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Seisukohtade väljastamine Võhma küla  

Metsa-Simmu kinnistu detailplaneeringu koostamiseks 

 

Olete taotlenud Maanteeametilt seisukohti Saaremaa Võhma küla Metsa-Simmu kinnistu 

(katastritunnus 48301:006:0435, maatulundusmaa) detailplaneeringule (edaspidi planeering). 

Vastavalt taotlusele on planeeringu eesmärk luua eeldused ühe maksimaalselt 2 MW võimsuse ja 

100 m kõrgusega elektrituuliku rajamiseks kinnistule. Kinnistu asub osaliselt riigitee nr 21127 

Pahapilli–Panga km 2,59–2,76 kaitsevööndis. Nimetatud riigitee keskmine liiklussagedus oli 

2017. a. 51 autot ööpäevas. 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ja planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) esitame 

Maanteeameti seisukohad planeeringu koostamiseks alljärgnevalt. 

1. Planeeringu joonistele kanda EhS § 71 kohane teekaitsevöönd ja kirjeldada sellest 

tulenevaid piiranguid maakasutusele seletuskirjas. 

2. Kanda joonistele planeeritud objektide kaugused riigitee katte servast, sh elektrituulik, 

tehnorajatised jms. 

3. Riigitee kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1, sh on 

keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest 

piirangutest võib kõrvale kalduda Maanteeameti nõusolekul vastavalt EhS § 70 lg 3. 

Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisa 

„Maanteede projekteerimisnormid“ (edaspidi normid) jaotise 8.2 lõike 2 alusel kavandada 

elektrituulik riigitee katte servast kaugemale, kui on selle masti ja tiiviku kogukõrgus. 

4. Planeeringus tuleb kasutada riikliku teeregistri (http://teeregister.riik.ee) põhiseid teede 

numbreid ja nimetusi. 

5. Planeeringus käsitleda kavandatava tegevuse vastavust kõrgematele arengudokumentidele 

ning planeeringulahendus siduda kontaktalas paiknevate teiste planeeringute ja 

teeprojektide lahendustega. 

6. Juurdepääs kinnistule kavandada km 2,78 olemasoleva mahasõidu kaudu või planeerida 

uus mahasõit kinnistu põhjanurka km 2,59.  

7. Planeeringus (joonistel, seletuskirjas) käsitleda mahasõidu nähtavuskolmnurka ja riigiteele 

vajalikku külgnähtavust ning vaba ruumi nõuet vastavalt normide punktile 5.2.7 ning 

tabelitele 2.14 ja 2.17 lähtetasemel rahuldav. Nähtavuskolmnurgad peavad olema näidatud 

kitsendusi käsitleval planeeringujoonisel. 

8. Parkimine lahendada vastaval maaüksusel ning riigiteel parkimist, sh manööverdamist 

mitte ette näha.  
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9. Planeeringu joonistel näidata planeeringualal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad 

tehnovõrgud ja muu taristu. Tehnovõrke ja nende kaitsevööndeid riigitee alusele 

maaüksusele mitte kavandada. Riigiteega ristuvate tehnovõrkude planeerimisel tuleb 

nende rajamine ette näha kinnisel meetodil.  

10. Planeeringus käsitleda ning näidata joonistel planeeringuala sademevete ärajuhtimise 

lahendused. Sademevett ei tohi juhtida riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu 

kuuluvatesse teekraavidesse. Põhjendatud juhul, kui teekraavidesse sademevete juhtimine 

on vältimatu, siis tuleb tagada truupide, kraavide läbilaskevõime ja muldkeha 

niiskusrežiim. Selleks tuleb hinnata arendustegevusest lisanduvaid vooluhulki, riigitee 

kraavide ja truupide läbilaskevõimet. 

11. Maanteeamet ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks. 

Arendustegevusega seotud uue mahasõidu kavandamise jne korral on nende 

projekteerimine ning väljaehitamine KOV kohustus (PlanS § 131 lg 1).  

12. Planeeringu seletuskirjas märkida, et kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille 

koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Maanteeametile 

nõusoleku saamiseks. Tee ehitusprojekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik 

(EhS § 24 lg 2 p 2). Riigitee ristumiskoha ümberehituse korral annab Maanteeamet nõuded 

projektile (EhS § 99 lg 3) ja väljastab riigitee aluse maaüksuse piires tee ehitusloa.  

13. Planeering kooskõlastada Maanteeametiga juhindudes PlanS § 124 lg 10 (planeeringu 

koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus). 
 

Seisukohad planeeringu koostamiseks kehtivad kaks aastat alates kirja väljastamise kuupäevast, 

tähtaja möödumisel tuleb taotleda uued seisukohad. Märgime, et oleme valmis tegema koostööd 

planeeringu koostajaga, täpsustamaks ning täiendamaks käesoleva kirjaga esitatud seisukohti. 
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