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Muraja küla Punumäe detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine  

 

 

Pöide Vallavolikogu 26. aprilli 2004. a otsusega nr 15 on kehtestatud Muraja külas Punumäe 

detailplaneering (edaspidi nimetatud detailplaneering). Planeeringuala hõlmab Muraja külas 

Punumäe katastriüksust tunnusega 63401:005:0094. Detailplaneeringuga on kavandatud 

ehitusõiguse määramine 2 suvemaja ja abihoone rajamiseks ning katastriüksuse jagamiseks. 

Planeeringualal ei ole krunte moodustatud, kuid 2005. a on väljastatud ehitusluba suvila 

(ehitisealune pind 88 m
2
) ja sauna ehitamiseks (ehitisealune pind 60 m

2
), detailplaneeringuga 

lubatud ehitusõigus on suvemajal maksimaalselt 140 m
2
 ja abihoonel maksimaalselt 60 m

2
. 

Ortofoto kohaselt on hooned valmis, kuid kasutuslube pole väljastatud. Teisele planeeritud 

hoonestusalale ei ole ehituslube taotletud. 

Planeeringuala asub Kahtla-Kübassaare hoiualal ning alal asub hoiuala kaitse-eesmärgiks olev 

elupaigatüüp loopealne (6280*). Olemasoleva hoonestuse ümbruses elupaigatüüpi määratud ei 

ole ning seal on õuemaa kõlvik. 

Detailplaneering on kehtestatud enne hoiuala moodustamist, seega detailplaneeringu koostamisel 

ei ole hoiuala kaitse-eesmärkidega arvestatud. Lisaks asub planeeringuala ranna 

ehituskeeluvööndis, kuna looduskaitseseaduse kehtiva redaktsiooni § 35 lg 4 kohaselt korduva 

üleujutusega veekogude ranna ehituskeeluvöönd koosneb üleujutatavast alast ja 

looduskaitseseaduse § 38 sätestatud vööndi laiusest. Sama § lg 3
1
 kohaselt korduva üleujutusega 

ala piir mererannal määratakse üldplaneeringuga ja kui korduva üleujutusega ala piiri ei ole 

määratud, loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks üks meeter kaldajoone kõrgusväärtusest. 

Kehtivas Pöide valla üldplaanis ei ole korduva üleujutusega ala piiri määratud.  

Piirkonna mereranna puhul on tegu üleujutatava alaga, millele viitavad ka selles piirkonnas 

levinud mullad: Maa-ameti geoportaali mullastiku kaardirakenduse kohaselt on piirkonna 

rannikualal levinud sooldunud gleimullad (ArG), mis on iseloomulikud mereveega alaliselt või 

sageli üleujutatud aladele.  

Keskkonnaamet hoiuala valitsejana on 05.11.2021 kirjas nr 6-2/21/21774-2 andnud seisukoha, et 

Punumäe detailplaneeringus määratud hoonestusalal II kavandatud tegevusi ei ole võimalik ellu 

viia Kahtla-Kübassaare hoiuala kaitse eesmärke kahjustamata ja Keskkonnaamet hoiuala 

valitsejana ei anna nõusolekut ehitusloa väljastamiseks. Lisaks on hoonestuse rajamine vastuolus 

looduskaitseseaduse § 38 lg 3.   

Eeltoodust tulenevalt ei ole Punumäe detailplaneeringuga kavandatud ehitusõigust planeeritud 

hoonestusalal II võimalik ellu viia.   

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui 

planeeringu koostamise korraldaja soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Detailplaneeringut 

ei ole hoiuala kaitse-eesmärkidest tulenevalt võimalik planeeritud hoonestusalal II ellu viia ja 

hoonestusala I osas on ehitusõigus praktiliselt realiseeritud. Detailplaneeringu kehtetuks 

tunnistamisel on hoiuala valitseja nõusolekul Punumäe katastriüksusel väljaspool kaitstava 

elupaigatüübi levikuala ja olemasolevale õuemaa kõlvikule võimalik uusi ehitisi ehitada.  
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Saaremaa vald edastas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu arvamuse 

avaldamiseks planeeringuala omanikele 2022 kirjaga nr 5-2/ ja planeeringuala naabritele 2022 

kirjaga nr 5-2/. Kirjas toodud tähtaja jooksul Saaremaa vallale arvamusi ei laekunud.  

Saaremaa vald edastas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu 2022 kirjaga nr 5-

2 kooskõlastamiseks Keskkonnaametile.  

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 ja lõike 6 ning 

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33, Saaremaa Vallavolikogu 

 

o t s u s t a b: 

 

1. Tunnistada kehtetuks Pöide Vallavolikogu 26. aprilli 2004. a otsusega nr 15 kehtestatud 

Muraja küla Punumäe detailplaneering (planeeringuala asendiplaan toodud otsuse lisana).   

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  

3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide 

Saaremaa Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 

halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

(digitaalselt allkirjastatud) 

Jaanus Tamkivi  

volikogu esimees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


