, Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide
valitsemise volituste andmine (RTL 2004, 69, 1135);
Vabariigi Valitsuse 05.11.2002. a määrus nr 334, Laidevahe looduskaitseala kaitse alla võtmine ja
Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri (RT I, 2002, 93, 534).
Loodust kaitstakse looduse säilitamise seisukohalt oluliste alade kasutamise piiramisega, kaitse alla
võetud loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku isenditega ning kivististe ja mineraalide
eksemplaridega
sooritatavate toimingute reguleerimisega
ning loodushariduse ja teadustöö
soodustamisega.

Kaitstavad loodusobjektid on:
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•
•
•
•
•
•

kaitsealad;
püsielupaigad;
hoiualad;
kaitstavad looduse üksikobjektid;
kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid
kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

Kaitseala,
püsielupaiga
kaitseeeskirjaga.

ja

Orissaare valla käesoleva
looduskaitseobjektid:

kaitstava
planeeringuga

looduse
haaratud

üksikobjekti
alal

asuvad

kaitsekord
järgmised

määratakse
kaitstavad

1. Raugu tamm. Asub Raugu külas. Kaitse alla võetud Looduskaitse Valitsuse juhataja
käskkirjaga nr 25, 17.03.1959. a.
Mõõtmed:

ümbermõõt
kõrgus
võra algus
võra läbimõõt

4,53 m
13,5 m
6m
14 m

2. Oidika kadakas . Asub Hindu külas. Kaitse alla võetud Looduskaitse Valitsuse juhataja
käskkirjaga nr 25, 17.03.1959. a.
Mõõtmed:

ümbermõõt
Kõrgus
võra algus
võra läbimõõt

1,63 m
9,0 m
3,5 m
6m

3. Uuetoa kadakas. Kasvab Hindu külas Kaitse alla võetud Looduskaitse Valitsuse juhataja
käskkirjaga nr 25, 17.03.1959. a.
Mõõtmed:

ümbermõõt
kõrgus
võra algus
võra läbimõõt

0,89 m
7,2 m
2,3 m
4m

4. Kägi-Jaani tamm. Kasvab Kavandi külas. Kaitse alla võetud Looduskaitse Valitsuse
juhataja käskkirjaga nr 25, 17.03.1959. a. Kägi-Jaani tamm on Saaremaa suurim tamm.
Mõõtmed:

ümbermõõt
kõrgus
võra algus
võra läbimõõt

6,7 m
10 m
2,5 m
17 m

5. Kopli jalakas. Kasvab Kavandi külas Kaitse alla võetud Looduskaitse Valitsuse juhataja
käskkirjaga nr 25, 17.03.1959. a. Tegelikult on hoopis künnapuu, mis on meil kaitsealune
puuliik.
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Mõõtmed:

ümbermõõt
kõrgus
võra algus
võra läbimõõt

4,2 m
15 m
5m
14 m

6. Rämmi tamm. Kasvab Rannaküla külas. Kaitse alla võetud Kingissepa RTSN TK
otsusega nr 32, 03.04.1965. a.
Mõõtmed:

ümbermõõt
kõrgus
võra algus
võra läbimõõt

3,18 m
13 m
3,5 m
15 m

7. Nõlvaku tamm. Kasvab Põripõllu külas. Kaitse alla võetud Kingissepa RTSN TK
otsusega nr 8, 23.04.1974. a.
Mõõtmed:

ümbermõõt
4,44
kõrgus
21 m
võra algus
4,5 m
võra läbimõõt
22 m
Looduse üksikobjekti kaitse alla võtmise otsuse jõustumisel moodustub selle ümber 50 m raadiuses
piiranguvöönd, kui kaitse alla võtmise otsusega ei kehtestata piiranguvööndi väiksemat
ulatust. Looduse üksikobjektide rühma kaitse alla võtmisel moodustub selle ümber 50 m
laiune piiranguvöönd, kui kaitse alla võtmise otsusega ei kehtestata piiranguvööndi
väiksemat
ulatust. Üksikobjektide
rühma
ümbritseva
piiranguvööndi
sisepiir kulgeb
mööda
servmiste objektide välispunkte ühendavat mõttelist joont, kusjuures objektide rühma alune
maa kuulub samuti piiranguvööndisse.
Orissaare
vallas asuvate kaitsealade
Saaremaa keskkonnateenistus.

ja kaitstavate looduse

üksikobjektide

valitseja on

Kaitstava loodusobjekti valitseja ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava
loodusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit. Kaitstava
loodusobjekti valitseja võib koos kõlastamisel kirjalikult seada tingimusi.
Kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti ka itsevööndis ei või ilma
kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta:
•
•
•
•
•
•
•
•

muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
väljastada metsamajandamiskava;
kinnitada metsateatist;
kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
anda projekteerimistingimusi;
anda ehitusluba.

Looduskaitseseaduse järgi, kui liigi püsielupaik, välja arvatud asustamata tehispesa, ei ole kindlaks
määratud on selleks:
1) merikotka, madukotka ja kalakotka pesapuu ja seda ümbritsev ala 200 m raadiuses;
2) suur-konnakotka ja must-toonekure pesapuu ja seda ümbritsev ala 250 m raadiuses;
3) väike-konnakotka pesapuu ja seda ümbritsev ala 100 m raadiuses;
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4) kaljukotka pesapuu ja seda ümbritsev ala 500 m raadiuses;
5) väike-konnakotka ja suur -konnakotka segapaari pesapuu ja seda ümbritsev ala 250 m raadiuses.
Inimesel on keelatud viibimine:
1) kalju- ja merikotka püsielupaigas 15. veebruarist 31. juulini;
2) madukotka, kalakotka, suur- ja väike -konnakotka ning must-toonekure püsielupaigas 15.
märtsist 31. augustini.
Kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis või kaitstava looduse üksikobjekti juurde viivad
teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks ning nende olemasolu
korral peab kinnisasja valdaja tagama nimetatud ajal inimest juurdepääsu kaitstavale loodusobjektile.
Õuemaal, kus asub kaitstav looduse üksikobjekt, võivad teised isikud viibida kinnis asja valdaja
nõusolekul.
Ehitamisel tuleb tagada kaitsealuste liikide isenditele võimalikult ohutud elu- ja liikumistingimused.
Vastavalt Riigi poolt
kaitseala piiresse ulatuva või kaitstavat
loodusobjekti sisaldava
kinnisasja omandamise korrale võib riik omandada kaitstava loodusobjekti kaitse korraldamise
eesmärgil kinnisasja, mis:
•
•
•
•

osaliselt või täielikult paikneb kaitsealal;
sisaldab kaitstavat looduse üksikobjekti või paikneb osaliselt või täielikult selle kaitsetsoonis;
sisaldab kaitsealuse loomaliigi elupaika või paikneb osaliselt või täielikult selle kaitsetsoonis;
sisaldab kaitsealuse taimeliigi kasvukohta, kivistise või mineraali looduslikku leiukohta.

Kinnisasja omandamise menetluse algatamise õigus on keskkonnaministril või tema volitatud isikul.
Kinnisasja omanikule esitatavas ettepanekus peab olema märgitud:
•
•
•
•
•

selle kinnisasja andmed, mille omandamise on riik algatanud;
kinnisasjal paikneva kaitstava loodusobjekti kirjeldus;
kinnisasja hinnaettepanek koos maa väärtuse määramiseks tellitud eksperdi arvamustega;
ettepaneku kehtivuse aeg;
kinnisasja omandamise lisatingimused.

6.4.3 Hoiualade võrgustikust tulenevad piirangud
Alus:
Säästva arengu seadus (RT I 1995, 31, 384; 1997, 48, 772; 1999, 29, 398; 2000, 54, 348; 2005, 15,
87);
Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373, 2005, 15, 87; 22, 152);
Vabariigi Valitsuse 25.07.2000. a, korraldus
2000» aastateks 2000–2007 (RTL 2000, 88, 1337);

nr 622-k, Riiklik programm «Eesti NATURA
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Vabariigi Valitsuse 06.05.2003. a korraldus nr 267, Aastateks 2000-2007 koostatud riikliku
programmi "Eesti NATURA 2000" II etapi (2003-2007) tegevuskava kinnitamine (RTL 2003, 60,
847);
Euroopa Ühenduste Nõukogu Loodusdirektiiv 92/43/EMÜ, 22.07.1992. a, NATURA 2000 alade
kaitsekorraldus (EÜT L 206);
Keskkonnaministri 22.04.2004. a määrus nr 24, Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine
väljaspool kaitsealasid asuvatel NATURA 2000 võrgustiku aladel (RTL 2004, 49, 850);
Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. a korraldus nr 615-k, Euroopa Komisjonile esititav NATURA 2000
võrgustiku alade nimekiri (RTL 2004, 111, 1758).
Loodushoiualadeks valitakse alad loodusdirektiivi I ja II lisas olevate elupaigatüüpide ja liikide
elupaikade kaitseks. Välja tuleb neid valida niipalju, et oleks tagatud kõigi lisades nimetatud elu
paigatüüpide ja liikide säilimine pikemas perspektiivis.
Vabariigi Valitsuse korraldusega on Saare maakonnas Euroopa Komisjonile esitatava
NATURA 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekirjas: 1 linnuala ja 5
loodus ala Orissaare vallast. Täpsem ülevaade on toodud Lisas 1.
Keskkonnaministri 22.04.2004. a määrusega nr 24 on nendele aladele kehtestatud ajutised piirangud
ja valitsejaks määratud Saaremaa keskkonnateenistus. Määrusega rakendatud ajutised piirangud
kehtivad kuni määruses loetletud alade kaitse alla võtmiseni ja vastavalt looduskaitseseaduse §91 lg 2
kohaselt kuni 01.05.2007. a.
6.4.4 Avalikult kasutatavad veekogud, veekaitsevööndid ja veekogu äärsed ehituskeelu
ning piirangualad
Alus:
Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373, 2005, 15, 87; 22, 152);
Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95,
843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51,
352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280);
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; 105, 619;
2003, 85, 576);
Keskkonnaministri 14.02 1996. a. määrus nr 10, Lõheliste (lõhe, mereforell, jõeforell, harjus)
kudemis - ja elupaikade nimistu kinnitamine (RTL 1996, 25/26, 165; 1996, 72, 422; 1999, 24, 288).
Kallas on merd, järve, jõge, veehoidlat, oja, allikat või maaparandussüsteemi eesvoolu
ääristav ja erinõuete kohaselt kasutatav maismaavöönd, mida kaitstakse looduskaitseseadusega.
Läänemere kaldaid nimetatakse rannaks.
Rand või kallas, mida kaitstakse
looduskaitseseaduse tähenduses.

looduskaitseseadusega, ei ole kaitstav loodusobjekt

Tavaline veepiir on põhikaardil märgitud veepiir.
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Ranna või kalda kaitse eesmärk on:
• rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine;
• inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine;
• ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu
tagamine.
Veekogu avalik kasutamine: on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine ja
kalapüük seadusega sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku kasuta misega ei tohi rikkuda
võõral maatükil viibimist reguleerivaid seadussätteid.
Vabariigi
Valitsuse määrusega
Orissaare valla rannaala üldplaneeringu
kasutamiseks määratud veekogude nimekirjad on toodud tabelis 6 ja 7 (lk 33).

alal avalikuks

Ranna või kalda piiranguvööndi laius on:
• Läänemere rannal - 200 m;
• üle 25 km² suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul, kanalil ning veejuhtmel 100 m;
• kuni kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning kuni 25 km² suuruse valg alaga jõel, ojal,
maaparandussüsteemi eesvoolul, kanalil, veejuht mel, välja arvatud dreenid ja kollektorid, ning
allikal - 50 m.
Ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud:
• reoveesette laotamine;
• matmispaiga rajamine;
• jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, välja
arvatud sadamas;
• ilma kehtestatud detailplaneeringuta maa-ala kruntideks jagamine;
• maavara ja maa-ainese kaevandamine;
• mootorsõidukiga
sõitmine
väljaspool
selleks
määratud
teid
ja
radu
ning
maastikusõidukiga sõitmine,
välja arvatud tiheasustusalal
haljasala hooldustööde
tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki
veekogusse
viimiseks
ning
maatulundusmaal
metsamajandustöödeks
ja
põllumajandustöödeks.
Uue tiheasustusala moodustamine ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud. Erandi
võib teha Vabariigi Valitsus kohaliku omavalitsuse ettepanekul. Küla tiheasustusala laiendamine
ranna ja kalda piiranguvööndis võib toimuda ainult kehtestatud üldplaneeringu alusel.
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Tabel 6. Avalikult kasutatavad vooluveekogud Orissaare valla rannaalal

Nr

Kood

Veekogu nimi

Pikkus (km)/
valgala (km²)

1

11713

Võlupe jõgi

14/108

2

11723

Viira peakraav

15/31,2

3

11718

Randküla oja

4

11720

Taaliku peakraav

7/14,9

5

11721

Orinõmme kraav

14/108

7/28

Piirnagud
Piiranguvöönd
Ehituskeeluvöönd
Veekaitsevöönd
Kallasrada
Piiranguvöönd
Ehituskeeluvöönd
Veekaitsevöönd
Kallasrada
Piiranguvöönd
Ehituskeeluvöönd
Veekaitsevöönd
Kallasrada
Piiranguvöönd
Ehituskeeluvöönd
Veekaitsevöönd
Kallasrada
Piiranguvöönd
Ehituskeeluvöönd
Veekaitsevöönd
Kallasrada

Märkused
100 m
50 m
10 m
4m
100 m
50 m
10 m
4m
100 m
50 m
10 m
4m
50 m
25 m
10 m
4m
100 m
50 m
10 m
4m

On kantud lõheliste
kudemis- ja elupaikade
nimistusse

Tabel 7. Avalikult kasutatavad seisuveekogud Orissaare valla rannaalal
Nr

1

Kood

206220

Veekogu nimi

Järveküla järv

Pindala (ha)

60

Piirnagud
Piiranguvöönd
Ehituskeeluvöönd
Veekaitsevöönd
Kallasrada

Märkused
100 m
50 m
10 m
4m

Ehituskeeluvööndite ulatus: Vastavalt Saare maakonnaplaneeringule on Läänemere randadel 200 m
ehituskeeluvöönd.
Kalda-alade ilme säilitamiseks on avalike veekogude (vt tabel 6), kallastel 50 m laiune
ehituskeeluvöönd.
Kuni 25 km² suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul, kanalil ja veejuhtmel, välja
arvatud dreenid ja kollektorid, ning allikal - 25 m.
Küla selgelt piiritletaval kompaktse hoonestusega alal 50 m, välja arvatud juhul, kui see asub kuni 25
km² suuruse valgalaga jõe, oja, maaparandussüsteemi eesvoolu, kanalil või veejuhtme kaldal.
Rannal ja järve või jõe kaldal metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi
piirini.
Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.
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Ehituskeeld ei laiene:
• hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele, mis ei jää
veekaitsevööndisse;
• kalda kindlustusrajatisele;
• supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele;
• maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile;
• olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on
väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist;
• piirdeaedadele.
Ehituskeeld ei
kavandatud:

laiene

kehtestatud

detailplaneeringuga

või

•
•
•
•
•
•
•

pinnavee veehaarde ehitisele;
sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele;
ranna kindlustusrajatisele ;
hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele;
kalakasvatusehitisele;
riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse ehitisele;
tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud
olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele;
• tehnovõrgule ja -rajatisele;
• sillale;
• avalikult kasutatavale teele ja tänavale.

kehtestatud

ehitusjoonest

üldplaneeringuga

maismaa

suunas

Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib kohalik omavalitsus suurendada üldplaneeringuga või
vähendada keskkonnaministri nõusolekul, arvestades ranna või kalda kait se eesmärke ning lähtudes
taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust
ning väljakujunenud asustusest. Ehituskeeluvööndi laiuse suurendamine ja vähendamine jõustub
kehtestatud üldplaneeringu või detailplaneeringu jõustumisel.
Lautrit ja paadisilda tohib rannale või kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus ranna ja
kalda kaitse eesmärkidega ja veeseadusega.
Kui kohalik omavalitsus lubab ranna või kalda ehituskeeluvööndis ehitamist vastuolus
käesolevas paragrahvis sätestatuga, ei teki isikul, kellele ehitusluba väljastati või kelle
huvides ehitamine on, vastavalt
haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust ehitamise
õiguspärasuse osas.
Veekaitsevööndite ulatus: Läänemere rannal on alates tavalisest veepiirist 20 m laiune
veekaitsevöönd. Vee ja vee-elustiku kaitseks ning kaldaalade ilme säilitamiseks on Orissaare valla
rannaalade üldplaneeringu alal teiste veekogude ääres 10 m laiused veekaitsevööndid.
Maaparandusobjektide
ühiseesvoolude,
veekogudesse, veekaitsevööndi laius on 1 m.

kuni nende

suubumiseni

looduslike sse

Supelrand on selleks üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on
inimestele puhkuse võimaldamine. Supelranna kasutamise ja hooldamise korra kehtestab kohalik
omavalitsus.
Supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse
detailplaneeringuga või selle puudumisel ehitusmäärusega .

määrab

kohalik

omavalitsus
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Supelrannal ei ole veekaitsevööndit.
6.4.5 Nõuded supelrannale
Alus: Vabariigi Valitsuse 25.07.2000. a, määrus nr 247, Tervisekaitsenõuded supelrannale ja
suplusveele (RT I 2000, 64, 407).
Veekogu või selle osa, mille ääres on asutatud supelrand või kavandatakse seda asutada, peab
kuuluma vähemalt heasse pinnaveekogu kvaliteediklassi. Veekogu osa, mille ääres on
supelrand, peab olema liivase või kruusase põhjaga, lauge, ilma järsakute, aukude ja
teravate kivideta ning vaba mudast ja ujumist segavast taimestikust. Veekogu osas ei tohi olla
allikaid ega veekeeriseid ning vee voolukiirus ei tohi ületada 0,5 m/s , vee sügavus
supelranna üldkasutatavas osas ei tohi ületada 1,8 m ning lastele ettenähtud osas 0,7 m.
Supelranna koormuse kavandamisel arvestatakse vähemalt
kasutaja kohta (lastele vähemalt 3 m²).

4 m² maismaa pindala ühe

Suplushooaeg on ajavahemik 15. maist 15. septembrini.
Autode parkimisplats peab asuma vähemalt 50 m kaugusel supelranna puhkealast, kuid mitte
lähemal kui 100 m veepiirist. Supelranna puhkeala ja parkimisplatsi vahel peab olema kõrghaljastus.
Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekogu osa peab olema eraldatud hoiatus märkidega.
Purjelaudu, purje -, sõude- ja mootorpaate, kaatreid ning skuutreid, välja arvatud vetelpäästeteenistuse
veesõidukid, tohib kasutada mitte lähemal kui 150 m suplemiseks ja ujumiseks eraldatud veekogu
osast ja see piir peab olema tähistatud hoiatusmärkidega.
Supelranna kasutamisel peab valdaja tagama kogu suplushooaja vältel:
• supelranna kogu territooriumi hooldamise, sealhulgas merest väljauhutud prahi kogumise ja
supelrannast äravedamise iga päev enne kella 8 hommikul ning selle käitlemise vastavalt
jäätmeseaduse (RT I 2004, 9, 52; 30, 208; 2005, 15, 87; 37, 288) nõuetele;
• suplusvee kvaliteedi uurimise vastavalt määruse nõuetele;
• pindmise liivakihi puhastamise ja tasandamise, vajadusel ka puhta liiva peale vedamise;
• prügiurnide ja -konteinerite süstemaatilise tühjendamise ning puhastamise;
• käimlate igapäevase koristamise ja desinfitseerimise.
Suplusvesi on mageveekogu- või merevesi, mida kasutatakse supelrannas suplemiseks ja ujumiseks,
väliujulasse juhitud veekoguvesi ning vesi traditsioonilistes supluskohtades, mida kasutab
rohkem kui 100 inimest ööpäevas.
Suplusvesi loetakse nõuetele vastavaks juhul, kui:
• 95% lisades 1 ja 2 esitatud kvaliteedinäitajatest vastab normatiivile;
• normatiivile mittevastava 5% kvaliteedinäitajate kõrvalekalle ei ületa lubatud väärtusi rohkem kui
50%; lahustunud hapniku, pH ja mikrobioloogilised näitajad ei tohi ületada normatiivi;
• kvaliteedinäitajate kõrvalekalded esinevad üksikutes veeproovides ega kordu ettenähtud
vaheaegadega võetud järjestikustes proovides.
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6.4.6 Maanteede kaitsevööndid
Alus:
Teeseadus (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53,
336; 61, 375; 63, 387; 2003, 79, 530; 88, 594; 2004, 84, 569; 2005, 11, 44; 40, 312);
Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrus nr 59, Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise
nõuded (RTL 1999, 155, 2173; 2003, 100, 1511);
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.02.2005. a määrus nr 26, Riigimaanteede nimekirja
riigimaanteede liigid (RTL 2005, 28, 390);
Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrus nr 55, Tee projekteerimise normid ja nõuded (RTL 2000,
23, 303; 2004, 65, 1088).
Tee on maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav
rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku
omandis. Teemaa on maa, mis õigus aktide ga kehtestatud korras on määratud tee koosseisus
olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks. Avalikult kasutatavad teed on
riigimaantee, kohalik maantee ja tänav.
Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks
keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks
kaitsevöönd.

ning teelt lähtuvate
rajatakse tee äärde

Riigimaanteede (põhimaanteede, tugimaanteede ja kõrvalmaanteede) kaitsevööndi laius
mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja
telge on - 50 m.
Kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja
korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on - 20 m.
Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:
• maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke ja muid
liikluskorraldusvahendeid või eemaldada nendelt katteid;
• teha teel ilma ehitusloata teehoiutöid, samuti mistahes teehoiuväliseid töid, paigutada sinna
töövahendeid, materjale jms; tegevusega kaitsevööndis ei tohi halvendada liiklustingimusi teel;
• ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi nin g rajada istandikku;
• ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale - või mahasõiduteed, alalist või ajutist
müügipunkti või muud teeninduskohta;
• takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
• paigaldada valgustusseadet või teabe - ja reklaamivahendit;
• korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
• kaevandada maavara ja maa-ainest;
• teha metsa uuendamiseks lage raiet;
• teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus - või muud teehoiuvälist tööd.
Kõik teel ja tee kaitsevööndis kavandatavad teehoiuvälised ja teehoiutööd tuleb tee omanikuga
kooskõlastada nende projekteerimise ajal Maanteeametiga, Saarte Teedevalitsuse või kohaliku
vallavalitsusega.
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Tee kaitsevööndi maa omanik või kasutaja on kohustatud:
•
•
•
•

hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise;
lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise;
võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi;
lumetõkkeid, rajade lumevalle, ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund
väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.

Tee kaitsevööndi maa omanik võib nõuda tee omanikult piirangute või servituutide tõttu tekkinud
kahju hüvitamist.
Juriidilised ja füüsilised isikud, kelle kasutuses olev maa külgneb teemaaga, peavad hoolitsema, et
koduloomad ja -linnud ei pääseks maanteele.
Teemaal ja teemaaga külgneval alal mulla -, maaharimis-, ehitus- ja teisi töid tegevad
juriidilised ja füüsilised isikud vastutavad selle eest, et sõidukid ei kannaks teele pori,
sõnnikut jms või tagavad selle pideva koristamise sõiduteelt, hoiatades ühtlasi liiklejaid
teel esinevast ohust.
6.4.7 Sadamaga seotud piirangud
Alus:
Sadamaseadus (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805; 2001, 88, 531; 2002, 1, 1; 42, 267; 58, 363; 61,
375; 63, 387; 2003, 88, 591; 594; 2004, 24, 164; 28, 188; 2005, 15, 87; 31, 229);
Teede ja sideministri 12.07.1999. a, määrus nr 40, Harrastusmeresõitjatele teenuseid osutavate
sadamate klassifikatsioon ja nen des sadamates osutatavate teenuste üld - ja miinimum nõuded
(RTL 1999, 114, 1499);
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.12.2002. a, määrus nr 19, Laevadelt pilsivee,
fekaalvee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtmise kord (RTL 2002, 137, 2012; 2003, 44, 650;
2004, 160, 2406).
Sadam
on laevanduslikuks
ja kaubanduslikuks
tegevuseks,
laevaremondiks
või
harrastuslikuks laevasõiduks või muuks merendusalaseks tegevuseks kohandatud piiritletud alal
asuv hoonete ja rajatiste kompleks koos selle juurde kuuluva akvatooriumiga.
Sadamaala on sadama funktsionaalseks tegevuseks kasutatav maa ja akvatoorium koos
sinna juurde kuuluvate kaide, lainemurdjate, kaldatammide,
sadama piiridesse jäävate
sisse- ja väljasõiduteedega, mida kasutatakse laevade ja kauba töötle miseks, reisijate
teenindamiseks ning muuks laevaliiklusega seotud tegevuseks.
Sadama valdaja on kohustatud tagama:
• hüdrotehniliste ehitiste korrashoiu sadamaalal;
• navigatsioonimärkide
paigaldamise ja korrashoiu sadamaalal ning väljaspool seda
nende märkide osas, mis teenindavad ainult vastavat sadamat;
• deklareeritud sügavused sadama akvatooriumil ja sissesõiduteel vastavalt sügavuste
mõõtkavalisele kaardile;
• kontrolli
ohtlike
kaupade
sadamasse
sisseveo,
ladustamise,
hoius tamise
ja
ümberlaadimise üle;
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• sadamaalal puhtuse ja korra ning tuleohutus- ja keskkonnanõuete täitmise.
Sadama valdaja korraldab sadama sissesõidutee ja akvatooriumi rekonstrueerimist, jälgib deklareeritud
andmete õigsust ning vastutab dekla reeritud andmete õigsuse eest.
Sadama valdaja korraldab reostuse kõrvaldamise operatsioone sadamaalal, informeerides olukorrast
Keskkonnaministeeriumi ning kooskõlastades oma tegevuse asukohajärgse tuletõrje - ja
päästeasutusega.
Sadama valdaja on kohustatud korraldama järgmiste laevaheitmete vastuvõtu:
•
•
•
•
•

prügi;
fekaalvesi;
õlijäätmetena masinaruumi pilsivesi;
masinaruumist või veomahutist pärit õlijäätmed;
lastijäätmed, mis sisaldavad Majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.12.2002. a määrus
nr 19, lisa 2 nimistus olevat saasteainet.

6.4.8 Telekommunikatsiooni liinirajatise ja navigatsioonirajatise kaitsevöönd
Alus:
Elektroonilise side seadus (RT I 2004, 87, 593);
Teede- ja sideministri 21.12.2000. a määrus
kaitsevööndis tegutsemise eeskiri (RTL 2001, 1, 9);

nr 122, Liinirajatise märgistamise nõuded ja

Majandusja
kommunikatsiooniministri
02.12.2002. a,
määrus
nr 18,
Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja
märgistusest teavitamise nõuded ning kord (RTL 2002, 137, 2011).
Liinirajatis on aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud elektroonilise side võrgu osa, milleks on muu
hulgas maakaabel, veekogu põhjas paiknev kaabel, kaablitunnel, kaablikanalisatsioon,
ehitistele ja postidele kinnitatud kaablite või juhtmete kogum koos kommutatsiooni-, jaotusja otsastusseadmetega, regeneraator, elektrooniliste sideseadmete konteiner ning raadiosidemast.
Liinirajatised on ka tehnovõrgud ja -rajatised ehitusseaduse ning asjaõigusseaduse rakendamise
seaduse
tähenduses.
Liinirajatise
planeerimisele ja ehitamisele kohaldatakse ehitiste
planeerimiseks ja ehitamiseks kehtestatud nõudeid.
Liinirajatise kaitsevöönd on kindlaks määratud mõõtmetega ala, kus
liinirajatist ohustada võiv tegevus on lubatud seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

igasugune

Liinirajatiste kaitsevööndi mõõtmed on:
• maismaal
– 2 m
liinirajatise keskjoonest
või rajatise välisseinast liinirajatisega
paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral selle kõrgusega või vabalt seisva
raadiomasti korral selle 1/3 kõrgusega ekvivalentse raadiusega mõttelise ringjooneni maapinnal,
meetrites;
• siseveekogudel – 100 m;
• merel – 0,25 meremiili.
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Liinirajatise kaitsevööndis peab kinnisasja omanik või valdaja või seal tegutsev isik kinni pidama
järgmistest kitsendustest:
• liinirajatise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu liinirajatiseni, ladustada jäätmeid,
tuleohtlikke materjale ja aineid, teha tuld, põhjustada oma tegevusega liinirajatise saastamist ja
korrosiooni;
• veekogus paikneva liinirajatise kaitsevööndis on keelatud teha süvendustöid,
veesõidukiga
ankrusse heita, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võr kudega.
Liinirajatise asukoha määramise
märgistama liinirajatise asukoha.

hõlbustamiseks

on liinirajatise omanik

kohustatud

Liinirajatise kaitsevööndis on ilma liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib
ohustada liinirajatist:
• ehitada, rekonstrueerida või lammutada hooneid ja rajatisi, teha mis tahes mäe-, laadimis-,
süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, istutada ja langetada puid ja
põõsaid;
• õhuliinina rajatud liinirajatise puhul sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus
maapinnast koos veosega või ilma on üle 4,5 m;
• pinnases paikneva liinirajatise puhul töötada löökmehhanismide ga, planeerida pinnast, teha
mullatöid sügavamal kui 0,3 m, küntaval maal sügavamal kui 0,45 m ning ladustada ja teisaldada
raskusi;
• veekogus paikneva liinirajatise puhul paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning lõhata
ja varuda jääd.
Liinirajatise kaitsevööndis kasvavate puude okste lõikamise kohustus on maavaldajal, kelle
maa peal need puud kasvavad. Sellega seotud kulud kannab liinirajatise omanik, kui tema ja
maavaldaja ei ole kokku leppinud teisiti.
Liinirajatise kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud kannab nende põhjustamise eest
vastutav isik.
Navigatsioonimärgistus jaguneb püsimärgistuseks, mis koosneb statsionaarsetest rajatistest (tuletornid,
tulepaagid ja päevamärgid) ja ujuvmärgistuseks, mis paigaldatakse veeteedele ja navigatsiooniohtude
tähistamiseks (tulepoid, poid ja toodrid).
Sadama ning selle sissesõidutee navigatsioonimärgistuse kavandamise, raja mise, rekonstrueerimise
(tulenevalt sadama vajadusest või muutunud meresõiduohutuse tagamise nõuetest), paigaldamise ja
hooldamise korraldamine on sadama valdaja kohustus.
Sadama valdaja peab navigatsioonimärgistuse rajamise või rekonstrueerimise kooskõlastama Veeteede
Ametiga, esitades selleks vastava taotluse ja navigatsioonimärgistuse projekti või
navigatsioonimärgistuse rekonstrueerimise projekti.
6.4.9 Tehnovõrkude kaitsevööndid
Alus: 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);
Elektriohutusseadus (RT I 2002, 49, 310; 110, 659; 2004, 18, 131; 30, 208; 75, 520);
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Vabariigi Valitsuse 02.07.2002. a
2002, 58, 366; 2003, 44,305);

määrus

nr 211, Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus (RT I

Surveseadme ohutuse seadus (RT I 2002, 49, 309; 2003, 88, 594; 2004, 2, 5; 18, 131; 30, 208);
Vabariigi Valitsuse 02.07.2002. a määrus nr 213, Surveseadme kaitsevööndi ulatus (RT I 2002, 58,
368; 2003, 44, 304);
Teede- ja sideministri 21.12.2000. a määrus
kaitsevööndis tegutsemise eeskiri (RTL 2001, 1, 9).

nr 122, Liinirajatise märgistamise nõuded ja

Liinikoridorid kinnisasjal. Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja
õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (tehnorajatisi), kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata
võimalik või kui nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti
peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnorajatise
teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt kokku leppimata.
Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole kinnisasja olulised osad.
Reaalservituut koormab teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva
kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et
teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva
kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma. Reaalservituut ei või teeniva kinnisasja omanikku kohustada
mingiteks tegudeks, välja arvatud teod, mis on reaalservituudi teostamisel abistava tähendusega.
Reaalservituudi seadmiseks on vaja notariaalselt kinnitatud asjaõiguslepingut. Liinirajatise
kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib
ohustada
liinirajatist. Liinirajatise kaitsevööndis kasvavate puude okste lõikamise kohustus on
maavaldajal, kelle maa peal need puud kasvavad. Sellega seotud kulud kannab liinirajatise omanik, kui
tema ja maavaldaja ei ole kokku leppinud teisiti.
Elektripaigaldise kaitsevöönd on elektripaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev
maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kitsendatakse
kinnisasja kasutamist.
Elektripaigaldise
kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele,
ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid, teha tuld, põhjustada oma tegevusega
elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning korraldada massiüritusi, kui tegemist on üle
1000-voldise nimipingega elektripaigaldisega.
Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad
mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge:
• alla 1 kV pingega liinide korral on
• kuni 20 kV pingega liinide korral on
• 35 – 110 kV pingega liinide korral on

2 m;
10 m;
25 m.

Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini
äärmistest kaablitest 1 m kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.
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Veekaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev veepinnast põhjani ulatuv veeruum, mida
mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest meres ja järvedes 100 m kaugusel ning jõgedes 50
m kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.
Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 m kaugusele piirde aiast, seinast või nende
puudumisel seadmest.
Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud:
• elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-,
lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, istutada ning langetada puid ja
põõsaid;
• elektri-veekaabelliinide kaitsevööndis teha süvendustöid, veesõidukiga ankrusse heita, liikuda
heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega;
• elektri-veekaabelliinide kaitsevööndis paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning lõhata
ja varuda jääd;
• elektri-õhuliinide kaitsevööndis sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus
maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 m;
• elektri-maakaabelliinide kaitsevööndis töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha
mullatöid sügavamal kui 0,3 m, küntaval maal sügavamal kui 0,45 m ning ladustada ja teisaldada
raskusi.
6.4.10 Kanalisatsiooni reoveepuhastite ja -pumplate kujad
Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54,
583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26,
156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280);
Vabariigi Valitsuse 16.05.2001. a määrus nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (RT I
2001, 47, 261);
Vabariigi Valitsuse 31.07.2001. a määrus nr 269, Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord
(RT I 2001, 69, 424; 2003, 83, 565);
Keskkonnaministri 15.05.2003. a määrus nr 48, Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid (RTL
2003, 64, 917).
Reostusallika ohtliku seisundi tekke vältimiseks ja vee reostumise ennetamiseks on kehtestatud
kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, mis on potentsiaalselt ohtlike reostusallikate ehitus-,
planeerimis- ja ekspluatatsiooninõuded, mis aitavad vältida reostusallika ohtlikku seisundit ja
vähendada tekkiva reostuse mõju.
Reoveepuhasti asukoha valikul tuleb arvestada:
•
•
•
•

et reoveepuhasti paikneks kohas, kus reoveepuhasti avarii korral reovesi ei ohusta põhjavett;
et reoveepuhasti jääks asulast valdavate tuulte suhtes allatuult;
et reoveepuhasti paikneks kohas, mida ei ohusta üleujutused;
maa-ala ehitus- ja hüdrogeoloogilisi tingimusi.
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Kuja
on kanalisatsiooniehitise,
torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus
tsiviilhoonest või joogivee salvkaevust. Kuja ulatus sõltub suublaks olevast pinnasest ja
selle omadustest, reoveepuhasti jõudlusest, reovee puhastamise viisist ja reoveepumplasse juhitava
reovee vooluhulgast. Reoveepuhasti kujud on toodud tabelis 8.
Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja - lubatud kõige väiksem kaugus tsiviilhoonest või joogivee
salvkaevust - sõltub reoveepumplasse juhitava reovee voolu hulgast:
• kui vooluhulk on kuni 10 m3/d, on kuja
• kui vooluhulk on üle 10 m3/d, on kuja
• purgimissõlme kuja peab olema

10 m;
20 m;
30 m.

Tabel 8. Reoveepuhasti kuja
Reovee puhastusviis
Reoveesettetahendus- ja kompostismisväljakutega mehaaniline või bioloogiline
reoveeopuhasti või eraldi paiknevad reoveesettetahendus- ja kompostimisväljakud
Biotiik, tehismärgala, avaveeline taimestikpuhasti
Mehaaniline või bioloogiline reoveepuhasti, kus reoveesetet käideldakse kinnises
hoones

Kuja (m)
100
100
50

Omapuhasti rajamisel arvestatavad nõuded:
•
•
•
•

omapuhasti kuja on vähemalt - 10 m (v.a septikul);
septiku kuja on vähemalt - 5 m;
omapuhastit tohib ehitada väljapoole reovee kogumisalasid;
omapuhasti peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumissuuna suhtes
allavoolu.

Heitvee pinnasesse juhtimine . Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib pinnasesse immutada kuni 10
m3 vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladeks
loetakse alasid, mille pinnakate on 2- 10 m paksune moreen filtratsioonimooduliga 0,01-0,5 m
ööpäevas, alasid, mille pinnakate on alla 2 m paksune savi- või liivsavikiht filtratsioonimooduliga
0,0001-0,005 m ööpäevas ja alasid, mille pin nakate on 20-40 m paksune liiva- või kruusakiht
filtratsioonimooduliga 1-5 m ööpäevas.
Heitvett kuni 50 m3 ööpäevas võib pärast mehaanilist puhastust ja vastavalt Vabariigi
Valitsuse määruses toodud nõuetele, immutada pinnasesse, välja arvatud joogiveeallika
sanitaarkaitsealadel ja nende välispiirist lähemal kui 50 m,
kui
juhtimine kaugel asuvasse
veekogusse ei ole majanduslikult põhjendatud ning ei ole põhjavee reostumise ohtu.
Lahkvoolse kanalisatsiooni kaudu tohib sademevett pärast mehaanilist puhastust ja vastavalt
Vabariigi Valitsuse määruses toodud nõuetele immutada pinna sesse, välja arvatud
joogiveeallika sanitaarkaitsealadel ja nende välis piirist lähemal kui 50 m.
Heitvee pinnasesse juhtimise tingimused (hulk pindalaühiku kohta, reostusnäitajate lubatavad
piirväärtused jm) täpsustatakse vee erikasutusloas.
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Kui heitvee juhtimine kaugel asuvasse veekogusse on ebamajanduslik ning ei ole põhjavee reostumise
ohtu, võib heitvett immutada pinnasesse, v.a veehaarde sanitaarkaitsealal ja mitte lähemal kui 50 m
selle välispiirist, järgmistes kogustes:
• 10– 50 m³ ööpäevas pärast reovee bioloogilist puhastamist;
• kuni 10 m³ ööpäevas pärast reovee mehaanilist puhastamist.
Kanalisatsiooni kaudu või vahetult veekogusse või pinnasesse suunatava heitvee reostusnäitajad
peavad vastama Vabariigi Valitsuse määruses kehtestatud nõuetele.
6.4.11 Puurkaevude sanitaarkaitsevöönd
Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54,
583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26,
156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280);
Keskkonnaministri 16.12.1996. a määrus nr 61, Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja
projekteerimise kord (RTL 1997, 3, 8; 2004, 96, 1500);
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).

Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiuses ümber puurkaevu või 50
m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühendavast sirgjoonest ja 50 m raadiuses ümber puurkaevude
rea otsmiste puurkaevude.
Juhul
kui veehaarde
projektikohane
tootlikkus on suurem
kui 500 m³ /d
ja
hüdrogeoloogilised tingimused on keerulised või põhjavesi on nõrgalt kaitstud, võib asukohajärgne
riiklik keskkonnateenistus nõuda põhjaveehaarde sanitaarkaitseala piiride määramist
hüdrogeoloogiliste arvutuste tulemusel. Juhul kui arvutustega saadakse 200 meetrist suurem
sanitaarkaitseala ulatus, võidakse piirid ja neis nõutavad majandustegevuse kitsendused
kehtestada ala planeeringuga seaduses ettenähtud korras või veehaarde omaniku ja
huvitatud isikute omavaheliste lepingutega.
Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui kasutatav põhjavesi ei sobi omadustelt olmeveeks või kui vett
võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe kinnis asja vajaduseks.
Veehaarde sanitaarkaitseala ulatust võib vähendada Keskkonnaminister veeseaduses §28 toodud
juhtudel.
Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus, välja arvatud veehaarderajatiste
teenindamine, metsa hooldamine, heintaimede niitmine ja veeseire. Veehaarde omanik või valdaja
võib keelata veehaarderajatise teenin damisega mitteseotud isikute viibimise veehaarderajatise
seadmetel.
Maaomanik, veehaarde omanik või valdaja ei tohi keelata veejuhtimis servituuti (AS §189 ja §164)
läbi sanitaarkaits eala, kui see ei halvenda põhja - või pinna vee kaitstust ega veehaarde tööd.
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6.4.12 Põhja- ja pinnavee kaitse põllumajanduslikest reostus allikatest pärineva reostuse
eest
Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54,
583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26,
156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280);
Vabariigi Valitsuse 28.08.2001. 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);
Keskkonnaministri 30.12.2002. a määrus nr 78, Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja
rekultiveerimisel kasutamise nõuded (RTL, 2003, 5, 48; 2004, 64, 1056).
Põhja- ja pinnavee kaitseks põllumajanduslikest reostusallikatest pärineva reostuse ennetamiseks ja
piiramiseks tuleb järgida Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud mineraalväetiste, sõnniku ning
silomahla kasutamise ja hoidmise nõudeid.
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 kehtestatud mineraalväetiste, sõnniku ning
silomahla kasutamise ja hoidmise nõuetega.
Haritava maa ühe hektari kohta tohib pidada kuni 1,5 loomühikule vastaval hulgal loomi. Suuremale
arvule loomühikutele vastaval hulgal loomi haritava maa ühe hektari kohta tohib pidada
nõuetekohase
mahutavusega
sõnnikuhoidla
või
sõnniku- ja virtsahoidla või sõnniku
müügilepingu olemasolu korral.
Põllumajanduses,
haljastuses ja rekultiveerimisel reoveesette
keskkonnaministri määrusega kehtestatud nõudeid.

kasutamisel

tuleb järgida

Põllumajandustootjal on soovitatav järgida head põllu majandustava st üld tunnustatud tootmisvõtteid
ja -viise, mille järgimise korral ei teki ohtu keskkonnale.
Allikate ja karstilehtrite ümbruses on 10 m ulatuses veepiirist või karstilehtrite servast keelatud
väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine ning vee kvaliteeti ohustav muu tegevus.
6.4.13 Maaparandussüsteemidega seotud nõuded
Alus:

Maaparandusseadus (RT I 2003, 15, 84; 2004, 32, 227; 2005, 37, 284);

Keskkonnaministri
24.12.1996. a.
määrus
nr 64 Veekaitse
nõuete
kehtestamine
maaparandussüsteemide ehitamisel ja eksplua teerimisel (RTL 1997, 14, 87; 1999, 34, 415);
Vabariigi Valitsuse 02.07.2003. a korraldus nr 423, Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude
loetelu (RTL 2003, 81, 1208);
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).
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Maaparanduseks peetakse maaparandusseaduse tähenduses maa kuivendamist, niisutamist ja maa
veerežiimi
kahepoolset
reguleerimist,
samuti
happeliste
muldade
lupjamist
ning
agromelioratiivsete, kultuurtehniliste ja muude maaparandushoiutööde tegemist maatulundusmaa
sihtotstarbega maa ja maapiirkonnas paikneva põllumajanduslikult kasutatava elamumaa
sihtotstarbega eluasemekohtade maa viljelusväärtuse suurendamiseks.
Maaparandussüsteem on maatulundusmaa ja eluasemekohtade maa kuivendamiseks või niisutamiseks
või veerežiimi kahepoolseks reguleerimiseks vajalike hoonete ja rajatiste kogum.
Maaparandushoid on maaparandussüsteemi ja selle maa-ala ning nendega seotud
keskkonnakaitserajatiste
hooldamine
ja uuendamine,
happeliste
muldade
lupja mine,
agromelioratiivsete ja kultuurtehniliste tööde tegemine maatulundusmaa ja eluasemekohtade
maa viljelusväärtuse säilitamiseks ning suurendamiseks.
Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk maaparandusseaduse tähenduses on veejuhtmete võrk
liigvee vastuvõtmiseks või vee jaotamiseks. Reguleeriv võrk peab tagama maaviljeluseks sobiva
mullaveerežiimi ja minimeerima reostuse leviku ohu.
Maaparandussüsteemi eesvool maaparandusseaduse tähenduses on kuivendusvõrgust voolava liigvee
ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku
veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust sõltub reguleeriva võrgu nõuetekohane toimimine. Riigi
poolt korrashoitavad eesvoolud on toodud tabelis 9.
Tabel 9. Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu Orissaare vallas

2

Riigi poolt korrashoitavate ühisvoolu lõigu
Alguspunkt
Lõpppunkt
X
X
kordinaat
kordinaat
Kood „Riigi
Y
Y
veekatasteris“
Nimi
Pikkus Kirjeldus kordinaat
Kirjeldus
kordinaat
Tõre jõe
Võlupe
427470
suudmest 2,59 432320
117130
jõgi
12,3
suue
6493390
km vv
686070
TagavereOrissaare mnt
449200
truubist 2,0 km 4375590
117230
Viira pkr 14,5
suue
6488718
vv
6486680

3

117300

Veejuhtme

Jrk
nr

1

4

117300

Kuke pkr 10,6

Kuke pkr 7,4

suue

445340
6476100

Koigi järv

440200
6482980

Koigi järv

439040
6483390

Koigi järve
suublast 7,4
km vv

433020
6481080

Vald
Leisi;
Orissaare

Orissaare;
Pöide
Laimjala;
Pöide;
Valjala;
Orissaare
Laimjala;
Pöide;
Valjala;
Orissaare

Ühiseesvool maaparandusseaduse tähenduses on eesvool, mis tagab mitmel kinnisasjal
asuva maaparandussüsteemi toimimise. Eesvool peab tagama liigvee äravoolu kuivendusvõrgust või
vee juurdevoolu niisutusvõrku ning olema võimalikult suure isepuhastusvõimega. Kuivendussüsteemi
suubla maaparandusseaduse tähenduses on looduslik veekogu,kuhu suubub liigvesi eesvoolu või
reguleeriva võrgu kaudu. Maaparandussüsteemi maa- ala maaparandusseaduse
tähenduses
on
maa-ala,
millel
paikneb
reguleeriv
võrk.
Maaparandussüsteemi teenindav tee
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maaparandusseaduse tähenduses on tee, mis on vajalik maaparandushoiutööde tegemiseks ega
ole teeseaduse tähenduses avalikult kasutatav tee.
Reguleeriv võrk peab tagama maaviljeluseks sobiva mullaveerežiimi ja minimeerima reostuse leviku
ohu. Eesvool peab tagama liigvee äravoolu kuivendusvõrgust või vee juurdevoolu niisutusvõrku ning
olema võimalikult suure isepuhastusvõimega.
Maaparanduse uurimistöö tegemiseks, ehitusprojekti koostamiseks või maaparandus süsteemi
või ehitusprojekti ekspertiisiga seotud toimingute tegemiseks on maaparandusalal tegutseval
ettevõtjal
õigus
viibida
kinnisasjal,
kuhu
ehitatakse
või
kavandatakse
ehitada
maaparandussüsteem, ning kinnisasjal, mida võib kavandatav maaparandussüsteem mõjutada või mis
võib mõjutada kavandatavat maaparandussüsteemi, kas selle kinnisasja omaniku või tema
volitatud isiku juuresolekul või nimetatud isikute juuresolekuta, kui kinnisasjal viibimise aeg
on omanikuga või tema volitatud isikuga kokku lepitud.
Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale teist kinnisasja teeniva
maaparandussüsteemi, kui teist kinnisasja ei ole maaparandussüsteemi ehitamata võimalik
sihipäraselt kasutada või kui selle ehitamine teise kohta põhjustab ülemääraseid kulutusi.
Asja osalistel tuleb seada reaalservituut asjaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.
Niisutussüsteem on rajatiste kompleks vee ammutamiseks veeallikast ja selle jaotamiseks niisutatavale
maa-alale.
Maaparandussüsteemi rajamine võõrale maale:
• maa kuivendamiseks või niisutamiseks vajaliku veejuhtme rajamisele võõrale maale on madalama
maatüki omanik kohustatud hüvituseta laskma juhtida oma maatükile looduslikku vett, kui
see varem loomulikul viisil sinna voolas või imbus. Kui selline vee juhtimine tekitab talle
kahju, võib ta nõuda, et kõrgema maatüki omanik omal kulul pikendaks kunstlikku
veejuhet läbi madalama maatüki;
• vee juhtimiseks läbi võõra maa tuleb asjaosalistel seada servituut valitseva kinnis asja kasuks, mille
kohta kohaldatakse asjaõigusseaduse sätteid;
• vee
juhtimine
peab
toimuma
võimalikult
mööda
piire
või
sihte,
kus
maaparandussüsteem maa kasutamist kõige vähem takistab ja maale kõige vähem
kahju tekitab.
Läbi õue, puiestike, viljapuu- ja köögiviljaaedade võib vett juhtida ainult toruveejuhtmetega, kui
omanikuga ei lepita kokku teisiti.
Maaomanik peab arvestama järgmiste nõuete ja piirangutega:
• igasugune kunstlik veevoolu takistamine ja ummistamine maaparandussüsteemis ning veevõtt
maaparandussüsteemist, kui see tekitab kahju teisele maaomanikule või maaparandussüsteemile, on
keelatud;
• maad ei või harida lä hemal kui 1m eesvoolu pervest, kui seadusega või Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud korras ei määrata kindlaks laiemat veekaitsevööndit;
• maaomanik peab lubama kasutada oma maad maaparandussüsteemide seisundi kontrollimiseks,
maaparanduslikeks uur imis- ja projekteerimis töödeks, maaparandustöödest tingitud ajutisteks
läbisõitudeks ja pinnase paigaldamiseks, kui hüvitatakse talle tekitatud kahju;
• maa kruntimisel või ümberkruntimisel kooskõlas maakorralduslike õigusaktidega tuleb tagada
maaparandussüsteemi toimimine ja kaitse.
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Maaomanikul/maavaldajal on õigus:
• kui tema maast antakse õigus vett läbi juhtida, võib maaomanik nõuda maaparandussüsteemi alla
jääva maa äraostmist loa saaja poolt, samuti kogu ülejäänud maa või selle osa
äraostmist, mis maaparandussüsteemi rajamise tagajärjel kasutuskõlbmatuks muutub;
• saada maaparandussüsteemi rajajalt hüvitist tekitatud kahjude eest. Maaomanik ja -valdaja võivad
nõuda eelnevalt tagatise maksmist deposiiti.
Veekogude kallastel rakendatakse järgmisi keskkonnakaitselisi meetmeid:
• veekogu kallastele rajatakse puhverribasid või puhverlodusid;
• voolusängis oleva reostuse püüdmiseks on sobiva reljeefiga kohtades võimalik ehitada
settebasseine;
• vajaduse korral võib voolusängis oleva reostuse püüdmiseks kasutada keemilisi filtreid.
Maaparandussüsteemi korrastamistöödel või rekonstrueerimisel tuleb arvestada maaparandustööde
võimalikku mõju järgmistele maaparandustööde piirangutsoonidele:
• I klassi piirangutsoonideks on kaitseala vööndid, kus kehtestatud ka itse-eeskiri ei luba
maaparandustöid (loodusreservaadid ja sihtkaitsevööndid, kus maaparanduse hooldustööd on
keelatud);
• II klassi piirangutsoonideks on kaitseala sihtkaitsevööndid,
kus kaitstava loodusobjekti
säilitamiseks vajaliku või seda objekti mittekahjustava tegevusena on kaitseala kaitse-eeskirjaga
lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd;
• III klassi piirangutsoonideks on kaitsealade piiranguvööndid, programmialade üldvööndid
ja eelmistes punktides nimetamata alad.
6.4.14 Välisõhu saastekaitse
Alus:

Välisõhu kaitse seadus (RT I 2004, 43, 298; 2005, 15, 87);

Vabariigi Valitsuse 26.01.1999. a määrus nr 38, Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise
korra kinnitamine (RT I 1999, 9, 138; 2000, 66, 427; 2001, 67, 403; 97, 613; 2002, 66, 402; 2005, 6,
23);
Keskkonnaministri 07.09.2004. a määrus nr 115, Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja
saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning
saasteainete sisaldusest teavitamis e tase (RTL 2004, 122, 1894);
Sotsiaalministri 18.09.2000. a määrus nr 59, Paikse saasteallika sanitaarkaitseala eritingimused (RTL
2000, 103, 1617);
Sotsiaalministri 04.03.2002. a määrus nr 42, Müra normtasemed elu - ja puhkealal, elamutes ning
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid (RTL 2002, 38, 511);
Välisõhk on troposfääri hooneväline õhk, välja arvatud õhk töökeskkonnas. Saasteaine on keemiline
aine või ainete segu, mis eraldub välisõhku tegevuse otsesel või kaudsel tagajärjel ja mis võib
mõjuda kahjulikult inimese tervisele või keskkonnale, kahjustada vara või kutsuda esile pikaajalisi
kahjulikke tagajärgi.
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Saasteallikas on saasteaineid välisõhku suunav või eraldav objekt. Saasteallikad jagunevad paikseteks
ja liikuvateks saasteallikateks. Paikne saasteallikas on püsiva asukohaga üksik saasteallikas, kaasa
arvatud teatud aja tagant teisaldatav saasteallikas, või ühel tootmisterritooriumil asuvate
saasteallikate grupp. Liikuv saasteallikas on püsiva asukohata saasteallikas, mis samal ajal saasteainete
välisõhku eraldamisega võib vahetada asukohta.
Saasteallika mõjupiirkond on piirkond, kus saasteallikast eralduva saasteaine heitkogus
moodustab maapinnalähedases õhukihis saasteaine sisalduse, mis on vähemalt kümme
protsenti välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmisest piirväärtusest. Saasteallika
mõjupiirkonnas kehtivad välisõhu saastatuse taseme piir - ja sihtväärtused ka õhukihis, mis ulatub
kahe meetri võrra kõrgemale kõige kõrgemal asuva eluruumi laest ja ühe meetri
kaugusele eluruumi välisseinast.
Paikse saasteallika saasteaine heitkoguse piirväärtus on majandustegevuse mis tahes valdkonna
paiksest saasteallikast eralduva saasteaine piirkogus väljuvate gaaside mahu-, toodangu-, võimsuse-,
energia - või ajaühiku kohta väljendatuna kontsentratsiooni, protsendi või heitkoguse tasemena.
Heitkoguse piirväärtust ei tohi ületada.
Arvestades
inimorganismide
erinevat
kohanemisreaktsiooni,
võib
keskkonnaminister
Tervisekaitseinspektsiooni ettepanekul kehtestada määrusega elanikkonna tundlike gruppide
tervise kaitseks välisõhu saastatuse taseme välisõhu kaitse seaduse §-s 26 sätestatutest
rangemad piirväärtused järgmiste asutuste territooriumil:
•
•
•
•

tervishoiuasutus;
hoolekandeasutus;
lasteaed;
kool.

Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine välisõhu kaitse seaduse tähenduses on inimtegevusest
põhjustatud välisõhku eralduv aine või ainete segu, mis võib tekitada elanikkonnal soovimatut
lõhnataju. Lõhnaaine esinemise välisõhus määrab selleks moodustatud lõhnaaine
esinemise
määramise ekspertrühm.
Lõhnaaine esinemise määramise ekspertrühm annab hinnangu
lõhnaaine esinemise kohta välisõhus ning lõhna esinemise korral nõuab seda põhjustava
saasteallika valdajalt lõhna vähendamise tegevuskava koostamist.
Mootor-, õhu- ja veesõiduki, mopeedi, maanteevälise liikurmasina, traktori ning muu
liikuva saasteallika heitgaasi saasteainete sisaldus ja suitsusus ning müratase ei tohi ületada
kehtestatud normatiive.
Mootorsõiduki juht peab vältima:
• tolmu ja prahi levikut puistematerjalide veokilt;
• välisõhu saastamist töötava mootoriga seisvalt mootorsõidukilt, kui see ei ole tingitud
töökorraldusest.
Maavarade kaevandamisel, lõhkamistöödel, sõnnikuhoidlate rajamisel, puistmaterjalide
laadimisel või muul seesugusel tegevusel, mis võib tõenäoliselt põhjustada saastatuse taseme
piirväärtuste ületamist maapinnalähedases õhukihis, on saasteallika valdaja kohustatud rakendama
täiendavaid meetmeid saasteainete välisõhku eraldumise vähendamiseks. Saasteainete välisõhku
eraldumist vähendavad meetmed ei tohi kaasa tuua pinnase ja vee saastamist.
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Transpordisõlmede
ning tootmis- ja teenindusobjektide
kavandamisel
tuleb vältida
territooriume, kus ebasoodsate ilmastikutingimuste korral on välisõhku eraldunud saasteainete
hajumine loodus- või tehisoludest tingitud põhjustel takistatud.
Objekti valdaja on kohustatud rakendama abinõusid tolmu ja prahi leviku vältimiseks tema halduses
olevatelt ladustamiskohtadelt, tänavatelt ja teedelt.
Silmas pidades õhusaaste kauglevi, mis võib ületada riigipiire ja piiriülese õhusaaste
kauglevi Genfi konventsiooni (RT II 2000, 4, 25) nõudeid, on keelatud ehitada korstnaid, millest
saasteained väljuvad kõrgemal kui 250 m maapinnast.
Käitise projekteerimisel tuleb arvestada, et saasteaineid välisõhku väljutavad korstnad,
ventilatsiooniavad ja -torud oleksid vähemalt 5 m kõrgemal
saasteallikast, kuni 50 m
kaugusel eluhoonetest ning oleksid täidetud seaduses sätestatud nõuded.
Välisõhu saasteluba ja erisaasteluba on dokumendid, mis annavad seaduses sätestatud juhtudel õiguse
viia saasteaineid paiksest saasteallikast välisõhku ning määravad selle õiguse kasutamise tingimused.
Kui piirkonna välisõhu hinnatud saastatuse tase või seaduse alusel kehtestatud saasteaine heite
summaarne piirkogus ei võimalda rahuldada kõiki saasteloa taotlusi, on saasteloa saamise
eelisõigus isikul:
• kes toodab energiat olme - või sotsiaalvajadusteks;
• kelle saasteainete heitkogus samalaadse toodangu ühiku kohta on kõige väiksem.
Paikse saasteallika valdaja peab kasutama parimat võimalikku tehnikat, energiasäästlikku
tehnoloogiat,
keskkonnasõbralikke
energiaallikaid
ja püüdeseadmeid
saasteainete
heitkoguste vähendamiseks sedavõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik ja majanduslikult
mõistlik tehtavaid kulutusi ja tekkida võivat kahju arvestades.
Müra. Välisõhus leviv müra on inimtegevusest põhjustatud ning
soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad saasteallikad.

välisõhus

leviv

Müra tekitamine põhjendamatult on keelatud.
Müra
piirtase on
müratõrjeabinõusid.

suurim

lubatud

müratase,

mille

ületamisel

tuleb

rakendada

Müra kriitiline tase on müratase, mille ületamine tekitab ebarahuldava mürasituatsiooni ja põhjustab
inimese tugeva häirituse ning mille juures tuleb rakendada abinõusid inimese tervise
kaitseks.
Müra taotlustase on müra normtase,
olemasoleva müraolukorra parandamiseks.

mida

kasutatakse

uuel

planeeritaval

alal

ja

Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded
kehtestab keskkonnaminister määrusega. Välisõhus leviva müra normtasemed ning mürataseme
määramise ja hindamise meetodid kehtestab sotsiaalminister määrustega.
Müra normtasemete kehtestamisel lähtutakse:
• päevasest (7.00-23.00) ja öisest (23.00-7.00) ajavahemikust;
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• müraallikast: auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus, tööstus-, teenindus- ja
kaubandusettevõtted, spordiväljakud ja meele lahutuspaigad, ehitustööd, elamute ja üldkasutusega
hoonete tehno seadmed, naabrite müra (olmemüra);
• müra iseloomust: püsiva või muutuva tasemega müra;
• välismüra normimisel: hoonestatud või hoonestamata ala kategooriast.
Hoonestatud või hoonestamata alad jaotatakse üldplaneeringu alusel:
• I kategooria: looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja tervishoiuasutuste puhkealad;
• II kategooria: laste- ja õppeasutused, tervishoiu - ja hoolekandeasutused, elamualad,
puhkealad ja pargid linnades ning asulates;
• III kategooria: segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja
tootmisettevõtted);
• IV kategooria: tööstusala.
Välismüra lubatud müra osas tuleb lähtuda Sotsiaalministri määrusest nr 42, Müra normtasemed elu ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid toodud
arvulistest suurustest. Siinkohal on määrusest välja toodud ainult taotlus taseme arvsuurused
uutel planeeritavatel aladel tabel 10 ja tabel 11 (lk 49).
Tabel 10. Liiklusmüra (auto -, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus) ekvivalenttase LpA,eq,T, dB

I kategooria
II kategooria
III kategooria
IV kategooria

Päeval
50
55
60
65

öösel
40
45
50
55

Tabel 11. Tööstusettevõtete müra ekvivalenttase L pA,eq,T, dB

I kategooria
II kategooria
III kategooria
IV kategooria

Päeval
45
50
55
65

öösel
35
40
45
55

Kaubandus- ja teenindusettevõtete, spordiväljakute ja meelelahutuspaikade tegevusest põhjustatud
müra taotlustase on samane tööstusmüra taotlustaseme arvsuurusega uutel planeeritavatel aladel.
Orissaare Vallavolikogul on õigus kehtestada välisõhus levivale mürale oma haldusterritooriumil või
selle osal kehtestatud normidest kuni 50% rangemaid normtasemeid.
Projekteerimistingimuste määramisel tuleb lähtuda Sotsiaalministri 04.03.2002. a määruses nr
42, Müra normtasemed elu - ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme
mõõtmise meetodid toodud arvulistest suurustest.
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6.4.15 Tuleohutusnõuded
Alus:
Siseministri 8.09.2000. a, määrus nr 55, Tuleohutuse üldnõuded (RTL 2000, 99, 1559;
2004, 100, 1599);
Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315, Ehitisele ja selle osale esitata vad tuleohutusnõuded
(RT I 2004, 75, 525).
Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest kinnistul lasub selle omanikul või valdajal. Territooriumi
sõidutee, juurdepääs ehitisele ja ladustatud materjalile ning tuletõrje veevõtukohale hoitakse
vaba ning aastaringselt kasutamis kõlblikus seisukorras. Jäätmete hoiu koht peab
paiknema
põlevmaterjalist või süttiva pinnakihiga ehitisest või mis tahes tule püsivusega ehitise välis
seinas olevast ukse-, akna- või muust avast vähemalt 2 m kaugusel.
Tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muuks otstarbeks, kui see takistab tuletõrje - ja
päästetehnika läbisõitu, rajatakse viivitamatult muu läbipääs suletavasse lõiku või seatakse üles
ümbersõiduvõimalust näitav viit.
Territooriumil ei tohi:
• ladustada ehitiste vahelisse tuleohutuskuja alasse mis tahes põlevmaterjali, põlevpakendis seadet
või -taarat ning parkida mootor sõidukit või muud tehnikat;
• rajada ehitist ilma kehtestatud korras heakskiidetud ehitus projektita;
• sõita sädemepüüdjata mootorsõidukiga põlevvedeliku või –gaasi või muu kergestisüttiva materjali
kasutamis- ja hoiukohta või -ruumi;
• ladustada põlevmaterjali vahetult isoleerimata juhtmetega elektriõhuliini alla või lähemale kui 2 m
objekti territooriumi välis piirist;
• valada põlevvedelikku ja oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku;
• tankida mootorsõidukit vahetult selle hoiukohas;
• põletada kulu, välja arvatud Keskkonnaministri 15.06.1998. a määruses nr 46 Metsa ja
muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine (RTL 1998, 216/217, 854)
kehtestatud juhtudel ja korras.
Tulekahju
tekkimisel tuleb tagada inimeste
päästmine ohustatud alast.

ohutus

ja nende kiire evakueerimine

või

Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist
majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Selleks peab hoonetevaheline kuja takistama tule levikut
teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule
leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega.
Hoonetevahelise kuja arvestamisel võib lugeda üheks hooneks tuletõkke sektsiooni nõuetele vastavat
hoonetekompleksi, kusjuures:
• sellised hooned peavad olema tuleohutusest lähtuvalt samases klassis, vastavalt kas
TP1, TP2 või TP3;
• selliste hoonete kasutajate arv ja korruste pindala on väiksemad hoonetekompleksile kohalduvatest
nimetatud arvväärtustest.
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6.4.16 Maavarade kasutamine
Alus:

Maapõueseadus (RTI 2004, 84, 572; 2005, 15, 87).

Maavara on looduslik kivim, setend,vedelik või gaas, mille omadused või lasundi lasumistingimused
ja omadused vastavad kehtestatud nõuetele ning mille lasund või selle osa on majandusliku tähtsuse
tõttu keskkonnaregistris arvele võetud. Aluspõhja maavara, üle riigilise tähtsusega maardlas olev
maavara ning ravitoimega järve - ja meremuda (ravimuda) kuuluvad riigile ning nendele teiste isikute
kinnisomand ei ulatu.
Maardla on üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringuga piiritletud ja uuritud ning
keskkonnaregistris arvele võetud maavara lasund või lasundi osa, kusjuures maardlana
võetakse
arvele kogu lasund või lasundi osa, mis sisaldab maavara koos vahekihtidega. Orissaare
valla rannaalal on arvele võetud dolomiidi ja savi maardla (tabel 12).
Tabel 12. Maardlad Orissaare valla rannaalal (EG andmete põhjal)
Maardla nimi
Reg nr
Liigalaksma (dolomiit) 667
Orissaare (savi)
441

Varud (R+P) m³
14 458 000 + 40 604 000
13 439 000

Orissaare valla rannaalale jääv Liigalaskma dolomiidimaardla koos prognoosvarude piiriga ja osaliselt
rannaalale jäävad Orissaare savimaardla kaks plokki Põripõllu ja Mäeküla külas on kantud
osaüldplaneeringu kaardile.
Kinnisasja omanikul või kinnisasja kasutusõigust omaval isikul on õigus maapõue kasutada
üldgeoloogilise uurimistöö loata, uuringuloata või kaevandamisloata, kui seda tingib kinnisasja
kasutamise vajadus ja see ei ole vastuolus seadusega.
Füüsilisest isikust kinnisasja omanikul on oma kinnisasja piires õigus kaevandamisloata võtta
maavaravaru või looduslikku kivimit, setendit, vedelikku või gaasi, mis ei ole maavaravaruna arvele
võetud, isikliku majapidamise tarbeks, kui maapõueseaduses ei sätesta teisiti. Füüsilisest isikust
kinnisasja omanik ul on õigus tasuta võtta keskkonnaregistris arvele võtmata kivimit,
setendit, vedelikku või gaasi maapõuest oma kinnisasjal isikliku majapidamise tarbeks.
Kaevandamisloa omanik on kohustatud eemaldama maavaravaru kaevandamisega seotud ehitiste
piiresse jääva mulla vähemalt selle huumushorisondi ulatuses. Maapõue kasutamine ainult
mulla huumushorisondi kaevandamise eesmärgil on keelatud.
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7 TIHEASUSTUSEGA ALAD
Tiheasustusega alaks Orissaare vallas on Orissaare alevik, mida käesolevas planeeringus käsitletakse
vaid niivõrd, kui võrd see puudutab rannajoont ning looduskaitset ja valla seisukohalt
olulisi alasid.
Käesoleva üldplaneeringuga Orissaare vallas rannaalal uusi tiheasustatud alasid ei määrata.

8 DETAILPLANEERINGU KOHUSTUSEGA ALAD
Detailplaneering koostatakse üldjuhul rannaala üldplaneeringuga kavandatu elluviimiseks, kuid
sellega võib taotleda ka kõrgema taseme planeeringu osalist muutmist (v.a käesolevas planeeringus
kehtestatud keelu korral).
Detailplaneeringu koostamist Orissaare valla territooriumil korraldab Orissaare Vallavalitsus, kes võib
detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga, kellel on soov antud maa-alale ehitada, sõlmida
lepingu detailplaneeringu koostamise kohta. Kui detailplaneeringu läbiviimist finantseerib maaomanik
või ehitus tegevusest huvitatu, on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada avalikkusega
suhtlemist planeeringuprotsessi käigus.
Väiksemate maa-alade planeerimine on võimalik läbi viia vastavalt detailplaneeringu koostamise
lihtsustatud korrale planeer imisseadus (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258; 84, 572; 2005, 15,
87; 22, 15). Detailplaneeringu koostamise lihtsustatud kord kehtib olemasolevale hoonestusalale
kuni viie üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimise soovi korral. Sel juhul
võib kohalik omavalitsus loobuda planeeringu avalikusta mise nõuete täitmisest, asendades
need planeeritava krundi ja naaberkruntide omanike kooskõlastustega. Samuti võib kohalik
omavalitsus asendada avalikustamise nõuded planeeritava krundi ja naaberkruntide omanike
kooskõlastustega detailplaneeringu puhul, mis koostatakse
olemasolevatele
hoonetele
ja
rajatistele krundi suuruse määramiseks aladel, kuhu ei rajata detailplaneeringu koostamise
kohustust
tingivaid
uusi
hooneid ning kus säilib hoonete kasutamise senine otstarve.
Detailplaneeringu koostamise lihtsustatud kord ei laiene muinsuskaitse või loodus kaitse all olevatele
maa-aladele ja ehitistele ega looduskaitse seadusega sätestatud ranna - ja kaldaaladele.
Detailplaneeringute koostamise ja proje kteerimise tingimused väljastab Orissaare Vallavalitsus.
Kõik omavolilised ehitised tuleb koheselt likvideerida või viia seadusega kooskõlla omaniku kulul.

8.1 Käesoleva planeeringuga on määratud detailplaneeringu kohustusega
alaks
• reserveeritud elamualad, kus planeerimisseaduse §22 detailplaneeringu koostamise lihtsustatud
kord ei kohaldu;
• miljööväärtuslikud hoonestusalad;
• Maasi linna muinsuskaitseala.

8.2 Käesoleva planeeringuga on määratud detailplaneeringu kohustus
järgmistel juhtudel:
• kõigi uute tööstus- ja tootmishoonete ja –rajatiste ehitusprojekti koostamine ja püstitamine valla
rannaalal toimub ainult detailplaneeringu alusel.
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9 EHITAMISE PRINTSIIBID ORISSAARE VALLAS
Säilitamaks järjepidevust ja ühtsust Saare maakonna rannaala tsoneeringuga hõlmataval maa-alal on
üldised ehitamise printsiibid toodud tsoneeringu tekstis. Käesolev osaüldplaneering toob välja
vajadusel kohalikest tavadest tulenevad erandid.
Projekteerimistingimused väljastab Orissaare Vallavalitsus vastavalt kehtivale valla ehitusmäärusele,
tehniliste rajatiste ja kommunikatsioonide projekteerimis tingimused aga trasside haldaja või vastav
riigi ametkond.
Rannaalale ehitatavad ehitised peavad olema ka mere poolt vaadates visuaalselt esteetilised.
Säilitada tuleb ajaloolised teed ja olemasolevad juurdepääsud randadele ning avalikult
kasutatavatele aladele. Uute teede rajamisel tuleb võtta aluseks ja pidada võimalikuks
1940. a seisuga küla plaanidele kantud ühendusteede uuesti kasutuselevõtmist.
Käesoleva osaüldplaneeringuga on määratud täiendavad ehitusreeglid ehitamisel miljööväärtuslikele
hoonestusaladele ja uute elamuasumite väljaehitamisel. Neid reegleid tuleb järgida lisaks
osaüldplaneeringu teistes peatükkides olevatele reeglitele edasisel kruntimisel ja hoonestamisel.

9.1 Ehitamise printsiibid hajaasustusega alal
Elamuehituses peab jääma põhiliseks ühepereelamute ehitamine.
Uute elamute ehitamisel tuleks võimaluste korral eelistada ajaloolisi talukohti ning soovitav on
arvestada vanade kinnistute piiridega. Mis jagatud need jagatud, kuid edaspidi tuleks vältida,
eriti rannikul, väikeste kruntide moodustamist.
Hoonete või hoonegruppide paigutusviisil ja elamute omavahelise kauguse määramisel
tuleks eelkõige lähtuda antud paigas ajalooliselt väljakujunenud asustusstruktuurist. Vältida tuleks
osaüldplaneeringuga haaratavatele aladele ajalooliste külade asustusstruktuuri muutmist läbi
väikeste kruntide moodustamisese ning uute hoonete teineteisele lähedale ehitamist. Kui
planeeritav ehitus või grupiline ehitus on erinev ajaloolisest, tuleb seda teha läbi detailplaneeringu.
Kinnistu piirile ei tohi ehitada lähemale kui
ehitusmäärusega pole määratud teisiti.

5 m, kui käesoleva osaüldplaneeringuga või valla

Orissaare vallas määratakse osaüldplaneeringuga hõlmataval hajaasustusega alal ehitustingimustena
• minimaalne ehituskrundi suurus 10 000 m² ;
• minimaalne naaberkruntide elamute vaheline kaugus 100 m, mida võib vähendada
vallavalitsuse põhjendatud kaalutlusotsuse alusel, juba olemasolevatel maatükkidel;
• edaspidi vältida selliste olukordade teket;
• maksimaalne hoonete arv krundil on kuni 3;
• hoonete maksimaalne korruselisus on kuni 1,5 ja hoonete maksimaalne kõrgus kuni 8 m
maapinnast;
• hoonealuse pinna maksimaalne suurus on kuni 250 m² ;
• piirde ja tara maksimaalne kõrgus kuni 1,6 m;
• järgida eesti talurahva arhitektuuri.
• Kavandi küla Mihkli katastriüksuse ehitusealuse pinna maksimaalne suurus on eluhoonel kuni 500
m² ning kõrval- ja abihoonetel maksimaalselt kuni 360 m²;(muudetud Orissaare Vallavolikogu
15.02.2013 otsusega nr 165);

ORISSAARE VALLA RANNAALA OSAÜLDPLANEERING
__________________________________________________________________________________
• Kavandi küla Mihkli katastriüksuse hoonete maskimaalne kõrgus kuni 10 m. (muudetud Orissaare
Vallavolikogu 15.02.2013 otsusega nr 165);
• Rannaküla Otikalda katastriüksusele maksimaalne lubatud hoonete arv krundil on kuni 6.
(muudetud Orissaare Vallavolikogu 17.06.2015 otsusega nr 82)
Käesoleva osaüldplaneeringu alusel võib maatulundusmaale ilma detailplaneeringuta ehitada ühe
elamu ja selle juurde kuuluvad kuni viis abihoonet. Maatulundusmaad peab saama kasutada
maast tulu saamise eesmärgil (põllundus, turismitalud, metsandus).
Erandjuhtumil võib väiksemaks jagamine toimuda vaid detailplaneeringu alusel. Väiksemad krundid,
võib
moodustada
alajaamade,
pumplate,
puhastusseadmete,
liiklus alade jt tehniliste
kommunikatsioonide jaoks.
Rannavööndis võib kohalik omavalitsus elamukruntide väiksemaks jagamisest keelduda.
Hajaasustusse ehitamisel tuleb maa omanikul arvestada piiranguid, mis tulenevad planeeritavate
NATURA 2000 alade eeskirjadest, looduskaitsealuste üksikobjektide piirangutest.
9.1.1 Miljööväärtuslikud hoonestusalad
Miljööväärtuslik hoonestusaladena on käesoleva üldplaneeringuga määratletud maa-alad, millel on
terviklik miljöö koos säilinud traditsioonilise hoonestuse, teede ja haljastusega.
Miljööväärtuslike hoonestusalade säilitamiseks on üldplaneeringuga seatud täpsemad ehitamise ja
maakasutuse reeglid kui ülejäänud aladele.
Orinõmme. Orinõmme
külas
on
määratletud
miljööväärtusega
hoonestusala
piir.
Minimaalne krundi suurus, kuna on tegemist mõlemal pool Orinõmme -Saikla teed asuva tüüpilise
ridakülaga, on mõttekas 0,6 ha. Uut hoonestust on soovitav rajada ainult teega piirnevale alale, ca
20-60 m
kaugusele teest. Soovitatav on piirata krundid tee poolt traditsioonilise kiviaiaga, ka
kruntide vahel on külas praegu kiviaiad, millist traditsiooni on ka mõttekas jätkata. Kuna vanasti tehti
kiviaedu aastakümnetega, siis koheselt neid nõuda pole otstarbekas. Soovitatav on Orinõmme külasse
ehitada ainult individuaalprojektide alusel. Uued hooned peavad sobima olemasoleva hoonestusega.
Detailplaneerimise kohustusega ala.
Liigalaskma. Liigalaskma külas on väljakujunenud keskus, kus majavaldused asuvad suhteliselt
tihedalt. Küla on suurem ja osa talusid asub hajutatult, mõttekas on määrata
miljööväärtuslikuks alaks tiheda grupina asuva hoonestuse ala. Iseloomulikud on suhteliselt
suured, ca 0,4-0,6 ha paljude hoonetega õuealad, mis on piiritletud kiviaedadega ning põlispuu
ridadega ja lähevad hargnevalt üle põllumaaks.
Uut hoonestust on mõttekas rajada ka hajutatult, kuna küla keskossa ei mahu enam midagi. Vältida
tuleb ehitamist põllumaale, eelistades väheväärtuslikku looduslikku maad. Kuna kõik talumajad
on külas pikad palkidest elumaja osaga ja paekivist rehealustega, siis uute hoonete
projekteerimisel
tuleb hoolikalt valida olemasolevatega
sobivat arhitektuuri. Liigalaskma külas asub ka
kolm miljööd kaunistavat pukk tuulikut. Üks on taastamisel, ühe olukord on halb ja üks on
hävimisohus. Võimalusel kaaluda nende taastamist. Detailplaneerimise kohustusega ala.
Randküla. Randküla küla on kompaktne, iseloomulike looklevate kitsaste külatänavate ja neid
ääristavate massivsete kiviaedadega. 1940. a alates ei ole külasse uusi maju ehitatud ja kahjuks paljud
hooned on lagunenud. Küla jätab hooldamata mulje aga potentsiaali õige avamise korral oleks
kahtlemata tähelepanuväärne. Detailplaneerimise kohustusega ala.
Rannaküla. Rannaküla küla talud asuvad valdavalt Rannaküla tee ääres mõlemal pool
teed. Osa talusid asuvad teest kaugemal mõlemal pool teed. On väljakujunenud talude ehitus ca 70-
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100 m kaugusele merest mõlemale poole Rannaküla sadamasse minevat teed. Uusi hooneid ei ole
sinna külasse isegi sotsialistliku süsteemi ajal ehitatud, muidugi mitte ka viimase 15 aasta jooksu.
Sellest lähtudes on tegemist ikkagi enne 1940. a ehitatud hoonetega.
Eelnevast tulenevalt ei ole rikutud vanaaegset ehitusstruktuuri ja küla on miljööväärtuslikult väga
kõrgel tasemel. Rannaküla sadama ala taotleb Orissaare Vallavalitsus munitsipaalomandisse. Kui
selline ime peaks juhtuma, et soovitakse peale 70 aastat Rannaküla külasse midagi ehitada, oleks
ju see väga teretulnud.
Käesoleva planeeringuga nähakse ette traditsioonilise küla ehitusjoone kaugusele merest, st lähemale
kui 200 m ehituskeeluala, mõlemale poole sadama teed ehitusvõimaluste taotlemist. Talude
hooned asuvad küla tee ääres vahemaaga ca 200-250 m, teest kaugemal asuvate taluhoonete vahed on
ca 500-600 m. Detailplaneerimise kohustusega ala.
Raugu. Raugu küla asub valdavalt Riidama-Raugu külade tee ääres ja osa talusi asub ka hajutatult
kaugemal. Hooned asuvad teest kuni 30 m kaugusel ja on eraldatud teest kiviaedadega. Talud
asuvad tee ääres 3-4 majapidamisest koosnevate gruppidena, millede vahekaugused on 60100 m ja kuni 600 m vahedega on järgnevad paarist talust koosnevad grupid. 70 aasta jooksul ei ole
midagi ehitatud. On mõningad talude ja popsikohtade tühjad asemed, milledele on soovitatav
ehitada, siis saaks kogu tee ääres ehituse vahemaadega 50-60 m. Detailplaneerimise kohustusega
ala.
Lähtuvalt sellest, et külad on eriilmelised, tuleb omapära säilitada. Lähtuma peab külade
väljakujunenud struktuurist. Struktuuri säilitamise üheks aluseks on krundi suurus. Lisaks krundi
suuruste piiramisele, mis on vaid üks miljööväärtusliku
küla säilitamise reeglistikust,
tuleb miljööväärtuslikel hoonestusaladel säilitada traditsioonilisi küla hoonestuse ja kujundamise
elemente, hoonestuse struktuure ja maakasutust. Oluline on säilitada maastiku avatus ja vaated.
Võimaluse
korral
taastada
traditsioonilist
maakasutust
(kiviaiad, looduslikud niidud,
karjatatavad looduslikud alad, poollooduslikud alad, külateed jne).
Uusi elemente (hooneid, rajatisi, teid, aedu jms) ja maakasutust tuleb sobitada vanaga nii, et ei tekiks
ebakõla, ning ei rikutaks pöördumatult olemasolevaid väärtusi.
Kõik miljööväärtuslikud hoonestusalad on kantud üldplaneeeringu kaardile.

9.2 Tehnovõrgud
Ehitiste püstitamisel tuleb arvestada, et nende juurde rajatavad kommunikatsioonid - teed, elektriliinid
jne oleksid võimalikult lühidad ja ei muudaks maastiku esteetilist väärtust.
Tehnovõrke haldavaid ametkondi tuleb teadvustada maastiku väärtustest ja juhtida tähelepanu sellele,
et erinevad õhuliinid, elektripaigaldised, radari- ja mobiilimastid ning tuulegeneraatorid risustavad
vale asukoha valikul maastikku. Uute liinide rajamisel tuleb soovitada vanade liinikoridoridega
arvestamist. Võimaluse korral tuleb paigutada uued liinid maa alla.
Hajaasustuse piirkonnas rajatakse kommunikatsioonid reeglina krundi valdaja poolt. Võrkude tehnilisi
tingimusi väljastavad trasside haldajad. Projektid tuleb kooskõlastada Orissaare Vallavalitsusega ja
vastavate võrkude valdajatega.
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9.3 Piirded
Käesoleva planeeringuga sätestatakse Saare maakonna rannaala tsoneeringus toodud soovituste
alusel, et kogu kallasraja ulatuses ei tohi rajada piirdeid, v.a rannas olevate karjamaade piirded, mille
rajamisel tuleb tagada läbipääsu kohtade olemasolu.
Piirete rajamisel rannaalal tuleb eelistada traditsioonilisi materjale ning kohalikke ehitusviise ja tavasid. Hajaasutuses ei tohi rajada piirdeid, mis on kõrgemad, kui 1,8 m maapinnast. Erandiks on
Saare maakonna rannaala tsoneeringuga määratud rannavööndis, kus rajatavad traditsioonilised
kiviaiad – millede kõrgus ei tohi ületada 1,4 m maapinnast.
Orissaare vallas on keelatud massiivsete plankaedade, läbipaistmatute aedade ja traatvõrkaedade
ehitamine krundi piiretena.

9.4 Elamute projekteerimise reeglid hajaasustuses
Orissaare valla rannaala osa-üldplaneeringuga alal toimub elamute projekteerimine vastavalt koostatud
projektile.
Projekti koosseisu peab kuuluma ka õueplaan, kus näidatakse kõigi hoonete ja tehnorajatiste paigutus
ning on määratud krundi heakorrastamise ja haljastuse põhimõtted.
Elamukruntide rajamisel metsasele alale tuleb krundil metsaala pindalast säilitada vähemalt 60%.
Hoonete rekonstrueerimisel ja restaureerimisel tuleb lähtuda alalhoidlikkuse põhimõttest.
Olemasolevate elamute ja teiste ajalooliste hoonete ümberehitamisel ja rekonstrueerimisel tuleb
maksimaalselt säilitada hoonete esialgne välisilme ja terviklikkus. Tuleb järgida esialgseid
ehitusprintsiipe. Hoone autentsuse huvides tuleb säilitada, nii materjal kui detailide kuju. Säilitada või
taastada tuleb maju kujundavad iseloomulikud detailid - akende kuju, asend fassaadil, ruudujaotus
ja piirdelauad, uste, varikatuste ja katusekarniisi kujundus, seinte viimistlusmaterjal ja
katuse kuju. Kui võimalik, tuleb säilitada ka kõik originaaldetailid - ukse- ja aknahinged,
käepidemed, fassaadikujundus. Restaureeritud originaal on kindlasti väärtuslikum kaasaegsest.
Puitmajade rekonstrueerimisel tuleb kasutada naturaalseid ehitusmaterjale. Vältida metall- ja plastuste
paigaldamist, plastakende paigutamist ning tehismaterjalide kasutamist väliviimistluses (plastvoodrid,
kivi imitatsiooniga plekkkatused jne).
Hoonete värvimisel tuleks eelistada külale iseloomulikke värvitoone.
Elamute juurdeehitused tuleks rajada nii, et säiliks olemasolev hoone maht ja arhitektuur.
Ümberehitused ja fassaadide muudatused tuleb kooskõlastada Orissaare Vallavalitsusega.
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10 PLANEERINGUTE VAJADUS JA KEHTIMA JÄÄVAD PLANEERINGUD
10.1

Valla teema- ja osaüldplaneeringute vajadus

Käesoleva osaüldplaneeringu koostamisel selgus, et vajalik on koostada Orissaare aleviku
üldplaneering suuremas mõõtkavas, kui on koostatud käesolev osaüldplaneering.

10.2

Valla detailplaneeringute vajadus

Valla arengukavast tulenevalt on vajalik koostada Maasi linna muinsus - ja puhkeala detailplaneering,
et jätkata ala arendamist.
Muude detailplaneeringute järjekorda ei määrata. Konkreetne planeeringute koostamise järjestus
sõltub siiski elu poolt dikteeritud vajadustest ja arendajate ettepanekute olemasolust.

10.3

Kehtivad detailplaneeringud Orissaare vallas (seisuga 09.2005)

Orissaare alevikus, Illiku detailplaneering 2002. a (DP13³ ).
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Tähis osaüldplaneeringu kaardil
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11 ETTEPANEKUD KEHTIVA MAAKONNAPLANEERINGU
MUUTMISEKS
Käesoleva osaüldplaneeringuga tehakse ettepanekud Saare maakonnaplaneeringu muutmiseks kolmes
valdkonnas.

11.1 Ettepanek ehituskeeluvööndi muutmiseks
Käesoleva osaüldplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Saare maakonna planeeringut
Orissaare valla rannaalal kehtestatud ehituskeeluvööndite ulatuste osas allpool toodud kohtades
ja juhtudel.
Orissaare vald kehtestab käesoleva üldplaneeringuga ehituskeeluvööndi laiuseks 200 m merepiirist
kogu Orissaare valla rannajoone ulatuses, v.a järgmistes kohtades:
•
•
•
•

Rannaküla planeeritud elamuala rannaosal määrata ehituskeeluvööndi laiuseks 100 m;
Pulli külas planeeritud elamuala rannaosal määrata ehituskeeluvööndi laiuseks ulatus kuni teeni;
Laheküla külas planeeritud elamuala rannaosal määrata ehituskeeluvööndi laiuseks 50 m;

Orinõmme küla Jaagu-Tõnise katastriüksusel vähendatakse ehituskeeluvööndit
riigimaantee Orissaare-Leisi-Mustjala tee (21129) teekaitsevööndini ning juurdepääsutee
ulatuses (muudetud Orissaare Vallavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 155);

• Maasi küla Mäe katastriüksusel vähendatakse ehituskeeluvööndit alates Mäe kinnistu läänepiirist
mööda Väikese väina hoiuala piiri (looduses kiviaed) kuni lõikumiseni 100 m joonega Eesti
Põhikaardi järgsest rannajoonest, sealt edasi mööda 100 m joont kuni kinnistu lõunapoolse
piirini, sealt edasi mööda Mäe ja Põlde kü vahelist piiri kuni lõikumiseni 200 m joonega 1 m
samakõrgusjoonest. (Lisa 1 asendiplaan) (muudetud Orissaare Vallavolikogu 30.01.2014 otsusega
nr 20)
Ehituskeeluvööndite ulatused on näidatud planeeringu kaardil.

Vastavalt looduskaitseaduse §40 (1) ehituskeeluvööndit rannal võib suurendada või vähendada,
arvestades ranna kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade
piiridest, olemasolevast teede ja tehnovõrkudest ning väljakujunenud asustusest.
Rannaküla külas asub olemasolev hoonestus Rannaküla sadama tee ääres ja teest mõlemale poole
rannikul 70-120 m kaugusel rannast. Kuna viimase 70 aasta jooksul pole külasse midagi ehitatud,
siis on traditsioonilise hoonestuse joon säilinud ja seda on mõttekas jätkata, st vähendada
ehituskeeluvööndit kuni 100 m. Nimetatud kaugus on sobiv, kuna sellel piiril lõppeb
rannakarjamaa, mis on kahjuks võsastunud ja männimets ei ole veel õieti alanud.
Visuaalset reostust mere poolt vaadates ei teki, kuna selle varjab hooldamata männinoorendik.
Säilinud on vanaaegsed
talude ligipääsuteed, kuigi võsastunult. On säilinud vanu talu
asemeid, mis näitavad ehitusjoone olemasolu, lisaks olemasolevatele taludele. Planeeritav
ehitusjoon jääb välja Väinamere NATURA 2000 alast. Rannaküla sadama ümbrus on
planeeritud avalikuks puhkekohaks, supluskohaks.
Pulli külas on olemasolevate hoonete ehitusjoon merele väga lähedal, 30-100 m. Ligikaudu 10 m
rannast on haaratud NATURA 2000 Väinamere ja Väike Väin valiku aladesse kaitstava elupaigatüübi
merele avatud pankrannad (1230) põhjendusel.
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Loodusesse sobiva osaüldplaneeringuga seatud ja detailplaneeringust tulenevale tingimustele
vastavate elamute rajamine ca 100 m kaugusele ei tohiks kahjustada pankrannikut. Looduslikult
on tegemist õnnetu kooslusega - endise rannakarjamaa täisistutamisega männiga kuni panga ääreni
1950. a, millega rikuti looduslik rannakarjamaa. Seetõttu, et pinnas on väheviljakas ja männid
seal õieti ei kasva ning 60 aastat pole seda metsa hoolda tud, on sinna paras džungel tekkinud.
Planeeringuga vähendataval alal on 1950. aastatel rajatud ja tühjendatud kruusakarjäär. Kaaluda
tuleks panga ääreni istutatud puude ca 5 m ulatuses maha võtmist, sest puude juured lõhuvad panka ja
“džunglist” parkmetsa kujundamist. VASAB 2010 soovitustest lähtudes ei tekita rajatav hoonestus
piki rannikut visuaalset barjääri, ei ole ka merelt nähtav, ei ole ka maalt nähtav, kuna puud on ees. Ca
100 m kaugusel rannast kulgeb piki rannikud vanaaegne tee, millest mere poole
planeeringu kohaselt ei tohi ehitada. Tagatud peab olema lautrikoha kasutus külaelanike poolt.
Ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisel lähtuda olemasolevast teest ja kinnistu piiridest nii, et ei
ehitataks kinnistuid läbivale pinnasteele lähemale kui 8 m.
Laheküla külas on olemasolev ehitusjoon merele lähedal, ca 30- 60 m. Seda ehitusjoont on mõttekas
järgida.
Planeeringuga vähendatav ehituskeeluvöönd ei kahjusta rannajoone dünaamilist tasakaalu, bioloogilist
mitmekesisust ega kahjusta kultuuripärandi säilimist. Tagatud jääb ka puhkeväärtuste ja looduse ilu
kaitse. Säilitatakse kultuuripärandit ja iseloomu, ajaloolise asustuspiirkonna elustamisel, mida tuleks
eelistada uute hoonestuspiirkondade tekkele.

11.2

Ettepanek Säärenõmme looduskaitseala kaitse alla võtmiseks

Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek võtta kaitse alla Orissaare vallas uus kaitseala
Säärenõmme looduskaitseala, mille piirid on toodud üldplaneeringu kaardil.
Kavandatav Säärenõmme looduskaitseala on Orissaare valla rohelise võrgustiku oluline tugiala
väga liigirikka kooslusega. Tugialas asub kolm merikotka pesa, viis vääriselupaika. Kaitseala
põhieesmärk on kaitsta vanu loometsi ja I kategooria looduskaitsealuseid liike Orissaare vallas.

11.3

Ettepanek kultuurimälestiste kaitse alla võtmiseks

Käesoleva osaüldplaneeringuga tehakse ettepanek võtta kaitse alla Orissaare vallas kolm uut
muinsuskaitse objekti:
• Jaani kirik Jaani külas;
• Taaliku mõisa peahoone Taaliku külas;
• Laasu tuulik Hindu külas.
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12 VÕIMALIKUD MÕJUTUSED
Osaüldplaneeringu koostamine peab tagama maakasutuse ja valla arengustrateegia vastavuse
ümbritseva looduskeskkonna tingimustele ning keskkonna säästva kasutamise ja majandushuvide
tasakaalustamise. Planeerimine võimaldab efektiivselt mobiliseerida ressursse ja selgitada, mida
soovitakse. Seega teha ümberkorraldusi mõtestatumalt ja väiksemate kulutustega. Kokkuvõtvalt
võib öelda, et osaüldplaneeringu ja kogu planeeringu süsteemi peamiseks ülesandeks on
halbade otsuste vastuvõtmise vältimine.

12.1 Looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine
Looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise eesmärgiks on planeeringu elluviimisest
tulenevate otseste ja kaudsete muudatuste analüüsimine, võima like kahjulike mõjude prognoosimine
ning vajadusel leevendavate meetmete väljapakkumine.
Looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine kaasnes algusest peale pidevalt osaüldplaneeringu
koostamisele, et sihipäraselt välja selgitada ja vähendada võimalikke kahjulikke mõjusid.
Osaüldplaneeringu koostamise käigus läbi viidava looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise
ülesandeks on tagada teadaolevate keskkonnakaitseliselt, tervisekaitseliselt ja muinsuskaitseliselt
oluliste objektide fikseerimine
ja seadustest tulenevate keskkonnakaitseliste kitsenduste
arvestamine. Olulisemad võimalikud mõjutused ja leevendused on toodud Saare maakonna
rannaalade tsoneeringu peatükis 15.
Planeeringuga tutvumisel on arusaadav, et suuremahulisem osa on suunatud looduskeskkonna
teadaolevalt väärtuslikumale osale:
•
•
•
•

rohevõrgustiku kujundamine ja sellele toimimist tagavate tingimuste seadmine;
väärtuslike põllumaade määratlemine ja neile kaitse- ja kasutustingimuste seadmine;
väärtuslike maastike ja määratlemine ja neile kaitse- ja kasutustingimuste seadmine;
väärtustatud elupaikade tutvustus ja nende kasutus- ja kaitsetingimused.

Otseselt mõjutab looduskeskkonda ka kogu valla territooriumi haaramine jäätmeveo piirkonnaks.
NATURA 2000 valiku käigus loodavad Väinamere linnuala, Liigalaskma-Orinõmme hoiu ala, Tumala
hoiuala, Väike Väina hoiuala, Säärenõmme hoiuala ja Väinamere hoiuala ning nende kaitsekorraga
seatavad tingimused.
Eeltoodu avaldab looduskeskkonnale ainult positiivset ja veelkord ainult positiivset mõju.
Osaüldplaneeringuga on arvestatud soovi kujundada Orissaare vallast meeldiv elamis piirkond, kus
eramukrundid oleks sobitatud senisesse rahulikku ja loodus ilmelisse miljöösse. Elamumaid on sel
otstarbel reserveeritud, arvestades valla soovi suurendada elanikkonda ja ressurssi elamuehituseks
atraktiivsete alade näol.
Ehitamise printsiibid, elamute projekteerimise reeglid ja miljööväärtuslike hoonestusalade määramine,
seavad tingimused ehitamisele. Nendest tulenev perspektiivne ehitustegevus on ehituse perioodil
looduskeskkonnale segadust tekitav, kuid mõju on lühiajaline. Kuna käesoleva osaüldplaneeringuga
ei planeerita uute teede rajamist, soovitatakse võimaliku ehituse puhul kasutada ligipääsu
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teedena enne 1940. a küla kaartidele märgitud teid (kõige ratsionaalsemad, talumees juba teadis, kuhu
on mõttekas tee teha, ei vedanud projekteerimislaua taga sirgeid jutte), siis võimalikust teede
rajamisest tulenev mõju looduskeskkonnale ei saa olla negatiivne. Hilisem mõju saab olla ainult
positiivne.
Tagamaks kontrolli ehitustegevuse üle on määratud detailplaneeringu kohustusega alad.

12.2 Sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude hindamine
Käesoleva Orissaare alla rannikuala osaüldplaneeringuga kavandatu sotsiaalsete ja kultuuriliste
mõjude hindamise eesmärgiks on planeeringust tulenevate otseste ja kaudsete mõjude uurimine,
võimalike kahjulike mõjude selgitamine ja nende leevendamise võimalused.
Olemasolevate sadamate ja avalike randade olemasolu parandab inimeste puhketingimusi.
Kavandatavad võimalused kallasrajale jõudmiseks suurendavad võimalusi mereni jõuda ja kallastel
liikumine on inimestele suure emotsionaalse väärtusega tegevus.
Olemasolevad looduskaitse üksikobjektid, väärtuslikud maastikud, muinsuskaitseobjektid, määratud
miljööväärtuslikud alad, väärtuslikud elupaigad väärivad suuremat tutvustust ja uurimist - võimalus
haarata tegevusse just kooliõpilasi ja varakult tutvustada neile vallas olevaid väärtusi. Kavandatavad
teede mustkattega katmised parandavad sotsiaalse avahoolduse tingimusi.
Valla territooriumil asuvad loodus - ja muinsuskaitse all olevad objektid on kantud osaüldplaneeringu
kaardile, mis võimaldavad saada ülevaate looduslikest iseärasustest ja nimeta tud objektidest ning on
ühtlasi ka turistidele atraktiivsetest huviväärsustest.
Kokkuvõtvalt. Käesoleva planeeringuga kavandatu ei halvenda elanike sotsiaalsete ja kultuurilisi
vajaduste rahuldamist, pigem avab ja teadvustab uusi võimalusi.

12.3 Majanduslike mõjude hindamine
Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringuga kavandatu majanduslikud mõjud on kindlasti
mitmetahulised. Majandustegevuse planeerimisel arvestatakse ajaloolist majandustegevust. Tulevikus
loodetavasti järjest olulisemaks
muutuvale
turismimajandusele
orienteeritud ettevõtetele
või eraisikutele peaks olema kavandatu soodne. Kindlasti hoogustub mereturism,
loodusturism ja neid teenindavatele ettevõtetele avanevad head perspektiivid.
Arenev ja paranev teedevõrk (mustkate lähitulevikus Orissaare-Leisi-Mustjala teele, mustkate
Orinõmme küla vahelisele teele) mõjub majandusele kindlasti positiivselt. Teisest küljest
piirangud, mida siiamaani võibolla ei teadvustatud piisaval määral (NATURA 2000 tulenevad
piirangud, väärtustatud elupaikade piirangud, rohelise võrgustiku kujundamisel seatud
kasutustingimused, ehitamise tingimused hajaasustuses, miljöö väärtuslike hoonestusalade
määratlemine, väärtuslikele põllumaadele seatud kasutustingimused) võivad tunduda esialgu
majandust, ettevõtlust pärssivana, kuid pikas perspektiivis kindlasti lisavad väärtust planeeritavale
alale. Väärtuslikele põllumaadele seatud tingimus kasutada neid jätkuvalt põllumaadena, loob
eeldused olemasolevatele põllumajandusega tegelejatele ikka asja edasi arendada. Kuna
tegevussuunad on mitmete rahvusvaheliste kokkulepetega paika pandud, küllap siis põllumajandus
peaks ka majanduslikult tasuvamaks muutuma loodetavast ka poollooduslike koosluste majandamine.
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Harrastuskalapüügiks loob eeldused avalike sadamate olemasolu ja lautrikohtade võimalikult sõbralik
kasutamine.
Seega loob käesolev planeering eelkõige eeldused olemasoleva paremaks kasutamiseks ja uute alade
kasutamiseks lähtuvalt juba välja kujunenud ehitus - ja maakasutustraditsioonidest. Põhieesmärk
planeeringu koostamisel on olnud keskkonnakasutamise ja keskkonda enam muutvate tegevuste sh
ehitustegevuse senisest täpsem reguleerimine.
Kokkuvõtvalt võib väita, et osaüldplaneering ja selle arengustrateegia elluviimine kõrvaldab mitmeid
seniseid probleeme ning kontroll olukorra üle piirkonnas muutub senisest paremaks. Lähtudes sellest
võib tõdeda, et Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringuga kavandatu ei too kaasa olulises
mahus negatiivseid keskkonnamõjusid. Kavandatu elluviimisel suureneb valla elanike heaolu,
tugevam infrastruktuur ja korrastatum elukeskkond aktiviseerivad majanduselu ja kinnitavad
elanike sotsiaalset turvatunnet.
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14 LISAD
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LISA 1. NATURA 2000 ALAD
NATURA 2000
on üleeuroopaline kaitsealade võrgustik, mille eesmärgiks on kaitsta
Euroopas ohustatud liike ning elupaigatüüpe - soid, metsi, pärandmaastikke jms. Eesti
torkab võrreldes muu Euroopaga silma ulatuslike soode -rabadega ning liigirikkust kandvate
pärandkooslustega nagu puis niidud ja loopealsed.
Euroopa Liidu NATURA 2000 võrgustik koosneb Eestis:
•
linnualadest, millest Eesti riik on Euroopa Komisjoni teavitanud EÜ Nõukogu direktiivi
79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1- 18) kohaselt;
•
aladest, millel on EÜ Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning
loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest kohaselt Euroopa Komisjoni seisukohast
üleeuroopaline tähtsus.
NATURA 2000 ala võib üheaegselt moodustada nii elupaigatüüpide kui ka lindude kaitseks, st nii
loodus- kui ka linnualana.
Vabariigi Valitsuse korraldusega on Saare maakonnas Euroopa Komisjonile esitatud NATURA 2000
võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekirjas: linnuala ja 5 loodusala, mis jäävad tervelt või
osaliselt Orissaare valla rannaala üldplaneeringu piirdesse.
Orissaare vallas asuvate linnualade loetelu (sulgudes Vabariigi Valitsuse korralduses toodud järjekorra
number):
1. (66) Väinamere linnuala Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja
I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 252 100 ha. Liigid, kelle elupaiku
kaitstakse: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart
(Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas
querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani
(Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea
cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya ferina),
tuttvart
(Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle
(Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala
clangula), niidurüdi e niidurisla (Calidris
alpina schinzii), suurrüdi e suurrisla (Calidris
canutus), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger),
valge- toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus
cyaneus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii),
laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos
leucotos), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media),
värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla),
punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus),
naerukajakas (Larus
ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle
(Limosa
lapponica), mustsaba-vigle
(Limosa
limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras
(Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus) , jääkoskel (Mergus
merganser), rohukoskel
(Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo),
tutkas (Philomachus pugnax), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), plüü (Pluvialis squatarola),
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tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana
parva), täpikhuik (Porzana
porzana),
naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons),
räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna
sandvicensis), vööt- põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix), tumetilder (Tringa
erythropus), muda tilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa
nebularia), punajalg-tilder
(Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus).
2. (175) Liigalaskma-Orinõmme loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide
kaitseks. Pindala 346 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), puisniidud
(6530), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad
(9080);
3. (430) Tumala loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi
elupaiga kaitseks. Pindala 161 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), kuivad niidud
lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika
kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
4. (495) Väikese väina loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa
liikide elupaikade kaitseks. Pindala 17 660 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: laiad madalad
lahed
(1160), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (1630), kuivad niidud lubjarikkal
mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), puisniidud
(6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad
loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070). Liigid, kelle
elupaiku kaitstakse: emaputk
(Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus),
madal unilook (Sisymbrium supinum);
5. (400) Säärenõmme loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks.
Pindala 352 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), sinihelmika kooslused
(6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad
loodusmetsad (9010) Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: merikotkas (Haliaeetus albicilla);
6. (498) Väinamere loodusala Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa
elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 252 100 ha. Kaitstavad elupaigatüübid:
veealused liivamadalad (1110), jõgede lehtersuudmed (1130), liivased ja mudased
pagurannad
(1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170),
esmased
rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad
(1230),
soolakulised muda - ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud
(1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), kuivad liivanõmmed
kanarbiku
ja kukemarjaga
(2320), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030),
kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel
mullal (6270), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410) , niiskuslembesed kõrgrohustud
(6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530),
allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad
madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad
(9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080),
rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle
elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis
dasycneme), läänemere viiger
(Phoca hispida bottnica); vinträim
(Alosa fallax), harilik
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hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõe silm (Lampetra fluviatilis), harilik
vingerjas (Misgurnus fossilis), merisutt (Petromyzon marinus); teelehemosaiikliblikas (Euphydryas
aurinia),
suur-mosaiikliblikas
(Euphydryas
maturna),
paksukojalise
jõekarp (Unio
crassus),
vasakkeermene
pisitigu (Vertigo angustior) ; kaunis kuldking (Cypripedium
calceolus),
nõmmnelk
(Dianthus
arenarius
ssp. arenarius), roheline kaksikhammas
(Dicranum viride), könttanukas (Encalypta mutica), madal unilook (Sisymbrium supinum), püstlinalehik (Thesium ebracteatum);
Keskkonnaministri määrusega4 on nendele aladele kehtestatud majandustegevuse ajutised piirangud
ja valitsejaks määratud Saaremaa keskkonnateenistus. Määrusega rakendatud ajutised
piirangud kehtivad kuni määruses loetletud alade kaitse alla võtmiseni ja vastavalt
looduskaitseseaduse §91 lg 2 kohaselt kuni 01.05.2007. a.
Väljaspool kaitsealasid asuvatel NATURA 2000 võrgustiku aladel on keelatud:
• puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
• uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat;
• väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine looduslikul rohumaal ja metsamaal.
Väljaspool kaitsealasid asuvatel NATURA 2000 võrgustiku aladel on ilma valitseja nõusolekuta
keelatud:
•
•
•
•
•

teede ja liinirajatiste rajamine;
ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine;
veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;
uute maaparandussüsteemide rajamine;
maavarade ja maa-ainese kaevandamine.

Maaomanikele
pakutakse
majandustegevuse
piiramise
korvamiseks
mitmesuguseid
loodushoiutoetusi, maamaksusoodustust, võimalust maid vahetada või riigile ära müüa.
Põllumajandustoetused on NATURA 2000 alal 15% tavalisest suuremad.
Arvestades ülaltoodud on käesoleva üldplaneeringuga sätestatud, et NATURA 2000 valiku alade piirid
käesolevas üldplaneeringus kehtivad kuni 01.05.2007. a. Peale nimetatud tähtaja möödumist tuleb
need uuendada kooskõlas planeerimisseadusega .
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Keskkonnaministri 22.04.2004.a määrus nr 24, Majandustegevuse ajutiste piirangute
väljaspool kaitsealasid asuvatel NATURA 2000 võrgustiku aladel (RTL 2004, 49, 850)

rakendamine

