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METSA-SIMMU DETAILPLANEERINGU 

                                 ESKIISLAHENDUSE  SELETUSKIRI 
 

 

1. Detailplaneeringu üldeesmärgid 

 

Detailplaneeringu üldeesmärgid on kinnistutele ehitusõiguse määramine elektrituuliku 

rajamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine liikluskorralduse ja juurdepääsu määramine, 

tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega, 

keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja 

õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. 

 

2. Planeeringuala asukoht ja olemasoleva olukorra iseloomustus 

 

Planeeringuala asub Saaremaa valla põhjaosas Võhma külas. Katastriüksus piirneb põhja 

poolt Pahapilli-Panga riigimaanteega, lõuna poolt Vana-Laasi, ida poolt Vana-Sutsi ja lääne 

poolt Viiese ning Pihlametsa katastriüksustega. Kõlvikuliselt koosseisult koosneb Metsa-

Simmu 100% metsamaast. Olemasolev kü. sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. 

Planeeringualal ei asu vääriselupaiku, Natura 2000 võrgustiku alasid ega muid kaitsealuseid 

loodusobjekte, samuti puuduvad muinsuskaitsealused objektid ning kultuurimälestised. 

 

3. Üldplaneeringust tulenevate teemade kirjeldus 

 

SAARE MAAKONNAPLANEERING 2030+ (kehtestatud riigihalduse ministri 27.04.2018 

käskkirjaga nr 1.1-4/94) kohaselt asub maaüksus rohelise võrgustiku koridoris.  

 Saare maakonnaplaneeringu 2030+ peatükk 4.2.2 „Tuuleenergeetika“ sätestab, et 

elektrituulikute paigaldamiseks ja tuulikuparkide rajamiseks sobivad arendusalad ja 

arenduspiirkonnad ning ülekandeliinide põhimõttelised asukohad määratleti Saare maakonna 

„Tuuleenergeetika“ teemaplaneeringuga, mille lahendus on kantud käesolevasse 

maakonnaplaneeringusse. Planeering käsitleb maismaa tuulikuparke ning ei käsitle üksikuid 

elektrituulikuid ega meretuuleparke. Üksiku elektrituuliku rajamine toimub kohaliku 

omavalitsuse poolt määratud tingimustel. 

 MUSTJALA KÜLADE ÜLDPLANEERING (kehtestatud Mustjala Vallavolikogu 

29.04.2011 otsusega nr 14). 

Üldplaneeringuga on seatud täiendavad nõuded maa kasutamisele sh ehitamisele rohelise 

võrgustiku aladel, mis on toodud ptk 2.3.3. Metsa-Simmu maaüksus ei asu üldplaneeringus 

täpsustatud rohevõrgustiku alal. Maakonnaplaneeringus on rohevõrgustiku käsitlemisel 

lähtutud 2008 aastal kehtestatud temaplaneeringust „Asustus ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ st Mustjala külade üldplaneeringu koostamisel on sellest lähtutud ja 

seda täpsustatud. 

Üldplaneeringu kohaselt asub Metsa-Simmu maaüksus alal, mis on määratletud kui 

maatulundusala juhtotstarbega ala, mis on ettenähtud põllumajanduse ja metsamajanduse ning 

sellega seonduvate ehitiste püstitamiseks. Üldplaneeringus on tootmisala maakasutuse 

juhtotstarve defineeritud kui tööstuse, tuulegeneraatorite, mäetööstus- jt tootmisehitiste ja neid 
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teenindavate infrastruktuuride ehitamiseks ette nähtud ala ning nendest tulenevad mõjualad. 

Seega näeb üldplaneering ette, et elektrituuliku püstitamiseks on vajalik määrata alale 

tootmismaa maakasutuse juhtotstarve tänase maatulundusala asemele, millest tulenevalt on 

detailplaneering üldplaneeringut muutev. 

 

4. Kruntide moodustamine 

 

Katastriüksuse piiride muutmist ei planeerita. 

 

5. Katastriüksuste ehitusõigus 

 

Vastavalt EHR andmetele Metsa-Simmu katastriüksusel ehitised ja rajatised puuduvad. 

Katastriüksusele planeeritakse elektrituulik max. võimsusega 2,0 MW, max. kõrgusega 100 m 

maapinnast. Müratase: 45 dBA maks 250 m raadiuses; 40 dBA maks 500 m raadiuses. 

 

Elektrituuliku ühendus alajaamaga teostatakse vastavalt Eesti Energia AS tehnilistele 

tingimustele. Liitumispunkt asub Järise 35/10 kV alajaamas, 10 kV jaotla lattidel, kus paikneb 

ka kommertsmõõtepunkt. 

 

Piirete rajamist ei planeerita. 

 

Maksimaalne ehitisealune pind on 350 m
2
. 

Olemasoleva katastriüksuse sihtotstarvet planeeritakse muuta 90% maatulundusmaa ja 10% 

tootmismaa. 

 

Ehitise kasutamise otstarve on 22249 Muu kohalik elektrijaotusvõrgu või sideliini rajatis. 

 

6. Teedevõrk ja liikluskorraldus 

 

Katastriüksusele pääseb riigimaanteelt 21127 Pahapilli-Panga tee. Sellelt rajatakse uus 

mahasõit, juurdepääsutee ja elektrituuliku teenindusplats. 

 

7. Veevarustus ja kanalisatsioon 

 

Vajadus puudub. 

 

8. Elektrivarustus 

 

Elektrituuliku ühendamiseks planeeritava alajaama ja liitumispunktiga taotletakse Eesti 

Energia AS-lt tehnilised tingimused. 
 


