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1. MENETLUSDOKUMENDID 

1.1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 11.10.2016; 

1.2. Mustjala Vallavolikogu kiri Keskkonnaametile, 22.11.2016 nr 7-1.2/543; 

1.3. Lisa 8, väljavõte Mustjala valla külade üldplaneeringust; 

1.4. Keskkonnaameti kiri Mustjala Vallavalitsusele 14.12.2016 nr 6-5/16/320-2 
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1.6. Väljavõte kinnistusosakonnast; 

1.7. Maakatastri kitsenduste väljavõte; 

1.8. Väljavõte ehitisregistrist; 

1.9. Mustjala Vallavolikogu otsus nr 1 27.01.2017, Merise küla Kordoni 
detailplaneeringu algatamine ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise 
koostamise mittealgatamine; 

1.10. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade; 

1.11. Leping Merise küla Kordoni detailplaneeringu koostamise rahastamise kohta; 

1.12. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade kokkulepe; 

1.13. Mustjala Vallavalitsuse tellimiskiri. 
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2. SELETUSKIRI 

2.1. Detailplaneeringu koostamise alused 

Detailplaneeringu algatamise taotlus on esitatud Toivo Loodus´e  poolt. 

Keskkonnaameti poolt on väljastatud seisukoht Merise küla Kordoni maaüksuse detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta, 14.12.2016 nr 6-5/16/320-2. 

Mustjala Vallavolikogu otsusega  27.01.2017 nr 1 algatati Merise küla Kordoni detailplaneering ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise mittealgatamine. 

Detailplaneeringu koostamise aluseks on: 

[1] Mustjala Vallavolikogu poolt väljastatud detailplaneeringu lähteseisukohad; 

[2] Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“, [Võrgumaterjal]. Available: http://saare.maavalitsus.ee/asustust-ja-

maakasutust-suunavad-keskkonnatingimused. [Kasutatud 12. oktoober, 2017]; 

[3] ``Mustjala valla külade üldplaneering``, [Võrgumaterjal]. Available: 

http://www.mustjala.ee/upload/20110505135642.JPG. [Kasutatud 12. oktoober, 2017]; 

[4] Mustjala Vallavolikogu määrus nr 8 20.03.2009, määrus nr 9 30.09.2011, määrus nr 2 

28.03.2014, ``Mustjala valla arengukava 2009-2020; 

[5] VVS.``Planeerimisseadus``, 28.01.2015; 

[6] VVS, ``Ehitusseadustik¹``, 18.01.2016; 

[7] VVS, ``Veeseadus¹``, 11.05.1994; 

[8] VVS, ``Looduskaitseseadus¹``, 21.04.2004; 

[9] VVS, ``Asjaõigusseadus¹``, 09.06.1993; 

[10] VVS, ``Maakatastriseadus¹``, 12.10.1994; 

[11] VVS, ``Keskkonnaseadustiku üldosa seadus¹``, 16.02.2011; 

[12] VVS, ``Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus¹``, 22.02.2005; 
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[13] VV määrus nr 155 „Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ , 

23.10.2008; 

[14] VV määrus nr 176, ``Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas¹``, 27.07.2006; 

[15] VV määrus nr 42, ``Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutsuega 

hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid``, 04.03.2002; 

[16] VV määrus nr 171, ``Kanalisatsiooniehitise veekaitsenõuded¹``, 16.05.2001; 

[17] VV määrus nr 99, ``Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 

esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 

kontrollimise meetmed¹``, 29.11.2012; 

[18] SM määrus nr 17, ``Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele``, 

30.03.2017; 

[19] MTM määrus nr 73, ``Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja 

kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded ``, 25.06.2015; 

[20] EVS 812-6:2012/A1:2013, Ehitise tuleohutus, Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 

[21] EVS 809:1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: 

Linnaplaneerimine; 

[22] EVS 848:2013/AC:2013 “Väliskanalisatsioonivõrk”; 

[23] Mustjala Vallavolikogu, `` Mustjala valla jäätmekava 2017-2021 vastuvõtmine``, 23.02.2017 

nr 1; 

[24] FIE Henno Kuldsaar poolt koostatud geodeetiline alusplaan, 15.05.2017. 

2.2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid 

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada 2,9 ha suurune kinnistu 

elamumaaks ja maatulundusmaaks. Määrata elamule ja abihoonetele hoonestusala ja 

projekteerimistingimused, s.h määrata krundi tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning 

liikluskorralduse põhimõtted. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi 

vähendamiseks. 

2.3. Planeeringuala asukoht 

Planeeritavaks objektiks on Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Merise külas asuv Kordoni 

kinnistu, katastritunnusega 48301:001:0106, pindalaga 2,9 ha. Kinnistu asub Saaremaa loode osas, 

Lõuka lahe poolsel küljel. 
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Kinnistu piirinaabriteks on idas Merise kü (48301:001:0104), läänes Lõuka-Männiku kü 

(48301:001:0169), lõunas Kaanda (48301:001:0494). Põhjast piirneb kinnistu Lõuka lahega.  

Asukohaplaan: 

 

2.4. Olemasoleva olukorra analüüs 

2.4.1. Olemasolev hoonestus 

Maaüksus on ajalooliselt olnud hoonestatud. Praegu on säilunud peahoone vundament ja sellega 

külgnenud keldri seinad. Kinnistul asub toimiv salvkaev. 
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Foto säilunud peahoonest: 

  

Ehitisregistri andmetel asub kinnistul suvemaja (ehitisregistri kood 120754162). Lisaks asuvad 

kinnistul veel väikeehitistena kuur ja välikäimla.  

Foto olemasolevast suvilast: 
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2.4.2. Olemasolevad tehnovõrgud 

Tehnovõrgud kinnistul puuduvad.  

2.4.3. Olemasolev haljastus 

Eesti Geoloogiakeskuse andmetel on antud piirkonna põhjavesi nõrgalt kaitstud.  

Katastriüksus on pindalaga 2,9 ha. Kõlvikuline koosseis on järgmine: haritav maa 0,6 ha, metsamaa 

1,1 ha ja muud maad 1,2 ha. 

Rannikualal asuvad rannavallid. Ülejäänud kinnistu on valdavalt kaetud männimetsaga, kasvavad 

ka kadakad. Õue ala on lage rohumaa. 

Kordoni maaüksus asub tervikuna Koorunõmme hoiualal. Vastavalt Keskkonnaameti kirijale 

Mustjala Vallavalitsusele 14.12.2016 nr 6-5/16/320-2 on maaüksusel registreeritud loodusala 

kaitse-eesmärgiks seatud kooslused esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220) 

ja kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*; esmatähtis). Planeeritaval hoonestataval alal eelpool 

nimetatud kaitstavaid koosluseid ei esine. 

2.4.4. Olemasolevad teed 

Maa-alale pääseb Tõlli-Mustjala-Tagaranna riigimanteelt. Edasi munitsipaalteid: Kugalepa 

külateed, tee nr 4830051 ja Kugalepa – Merise teelt nr 4830042 ja seejärel üle Männiku, Kaarida ja 

Merise kinnistuid kulgevat Merise majakateed, numbriga 4830153. Merise majakatee on eratee. 

Juurdepääsuteele on soovitav sõlmida kohaliku omavalitsusega avaliku kasutuse leping. 
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Väljavõte Maa-ameti maanteeameti kaardirakenduse kaardiserverist: 

(Kollasega on tähistatud kohalik tee, punasega eratee ja rohelisega metsatee). 

 

Juurdepääsutee on  kruusakattega, laiusega 3,5 meetrit. Kinnistusiseselt on rajatud hoonestuseni 

pinnastee, laiusega 3,5 meetrit.  
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2.4.5. Olemasolev reljeef 

Lõuka lahest umbes 15 meetri ulatuses asub rannavall. Merepinnast kuni piki randa kulgeva 

erateeni tõuseb maapind järsult kuni kõrguseni 3,50 meetrit. Hoonestusalal puudub üleujutusoht. 

Planeeritava õueala reljeef varieerub, kõrguste vahemik absoluutväärtustes on +1,95 m õue 

põhjaosas kuni +3,94 m lõunaosas. 

2.4.6. Olemasolevad kitsendused 

Maa-ameti X-Gis andmete alusel asub Kordoni maaüksus tervikuna Koorunõmme hoiualal, 

KLO2000315. Hoiuala ruumiline ulatus kinnistu alal on 26554 m².  

Kinnistul on ranna ja kalda ehituskeeluvöönd, 200 m Läänemerest, ruumilise ulatusega 11755,5 m². 

Kinnistul on ranna ja kalda piiranguvöönd, 200 m Läänemerest, ruumilise ulatusega 11755,5 m². 

Kinnistul on ranna või kalda veekaitsevöönd 20 m Läänemerest, ruumilise ulatusega 1085,1 m². 

Kallasraja ulatus Läänemerest on 10 m, ruumilise ulatusega 539 m².  

2.5. Detailplaneeringu lahendus 

Detailplaneeringu eesmärgiks on, vastavalt omaniku soovile, 2,9 ha suuruse Kordoni kinnistu, 

katastritunnusega 48301:001:0106 sihtotstarbe muutmine elamumaa ja maatulundusmaa 

sihtotstarbega krundiks. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul suvemaja (ehitisregistri kood 

120754162). Lisaks asuvad kinnistul veel väikeehitistena kuur ja välikäimla. Olemasolevad hooned 

on plaanis likvideerida. Ehitatavatele elumule ja abihoonetele määratakse planeeringulahendusega 

hoonestusala ning projekteerimistingimused. 

Mustjala valla külade üldplaneeringu  peatükis ``2.3.1 Ehituslikud piirangud rannaalal`` on 

kirjeldatud, et Üldplaneeringu kaardile on kantud punase joonega ranna ehituskeeluvööndi piir, 

mille kaugus tavalisest veepiirist on valdavas osas 200 m. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 

ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ulatuses ja  juurdepääsutee osas. See ettepanek 

muudab Mustjala valla külade üldplaneeringu  peatükki ``2.3.1 Ehituslikud piirangud rannaalal`` 

Kordoni kü ulatuses. 

Planeerimisettepanek lähtub olevast Mustjala valla külade üldplaneeringust, kehtivast Mustjala 

valla ehitusmäärusest, olevate maaüksuste piiridest, juurdepääsu-võimalustest ja tehnorajatiste 
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vajadustest. Aluseks on võetud Mustjala Vallavolikogu eelnõu nr 543 ja Keskkonnaameti kiri 

Mustjala Vallavalitsusele 14.12.2016 nr 6-5/16/320-2. 

2.5.1. Planeeringuala kruntideks jagamine 

Uute kruntide piiride kulgemine ning nende täpne pindala täpsustatakse peale katastritoimingute 

teostamist.  

Kruntide moodustamisel määratakse neile planeeringujärgne sihtotstarve, milleks on elamumaa 

(001; E) ja maatulundusmaa (011; M).  

Vabariigi Valitsuse määrusega nr 155 vastu võetud „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende 

määramise kord“ alusel on elamumaa alaliseks või perioodiliseks elamiseks ettenähtud ehitiste maa 

ja garaažide maa. Elamu, sh korterelamu, suvila, aiamaja alune ja selle juurde kuuluva 

majapidamis- ja abiehitise alune ja neid ehitisi teenindav maa.  

Maatulundusmaa - põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa või maa, 

millel on metsa- või põllumajanduslik potentsiaal. 

Tabel 1 

Katastriüksuse kruntideks jagamine (DP joonis 3) 

Aadress Pindala sihtotstarve

Planeeringueelne maaüksus

Kordoni 2,9 ha
maatulundus-
maa 100%

Aadress Pindala sihtotstarve

Planeeringujärgne maaüksus

Pos. 1
maatulundus-
maa 100%25944 m²

Pos. 2 elamumaa 100%3056 m²

 
2.5.2. Kruntideehitusõigus, hoonestusala ja põhilised arhitektuursed nõuded hoonetele 

Käesoleva detailplaneeringuga antakse ehitusõigus kruntidele, aadressi nime ettepanekutega 

Positsioon 1 ja Positsioon 2. Detailplaneeringuga on näidatud lubatud hoonestusala planeeritavatele 

kruntidele koos ehitusõigusega, vt. joonist DP 3 „Katastriüksuse kruntideks jagamine“. 

Lubatud hoonestusala kujundamisel on lähtutud eelkõige seadusega sätestatud ehitiste vahelistest 

kujadest ja ajalooliselt väljakujunendus õuealast. Antud juhul on tegemist olemasoleva piirdeaiaga, 

mis on rajatud ümber hoonestuse. 
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Detailplaneeringus näidatud hooned on tinglikud ja tegelik hoonestus paigutatakse krundile 

konkreetsete ehitusprojektide käigus, lähtuvalt detailplaneeringuga lubatud tigimustest. 

Tabel 2 

(DP joonis 4) 
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Planeeritavale maaüksusele on ette nähtud moodustada 1 elamukrunt üksikelamu ehitamiseks koos 

abihoonetega ning 1 maatulundusmaa krunt.  

Planeerimislahendusega on määratud kruntide ehitusõigus, mis vastavalt Planeerimisseadusele 

sisaldab kruntide kasutamise sihtotstarvet ja suurimat lubatud hoonete arvu krundil, hoonete 

suurimat lubatud ehitusalust pindala ning kõrgust ja lisaks suurimat täisehituse protsenti ning 

suurimat lubatud korruselisust (vt. joonis 4, Põhijoonis ja seletuskiri tabel 2). 

Käesoleva detailplaneeringuga konkreetseid arhitektuurseid nõudmisi ei esitata, uute hoonete 

kavandamisel arvestatakse ümbritseva keskkonnaga ja sobivusest sellega. Ranna-alale ehitatavad 

ehitised peavad olema ka mere poolt vaadates visuaalselt esteetilised. Täpne hoone arhitektuur ja 

viimistluse määratakse iga konkreetse ehitusprojektiga eraldi. 

Katused: Piirkonna hoonestus koosneb põhiliselt kahepoolse viilkatustega hoonetest. Mustjala vald 

on oma detailplaneeringu lähtetingimustes ette näinud maa-alale katusekalde kuni 30°-45°. Katuse 

harja suund - paralleelne või risti Lõuka lahega. Katusematerjalina kasutada looduslike materjale, 

plekki, pappi, katusekive. 
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Lubatud välisviimistlusmaterjalid: Mitte kasutada imiteerivaid materjale. Krundil kasutada 

omavahel sobivaid materjale ja lähtuda ühtse arhitektuurse terviklikkuse printsiibist. Arvestada 

naabruses paikneva hoonestusega. Eelistada naturaalseid materjale, looduslik kivi, puit, palk jmt. 

Sokliosa: madalvundament: betoon, looduslik kivi Värvivalik piiretel nagu hoonete fassaadidelgi 

tagasihoidlik (pastelne), kasutada võib naturaalseid toone.  

2.5.3. Haljastus, heakord ja piirded 

Ajalooliselt puhtad olnud rannavallid on kasvanud täis kadakaid. Vahepeal soiku jäänud õueala 

hooldamise tõttu on sama toimunud ka õuealal. Õuealalt kadakavõsa eemaldatakse, männid 

säilitatakse.  

Sissepääsuteele on paigaldatud puidust värav. Õueala on ümbritsetud olemasoleva võrkaiaga. 

Olemasolev pinnastee kaetakse kruusaga. Uushaljastus lahendatakse hoonete projektidega. 

2.5.4. Teed ja parkimine 

Maa-alale pääseb Tõlli-Mustjala-Tagaranna riigimanteelt. Edasi munitsipaalteid: Kugalepa 

külateed, tee nr 4830051 ja Kugalepa – Merise teelt nr 4830042 ja seejärel üle Männiku, Kaanda ja 

Merise kinnistuid kulgevat Merise majakateed, numbriga 4830153. Merise majakatee on eratee. 

Juurdepääsuteele on soovitav sõlmida kohaliku omavalitsusega avaliku kasutuse leping. (vt. 

Väljavõte Maa-ameti maanteeameti kaardirakenduse kaardiserverist). 

Olemasolev pinnastee kaetakse kruusaga. Juurdepääsutee laiuseks on 3,5 meetrit. Parkimine 
lahendatakse kinnistusiseselt. 

2.5.5. Vertikaalplaneerimine ja sademevee kanaliseerimine 

Lõuka lahest umbes 15 meetri ulatuses asub rannavall. Merepinnast kuni piki randa kulgeva 

erateeni tõuseb maapind järsult kuni kõrguseni 3,50 meetrit. Planeeritava õueala reljeef varieerub, 

kõrguste vahemik absoluutväärtustes on +1,95 m õue põhjaosas kuni +3,94 m lõunaosas. Seega 

hoonestataval alal puudub üleujutusoht. 

Planeeritava elamukrundi hoonetealust maapinda tõsta ei planeerita. Sademevett mitte juhtida 

naaberkinnistutele. Sademeveed immutatakse pinnasesse ja loomuliku kaldega merre.  
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2.5.6. Tehnovõrgud ja -rajatised 

Veevarustus: 

Kinnistul asub toimiv salvkaev, mille hooldusala on 10 m. Joogivesi lahendatakse olemasoleva 

kaevu baasil, millest võetakse vett ühe kinnistu tarbeks alla 5 m³/ööpäevas. 

Reovee kanaliseerimine: 

Eesti Geoloogiakeskuse andmetel on antud piirkonna põhjavesi nõrgalt kaitstud. 

Käeaoleva planeeringu koostamise aluseks on EVS 848:2013/AC:2013 “Väliskanalisatsioonivõrk” 

ja  Veeseaduse § 26 tulenevad nõuded, Eesti Vabariigi Valitsuse määruses nr. 99 29.11.2012 a. 

„Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded” ning 

Eesti Vabariigi Valitsuse määruses nr. 171 16.05.2001 a. “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” 

kajastatud nõuded , hõljum aine osas 35 mg/l, BHT osas min.40 mg/l ning keemiline hapnikutarve 

15 mg/l. 

Planeeritud hoonete reostuskoormuseks on arvestatud 6 inimekvivalenti, mille alusel reovee 

hulgaks on arvestatud kuni 2,5 l/s. 

Planeeritud üksikelamu reovete kanalisatsioon lahendada kogumismahutisse. Kogumismahuti tuleb 

rajada nõuetekohaselt.  

Piirkonnas põhjavee tase ca 10 m sügavuses, dolomiidikihi peal, selle peal asetsevad pinnasekihid 

(saviliivmoreen). Põhjavee liikumissuund on kagust loodesse. 

Vajadusel reovete kanaliseerimise detailsemaks lahendamiseks tuleb koostada vastavasisuline ja 

nõuetekohane projektlahendus põhiprojekti tasemel vastavat tegevuslitsentsi omava isiku poolt. 

Sademevee kanaliseerimine: 

Võimalikud liigveed juhitakse maapinna planeerimisvõtteid kasutades hoonestusest kaugemale ja 

loomuliku kaldega Lõuka lahte. 

Sademevete juhtimine naaberkinnistutele ja teedele on keelatud. 
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Soojavarustus: 

Üksikelamu kütmiseks vajalik küttesüsteemi liik määratakse hoonete projekteerimise staadiumis, 

lähtuvalt energiatõhususest ja omaniku vajadustest. 

Võimalikud küttesüsteemid on: maasoojusküte, õhksoojusküte, puidugraanulite küte, elektriküte, 

päikeseenergia, tuuleenergia (omavalitsuse loal).  

Keelatud on küttesüsteemides kasutada kivisütt, turbabriketti, masuuti vms keskkonda oluliselt 

saastavat kütust. 

Elektrivarustus: 

Elektrilevi OÜ-ga liitumist Kordoni detailplaneeringuga ei lahendata. 

Hoonete varustmiseks elektrienergiaga võib kasutusele võtta elektrigeneraatori. Alternatiivse 

energiaallikana võib kasutusele võtta näiteks päikeseenergia. 

Sidevarustus: 

Sideteenusega liitumiseks küsida pakkumised mobiili- ja raadiosidet pakkuvatelt sideettevõtetelt. 
 

2.5.7. Tulekaitse abinõud 

Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass projekteeritakse vastavalt MTM määrus nr 17, 

``Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele``, 30.03.17 ja EVS 812-

6:2012/A1:2013, Ehitise tuleohutus, Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 

Hoonetevahelised kujad: 

Planeeritud kruntide hoonestusalad on paigutatud nii, et hoonestusalade piirid jäävad 

naaberkruntide piiridest 4 m kaugusele. Hoonete planeerimisel on tagatud 8 m kuja nõue. 

Kavandatud hoonete (I kasutusviisiga ehitised) minimaalne tulepüsivusklass on TP3 (tuldkartev). 

Tuletõrjevesi: 

Tegemist on hajaasustus piirkonnaga, naaberkinnistute hoonetevaheline kaugus on rohkem kui 40 

meetrit. Standardi EVS 812-6:2012/A1:2013, Ehitise tuleohutus, Osa 6: Tuletõrje veevarustus 

kohaselt võib tuletõrjevee vedu toimuda paakautodega. Lähim tuletõrje veevõtukoht paikneb Ninase 
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külas, Saaremaa sadama katastriüksusel (48301:001:0815). Hoone kustutamiseks vajalik veehulk on 

10 l/s 3 h jooksul. 

2.5.8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused 

Kuritegevuse ennetamiseks tuleb juhinduda standardist EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. 

Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine.  

Soovitav on kasutada naabrivalvet. Turvalisust tõstab turvateenuseid pakkuva firmaga valvelepingu 

sõlmimine. 

Turvalisuse suurendamiseks ja kuritegevusriskide ennetamiseks on soovitav tagada krundil 

korrashoid. Peale ehitustegevuse lõppu tuleb õue ala korrastada. Korrektselt väljaehitatud ja selgelt 

eristatud juurdepääs vähendavad kuritegevuse riske. Paigaldada hoone külgedele, 

liikumisanduritega valgustid. Paigaldada hoonele sissemurdmist raskendavad välisuksed. 

Paigaldada välisustele turvasulused. 

Kõik muud avatäited, peale uste, avatavad vaid seestpoolt kogu esimese korruse ulatuses. 

2.5.9. Keskkonnatingimused 

Detailplaneeringu ala asub Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Merise külas ja hõlmab Kordoni 

maaüksust (katastriüksuse tunnus 48301:001:0106, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 2.9 

ha). 

Kordoni maaüksus asub tervikuna Koorunõmme hoiualal, mis on moodustatud Vabariigi Valitsuse 

27.07.2006 vastu võetud määruse „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas“ 08.06.2007 

jõustunud redaktsiooniga. Piirkond kuulub ühtlasi ka Natura 2000 alade võrgustikku Koorunõmme 

loodus- ja linnualana (Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 vastu võetud määrus nr 615 „Euroopa 

Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“). 

Kinnistul on ranna ja kalda ehituskeeluvöönd, 200 m Läänemerest ning ranna ja kalda 

piiranguvöönd, 200 m Läänemerest, ruumilise ulatusega 11755,5 m². 

Mustjala Vallavalitus on palunud seisukohta Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioonilt 

(Mustjala Vallavolikogu kiri Keskkonnaametile, 22.11.2016 nr 7-1.2/543). Merise küla Kordoni 
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detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise 

otsuse eelnõus on toodud välja maaüksusel registreeritud Koorunõmme hoiuala ja loodusala kaitse-

eesmärgiks seatud kooslused: esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220) ja 

kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*; esmatähtis). 

Keskkonnaamet on vastanud kirjaga Mustjala Vallavalitsusele 14.12.2016 nr 6-5/16/320-2. 

Vastusest selgub, et planeeritaval hoonestataval alal eelpool nimetatud kaitstavaid koosluseid ei 

esine. Kaitsealuste taime- ja loomaliikide elupaiku ja kasvukohti maaüksusel Keskkonnaametile 

teadaolevalt ei esine. Keskkonnaamet peab ehitustegevust Kordoni maaüksusel oleval õuealal 

tulenevalt Koorunõmme hoiuala kaitse-eesmärkidest võimalikuks, sest seal ei ole registreeritud 

kaitstavaid koosluseid ega liike. See ala on õuealana kantud ka põhikaardile. Sellele alale uue 

hoonestuse rajamine Koorunõmme hoiuala ja samanimeliste loodus- ja linnuala kaitse-eesmärke 

eeldatavalt ei kahjusta. 

Lähtudes Kordoni maaüksusele planeeritavast elamust, alal ja selle lähiümbruses asuvatest 

loodusväärtustest, koostatud eelhinnangust ja eeldatavatest keskkonnamõjudest, leiab 

Keskkonnaamet, et Kordoni maaüksuse detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei avalda 

eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Planeeritavale alale ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke objekte, mille projekteerimiseks oleks 

vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine. 

Mustjala Vallavalitsus on avaldanud teadaande: 31.01.2017 Keskkonnamõju hindamise algatamata 

jätmise teade (keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 12 lõike 11 punkt 

2 alusel). 

Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused”, kehtestatud maavanema 28.04.2008. a korraldusega nr 474, kohaselt 

paikneb planeeritav Kordoni kinnistu rohelise võrgustiku aladel. Mille kohaselt rohelise võrgustiku 

kui terviku ülesandeks on inimtekkeliste mõjude pehmendamine ja korvamine. Inimestele 

võimaldab roheline võrgustik koha puhkamiseks, aga ka looduslähedase elulaadi viljelemiseks 

(Sepp, Jagomägi 2002). Asustuse planeerimisel nähakse võimalust elamuehitus endistel 

talukohtadel (taluõuedes); asustuse suunamine olemasolevatele ja endistele asustusaladele 

tihendades ja laiendades neid. 
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Mustjala valla külade üldplaneering on kehtestatud Mustjala Vallavolikogu otsusega nr 14, 

29.04.2011. Üldplaneeringust tulenevalt on Merise küla piirkond reserveeritud 

kompensatsioonialana. Üldplaneeringu kohaselt on lubatud rajada ehitisi, mis on vajalikud 

olemasoleva majapidamise tarbeks. 

Üldised tingimused väärtuslike maastike säilitamiseks on järgmised:  

• Saarte traditsioonilise maastikupildi säilitamiseks on määrava tähtsusega pärandkoosluste 

(loopealsed, puisniidud, rannaniidud, aruniidud) jätkuv majandamine ja vajadusel taastamine. Põllu-

, heina- ja karjamaad on vajalik hoida kasutuses;  

• hoida traditsioonilist maastikustruktuuri (üldine maakonna asustusmuster, külade struktuur, 

teedevõrgustik ja maastiku väikeelemendid);  

• teede ja liinirajatiste asukohavalikul eelistada olemasolevaid trasse/koridore – teid, pinnasteid, 

elektriliine; õhuliinidele eelistada maakaableid;  

• maastikulised väikevormid nagu kiviaiad, tarad, üksikud puud ja väiksemad puudegrupid, alleed, 

kivihunnikud, endised talukohad, kui maastikku kujundavad elemendid, tuleb säilitada;  

• kompaktse hoonestusega alade asukohavalik väärtuslikel maastikel toimub ainult üldplaneeringu 

alusel.  

Maakasutustingimused kultuurilis-ajaloolise ja identideediväärtusega maastikel:  

• säilitada ja/või luua maastikus avatust ja vaateid väärtuslikele maastikuelementidele;  

• võimaluse korral taastada traditsioonilisi elemente ja maakasutust (kivi- ja lattaiad, puiesteed, 

looduslikud niidud, karjatatud metsad jne);  

• Uusi ehitisi ja maakasutust tuleb sobitada vanade ehitustega nii, et need moodustaksid ehitusliku 

ja visuaalse terviku. Olemasolevatel hoonestatud aladel ehitamisel (sh rekonstrueerimine ja 

renoveerimine) tuleb järgida väljakujunenud traditsioonilisi ehitusmahtusid ja hoonestuse 

struktuuri;  

• Merega piirnevatel maastikel tuleb säilitada ja taastada merekultuuriga seonduvaid objekte - 

ajaloolisi lautrikohti, võrgukuure, slippe, paadisildu, agariku- ja mudakogumiskohti jmt.;  

• Merega või siseveekogudega piirnevatel maastikel tuleb tagada juurdepääs rannale ja kaldale. Igas 

külas peab säilitama või looma vähemalt ühe avaliku juurdepääsu rannale või kaldale;  

• Korrastada olemasolevad ja endised põllumajanduslikud tootmisalad (farmid, laod, kuivatid, 

silohoidlad jmt), lammutada mittevajalikud ehitised;  
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• Aladele, kus on oht muinsuskaitseala ja/või mälestise või muu arhitektuurilise või 

miljööväärtusega objekti silueti nähtavuse ja vaadeldavuse piiramiseks, uushoonestust üldjuhul ei 

kavandata.  

Keskkonnakaitselised abinõud planeeritaval alal on: 

• kanaliseerimine on ette nähtud kogumismahuti baasil, mis paikneb väljapool kaitstavaid 

elupaigatüüpe; 

• tahkete olmejäätmete käitlus lahendatakse kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud korra kohaselt 

vastava jäätmekäitlusfirmaga sõlmitud lepingu alusel; 

• hoonete küttesüsteemide projekteerimisel arvestada kaasaegsete ja atmosfääri vähem saastavate 

kütteliikide võimaliku kasutamisega (võimaliku alternatiivse energiaallikana on välja pakutud 

päikesepaneelid); 

• ehitamise ajal tuleb säilitada olemasolev kõrghaljastus, st ehitustegevus tuleb hoida kavandatud 

hoonestusalade piires; 

• ehitusprojektis loodussäästlike lahenduste kasutamine peaks olema primaarne. Keskkonnale 

negatiivsete mõjude ilmnemise korral tuleks kasutada mõjusid leevendavaid meetmeid. 

2.5.10. Piirangud 

Tehnovõrkude kaitsevööndite ulatus: 

Vastavalt VVS, ``Veeseadus¹`` § 28 on salvkaevu hooldusala ulatuseks 10 m.  

Vastavalt VV määrus nr 171, ``Kanalisatsiooniehitise veekaitsenõuded¹``§ 6 on septiku või muu 

pealt kinnise omapuhasti kuja vähemalt 5 m. 

Lähtuvalt VVS, ``Asjaõigusseadus¹``§ 158 on kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema 

kinnisasjal maapinnal, maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, 

veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, 

küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), 

kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks vajalikud, nende 

ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab 

ülemääraseid kulutusi. Tehnovõrgud katastriüksusel puuduvad. 
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Teede kaitsevöönd ja sanitaarkaitsevöönd: 

Lähtuvalt VVS, ``Asjaõigusseadus¹``§ 156  (1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik 

juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda 

juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse 

kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. 

Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve. 

Looduskaitselised piirangud: 

Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 vastu võetud määruse 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare 

maakonnas“ 08.06.2007 alusel asub Kordoni maaüksus tervikuna Koorunõmme hoiualal 

Aluseks on võetud VVS, ``Looduskaitseseadus¹``. Kinnistul on ranna ja kalda ehituskeeluvöönd, 

200 m Läänemerest.  

Kinnistul on ranna ja kalda piiranguvöönd, 200 m Läänemerest.  

Kinnistul on ranna või kalda veekaitsevöönd 20 m Läänemerest. 

Kallasraja ulatus Läänemerest on 10 m. 
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Tabel 3 

Katastriüksuse kitsendused 

Vööndi nimi Vööndi liik 
Pindala 

m² 
Õiguslik alus 

VID 

Koorunõmme 

hoiuala Hoiuala 26554,4 

VV määrus nr 176 

Hoiualade kaitse alla 

võtmine Saare 

maakonnas¹ § 1  KL2000315 

  

Ranna või kalda 

ehituskeeluvöönd 11755,5 

Looduskaitseseadus¹ § 

34 - 36, 38,40 483_1427 

  

Ranna või kalda 

piiranguvöönd 11755,5 

Looduskaitseseadus¹ § 

34 - 37,41 483_1427 

  Veekogu kallasrada 539 

Keskkonnaseadustiku 

üldosa §38 lg.2 ja lg.3  483_1427 

  

Ranna või kalda 

veekaitsevöönd 1085,1 Veeseadus § 29 483_1427 

Kinnistule seada juurdepääsuteeservituut.  

2.5.11. Detailplaneeringu elluviimine 

Detailplaneeringus kavandatud tööde järjekord: 

1. Juurdepääsutee laiendamine.  Vastavalt detailplaneeringule notariaalse avaliku kasutamise 

lepingu sõlmimine Saaremaa vallaga; 

2. Vajalike kommunikatsioonide rajamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba); 

3. Hoonete ehitamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba). 

 

 



Saare maakond, Saaremaa vald, Merise küla, Kordoni katastriüksus                                                          detailplaneering 

Koostaja OÜ A.M.T Invest  
Rohu tn 5, Kuressaare  
Registrikood 10296208                              Töö nr. DP-0549  16.10.17.            Omanik: Toivo Loodus          23 
 

2.6. Vastavus üldplaneeringule ja arengukavale 

Mustjala valla külade üldplaneering on kehtestatud Mustjala Vallavolikogu otsusega nr 14, 

29.04.2011.  

Väljavõte üldplaneeringust: 
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Üldplaneeringust tulenevalt on Merise küla piirkond reserveeritud kompensatsioonialana. 

Üldplaneeringu kohaselt on lubatud rajada ehitisi, mis on vajalikud olemasoleva majapidamise 

tarbeks.  

Üldplaneeringu kehtestamisel on otsustatud, et valla ruumilise arengu suunamisel peetakse oluliseks 

traditioonilise külastruktuuri säilimist. Vastavalt planeerimisseadusele tuleb planeeringu 

koostamisel arvestada tasakaalustatult kolme keskkonda – majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise 

keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumisi ja vajadusi. Ühtlasi vajavad 

inimese ja looduse koosmõjus välja kujunenud maastikud järjepidevat hoolt, et säiliks maastikuline 

ja sealhulgas bioloogiline mitmekesisus. 

Üldplaneeringuga on sätestatud, et ajaloolise kaardimaterjali alusel tuvastatavates (tõendatud) 

kohtades, sealhulgas rannal ja kaitsealadel, enne 1940. a olnud talukohtade elamumaana kasutusele 

võtmine on oluline traditsioonilise külastruktuuri taastamiseks ja säilimiseks. Enne 1940 a. olnud 

hoonete asukohtadele on lubatud rajada/taastada elu- ja kõrvalhooneid, millede ehituslik maht, 

kujundus ja üldine ilme järgib piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud ehituslikke tavasid.  

Enne 1940 a. olnud talukohtade puhul, mis jäävad kaasajal kaitse- või hoiualale, tuleb talukoha 

taastamise ja ehitustegevuse soovi puhul teha koostööd kaitseala valitsejaga. Ajaloolise talukoha 

taastamise soovi ei peaks tõlgendama kui tegevust, mis on automaatselt ja tingimusteta keelatud. 

Kordoni maaüksusel asusid aastani 1920 Vene piirivalvekordoni hooned: peahoone koos keldriga, 

tallid ja kaev. Peahoones elasid piirivalvurid. Tallides peeti hobuseid. 

Maaüksusel asunud hoonestusalale on möödunud sajandi üheksakümnendate aastate keskpaigas 

ehitatud suvila (ehitisregistri kood 120754162).  

Suvila on püstitaud 200 meetrisele ehituskeeluvööndile. Üldplaneeringu alusel katastriüksusel 

48301:001:0106 ehituskeeluvööndit vähendatud ei ole. 

Seega on käesolev detailplaneering lähtuvalt Looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2 kehtivat Mustjala 

valla külade üldplaneeringut muutev. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kordoni maaüksusele elamule ja abihoonetele hoonestusala ja 

hoonetele projekteerimistingimuste määramine, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. Vajalikele 
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kommunikatsioonidele nende rajamiseks asukoha ja tingimuste määramine. Ehituskeeluvööndi 

vähendamise ettepaneku esitamine.  

Üldplaneeringuga on otsustatud, et valla ruumilise arengu suunamisel peetakse oluliseks 

traditsioonilise külastruktuuri säilimist. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 1 on kehtestatud 

üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine: a) vastava maa-ala üldplaneeringuga 

määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine; b) detailplaneeringuga määratud 

hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringu 

kohustuslike alade ja juhtude muutmine; c) muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või 

ulatuslik üldplaneeringu muutmine. 

Vallavolikogu on seisukohal, et Kordoni detailplaneeringu eesmärkide kavandamine ja 

rakendamine ei ole üldplaneeringu põhilahenduse muutmine planeerimisseaduse mõistes (Mustjala 

vallavolikogu otsus 27. jaanuar 2017 nr 1) . 

Käesolev detailplaneering on lähtuvalt Looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2 kehtivat Mustjala valla 

külade üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringuga on kehtestatud ehituskeeluvööndiks 200 meetrit. 

Tulenevalt võrdse kohtlemise printsiibist on kõigil kinnistuomanikel õigustatud ootus saada, 

väljaspool kaitstavate poollooduslike koosluste alasid, ehitusõigus.  

Kuna Keskkonnaameti kirjast 14.12.2016 nr 6-5/16/320-2 selgub, et planeeritaval hoonestataval alal 

kaitstavaid koosluseid ei esine, siis peab Keskkonnaamet ehitustegevust Kordoni maaüksusel oleval 

õuealal võimalikuks. Kavandatud tegevus ei kahjusta loodust.  

Olemasolevad ja lagunenud hooned planeeritakse korrastada ja muuta visuaalselt kaunimaks. 

Kinnistu ajalugu on lühidalt kirjeldatud Toivo Looduse poolt kirjas ``Kordoni maaüksus`` ja Vermi 

Looduse poolt kirjas ``Kordoni Aia ajalugu``. Maastikuala korrastamine lisab väärtust rannaalale. 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ulatuses ja  

juurdepääsutee osas. See ettepanek muudab Mustjala valla külade üldplaneeringu  peatükki ``2.3.1 

Ehituslikud piirangud rannaalal`` Kordoni kü ulatuses. 

 

Vastutav insener Sirje Lember     16.10.2017 


