
Kooskõlastuste kokkuvõte 

 

Saare maakond, Saaremaa vald, Pahapilli küla, Varese sadama detailplaneering (OÜ Ferrysan 

töö nr 4-17) 

 

Amet, 

asutus, 

eraisik 

Kooskõlastuse kuupäev, nr, kooskõlastamise 

sisu 

Märkused 

Lennuamet 30.06.2017 nr 4.6-8/17/3152-3:  
 Vastavalt lennundusseaduse § 35 lõikele 2 

kooskõlastab Lennuamet Saare maakonnas 

Mustjala vallas Pahapilli külas asuva Varese 

sadama (48301:006:0515) katastriüksuse 

detailplaneeringu vastavalt esitatud tingimustele. 

Planeeritav 150 meetri kõrgune tuulegeneraator 

ei mõjuta ümbruskonnas asuvate lennuväljade 

lennuohutust.  

Tuulegeneraatori projekteerimistingimused 

kooskõlastada lennundusseaduse § 35 lõike 3 

kohaselt Lennuametiga.  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kristjan Telve 

Peadirektor 

 

 

Tuulegeneraatori kõrgust 

on planeeringulahenduse 

muutmisel vähendatud. 

Kuna ka esialgu 

planeeritud 150 m kõrgune 

tuulegeneraatori ei 

mõjutanud lennuväljade 

lennuohutust, siis 

madalamal tuuliku on veel 

väiksem mõju.  

Kaitseminis

teerium 

Kooskõlastamata 12.07.2017 nr 12-1/17/2674.  

Kooskõlastus 05.12.2017 nr 12-1/17/5011: 

Varasemalt on Kaitseministeerium oma 

12.07.2017 kirjaga nr 12-1/17/2674 jätnud 

antud 

detailplaneeringu kooskõlastamata, sest 

tulenevalt kaitseministri 26.06.2015 määruse nr 

16 

"Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, 

piirangute ruumiline ulatus ja andmed 

riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate 

ehitiste kohta" § 4 lõikes 2 toodust lähtuvalt 

oleks 

planeeritav elektrituulik vähendanud 

riigikaitselise ehitise töövõimet. 

Käesoleva kooskõlastuse raames esitatud 

materjalidest selgub, et arendaja on võtnud 

arvesse 

Kaitseministeeriumi poolsed riigikaitseliste 

ehitiste töövõime tagamiseks määratud 

tingimused 

Katri Raudsepp 

Kaitseinvesteeringute 

osakonna juhataja 

asetäitja osakonna juhataja 

ülesannetes 



ning seega kooskõlastab Kaitseministeerium 

Pahapilli küla Varese sadama 

detailplaneeringu. 

Päästeamet 22.12.2017 nr 7.2-3.4/12532-8: Päästeseaduse 

§ 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne 

päästekeskus kooskõlastuse OÜ Ferrysan poolt 

koostatud Saare maakonnas, Saaremaa vallas, 

Pahapilli külas, Varese sadama 

detailplaneeringu tuleohutuse osale. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Margo Kubjas 

Ohutusjärelevalve büroo 

peainspektor 

Lääne päästekeskus 

Veeteede 

Amet 

22.06.2017 nr 6-3-1/1825: Oleme esitatud 

planeeringu läbi vaadanud veeliikluse ohutuse 

tagamise seisukohalt ning kooskõlastame selle. 

Taivo Kivimäe 

hüdrograafia ja 

navigatsioonimärgistuse 

teenistuse 

juhataja – peadirektori 

asetäitja 

Terviseamet 27.06.2017 nr 9.3-1/3997: Amet on tutvunud 

esitatud planeeringu materjalidega ning 

kooskõlastab Varese sadama detailplaneeringu, 

kuid juhime tähelepanu, et tuulegeneraatori 

müra peab vastama 01.02.2017 jõustunud 

keskkonnaministri määrusega nr 71 „Välisõhus 

leviva müra normtasemed ja mürataseme 

mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ 

lisas 1 kehtestatud tööstusmüra sihtväärtuse 

normidele. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mihhail Muzõtšin 

peadirektori asetäitja 

Keskkonna-

amet 

30.08.2019 nr 6-2/19/9891-5: Keskkonnaamet 

kooskõlastab PlanS § 4 lg 4, § 133 lg 1 ja 

Vabariigi Valitsuse määruse nr 

133 „Planeeringute koostamisel koostöö 

tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise 

alused“ § 2 punkti 3 ning Keskkonnaameti 

peadirektori 05.03.2018 käskkirja nr 

1 1/18/118 „Looduskaitse osakonna, 

metsaosakonna ja regioonide põhimääruste 

kinnitamine“ lisa 4 „Keskkonnaameti Lääne 

regiooni põhimäärus“ p de 2.1 ja 3.5.8 alusel 

Pahapilli küla Varese sadama 

detailplaneeringu.  

 

Sulev Vare  

juhataja  

Lääne regioon 

 


