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    VI Kooskõlastuste tabel ja kooskõlastuslisad                                              

Jrk. 
Nr. 

Kooskõlastav 
organisatsioon 

Kooskõlastuse 
nr ja kuupäev 

Kooskõlastuse täielik ärakiri 
Kooskõlastuse originaali 
asukoht 

Projekteerija märkused 
kooskõlastaja 
tingimuste täitmise 
kohta 

1. Terviseamet Lääne 
talitus (Peeter Piik) 

Nr9.3-1/1536 
15.02.2012 

Terviseameti Lääne talitus on läbi vaadanud Saare 
maakonnas Orissaare vallas Orisaare alevikus asuva 
Illiku laiu detailplaneeringu, mille on koostanud 
Linnaruumi OÜ (töö nr 348.2011). Planeeringu 
koostamise eesmärgiks on ala väljaarendamine, 
hoonestusala ja ehitusõiguse seadmine ning uute 
katastriüksuste moodustamine ja nendele 
sihtotstarbe määramine, tehnovõrkude ja -rajatise 
asukoha ning maa-ala liikluskorralduse määramine. 
Terviseameti Lääne talitusel ei ole vastuväiteid 
esitatud planeeringu kohta, Detailplaneeringu 
terviseohutuse hindamine toimus Rahvatervise 
seaduse ja Veeseaduse alusel. 

Originaalkaust. Vt 
Kooskõlastuslisad – 
Kooskõlastuskiri. 

Kooskõlastatud 
tingimusteta. 

2. Eesti Energia 
Jaotusvõrk OÜ, 
võrguehituse osakonna 
Saare sektor (Mati Kütt) 

10.02.2012 Kooskõlastatud. Originaalkaust. Vt 
Kooskõlastuslisad – 
Kooskõlastusjoonis ja 
digitaalallkirjade 
kinnitusleht. 

Kooskõlastatud 
tingimusteta. 

3. Elion Ettevõtted 
Aktsiaselts (Aarne 
Heinsaar) 

Nr 18595958 
10.02.2012 

Elion Ettevõtted AS seisukohad esitatud 
dokumentide kooskõlastamisel (projektjoonis 
(tehnovõrgud), seletuskiri): 1) projekt vastab Elioni 
poolt väljastatud tehnilistele tingimustele (tehn. 
tingimused nr 18540333) 2) tööde teostamisel tuleb 
lähtuda liinirajatiste kaitsevööndi tegutsemise 
eeskirjast 3) töid võib teostada ainult Elioni volitatud 
esindaja kirjaliku tööloa alusel 4) info tööloa 
saamiseks telefonil 45 45550 5) tööde teostamiseks 
planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada 
tööjoonised 6) maa-alal paikneb Elionile kuuluv 
liinirajatis (maakaabel, õhuliin) 7) ehitatavad 
liinirajatised on võimalik ühendada Elioni 

Originaalkaust. Vt 
Kooskõlastuslisad – 
Kooskõlastuskiri, 
tehnovõrkude 
koondplaan, seletuskirja 
lk 12, 13 ja 15 ja 
digitaalallkirjade 
kinnitusleht. 

Nõudega on arvestatud 
(vt ptk 4.7.). 
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üldkasutatava sidevõrguga. Projekt 
kooskõlastatakse märkustega: mis saab 
asendatavast veetorust? Kas ei võiks seda kasutada 
Illiku laiule sidekanali projekteerimiseks ja 
ehitamiseks? 

4. Kuressaare Veevärk AS 
(Endel Aeg) 

Nr 1-8/13 
22.02.2012 

Kooskõlastan Illiku laiu detailplaneeringu projekti 
(joonis ja seletuskiri lisatud). 

Originaalkaust. Vt 
Kooskõlastuslisad – 
Kooskõlastuskiri, 
tehnovõrkude 
koondplaan, seletuskirja 
lk 12, 13 ja 15 ja 
digitaalallkirjade 
kinnitusleht. 

Kooskõlastatud 
tingimusteta. 

5. Lennuamet (Kristjan 
Telve) 

Nr 4.6-
8/12/427 
20.02.2012 

Lähtuvalt Lennundusseaduse §35 lg 2 kooskõlastab 
Lennuamet Orissaare valla Illiku laiu 
detailplaneeringu ning kinnitab, et kopteriväljakuks 
valitud ala vastab lennundusohutuse nõuetele. 
Kopteriväljaku projekteerimistingimused 
kooskõlastada Lennuametiga täiendavalt. Praegu 
kasutatava päästekopteri mõõtmeid ja 
karakteristikuid arvestades peab kopteriväljaku 
ohutusalaks olema 32-meetrise küljepikkusega ruut, 
mille keskel on 10-meetrise diameetriga 
ringikujuline kõvakattega maandumiskoht. 

Originaalkaust. Vt 
Kooskõlastuslisad – 
Kooskõlastuskiri ja 
digitaalallkirjade 
kinnitusleht. 

Kooskõlastatud 
tingimusteta. 

6. Keskkonnaamet Hiiu-
Lääne-Saare regioon 
(Kaja Lotman) 

Nr HLS 6-
5/12/5159-4 
30.03.2012 

Esitasite Keskkonnaametile teistkordselt 
kooskõlastamiseks Orissaare valla Orissaare aleviku 
Illiku laiu detailplaneeringu (koostanud 
Arhitektuuribüroo Pluss OÜ ja Linnaruumi OÜ, töö nr 
348.2011, edaspidi nimetatud Illiku laiu DP). 
Eelnevalt on Keskkonnaamet oma 16.03.2012 
kirjaga nr HLS 6-5/12/5159-2 jätnud 
detailplaneeringu kooskõlastamata. Illiku laiu DP 
eesmärgiks on ala väljaarendamine, hoonestusala ja 
ehitusõiguse seadmine (sadamahoone, rannahoone, 
vaatlustorni. Erinevate spordi-ja puhkerajatiste, 
majutus-ja toitlustushoonete, helikopteri 
maandumisplatsi jm rajamiseks), uute 

Originaalkaust. Vt 
Kooskõlastuslisad – 
Kooskõlastuskiri ja 
digitaalallkirjade 
kinnitusleht. 

Kooskõlastatud 
tingimusteta. 
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katastriüksuste moodustamine ja nendele 
sihtotstarbe määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste 
asukoha määramine ning maa-ala liikluskorralduse 
määramine. Keskkonnaamet on läbi vaadanud Illiku 
laiu detailplaneeringu täiendatud materjalid ja leiab, 
et detailplaneeringut on vastavalt Keskkonnaameti 
16.03.2012 kirjas nr HLS 6-5/12/5159-2 toodud 
märkustele parandatud ja täiendatud. Tulenevalt 
planeerimisseaduse § 17 lg 2 p 3 ja Keskkonnaameti 
Peadirektori 3. juuli 2009 käskkirja nr 1-4/148 
punktist 3.5.8 kooskõlastab Keskkonnaamet 
Orissaare valla Orissaare aleviku Illiku laiu 
detailplaneeringu. 

7. Maa-amet (Anne Toom) Nr 6.2-3/2324 
10.04.2012 

Linnaruumi OÜ esindaja Angela Kase esitas Maa-
ametile 20.03.2012 e-kirjaga kooskõlastamiseks 
Illiku laiu detailplaneeringu ning 26.03.2012 ja 
04.04.2012 detailplaneeringu täiendatud 
lahendused. Maa-amet on eelnevalt edastanud 
Orissaare Vallavalitsusele omapoolsed ettepanekud 
ja märkused 08.03.2012 kirjaga 6.2-3/2324. 
Täiendatud planeeringulahenduses on arvestatud 
Maa-ameti ettepanekute ja märkustega. 
Esitatud lahenduse kohaselt moodustatakse 
reformimata maast järgmised krundid: 
 17309 m² suurune üldkasutatava maa 

sihtotstarbega krunt nr 1 ranna-ala 
moodustamiseks; 

 12476 m² suurune ühiskondlike ehitiste maa 
sihtotstarbega krunt nr 6c ranna-ala ja seda 
teenindavate rajatiste (spordiplatsid, 
rannahoone) rajamiseks; 

 6488 m² suurune tootmismaa ja transpordimaa 
liitsihtotstarbega krunt nr 7a sadama-ala 
arenguks ja operatiivhelikopteritele mõeldud 
helikopteriplatsi rajamiseks; 

 3210 m² suurune ühiskondlike ehitiste maa 
sihtotstarbega krunt nr 9a mereklubi 

Originaalkaust. Vt 
Kooskõlastuslisad – 
Kooskõlastuskiri ja 
digitaalallkirjade 
kinnitusleht. 

Kooskõlastatud 
tingimusteta. 
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(paadikuur, ellinguhoone, avamerebassein, 
purjespordikeskus jm) ja seda teenindava 
parkla rajamiseks; 

 36 m² suurune tootmismaa sihtotstarbega 
krunt nr 10 alajaama tarbeks; 

 4150 ² suurune üldkasutatava maa 
sihtotstarbega krunt nr 11 vabaõhulava 
rajamiseks; 

 7345 m² suurune transpordimaa sihtotstarbega 
krunt nr 12a tänava maa ja avalikult 
kasutatava parkla rajamiseks. 

Käesolevaga teatame, et oleme tutvunud 
edastatud Illiku laiu detailplaneeringuga ning 
ei esita vastuväiteid planeeringulahenduse 
suhtes. Palume hoida Maa-ametit kursis 
detailplaneeringu edasise menetlemisega. Lisaks 
palume võimaluse korral edastada detailplaneeringu 
vastuvõtmise ja kehtestamise otsused digitaalsel 
kujul ning kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis 
ja tehnovõrkude joonis .pdf, .dwg või .jpg 
vormingus järgnevale e-mailile: 
maaamet@maaamet.ee. 

8. Muinsuskaitseamet 
(Rita Peirumaa) 

Nr 5.1-1/739-1 
08.03.2012  

Muinsuskaitseamet on teadlik Maasilinna laevavraki 
(reg nr 12565) üleandmisest Meremuuseumile, 
mistõttu Maa-ameti kaardil mälestisele viitav märge 
on hetkel eksitav.  Illiku laiul hetkel ühtegi riiklikult 
kaitstavat kultuurimälestist ei ole. Küll aga juhib 
Muinsuskaitseamet tähelepanu Illiku laiul olevatele 
miljööväärtuslikele paekiviaitadele. Soovitame 
detailplaneeringus sätestada nende arhitektuurse 
ilme (eeskätt paekivist seinad) säilitamise nõude. 

Originaalkaust. Vt 
Kooskõlastuslisad – 
Kooskõlastuskiri ja 
digitaalallkirjade 
kinnitusleht. 

Nõudega on arvestatud 
(vt ptk 4.4.). 



Illiku laiu detailplaneering                                                               Linnaruumi OÜ 
2012        

   

 25

 

9. Veeteede Amet (Taivo 
Kivimäe) 

Nr 6-3-1/675 
13.03.2012 

Veeteede Amet kooskõlastab Teie poolt esitatud 
Illiku laiu detailplaneeringu (OÜ Arhitektuuribüroo 
Pluss koostöös Linnaruumi OÜ-ga töö nr 348.2011). 
Samas juhime Teie tähelepanu sellele, et helikopteri 
maandumisplatsi asukoha valikul tuleb arvestada 
kaugust sadamas silduvatest jahtidest ja nende 
mastide kõrgusi. 
 

Originaalkaust. Vt 
Kooskõlastuslisad – 
Kooskõlastuskiri ja 
digitaalallkirjade 
kinnitusleht. 

 

10. Päästeameti Lääne 
Päästekeskus (Gerhard 
Rooda) 

Nr K-GR/27 
12.04.2012 

Kooskõlastatud. Originaalkaust. Vt 
Kooskõlastuslisad – 
Kooskõlastusjoonis. 

 

 

 
 
 
Projektijuht: ......................................./ Angela Kase / 


