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Pulli küla Mäe II detailplaneeringu vastuvõtmine  

 

 

Saaremaa Vallavalitsuse 21. augusti 2019. a korraldusega nr 2-3/1501 algatati Pulli külas Mäe 

katastriüksuse (katastritunnus 55001:001:0799, pindala 14197 m², 100% elamumaa 

sihtotstarbega) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Mäe krundile ehitusõigus 

ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, anda lahendused tehnovõrkude rajamiseks ning 

vähendada kaalutlusõiguse alusel üldplaneeringuga määratud vähimat hoonete vahelist kaugust 

40 meetrile. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 1,4 ha.  

 

Planeeringu lahendusega nähakse ette ehitusõigus 1 elamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks 

planeeritud hoonestusala piires. Hoonete maksimaalne ehitisalune pind on 250 m
2
, elamu lubatud 

kõrgus on kuni 8 m (1,5 korrust) ja abihoone kuni 4,5 m (1 korrus). Määratud hoonete suurim 

lubatud arv krundil näitab ehitusloa- ja ehitisteatisekohustuslike hoonete arvu krundil. Hooned, 

mis ei ole ehitusloa- ega ehitisteatisekohustuslikud, peavad paiknema hoonestusala piirides ja 

neid ei arvestata hoonete suurima lubatud arvu sekka ja nende maksimaalset arvu ei määrata. 

 

Juurdepääs planeeringualale on riigimaanteelt nr 21129 Orissaare-Leisi-Mustjala kohalikult 

5500166 Rannamaantee-Oru teelt läbi Jaani (katastritunnus 55001:001:0078), Veski 

(katastritunnus 55001:001:0077) ja Allika (katastritunnus 55001:001:0800) kinnistutel asuva 

eratee, nimetatud kinnistutele nähakse planeeringuga ette juurdepääsuservituudi seadmise 

vajadus. Parkimine lahendatakse krundil. 

 

Veevarustus planeeritakse lahendada rajatava puur- või salvkaevuga. Reovete kanaliseerimiseks 

rajatakse kogumiskaev, arvestades asjaolu, et planeeringuala asub kaitsmata põhjaveega alal ja 

elamut ei kasutata lähitulevikus aastaringselt vaid sesoonselt.  

 

Alal on Orissaare Vallavolikogu 12. oktoobri 2005. a otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla 

rannaala osaüldplaneering (edaspidi nimetatud üldplaneering). Kehtiva üldplaneeringu kohaselt 

asub Mäe katastriüksus reserveeritud elamualal ja detailplaneeringu kohustusega alal. 

Üldplaneeringuga on Pulli külas planeeritud elamuala rannaosal vähendatud Läänemere ranna 

ehituskeeluvööndit ja määratud ehituskeeluvööndi ulatuseks kuni teeni. Üldplaneeringuga on 

hajaasustusega alal ehitustingimusena muuhulgas määratud, et minimaalne naaberkruntide 

elamute vaheline kaugus on 100 m, mida võib vähendada vallavalitsuse põhjendatud 

kaalutlusotsuse alusel juba olemasolevatel maatükkidel.  

 

Mäe katastriüksus on olemasolev maaüksus, mida detailplaneeringuga täiendavalt ei jagata. 

Üldplaneeringu nõuet järgides ja Allika katastriüksusele ehitatud elamut arvestades ei ole Mäe 

katastriüksusele võimalik elamut ehitada. Saaremaa Vallavalitsus leiab seetõttu, et Mäe 

katastriüksusele on üldplaneeringuga sätestatud minimaalse naaberkruntide elamute vahelise 

kauguse vähendamine põhjendatud. Enne detailplaneeringu algatamist ja planeeringulahenduse 
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väljatöötamise käigus on tehtud koostööd naaberkatastriüksuse Allika omanikuga, kes on nõus 

uue elamu planeerimisega u 40 m kaugusele temale kuuluvast elamust. 

  

Mäe katastriüksus asub osaliselt Väikese väina hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi 

Valitsuse 18. mai 2007. a määrusega nr 156 „Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 

176 “Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas” muutmine“. Hoiualale tegevust 

kavandatud ei ole, mistõttu hoiuala kaitse-eesmärkidele mõju ei avaldata.  

 

Detailplaneering on saanud kooskõlastused: 

1. Päästeametilt 14. veebruaril 2020. a kiri nr 7.2-3.4/1409-2 

2. Keskkonnaametilt 25. veebruaril 2020. a kiri nr 6-2/20/2228-2 

Planeeringulahenduse koostamisel on tehtud koostööd Elektrilevi OÜ-ga (07. veebruari 2020. a 

kooskõlastus nr 6148497238).  

Planeeringulahendus saadeti arvamuse avaldamiseks planeeringuala naabritele 07. veebruaril 

2020. a kirjaga nr 5-2/868-1 ja 07. veebruaril 2020. a kirjaga nr 5-2/866-1. Määratud tähtajaks 

menetlusosalised arvamust ei avaldanud.  

 

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 134, Saaremaa Vallavolikogu 22. 

veebruari 2018. a määruse nr 10 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine“ § 2 lõike 2 

punkti 2, Saaremaa Vallavalitsus 

 

annab k o r r a l d u s e: 

 

1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Pulli külas Mäe II detailplaneering (Paabor 

Projekt OÜ töö nr DP-6-2019), mille eesmärgiks on määrata ehitusõigus elamu ja abihoonete 

püstitamiseks. 

2. Avaldada teade detailplaneeringu avalikust väljapanekust Saaremaa valla infolehes Saaremaa 

Teataja ja Saaremaa valla veebilehel www.saaremaavald.ee. 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

4. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades vaide 

Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitades 

kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Madis Kallas /allkirjastatud digitaalselt/ 

vallavanem Liis Juulik 

 vallasekretär 
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