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I ÜLDOSA, DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED 

 

Käesolev detailplaneering on koostatud üldplaneeringuga määratud Saaremaa sadama alal 

asuvate kinnistute kruntimiseks ning ehitusõiguse andmiseks ning on antud maa- alal lähemate 

aastate ehitustegevuse aluseks. Planeeringu algatamist taotles Mustjala Vallavalitsuselt AS 

Tallinna Sadam 18.06.2010 kirjas  nr 2-7/848. Detailplaneering algatati Mustjala 

Vallavolikogu poolt 3.septembri 2010 otsusega nr 20.  Koos detailplaneeringuga algatati ka 

stateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline 

hindamine (KSH), sest planeering on aluseks tegevusele, mis eeldatavalt võib avaldada Natura 

2000 võrgustiku alale olulist mõju. 

 

Planeeringu eesmärgiks, vastavalt algatamiskorraldusele, on võimaluste ja tingimuste 

selgitamine: 

1. kohalikul ekspordil ja impordil põhineva sega- ja puistekauba käitlemise (nt veerem, 

freesasfalt, ümarpalk, hakkepuit, töödeldud puit, puidupelletid, muu metsamaterjal, 

kala, talvel teedel kasutatav sool, jms) töötlemise, laevadele laadimise korraldamiseks; 

2. kohalikul ekspordil ja impordile suunatud kaubakäitlus ja laoteenuste pakkumine (nt 

Saaremaa varustamise vajadusel ka muu kaubaga – tarbekaup, toiduained, mööbel, 

jne.) korraldamiseks. 

3. reisilaevade (sh ro-pax tüüpi laevade), matkelaevade, kaubalaevade (sh ro-ro tüüpi 

laevad), kalalaevade, väikelaevade ja  sadama abilaevastiku (lootsikaater, 

reostustõrjelaev, õlitõkkepoomi paigaldaja, haalpaat, puksiir, riigihaldusülesandeid 

täitvad laevad  jms) teenindamise korraldamiseks; 

4. kaupadele lisaväärtust andev/tootev tööstus sh laohoonete ja laoplatside rajamiseks. 

 

Detailplaneeringu koostamise alusteks on: 

1. Mustjala Vallavolikogu otsus nr.20, 03.september 2010 „Mustjala vallas Ninasekülas 

asuva Saaremaa sadama detailplaneeringu ja detailplaneeringuga kavandatava tegevuse 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ 

2. Ninase poolsaare üldplaneering (Mustjala valla osa-üldplaneering) 2004 

3. Mustjala valla ehitusmäärus 

4. Muus asjassepuuutuvad seadused, määrused ja normdokumendid 

 

Detailplaneering muudab kehtivat Ninase poolsaare üldplaneeringut (Mustjala valla osa-

üldplaneeringut). 

 

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Mustjala Vallavolikogu, koostamise korraldaja on 

Mustjala Vallavalitsus, aadressil Mustjala küla Mustjala vald Saare Maakond 93601. 

 

KSH teostajaks on TTÜ Meresüsteemide Instituut ning vastutav ekspert Ph.D Liis Sipelgas 

(KMH litsents nr.0107), e-mail: liis@sea.ee, tel.53267509  
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Planeeringuala suurus on 24 ha. Planeeringuala hõlmab alasid katastritunnustega 

48301:001:0279 – 0281; 48301:001:0284 – 0287; osaliselt 48301:001:0312. Arendataval alal 

kavandatakse erineva suurusega (ca0,5-5 ha) äri-ja/või tootmismaa sihtotstarbega krundid, 

lahendatakse sadama ala siseteede ja kommunikatsioonide võrgustik.  

 

 

 

Detailplaneeringu koostasid:  

 

K.Enno Arhitektuuribüroo OÜ 

projektijuht, arhitekt     Kaie Enno  

konsultant, insener (vesi, kanalisatsioon)  Anne Melder 

 

insener (teed)      FIE Artjom Larushin 

       tegevusluba 8200/11174m 

 

K&H Energiakonsult AS 

insener (elekter, side)     Frida Milashevski 
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1. OLEMAOLEV OLUKORD  

 

1.1. Asukoht. 

Planeeringuala asub Saare maakonnas, Mustajala vallas, Ninase poolsaare idaosas.  

 

1.2. Looduslik keskkond. 

Ninase poolsaare läänerand on iseloomulik loopealne, mis kohati piirneb mere poolt 

järsakuga, kohati on see kaetud vanade rannavallidega. Planeeringualal on näha astangutena 

mere poolt tõusvat maapinda: esmalt on astangud 1-3 m kõrgusel merepinnast, siis alates 7 m 

kõrgusest ja järgmine ligi 10 m kõrgusest ülespoole. 

Reljeef tõuseb suhteliselt järsult poolsaare siseosa suunas (absoluutkõrgusega kuni 13,79 m). 

Inimtegevusega tugevasti muudetud kuni 4 m kõrguse rannaastangu ja veepiiri vahele jääb 

kuni 7 m laiune kliburand. 7 meetri kõrgusjoon jääb ligikaudu 200 meetri kaugusele. Seda ala 

liigestavad madalad rannavallid ja nende vahele jäävad nõod. Ala on keskmiselt kuni tugevasti 

liigestatud.  

 

Lootaimestik on kehv ja kidur, loopealsed on tasased või veidi lainjad, kidurate kadakate ja 

hõreda ning lahtise taimkattega. Lootaimestik moodustub sageli paljude liikide 

kääbusvormidest. 

 

Tekkivad rannavallid ja lainete mõju all olev piirkond jääb kauaks taimkattevabaks, nagu on 

näha Ninase poolsaare läänerannal. Alles teisel ja kolmandal rannavallil võib näha 

lambaaruheina ja kääbuskadakate tekkimist. Edasi sekundeerivad arenevale taimestikule 

üksikud tuulemännid ja lõpuks tulevad alad, kus paikneb männimets. Sadama vahetus 

läheduses kasvab vahelduva täiusega (keskmiselt 0,6) pinnasekaitselist funktsiooni omav 

männik. Detailplaneeringuga haaratud alal on registreeritud kokku kaheksa Eestis kaitstava 

soontaimeliigi esinemine, kusjuures üks nendest kuulub I, üks II ja kuus taimeliiki III 

kaitsekategooriasse. Saaremaa sadama mü kasutusotstarve on 25% ulatuses kaitsealune maa.  

 

Tamme sadama piirkonnas tehtud uurimiste käigus on selgunud (R. Perensi andmetel, 2003), 

et Siluri veekompleksi katab siin kuni 13 meetri paksune liustikusetete kiht. Põhjavee 

esinemine on tõenäoliselt seotud Siluri kivimite ülaosa ja liustikusetete (moreeni) 

piirivööndiga. Veeandvus ei ole suur, ööpäevas kuni 50 m3. Seoses paksu liustikusetete kihi 

esinemisega on põhjavesi sadama piirkonnas suhteliselt hästi kaitstud. 

 

Natura 2000 võrgustik- Küdema lahe hoiuala asub Saaremaa loodeosas, Mustjala vallas. Ala 

hõlmab Ninase ja Panga poolsaare vahel asuvat Küdema lahte ja selle kaldaid. Hoiuala pindala 

on 4430,6 ha, millest 463,7 ha on maismaad ja 3966,9 ha merd. Planeeringuala ei asu 

võrgustiku alal kuid piirneb sellega. 

 

Looduslik keskkond on põhjalikult käsitletud KSH aruandes.  
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1.3. Juurdepääs. 

Planeeringuala koosseisu kuulub osaliselt riigimaantee nr. 21101 – Tõlli-Mustjala-Tagaranna 

maantee, mille kaudu toimub ka detailplaneeringu alale juurdepääs. Alale kavandatakse rajada 

kaks teed- Sadama tee jääb Saaremaa sadama mü koosseisu ja sellele seatakse teeservituut. 

Tamme tee jaoks moodustatakse eraladi maaüksus, millele seatakse teeservituut.   

 

 1.4. Planeeritavad kinnistud ja katastriüksuste sihtotstarbed. 

Planeeringuala haarab täies ulatuses järgmisi kinnistuid: 

 Tamme mü (ärimaa 50%, maatulundusmaa 50%; kat nr.48301:001:0280; pindala 

9,15ha) 

 Saaremaa Sadama mü (ärimaa 5%, tootmismaa 70%, kaitsealune maa 25%; 

48301:001:0279, pindala 10,08 ha) 

 Riigimaantee ristmiku mü (transpordimaa 100%, 48301:001:0281, pindala 0,24 ha) 

 Vallatee mü (transpordimaa 100%, 48301:001:0287, pindala 0,49 ha) 

 Sadama parkla mü (ärimaa 100%, 48301:001:0286, pindala 0,42 ha) 

 Sadama tankla mü (ärimaa 100%, 48301:001:0285, pindala 0,451 ha) 

 Ninase mü (transpordimaa 100%), 48301:001:0284; pindala 2,05 ha) 

 

 1.5. Kitsendused ja kujad. 

Planeeritav ala on Mustjala valla osa üldplaneeringuga määratud sadamaalana, sadamate ala 

juhtfunktsiooniga, kaardil sinse viirutusega ja tähisega LS.  

Lisaks on Mustjala Vallavolikogu 28.01.2004. a. otsusega nr 8 samale alale kehtestanud 

detailplaneering, mille kohaselt on planeeritava alal asuvate kinnistute  tänane  sihtotstarve 

tootmis-, äri-, maatulundus-, kaitsealune maa ja transpordimaa. Detailplaneering on viidud 

ellu osaliselt, valmis on ehitatud sadamahoone ja vette ehitatavad sadamarajatised. 

Bensiinijaama, helikopteriplatsi ning lubatud ärihooneid ei ole planeeringualale rajatud. 

 

Planeeritaval alal asuvad riikliku kaitse all olevad taimeliigid, osaliselt on kaitstavate taimede 

kasvukohad piiratud piirdeaiaga.  

 

Läbivate tehnotrasside (side, elektri madal- ja kõrgepingekaablid) kaitsevööndid jäävad 

osaliselt teemaasse, osaliselt kinnistutele. Puurkaevu kaitsevöönd 50meetrit. 

 

1.6. Hoonestus. 

Valdavas osas planeeringualal hoonestus puudub, alale on rajatud sadamahoone ja 

sadamarajatised. Alal paiknevad enne 1940.a ehitatud piirivalvekordoni hoonete varemed (3 

tk),  I ja II maailmasõja aegsed suurtüki laskepesad ning kaevikud.  

 

Maa-ala on osaliselt kaetud männimetsaga (kaitsemetsa kategooria rannamännikud), Ninase 

maaüksusel asub mahajäetud kruusliivakarjäär, mis on praktiliselt lõpuni kaevandatud.  

Olemasolev alajaam on rajatud sadamahoone vahetusse lähedusse.  
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 1.7. Olemasolevad tehnovõrgud. 

Paneeritaval alal on väljaehitatud vee- ja kanalisatsioonitrassid, sidetrass, elektri kõrge- ja 

madalpingega varustatus. Alale on rajatud puurkaev koos pumplaga, samuti on olemas 

lokaalne biopuhasti Bioclere BK 150. Kanalisatsiooni süsteem on lahkvoolne: eraldi reoveele 

ja eraldi sademeveele. Planeeritaval alal asub Tamme Sadama (10/0,4kV) alajaam.  

 

 

2. KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS 

 

Seos üldplaneeringuga.  

Ninase poolsaare üldplaneering (Mustjala valla osa-üldplaneering) on kehtestatud Mustjala 

Vallavolikogu otsusega nr. 7, 23.jaanuaril 2004a.  

 

Üldplaneering käsitleb Saaremaa sadama ala sadamate juhtfunktiooniga alana.  

Väljavõtted üldplaneeringust –  

1. P4.1. Ninase poolsaare üldplaneeringu põhilisteks eesmärkideks on: 

- Kruiisi- ja reisilaevade sadama – „Saaremaa sadam“ maa-alal kindlaksmääramine 

- Lautrikohtade määramine 

- Ehitusmaade reserveerimine 

- Munitsipaalmaade väljaselgitamine 

- Kehtivate maakasutuse piirangute selgitamine 

- Maade ratsionaalse kasutamise ettepanekute tegemine 

- Täpsustatud lähteandmete koostamine detailplaneeringutele 

- Keskkonnaprobleemide lahendamine 

2.  P4.2. Käesolev planeering näeb ette ehituskeeluala vähendamise Ninase poolsaare 

idaküljel Saaremaa sadama alal, mille kohta ehituskeeld seadusjärgselt ei kehti. 

3. P4.2. Planeeringualal on ehitustegevus lubatud ainult ehitusaladel ja sadama-alaldel, 

ülejäänud aladel tuleb säilitada rohumaad, karjamaad, metsamaad või lookooslused.  

4. P4.3. Tsoneerimine lähtub Saaremaa sadama vajadustest ja planeeringualal 

väljakujunenud olukorrast. Sadama-ala kujundatakse detailplaneeringu käigus 

vastamaks kruiisi- ja reisilaevade teenindamiseks vajalikele nõuetele. Perspektiivis on 

ette nähtud võimalus kalalaevade sildumiseks müügiperioodil, samuti 

päästeotstarbelistel aluste ning vajadusel piirivalve- ja sõjalaevade vastuvõtuks. 

Sadama lõunaosas paikneb jahtide külalissadam.  
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Ninase poolsaare üldplaneering määrab süvasadama asukoha rõhutades korduvalt süvasadama 

rajamise vajalikkust ja kasumlikkust antud piirkonda. Üldplaneering keskendub suures osas 

sadama- ja kai rajamisele Saaremaa sadama maa-alale ning kai rajamisega ja kasutamisega 

kaasnevate mõjude  hindamisele nii vee- kui maaosas.  

Üldplaneering ei käsitle sadama-alaks näidatud maaosa kasutust ja sellele seatud nõudeid ja 

piiranguid peale detailplaneeringu kohutuse ning ehituskeeluvööndi vähendamise.  

 

Ühendusteed. Planeeringualani on head ühendusteed nii Saaremaa põhimaanteedega kui ka 

teiste sadamatega. Planeeringuala koosseisu kuulub osaliselt riigimaantee nr. 21101 – Tõlli-

Mustjala-Tagaranna maantee. 

 

Naaberkinnistud Planeeritav ala piirneb põhjast Anna-Kristiina mü (48301:001:0311), 

maatulundusmaa 100%, 10137m², kus asub elamu. Kalda mü (48301:001:0079), 

maatulundusmaa 100%, 1,88ha, hoonestamata. Edela loode suunaliselt piirneb planeeringuala 

osaliselt riigimaanteega nr.21101. Kirdest Maasika mü (48301:001:0347), maatulundusmaa 

100%, 12481m², hoonestamata. Lõunast Tongrite mü (48301:001:0026), maatulundusmaa 

100%, 2,45ha, hoonestamata. Taga-Kuuli mü (48301:001:0264), elamumaa 100%, 0,7ha, 

hoonestatud elamu ja abihoonetega. Kagust Tongrite mü (48301:001:0027), maatulundusmaa 

100%, hoonestatud abihoonega. 

 

Üldplaneeringu järgselt on  naaberkinnistute juhtotstarbed ette nähtud järgmised (vt.ÜP punkt 

4.2) ja Lisa 5- Väljavõte Ninase poolsaare üldplaneeringu kaardist: 

- Anna-Kristiina mü (48301:001:0311), S/HM 

- Kalda mü (48301:001:0079), S/HM 

- Maasika mü (48301:001:0347), S/HM 

- Tongrite mü (48301:001:0026), EV 

- Taga-Kuuli mü (48301:001:0264), EV 

- Tongrite mü (48301:001:0027), EV/HM 

S/HM- puhke- ja suvituspiirkonna rajamine. Väikeelamute maa (max 30x30m) 

Puhkehaljasmaa 90%. 

EV – väikeelamute maa 

EV/HM- aastaringse kasutusega väikeelamute ehitusalad. Väikeelamute maa (max 30x30m) 

Puhkehaljasmaa 90%.  

HM- haljasmaa 

 

Lähim ÜP järgne arendatav puhkeala Ninase puhkeküla mü (48301:001:0275), 100% ärimaa, 

pindala 2,15ha, asub planeeritavast alas põhjasuunas, tootmiskruntidest ca 200m kaugusel. 

Muud ÜP järgsed puhkealad asuvad ca 1km kaugusel ja kaugemal.  

 

Seos arengukavaga. Mustjala valla arengukava 2009–2020 on kinnitatud Mustjala 

Vallavolikogu  määrusega 30. 09.2008 nr 9. 

Arengukavas tuuakse välja ettevõtluse ja turismi põhiprobleemina süvasadama loodetust 

aeglasem käivitumine. Ning eesmärgina tuuakse välja igakülgset koostööd Tallinna 

Sadamaga süvasadama arendamisel.  
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Väljavõtted arengukavast- 

Mustjala vald on sadamavald. 2006. aasta juunis avati Ninase poolsaarel Tammel Saaremaa 

süvasadam, mida tänaseks on külastanud mitmed kruiisilaevad. 2006-2011 külastas valda üle  

11000 kruiisituristi, mis andis positiivse tõuke väikeettevõtluse arengule vallas. Kuna 

süvasadam on Saaremaa üks turismimagnetitest, ületab Mustjala valda külastavate 

siseturistide arv kruiisituristide arvu tuhandete inimeste võrra aastas. Lähiaegade Mustjala 

valla arengu muutused on kindlasti seotud Saaremaa sadama maailmakaardile kandmisega. 

 

Sadamaga kaasnev võimalus teenindussfääri arendamiseks suurendab püsielanikkonda 

tulevikus ca 100 inimese võrra. Võib arvata, et edasine rahvaarvu kasv suundub paremini 

juurdepääsetavatesse looduskaunitesse piirkondadesse, samuti piirkondadesse, mis on 

paremini varustatud teenindussfääriga. Väga paljudele neist sisserändajatest on lisaks enda 

juurtele ja mingile juhuslikule valikule väga oluliseks mõjutajaks just avalike teenuste 

olemasolu ja kvaliteet vallas, aga ka hoonestatud alade, maakasutuse sihtotstarvete asetus 

ning sobivus looduslikku ja sotsiaalsesse keskkonda. 

 

Mustjala valla arengu eeldused- 

- Saaremaa sadam 

- Tugevad kultuuritraditsioonid (Mustjala muusikafestival, Mustaja pulm) 

- Vaatamisväärsuste rohkus 

- Puutumatu loodus 

- Metsa rohkus 

- Merepiir 

- Valda läbivad riigimaanteed 

 

Seos kehtiva detailplaneeringuga. Mustjala vallas Ninase külas asuva Saaremaa sadama 

detailplaneering. Kehtestatud Mustjala vallavolikogu otsusega 28.01.2004, nr.8.  

 

Kehtiv detailplaneering on ellu viidud osaliselt- tehnokommunikatsioonide, sadamahoone ja -

rajatiste osas. Samuti kaitseala osas.  

 

 

3. ÜLDPLANEERINGU PÕHILAHENDUSE MUUTMISE PÕHJENDUS 

 

Algatatud detailplaneering on üldplaneeringut muutev kuna taotletavate muudatuste eesmärk 

on võimaldada Saaremaa järgnevaid töid: 

1. Kohalikul ekspordil ja impordil põhineva sega- ja puistekauba käitlemine (nt veerem, 

freesasfalt, ümarpalk, hakkepuit, töödeldud puit, puidupelletid, muu metsamaterjal, 

kala, talvel teedel kasutatav sool, jms): 

a. 100 000 – 300 000 tonni puistekaupa aastas, 1-2 laevakülastust nädalas, 

territooriumi vajadus minimaalselt 6 ha avatud ja kaetud laoala sh 

puistematerjali töötlemiseks. Laevadele laadimine toimub vastavalt kai tagala 

ala võimalustele (nt otse autodelt mobiilsete laadimistehnikaga laeva vms). 
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Puiduhakke tegemiseks kasutatakse erinevaid hakkepuidu masinaid vastavalt 

toorpuidu omadustele. Puiduhakke tegemiseks ja ka teistele kaubaliikidele 

lisaväärtuse andmiseks kasutatav tehnika on parim saada olev tehnika (sh 

saastab minimaalselt keskkonda, on mürakindel, energiasäästlik jne). Kõik 

kasutusse võetavad seadmed ja tehnika peavad vastama EL kehtivatele 

keskkonnanõuetele.  

b. kohalikul ekspordil ja impordile suunatud kaubakäitlus ja laoteenuste 

pakkumine (nt Saaremaa varustamise vajadusel ka muu kaubaga – tarbekaup, 

toiduained, mööbel, jne.). 

2. Reisilaevade (sh ro-pax tüüpi laevade), matkelaevade, kaubalaevade (sh ro-ro tüüpi 

laevad), kalalaevade, väikelaevade ja  sadama abilaevastiku (lootsikaater, 

reostustõrjelaev, õlitõkkepoomi paigaldaja, haalpaat, puksiir, riigihaldusülesandeid 

täitvad laevad  jms) teenindamine; 

3. Kaupadele lisaväärtust andev/tootev tööstus sh laohoonete rajamine. 

Saaremaa sadam on peaasjalikult planeeritud kruiisilaevade külastuseks, kuid sadamat 

planeerides arevstati ka ro-ro tüüpi laevade vastuvõtuga- kaile on rajatud lai ning suure 

kandevõimega ramp.  

 

Saaremaa sadama senine tegevus ainult reisisadamana ei ole võimaldanud ära kasutada kogu 

võimalikku ressurssi ega ole andnud kohalikule majandusele soovitud efekti, mistõttu on 

tekkinud vajadus laiendada Saaremaa sadama funktsiooni ja muuta Saaremaa sadam lisaks 

reisisadamale ka kaubasadamaks. Samuti on vajadus vähendada uute kruntide suurust, 

andmaks paindlikumaid võimalusi väike-ettevõtluse arendamiseks alal. Sadama funktsioonide 

laiendamine ei muuda üldplaneeringus määratletud sadama-ala suurust ega veerajatisi. 

 

Avaliku huvi põhjendus  

Mustjala Vallavolikogu otsusega nr. 7, 23.jaanuaril 2004a kehtestatud Ninase poolsaare 

üldplaneering (Mustjala valla osa-üldplaneering) käsitleb Saaremaa sadama ala sadamate 

juhtfunktsiooniga alana ning  määrab süvasadama asukoha rõhutades korduvalt süvasadama 

rajamise vajalikkust ja kasumlikkust antud piirkonda. Üldplaneering keskendub suures osas 

sadama- ja kai rajamisele Saaremaa sadama maa-alale ning kai rajamisega ja kasutamisega 

kaasnevate mõjude hindamisele nii vee- kui maaosas. 

Üldplaneering ei käsitle sadama-alaks näidatud maaosa kasutust ja sellele seatud nõudeid ja 

piiranguid peale detailplaneeringu kohutuse ning ehituskeeluvööndi vähendamise. 

 

Mustjala Valla arengukavas on toodud välja erinevaid eesmärke ja vahendeid nende 

eesmärkide saavutamiseks.   

Samas on arengukava (punkt 4.7) ühe eesmärgi ja tegevusena sedastatud  igakülgne koostöö 

Tallinna Sadamaga süvasadama arendamisel. Arengukavas  rõhutatakse , et sadamaga kaasnev 

võimalus teenindussfääri arendamiseks suurendab püsielanikkonda tulevikus ca 100 inimese 

võrra (valla arengukava lk 6).  

Mustjala valla arengukavas tuuakse välja ettevõtluse ja turismi põhiprobleemina süvasadama 

loodetust aeglasem käivitumine Lisaks on arengukavas  öeldud: „Mustjala vald on 
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sadamavald. 2006. aasta juunis avati Ninase poolsaarel Tammel Saaremaa süvasadam, mida 

tänaseks on külastanud mitmed kruiisilaevad... Lähiaegade Mustjala valla arengu muutused on 

kindlasti seotud Saaremaa sadama maailmakaardile kandmisega. 

Mustjala valla arengu eeldused- 

Saaremaa sadam 

Tugevad kultuuritraditsioonid (Mustjala muusikafestival, Mustaja pulm) 

Vaatamisväärsuste rohkus 

Puutumatu loodus 

Metsa rohkus 

Merepiir“ 

Seega on valla arengukavas arengu esimeseks eelduseks märgitud Saaremaa sadama 

ulatuslikum kasutuselevõtt, mille läbi on võimalik suurendada ettevõtlust ja saada uusi 

töökohti. Samas on arengu üheks eesmärgiks  ka puutumatu looduse säilimine. Järelikult peab 

arengukavas sedastatud eesmärkide saavutamiseks leidma kompromissi. 

 

Valla arengukava eesmärkide saavutamiseks tuleb arvestada tegeliku olukorraga piirkonnas. 

Saaremaa sadam on olemasolev ja toimiv sadam. Saaremaa sadama alal kehtib Ninase 

poolsaare osaüldplaneering. Ninase poolsaare osaüldplaneeringu kohaselt on Saaremaa 

sadama detailplaneeringuga haaratud ala määratud sadama alaks (ehk toomismaaks). Lisaks 

sellele kehtib Saaremaa sadama alal Mustjala Vallavolikogu 28. jaanuari 2004 otsusega nr 8 

kehtestatud Saaremaa sadama detailplaneering, mille kohaselt võib täna sadamaalale rajada 

bensiinijaama  jahisadama, autode ja helikopterite teenindamiseks ning elamu- ja büroohooned 

ning kauplused. Kehtiva DP kohaselt on lubatud ehitada 6 kuni 3-korruselist ja  4 kuni 1,5 

korruselist hoonet või rajatist. Juba rajatud kuni 3-korruselised ehitised on: sadamahoone, 

varikatused (2tk) tolli- ja piirivalve läbivaatuseks ning riiklikku kontrolli teostavate ametite 

kontrollpunkt. Lisaks võimaldab kehtiv detailplaneering sadama krundile ehitada helikopteri 

maandumisplatsi (heliport), mis ümbritsetaks võrkaiaga, ning valvega tasulise parkla. Mustjala 

Vallavolikogu 28. jaanuari 2004 otsusega nr 8 kehtestatud Saaremaa sadama 

detailplaneeringus ettenähtud tegevuste võimaldamisega ja sadama infrastruktuuri rajamisega 

(nüüdseks olemasolevad terminal, kaid, teed, parkla ja tehnovõrgud, samuti kaitsealuse 

taimele nõuetekohase ala piire) lõi AS Tallinna Sadam keskkonna sadama tegevuseks ja 

vajaliku turismi arendamiseks. Samuti on AS Tallinna Sadam sihtkohta – Saaremaad -  

kõikvõimlikel viisidel (messid, otsekontaktid, konverentsid jms) nö müünud. Kuid sadam ei 

ole  see, mis turiste kohale meelitab. Turist ei tule sadamasse selleks, et sadamas aega veeta. 

Sadam on vahend kohale saamiseks. Maailma praktika on ka seda näidanud, et turisti ei häiri 

kaubasadamasse maabumine, sest neid huvitab sihtkoht. Sihtkoht ehk antud juhul Saaremaa on 

see, mis peaks turiste meelitama. Ka Ninase poolsaar on Saaremaa osa ja siinne 

looduskeskkond on samaväärselt tähtis kui kus iganes. 

Vallavolikogu 03. september 2010 otsusega nr 20 algatatud Saaremaa sadama  

detailplaneeringu raames on hinnatud planeeritava tegevusega kaasnevat strateegilist 

keskkonnamõju reisisadamast kauba- ja reisisadamaks muutmisel. Strateegilise 

keskkonnamõju hindamise aruanne on Keskkonnaameti 20.02.2013 kirjaga nr 6-8/12/29114-4 

heaks kiidetud.  
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Detailplaneeringu raames koostatud käesoleva planeeringuga planeeritud tegevuse 

strateegilise keskkonnamõju hinnangus analüüsiti kolme alternatiivi:  

0-alternatiiv:  Olemasoleva olukorra jätkumine ca 8-10 laeva aastas. 

1-alternatiiv:   Kehtiva detailplaneeringu elluviimine, mis võimaldab sadamaalale 

ehitada helikopteri maandumisplatsi, bensiinijaama koos parklaga ning 

kontorihooneid. Kehtiv detailplaneering on kättesaadav Mustjala valla 

koduleheküljelt aadressil:  

 http://www.mustjala.ee/index.php?sisu=valitsus&teema=planeeringud2  

2-alternatiiv:  Käesoleva ehk uus detailplaneeringu lahendus, milles on planeeritavaid 

krundi kujundatud lähtuvalt juurdepääsutee asukoha lahendusest. 

 

Keskkonnamõjude võrdlustulemustest selgus, et erinevate alternatiivide looduslikud mõjud 

üsna sarnased (vt. KSH aruanne, koondtabel alternatiivide võrdlusest, p.4.4).  

Alternatiiv 0 ja 1 puhul on positiivseks mõjuks kaitsealuste taimede säilimiseks ettenähtud 

kõrghaljastuse säilimine suuremas mahus kui alternatiiv 2 puhul planeeritava tegevuse 

elluviimisel. Siiski tuleb meeles pidada, et arvestatakse botaanikaeksperdi soovitusi säilitada 

maksimaalselt kõrghaljastus sellisel määral, mis tagab kaitsealuste taimede säilimise ning 

minimaalse häirimise. Alternatiivide võrdlusel ei ole looduskaitsealade suhtes määrav, milline 

tegevus ellu viiakse – nii null- kui esimese alternatiivi puhul säilib risk õlireostuse tekkeks, 

alternatiiv 2 puhul suureneb küll laevaliiklus Küdema lahes, kuid suurenemine ei ole 

märkimisväärne Küdema lahega vahetult piirneval merealal. Ent alternatiiv 2 puhul 

suurendatakse ka võimaliku õlireostuse likvideerimiseks vajalikke vahendeid ning 

kõrgendatakse selleks valmisolekut, mis kokkuvõttes suurendab piirkonna turvalisust.  

Alternatiivi 2 planeeritava tegevuse elluviimisel ei ole ohustatud NATURA 2000 ala ega 

Küdema lahe hoiuala kaitseeesmärgid ega ala terviklikkuse säilimine. 

Detailplaneering kooskõlas rohe-raunjala püsielupaigas kehtestatud kaitsekorraga ja koos AS 

Tallinna Sadam initsiatiivil rajatud kaitsemeetmetele ei avalda planeeritav tegevus olulist 

negatiivset mõju kaitstavate taimeliikide kaitse-eesmärkide saavutamisele. 

 

Detailplaneeringu lahendus arvestab strateegilise keskkonnamõju hindamise aruande 

seisukohtadega: 

 

 Tegevusevaldkonna laiendamine võimaldab keskkonnasäästlikult arendada. Juba  

rajatud kaid ja sadama infrastruktuur annavad võimaluse kasutada sadamat ka 

kaubasadamana ilma, et oleks vajadust lisaehitiste püstitamist merealale. Mõistlik on 

leida neile rakendus ja teha seda võimalikult keskkonda säästval viisil. Seda on 

menetluses oleva detailplaneeringuga ka tehtud.  

 

 Saaremaa sadama detailplaneeringu menetlemise käigus ei muudeta kehtiva Ninase 

poolsaare üldplaneeringu muude maa-alade kasutusotstarbeid.  

 

http://www.mustjala.ee/index.php?sisu=valitsus&teema=planeeringud2
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 Kaubasadama lisasihtotstarbe lisandumisega ei ole detailplaneeringu strateegilise 

keskkonnamõjude hindamise käigus leitud olulisi mõjusid, millised tooksid 

planeeringu elluviimisel eeldatavalt kaasa olulise mõju tegevuskoha 

keskkonnataluvusele või põhjustaksid keskkonnas pöördumatuid muutusi või seaksid 

ohtu inimese tervise, heaolu, kultuuripärandi või vara. Kõigi võimalike negatiivsete 

mõjude leevendamise ja vältimise meetmete rakendamisel ning seadusandluse 

järgimisel võib öelda, et Saaremaa sadama kasutusotstarbe muutmisel reisisadamast 

kauba-ja reisisadamaks ei ole mõju keskkonnale oluline ning on tagatud Küdema 

hoiuala terviklikkus ning kaitse-eesmärkide täitmine. 

 

 Planeeritava tegevuse puhul suurendatakse ka võimaliku õlireostuse likvideerimiseks 

vajalikke vahendite olemasolu ning kõrgendatakse selleks valmisolekut, mis 

kokkuvõttes suurendab piirkonna turvalisust.  

 

 Planeeritava tegevuse elluviimisel ei ole ohustatud NATURA 2000 ala ega Küdema 

lahe hoiuala kaitseeesmärgid ega ala terviklikkuse säilimine. 

 

 Detailplaneering on kooskõlas rohe-raunjala püsielupaigas kehtestatud kaitsekorraga ja 

koos ASi Tallinna Sadama initsiatiivil rajatud kaitsemeetmetele ei avalda planeeritav 

tegevus olulist negatiivset mõju kaitstavate taimeliikide kaitse-eesmärkide 

saavutamisele. 

 

Alternatiivi 2 eelistusel said määravaks positiivsed sotsiaalmajanduslikud mõjud. Nii 0 ja 1 

alternatiivide puhul ei ole võimalik Saaremaa sadama kasutuselevõttu rakendada Saaremaa 

sotsiaalmajanduslikuks hüvanguks, luues töökohti ning võimaldades kohalikel ettevõtjatel 

tegutseda kasumlikumalt, millest saaksid maksude näol tulu ka kohalikud omavalitsused, mida 

võimaldab planeeritava tegevuse elluviimine. 

 

Kõikides seni läbiviidud Mustjala Vallavalitsusest ja muudest avalikult kättesaadavates 

uuringutes on rõhutatud süvasadama vajalikkust Saaremaal silumaks saarelistest iseärasustest 

tulenevaid regionaalpoliitilisi erinevusi. Vaja on konkurentsivõimeliste töökohtade 

juurdekasvu, mida võib kindlustada eeskätt väike- ja keskmise ettevõtluse areng tööstus- ja 

teenindussektoris, sh turismiga seotud valdkondades. 

Tingituna Saaremaa majanduse madalamast arengutasemest mandri suurte keskustega 

võrrelduna, ilmnevad ohtlikud tendentsid: noorte lahkumine saarelt (väheneb innovaatiline 

konkurentsivõime), elanikkond vananeb (kasvad sotsiaalhooldust ja –toetust vajavate inimeste 

arv), tööturu olukorda iseloomustab suur töökohtade puudus, ulatuslik sotsiaalselt ebasoovitav 

pikaajaline pendelränne. Teravaks sotsiaalmajanduslikuks probleemiks on pereisade töötamine 

väljaspool Mustjala valda, kuna pikaajaline kodust eemalviibimine mõjub pärssivalt pereelule. 

Analoogne probleem on ka noorte emadega, kelle lapsed peavad emade tööloleku ajal 

(nt.praamidel töötades kestab töövahetus ühe nädala, mille kestel koju ei jõuta) üksi (või 

vanavanemate toel) lasteaia- ja koolimuredega hakkama saama. Süvasadama ja sellega 
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kaasneva teeninduse ja ettevõtete rajamine suurendaks Mustjala vallas tööhõivet, millega 

kaasneksid elukeskkonna positiivsed muutused. 

Ehkki enamiku Saaremaa valdade sotsiaalmajandusliku arengu potentsiaal on nõrk, tuleb siiski 

konstateerida, et kõigi käsitletud tunnuste põhjal on Mustjala valla potentsiaal senise 

majandus-poliitika jätkumisel veelgi nõrgem, mis avaldub eelkõige üksikisiku tulumaksu 

madalas laekumises elaniku kohta ja kasvava mittetöötajate arvu näol. Seepärast on just 

Mustjala vallas eelkõige vaja otsida võimalusi ettevõtluse ja tööhõive parandamiseks: 

 

 Planeeritav tegevus võimaldab Saaremaa sadamal tegutseda suurema koormusega ning 

uute töökohtade loomisega panustada kohalike elanike tööhõivega seotud probleemide 

lahendamisse. Loodavad töökohad oleksid nii ajutised, ehitusega seotud, kui 

püsivamad, sadama opereerimisega seotud töökohad. 

 

 Metsa- ja kaubaveo ümbersuunamine maakonna pealinna lähiümbrusest ning niigi 

tiheda liikluskoormusega maanteelt kõrvalmaanteele, parandab nii liiklusturvalisust, 

lühendab maismaatransporti nii Saaremaal kui mandril, vähendab koormust 

praamiliiklusel Virtsu ja Kuivastu vahel ning säästab keskkonda õhureostuse arvelt. 

 

Nimetatud põhjused – nii maakonna, valla kui ettevõtte majanduslikud ning ka kohalike 

omavalitsuste sotsiaalsete tingimuste parandamine – olid planeeritava arengustsenaariumi 

valikul olulisteks ja määravateks asjaoludeks. 

 

Kokkuvõttes võib erinevatele uuringutele ja strateegilisele keskkonnamõju hinnangule 

tuginedes väita, et sotsiaalmajanduslikud mõjud sadama arendamisel on positiivsed, kuna 

kohalik elanikkond kindlustatakse paremini tööhõivega, investeeringute maht tõuseb ning 

suureneb ka võimalike välisinvestorite huvi regiooni vastu. Samas jätkab sadam seniste 

tegevustega, uued tegevused täiendavad piirkonna arengut ja atraktiivsust ning kõigi 

võimalike negatiivsete mõjude leevendamise ja vältimise meetmete rakendamisel ning 

seadusandluse järgimisel võib öelda, et Saaremaa sadama kasutusotstarbe muutmisega 

reisisadamast kauba-ja reisisadamaks, ei ole mõju keskkonnale oluline ning on tagatud 

Küdema hoiuala terviklikkus ning kaitse-eesmärkide täitmine. 
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II PLANEERING 

 

4. KRUNDIJAOTUS, PLANEERITAVA ALA TEHNILISED NÄITAJAD  

 

 4.1. Krundijaotus. 

Planeeritav ala hõlmab Eesti Vabariigile kuuluvat Tamme kinnistut (katastritunnus 

48301:001:0280, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% maatulundusmaa, suurus 9,5 ha), mille 

riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus on Maa-amet  ja AS 

Tallinna Sadamale kuuluvatel kinnistutel üldplaneeringuga määratletud Saaremaa sadama 

territooriumil.  

Käesoleva detailplaneeringuga moodustatakse kolmteist (13) tootmismaakrunti, üks (1) ärimaa 

krunt, üks (1) maatulundusmaa krunt, üks (1) mitmesihtotstarbeline- tootmismaa50, ärimaa25 

ja kaitsealunemaa25, üks (1) transpordimaa krunt ja olemasolev üks (1) traspordimaa krunt 

jääb muutusteta. 

Kruntideks jaotamisel on lähtutud Saaremaa sadama arengueesmärkidest ja arvestatud valla 

poolt koostatud lähteseisukohtadega, AS Tallinna Sadama poolt esitatud krundijaotuskavast, 

hoonestuse paigutumise võimalustest ning määrava tähtsusega oli planeeritava tee kasutamine 

ja uue hoonestuse paiknemise võimalused, planeeritavate juurdepääsuteede võimalikud 

asukohad, olemasolevate ja planeeritavate kommunikatsioonide asukohad. 

Planeeritavad krundid on tähistatud positsiooninumbritega, antud aadressid on soovituslikud. 

Kruntidele antakse aadressid/nimetused katastriüksuste moodustamise käigus. Kruntide täpsed 

suurused täpsustatakse katastrimõõdistuse käigus.  

 

Planeeritavad krundid on: 

Pos. 1- Tamme tee 1   12641 m² 

Pos. 2- Tamme tee 3    10256 m² 

Pos. 3- Tamme tee 5    5766 m² 

Pos. 4- Tamme tee 7    5540 m² 

Pos. 5- Tamme tee 9     5588 m²  

Pos. 6- Tamme tee 11     5705m² 

Pos. 7- Tamme tee 13   6225 m² 

Pos. 8- Tamme tee 8   4775 m² 

Pos. 9- Tamme tee 6   3628 m² 

Pos. 10- Tamme tee 4    3638 m² 

Pos. 11- Tamme tee 2    4790 m² 

Pos. 12- Saaremaa sadama mü  79635m² 

Pos. 13- Sadama tee 4     7945 m²  

Pos. 14- Sadama tee 2     12908 m² 

Pos. 15- Vallatee mü   0,49 ha 

Pos. 16- Ninase mü    2,921 ha 

Pos. 17- Tamme mü   14247m² 

Pos. 18 – Tamme tee   9063 m² 



SAAREMAA SADAMA DETAILPLANEERING 

 
SELETUSKIRI                                                                                                                             APRILL 2012 

___________________________________________________________________________________________ 

K. ENNO ARHITEKTUURIBÜROO OÜ  

TÖÖ NR A268-1106                                                                                                                                      16   

 

4.2. Tehnilised näitajad. 

Planeeritava maa bilanss 

Planeeritavate kruntide arv  18   

Planeeritava ala suurus -    24 ha 

 sh tootmismaa -   15,20 ha  - 63% 

 transpordimaa -    1,97 ha  -   8% 

 maatulundusmaa-  1,42 ha  -   6% 

 ärimaa-   3,11 ha  - 13% 

 kaitsealune maa-   2,31 ha  - 10% 

 

 

5. EHITUSÕIGUSED JA HOONESTUSALAD 

 

Krundid pos 1 kuni 14 ja 16 on planeeritud hoonestada ning neile on määratud hoonestusalad 

ja ehitusõigus, krunt pos 15 ja 18 on transpordimaa kinnistud, krunt pos17 on 

maatulundusmaa. Ehitusõiguse tabel on ära toodud ka joonisel AS-3.  

Krundil pos 14 on olemasolev puurkaev, mille sanitaarkaitseala on 50m. Vastavalt veeseaduse 

§ 28 lg 4 p 2 alusel võib Keskkonnaamet määrata veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks 30 

meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist üle 10 kuupmeetri ööpäevas ja 

põhjaveekiht on hästi kaitstud. Juhul, kui puurkaevule taotletakse sanitaarkaitseala 

vähendamist ja sellekohane otsus tehakse, siis krundile pos 12 rajatav Sadama tee 

lahendatakse ehitusprojekti käigus vastavalt uuele kaitsetsoonile ning kruntide pos 12 ja 14 

piiri korrigeeritakse vastavalt PlS§9 lg 10.5.  

 

Juhul, kui kaks või enam piirnevat krunti on ühe isiku valduses, siis  nende ehitusõigused ja 

hoonestusalad võib liita, kusjuures seljuhul hoonestusala ületab kahe liidetava krundi piiri 

ning tagatakse minimaalselt tuleohutuskuja 4m kinnistu piirist. 

Kruntidel hoonete ja teede ning kommunikatsioonide täpsed asukohad määratakse 

ehitusprojektide koostamise käigus. Tootmismaa (ladustamine, tootmine jm) täpne kasutus 

määratakse ehitusprojekti staadiumis. 

Planeeritavad krundid on tähistatud positsiooninumbritega, antud aadressid on soovituslikud. 

Kruntidele antakse aadressid/nimetused katastriüksuste moodustamise käigus. Kruntide täpsed 

suurused täpsustatakse katastrimõõdistuse käigus.  

 

Jahisadam on ette nähtud 2 ujuvsilla ja 18 poikinnitusega kuni 40-jala pikkustele jahtidele, 

lautrikoha rajamise võimalusega. 

 

Iga ehitise projekteerimiseks väljastada täiendavalt projekteerimistingimused, mis 

kooskõlastada Lääne-Eesti Päästekeskusega. Projekteerimistingimuste taotlemiseks 

esitada kavandatava ehitise eskiisprojekt koos tehnoloogilise skeemiga, kõikide 

tuleohutust käsitlevate parameetritega ja asendiplaanilise lahendusega koos 
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naaberkruntidel kujade äranäitamisega. Projekteerimistingimuste taotluse info avaldada 

valla kodulehel ennem tingimuste väljastamist. 

 

 5. 1. Krundi kasutamise sihtotstarbed. 

Planeeritud kruntide kasutamise sihtotstarbed on koos numberkoodi ning tähistusega määratud 

vastavalt VV määrusele nr.155, 23.10.2008.a. Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende 

määramise kord. 

Krundid pos.1 kuni 11 ja 14,16 003. Tootmismaa              T= 100 % 

Krunt pos.12    003. Tootmismaa              T= 50 % 

     002. Ärimaa    Ä= 25% 

010. Kaitsealune maa   H= 25% 

Krunt pos.13    002. Ärimaa    Ä= 100% 

Krunt pos.15    007. Transpordimaa    L= 100% 

Krunt pos.17    011. Maatulundusmaa   M= 100% 

Krunt pos.18    007. Transpordimaa   L=100%    

 

Planeeritud kruntide sihtotstarbed on kajastatud ehitusõiguse tabelis iga krundi kohta eraldi, 

vt. joonis AS-3.  

 

Põhisihtotstarbe kõrval võib projekteerimistingimustega lubada muud sihtotstarvet kuni 5% 

ulatuses. Krundil on põhifunktsiooni teenindamiseks lubatud teed, parkimine ja tehnovõrgud. 

 

 5. 2. Hoonete suurim lubatud arv krundil. 

Hoonete suurim lubatud arv krundil on määratud igale hoonestusalale eraldi. Hoonete arvu 

määramisel lähtuti maaüksuste planeeritavatest kasutamise sihtotstarvetest ning planeeritavast 

maaüksuse suurusest. Samuti on hoonete arvu määramisel lähtutud väikeehitiste võimaliku 

vajadusega (valve- ja tollimajakeste, pumplate jms.vajadusega). 

Pos. 1- Tamme tee 1   10 

Pos. 2- Tamme tee 3    10 

Pos. 3- Tamme tee 5    8 

Pos. 4- Tamme tee 7    8 

Pos. 5- Tamme tee 9     10  

Pos. 6- Tamme tee 11     10 

Pos. 7- Tamme tee 13   10 

Pos. 8- Tamme tee 8   8 

Pos. 9- Tamme tee 6   8 

Pos. 10- Tamme tee 4    8 

Pos. 11- Tamme tee 2    8 

Pos. 12- Saaremaa sadama mü  20 

Pos. 13- Sadama tee 4     10  

Pos. 14- Sadama tee 2     10 

Pos. 15- Vallatee mü   - 

Pos. 16- Ninase mü    10 
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Pos. 17- Tamme mü   - 

Pos. 18 – Tamme tee mü  - 

 

 5. 3. Hoonete lubatud suurim ehitusalune pindala. 

Hoonete lubatud suurim ehitusalune pind on määratud igal krundil eraldi lähtuvalt 

planeeritavast maakasutusest ja looduslikust olukorrast. Ehitusaluse pinna määramisel lähtuti 

tolmu- ja müra minimeerimiseks kinniste ladude rajamise võimaldamisest. 

 

Pos. 1- Tamme tee 1   5000 m² 

Pos. 2- Tamme tee 3    3500 m² 

Pos. 3- Tamme tee 5    1500 m² 

Pos. 4- Tamme tee 7    1500 m² 

Pos. 5- Tamme tee 9     3000 m²  

Pos. 6- Tamme tee 11     3500 m² 

Pos. 7- Tamme tee 13   3500 m² 

Pos. 8- Tamme tee 8   3000 m² 

Pos. 9- Tamme tee 6   2000 m² 

Pos. 10- Tamme tee 4    2000 m² 

Pos. 11- Tamme tee 2    3000 m² 

Pos. 12- Saaremaa sadama mü  15000 m² 

Pos. 13- Sadama tee 4     3000 m²  

Pos. 14- Sadama tee 2     5500 m² 

Pos. 15- Vallatee mü   - 

Pos. 16- Ninase mü    14500 m² 

Pos. 17- Tamme mü   - 

Pos. 18 – Tamme tee mü  - 

 

 5. 4. Hoonete suurim lubatud kõrgus. 

Hoonete kõrgused täpsustatakse hoonete täpse kasutusotstarbe selgumisel vastavalt Vabariigi 

Valitsuse 27. oktoobri  2004.a. määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded“. 

 

Kruntidel pos.1-14 ja 16 on määratud ehitiste suurim lubatud kõrgus- 40m. Arvestatud on 

mastide, korstnate vm kõrgust vajavate ehitiste rajamise vajadusega. 

 

Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud korruselisus-  

Suurim lubatud korruselisus äri- ja büroohoonetel- 3 korrust. Äri- ja büroohoonete lubatud 

suurim kõrgus on 17 meetrit projekteeritavast maapinnast. 

Suurim lubatud korruselisus tootmishoonetel- 2 korrust 
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 5.5. Hoonestusalad. 

Hoonestusala on antud lähtuvalt looduslikest piiridest ja ehituskeeldu tekitavatest piirangutest: 

teekaitsevöönd, tehnovõrkude kaitsevööndid ja hoonetevaheline väikseim kaugus - 8 meetrit.  

Hoonestusalad on ettenähtud krundi ehitusõigusega lubatud hoonete rajamiseks. Hoonestusala 

vähim kaugus krundipiirist on 4 meetrit. Hoonete omavahelised kujad määratakse 

ehitusprojekti mahus kui selgub hoonete täpne kasutusotstarve (vt.lisaks P.10.2). 

 

Tootmiskompleksi rajamisel ühele krundile võivad sõltuvalt tehnoloogiast ja ohutusest 

erinevad hooned ka üksteisega külgneda. Juhul, kui kaks piirnevat krunti on ühe isiku 

valduses, siis ehitusõigused võib liita ning ei pea tagama sama isiku valduses olevate kruntide 

vahelist hoonestuskeeluala,  kuid tuleb tagada min 8 m või vastavalt tulepüsivusklassile või 

kasutusotstarbele kuja naaberkruntide hoonega. 

 

Eraldi hoonestusala on ette nähtud kaile pumpla rajamiseks. Lubatud uue puurkaevu rajamine.  

 

  5.5.1. Vertikaalplaneerimine. 

Planeeritavatele kruntidele on ette näha vertikaalseid muudatusi. Krundipealsete teede ja 

platside kõrgusmärgid täpsustuvad ehitusprojektide mahus, arvestades olemasolevate teede 

kõrgusi. Kruntide vertikaalplaneerimisel vältida sademevee juhtimist naaberkrundile. 

Sadeveed kogutakse kruntidelt vajadusel restkaevudega ja juhitakse läbi sadevete 

puhastusseadmete merre. Laoplatside rajamisel ja kruntide hoonestamsiel, tuleb arvestada tee 

kõrgusmärkidega.  

Vajadusel rajada tugimüür olemasoleva tee ja teega varustatud platside vahele. Tee täpne 

asukoht ja parameetrid määratakse tee ehitusprojektiga.  

 

 

6. EHITISTE OLULISEMAD ARHITEKTUURINÕUDED 

 

Planeeritava ala hoonestamisel arvestatakse sadamaala funktsiooniga, mis näeb ala kasutuse 

terminalide, tootmishoonete ja muude ettevõtete rajamise. Katastriüksuse sihtotstarve on 

ehitusõigusega kruntidel tootmismaa, millele vastavalt rajatakse kruntidele tootmishooneid ja 

rajatisi. Tamme tee äärsete kruntide hoonete fassaadid kujundatakse sobivalt tootmisala 

miljööga. Rajatavad olmehooned muuta arhitektuurselt ilmekaks kasutades mahulisi liigendusi 

ja erinevaid fassaadimaterjale. 

 

Ärihoonete rajamisel lähtuda piirkonda sobiliku arhitektuuri põhimõtetest. 

Fassaadimaterjalidena kasutada looduslikke materjale.  

Piirdeid võib rajada kuni 2,2 m kõrgusega, võib rajada nii läbipaistamatuid puit- kui 

võrkpiiret. Läbipaistmatu piirde rajamisel kooskõlastada piirete arhitektuurne lahendus 
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ehitusprojekti koosseisus Mustjala vallaga. Tollipiirde rajamine vastavalt kehtivale 

seadusandlusele. 

 

Vastavalt standardis EVS 842:2003 "Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest." 

Tabelis 6.3- "Välispiiretele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välismürastasemest" 

toodule tuleks sadama alal planeeritavate hoonete osade välispiirete konstruktsioonid 

projekteerida minimaalselt selliselt, et mitmest erineva heliisolatsiooniga elemendist 

välispiirde ühisisolatsionn hoone fassaadil on R`w+Ctr≥30dB. 

 

Akende valikul tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile transpordimüra suhtes. Kui 

aken moodustab ≥50% välispiirde pinnast, võetakse akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks 

välispiide õhumüra isolatsiooni indeks.  

 

Välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamisel tuleb arvestada, et  ventileerimiseks ettenähtud 

elemendid (tuulutusavad aknakonstruktsioonis või värskeõhuklapid välisseinas) ei vähendaks 

välispiirde heliisolatsiooni sel määral, et lubatav müratase ruumis oleks ületatud.  

 

Arhitektuursed lahendused kooskõlastada Mustjala Vallavalitsusega eskiisi staadiumis. 

 

 

7. LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED 

 

Liikluskorralduse lahendamisel lähtuti Maanteeameti Lääne regiooni tehnilistele tingimustest 

nr.15-2/11-00028/114, 11.05.2011, kus ei ole lubatud kavandada uut juurdepääsutee 

mahasõitu riigiteelt kruntideni 1-11 ja nähakse ette juurdepääs kavandatavatele kruntidele 

olemasoleva sadamatee kaudu. Põhjenduseks oli üksteisele lähedal asetsevad kavandatud 

mahasõidud maantee kurvilises piirkonnas, kus ei ole võimalik tagada Tee projekteerimise 

normid ja nõuded (RTL 2000,23,303) nähtavuskaugust ega ettenähtud vahemaid, mis 

tekitavad liiklusohtlikke olukordi ristuvatel teedel. 

 

Tehnotrasside läbiviimine maantee alt kinnisel meetodil. Mahasõidud kruntidele näidatud 

soovituslikud. Täpsed mahasõitude asukohad selguvad ehitusprojektide koostamise käigus. 

 

7.1. Autotransport 

 Projekteeritavad teed on Saaremaa sadama teede võrgu osa ja nad tagavad kaile ning 

külgnevate kinnistutele juurdepääsu ning ühendused muu teedevõrguga. 

 Teed on klassifitseeritud Linnatänavate standardi järgi nagu veotänavad. 

 Projekteeritud on 5 teede lõigud ja 1 parkla. 

 

7.1.1. Trasside plaan 

 Projekteeritud sõidutee telgjooned on projekteeritud lähtudes sadama territooriumi 

planeerimist ja olemasolevate, rekonstrueeritavate teede lõikude geomeetriast.  
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 Sõiduteed on projekteeritud üldjuhul nn maantee tüüpi  lahendusena, v.a. äärekividega 

lõigud. 

 Projekteeritud pikikalded on vahemikus 0,1% - 6,0% 

 Nn „Lõunapoolsel“ juurdepääsuteel järsu pikikalle ning sügava muldkeha süvendi tõttu 

on ettenähtud rajada 2 x 180m tugimüüri (mõlemal pool teed). Tugimüüri 

projektlahendus täpsustatakse tehnilise projekti staadiumil. 

 

7.1.2. Ristmikud ja mahasõidud 

 Ristmikud on projekteeritud nagu T-kujulised ja X-kujulised lihtristmikud. 

 Ristmike detailne liikluskorraldus lahendatakse tehnilise projekti staadiumil. 

 Projekteeritud on 4 teede ristumist. Pöörderaadiuse projekteerimisel on arvestatud 

veoautode liikumisruumi vajadust.  

 

7.1.2. Ristlõige 

 Sõiduteede asfaldikatte laiused on valitud 7,0 - 9,0 m. 

 Sõiduteel on üldjuhul kahepoolne põikkalle  2,5%. 

 Tugipeenrad on laiusega 0,50 cm ja kaetud paekillustikuga, v.a. äärekividega lõigud. 

 

7.1.3. Katend  

 Katendi projekteerimisel on kasutatud Eesti Vabariigis kehtivat normteljekoormust 

100kN, millest kergemate ja raskemate telgede koormused taandatakse siirdetegurite 

abil normteljekoormuseks, sealhulgas ka 115kN maksimaalse koormusega üksikute 

veotelgedega sõidukid kooskõlas Eesti Vabariigi reguleerivale õigusaktile “TsM 

 määrus nr. 50 18.mai 2001.a. (RTL, 1206,2001,69,941)” ja EÜ direktiivile “Council 

Directive 96/53/EC of 25 July 1996”.  

 

Saaremaa sadama teede katend või suure intensiivsusega mahasõit. 

1. AC 12 surf (TAB 12 kulumiskiht)   h = 5 cm 

2. AC 16 base (PAB 16)      h = 6 cm 

3. Lubjakivikillustikust alus fr. 16/32 + 8/12   h = 20 cm 

4. Geokomposiit: 

- geovõrk - min. tõmbetugevus 30 kN/m 

- geotekstiil (mittekootud) - spets. profiil nr.3  

5. Kruusliiv       h min = 20 cm 

Aluspinnas - kerge saviliiv ja kruusliiv, 2 niiskuspaikkond 

 

Ohutussaarte katend. 

1. Sillutiskivid (tänavakivid)    h = 6 cm 

2. Tasanduskiht liivast      h = 3 cm 

3. Lubjakivikillustikust alus fr. 16/32 + 8/12   h min = 15 cm  

Aluspinnas - kerge saviliiv ja kruusliiv, 2 niiskuspaikkond 

 

Krundisiseste teede ja platside katendid täpsustatakse projekteerimise staadiumis. Vallatee mü 

tee katend täpsustatakse projekteerimise staadiumis.  
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Kõik teekatted projekteerida tolmuvabad.  

 

7.2. Parkimine 

 Sadama territooriumil on ettenähtud autorongide (21 kohta) või reisibusside (42 kohti) 

nn „rist kasutusega“ parklat, suurusega 0,7 ha.  

 Sadamaterminali juures asuvad olemasolevad parklad on säilitatud. 

Kõikide kruntide parkimiskohtade vajadus täpsustatakse ehitusprojektide staadiumis. 

 

7.3. Kergliiklus 

Olemasolev kergliiklustee on rajatud Tamme tee äärde ja kulgeb Tõlli- Mustjala- Tagaranna 

maanteelt teelt kuni Saaremaa sadama reisijate terminalini. Planeeritavale alale, sadama 

tööstuspargi siseteede juurde, ei ole planeeritud kergliiklusteid. 

Projekteeritud jalgteed on Saaremaa sadama teede võrgu osa ja nad tagavad ohutu liiklemist 

jalakäijatele sadama territooriumil. 

 

7.3.1. Trasside plaan 

 Projekteeritud on 3 jalgtee lõiku. 

 Projekteeritud jalgteede asend lähtub enamuses olemasolevate jalgteede asendist. 

 Jalgteed on projekteeritud arvestades kavandatavat parklat ning sadamaterminali hoone 

ühendamise vajadust. 

 

7.3.2. Ristlõige 

 Olemasolevate jalgteede parameetrite lähtudes on projekteeritud jalgteede asfaldikatte 

laiuseks valitud kuni 3,0 m. 

 Jalgtee põikkalle on 2,0%, langusega valdavalt sõidutee poole. 

 Tugipeenrad on laiusega 0,25 cm ja kaetud murukattega, v.a. äärekividega lõigud. 

 

7.3.3. Katend 

 Katendi projekteerimisel on kasutatud Eesti Vabariigis kehtivat normteljekoormust 

100kN, millest kergemate ja raskemate telgede koormused taandatakse siirdetegurite 

abil normteljekoormuseks, sealhulgas ka 115kN maksimaalse koormusega üksikute 

veotelgedega sõidukid kooskõlas Eesti Vabariigi reguleerivale õigusaktile “TsM 

 Projekteeritud jalgtee katend on klassifitseeritud maantee projekteerimise normide 

järgi nagu „Muud teed ja rajatised“ ning tema minimaalne vajalik üldine 

elastsusmoodul on valitud 120 MPa kergkatendi puhul ja 70 MPa siirde- või 

lihtkatendi puhul. 

 Projekteeritud katend on piisava tugevusega, et tagada teele projektis arvestatud 

teekatendi eluajaks (15 aastat) püsivus. 

 

Kergliiklustee katend. 

1. TAB 8 kulumiskiht     h = 5 cm 

2. Lubjakivikillustikust alus fr. 16/32 + 8/12   h = 15 cm  

3. Kruusliiv       h min = 20 cm 

Aluspinnas - kerge saviliiv ja kruusliiv, 2 niiskuspaikkond 
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8. TEHNOVARUSTUS 

 

8.1. Veevarustus ja kanalisatsioon, tuletõrje veevarustus. 

8.1.1. Üldosa 
Detailplaneerimise koostamisel on aluseks võetud järgmised normatiivid ja dokumendid: 

 843:2003 Linnatänavad 

 EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine 

 EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsioon 

 EVS 847-3:2003 Ühisveevärk. Osa 3: Veevärgi projekteerimine 

 EVS 848:2003 Ühiskanalisatsioonivõrk 

 EVS 812-4:2011 Ehitiste tuleohutus. Osa 4 Tööstus- ja laohoonete ning garaažide 

tuleohutus.  

 EVS 812-6:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 6 Tuletõrje veevarustus. 

 Tamme sadama puurkaevu pass nr.459 SL 

 Tamme sadama reoveepuhasti BIOCLERE BK 150 pass 

 Tamme sadama geodeetiline plaan olemasolevate võrkudega 

 

Vastavalt veeseaduse § 8 lg 2 p 2 on vaja vee erikasutusluba, kui võetakse põhjavett 

rohkem kui 5 m3 ööpäevas ja veeseaduse § 8 lg 2 p 4 kui juhitakse heitvett või 

saasteaineid suublasse.  

 

8.1.2. Majandus-joogiveevarustus 

Käesoleval ajal toimub planeeringuala majandus- joogiveega varustamine olemasolevast 

puurkaevust, mille veekvaliteet ei vasta nõuetele. Nõuetekohase veekvaliteedi tagamiseks 

nähakse ette pumbamajas ka veetöötlus. Puurkaevu sanitaartsoon  on 50m. Vajadusel vastavalt 

seadusele võimalik saniaartsooni vähendamine. 

 

Olemasolev veetorustik osaliselt likvideeritakse ja osaliselt ühendatakse planeeritava 

veetorustikuga. Planeeritava ala varustamiseks veega rajatakse uus majandus-joogiveevõrk 

plastiktorudest ja tähistatakse märkekaabliga. Kinnistute sisendustele ~1m kaugusele kinnistu 

teepoolsest piirist nähakse ette pikendatud spindli ja kapega sulgventiilid, mis jäävad 

liitumispunktideks. 

 

Planeeritava ala arvutuslik majandus-joogivee vajadus on 25,5m³/d. Vee vajadus kastmiseks ja 

territooriumi teede ning platside pesemiseks on ~8m³/d.  

 

8.1.3. Tuletõrje veevarustus 

Tulekustutusvesi saadakse merest. Veehaare on olemasolev, tuletõrjepumpla tuleb rajada. 

Vajalik veekulu tulekustutuseks on 40l/sec. 

 

Planeeritavale alale nähakse ette tulekustusvee ringvõrk, mis ühendatakse pumbajaamaga kahe 

toruga. Kaile piirkonda jääv torustik rajada eelisoleeritud küttekaabliga torudest. 
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Torustik ja hüdrandid mereveekindlast materjalist.  Torustikule paigaldatavate 

tuletõrjehüdrantide vahekaugus on max 100m. 

 

8.1.4. Olmekanalisatsioon 

Planeeritava ala olmeheitvesi juhitakse olemasolevasse biopuhastisse Bioclere BK 150. 

Perspektiivselt juhitakse olmeheitvesi rajatavasse biopuhastisse jõudlusega 30m³/d ja max 

4,0m³/h. Planeeritava ala arvutuslik olmeheitvee kogus on 25,5m³/d. 

Kanalisatsioonitorustik rajada plasttorudest plastkaevudega.  

Kinnistute ühendustorustikele ~1m väljapoole kinnistu teepoolset piiri monteeritakse 

kontrollkaevud, mis jäävad liitumispunktideks ja reostuse proovivõtu kohtadeks. 

Planeeritava ala madalamas osas asuvad kanaliseeritakse vajadusel ülepumpamisega. Kuni 

välisvõrkude väljaehitamiseni kanaliseeritakse objektid kogumismahutite baasil igal krundil 

eraldi. 

 

8.1.5. Sadeveekanalisatsioon 

Planeeritava ala sadevesi juhitakse merre. Osaliselt on sadeveekanalisatsioon ja sadevee 

puhastus olemasolevad. Sadeveetorustik monteeritakse plasttorudest plastkaevudega.  

Tootmispindade sadevesi vajadusel puhastatakse lokaalsetes puhastites. Parkimisplatsi 

sadevesi puhastatakse  eelnevalt liiva-õlipüüduris. 

Kinnistute ühendustorustikele ~1m väljapoole kinnistu teepoolset piiri monteeritakse 

kontrollkaevud, mis jäävad liitumispunktideks ja reostuse proovivõtu kohtadeks. Planeeritava 

ala orienteeruv sadevee kogus on 750l/sec. 

 

 8.2. Gaasivarustus. 

Gaasivarustus alal puudub. 

 

 8.3. Elektri ja sidevarustus. 

  1. OÜ Jaotusvõrgu  Saarte  Regioon tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr.197106, 

23.12.2012a. 

  2. AS  Elion  Ettevõtted  telekommunikatsioonialased   tehnilised  tingimused 

nr. 18527706, 30.01.2012a. 

 

Maakaablid paigaldada  liivapadjasse 10+10 cm, kaablist ülapoole 0,3m sügavusele 

maapinnast tuleb paigaldada hoiatuslint.  Ristumistel tehnovõrkudega kaabel paigaldada  

plasttorusse. Ristumisel  sissesõiduteedega  kaabel paigaldada  plasttorusse  min 1,0 m 

sügavusele.   Sõidutee alla  paigaldada  A-kategooria  toru seinapaksusega 4,8mm. Koormuse 

hajutamiseks  sõiduteealasse jääva torustiku kaitsta betoonkonstruktsiooniga. 

 

Kaabli paigaldamisel juhinduda Eesti Vabariigi projekteerimisnormidest EPN 17 osa 8  

“Tehnovõrgud ja  rajatised” ja Võrgustandardid: Osa2: 20 kV kaabelliinid 

 

8.3.1.Üldist 

Käesoleva projekti mahus on lahendatud Ninase küla kinnistute detailplaneeringuala 

elektrivarustus vastavalt OÜ  Jaotusvõrgu Saarte Regiooni tehnilistele  tingimustele  

detailplaneeringuks nr.197106,  23.12.12a. 
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Selleks on planeeritud sobilikkesse kohtadesse (10/0,4kV)  2 (kaks)  komplektalajaama 

läbijooksva skeemiga. Planeeringuala  komplekt-alajaamade toide on ette nähtud Järise 

alajaama Mustjala toitefiidrist maakaabelliiniga pingel 20kV. 

 

Käesolevas projektis on ette nähtud planeeritava ala kinnistute elektrivarustus Eesti Energia 

OÜ Jaotusvõrgu  liinidest ja alajaamadest ja   vajalike uute alajaamade paigaldamine.  

1. Planeeringualale ette nähtud  uute alajaamade toiteks on kavandatud uus 20kV liin 

maakaabliga Mustjala 10kV fiidri Ninase haruliini mastist 273A ja lisaks   ühendus 

olemasoleva Tamme Sadama alajaamaga. Õhuliini mastist planeeringualani 

maakaabliliin kulgeb vastavalt skeemile E-1. Maakaabliliini pikkus uue alajaamani nr.1 

on  515m. 

2. Alajaamade ja liitumiskilpide asukohad on kavandatud arvestusega, et eelistatud 

ristlõigega 4G120 ja 4G240 kaablite kasutamisel pingelang liitumispunktis ei ületaks 

5%. Võrguühendustel alates 630A on liitumispunkt alajaama 0,4kV jaotlas tarbija 

toitekaabli kingadel. 

3. Liitumis- ja jaotuskeskused on planeeritud teede äärde ja kinnistute  piiridele. Kilpide 

asukohad on väljaspool tootmisalade suletud territooriume, nad on alati teenindamiseks 

ligipääsetavad.  

4. Uued kaablitrassid on  ette nähtud haljasaladel või asfalteeritud alade serva. Kinnistute 

sisesed elektrivõrgud alates liitumiskilbist lahendatakse koos  kinnistutele kavandatavate 

objektide elektrivarustuse projektidega. 

5. Elektritoidet saavad kinnistud on planeeritud ühendada uute ja olemasoleva  alajaamade 

toitele vastavalt koormuste skeemile. 

6. Detailplaneeringuga planeeritud kinnistutel tuleb seada võrguettevõtja ja kinnistu 

omaniku vaheline  maakasutusõiguse  ja servituutide leping enne kinnistute müüki.  

7. Planeeritud elektrikaabelliinide gabariidid paralleelkulgemisel ja ristumisel teiste 

olemasolevate ja planeeritud tehnovõrkudega  on ette nähtud  vastavalt kehtivatele 

normidele.  

8. Olemasolevast Tamme Sadama alajaamast ja uutest alajaamadest on planeeritud 0,4kV 

maakaabelliinid detailplaneeringuala kinnistute toiteks.  Olemasoleva alajaama 

rekonstrueerimise või uuega asendamist vajadust täpsustatakse planeeritavate kinnistute 

täisehituse käigus.  

9. On planeeritud rajatavate kaide elektrivarustus olemasolevast Tamme Sadama 

alajaamast.    

10. On planeeritud ka detailplaneeringu ala teede ja parklate valgustus. 

 

Planeeringuala keskpingevõrk  on planeeritud siduda  olemasoleva Tamme sadama  10/0,4kV 

alajaamaga, et tekitada ringliin.   Kaabelliinidele on planeeritud trassi alad piki kvartali 

siseteid ja kinnistuid või kinnistutevahelisi insenervõrkude koridore ( väljaspool sõiduteid ja 

kinnistuid). Sõiduteega ja teiste tehnovõrkudega ristumisel  kaablid  paigaldada torusse. 

Planeeritava ala madalpinge kaabelliinid on planeeritud selliselt, et  kinnistutele tulevikus 

paigaldada krundi piirile liitumiskilbid. Liitumiskilbi asukoht tuleb valida nii, et liitumiskilbis 
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paikneva arvesti näidu fikseerimine ja kilbi teenindamine on võimalik igal ajal ja ohutult 

(liitumispunkti mõõtekilbi ees peab olema teenindusruumi vähemalt 1m). Reeglina peab 

liitumiskilp olema teenindatav üldkasutatavalt territooriumilt.  Kuni 630A liitumisel 

liitumispunkt Jaotusvõrguga on liitumiskilbis tarbija toitekaabli klemmidel. Liitumiskilbist 

elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.   

 

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib 

ja ehitab Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk elektrivõrgu. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Eesti 

Energia OÜ-le Jaotusvõrk esitada moodustatud kinnistute aadressid. 

Tehnovõrkude ja -rajatiste ümberpaigutamisega seonduvat reguleerib asjaõigusseaduse 

rakendamise seaduse §158 lg5. 

Käesolev lahendus on koostatud detailplaneeringu mahus vajaliku täpsusega. Planeeritavate 

hoonete sisestus-liitumiskilpide asukohad täpsustatakse tööprojektide mahus(arvestades 

objektide arhitektuuriga). Konkreetsete objektide elektrivarustuse tööprojekti koostamine (ka 

alajaamade projekteerimine)toimub võrgu valdajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel.  

Alajaamade tööprojekti koostamisel tuleb lähtuda Eesti Energia AS-i ettevõttestandardist ja 

kehtivatest normatiivdokumentidest. 
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% tk m m²       

  1         3 30         

1 1 12773 LS   T100 3 30 5000 200 315 1 

2 2 10212 LS   T100 3 30 4500 270 420 1 

3 3 5721 LS   T100 2 30 2000 20 80 1 

4 4 5729 LS   T100 2 30 1500 60 100 1 

10 10 4863 LS   T100 2 30 2500 100 160 1 

11 11 4552 LS   T100 2 30 2500 100 160 1 

16 16 2921 LS   T100 5 30 5000 200 315 1 
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            Kokku:     950 1550   

                        

5 5 6338 LS   T100 2 30 3000 120 200 2 

6 6 5173 LS   T100 2 30 2500 100 160 2 

7 7 5069 LS   T100 2 30 2500 100 160 2 

8 8 4434 LS   T100 2 30 2000 80 125 2 

9 9 3988 LS   T100 2 30 1800 72 125 2 

12 12 68653 LS   T50;Ä25 20 30 15000 600 2x500 2 

      LS   tollipunkt       10 20 2 

          pumpla       10 20 2 

          parkla       10 20 2 

                        

            Kokku:     1102 1820   

                        

13 13 7945 LS   Ä100 5 30 2500 100 160 ol.olev 

14 14 12197 LS   T100 3 30 5000 200 315 ol.olev 

      LS   jahtidele       100 160 ol.olev 

15 15 TEE     L100       30 63 ol.olev 

          pumpla       10 20 ol.olev 

          puurkaev         20 ol.olev 

          biopuhasti       10 20 ol.olev 

                        

            Kokku:     440 758   

                        

 

8.3.2. Sidetrassid 

Detailplaneeringu koostamisel on lähtudud AS Elion Ettevõtted telekommunikatsioonialastest  

tehnilistest  tingimustest nr. 18527706, 30.01.2011a.   

 

Vastavalt nendele on  planeeritud  planeeritavatele kinnistutele ja hoonetele 

kaablikommunikatsiooni kanalalisatsiooni-või maakaablitrasside ehituseks sidekanalitoru või 

maakaabliga sisestus igale planeeritavale elamu-, tootmis-ja ärikrundile.  

 

Ninase küla  piirkonda planeeritaval  alal, on ette nähtud maa-ala  sidetrasside rajamine Tõlli-

Mustjala-Tagaranna tee ja Saaremaa Sadama tee ristmiku juures asuvast Elioni võrgusõlmest 

kuni planeeritavate hooneteni.  

 

Planeeritavad sidetrassid on seotud  piiritlus-jaotuskapiga. 
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9. HALJASTUSE JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED 

 

 9.1. Haljastuse põhimõtted. 

Ala heakorrastamisel lähtuda „Mustjala valla heakorra- ja kaevetööde eeskirjast“. 

 

Planeeritaval alal kavandatakse likvideerida valdavalt madal männimets, välja arvatud 

maatulundusmaa krundil ja kohustusliku kõrghaljastusega aladel. Kõrghaljastus säilitada 

võimalusel ehituskeelualadel ja ärihoonestuse ümbruses.  

Olemasoleva kõrghaljastusala korrastamisel lähtuda kaitstavate taimedele vajalike kasvukoha 

tingimuste loomisega. 

Uue haljastuse planeerimisel lähtutakse ala iseloomust - tootmisalad. Uut kõrghaljastust mitte 

rajada kommunikatsioonide kaitsekoridoridesse ega lähemale kui 1,5 m kaitsevöönditest. 

Vajadusel ette näha uut haljastust piki krundipiire ja rajatavate kontorihoonete ümbrustesse. 

Haljastus kruntidel lahendada hoone ehitusprojekti mahus. Haljastuse täiendamisel soovitame 

kasutada kodumaiseid puuliike, mis sobivad piirkonna lähedal kasvavate looduslike liikidega.  

Planeeritav maa- ala heakorrastatakse kogu ulatuses.  

 

 9.2. Jäätmete kogumine. 

Jäätmekäitlus sadamates on reguleeritud “Sadamaseaduse” §25-29. 

Sadama pidaja või sadama operaator peab korraldama laevaheitmete vastuvõtu sadamat 

külastavalt laevalt viisil, mis ei põhjusta laevale asjatut viivitust sadamas. Valdaja on 

kohustatud vastu võtma laeva, välja arvatud kalalaeva ja väikelaeva, pilsivee, reovee, prügi, 

naftat ja naftasaadusi ning õli sisaldavad jäätmed ning muud laevaheitmed, välja arvatud 

lastijäätmed. 

 

Jäätmete vastuvõtjal peab olema “Jäätmeseaduse” §73  alusel antud jäätmeluba ja ohtlike 

jäätmete käitlemine vastavalt sama seaduse §60-65. 

Prügi väikelaevadelt (jahid ja kaatrid) mahus keskmiselt 100 liitrit laevakülastuse kohta 

kogutakse biojäätmete konteineritesse ja prügikastidesse kai ääres, mille sisu sorteeritakse 

prügisorteerimisplatsil eraldi klaas, plast, metall, paber-papp ja segajäätmed. 

 

Olmeprügi hoonetest sorteritakse konteineritesse, mis paiknevad kruntidel. Konteinerid 

tühjendatakse spetsialiseeritud firma poolt ja prügi transporditakse selleks ettenähtud 

prügilasse. 

 

Ohtlike jäätmete ja kasutatud õli kogumine korraldatakse eraldi. Sadama haldaja sõlmib 

lepingud prügi, ohtlike jäätmete, pilsivee ja kasutatud õli üleandmiseks maakonnas 

kehtestatud korras. Suurtelt laevadelt õli sattumine pilsivette on välistatud, neil on olemas 

õliseparaatorid ning õli põletatakse kateldes. Pilsivete vastuvõtmiseks ehitatakse 15 m3 

mahuga kogumismahuti, kust pilsiveed transporditakse töötlemiseks. Suurema koguse puhul 

ettenähtud etteteatamisajast kinnipidamisel võtab pilsivee vastu vastavat litsentsi omav 

ettevõtja. 
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10. KITSENDUSTE, KAITSEVÖÖNDITE NING SERVITUUTIDE VAJADUSE 

ULATUSE MÄÄRAMINE 
 

 10.1. Kitsendused ja kaitsevööndid. 

 

Mustjala valla üldplaneeringuga on määratud käesoleva detailplaneeringu ala sadama alana. 

 

Ehitusõiguse ja sihtotstarbe seadmine kruntidele toimub detailplaneeringu alusel. 

Planeeritavate kruntide sihtotstarbed vt punkt 5.1. ja joonis AS-3. 

 

Kavandatavate Tamme ja Sadama tee kaitsevööndi piir on 20m tee teljest, olemasoleva 

Vallatee lõigu kaitsevöönd ühtib teemaa piiriga. 

 

Vastavalt looduskaitseseadusele ei laiene ranna ja kalda piiranguvööd ja ehituskeeluvööd 

sadamaehitisele, samuti ei ole sadamas üldkasutatavat kallasrada, kuid kinnise territooriumi 

omanik on kohustatud kinnise territooriumi tähistama ja võimaldama kinnisest territooriumist 

möödapääsu. 

 

Veekaitsevöödi eesmärgiks veeseaduse § 29 lõige 1 kohaselt on vee kaitsmine hajureostuse 

eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimine. Vastavalt sadamaseaduse § 12 lõikele 1 on 

sadama valdajaks olev isik kohustatud tagama muu hulgas: hüdrotehniliste ehitiste korrashoiu 

sadamaalal; kontrolli ohtlike kaupade sadamasse sisseveo, ladustamise, hoiustamise ja 

ümberlaadimise üle; sadamaalal puhtuse ja korra ning tuleohutus- ja keskkonnanõuete 

täitmise; sadamaalal turvalisuse nõuete täitmise. 

 

Tehnovõrkude kaitsevööndid: 

 Reoveepumpla kuja: vooluhulk kuni 10 m3/d – 10 meetrit; 

 Elektroonilise side liinirajatise kaitsevöönd maismaal – 2 meetrit liinirajatise 

keskjoonest või rajatise välisseinast liinirajatisega paralleelse mõttelise jooneni; 

 Maakaabelliini kaitsevöönd – 1 meeter äärmisest kaablist 

 Alajaamade ja jaotusseadmete kaitsevöönd – 2 meetrit piirdeaiast, hoone seinast või 

nende puudumisel seadmest 

 maa-alune vee ja kanalisatsiooni vabavoolne torustik alla 250mm ja suurem kuni 2m 

sügavusel- piiranguvöönd 2,5m 

 Puurkaevu kaitsevöönd olemasoleval puurkaevul 50meetrit 

 

 10.2 Servituudid. 

Planeeritavale maa-alale on tagatud juurdepääs avalikult teelt. Krundile nr.12 vajalik seada 

teede ulatuses teeservituut ja tehnovõrkude servituudid kruntide 1-14 tarbeks. Krundile nr.16 

on vajalik seada teeservituut olemasoleva külatee kasutuseks kuni Vallatee väljaehitamiseni.  
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Servituudi seadmiseks on vajalik maaomanike poolt sõlmida notariaalne servituudileping maa 

kasutaja ja maa omaniku vahel täpsustamaks maakasutusega seotud tingimused, mis kantakse 

kitsendusena kinnistusraamatusse.  

 

11. TERVISEKAITSE JA PÄÄSTETÖÖDE NÕUDED 

 

 11.1. Terviskaitsenõuded. 

Kompleksi projekteeritavad välised mistahes müraallikad ei tohi häirida ümberkaudseid 

elamuid. Müra piirmäärad peavad olema kooskõlas sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a. 

määrusega nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ja ühiskasutusega hoonetes 

ja mürataseme mõõtmise meetodid. 

 

Keskkonnamüra olukorra välja selgitamiseks planeeringualal teostati autoliiklusest ning 

potentsiaalsest reisi- ja kaubasadama ning tööstusalade tegevusest põhjustatud müratasemete 

arvutused. Müratasemete arvutus tehti vastavalt põhjamaade arvutusmudelile. Seletuskirjale 

on lisatud arvutuslikud mürakaardid. 

 

Müraarvutuste tulemusena selgus, et Saaremaa sadama-alale lähima elamumaa (Taga-Kuuli) 

lähimate eluhooneteni ulatuvad planeeritava tööstuse ja kaubalaeva laadimistööde ajal 4 m 

kõrguse mürakaitseekraaniga olukorras päevasel ajal 45-49 dB, osaliselt 50-54 dB Ld 

müraindikaatori samatugevustsoon ja öisel ajal valdavalt 40-44 dB, osaliselt 45-49 dB Ln 

müraindikaatori samatugevustsoon.  

 

Ekraani rajamise vajaduse ja selle parameetrite (pikkus,  kõrgus, konstruktsioon) osas tuleb 

lõplik otsus langetada peale seda, kui on teada tööstusaladele tulevate tööstuste tekitatud 

tegelikud müratasemed. 

 

Planeeritava Saaremaa sadama- ala territooriumi piiril on kehtestatud IV kategooria ala 

(tööstusala) tööstusmüra piirtaseme nõuded- 70dB päevasel ja 60dB öisel ajavahemikul- 

täidetud. 

 

Hoonete projekteerimisel arvestada Akukon OY töö nr.114136-1.3 „Keskkonnamüra 

hinnang“ tulemusi.  

 

 11.2. Ehitiste tuleohutus. 

Kõikide ehitiste projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri  2004.a. määrusest 

nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded, Eesti Standardist Ehitiste 

tuleohutus, Eesti Standardist EVS812-4:2011 osa4 Tööstus- ja laohoonete ning garaazide 

tuleohutus ja Eesti Standardist EVS812-6:2005 osa6- Tuletõrje veevarustus. 

 

Hoonete täpsustatud tulepüsivusklass ja tuleohuklass määratakse ehitusprojekti 

staadiumis hoone kasutusotstarbest, hoonealusest pinnast, kubatuurist jm tehnilistest 
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näitajatest lähtudes. Samuti täpsustatakse hoone kasutusotstarbe selgumisel kujad 

naaberhoonetega.  

 

Sama kinnistu hooneid võib ehitada üksteisele lähemale kui üldtunnustatud ehitistevahelised 

minimaalsed tuleohutuskujad. Sel puhul loetakse lubatavaks korruse või tuletõkkesektsiooni 

pindalaks kõikide selles rühmas olevate hoonete ja nendevaheliste täisehitamata alade 

üldpindala. Hoonerühmade vaheline kuja peab vastama üldtunnustatud ehitistevahelistele 

minimaalsetele tuleohutuskujadele - 8 meetrit. 

 

Hoonete projektides täpsustatakse vastavalt hoonele veevõtukoha kaugus ja muud vajalikud 

tuletõrje välis- ja siseveevarustuse tingimused ja lahendused. Tulekustutussüsteemi andmed 

kantakse ehitusprojekti. Tuletõrje veevarustuse vastavust tuleohutuse nõuetele kontrollib 

kohaliku päästeasutuse järelvalve ehitusprojekti läbivaatamise käigus. 

 

Tuleohutuse nõuete täpsustamiseks väljastada iga ehitise projekteerimiseks täiendavalt 

projekteerimistingimused, mis kooskõlastada Lääne-Eesti Päästekeskusega. Projekteeri-

mistingimuste taotlemiseks esitada kavandatava ehitise eskiisprojekt koos tehnoloogilise 

skeemiga, kõikide tuleohutust käsitlevate parameetritega ja asendiplaanilise lahendusega 

koos naaberkruntidel kujade äranäitamisega.  

 

Kõik ehitusprojektid kooskõlastada Lääne-Eesti Päästekeskusega. 

  

11. 3. Päästetööde nõuded. 

11.3.1. Tuletõrje välisveevarustus 

Tulekustutusvesi saadakse merest. Veehaare on olemasolev, tuletõrjepumpla tuleb rajada. 

Arvestuste aluseks võetud veekulu tulekustutuseks on 40l/sec. Tulekustutusvee vajadus 

täpsustatakse rajatava hoone kasutusotstarbe selgumisel ehitiste projekteerimise staadiumis.  

Planeeritavale alale nähakse ette tulekustusvee ringvõrk, mis ühendatakse pumbajaamaga kahe 

toruga. Kaile piirkonda jääv torustik rajada eelisoleeritud küttekaabliga torudest. 

Torustik ja hüdrandid mereveekindlast materjalist.  Torustikule paigaldatavate tuletõrje-

hüdrantide vahekaugus on max 100m. 

 

  11.3.2. Teed ja platsid 

Krundisisesed teed ja platsid rajatakse nii, et seal on võimalik sõita päästeautodega 

igasugustes ilmastikutingimustes.  

 

Päästemeeskonnal peab olema tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks 

ettenähtud vahenditega. Tulekustutus- ja päästemeeskonna päästevahendite juurdesõidutee 

rajamisel võib kasutada allpooltoodud orienteeruvaid andmeid.  

  

KUSTUTUS- JA PÄÄSTEAUTO    MEHAANILINE REDEL ja TÕSTUK 

 pikkus                  8,5 m     8,5 m 

 laius                    2,5 m     2,5 m 

 (sõidu)kõrgus        3,3 m       3,8 m 
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 pöörderaadius     10,0 m   12,0 m 

   

 

12. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVATE NÕUETE JA TINGIMUSTE  

SEADMINE 

 

Planeeringuala kasutuselevõtul arvestada standardiga EVS 809-1:2002 Kuritegevuse 

ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine. 

Kuritegevuse riske vähendavateks meetmeteks planeeringualal on: 

1. ala piiramine piiretega, sealjuures uued piirded rajatakse vastavalt tollikontrollitsooni 

piirde nõuetele; 

2. territooriumi valvesüsteemide rajamine tagamaks ööpäevaringset valvet; 

3. territooriumisiseste teede ja platside valgustamine. 

 

 

13. KESKKONNATINGIMUSTE SEADMINE PLANEERINGUGA  

KAVANDATU ELLUVIIMISEKS, KESKKONNAKAITSELISED ABINÕUD 

Planeeringu elluviimisel on kohustuslik hinnata täiendavalt keskkonnamõju  "Keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses" sätestatud juhtudel ja korras. 

Keskkonnamõju hinnatakse, kui: 

1) taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise 

põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju; 

2) kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt 

mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. 

Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, 

põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, 

kultuuripärandi või vara.  

 

Olulise keskkonnamõjuga tegevused on loetletud "Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses" §6. 

 

Planeeritud alade kasutuselevõtuga arvestada välisõhu kaitse seaduses sätestatuga,  

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42, Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 

elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. (vt. Lisaks punktid 

6 ja 11.1) 

 

Sorteeritud jäätmete kogumine korraldada kruntidel. 

AS Tallinna Sadam kodulehel kättesaadavad keskkonnaalased dokumendid: 

Sadama_eeskiri_21.11.2007.pdf 

Muudatused_sadama_eeskirjas_alates_21.11.2007.pdf 

Laevaheitmete_vastuvõtmise_ja_käitlemise_kava_30.06.2008.pdf 

http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-153089-evs-809-12002.aspx
http://www.ts.ee/docs/sadama_eeskiri/Sadama_eeskiri_21.11.2007.pdf
http://www.ts.ee/docs/sadama_eeskiri/Muudatused_sadama_eeskirjas_alates_21.11.2007.pdf
http://www.ts.ee/docs/sadama_eeskiri/Laevaheitmete_vastuv&otilde;tmise_ja_k&auml;itlemise_kava_30.06.2008.pdf
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Epideemiatõrje_eeskiri.pdf 

Veevarustuse_tüüptingimused.pdf 

 

 

AS Tallinna Sadam Saaremaa sadama ohutusalaste dokumentide loetelu: 

1. AS Tallinna Sadama ohuolukordade ennetamise ja lahendamise käsiraamat  

2. AS Tallinna Sadama ohuolukordade ennetamist ja lahendamist puudutavate juhtimis- 

ja kontrollsüsteemide analüüs 

3. Ohuolukordade ennetamise ja lahendamise kord 

4. AS Tallinna Sadama ohuolukorra lahendamise juhtgrupi koosseis ja kontaktandmed 

5. AS Tallinna Sadama Saaremaa sadama ohuolukorra lahendamise plaan 

6. AS Tallinna Sadama Saaremaa sadama akvatooriumi reostustõrjeplaan 

7. AS Tallinna Sadama Saaremaa sadama territooriumi reostustõrjeplaan 

8. AS Tallinna Sadama Saaremaa sadama üldine tuleohutusjuhend 

9. AS Tallinna Sadama Saaremaa sadama tuletõrjeveevärgi kontrolli juhis 

10. AS Tallinna Sadama Saaremaa sadama tulekustutite vaatluse ja kontrolli juhis 

11. AS Tallinna Sadama Saaremaa sadama turvavalgustuse kontrolli juhis 

 

13.1. Ettepanekud negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja/või leevendamiseks ning 

nende meetmete kasutamise efektiivsus 

Piirkonda läbiv laevatee võib häirida Laidu saarel ning Küdema lahes peatuvaid ja pesitsevaid 

linde. Seda saab siiski leevendada laevaliikluse suunamisega kindlasse laevateele, mis tuleb 

tähistada ja kiiruse vähendamisega nii sadama akvatooriumis kui Küdema lahes, mille saab 

määrata esimesel juhul sadam oma sadama eeskirjas ning teisel juhul Veeteede Amet ja/või 

kaitseala valitseja. Küdema lahe piirkonnas võib sadamasse tulev transport häirida talvituvaid 

veelinde, eriti sellistel talvedel, kui laht on osaliselt jääs ja avaveealad väikesed.  

 

Otseseid meetmeid sadama ja laevaliikluse negatiivse mõju leevendamiseks lindude kaitseks 

ei ole kuigi palju. Laevatee(de) piirkonnas saab meres peatuvate/talvituvate veelindude 

häirimist vähendada kiiruspiirangute abil. Mida väiksem on laeva liikumiskiirus, seda lühem 

on lindude põgenemisdistants ja häirimise mõju. Märkimisväärset efekti annab see siiski vaid 

kiirlaevade (tiiburlaevade) puhul. Oluline on ka laevaliikluse ruumiline tihedus ja ajaline 

sagedus. Mida hõredam ja väiksema sagedusega on liiklus, seda väiksem on ka lindude 

häirimine. Vastavalt seire tulemustele teeb seire läbiviija leevendavate meetmete rakendamise 

ettepanekud laevatee täpsustamiseks ja kiirusepiirangute sisseviimiseks arendajale ja 

Keskkonnaametile. 

 

Sadama rajamisel ja töötamisel tuleb kasutada parimat võimalikku tehnikat, järgida 

tööohutusnõudeid ja kasutada ettevaatusabinõusid tehnika käsitlemisel nii kaupade töötlemisel 

kui laadimisel. Tegevuse elluviija on krundi rentnik ja/või hoonestaja ja rakendatakse 

projekteerimise ja ehitamise käigus. 

 

Kuna sadamas silduvate kaubalaevade laadimine, aga ka veoautode pidev vool mööda 

Mustjala maanteed tekitab häirivat müra, tuleks maanteed ääristavate asulate elanikkonna 

minimaalseks häirimiseks autotransporti sadamasse piirata võimaluse korral päevasele ajale 

http://www.ts.ee/docs/sadama_eeskiri/Epideemiat&otilde;rje_eeskiri.pdf
http://www.ts.ee/docs/sadama_eeskiri/veevarustuse_tingimused/Veevarustuse_t&uuml;&uuml;ptingimused.pdf
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ning alternatiivina liiklust ööpäevaringselt hajutada. Öisel ajal peaksid raskeveokid vältima 

õhkpidurduse kasutamist.  

 

Planeeritavast tööstusest tingitud müratasemete vähendamiseks lähima elamumaa Taga-Kuuli 

maaüksusel on ette nähtud leevendusmeetmena mürakaitseekraan. Planeeritava 

mürakaitseekraani optimaalne kõrgus on arvutuste tulemusena 4 m maapinnast ja pikkus 287 

m, mürakaitseekraan on kaartidel märgitud valge joonega. 

 

Tagaranna poolses servas ja kirdes asuval tööstusalal ei tohi kinnistu piiril helirõhutase LpAeq 

ületada 60 dB päevasel ajavahemikul ja 50 dB öisel ajavahemikul; selliselt on tagatud 

elamumaal II kategooria tööstusmüra taotlustaseme norm. 

 

Kui tuvastatakse mürataseme ületus, siis rakendatakse ülaltoodud leevendavaid meetmeid 

arendaja, sadama valdaja, rentnike ja terviseameti ning keskkonnainspektsiooni poolt sõltuvalt 

leevendusmeetme rakendamise keerukusest.  

 

Mürataseme ületamise korral riigimaanteel teeb kohalik omavalitsus ettepaneku leevendavate 

meetmete rakendamiseks Maanteeametile. 

 

Vajadust kehtestada ajalisi piiranguid ümarpuidu transpordile, ladustamisele ja töötlemisele 

sadama alal ei ole. Vastavalt metsa majandamise eeskirjale (Keskkonnaministri määrus nr 88, 

27.12.2006, §21): toorest koorimata okaspuidust metsamaterjal tuleb juhul, kui seda on enam 

kui kümme tihumeetrit ühe hektari kohta, metsast välja vedada järgmiselt: 

1) l. septembrist kuni 30. aprillini raiutud puit l. juuniks; 

2) l. maist kuni 31. augustini raiutud puit ühe kuu jooksul raie tegemisest arvates. Samuti ei 

tohiks see metsamaterjal olla töötlemata suvisel perioodil rohkem kui 3-kuud sadama-alal. 

 

Järelvalvet teostab Keskkonnainspektsioon vastavalt tööplaanile. 

 

Saaremaa sadama territooriumil leiduvate I ja II kategooria kaitsealuste taimede kaitsmiseks 

tuleb säilitada nende elupaigad kõrghaljastuse näol ning sellel alal majandustegevust toimuda 

ei saa. Saaremaa sadam on juba omal initsiatiivil püstitanud ümber I kaitsekategooriasse 

kuuluva rohe-raunjala elupaiga selle kaitseks aia. Aiaga piiratud alale jäävad mitmed 

kaitsealused taimed, sh II kaitsekategooria valge tolmpea ning mõned III kategooria liigid. 

Detailplaneeringus on arvestatud I ja II kategooria taimede levialade ning 

säilimistingimustega, mistõttu planeeritaval tegevusel puudub oluline mõju kaitsealuste 

taimede säilimisele. Autotransport peab toimuma ainult selleks ettenähtud teedel ning kaupade 

ladustamine-käitlemine selleks ettenähtud ja rajatud väljakutel-hoonetes. Kaitsealuste 

taimeliikide tutvustamist tuleks teha vaid informatiivsel stendil. Detailplaneeringus on 

näidatud, millistel kohtadel mida teha tohib ja seda kontrollib kohalik omavalitsus vastavalt 

planeeringus toodud tingimustele. 

 

Kui seirete käigus selgub, et ülalloetletud leevendavad meetmed ei ole efektiivsed, siis teevad 

seirete läbiviija ettepanekud uute leevendavate meetmete rakendamiseks.  

 

Kui kõikvõimalike leevendavate meetmete rakendamise tagajärjel ilmneb oluline negatiivne 
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mõju, siis arvestatakse kavandatava ja/või toimiva tegevuse peatamisega vastavalt kehtivatele 

õigusaktidele. 

 

13.2. Planeerimisdokumendi elluviimisel vajalikud keskkonnaseiremeetmed 

Kuna kavandatud tegevusega toimuvad ehitustööd vaid maismaal, puudub suurenenud 

laevaliiklusel mõju rannikuprotsessidele, vee tsirkulatsioonile ja tuulelainetusele, mistõttu 

planeeritava tegevuse ellurakendamisega puudub vajadus rannikuprotsesside seireks. 

Võimalike muutuste jälgimiseks põhjasetetes tuleks Küdema lahest ja Saaremaa sadama 

piirkonnast võtta setteproove kolmel korral: üks, kolm ja viis aastat pärast KSH aruandes 

käsitletud  tootmistegevuse alustamist. 

Seoses laevade laadimise ja lossimisega kaasneva müraga, mis võib kanduda ka Laidu saarele, 

kus see mõjutab suviti pesitsevaid ning talviti talvituvaid rändlinde. Vastavalt mudelarvutuste 

tulemustele ei ületa tööstusmüra 35 dB, mis on ümbritsevast looduslikust keskkonnamürast 

madalam. Hoolimata sellest tuleks mõõta müra taset Laidu saarel üks kord pesitsusperioodil 

pärast tootmistegevuse alustamist. 

Lindude seiresüsteem Küdema lahe piirkonnas ja eriti Natura 2000 hoiualal peab jätkuma. 

Seire peaks hõlmama järgmisi aspekte ja objekte:  

1) Laidu saare ja Küdema lahe ranniku haudelinnustik. Seiresamm maksimaalselt 3 aastat 

pärast tootmistegevuse alustamist. Laidu saare linnustikku on juba aastaid muude tööde kõrval 

loendatud, kuid selle jätkumine ei ole praegu millegagi tagatud. 

2) Veelindude mittepesitsusaegsete kogumite seire sagedusega kaks loenduskorda kuus 

loendusena rannikult kahel seirealal pärast tootmistegevuse alustamist: võimalik mõjuala 

(Küdema lahe linnuala) ja võrdlusala (Koorunõmme linnuala). 

3) Talvituvate veelindude loendus Küdema lahel. Projekt on riikliku keskkonnaseire osa 

ja loendused toimuvad igal aastal jaanuaris kogu lahe ulatuses. Oluline on loenduste 

järjepidevuse tagamine riikliku seire raames. 

4) Randa uhutud lindude loendus (RULL). Projekt on riikliku keskkonnaseire osa. 

Hukkunud ja õliga määrdunud lindude loendus toimub igal aastal üks kord hilissügisel ja 

varakevadel. Eesmärgiks on ranniku puhtuse jälgimine, võimaliku õlireostuse fikseerimine 

ning õlireostuse mõju jälgimine õliga määrdunud/hukkunud lindude loendamise teel. 

Sadamast lähtuva võimaliku reostuse avastamiseks ja mõju seireks tuleks regulaarselt (kord 

kuus) läbida sadama akvatooriumisse jääv rannikuosa. 

 

Müraseire ja õhukvaliteedi (SOx, NOx, CO2) mõõtmisi tuleks teostada maismaal Ninase küla 

põhja- ja lõunaosas sadama ekspluatatsiooni ajal neli korda aastas pärast iga uue 

tootmistegevuse alustamist ühe aasta jooksul, et selgitada elanikkonna elukvaliteedi muutusi. 

Jälgida vibratsioonitaset ja teostada vibratsiooni tekitavate ettevõtete rajamisel mõõtmisi üks 

kord peale iga uue tootmistegevuse alustamist tootmistegevuse täisvõimsusel töötamisel. 

 

13.3. Detailplaneeringu koostamise käigus korraldatud keskkonnamõju 

strateegilise hindamise kokkuvõte 

Käesoleva KSH eesmärgiks on hinnata Saaremaa sadama senise kasutusotstarbe muutmist 

reisisadamast kauba- ja reisisadamaks. Mõjude hindamise objekti detailplaneeringu kohaselt 

on kavandatavateks tegevusteks järgmine: 

a) Kohalikul ekspordil ja impordil põhineva sega- ja puistekauba käitlemine (nt veerem, 

freesasfalt, ümarpalk, hakkepuit, töödeldud puit, puidupelletid, muu metsamaterjal, kala, talvel 
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teedel kasutatav sool, jms). 100 000 – 300 000 tonni puistekaupa aastas, 1-2 laevakülastust 

nädalas. 

b) Reisilaevade (sh ro-pax tüüpi laevade), matkelaevade, kaubalaevade (sh ro-ro tüüpi laevad), 

kalalaevade, väikelaevade ja sadama abilaevastiku (lootsikaater, reostustõrjelaev, 

õlitõkkepoomi paigaldaja, haalpaat, puksiir, riigihaldusülesandeid täitvad laevad jms) 

teenindamine; 

c) Kaupadele lisaväärtust andev/tootev tööstus sh laohoonete rajamine. 

 

Hoovuserežiim Küdema lahes on üldiselt heas vastavuses tuulerežiimiga. Mõõdukas loode-, 

lääne- ja põhjasuunaline tuul tekitab lahte sisse tuleva hoovuse sadama lähedal, kus hoovus on 

suunatud edelasse, lõunasse või kagusse. Suhteliselt lühikesed tuulesündmused ei tekita 

väljakujunenud hoovuste reziimi Tamme sadamakoha läheduses. Suhteliselt nõrgad hoovused 

näitasid siiski valdavalt piki rannikunõlva voolamise mustrit. Kõige vähemtõenäoline ja 

nõrgem voolamine sadama lähistel on põhjasuunaline hoovus. Sellest tulenevalt on 

summaarne voog mõõtmisperioodil lahte sisse. 

 

Kuni 4 m/s puhuvad maatuuled genereerivad olulise lainekõrguse kuni 0.2 m. Põhjakirde tuul 

kuni 7 m/s tekitab olulise lainekõrguse kuni 0.5 m. 13-14 m/s puhuv loode ja põhjaloode tuul 

tekitavad oluline lainekõrguse 1.5 kuni 1.75 m, mida kinnitavad ka 2005.a teostatud 

mõõtmised. Keskmine laineperiood mõõdukates tuuletingimustes on 3-5 s. Ekstreemsete 

tormide ajal on oluline lainekõrgus sadama juures kuni 3 m. Mittesobilikud laineolud 

sildumiseks on oluline lainekõrgus vähemalt 1.3 m ning piigi periood 6 s, mis võib esineda 

kuni 2% aastas. Mittesobivate sildumistingimuste korral on soovitatav jääda reidile lahest 

väljaspool olevates laevade varjumispaikades, näiteks Tagalahe suudmealas. Sildumiseks 

ebasobivad laineolud tekivad eelkõige loode ja põhjaloode tuuled. 

 

Kalastiku osas on Küdema laht Eesti rannikumerede kohta eriline, sest  siin domineerivad 

avamerelised ja soolalembesed liigid. Sellest hoolimata elab lahes vaid 4 Loodusdirektiivi 

lisadesse kantud kalaliiki (võrdluseks Väinameri, kus lisadesse kuulub 10 liiki). 

Kalamajanduslikult pole laht kuigi oluline ning Saaremaa teiste rannikumere osadega 

võrreldes on püügiaktiivsus üsna väike.  

 

Eesti läänesaarestiku olulisemad hallhülge sigimis- ja puhkealad paiknevad Saaremaa lääne- ja 

looderannikul jäädes Saaremaa sadamast suhteliselt kaugele – 15-25 km. Viigerhüljeste 

asustusala on Eesti vetes Väinameres ja Liivi lahes. Seetõttu ei oma Saaremaa sadama 

laevaliiklus piirkonna hüljestele otsest häirivat mõju. 

 

Saaremaa sadama laevakülastuse suurenemisega (1-2 laeva nädalas) ei kaasne olulist 

negatiivset mõju Küdema lahes elavatele põhjakooslustele. Siiski eksisteerib 

rannikumerekeskkonna reostuse oht nafta ja naftaproduktidega, mille mõju ulatus Küdema 

lahe põhjakooslustele võib tugevasti varieeruda sõltuvalt keskkonna tingimustest, nafta 

tüübist, reostuse suurusest, selle viibimise kestusest merevees ja koristusoperatsiooni 

kvaliteedist. Kõige efektiivsem viis mõju vältimiseks on reostuse ennetamine. Reostusest 

tingitud mõju põhjakooslustele on mitmekordselt tugevam kui see toimub kaldalähedasel 

piirkonnal või naftalaik jõuab randa.  
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Kaubasadama rajamisel ja intensiivsema laevaliikluse korral, kui see on praegu (max 10 laeva 

aastas), õlireostuse tõenäosus kasvab. Küdema laht asub vahetult rahvusvaheliste laevateede 

läheduses (laevateed läbib aastashinnanguliselt mitukümmendtuhat laeva, Saaremaa sadamat 

külastab parimal võimalikul juhul maksimaalselt ca 100 laeva aastas), kus õlireostuse 

tõenäosus on oluliselt suurem. Saaremaa sadama kaubasadamana kasutuselevõtul on seal 

tagatud ööpäevaringne valmisolek õlireostuse tõrjeks. Neid ressursse saab kasutada ka 

rahvusvaheliselt laevateelt lähtuva õlireostuse operatiivseks tõrjeks. Seetõttu on võimalik 

õlireostust kiiremini lokaliseerida ja kokku koguda, mis vähendab õlireostuse negatiivset mõju 

keskkonnale. 

 

Teised ohud lindudele on tihe laevaliiklus, häirimine pesitsemisaladel ning ohtlik prügi meres. 

Lindude häirimist saab vähendada laevaliikluse suunamisega faarvaatrisse, kiiruse 

vähendamisega, sesoonsete ja teiste vajalike piirangutega. On võimalik, et linnud harjuvad 

vähehaaval laevaliiklusega ja häirimine ei ole suur. Teiste sadamate rajamise-laiendamise 

järgsetel aruannetele tuginedes, näiteks Paldiski lõunasadam, kus pärast sadama laiendamist 

pole olulist linnustiku muutust toimunud (OÜ E-Konsult, 2011. Paldiski LNG terminali 

teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine), võib väita, et häiring (sh. müra ja 

intensiivsem laevaliiklus) ei ole kriitiline. 

 

Naftareostuse 24-tunnise leviku jooksul reostus Hiiumaani suure tõenäosusega ei jõua, kuid 

Saaremaal on enim ohustatud piirkonnaks terve Küdema lahe idapoolne serv. Alates 48-

tunnisest levikust võib reostus lisaks Saaremaale juba jõuda ka Hiiumaale, sõltuvalt hoovuse- 

ning tuulerežiimist. Pikima leviku, 120 tunni jooksul, on võimalik reostuse levik läbi Soela 

väina ning ulatumine idast Saaremaal kuni Pammana poolsaare tipuni ning Hiiumaal Kassari 

saareni Põhja suunas on levik piiratud Kõpu poolsaarega. 

 

Satelliitkaugseire tulemusena võib väita, et Küdema lahe piirkonnas on jääolud talve tüübist 

olenevalt tugevalt varieeruvad. Suurem rüsistumise oht tekib sulaperioodil just põhjatuulte 

esinemise korral, mil tuuled suruvad jää lahte kokku. Lõunatuuled soodustavad jää väljatriivi. 

Karmidel talvedel on kogu laht pikalt kaetud kinnisjääga ning jääpiir lahe ees võib ulatuda 

kaugele. 

 

Keskmistel talvedel on Küdema laht samuti teatud perioodil enamasti jääga kaetud, kuid 

oluliselt lühemat aega kui karmidel talvedel. Keskmiste talvede jääolud on oluliselt 

muutlikumad kui seda on karmide talvede omad. Jää triiv ning rüsistumine oleneb 

konkreetsetest tuuletingimustest. Pehmetel talvedel ulatub jääpiir maksimaalselt kuni poolde 

Küdema lahte. Sadama piirkond on üldjuhul jäävaba.  

 

Laevaühendus mõjutab jääolusid Küdema lahes väga vähesel määral ja seda vaid kinnisjää 

korral, kui on vaja lahti hoida laevakanalit. Faarvaatri läheduses võib tugevate tuultega tekkida 

lokaalseid jääliikumisi. Laevaliiklust mõjutavad jääolud, mis sõltuvad otseselt tuule tugevusest 

ning suunast. Jääolud Küdema lahe piirkonnas on laevaliiklusele head. 

 

Oletatava õnnetuse tagajärjel tekkinud naftalaigu tõttu satuvad ohutsooni kõigepealt Saaremaa 

põhjarannik (eriti Tagamõisa ja Pammana poolsaare vaheline ala) ning Hiiumaa edelarannik 

Kõpu poolsaare ja Soela väina vahelisel alal. Vähetõenäoline on ka osa õlilaigu kandumine 
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Väinamerre Soela väina kaudu. Õlilaigu jõudmise tõenäosus looduskaitseliselt olulisse 

Vilsandi-Vaika-Harilaiu piirkonda, samuti Rootsi või Soome randa ei ole tõenäoline. 

 

Veetranspordiga kaasnevat lindude häirimist saab vähendada pidades kinni juba seatud 

kiirusepiirangutest lahes. On võimalik, et linnud harjuvad vähehaaval laevaliiklusega ja 

häirimine pole oluline. 

Tõenäoliselt võib linde häirida laevade laadimisel ja lossimisel tekkiv müra, eriti kevad-

suvisel pesitsusperioodil. Vastavalt mudelarvutuste tulemustele ei ületa tööstusmüra Laidu 

saarel 35 dB, mis on ümbritsevast looduslikust keskkonnamürast madalam. 

Rohe-raunjalg kõigi oma isenditega tuleb säilitada ning kindlustada selle kasvukoha säilimine. 

Saaremaa sadam on omal initsiatiivil püstitanud ümber rohe-raunjala elupaiga selle kaitseks 

aia. Aiaga piiratud alale jäävad mitmed kaitsealused taimed, sh II kaitsekategooria valge 

tolmpea ning mõned III kategooria liigid. Kui säilib olukord, et sellel alal majandustegevust ei 

planeerita puudub ka juhuslikel inimestel ligipääs kasvukohtadesse, mis võimaldab vältida 

tallamist ning ala prügistumist. Ülejäänud kaitsealused taimeliigid kasvavad planeeringualal 

hajusalt kruntide piirialadel, kuhu jäetakse kas kõrghaljustus või ei plaanita nenedesse 

paikades ehitisi. Autotransport peab toimuma ainult selleks ettenähtud teedel ning kaupade 

ladustamine-käitlemine selleks ettenähtud ja rajatud väljakutel-hoonetes. Kaitsealuste 

taimeliikide tutvustamist tuleks teha vaid informatiivsel stendil. 

Müra mõju leevendamiseks ümberkaudsetele elanikele ning NATURA 2000 linnuala 

peatuvatele lindudele soovitab ekspertgrupp laadimist teostada vähemalt kevad-suvisel 

pesitsusajal vaid päevasel ajal. Elanikkonna minimaalseks häirimiseks raskeveokitest tingitud 

mürast tuleks maanteed ääristavate asulate elanikkonna minimaalseks häirimiseks 

autotransporti sadamasse kaaluda võimaluse korral piiramist päevasele ajale või alternatiivina 

liiklust ööpäevaringselt hajutada. Öisel ajal peaksid raskeveokid vältima õhkpidurduse 

kasutamist. 

 

Planeeritavast tööstusest tingitud müratasemete vähendamiseks lähima elamumaa Taga-Kuuli 

maaüksusel on ette nähtud leevendusmeetmena mürakaitseekraan. Planeeritava 

mürakaitseekraani optimaalne kõrgus on arvutuste tulemusena 4 m maapinnast ja pikkus 287 

m, mürakaitseekraan on kaartidel märgitud valge joonega. 

 

Tagaranna poolses servas ja kirdes asuval tööstusalal ei tohi kinnistu piiril helirõhutase LpAeq 

ületada 60 dB päevasel ajavahemikul ja 50 dB öisel ajavahemikul; selliselt on tagatud 

elamumaal II kategooria tööstusmüra taotlustaseme norm. 

 

Vajadust kehtestada ajalisi piiranguid ümarpuidu transpordile, ladustamisele ja töötlemisele 

sadama alal ei ole. Vastavalt metsa majandamise eeskirjale (Keskkonnaministri määrus nr 88, 

27.12.2006, §21): toorest koorimata okaspuidust metsamaterjal tuleb juhul, kui seda on enam 

kui kümme tihumeetrit ühe hektari kohta, metsast välja vedada järgmiselt: 

1) l. septembrist kuni 30. aprillini raiutud puit l. juuniks; 

2) l. maist kuni 31. augustini raiutud puit ühe kuu jooksul raie tegemisest arvates. Samuti ei 

tohiks see metsamaterjal olla töötlemata suvisel perioodil rohkem kui 3-kuud sadama-alal. 

 

Kõigi võimalike negatiivsete mõjude leevendamise ja vältimise meetmete rakendamisel ning 

seadusandluse järgimisel võib öelda, et Saaremaa süvasadama kasutusotstarbe muutmisega 
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reisisadamast kauba- ja reisisadamaks, ei ole mõju keskkonnale oluline ning on tagatud 

Küdema hoiuala terviklikkus ning kaitse-eesmärkide täitmine. 

 

14. KEHTESTATUD ÜLDPLANEERINGU PÕHILAHENDUSE MUUTMISE 

ETTEPANEK 

 

Kehtestatud üldplaneeringu põhilahendust on vajalik täiendada vaid seletuskirjaliselt. 

Üldplaneeringu kaart käsitleb planeeritavat ala sadama alana ning antud juhtfunktsioon ei  

muutu.  

 

Üldpaneeringu seletuskirja täiendada järgnevalt: 

P.4.2 Piirangud maakasutusele 

Järgides vajalikke keskkonnaseiremeetmeid on Saaremaa sadamas lisaks reisijate veole 

lubatud ka järgnevad tööd: 

a) Kohalikul ekspordil ja impordil põhineva sega- ja puistekauba käitlemine (nt veerem, 

freesasfalt, ümarpalk, hakkepuit, töödeldud puit, puidupelletid, muu metsamaterjal, 

kala, talvel teedel kasutatav sool, jms), st: 

 100 000 – 300 000 tonni puistekaupa aastas, 1-2 laevakülastust nädalas, 

territooriumi vajadus minimaalselt 6 ha avatud ja kaetud laoala sh 

puistematerjali töötlemiseks. Laevade laadimine/lossimine toimub vastavalt kai 

tagala ala võimalustele (nt otse autodelt mobiilsete laadimistehnikaga laeva 

vms). Puiduhakke tegemiseks kasutatakse erinevaid hakkepuidu masinaid 

vastavalt toorpuidu omadustele. Puiduhakke tegemiseks ja ka teistele 

kaubaliikidele lisaväärtuse andmiseks kasutatav tehnika on parim saada olev 

tehnika (sh saastab minimaalselt keskkonda, on mürakindel, energiasäästlik 

jne). Kõik kasutusse võetavad seadmed ja tehnika peavad vastama EL 

kehtivatele keskkonnanõuetele.  

 kohalikul ekspordil ja impordile suunatud kaubakäitlus ja laoteenuste 

pakkumine (nt Saaremaa varustamise vajadusel ka muu kaubaga – tarbekaup, 

toiduained, mööbel, jne.). 

b)  Reisilaevade (sh ro-pax tüüpi laevade), matkelaevade, kaubalaevade (sh ro-ro tüüpi 

laevad), kalalaevade, väikelaevade ja sadama abilaevastiku (lootsikaater, 

reostustõrjelaev, õlitõkkepoomi paigaldaja, haalpaat, puksiir, riigihaldusülesandeid 

täitvad laevad jms) teenindamine; 

c)  Kaupadele lisaväärtust andev/tootev tööstus sh laohoonete rajamine. 

 

P4.2.1 Ehitustingimused detailplaneeringute koostamiseks 

 C. Saaremaa sadama ala hoonestustingimused 

 ehitusõigust taotleva krundi suurus peab olema vähemalt 3000m² 

 ehituskeelualadel võimalusel säilitada olemasolev kõrghaljastus  


