LISA MUHU VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSE „MUHU VALLA ARENGUKAVA 2019-2030 JA TEGEVUSKAVA“ EELNÕU
SELETUSKIRJALE
Arengukava ja tegevuskava eelnõu avalikustamisel esitatud muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohtadega

Jrk Ettepanek
nr
1. Sõnapaar „muinsuskaitse all“ on pigem
kõnekeel, õige on „riikliku kaitse all“.
2. Teksti võiks lisada, et kui keegi
maaomanikest teab veel mõnda
ainulaadset objekti, mida ta tahaks
kindlasti mingi loo tõttu tulevastele
põlvedele säilitada, siis on võimalik neid
ka pärandkultuuriobjektidena juurde
lisada. https://www.rmk.ee/metsamajandamine/parandkultuur/milleksmulle-parandkultuur/anna-teada-objektist

Valdkond

3.

Ettepanek on välja arendada Tammiotsa ja
Vahtna puhkealad, pidades silmas nii
kalastajate kui ka rannapuhkajate huve.

Ptk 1.4.3.

Mitte
arvestada, juba
olemas

4.

Lk 27 tekstis viide RMK matkaraja kohta
kustutada:
„Aktiivse puhkuse ja liikumise
võimaldamiseks ning puhkefunktsiooni
kandvate alade ja objektide vahelise
ühenduse ja sidususe loomiseks on
kavandamisel saart kattev matkaradade

Ptk 1.4.3.

Arvestada

Ptk 1.5.3.,
1.5.4.
Ptk 1.5.3.

Vallavalitsuse
seisukoht
Arvestada

Kommentaar
Tekstis vastavad parandused tehtud

Mitte arvestada Ei ole arengukavas asjakohane

Mõlemale vallale kuuluvale kinnistule on
kavas puhkealad rajada, eelduseks
detailplaneeringute koostamine. Hetkel nii
Tammiotsa kui ka Vahtna detailplaneeringu
menetlus lõpetatud.
Tegevuskava tegevus 26.2. olemas. Täiendada
24.4. … ja puhkealade rajamine
Lõigu viimased kaks lauset asendada:
Hetkel on ainus viidastatud ja hooldatud rada
Muhu seikluspargi territooriumile rajatud
õppe- ja loodusrada
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võrgustik. Hetkel puuduvad hooldatud ja
viidastatud matkarajad, kuid nõudlus
nende järele on suur. RMK ei ole
näidanud huvi puhkealade rajamise vastu
Muhus, küll on aga RMK matkarada
Kesselaiul.“
5.

Lk 9 täiendada sõnastust: „Saarel
tegeletakse loomakasvatuse, mesinduse,
turismi, sadamateenuste ja meretranspordi
pakkumisega. Kesselaiul on Riigimetsa
Majandamise Keskuse puhkeala.
Eraomanike poolt on rajatud Uueõue
puhkemaja, mis pakub turistidele
transpordi, majutuse ja toitlustuse
võimalust ning Kesse-Jaani sadam, mis
pakub sildumisvõimalust, majutuse- ning
transporditeenust.“

Ptk 1.1.6.

Arvestada

Täiendada lõiku:
„Saarel tegeletakse loomakasvatuse,
mesinduse, turismi, sadamateenuste ja
meretranspordi pakkumisega. Kesselaiul on
Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt
rajatud puhkeala. Eraomanike poolt on rajatud
Uueõue puhkemaja, mis pakub turistidele
transpordi, majutuse ja toitlustuse võimalust
ning Kesse-Jaani sadam, mis pakub
sildumisvõimalust, majutuse- ning
transporditeenust.“

6.

Lk 9 mitte viidata erasadamale

Ptk 1.1.6.

Arvestada

Korrigeerida sõnastust: Kesselaiule on
võimalik randuda kahe sadama kaudu –
loodetipus asuva Kesse Abaja või idas asuva
Kesse-Jaani sadama kaudu.“

7.

Lk 9-10 ettepanek sõnastuse
täiendamiseks:
„Vajalik on tagada Kesselaiu sadamate
regulaarne hooldus ohutu sügavuse
tagamiseks ning parendada kohalike
elanike ja külalisaluste teenindus ja

Ptk 1.1.6.

Arvestada

Korrigeerida sõnastust: Vajalik on tagada
Kesselaiu sadamate regulaarne hooldus ohutu
sügavuse tagamiseks ning parendada kohalike
elanike ja külalisaluste teenindus ja vastuvõtu
võimekust…
…Mandri ja laidude vahelise liikluse
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vastuvõtu võimekust.
Koostöös Hanila valla ja AS Saarte
Liinidega leida võimalus Virtsu
jahisadama kapitaalseks
rekonstrueerimiseks kuna tegu on
Kesselaiu ja Viirelaiu elanike jaoks
peamise ühenduspunktiga
esmatarbeteenuste kättesaamisel ja laidude
teenindamisel.
Vajalik on leida sobiv transpordilahendus
Kesselaiuga ühenduse pidamiseks
keerulisemate ilmastikuolude korral, kui
navigatsioonihooaeg on lõppenud ja
sobivad jäätingimused saartele pääsuks
puuduvad. Lahendamist vajab prügiveo
korraldamine.“

parendamiseks leida võimalus Virtsu
jahisadama rekonstrueerimiseks, kuna tegu on
Kesselaiu ja Viirelaiu elanike jaoks peamise
ühenduspunktiga esmatarbeteenuste
kättesaamisel ja laidude teenindamisel.
Vajalik on leida sobiv transpordilahendus
Kesselaiuga
ühenduse
pidamiseks
keerulisemate ilmastikuolude korral, kui
navigatsioonihooaeg on lõppenud ja sobivad
jäätingimused saartele pääsuks puuduvad.
Lahendamist vajab prügiveo korraldamine…“

8.

Lk 27 Kuna RMK rajatud matkarada
Ptk 1.4.3.
Kesselaiul on tänaseks hääbunud, siis
tasub kaaluda, kas selle eelnõu alla
lisamist kui taastamist vajav objekt või siis
kustutada. Täiendada: Kunagise RMK
matkaraja taastamine ja võimaluste
otsimine koostöös kohaliku kogukonnaga
Veeteede Ametile kuuluva kunagise
päevamärgi ümberehitamiseks
vaatetorniks.

Arvestada

9.

Lk 38 korrigeerida: Kesse abajas on Muhu
valla poolt paigaldatud suviseks

Arvestada

Ptk 1.5.4.

Korrigeerida sõnastust: Kesselaiule aastaid
tagasi RMK poolt rajatud matkarada vajab
korrastamist. Veeteede Ametile kuuluva
kunagise päevamärgi ümberehitamiseks
vaatetorniks otsitakse võimalusi koostöös
omaniku ja kohaliku kogukonnaga.
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kasutuseks paatidele ülestõstetav
pontoonkai, Kesse küla all on kohaliku
kogukonna poolt taastatud, hetkel rohkem
laiu elanikkonnale mõeldud Kesse-Jaani
sadam teeninduslaevade rambi, slipi ja 10
sildumiskohaga. Otsitakse aktiivselt
võimalusi, et avada Kesse-Jaani sadam ka
ametliku külalissadamana.“
10. Lk 38 täiendada loetelu:
„…..tuleb leida võimalusi Võrkaia, Lalli,
Kallaste ning Kesse-Jaani sadama
korrastamiseks, et viia need vastavusse
kehtivate nõuetega.“

Ptk 1.5.4.

Arvestada

11. Täiendada tegevuskava p. 4.2. sõnastust:
Väikesadamate arendamine, sh
naabervalla ja riigi koostööprojektina
Virtsu jahisadama rekonstrueerimine.

Elukeskkond Mitte arvestada

12. Täiendada tegevuskava eesmärk 3.
Elukeskkond Arvestada
Tehniline taristu toetab külade arengut
tegevusega 3.16. Uue ühisveevärgi
puurkaevu rajamine Liiva külas
13. Koguva küla, kui paljude kaitsealuste Ptk 1.5.2.
Arvestada
objektidega küla vaevleb suuresti saare
osaliselt
surmast tingitud puude kuivamise käes.
Puud kasvavad tihti hoonetele liiga
lähedal ja kuivamise tõttu muutunud

Korrigeerida sõnastus:
„…..tuleb leida võimalusi väikesadamate
korrastamiseks, et viia need vastavusse
kehtivate nõuetega.“

Lisada ka p 3.17. Liiva katlamaja
rekonstrueerimine:

Arengukavas tekstis võiks üldistada: Külades
arengu kavandamiseks ja elukeskkonna
parendamiseks uuringute ja arengukavade
koostamine ;
täiendada tegevuskava p 37.3. Hoolduskavade
koostamine haljastuse seisukorra hindamiseks.
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ohtlikuks.
Valla toel oleks vajalik haljastuse
seisukorra
hindamine,
raievajaduste
väljaselgitamine
ja
tegevuskava
koostamine.
Sh
peaks
koostama
hoolduskava ja ettepanekud, millele
tuginedes saaksid omanikud teostada
edaspidi vajalikke raieid, asendus- ja
uusistutusi.
Riikliku mälestisena (reg. nr 20915)on
kaitse all Koguva küla planeering
kiviaedade, haljastuse ja teedega.
14. Lk 35 korrigeerida viidet järgnevalt:
Ptk 1.5.3.
Kultuurimälestiste asukohtadega on
võimalik tutvuda kultuurimälestiste
kaardikihil ja pärandkultruuri objekte
pärandkultuuri kaardikihil.
15. Lk 39 õhuliinidest:
Ptk 1.5.4.
Teen ettepaneku: Koguva külatuumikus
õhukaablid
asendada
maakaablitega.
Ilmselt sõltub see ka võrgu haldajatest,
aga see võiks olla nt Koguvas, kui kaitse
all olevate mälestistega külas üks suund,
kuhu liikuda.

16. Kajastada arengukavas alternatiivenergia

Ptk 1.5.4.

Arvestada

Arvestada

Üldistada ja lisada tegevuskava p. 3.18.
Külade hoonestatud aladel olemasolevate
õhuliinide(-kaablite) asendamine maakaabliga

Mitte

Arengukava

tegevuskava

eesmärk

35
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arvestada, juba
olemas

„Taastuvenergia
osakaal
lõpptarbimises
suureneb“
ja
tegevus
35.1.
„Üksikmajapidamistes
ja
ettevõtluses
taastuvenergialahenduste
kasutamise
populariseerimine“

17. Teine teema on põhjavesi – paljudes Ptk 1.5.6.
kohtades on lõppenud või hakkab
lõppema. Kas on mingi kava või idee selle
kohta?

Arvestada

Probleem on pigem põhjavee kaitse tagamine,
kajastatakse
üldplaneeringus
ja
ÜVK
arendamise kavas.

18. Muhu vald peaks võtma enda peale Ptk 1.2.
vastutuse kujundada hariduselu vallas ja
sisustama seda vastavalt eesmärkidele,
mis on arengukavas juba üles seatud. Et
väärtused oleks ka haridusasutustesse
edasi kantud, toetaks koostööd, isiklikku
arengut ja hoiakuid keskkonna ning
pärandkultuuri suhtes.

Juba olemas

kasutamist

AK tk-s lisada täiendav eesmärk (37): „Muhu
looduskeskkond on uuritud ja kaitstud“ ja
tegevused: 1) Uuringute koostamine põhjavee
varu
hindamiseks;
2)
Mitmesuguste
looduskaitseliste
tööde
teostamine
elukeskkonna säilitamiseks ja parendamiseks;
3) Hoolduskavade koostamine haljastuse
seisukorra hindamiseks.
Vastutus on vallale KOKS-iga pandud

