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Merekivi detailplaneeringu kooskõlastamine 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 "Planeeringute koostamisel koostöö tegemise 

kord ja planeeringute kooskõlastamise alused" § 3 lg-le 2 esitasite Keskkonnaametile kooskõlastamiseks 

Merekivi detailplaneeringu (Osaühing DP Projektbüroo töö nr 06-19-DP), kuna detailplaneeringuga 

tehakse ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek1. 

 

Planeeringuala asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Liikülas ja hõlmab Merekivi (katastriüksuse 

tunnus: 48301:006:0405, registriosa nr 3068334, pindala 15 541 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 

100%) maaüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha 

hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, 

tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. 

Detailplaneeringuga tehakse Saaremaa Vallavolikogule ettepanek vähendada Mustjala valla külade 

üldplaneeringus Liikülas Merekivi katastriüksusel ehituskeeluvööndit Merekivi maaüksusele 

planeeritavate hoonestusalade ja parkimisala ulatuses ning laiendada reserveeritud elamuala E1 

planeeritavale Merekivi katastriüksusele. 

 

Tutvunud esitatud materjalidega, ei ole Keskkonnaametil täiendavaid märkuseid ning Keskkonnaamet 

kooskõlastab Merekivi detailplaneeringu (Osaühing DP Projektbüroo töö nr 06-19-DP). 

 

Täiendavalt selgitame, et ehituskeeluvööndi vähendamine on erandlik otsus ja võimalik vaid juhul, kui 

see on tulenevalt ranna kaitse eesmärkidest põhjendatud. Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 40 lg 1 

kohaselt võib ranna ehituskeeluvööndit vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse eesmärke ning 

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

ning väljakujunenud asustusest. Ranna kaitse eesmärk on rannal asuvate looduskoosluste säilitamine, 

inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna eripära arvestava asustuse suunamine ning seal 

vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine (LKS § 34). Ranna ehituskeeluvööndi vähendamine võib 

toimuda Keskkonnaameti nõusolekul (LKS § 40 lg 3). Seisukoha ehituskeeluvööndi vähendamise osas 

saab Keskkonnaamet anda pärast detailplaneeringu vastu võtmist (LKS § 40 lg 4 p 2) ehk siis 

detailplaneeringu menetluse käigus. Siis teostab Keskkonnaamet ka kohapealse paikvaatluse. Praeguses 

etapis ehituskeeluvööndi vähendamise osas Keskkonnaamet seisukohta ei võta. 
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