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Mäe II detailplaneeringu kooskõlastamine 

Esitasite vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 "Planeeringute koostamisel 

koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused" § 3 lõikele 2 

Keskkonnaametile kooskõlastamiseks Mäe II detailplaneeringu (koostaja Paabor Projekt OÜ; 

detailplaneering nr DP-6-2019) 1, kuna planeeringuala asub Väikese väina hoiualal. 

 

Planeeringuala hõlmab Saare maakonnas Saaremaa vallas Pulli külas Mäe katastriüksust 

(katastritunnus 55001:001:0799, kinnistu nr 3376550, pindala 14197 m², sihtotstarve elamumaa 

100%). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Mäe krundile ehitusõigus ühe 

üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks, anda lahendused tehnovõrkude rajamiseks ning 

vähendada üldplaneeringuga määratud vähimat hoonete vahelist kaugust 40 meetrile. Lisaks 

antakse detailplaneeringuga lahendus heakorrastusele, haljastusele, juurdepääsuteele, 

parkimisele ning määratakse servituutide ja kitsenduste vajadus. 

 

Planeeringuala asub osaliselt ranna ehituskeeluvööndis, mida on Orissaare valla ranna-alade 

osaüldplaneeringuga vähendatud maaüksust läbiva pinnasteeni2.  

 

Planeeringuala asub osaliselt Väikese väina hoiualal3. Samades piirides asub ala ka Väikese 

väina loodusalal ja Väinamere linnualal4. Hoiuala sellel osal on registreeritud kaitse-eesmärgiks 

oleva koosluse, rannaniidud (kood 1630*) esinemine. Piirkonna mereala on oluline lindude 

toitumisala ja rändepeatuskoht.  

 

Planeeringuga ei ole kavandatud tegevusi hoiualal. Hoonestatakse ala, mis jääb hoiuala 

välispiirist minimaalselt 65 m kaugusele. Hoiuala ja hoonestusala vahele jääb metsamaa 

(männimets). Keskkonnaamet nõustub, et tegevus eeldatavasti ei mõjuta negatiivselt Väikese 

väina hoiuala kaitseväärtusi. Hoiualal ehitustegevust ei toimu ning ei ole eeldada, et alale tekiks 

suur tallamiskoormus, mis neid koosluseid võiks negatiivselt mõjutada. 

 

Märkusena lisame, et seletuskirjas on nimetatud lubatud kütteallikana muu hulgas maakütet. 

Kütteallika asukohta detailplaneeringu joonistel näidatud ei ole. Kui maakütet kavandatakse 

ehituskeeluvööndisse, peab looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 8  erandi rakendamiseks selle 

asukoha detailplaneeringu joonisele märkima. Eeldatavalt on võimalik rajada seda väljaspool 

                                                 
1 Dokument on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 7.02.2020 numbriga 6-2/20/2228 
2 Nõusolek vähendamiseks anti keskkonnaministeeriumi 18.07.2005 kirjaga nr 16-6/6451 
3 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“. 
4 Kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 05. augusti 200. a  korraldusega nr 615 "Euroopa Komisjonile esitatav 

Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri" 
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ehituskeeluvööndit. Ehituskeeluvööndisse rajamisel tuleb arvestada lisaks seda, et rajamisega 

võivad tekkida negatiivsed mõjud Väikese väina hoiualale, kuna see rajatakse hoiuala välispiiri 

lähedale. Muus osas Keskkonnaametil detailplaneeringu kohta märkused puuduvad. 

 

Keskkonnaamet kooskõlastab vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 

"Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise 

alused" § 3 lõikele 2 Mäe II detailplaneeringu (koostaja Paabor Projekt OÜ; 

detailplaneering nr DP-6-2019). 
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