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Palute 16.09.2016 taotluses nr 7-1.7/443 Keskkonnaameti nõusolekut ehituskeeluvööndi 

vähendamiseks Saare maakonnas Valjala vallas Kungla külas asuval Mere kinnistu (registriosa 

number  2838034) koosseisu kuuluval katastriüksusel katastritunnusega 85801:005:0317 

(edaspidi nimetatud Mere katastriüksus) Mere kinnistu detailplaneeringu (koostaja DAGOpen 

Arhitektuuribüroo, töö nr 14-49, edaspidi nimetatud ka Mere detailplaneering või 

detailplaneering) alusel, mis on vastu võetud Valjala Vallavolikogu 28.05.2015 otsusega nr 6.  

 

Keskkonnaamet on varasemalt 01.10.2015 kirjas nr HLS 14-9/15/17571-3 keeldunud 

nõusoleku andmisest ehituskeeluvööndi vähendamiseks Mere detailplaneeringu alusel.  

Keskkonnaameti 03.06.2016 kirjas nr 7-13/16/3017-5 andis Keskkonnaamet seisukoha 

detailplaneeringu muudetud planeeringulahenduse osas. Teie 16.09.2016 taotluses märgite, et 

detailplaneeringus on arvestatud Keskkonnaameti 03.06.2016 kirjas nr 7-13/16/3017-5 tehtud 

ettepanekutega. 

 

Keskkonnaamet on tutvunud 16.09.2016 esitatud ehituskeeluvööndi vähendamise taotlusega ja 

06.10.2016 esitatud taotluse aluseks oleva detailplaneeringuga. 

 

Ehituskeeluvööndi vähendamisel lähtutakse looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 40 lg 1 

sätestatud tingimustest: arvestatakse ranna ja kalda kaitse eesmärke ning lähtutakse 

taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust 

ning väljakujunenud asustusest. Vastavalt LKS § 34 on ranna või kalda kaitse eesmärk rannal 

või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju 

piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja 

juurdepääsu tagamine. Keskkonnaamet annab oma seisukoha ehituskeeluvööndi 

vähendamisele igat nimetatud asjaolu kaaludes. 

 

Faktilised asjaolud 
 

Mere detailplaneeringuga on hõlmatud Mere katastriüksus (edaspidi nimetatud ka 

planeeringuala), mille pindala on 10 649 m2 ning sihtotstarve 100% maatulundusmaa 

kõlvikulise koosseisuga 7 365 m2 haritav maa, 590 m2 looduslik rohumaa, 903 m2 metsamaa ja 

1 791 m2 muu maa. 
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Mere katastriüksus külgneb kirdest Kungla sadamaga (katastritunnus 85801:005:0281), põhjast 

(mere poolt) Mereranna (katastritunnus 85801:005:0318), läänest Pärna (katastritunnus 

85801:005:0124) ja lõunast Orupõllu (katastritunnus 85801:001:1137) katastriüksustega ning 

idast avalikult kasutatava teega (Kungla sadamatee katastriüksus katastritunnusega 

85801:001:1068, kohaliku tee nr 8580034). Mere katastriüksusel puudub merepiir, millest see 

jääb minimaalselt ca 35 m kaugusele. 

 

LKS § 38 lg 1 p 1 kohaselt on ranna ehituskeeluvööndi laius meresaartel 200 meetrit. 

Planeeringualal on ehituskeeluvööndit varasemalt vähendatud keskkonnaministri nõusolekul 

vastavalt Valjala valla üldplaneeringule (edaspidi nimetatud ka üldplaneering). 

Keskkonnaministri 04.12.2006 kirjaga number 16-6/14960 anti nõusolek vähendada praegusel 

Mere katastriüksusel ehituskeeluvööndit 200 m-lt katastriüksust läbiva kiviaiani, mis eraldab 

põlde ja mere pool asuvat kõrghaljastusega (põhiliselt kadastik) maa-ala. Üldplaneeringus 

vähendati ehituskeeluvööndit Kungla külas lähtudes kõlvikute piiridest (kiviaiad, pinnasteed) 

ja reljeefist (rannavall, üleujutusala piir). Valjala valla üldplaneering kehtestati Valjala 

Vallavolikogu 07.06.2011 määrusega nr 6 ja vähendatud ehituskeeluvööndi piir on kantud ka 

Valjala valla üldplaneeringu kaardile. LKS § 40 lg 6 kohaselt ehituskeeluvööndi laiuse 

vähendamine jõustub kehtestatud üldplaneeringu jõustumisel. 

 

Mere katastriüksusel asuvad ehituskeeluvööndis kiviaiast mere pool olemasolevad 5 kämpingut 

(ehitisregistri koodid vastavalt 120759555, 120759569, 120759577, 120759572 ja 120759579) 

ja elektrimaakaablid. 

 

Mere detailplaneeringu eesmärgiks on vähendada ranna ehituskeeluvööndit ja määrata 

planeeritud krundile ehitusõigus ning hoonestusala koos olulisemate arhitektuurinõuete, 

vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike 

servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Mere katastriüksuse sihtotstarbeks soovitakse 

määrata 50% ulatuses ärimaa ja 50% ulatuses maatulundusmaa. Maksimaalselt on 

katastriüksusele lubatud ehitada 7 hoonet (puhkemaja ja 6 kämpingut), lisaks säilitatakse 4 

olemasolevat kämpingut. Lubatud suurim ehitisealune pind katastriüksusel on kuni 230 m2  

(sh 38 m2 olemasolevad-säilitatavad kämpingud, 72 m2 planeeritud puhkemaja ja 120 m2 

planeeritud kämpingud). Lisaks on detailplaneeringuga kavandatud parkla, võrkpalli- ja 

korvpalliväljak, telkimisala (koos lõkkekohaga), puurkaev-pumpla, reovee kogumismahuti, 

vee- ja kanalisatsioonitorustik, avaliku kasutusega eratee ja avaliku kasutusega laudtee 

(mõeldud juurdepääsuks kallasrajale). 

 

Puhkemaja, reovee kogumismahuti, vee- ja kanalisatsioonitoru ning avaliku kasutusega eratee 

ja avaliku kasutusega laudtee on planeeritud ehituskeeluvööndisse olemasolevast kiviaiast mere 

poole. Ranna ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud (LKS § 38  

lg 3). Lähtuvalt LKS § 38 lg 5 p-dest 8 ja 10 ei laiene ehituskeeld kehtestatud 

detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud tehnovõrgule ja –rajatisele 

ning avalikult kasutatavale teele. Seega ei ole nimetatud tehnovõrkude ja –rajatiste ning avaliku 

kasutusega laudtee rajamiseks vaja ehituskeeluvööndit vähendada. Planeeritud avaliku 

kasutusega eratee puhul on tegemist olemasolev teega (kajastub Maa-ameti põhikaardil; 

väljavõte 25.10.2016). 

 

Puhkemaja rajamine ehituskeeluvööndisse ei ole LKS § 38 lg 4 ja lg 5 nimetatud erandite alusel 

lubatud, mistõttu tehakse vastavalt LKS § 40 lg 4 p-le 2 Mere detailplaneeringuga ettepanek 

muuta Valjala valla üldplaneeringut Mere katastriüksusel ehituskeeluvööndi piiri osas vastavalt 

detailplaneeringu põhiplaani joonisele. Ehituskeeluvööndit soovitakse vähendada planeeritava 

puhkemaja ehitisealuse pinna ulatuses (12 m pikkune ja 6 m laiune ristkülikukujuline ala), mis 

asub minimaalselt ca 70 m kaugusel merepiirist.  



3 (6) 
 

 

Ülejäänud Mere detailplaneeringuga kavandatud ehitised (6 kämpingut, parkla, võrkpalli- ja 

korvpalliväljak, telkimisala (koos lõkkekohaga) ning puurkaev-pumpla) jäävad 

ehituskeeluvööndist väljapoole olemasolevast kiviaiast lõunasse. 

 

Valjala valla üldplaneeringuga määratud ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamise põhjendused 

on toodud detailplaneeringu peatükis 2.3. 

 

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev ehituskeeluvööndi ulatuse osas ja ka osaliselt 

maakasutuse juhtotstarbe osas. Mere katastriüksusel on üldplaneeringuga ehituskeeluvööndit 

vähendatud. Detailplaneeringuga taotletakse täiendavalt ehituskeeluvööndi vähendamist. 

Vastavalt üldplaneeringule asub planeeringuala hajaasustusega alal, kuhu kiviaiast mere pool 

on määratud „reserveeritud paadisadama ala“ ja kiviaiast maa pool „reserveeritud elamuala“. 

Puhkemaja soovitakse ehitada üldplaneeringus märgitud „reserveeritud paadisadama alal“ ja 

selleks kavandatakse Mere katastriüksuse sihtotstarbeks osaliselt ärimaa.  

 

Rannal asuvate looduskoosluste säilitamine 
 

Ranna kaitse eesmärk on rannal asuvate looduskoosluste säilitamine. Mere katastriüksus ei asu 

ühelgi LKS § 4 lg-s 1 nimetatud kaitstaval loodusobjektil ja sellel ei ole keskkonnaregistris 

registreeritud EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpe. Lähimad 

looduskaitsealused objektid on ca 15 m kaugusel (põhja suunas), kus asuvad III 

kaitsekategooria taimeliikide niidu-asparhernes (Tetragonolobus maritimus) ja kahkjaspunane 

sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) kasvukohad ning ca 35 m kaugusel asuv Kahtla-Kübassaare 

hoiuala (kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrusega nr 156 „Vabariigi 

Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare 

maakonnas“ muutmine“). Hoiuala kuulub Natura 2000 võrgustikku Kahtla-Kübassaare linnu- 

ja loodusalana (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 korraldus nr 615 “Euroopa 

Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri”). Planeeringuala 

ehituskeeluvööndisse jääval osal kaitsealuseid taimeliike keskkonnaregistris registreeritud ei 

ole. 

 

Saare maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 

(kehtestatud Saare maavanema 28.04.2008 korraldusega nr 474) kohaselt jääb planeeringuala 

rohevõrgustiku koridori ja astmelaua alale. Rohelises võrgustikus toimub inimtekkeliste 

mõjude pehmendamine, korvamine ja ennetamine. Rohelise võrgustiku toimimise kõige 

olulisem meede on võrgustiku terviklikkuse ning sidususe tagamine. Mere ranna sidususe 

tagamiseks tuleb alal maksimaalselt säilitada seal asuvad looduskooslused ning piirata 

inimtegevusest lähtuvat kahjulikku mõju. Peamine sidusust ohustav tegevus on randadele ja 

kallastele ehitamine. 

 

Puhkemaja, mille rajamiseks on vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine, on kavandatud 

kiviaiast mere poole loodusliku taimestikuga alale, kus paiknevad rohumaa ja kadakad, mille 

alust pinda on regulaarselt hooldatud (niidetud). Kogu ala kiviaiast mereni (kaasa arvatud 

kavandatava puhkemaja alune ala) on kasutuses puhke- ja lõkkekohana. Kiviaiast mere pool 

kiviaia ja olemasoleva tee vahelisele alale on rajatud viis kämpingut, millest neli 

detailplaneeringu kohaselt rekonstrueeritakse ja ühe (ehitusalune pind 9,5 m2) asukohta 

ehitatakse ca 72 m2 ehitusaluse pinnaga puhkemaja (hoone 60 m2 ja terrass 12 m2). Samuti asub 

kämpingute vahel olemasolev lõkkekoht, mida detailplaneeringus ei käsitleta. Kuigi ala on 

mõõduka inimmõju all, on esinevad kooslused oma olemusest poollooduslikud ning rikkaliku 

taimestikuga. Planeeringuala puhkealana kasutamine ei ole üldjoontes looduskooslusi 

kahjustanud. Ainult 5 olemasoleva kämpingu ja lõkkeplatsi aluse pinna ulatuses on 

looduskooslused hävinenud. Ala looduslikku mitmekesisust on taganud maaomaniku tegevus 

(koosluse hooldamine), mille tõttu ei ole kooslus kinni kasvanud alustaimestikuta tihedaks 
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kadastikuks. Puhkemaja rajamise tulemusena hävivad kooslused peamiselt puhkemaja 

ehitusalal. Puhkemaja ehitusalale jääb osaliselt ka likvideeritav kämpingumaja (ehitisregistri 

koodiga 120759555). Puhkemaja (nii hoone kui terrass) on kavandatud olemasolevale juba ala 

puhkemajanduslikust kasutamisest mõjutatud looduslikule rohumaale ning kadakate raie hoone 

rajamiseks vajalik ei ole. 

 

Hoonestuse rajamisel tuleb arvestada ka mõjusid laiemalt, sest lisaks ehitusalusele pinnale 

kahjustatakse looduskooslusi mõnevõrra suuremal alal. Avalikus kasutuses puhkemaja 

kasutamisel tekib puhkemaja ümber ka teenindusmaa/ala, mida kasutatakse vastavalt hoone 

sihtotstarbele ja kus looduskooslused saavad kahjustada. Puhkemaja rajamine likvideeritava 

kämpingu asemele ja looduslikule rohumaale, seega juba inimtegevusest mõjutatud alale, 

leevendab Keskkonnaameti hinnangul hoone rajamisest ja edaspidisest kasutamisest tekkivaid 

negatiivseid mõjusid. 

 

Puhkemaja planeeritakse ühendada veetoruga ning rajada ka kanalisatsioonitoru koos reovee 

kogumismahutiga. Üldreeglina trasside aluse maa ulatuses rannikuäärseid kooslusi ei hävitata, 

sest sellel alal kooslused (sh taimekamar) eeldatavalt taastuvad. Küll aga läheb tegevus 

Keskkonnaameti hinnangul vastuollu ranna kaitse-eesmärkidega, kui trasside alusel maal on 

vajalik kõrghaljastuse raie. Detailplaneeringu seletuskirja ja jooniste kohaselt on tehnovõrgud 

ja -rajatised kavandatud väljapoole kõrghaljastusala. Kui tehnovõrkude ja –rajatiste asukohti 

täpsustatakse projektiga, tuleb need rajada nii, et kõrghaljastus säiliks. 

 

Kokkuvõtvalt leiab Keskkonnaamet, et planeeringu elluviimisel kahjustatakse rannal olevaid 

looduskooslusi vähesel määral, kuna ehituskeeluvööndis hävib looduslik kooslus väikeses 

ulatuses puhkemaja ja seda teenindava ala ulatuses. Sealjuures tuleb arvestada, et puhkemaja 

rajatakse osaliselt olemasoleva kämpingu asemele, kus on looduskooslused juba hävinenud. 

Seda arvestab Keskkonnaamet lõppotsuses negatiivse aspektina. Ehituskeeluvööndis olev ala 

on Keskkonnaameti hinnangul üldjuhul säilitanud oma (pool)loodusliku olemuse ning toimib 

maakonnaplaneeringus sätestatud rohevõrgustiku osana. 

 

Inimtegevusest lähtuv kahjulik mõju 
 

Ranna kaitse eesmärk on inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine. Planeeringuala asub 

hajaasustusega alal, kus aktiivne inimtegevus valdavalt puudub. Piirkond on inimeste poolt 

kasutatav peamiselt suveperioodil, kui rannas on eeldatavasti iga päev jalutajaid ja suplejaid. 

Mere katastriüksuse kiviaia ja ranna vaheline ala on praegu tarastatud, kuid inimesed pääsevad 

supluskohale (Mereranna katastriüksusele) läbi Kungla sadama katastriüksuse. 

Keskkonnaametile teadaolevalt avalikke juurdepääse rannale piirkonnas ei leidu. Kuna Mere 

katastriüksusel asub samuti telkimiskoht (lõkkease, istekojad jmt) ja kämpingud, siis ka seal 

tõenäoliselt inimesed peatuvad, kuid taimestikuta teeradasid välja kujunenud ei ole, seega 

eeldatavasti ei ole alal inimkoormus olnud siiani suur. Tulenevalt eeltoodust võib väita, et 

piirkond on teatud määral juba kasutusel detailplaneeringuga kavandatud otstarbel - puhkealana 

ja külastamise reguleerimine on õnnestunud hästi ning tegevusega ei ole kaasnenud kahjulikku 

mõju looduskooslustele. Külastamise paremaks suunamiseks ja reguleerimiseks rajatakse 

detailplaneeringu kohaselt Mere katastriüksusele randa viiv avaliku kasutusega laudtee. 

Laudtee koondab eeldatavasti siiani alal hajusalt liikunud inimesi kasutama mere äärde 

suundumiseks ühte piirkonda. Nimetatud asjaolu võib olla nii positiivse (hajusalt mitmetes 

kohtades liikunud inimesed kasutavad-tallavad vaid teatud kindlat maa-ala) kui negatiivse 

(laudtee ja selle lähiümbrus saavad oluliselt suurema inimkoormuse osaliseks) efektiga. 

Planeeringulahenduse rakendumisel (puhkemaja rajamisel detailplaneeringuga kavandatud 

kohas) ei ole Keskkonnaameti hinnangul juba praegu seadusjärgses ehituskeeluvööndis 

olemasolevate kämpingute sihtotstarbepärase kasutamisega võrreldes tegemist ülemäärase 

lisanduva inimkoormusega. 
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Planeeringulahenduse elluviimisega ja puhkeala rajamisega on ette näha rannaalal inimeste 

viibimise ja selle kasutamise mõõdukat suurenemist. Seda ka juhul, kui puhkemaja ei rajata 

ehituskeeluvööndisse. Kuna rajatavale puhkemajale on juurdepääs kavandatud Kungla 

sadamatee kaudu ja väljapoole ehituskeeluvööndit on ette nähtud parkla rajamine, siis 

tõenäoliselt hoone teenindamisel ei kaasne mootorsõidukite kasutamise suurenemist, välja 

arvatud hoonete ja tehnorajatiste ehitamise käigus. Alal ei leidu tallamistundlikke kooslusi, 

mistõttu eeldatavasti pole suureneval jalgsi liikujate hulgal olulist negatiivset mõju ranniku 

kooslustele. Keskkonnaameti hinnangul mõju läheduses asuva Kahtla-Kübassaare hoiuala 

kaitse-eesmärkidele ei suurene määral, mis võiks kaitseväärtusi kahjustada.  

 

Detailplaneeringuga kavandatu elluviimisega suureneb Keskkonnaameti hinnangul vähesel 

määral inimtegevusest lähtuv kahjulik mõju ranna looduskooslustele eelkõige puhkemaja ja 

selle lähiümbruse kasutamise kaudu. Puhkemaja ümbruses eeldatavasti inimkoormus 

looduskooslustele võrreldes praeguse kasutusega suureneb, kuid arvestades asjaolu, et ala 

kasutatakse ka praegu puhke- ja lõkkekohana, käsitleme teatud määral tõusvat inimkoormust 

siiski neutraalse aspektina. 

 

Ranna eripära arvestava asustuse suunamine 
 

Ranna kaitse eesmärk on ranna eripära arvestava asustuse suunamine. LKS § 40 lg 1 kohaselt 

tuleb ehituskeeluvööndi vähendamisel lähtuda reljeefist, kinnisasjade piiridest ja 

väljakujunenud asustusest.  

 

Ehituskeeluvööndisse jääva ala Mere katastriüksuse merepoolses küljes on maapinna kõrgus ca 

1 m ja kiviaia juures on maapinna keskmine kõrgus ca 2,5 m. Hoonestusala on valdavalt kuiv, 

soostunud alasid ei ole. Pinnasega ala täita ei ole vajalik. 

 

Maa-ameti ajalooliste kaartide alusel tuvastas Keskkonnaamet, et piirkonnas ei ole rannikul 

esinenud ajaloolist asustust. Samuti ei ole ajalooliste kaartide põhjal Mere katastriüksusel 

varasemalt olnud hooneid. Käesoleval ajal on piirkonnas kaks hoonestatud katastriüksust (Lepa 

(katastritunnus 85801:005:0002) ja Kungla sadama (katastritunnus 85801:005:0281)), millel 

olemasolevad hooned asuvad Mere katastriüksusele kavandatud puhkemajaga sarnasel 

kaugusel merest. Lepa katastriüksusel on tegemist suvilaga ja Kungla sadama katastriüksusel 

sadamahoonega. Ülejäänud piirkonna hoonestus jääb sisemaa poole ja rohkem hooneid, mis 

jääks ranna-alale ehituskeeluvööndisse ei ole. Lepa katastriüksusel asuv suvila (ehitisregistri 

kood 120643490) jääb planeeritavast puhkemajast ca 140 m kaugusele ja Kungla sadama 

katastriüksusel asuv sadamahoone (ehitisregistri kood 120598536) ca 10 m kaugusele. 

 

Mere katastriüksusel asuvad olemasolevad 5 kämpinguhoonet ehitusaluste pindadega ca 9,5 m2 

hoone kohta. Hoonete täpne ehitusaeg ei ole teada. Nende ehitamisega seonduvat on vaadeldud 

Keskkonnaameti 03.06.2016 kirjas nr 7-13/16/3017-5. Puhkemaja rajamist kavandatakse ühe 

nimetatud kämpinguhoone asukohta. 

 

Mere katastriüksus on põhiplaanilt ruudukujuline, millest on välja lõigatud kirdenurgas Kungla 

sadama katastriüksus. Detailplaneeringuga katastriüksuse piire ei muudeta. Katastriüksuse 

lõunakülge jääb ca 7500 m2 suurune ehituskeeluvööndist välja jääv ala, seega on lähtuvalt 

katastriüksuse piiridest võimalik puhkemaja paigutamine ka ehituskeeluvööndist väljapoole.  

 

Kuna Mere katastriüksus on hoonestatud 5 kämpinguhoonega ja puhkemaja kavandatakse 

olemasoleva kämpinguhoone asukohta ning lähtudes olemasolevast hoonestusest Mere 

katastriüksusega piirnevatel katastriüksustel on Keskkonnaamet seisukohal, et 

planeeringulahendus arvestab väljakujunenud asustusstruktuuri, mida käsitleme lõppotsuses 

positiivse aspektina. 
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Vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine 

 

Ranna kaitse eesmärk on rannal asuval kallasrajal vaba liikumise ja kallasrajale juurdepääsu 

tagamine. Mere katastriüksus ei asu avaliku veekogu ääres, kuid vahetus läheduses asub 

Läänemeri, kus vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 38 lg-le 2 on kallasraja 

laiuseks 10 m veepiirist. 

 

Piirkonna katastriüksused on eraomandis ning Keskkonnaametile teadaolevalt avalikke 

juurdepääse rannale ei leidu. Detailplaneeringuga on kavandatud planeeringuala ulatuses 

avaliku kasutusega laudtee (mõeldud juurdepääsuks kallasrajale). Lisaks on alal võimalik 

liikuda, pidades kinni keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 4. peatüki 2. jaos „Õigus kasutada 

võõrast maatükki ja veekogu“ ja muudes õigusaktides toodust. 

 

Piirkonna rand on kergesti läbitav. Planeeringuga kavandatud tegevus (puhkemaja ehitus) 

toimub kallasrajast eemal ning detailplaneeringuga kallasrajale ehitisi ette ei nähta. 

Keskkonnaameti hinnangul tagab planeeringulahendus (sh avaliku kasutusega laudtee 

rajamine) parema ligipääsu kallasrajale (üldplaneeringu alusel supluskoht).  

 

Tulenevalt eeltoodust on planeeringulahenduse elluviimisel Keskkonnaameti hinnangul pigem 

nõrgalt positiivne mõju vaba liikumise ja juurdepääsu tagamise eesmärgile rannal. 

 

 

Lõppotsus 
 

Lähtudes LKS §-s 40 sätestatust ning eeltoodud kaalutlustest, mille kohaselt mõjutab 

planeeringulahenduse elluviimine väikeses ulatuses looduskooslusi, inimtegevusest lähtuv 

kahjulik mõju on minimaalne, planeering arvestab ranna eripära ning tagatud on rannal 

liikumine ja juurdepääs rannale, annab Keskkonnaamet käesoleva kirjaga nõusoleku Saare 

maakonnas Valjala vallas Kungla külas asuva Mere kinnistu (registriosa number 2838034) 

koosseisu kuuluval katastriüksusel katastritunnusega 85801:005:0317 (pindala 10 649 m2; 

sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ehituskeeluvööndi vähendamiseks Mere kinnistu 

detailplaneeringu põhiplaani joonisel (kuupäev 14.06.2016) kujutatud ranna ehituskeeluvööndi 

muutmisettepaneku ulatuses. 

 

Juhime tähelepanu asjaolule, et eeltoodud nõusolek ehituskeeluvööndi vähendamiseks kehtib 

vaid Valjala Vallavalitsuse poolt 06.10.2016 esitatud Mere kinnistu detailplaneeringu 

(DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 14-49) lahendusele. Planeeringulahenduse muutumise (sh 

uue planeeringu koostamise) korral kehtib katastriüksusel katastritunnusega 85801:005:0317 

ehituskeeluvöönd kehtestatud Valjala valla üldplaneeringu alusel vähendatud ulatuses. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Andres Onemar 

peadirektor 
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