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SELETUSKIRI 

1. Planeeringu koostamise vajadus ja eesmärk 

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on PLD Ehitus OÜ. 

Vajadus 

Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Pulli küla Mäe detailplaneeringut (kehtestatud 

Orissaare Vallavolikogu 21.02.2012 otsusega nr 126) ja määrata hoonete rajamiseks 

ehitusõigus. 

Eesmärk 

Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kaaluda võimalust määrata Mäe krundile ehitusõigus 

ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks, anda lahendused tehnovõrkude rajamiseks. 

Orissaare rannaala osaüldplaneeringu ptk 9.1 järgselt on hajaasustuses minimaalne 

naaberkruntide elamute vaheline kaugus määratud 100 m, see aga sisuliselt takistab kinnistu 

omanikul endale kuuluval elamumaal midagi ehitada – seega tehakse ettepanek 

detailplaneeringuga vähendada üldplaneeringus määratud vähimat hoonete vahelist kaugust 40 

meetrini. 

Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud alusmaterjalid 

 Orisaare vald Rannaala osaüldplaneering (kehtestatud 12.10.2005.a Orissaare 

Vallavolikogu otsusega nr 141) 

 Pulli küla Mäe detailplaneering (kehtestatud Orissaare Vallavolikogu 21.02.2012 

otsusega nr 126) 

2. Olemasoleva olukorra iseloomustus 

Mäe kinnistu (55001:001:0799) asub Pulli külas, Saaremaa vallas Väinamere ääres. Kinnistu 

piirneb idast Väinamerega, põhja suunal Allika (55001:001:0800) katastriüksusega, läänest 

Veski (55001:001:0077) katastriüksusega ja lõuna suunal Pulli-Panga (55001:001:0311) 

katastriüksusega. Kinnistu pindala on 14 197 m2 ja sihtotstarbeks on määratud elamumaa 100%. 

Kinnistu on kaetud 11 333 m2 ulatuses metsamaaga, 1356 m2 ulatuses loodusliku rohumaaga ja 

1508 m2 ulatuses muu maaga. Kinnistut läbib kruusakattega sõidutee, mis ei ole määratud 



PULLI KÜLAS MÄE KINNISTU DETAILPLANEERNGU ALGATAMINE 
 

PAABOR PROJEKT OÜ Reg nr: 14260182 www.paaborprojekt.ee 

 

  

avalikku kasutusse.  Riigitee 21129 Orissaare-Leisi-Mustjala tee jääb planeeringualast ca 450 

m kaugusele. Mäe kinnistu on hoonestamata. 

Kehtiva Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu järgselt asub Mäe kinnistu elamualana 

reserveeritud alas ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Lisaks on 

üldplaneeringuga esitatud ka ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek kuni läbi maaüksuse 

kulgeva teeni. 

3. Planeeringulahendus 

3.1 Krundi kasutamise sihtotstarve 

 

Olemasolevat sihtotstarvet (elamumaa 100%) detailplaneeringuga ei muudeta.  

 

3.2 Planeeritava ehitise kasutamise otstarve 

 

Ehitise kasutamise otstarbe määramise aluseks on võetud „Ehitise kasutamise otstarvete 

loetelu“ majandus ja –taristuministri 02. juuni 2015.a määrusega nr 51, mille alusel on 

planeeritud ehitada üksikelamu (kood 11101) või suvila, aiamaja (kood 11103) ja abihoone 

(kood 12744). 

3.3 Planeeritud krundijaotus 

 

Detailplaneeringuga ei kavandata krundi piiride muutmist ega katastriüksuse jagamist.  

 

3.4 Krundi ehitusõigus 

 

Krundi ehitusõigusega määratakse: 

1) Krundi planeeritud kasutamise sihtotstarve 

2) Hoonete suurim lubatud arv krundil 

3) Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 

4) Hoonete suurim lubatud kõrgus 

Krundi ehitusõigus on toodud tabelina algatamise eskiisjoonisel. 
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3.5 Krundi hoonestusala piiritlemine  

Hoonestusala on näidatud eskiisjoonisel. Hoonestusala planeerimisel on arvestatud 

naaberkinnistutel olemasolevate hoonete asukohaga, olemasoleva kruusateega, vajalike 

tuleohutuskujadega ja liikluskorraldusega. Hoonestusala on planeeritud katastriüksuse piirist 

lääne- ja lõunaküljest 5 m kaugusele. Ida suunal kruusatee teekattepiirist 8 m kaugusele ning 

põhjasuunal kinnistu piirist 26 m kaugusele. Põhja suunal hoonestusala piiri seadmisel on 

arvestatud, et naaberkinnistul asetsevatest hoonetest oleks tagatud minimaalseks kauguseks 40 

m. Nõnda suur hoonestusala võimaldab vabalt valida hoonete asukohta. Väljapoole 

hoonestusala on hoonete püstitamine keelatud.  

3.6  Liiklus- ja parkimiskorraldus 

Planeeringualale on juurdepääs 21129 Orissaare – Leisi – Mustjala teelt mahasõidu tee kaudu, 

mis pole teeregistrisse kantud ning pole määratud ka avalikku kasutusse Saaremaa 

Vallavalitsuse poolt. Olemasolevalt teed katab kruuskate. Eskiisjoonisel märgitud tingmärk 

„soovituslik juurdepääsutee asukoht“ on paigutatud joonisele sõltuvalt hoonete soovitatavast 

asukohast. Parkimine on planeeritud lahendada parkimisala näol vastavalt teede ja tänavate 

standardis EVS 843:2016 „Linnatänavad“ väljatoodud parkimisnormatiivile.  

3.7  Tehnovõrkude lahendus 

 

Veevarustus ja kanalistasioon 

Kinnistule rajatavate hoonete tarbeks on planeeritud tagada veevarustus ja kanalisatsioon 

lokaalselt. Veevarustus lahendatakse rajatava puurkaevuga ja kanalisatsioon lahendatakse 

sertifitseeritud kogumismahuti baasil. 

Side 

Planeeringuga ei nähta ette uut sideühendust. Sidevarustus lahendatakse mobiilside kaudu. 

Elektrivarustus 

Elektrivarustus lahendatakse planeeringu koostamise käigus koostöös Elektrilevi OÜ-ga. 

Soojavarustus 

Soojavarustus on planeeritud hoonetel rajada lokaalselt.  
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Tuletõrje veevarustus 

Vastavalt EVS 812-6:2012+A1+A2 standardi punktile 5.2.3 ei ole hajaasustusega piirkonnas, 

kus naaberkinnistute hoonetevaheline minimaalne kaugus ei ole väiksem kui 40 meetrit, üksik- 

ja kaksikelamutele ning nende abihoonetele ette nähtud eraldi välist veevõtukohta 

kustutusveele. Hoone ehitusprojektis antakse teave lähima kasutuskõlbuliku veevõtukoha 

kohta. 


