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Lisad
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute skeemid

Sissejuhatus
Looduskaitseseaduse paragrahv 35 lõike 31 kohaselt määratakse korduva üleujutusega ala piir
mererannal üldplaneeringuga. Kui korduva üleujutusega ala piiri ei ole määratud, loetakse
korduvalt üleujutatud ala piiriks ühe meetri kõrgune samakõrgusjoon.
2008.a. kehtestatud Muhu valla üldplaneeringus on määratud korduva üleujutusega aladeks 7
piirkonda Muhu saare rannikul. Korduva üleujutusega alade piirid määrati lähtuvalt tööst „Eesti
Vabariigi rannikuvööndi kaitse skeem. Saaremaa ehituskeelualad. Eesti Maaehitusprojekt.
Tallinn, 1993.” Vastavalt töös esitatud metoodikale lähtutakse 1% tõenäosusega esinevast aasta
maksimaalsest üleujutusala piirist, milleni võib tõusta ka rüsijää. Andmed maksimaalsete
mereveetasemete kohta saadi lähimatest veemõõdupostidest, milleks Muhu puhul oli Virtsu
veemõõdupost.
Muhu vald on asunud koostama uut üldplaneeringut. Keskkonnaamet on Teinud ettepaneku uue
üldplaneeringu koostamise käigus üle vaadata 2008.a. määratud korduva üleujutusega alade
piirid. Keskkonnaameti hinnangul võib korduvat üleujutust esineda ulatuslikumalt kui 2008.a.
määratud.
Käesoleva töö eesmärgiks on kaardistada korduva üleujutusega alad Muhu saare ja suuremate
laidude rannikul lähtudes mullastikust, kõrgusandmetest ning taimestikust ning teha
üldplaneeringusse ettepanekud ehituskeeluvööndi korrigeerimiseks.

Korduv üleujutusala
Nii looduskaitseseadus kui planeerimisseadus näevad ette vajadust määrata üldplaneeringuga
korduva üleujutusega ala piirid mererannal. Kui korduva üleujutusega ala piiri ei ole määratud,
loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks ühe meetri kõrgune samakõrgusjoon. Korduva
üleujutusega mereranna piiranguvöönd, veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd koosnevad
üleujutatavast alast ja looduskaitseseaduse §-des 37–39 sätestatud vööndi laiusest. Muhu vallas
on ranna piirangu- ja ehituskeeluvööndi laiuseks 200 meetrit.
Samas ei ole ei looduskaitseseaduses ega ka planeerimisseaduses üheselt defineeritud, mida
korduva üleujutusega alana silmas peetakse ning piiri määratlemine on jäetud kohaliku
omavalitsuse ülesandeks.
Keskkonnaministeerium on oma 14.10.2009 kirjas nr 20-1/13095-2 selgitanud korduva
üleujutustega ala mõistet järgmiselt: „Korduvalt üleujutatavateks aladeks ei loeta
looduskaitseseaduse kohaselt automaatselt kõikjal rannikul olevaid alasid, vaid lähtutakse
reaalsest olukorrast looduses. Valdavalt esinevad regulaarselt üleujutatavad alad madalatel
randadel. Seega üksnes nendel juhtudel ja neis kohtades, kus tegemist on korduvalt üleujutatava
alaga, liidetakse sellele looduskaitseseaduse § 37-39 sätestatud vööndite laiused. Korduvalt
üleujutatav ala on ala, mille mullastikust ja taimestikust on võimalik järeldada, et tegemist on
pidevalt teatud kindlate perioodide järel üleujutatava alaga“.
Seega ei peaks korduva üleujutusega ala hulka arvama alasid, mis ujutatakse üle harukordsetel
juhtudel esinevate tormide või üleujutuste aegselt. Korduva üleujutusega alasid iseloomustab
sooldunud rannikumuldade ja vastavate taimekoosluste (roostik, rannaniidud jne) esinemine.
Käesolevas töös on välja selgitatud ja kaardile kantud Muhu valla mereranna korduvalt
üleujutatavad alad.

Korduva üleujutusega alade määramise metoodika
Korduva üleujutusega alade määramiseks Muhu vallas viidi läbi kaardianalüüs.
Esmalt selgitati välja sooldunud rannikumuldade levik Muhu saare ja suuremate laidude
rannikul. Üleujutuste poolt mõjutatud muldade piiritlemiseks rannikualadel võeti aluseks Eesti
1: 10 000 digitaalne mullakaart, millelt eraldati sooldunud rannikumullad:
• Arv - sooldunud veealune muld
• Ar - sooldunud primitiivne muld
• ArG - sooldunud gleimuld
• ArG1 - sooldunud turvastunud muld
Tegemist on mere poolt üleujutatavate tugevasti liigniiskete ja kergestilahustuvaid soolasid
(kloriidid, sulfaadid) sisaldavate muldadega. Sooldunud rannikumuldasid iseloomustab

massiline soolalembeste ja rannikutaimede (tuderluga, rand-õisluht, randteeleht, soomusalss jt.)
esinemine1. Analüüsi ei lisatud sooldumata rannikumuldasid, kuna nende puhul toimuvad
üleujutused vaid ekstreemsematel ilmastikuoludel, mistõttu ei ole kohane lugeda neid korduvalt
üleujutatavateks aladeks.
Päringutega eraldatud sooldunud rannikumullad liideti tervikaareaaliks mis võimaldas märkida
kaardile merevee poolt perioodiliselt mõjutatavate muldade piiri.

Joonis 1 Sooldunud rannikumuldade levik Muhu vallas

Teise etapina võrreldi sooldunud rannikumuldade liidetud andmestikku kõrgusandmete ning
taimestiku andmetega. Aluseks võeti 1m samakõrgusjoon ning ortofotod. Võrdlustulemusena
korrigeeriti korduva üleujutusega ala piiri (vt joonis 2).
Kolmanda etapina hinnati, millistel aladel on korduvast üleujutusest tingitud negatiivsete
mõjude riskid suuremad ning kus väiksemad ning jäeti kõrvale väiksema riskiga alad. Antud
etapp on vajalik, kuna ühest küljest tuleb tagada looduskaitseseaduse kohaste ranna kaitse1

https://geoportaal.maaamet.ee/docs/muld/mullakaardi_seletuskiri.pdf?t=20091211092214

eesmärkide saavutamine, kuid samas tuleb silmas pidada, et maaomanikele ei tekitataks
põhjendamatuid piirangud maaomandi kasutamisele.

Joonis 2. Korduvalt üleujutatava ala piir Muhu vallas

Riskide suuruse määramisel lähtuti eelkõige üleujutatava ala territoriaalsest ulatusest. Korduva
üleujutusega kaasnevate negatiivsete mõjude riski loeti keskmisest suuremaks kui korduv
üleujutus ulatus kaugemale kui 50 meetrit põhikaardijärgsest rannajoonest. 50 meetrise
puhverala puhul jääb üleujutusalast mõjutamata 75% ehituskeeluvööndiga hõlmatud alast (150
meetrit). Antud vahemaa on piisav tagamaks rannal asuvate looduskoosluste säilimise ning
piiramaks inimtegevusest lähtuvat kahjulikku mõju. Samuti on vahemaa küllaldane suunamaks
asustust ranna eripäradest lähtuvalt ning tagab ehitiste kaitse üleujutustest tingitud negatiivsete
mõjude eest.

Üldplaneeringu kooskõlastamise etapis tegi Keskkonnaamet ettepaneku mõningates
piirkondades korduva üleujutusala piiri korrigeerimiseks. Neljanda etapina kontrolliti
ettepanekus välja toodud alad üle ning põhjendatud juhtudel täpsustati korduva üleujutusega
alade ulatust.

Joonis 3. Korduva üleujutusega alade määramise ettepanek Muhu valla üldplaneeringule

Tulemused
Analüüsi tulemusel määratleti korduva üleujutusega aladena valdav osa Muhu saare lõuna- ja
läänerannikust ning samuti rannikuala saare idaküljel Võiküla, Lalli ja Võlla külade juures.
Korduva üleujutusega alad määrati ka Võilaiu, Suurlaiu ning Viirelaiu rannikul.

Võrreldes 2008.a. määratud korduva üleujutusega aladega on käesoleva töö raames määratud
korduva üleujutusega alad oluliselt suuremal ulatusel rannikust, kuid nende ulatus maismaale
on väiksem.
Asustust suunav mõju ei ole väga suur, kuna valdavalt laieneb ehituskeeluvöönd piirkondades,
kus juba kehtivad looduskaitselised kitsendused või kus asuvad üldplaneeringuga sätestatud
üldjuhul elamuehitust välistavad alad (raskesti ligipääsetavad alad, väärtuslikud
põllumajandusmaad). Siiski ulatub uus ehituskeeluvöönd mõningates piirkondades aladele, kus
olemasolev ja ajalooline asustusjoon on rannikule lähemal kui ehituskeeluvööndi piir. Nendes
piirkondades on asjakohane kaaluda ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemist läbi
üldplaneeringu.

Ettepanekud ehituskeeluvööndi korrigeerimiseks
2008.a. kehtestatud Muhu valla üldplaneeringu koostamise menetluses vähendati
ehituskeeluvööndi ulatust Keskkonnaministri 15.09.2008 kirja nr 16-3/7340-6 alusel.
Tulenevalt korduva üleujutusega alade täpsustamisest koostatava üldplaneeringuga, muutuvad
ehituskeeluvööndi ulatuse määramise lähteandmed, mistõttu tuleb ehituskeeluvööndi ulatuse
vähendamist taotleda uuesti ka aladel, kus varasemalt on ehituskeeluvööndit vähendatud.
Lisaks tehakse täiendavad ettepanekud mereranna ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamiseks
ajaloolistes talukohtades (aitab kaasa ajaloolise asustus- ja külastruktuuri taastamisele ja
ehitustegevuse kavandamisele külatüübist lähtuvalt); aladel, kus on kehtestatud
detailplaneering või antud ehitusõigus (õiguspäraselt menetletud planeeringu kehtestamisega
on kinnistuomanikule antud õigustatud ootus ehitusõiguse realiseerimise võimalikkuse osas);
avalikuks kasutuseks suunatud puhkemajanduse edenemiseks; sadamate tagamaal (võimaldab
sadamate kasumlikumat majandamist ja väikeettevõtluse arengut) ning piirkondades kus
olemasolevad looduslikud tingimused, asustus ning teedevõrk seda toetavad.
Järgnevates punktides on toodud ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekud ning vastavad
kaalutlused piirkondade kaupa. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute skeemid on
toodud käesoleva analüüsi lisadena

Kesse küla
1. Ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit alates Ranna-Sauna katastriüksuse
(47801:006:0171) põhjapiirist kuni Mardi katastriüksuse (47801:006:0174)
lõunapiirini 30 meetrini tavalisest veepiirist.
Nimetatud ala asub Kesselaiu maastikukaitseala Kesse küla piiranguvööndis ja piirneb
Väinamere hoiualaga. Alal paiknes ajalooliselt 6 taluga küla. Ehituskeeluvööndis on
säilinud märgid vanadest talukohtadest: vundamendid, kiviaiad, vanad puud.
Ehituskeeluvööndi vähendamise eesmärgiks on hoonestuse taastamise võimaldamine

selle algses kohas.
Piirkonna reljeef ning kõlvikute piirid toetavad ehituskeeluvööndi vähendamise
ettepanekut. Ettepanek järgib küllaltki hästi vana küla ümbritsenud kiviaeda.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega ettepanekus tehtud ulatuses tingimusel,
et hoonestatakse ainult ajaloolised talukohad.
2. Ettepanek
vähendada
ehituskeeluvööndit
Uueõue
katastriüksuse
(47801:006:0469) piires 140 meetrini tavalisest veepiirist.
Nimetatud ala asub Kesselaiu maastikukaitseala Vanaõue piiranguvööndis ja piirneb
Väinamere hoiualaga.
Ajalooliselt on Vanaõue maaüksusel ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga alal
asunud talukoht – endine majakavahi talu.
Piirkonna reljeef ning kõlvikute piirid toetavad ehituskeeluvööndi vähendamist.
Ettepaneku asukohas ulatuvad maapinna kõrgused üle 5 m merepinnast.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega ettepanekus tehtud ulatuses. Tänaseks on
ala hoonestatud ning katastriüksuse omanikel on õigustatud ootus, et õiguslik olukord
ei muutu.
Koguva ja Rootsivere külade piirkond
3. Ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit
Koguva külas Kalatsehhi
katastriüksuse (47801:001:0136) piires 20 meetrini tavalisest veepiirist.
Nimetatud ala piirneb Väikese väina hoiualaga.
Ala asub Koguva sadama vahetus läheduses. Katastriüksus on ajalooliselt olnud
hoonestatud ning tugevalt inimtegevuse poolt mõjutatud. Katastriüksusel paiknesid
kalatsehhi hooned ja paadikuur, mis tänaseks on lammutatud. Katastriüksuse osas on
kehtestatud detailplaneering (Koguva küla Kalasadama ala dp, Muhu Vallavolikogu
20.02.2009.a. otsus nr 249) ning ala on hoonestatud.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega ettepanekus tehtud ulatuses.
4. Ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit Koguva külas Rannaaia katastriüksuse
(47801:001:03102) piires sama maaüksuse läänepiirini.
Rannaaia katastriüksus asub Koguva küla keskel, olles ümbritsetud olemasolevast
hoonestusest. Katastriüksus on ajalooliselt olnud hoonestatud. Tegemist on vana
talukohaga, kus ala on olnud pikka aega inimtegevuse poolt mõjutatud. Tänaseks on
katastriüksuse osas kehtestatud detailplaneering (Koguva küla Rannaaia maaüksuse dp,
Muhu Vallavolikogu 21.11.2008.a. otsus nr 232) ning on alustatud katastriüksuse
hoonestamisega.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega Rannaaia katastriüksuse osas.

5. Ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit Rootsivere-Koguva tee (tee nr 21164)
ristumisest ehituskeeluvööndiga Koguva küla Ansu katastriüksuse piiril
(47801:001:0220) kuni Rootsivere-Koguva tee ristumiseni ehituskeeluvööndiga
Rootsivere Värava (47801:001:0282) katastriüksuse piiril kuni RootsivereKoguva teeni, välja arvatud Vahtna katastriüksuse (47801:001:0315) osas, kus
tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit 100 meetrini tavalisest
veepiirist.
Nimetatud ala piirneb lõunast Väikese väina hoiualaga.
Seoses korduva üleujutusala piiride täpsustamisega laieneb ehituskeeluvöönd
piirkonnas kuni 180 meetri võrra. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek kulgeb
mööda olemasolevat riigimaanteed, mis on looduses väga hästi tajutavaks piiriks ning
tagab et ekslikult ei ehitataks ehituskeeluvööndisse. Maanteest põhja poole jääb Arbu
maaparandussüsteem. Tegemist on kraavitatud põllumaaga, kus nii maastik kui
taimestik on juba tugevalt inimtegevuse poolt mõjutatud. Ala osas on kehtestatud
detailplaneering (Rootsivere küla Nuka, Sauna, Vana-Käspri, Suure-Andruse, Arbu,
Tiigi ja Sauna-Välja maaüksuste dp, Muhu Vallavolikogu 19.06.2012.a. otsus nr 137),
millega nähakse ette teest põhjapoole jääva ala hoonestamist.
Vahtna katastriüksus kuulub valla omandisse ja on hetkel kasutuses supluskohana.
Alale soovitakse rajada puhkeala (lauad, pingid, parkla, wc-d, linnuvaatlustorn ning
muud puhkealale vajalikud teenindavad rajatised). Ajalooliselt on katastriüksus olnud
hoonestatud ning maaüksusel asus uisusadam, mille kaudu peeti ühendust Saaremaaga.
Vahtna sadam kaotas oma olulisuse Väikese väina tammi rajamisega. Vahtna kõrtsi
koht on kantud pärandkultuuriobjektide nimekirja. Ehituskeeluvööndi vähendamine
võimaldaks puhkeala otstarbekamalt kasutada ning seeläbi ka külastajaid paremini
suunata.
6. Ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit Rootsivere küla Kuressaare metskond
1144 katastriüksuse (47801:001:0326) lõunapiirist kuni Põllu katastriüksuse
(47801:001:0024) idapiirini 50 meetrini korduva üleujutusega ala piirist.
Alal paikneb mitmeid ajaloolisi talukohti, milledest on säilinud varemed, kiviaiad,
kaevud, kelder. Talukohad on kantud ka pärandkultuuriobjektide nimekirja.
Ehituskeeluvööndi vähendamine võimaldab taastada ajaloolise asustuse. Maaüksustele
on tagatud juurdepääs Rootsivere-Koguva teelt. Hoonestuse taastamist toetab ka reljeef.
Piirkonnas tõuseb maapind järsult ning kõik ajaloolise asustuse kohad jäävad kõrgemale
2,5m samakõrgusjoonest.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6 nõustunud
ehituskeeluvööndi vähendamisega sarnases ulatuses.
Nautse küla
7. Ettepanek
vähendada
ehituskeeluvööndit
Mulgu
katastriüksusel
(47801:001:0198) ajaloolise Mulgu talukoha kiviaiaga piiratud ala ulatuses.
Tegemist on alaga, mis on ajalooliselt olnud hoonestatud ning ehituskeeluvööndi
vähendamine võimaldab taastada vana talukoha. Maaüksusel asuvad hoone varemed,

kelder, viljapuud ja piirdeaiad ning säilinud on ka juurdepääsutee.
Ettepanek järgib looduses olemasolevat kiviaeda, moodustades nii selgelt tajutava piiri
ja vähendades võimalust kogemata ehituskeelu vastu eksida. Ka reljeef toetab ala
hoonestamist. Alal jäävad maapinna kõrgused vahemikku 2-2,5 meetrit.
8. Ettepanek
vähendada
ehituskeeluvööndit
Rannaaete
katastriüksusel
(47801:007:0233) olemasolevast pinnasteest kuni hoiuala piirini ning edasi piki
kinnistu piiri kuni Koolielu katastriüksuseni (47801:007:0394).
Nimetatud ala piirneb läänest ja lõunast Väikese väina hoiualaga.
Ettepanek hõlmab nii juba hoonestatud Rannaaete õueala kui ka ajaloolisi Vesiaa,
Ürikse ja Kupitse talukohti. Maaüksusele on olemas juurdepääs ning säilinud on vanad
õueala ümbritsenud kiviaiad. Ehituskeeluvööndi vähendamine võimaldab taastada
vanad talukohad.
Ettepanek järgib nii looduslikke (pinnastee, kiviaiad) kui ka katastriüksuste piire.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega väiksemas ulatuses. Kuna aga sellisel
kujul jäid ehituskeeluvööndisse kaks ajalooliselt hoonestatud ala, siis käesoleva tööga
tehakse ettepanek ehituskeeluvööndit vähendada suuremas ulatuses.
9. Ettepanek
vähendada
ehituskeeluvööndit
Koolielu
katastriüksusest
(47801:007:0394) Auli katastriüksuseni (47801:007:0981) maaüksuste edelapiiril
kulgeva kiviaiani.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek kulgeb piki kiviaeda, mis teeb piiri looduses
hästi tajutavaks ning vähendab ohtu ehituskeelu rikkumiseks. Alale jääb kehtestatud
detailplaneering (Linnuse ja Nautse küla Eemu maaüksuste dp, Muhu Vallavolikogu
17.06.2010.a. otsus nr 55), mis näeb ette ala hoonestamise.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega ettepanekus tehtud ulatuses.
Linnuse küla
10. Ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit Silla katastriüksuse (47801:007:0578)
hoiualalt välja jääva ala ulatuses.
Nimetatud ala piirneb lõunast Väikese väina hoiualaga.
Tegemist on hoonestatud katastriüksusega. Ettepanek järgib katastriüksuse piire ning
looduskaitselisi kitsendusi.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega ettepanekus tehtud ulatuses.
11. Ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit Silla katastriüksusest (47801:007:0578)
Neo katastriüksuse (47801:007:0074) lõunapiirini Risti-Virtsu-KuivastuKuressaare teeni (47801:007:0787).

Nimetatud ala piirneb läänest Väikese väina hoiualaga. Alale jääb kohaliku kaitse all
olev objekt Presidendi allee.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek kulgeb mööda olemasolevat riigimaanteed,
mis on looduses väga hästi tajutavaks piiriks ning tagab et ekslikult ei ehitataks
ehituskeeluvööndisse.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega ettepanekus kirjeldatud ulatuses.
12. Ettepanek
vähendada
ehituskeeluvööndit
Tammiotsa
katastriüksusel
(47801:001:0618) olemasoleva pinnastee ning korduva üleujutusega ala piirini.
Nimetatud ala piirneb lõunast Väikese väina hoiualaga.
Maaüksusele soovitakse rajada puhkeala (lauad, pingid, parkla, wc-d linnuvaatlustorn
ning muud puhkealale vajalikud teenindavad rajatised) ja paatide veeskamise koht.
Maaüksus on juba praegu kasutusel puhkeotstarbeliselt. Maa-ala on kavandatud
avalikku kasutusse, mis tagab muuhulgas ka vaba juurdepääsu kallasrajale.
13. Ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit Piiri-Linnuse teeni (tee nr 4780002)
piirkonnas, kus ehituskeeluvöönd ulatub nimetatud teest põhja poole.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga hõlmatud alasse jäävad põllumaa ja
loodusliku rohumaa kõlvikud. Ehituskeeluvööndi piir kulgeb ettepaneku kohaselt
mööda olemasolevat munitsipaalteed, mis on looduses väga hästi tajutavaks piiriks
ning tagab et ekslikult ei ehitataks ehituskeeluvööndisse.
14. Ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit Kadaka-Tooma (47801:007:0949) ja
Taga-Tooma (47801:007:0948) katastriüksuste ulatuses.
Nimetatud ala kuulub kogu ulatuses Väikese väina hoiuala koosseisu.
Ettepaneku tegemisel lähtutakse katastripiiridest ning korduva üleujutusega ala piirist.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga alale jääb kehtestatud detailplaneering
(Linnuse küla Taga-Tooma dp, Muhu Vallavolikogu 21.11.2008.a. otsus nr 230), mis
näeb ette ala hoonestamise. Tänaseks on läbi viidud planeeringujärgne kruntimine ning
maa sihtotstarve on muudetud elamumaaks. Ala on hoonestamata.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega 2008. aastal määratud korduva
üleujutusala piirini, mis paikneb praegusest ettepanekust 6-38 meetrit maismaa pool.
Aljava küla
15. Ettepanek
vähendada
ehituskeeluvööndit
Mardi
katastriüksusel
(47801:007:0053) olemasolevast hoonestusest maismaa poole joonisel 4 näidatud
ulatuses.
Ettepaneku tegemisel on lähtutud maaomaniku poolt tehtud ettepanekust. Maaomanik
soovib laiendada hoonestust olemasolevast õuealast maismaa poole. Ettepanekuga

hõlmatud ala on valdavas osas kasutuses põllumaana ning piirneb kahest küljest Mardi
talu juurdepääsuteega, olles juba praegu olulisel määral inimtegevuse poolt mõjutatud.
Ettepanekut toetab nii maa senine kasutus kui reljeef. Ala jääb kõrgemale 2,5 m
samakõrgusjoonest.

Joonis 4 Ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks Aljava Mardi katastriüksusel

Pädaste küla
16. Ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit Jõe katastriüksusel (478010:007:0217)
hoiuala piirist alates kuni Vana-Kärme katastriüksuse (478010:007:0972)
idapiirini kuni Jõe tänavani (tee nr 4780222).
Nimetatud ala piirneb läänest Väikese väina hoiualaga.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek kulgeb mööda olemasolevat ajaloolist teed
(Jõe tänav), mis on looduses väga hästi tajutavaks piiriks ning tagab et ekslikult ei
ehitataks ehituskeeluvööndisse. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga
hõlmatud alasse jäävad valdavalt haritava põllumaa ja loodusliku rohumaa kõlvikud.
Ala hõlmab ka ajaloolise Jõe talu õuemaad.

17. Ettepanek
vähendada ehituskeeluvööndit
Kärme katastriüksusest
(47801:007:0362) kuni Rehemäe katastriüksuseni (47801:007:0649) merepoolse
kiviaiani.
Ettepanek järgib väljakujunenud asustusjoont ning kõlvikupiire. Valdavas osas oleks
ehituskeeluvööndi piiriks olemasolev kiviaed, mis on looduses selgesti tajutav piir, mis
vähendab võimalust, et ekslikult ehitataks ehituskeeluvööndisse.
18. Ettepanek
vähendada
ehituskeeluvööndit
Rehemäe
katastriüksusest
(47801:007:0649) kuni Lautri (47801:007:0872) katastriüksuseni olemasoleva
pinnasteeni.
Ettepanek järgib väljakujunenud asustusjoont ning kõlvikupiire. Valdavas osas on
ettepaneku kohaselt ehituskeeluvööndi piiriks olemasolev pinnastee, mis on looduses
selgesti tajutav piir, vähendades võimalust, et ekslikult ehitatakse
ehituskeeluvööndisse.
19. Ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit hoiuala piirini Lautri (47801:007:0872)
katastriüksusest kuni Uie-Kudjape (47801:007:0126) katastriüksusel hoiuala ja
ehituskeeluvööndi ristumiseni va järgmistes kohtades, kus ehituskeeluvööndi
vähendamise ettepanek tehakse järgnevalt:
i. Taga-Laasikse katastriüksuse idaosas 20 meetri ulatuses kuni 130
meetrini põhikaardijärgsest rannajoonest Keskkonnaameti
21.11.2014 kirjas nr HLS 14-4/14/23542-2 toodud tingimustel.
Ettepanek on esitatud lähtudes maaomaniku soovist rajada
poollooduslike koosluste hooldamiseks ja taastamiseks toetav
väikeehitis. Keskkonnaamet on andnud 21.11.2014 kirjas nr HLS 144/14/23542-2 põhimõttelise nõusoleku ja tingimused väikeehitise
rajamiseks.
ii. Kadakamäe katastriüksusel (47801:007:0617) kiviaiaga piiratud ala
ulatuses. Tegemist on ajalooliselt hoonestatud alaga ning
ehituskeeluvööndi vähendamine võimaldab vana talukoha taastamist.
Alale on juurdepääs mööda olemasolevat pinnasteed. Keskkonnaamet on
oma 14.03.2019 kirjas nr 6-5/19/46-3 asunud seisuskohale, et hoiuala
kaitsekorrast tulenevalt nõustuks Keskkonnaamet ajaloolise talukoha
taastamisega Kadakamäe katastriüksusel.
Ala piirneb Väikese väina hoiualaga. Hoiuala piir järgib pinnasteid ning kiviaedasid,
mistõttu on looduses hästi jälgitav. Hoiualast välja jääv ala on juba praegu tugevalt
inimtegevuse poolt mõjutatud. Valdavalt on tegemist põllumajanduslikus kasutuses
oleva maaga. Väljakujunenud hoonestus paikneb põllumassiivi servaalal. Nimetatud
alasse jääb mitu ajaloolist talukohta, kus hoonestus on hävinenud. Säilinud on kiviaiad
ja hoonete varemed. Ehituskeeluvööndi ulatust vähendades on võimalik vanade
talukohtade taastamine. Samuti võimaldab see uute üksikmajapidamiste rajamist
lähtudes väljakujunenud külastruktuurist.

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga alal on kehtestatud kaks
detailplaneeringut, millega on vähendatud ehituskeeluvööndit. Pädaste Lahe
(47801:007:0873) ja Aerga (47801:007:0613) maaüksuste osas vähendati
ehituskeeluvööndit detailplaneeringu joonisel esitatud kruntide pos 1 ja 3
hoonestusalade ulatuses. (Pädaste Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga mü dp, Muhu
Vallavolikogu 17.05.2017 otsus nr 213, Keskkonnameti 03.03.2017 kiri nr nr 713/17/1212-2). Pädaste Kadaka katastriüksusel (47801:001:0742) vähendati
ehituskeeluvööndit maaüksust läbiva kiviaiani maksimaalselt 160 meetrini tavalisest
veepiirist (Pädaste Kadaka mü dp, Muhu Vallavolikogu 16.08.2017 otsus nr 220,
Keskkonnaameti 15.05.2017 kiri nr 7-13/17/2814-3).Detailplaneeringutega nähakse
ette alade hoonestamist üksikmajapidamistega. Detailplaneeringuid on asutud ellu
viima.

Simiste küla
20. Vana-Tähvena
katastriüksusest
(47801:008:0002)
kuni
Adja-Kaistu
katastriüksuse (47801:001:0721) lõunapiirini hoiuala piirini. Edasi piki ida-lääne
suunalist kiviaeda kuni ehituskeeluvööndi piirini.
Ala piirneb Väikese väina hoiualaga.
Ettepanek järgib olemasolevat ja ajaloolist hoonestusjoont, kõlviku- ja katastriüksuse
piire ning on looduses hästi tajutav (olemasolev tee, kiviaiad).
21. Pääsusilma katastriüksuse (47801:001:0617) põhjapiirist kuni Kõrkja-Lahe
katastriüksuse (47801:008:0250) lõunapiirini 200 meetrini põhikaardijärgsest
rannajoonest.
Tegemist on suure ehitussurvega alaga, kus on kehtestatud mitmed detailplaneeringud
ning on väljastatud ka ehituslubasid üksikmajapidamiste rajamiseks. Sellest lähtuvalt
on viidud läbi maaüksuste kruntimine ning rajatud juurdepääsuteed. Korduva
üleujutusala määramisega rannikul laienes ehituskeeluvöönd, mistõttu sattusid
ehituskeeluvööndisse alad kus ehitustegevusega on juba alustatud.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut toetavad ka piirkonna reljeef ja taimestik.
Üleujutuste poolt mõjutatav ala rannikul ei ole ulatuslik. Ehituskeeluvööndi
vähendamise ettepaneku piiril jäävad maapinna kõrgused ca 2 m juurde merepinnast.
Ala on kaetud männimetsaga. Alale on rajatud tee ning kavandatud tehnovõrgud.
22. Uue-Mardi (47801:008:0194) ja Poolsaare (47801:008:0114) katastriüksuste
põhjapiiril oleva kiviaiani.
Ettepanek järgib looduses olemasolevat ning selgesti eristuvat piiri, milleks on
olemasolev kiviaed.
23. Rannametsa katastriüksuse (47801:001:0388) lõunapiirist kuni Muuluka
katastriüksuse põhjapiirini (47801:001:0616) 155 meetrini põhikaardijärgsest
rannajoonest.

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemisel lähtutakse eelkõige tänaseks
juba kavandatud ehitustegevusest aga ka planeeringumenetluse käigus esitatud
ettepanekust. Tegemist on suure ehitussurvega alaga, kus on kehtestatud mitmed
detailplaneeringud ning on väljastatud ka ehituslubasid üksikmajapidamiste
rajamiseks. Sellest lähtuvalt on viidud läbi maaüksuste kruntimine ning rajatud
juurdepääsuteed. Rannajoone muutustest tulenevalt ning korduva üleujutusala
määramisega on laienenud ehituskeeluvöönd, mistõttu sattusid ehituskeeluvööndisse
alad kus ehitustegevusega on juba alustatud või kus isikutel on ootus, et nad ehitada
saavad.
24. Põllumetsa katastriüksuse (47801:001:0490) idapiirini.
Ettepaneku eesmärgiks on arendada Lõunaranna sadama tagalat võimaldamaks
sadama-ala mitmekülgselt kasutada ning anda piirkonnale lisaväärtusi. Alale on hea
juurdepääs.
Sadama puhul on tegemist oluliselt inimmõjutatud tehisrannaga, millel
ehituskeeluvööndi vähendamine ei too kaasa olulist täiendavat negatiivset mõju.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega ettepanekus kirjeldatud ulatuses.
25. Andruse katastriüksuse (47801:008:0016) lõunapiirist Tähvena katastriüksuse
põhjapiirini (47801:008:0235) kuni hoiuala piirini ning edasi kuni Lahe
katastriüksuse (47801:008:0269) põhjapiirini olemasoleva kiviaiani.
Ala piirneb idast Väikese väina hoiualaga.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek järgib hoiuala piiri, olemasolevaid
kõlvikupiire ning kiviaedasid, mistõttu on piir looduses hästi hoomatav.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga kaetud ala hõlmab peamiselt
madalaboniteedilisi põlumaid ning looduslikke rohumaid. Alale jääb ka ajalooline
talukoht, mille taastamist ehituskeeluvööndi vähendamine võimaldab.
Ettepanekuga hõlmatud alal on kehtestatud Valka ja Valka-Lepiku maaüksuste
detailplaneering (üle vaadatud ja jõusse jäetud Muhu Vallavolikogu 20.06.2000.a.
otsusega nr 35). Detailplaneeringuga nähakse ette ala kruntimine ja hoonestamine.
Planeeringut on asutud ellu viima ja maaüksused on krunditud. Planeeringujärgset
hoonestust rajatud ei ole.
26. Simiste külateeni alal, kus ehituskeeluvöönd ulatub sellest põhja poole ning
Ranna (47801:008:0194), Kalda (47801:008:0137) ja Kalda (47801:008:0130)
katastriüksuste osas kiviaedadega piiritletud alade osas.
Ala piirneb idast Väikese Väina hoiualaga
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemisel on lähtutud eelkõige ajaloolisest
hoonestusest ning olemasolevatest õuealadest, kõlvikupiiridest ja kiviaedadest.
Tegemist on juba praegu inimtegevuse poolt mõjutatud alaga (õuealad, põllumaa).

Rässa küla
27. Saadu maaüksuse (47801:006:0468) lõunapiiri ja sellega paralleelselt kulgeva
mõttelise piiri vahel 100 m laiuselt põhja-lõuna suunalise kiviaiani.
Ala jääb osaliselt Väikese väina hoiualale.
Ettepaneku eesmärgiks on ajaloolise taluhoonestuse taastamise võimaldamine algses
kohas. Tulenevalt kinnistu piiridest ei ole võimalik ehitada ehituskeeluvööndist välja
poole.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega samal alal 60 meetrini tavalisest
veepiirist. Tulenevalt rannajoone nihkumisest jääb 60 meetrit aga alasse, mis võib
ebasoodsate mõjude kokkulangemisel jääda ajuvee mõju alla. Samuti on selliselt
määratud vööndit looduses raske aduda, mistõttu on käesoleva ettepaneku puhul
lähtutud olemasolevast kiviaiast, mis eeldatavalt piiras ajaloolist õueala ning kus
maapinna kõrgused jäävad üle 2 m.
28. Põlluotsa katastriüksuse (47801:006:0295) põhjapiirist Saare katastriüksuse
(47801:008:0732) keskosani kuni kehtiva hoiuala piirini. Edasi Saare
katastriüksuse (47801:008:0732) keskosast kuni Kalda katastriüksuse
(47801:008:0345) keskosani olemasoleva (merepoolseima) kiviaiani ja sealt edasi
Härma katastriüksusel (47801:008:0317) hoiuala ja ehituskeeluvööndi piiride
ristumiseni kehtiva hoiuala piirini.
Ala piirneb läänest Väikese väina hoiualaga.
Ettepaneku tegemisel on lähtutud väljakujunenud ja kavandatud hoonestusest. Alal on
kehtestatud mitmed detailplaneeringud. On väljakujunenud teedevõrk ning
olemasolevad
tehnovõrgud.
Ettepaneku alasse jääb ka Kalda katastriüksusel asunud ajalooline talukoht, mille
taastamist ehituskeeluvööndi vähendamine võimaldab. Ilma ehituskeeluvööndit
vähendamata ei ole Kalda katastriüksusele võimalik ehitada.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega antud piirkonnas Põlluotsa
katastriüksuse põhjapiirist kuni Lahenurga katastriüksuse lõunapiirini 130 meetrini
veepiirist. Kuna selliselt määratud ehituskeeluvööndit on looduses keerukas aduda
täpsustatakse ettepanekut lähtudes olemasolevatest kõlvikupiiridest ning kiviaedadest.
Ettepanek arvestab ka hoiuala ulatust.
29. Ehituskeeluvööndi ristumisest Juula tee (tee nr 4780367) ning hoiuala piiriga
Härma katastriüksuse (47801:008:0317) idaosas kuni hoiuala piiri ning
ehituskeeluvööndi ristumiseni Ingli katastriüksuse (47801:008:0407) idapiiril
kehtiva hoiuala piirini.
Ala piirneb läänest ja lõunast Väikese väina hoiualaga.
Ettepaneku tegemisel on lähtutud eelkõige kehtivast detailplaneeringust. Rässa küla
Ritsu detailplaneering on kehtestatud Muhu Vallavolikogu 26.09.2000 otsusega nr 46.

Planeeringut on asutud ellu viima – maa-ala on krunditud ja osaliselt hoonestatud.
Rajatud on juurdepääsuteed ning osaliselt tehnovõrgud.
30. Lautri (47801:008:0340) ja Vesiaia (47801:008:0330) katastriüksustel ajaloolise
Vesiaia talukoha ja olemasoleva hoonestuse alal joonisel 5 märgitud ulatuses.
Ettepaneku alal asub ajalooline talukoht, millest on säilinud veskijalg ning hoone
varemed. Ajalooline õuala on piiratud kiviaiaga. Olemasoleva Lautri katastriüksuse
osas tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit nii, et hoonestust on võimalik
laiendada olemasolevast õuealast põhja poole (merest kaugemale).
Alale on olemas juurdepääs mööda olemasolevat teed.

Joonis 5. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek Rässa küla Lautri ja Vesiaia
katastriüksustel
Võiküla
31. Kalaranna katastriüksuse (47801:008:0643) läänepiirist Panga katastriüksuse
(47801:008:0596) põhjapiirini kuni olemasoleva kiviaiani.

Alal on kehtestatud Võiküla Ranna detailplaneering (Muhu Vallavolikogu
20.04.2007.a. otsus nr 128, millega nähti ette Ranna katastriüksuse kruntimist ning
üksikelamute rajamist). Tänaseks on asutud detailplaneeringut ellu viima. Ala on
krunditud ning määratud elamumaa sihtotstarbega maaks. Samuti on elamumaa
sihtotstarbega Uuelu (47801:008:0557), Rannaveere (47801:008:0541), Rannakadaka
(47801:008:0537) ja Rannaääre (47801:008:0539) katastriüksused. Tulenevalt korduva
üleujutusala määramisest rannikul jäävad kõik eelnimetatud katastriüksused kogu
ulatuses ehituskeeluvööndisse, mistõttu ei ole neile võimalik ilma ehituskeeluvööndit
vähendamata ehitada.
Ettepaneku piiritlemisel on lähtutud maaomanike õigustatud ootusest, et nad saavad
oma maad määratud sihtotstarbel kasutada ning olemasolevatest kiviaedadest, mis on
looduses headeks orientiirideks vähendamaks võimalust, et ehituskeeluvööndisse
kogemata ehitatakse. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga hõlmatud ala on
valdavalt kasutuses oleva põllumaa või kadastikega kaetud ala.
Ettepaneku tegemisel on lähtutud varasemalt antud ehitusõigusest, kehtestatud ja
menetluses detailplaneeringutest ning looduses hästitajutavatest piiridest (kiviaiad).
32. Toomi katastriüksuse (47801:008:0123) ulatuses kuni 200 meetrini
põhikaardijärgsest rannajoonest.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku puhul on lähtutud asjaolust, et Toomi
katastriüksuse osas on koostamisel detailplaneering, kus lahenduse koostamisel on
lähtutud seadusjärgsest 200m ulatusega ehituskeeluvööndist. Arvestades kavandatud
tegevuse väikest mahtu (planeeringuga kavandatakse ranna äärde kahe
üksikmajapidamise rajamist), võib eeldada, detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne
olulist negatiivset mõju ranna kaitse eesmärkidele.
33. Roo katastriüksuse (47801:008:0617) läänepiirini.
Ettepaneku tegemisel on lähtutud Roo katastriüksuse olemasolevast kasutusotstarbest.
Roo katastriüksus on kogu ulatuses elamumaa sihtotstarbega. Katastriüksus on
hoonestatud ja rajatud on juurdepääsutee.

Igaküla
34. Eku katastriüksusel (47801:001:0751) kiviaiaga piiratud ala ulatuses.
Ala asub Väikese väina hoiualal.
Ehituskeeluvööndi vähendamise eesmärk on puhkeala kavandamine. Tegemist on
ajaloolise talukoha õuealaga, kus on säilinud taluõue puud, kiviaiad, keldri ja hoonete
varemed. Alale ei soovita rajada hoonestust, küll aga matkaraja puhkekoha tarbeks
vajalikke rajatisi (lauad, pingid, infotahvel, prügikastid jms).

Keskkonnaamet on oma 14.03.2019 kirjas nr 6-5/19/46-3 asunud seisukohale, et
kavandatud tegevusi võimalik teostada nii, et Väikese väina hoiuala kaitse-eesmärke ei
kahjustata (näiteks kavandatakse puhkekoha rajatised varemete asukohta).
Ehituskeeluvööndi vähendamist katastriüksusel toetab ka reljeef. Ala jääb 2,5 meetri
samakõrgusjoonest maismaa poole.
Paenase küla
35. Paenase külas Mere-Kraavi maaüksuse (47801:002:0010) endise taluhoonestuse
asukohas 70 meetri laiuselt ca 250 meetrini tavalisest veepiirist.
Tegemist on alaga, mis on ajalooliselt olnud hoonestatud ning ehituskeeluvööndi
vähendamine võimaldab taastada vana talukoha. Maaüksusel asuvad hoonete varemed.
Juurdepääs on mööda olemasolevat pinnasteed.

Rannaküla
36. Vana-Vesiaia (47801:002:0089), Viherpuu (47801:002:0399) ja Vigalamäe
(478010:002:0134) katastriüksuste õuealade merepoolse piirini, sealt edasi Värava
katastriüksusest (47801:002:0355) Kraavisuu katastriüksuse (47801:002:0337)
keskosani olemasoleva kiviaiani ning edasi piki hoiuala piiriks olevat pinnasteed
kuni selle ristumiseni ehituskeeluvööndiga Uue-Kääru katastriüksusel
(47801:002:0320)
Ala piirneb idast Väinamere hoiualaga.
Ettepaneku tegemisel on lähtutud olemasolevast asustusjoonest, kehtestatud
detailplaneeringust, kõlvikupiiridest ning looduses hästi tajutavatest maamärkidest.
Alal on kehtestatud Rannaküla Lumikellukese detailplaneering (Muhu Vallavolikogu
23.11.2011.otsus nr 118), millega nähti ette kahe üksikelamu rajamine. Planeeringut
on asutud ellu viima.

Nõmmküla
37. 30 meetrini tavalisest veepiirist Toomu-Mihkli katastriüksuse (47801:003:0460)
lõunapiirist kuni Kalatööstuse katastriüksuse (47801:003:0185) idapiirini.
Ehituskeeluvööndi vähendamise eesmärk on endise Seanina kalatööstuse arendamine
puhkemajanduslikel eesmärkidel. Tänaseks on valdav osa kinnistul olnud hoonetest
lammutatud. Säilinud on üksikud hooned ja amortiseerunud rajatised.
Alal on kehtestatud Kalatööstuse ja Toomu-Mihkli detailplaneering (Muhu
Vallavolikogu 19.06.2012 otsus nr 138).
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega antud piirkonnas.
Ehituskeeluvööndi vähendamise mõju taimestikule ja looduskooslustele on väike, kuna
tegemist on oluliselt inimtegevusest mõjutatud alaga.

38. Kõrkja katastriüksusel (47801:003:0012) 100 meetrini põhikaardijärgsest
rannajoonest, seejärel Võrkaia sadama tagala ulatuses ja edasi piki Ranna
katastriüksusel (47801:003:0017) olemasolevat kiviaeda kuni selle ristumiseni
kehtiva ehituskeeluvööndiga.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku puhul on lähtutud vajadusest võimaldada
Võrkaia sadama mitmekülgset arengut ning lähtutud juba olemasolevast asustusest
ning kõlvikupiiridest. Alale on hea olemasolev juurdepääs.
Sadama puhul on tegemist oluliselt inimmõjutatud tehisrannaga, millel
ehituskeeluvööndi vähendamine ei too kaasa olulist täiendavat negatiivset mõju.
39. Muda-Saadu (47801:003:0617) ja Muda (47801:003:0059) katastriüksustel
olemasolevate õuemaade ja nendevahelise ala ulatuses kuni olemasoleva kiviaiani.
Ala piirneb idast Väinamere hoiualaga.
Ettepaneku tegemisel on lähtutud väljakujunenud hoonestuse joonest ning
juurdepääsuvõimalustest. Ettepanek järgib looduses hästi tajutavaid piire (kiviaed,
kõlvikupiirid).

Kallaste küla

Joonis 6. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek Kallaste sadama tagamaal

40. Kallaste sadama tagamaa joonisel 6 esitatud ulatuses.

Ala piirneb läänest Väinamere hoiualaga.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku puhul on lähtutud vajadusest võimaldada
Kallaste sadama mitmekülgset arengut ning lähtutud juba olemasolevast asustusest
ning kõlvikupiiridest. Ehituskeeluvööndi vähendamine võimaldab sadama-alale anda
lisafunktsioone. Alale on hea juurdepääs.
Sadama puhul on tegemist oluliselt inimmõjutatud tehisrannaga, millel
ehituskeeluvööndi vähendamine ei too kaasa olulist täiendavat negatiivset mõju.
41. Kallaste külas Lautri katastriüksuse (47801:003:0318) ning nimetatud
katastriüksuse ja ehituskeeluvööndi piiri vahele jääva ala ulatuses 120 meetrini
põhikaardijärgsest rannajoonest.
Alal on kehtestatud Lautri katastriüksuse detailplaneering (Muhu Vallavolikogu
23.01.2009 otsus nr 246), mille eesmärgiks oli ühe majapidamise rajamine. Planeering
on suures osas elluviidud.
Varasemalt on Keskkonnaminister oma 15.09.2008.a. kirjaga nr 16-3/7340-6
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega Lautri katastriüksuse korras.
Lalli küla
42. Sadama katastriüksuse (47801:005:0465) ulatuses olemasoleva pinnasteeni, kuid
mitte kaugemale kui veekaitsevöönd.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku puhul on lähtutud vajadusest võimaldada
Lalli sadama mitmekülgset arengut ning arvesse võetud kõlvikute piire.
Ehituskeeluvööndi vähendamine võimaldab sadama-alale anda lisafunktsioone. Alale
on hea juurdepääs.
Sadama puhul on tegemist oluliselt inimtegevuse poolt mõjutatud tehisrannaga, millel
ehituskeeluvööndi vähendamine ei too kaasa olulist täiendavat negatiivset mõju.
43. Mihkli katastriüksuse (47801:005:0292) idapiiril kehtiva ehituskeeluvööndi joone
ja olemasoleva kiviaia ristumisest piki kiviaeda kuni Roosna teeni, edasi piki
Roosna teed kuni Uuetoa katastriüksuse (47801:005:0415) õueala piirini, edasi
piki õueala ja kõlviku piire kuni Lõetsa-Lalli teeni.
Ala piirneb idast ja lõunast Rannaniidi hoiualaga.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemisel on lähtutud väljakujunenud
hoonestuse joonest, kõlvikupiiridest ning juurdepääsuvõimalustest. Ettepanek järgib
looduses hästi tuvastatavat piiri, milleks on olemasolev tee ja kiviaed. Ettepanekuga
hõlmatud alale jääb valdavalt juba hoonestatud ala või põllumaa, mis juba on
inimtegevuse poolt tugevasti mõjutatud, seega ei oma ehituskeeluvööndi vähendamine
olulist negatiivset mõju.

Võlla ja Tusti külad

44. Argo katastriüksuse (47801:006:0367) loodepiiri ristumisest ehituskeeluvööndiga,
piki kiviaeda kuni Võlla külateeni va Õie katastriüksuse (47801:006:0370) osas,
kus ehituskeeluvööndit vähendatakse täiendavalt õueala ulatuses.
Ala piirneb idast Väinamere hoiualaga. Hoonestatud Õie katastriüksus asub hoiualal.
Ehituskeeluvööndi ettepaneku tegemisel on lähtutud maaomaniku soovist,
külvikupiiridest ning looduses hästi tajutavatest piiridest (kiviaiad). Ehituskeeluvööndi
vähendamise ettepanek on tehtud nii, et see hõlmaks varasemalt inimtegevuse poolt
mõjutatud alasid (põllumaa, õueala), ning vähem mõjutatud alad jääks keeluvööndisse.
45. Piki Võlla külateed kuni Vana-Jüri katastriüksusel (47801:006:0229) asuva
Sadama katastriüksuse juurdepääsuteeks oleva pinnasteeni. Edasi piki nimetatud
teed Vana-Jüri katastriüksuse idapiiril asuva kiviaiani. Edasi piki Kristiini
(47801:008:0485) ja Sadama-Kristiini (47801:008:0666) katastriüksuste
põhjapiiri nimetatud katastriüksuste ulatuses.
Ala piirneb idast ja põhjast Väinamere hoiualaga.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemisel on lähtutud väljakujunenud
hoonestuse joonest, kõlvikupiiridest ning juurdepääsuvõimalustest. Ettepanek järgib
looduses hästi tuvastatavat piiri, milleks on olemasolevad teed ja kiviaiad.
Ettepanekuga hõlmatud alale jääb valdavalt juba hoonestatud ala või põllumaa, mis on
inimtegevuse poolt tugevasti mõjutatud, seega ei oma ehituskeeluvööndi vähendamine
olulist negatiivset mõju.
Kuivastu küla
46. Merevälja
katastriüksuse
(47801:008:0147)
lõunapiiri
ristumisest
ehituskeeluvööndiga, piki kinnistu lõunapiiri kuni selle ristumiseni pinnasteega.
Edasi piki nimetatud teed ja selle mõttelist pikendust kuni Kuivastu hotelli
katastriüksuseni (47801:008:0278). Edasi piki Kuivastu hotelli katastriüksuse
idapiiri ning Kuivastu hotelli, Kuivastu sadama (47801:008:0258), Tõnise
(47801:008:0255) ja Juurika (47801:008:0254) katastriüksustel asuvat teed kuni
selle ristumiseni ehituskeeluvööndiga.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemise eesmärk on sadama ja selle
lähiümbruse mitmekülgsema arengu võimaldamiseks. Ettepaneku tegemisel on
lähtutud olemasolevast teedevõrgust ning asustusest. Ettepanekuga hõlmatud ala on
juba praegu tugevalt inimtegevuse poolt mõjutatud. Piirkonnas on olemasolevad teed
ja tehnovõrgud.
47. Tammikülje (47801:008:0685) katastriüksuse põhjapiirist 210 meetri ulatuses
lõuna suunas 200 meetrini põhikaardijärgsest rannajoonest.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemisel on lähtutud olemasolevast
asustusest. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga alale jääb kehtestatud
detailplaneering (Kuivastu küla Tammikülje dp, Muhu Vallavolikogu 15.03.2017.a.
otsus nr 203), mis näeb ette ala hoonestamise.

Ehituskeeluvööndi vähendamist toetab olemasolev reljeef. Kuigi rannikul esineb
korduvat üleujutust, tõuseb maapind sisemaa pool kiiresti, ulatudes 3,5-4 meetrini
merepinnast.
48. Kuivastu külas Jõe maaüksuse (47801:006:0008) endise taluhoonestuse asukohas
50 meetri laiuselt 70 meetrini tavalisest veepiirist.
Jõe kinnistul asub endine talukoht, millest on säilinud kelder, aida ja elamu
vundamendid ning õunapuud. Endine talukoht asub kasutuses oleva põllumaa ääres.
Taluhoonestus soovitakse taastada algses kohas. Vana taluhoone vundament asub
merepinnast ca 2,5-3 m kõrgusel, aida vundament 4 m kõrgusel, mistõttu üleujutusrisk
on väga väike või puudub. Jõe kinnistul ehituskeeluvööndist välja jääv ala on soine ja
ehitustegevuseks sobimatu. Jõe katastriüksusele on olemasolev juurdepääs avaliku
kasutusega teelt.
Keskkonnaamet on varasemalt oma 27.08.2009 kirjaga nr HLS 14-9/21822-3 andnud
nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks ettepanekus tehtud ulatuses.

Kokkuvõte
Käesolev analüüs on valminud paralleelselt Muhu valla üldplaneeringu koostamisega ja töö
peamiseks eesmärgiks oli kaardistada korduva üleujutusega alad Muhu valla rannikul ning teha
ettepanekud ehituskeeluvööndi korrigeerimiseks.
Töö käigus kaardistati Muhu valla mererannal alad, kus võib esineda korduva üleujutusega
alasid ning analüüsides olemasolevat ja väljakujunenud asustust ning looduskeskkonda, tehti
ettepanekud ehituskeeluvööndi vähendamiseks üldplaneeringus.
Käesolev töö on abimaterjaliks koostatava Muhu valla üldplaneeringus võimaliku
ehituskeeluvööndi muutmisettepaneku esitamiseks.
Valminud töö eesmärk ei ole hoonestuse suunamine rannikualale, vaid ajalooliselt
väljakujunenud ja juba kasutuses olevate aladel ehitustegevuse võimaldamine ja lihtsustamine.
Ettepanekuga hõlmatud aladel on soovituslik jätkata piirkonnale iseloomuliku külastruktuuri
toetava hoonestuse rajamisega ning ajalooliste talukohtade taastamisega. Muhu vald on
hajaasustusega piirkond, kus elamukruntide minimaalseks krundisuuruseks on üldjuhul 1 ha.
Seega ei saa ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekutega aladel toimuda tiheda hoonestuse
kavandamist ja võib eeldada, et ehituskeeluvööndi vähendamise korral ei avaldu olulist
negatiivset mõju rannal asuvate looduskoosluste säilimisele. Inimtegevusest ei lähtu eeldatavalt
kahjulikku mõju planeeringuala rannapiirkonnale. Planeeringulahendus arvestab ranna
eripäraga ning vaba liikumine ja juurdepääs rannal on tagatud. Ehituskeeluvööndi vähendamine
planeeringualal eeltoodud ettepanekutes toodud ulatuses ei avalda olulist negatiivset mõju
ranna kaitseeesmärkidele.

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 1 skeem
M 1:5000

Ranna-Sauna

Jaani-Rihardi

Uue-Mardi
Uuelu

Vatteri
Jaani-Andruse
Aadu

Jaani

Jaani-Aadu

Jaani-Aadu
2,5

Jaani-Aadu

7,5
1

5

Mardi

2,5

Uuelu
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 1
Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 2 skeem
M 1:5000

15

,5
12

Karjalasma metskond 155

10

7,5

Vanaõue

5
Uueõue

2,5
1

Rannaõue
Karjalasma metskond 64

Kessu tulepaak 802
5
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 2
Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 3 ja 4 skeemid
M 1:5000

Põllu-Andruse
Põlluvälja

Muhu-Kala
Tõnise

10

Andruse
Rannamäe tee

Juhani
Kalatsehhi

Pärdi
Kunstitalli

Rannamäe
Välja

Muhu muuseum
Hansu

Rannaaia
Mihkli

1

2,5

Laasu

Koguva külatee

5

7,5

Tiigi

Käspri

Muuseumi parkla

Veski

Vana-Käspri

Jürna

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 3
Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon

Ansu

põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala

Suure-Andruse

Hoiuala
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 4Uuemetsa

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 5 skeem
M 1:8000

Jaagutoa

Uuelu-Mare

5

Niidu

Sumari
Vana-Käspri

2,5

Tooma
Ansu
Nuka
Sauna

Tiigi

Kästiku-Laasu

Vana-Käspri
Suure-Andruse

Sauna-Välja

Arbu

Nuka
Sauna

Laasu

Vanatoa

Vana-Käspri

Kuuse

Suure-Andruse
Vanatoa

1
Runni-Mihkli

Kuressaare metskond 1145
Ansu-Jaani
Vahtna

Värava
Mereääre
Porsa

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 5
Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 6 ja 7 skeemid
M 1:5000
Mulgu
Runni
5

Kääru

5

Matsi
Veski

Kääru

Jaagu-Tooma

Põllu

Põllu

Lagendiku

2,5
Uuetoa

Kuressaare metskond 1144

1

Tammiku

Kalevi
Kaasiku

Jaani

Lepiku

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 6
Kästiku-Mihkli

Veski

Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir

Jüri-Matsi

samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir

Helde

Kästiku-Jaagu

katastripiirid

Salu-Jaani

Kaitseala
Hoiuala

Jaagu-Tooma

ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 7

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 8, 9, 10 ja 11 skeem
M 1:8000

Jaani

Koolielu

Laasu

7,5

5
Tiri

Mäe

Pärdi

Matsi

Riimi

Eeru

Tiri

Rõtu

Mäe

Koolielu
Rannaaete
2,5

Koolielu

Kadakaranna
Kadakaranna

Salu-Mihkli

Nautse külatee

Silla

Luige

Kaasiku

1

Kadakaranna

Salu-Jaani

Auli
Nautse bussiootekoda

Eemu
Vaino

Tuulegi

Eemu-Lauri

Eemu tuulik

Vanaelu

Muhu maalinna tee

Villemi
Roo

Luige

Läänelaasu

Jaani
Silla

Eemu-Lauri
Eemu

Piiri-Aadu

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 8

Jaani
Randmetsa

Nurga

Uus-Pärna

Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir

Vanaelu

Neo

katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 9
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 11
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 10

Vanaelu

2,5

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 12 skeem
M 1:5000

Maastiku

2,5

Vanaelu

2,5

Heinamaa
Rooraja
Platsi

Sillapea

1
21183 Vana tammi tee
Tammiotsa

Vana-Saadu

10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 12
Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 13 skeem
M 1:5000

Vaino

Linnamäe
Rannamäe
Uuelu

Jaani
Laasu

2,5
Eemu-Lauri

Jaagu

Tõnise
Ranna

Rannaääre

Eemu

Veskiaia
Haha
Veski
Uue-Tõnu

Saare

1
Randmetsa
Nurga

Lõpe

Vanaelu

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 13

2,5
Ehituskeeluvöönd

Maastiku

Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon

Salu-Matsi

põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid

Heinamaa

Kaitseala
Hoiuala

Sillapea

Rooraja
Kase

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 14 skeem
M 1:5000
Salu-Jaani

Neo

Tõnu
Lõhmussalu

5
Saadu

Vana-Saadu

Kadaka

Salu-Mihkli

Kadaka-Tooma

2,5
Salu-Jaani
Taga-Tooma

1

Salu-Matsi

Tuulegi

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 14

Karjalasma metskond 150

Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala

Salu-Matsi

Linga

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 15 skeem
M 1:5000
Matsi

Nurme-Aljava tee

Kadariku

Mihkli-Mardi

Jüri

1
Jüri

Matsi
Matsi

Matsi

Mihkli-Mardi
Mihkli

2,5

2,5

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 16, 17 ja 18 skeem
M 1:8000

Männiku

Põllu

Pärna

5
Aarni
Pädastemõisa
Olevi

Jõe

Pädastemõisa

2,5
Laidu

Künka

Kärme

1

Vanavälja

Pädaste mõisahoone

Aidromäe

Vana-Kärme
Mõisa viljaait

Leena

Mõisaviljaaida

Rehe

Rehemäe
Veski
Laine

Olevi

Uuetoa

Laasikse
Lahe

Laasikse-Nuka
Ehituskeeluvöönd

Väike-Laasikse

Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon

Taga-Laasikse

põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid

Uuetoa

Kaitseala

Laasikse-Laiu
Hoiuala
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 16
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 17
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 18
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 19 skeem
M 1:8000

Karjaaru
Uue-Värava
Humalaaia

5

Vanavälja
Aidromäe

Saadu

5Jaagu-Põllu

Peedu
Kuusiku

Oru

Leena

Jaagu
Keskpõllu

Niidi
Kuusiku

2,5

Rehemäe
Veski

Uie-Kudjape

Mäe

Laine
Mäeääre

Keskküla

Uuetoa

Kadakamäe
Laasikse
Lahe
Mäetamme
Kadaka

Villemi

Laasikse-Nuka
Kadaka

Väike-Laasikse

1
Jaani

Kadakaranna

Taga-Laasikse
Aerga
Haukaküüdse
2,5

Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon

Lõkitsa
Mere

põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala

Koeranina

Rannamänni
Männikalda
Kari
Kõrkja-Lahe

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 19
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 20, 24 ja 25 skeem
M 1:5000

Lõunaranna sadamatee
Kivipõllu
Lahe

Jänese

Luige
Vana-Tähvena
Kadaka
Raja
Kassikäpa

1

Uie-Kudjape

Männi

Tähvena

Nurga
Nurga

1
2,5 Kaspari

Adja-Kaistu

Elmu

Teeääre

Künka
Valka

Kaistu

Andruse

2,5
Andruse
Adja

Ehituskeeluvöönd

Põllumetsa

Korduva üleujutusega ala piir

Kadakaranna
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid

Muuluka

Kaitseala

Pääsusilma

Hoiuala

2,

5

Madaliku

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 20

Ranni nr 24
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 25

Kaldakäbi

ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek

Kevade tee 3

Lõunaranna sadam

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 21, 22 ja 23 skeem
M 1:5000

Põllumetsa
Kadakaranna

Muuluka

2,5
Pääsusilma

2,

5

Haukaküüdse

Madaliku
Ranni

1

Kaldakäbi
Kevade tee 3

Lõkitsa
Kevade tee 1

Kevade tee 5

Mere

Kevade tee
Kevade tee 4
Kevade tee 2

Rannamänni

1

Männituka
Männi

Männikalda
Kari

Rannametsa

Kõrkja-Lahe

Poolsaare

Uue-Mardi

Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 21
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 22
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 23
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 26 skeem
M 1:5000

Lepiku

Keskpõllu

5
Vana-Ranna

Teeääre

Tiigi
Andruse

Ojaääre

Lepiku

Kiviaia

Lepikumetsa

Lepiku-Kääru

Männiku

Jõe
Kalda

Kopli

Mereääre
Andruse

Ranna

Kännu
Kalda
Kristjani

2,5

Mardi

Piiri
Suudme

Uue-Mardi
Uuelu

1
Saare

Reinumäe
Uus-Valka

Ehituskeeluvöönd

Luiskama-Kopli

Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon

Kotka
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala

Kivipõllu

Hoiuala

Lahe
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 26
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 28

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 27 ja 28 skeem
M 1:5000
Kotka

Uue-Saadu
Lõo

5

Saadu
Raudkivi
Käo
Põllumaa

Merevärava
Põlluotsa
Västriku

Ööbiku
Merineitsi
Tõnise

Jaanivälja

2,5

Saare
Lagediku

Kaigu-Andruse

Uuelu

Serva

Mere

Jaanioru

Otsa

Silmeksi

Kulla
Hansu

Jüri
Jaani

Kalevi

Veskimäe

Laasu

Ranna
Uue-Laasu
Kaevu

Roolaiu
Kadakavälja

Ritsu

Lahenurga

1

Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir

Kalda

samakõrgusjoon

Liina

põhikaardile kantud veepiir

Uustalu
katastripiirid

Kata

Kaitseala
Hoiuala
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 27
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 28
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 33

Lasna

Olli
Koori

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 29 skeem
M 1:5000
Kata
Oboko-Saadu
Olli

Lasna

Koori
Liide

Mardi

Härma

2,5

Andrei

Sambliku

Obuku

Ingli

Juula

Mihkli
Holmi

Kadri
Riste

Kaarli
Laine

Mare

1

Pärna

Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 29
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 32

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 30 skeem
M 1:5000

Obuku
Iida

2,5

Oboko-Jüri

Neeme

1
Vesiaia

Lautri

Roolaiu
Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala

Tõnise

Karjalasma
metskond 148
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek
nr 30
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 32

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 31, 32 ja 33 skeem
M 1:8000
Pärdi-Matsi
Posti
Panga

Mardi

Uuetalu

Nigula

Aadu

Roo

Jüri

Kõrre

Uus-Silla
Silla

Toomi

Vana-Silla
Pihla
Kadaga
Saare 1
Kadakamarja

Panga

Silohoidla

Mereranna
Rannaääre

Rannaääre
Patarei
Rannakadaka

Rannaveere Rannakadaka
Kaldaääre
Rannaveere
Uuelu

Uuelu

Rooranna
Ranna

Kalaranna

2,5

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 34 skeem
M 1:5000

Sumari
Laevamaa

1

2,5

Eku

Pärdi-Riina
Kalda

Vana-Jaagu

Põlluaia
Põllu-Mihkli

5

Lauri-Tõnise

Pärdi-Mihkli

7,5

Pärdi-Madise
Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon

10

põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid

Ruusimäe
Kaitseala
Hoiuala
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 34

Koguva karjäär

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 35 skeem
M 1:5000

Uus-Ivardi

7,5

Vana-Ivardi

Kõue

5
2,5

Vana-Abro

Mere-Kraavi

1
Müüri

Indriku

Läkuaugu
Tõnise

Lepa

Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon

Pilliroo
Vana-Abro

Merineitsi

põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid

Kõue

Kaitseala

Kannikese

Hoiuala

Vana-Andruse Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 35
Andruse

Uuetoa

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 36 skeem
M 1:5000

Sortsi

Vana-Niidi

Uue-Käänu

Kivimäe

Värava
Meremaja
Uue-Nuka
Nurga
Suurekivi

Suvemaa

Jaani

Käänu

Kalda
Lembri

Sortsi

2,5

Lembi

Kondimäe

5

Kraavisuu

Pääsusilma

Sillavärava

Rahnu

Niidi

Tähvena

Punaski

Laasupõllu
Laasu

1

Pääsusilma

Värava
Vigalamäe
Kadakaääre

Sarapuu

Vahtramäe

Ehituskeeluvöönd

Viherpuu
Sarapuu

Kullerkupu

Korduva üleujutusega ala piir

Välja

samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir

Vana-Vesiaia

katastripiirid
Kaitseala

Jõe

Riida

Hoiuala
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 36

Intsu

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 37 ja 38 skeem
M 1:5000

Tõnu-Ado

Tõnu-Ado

Toomu-Mihkli
Seanina tulepaak 825
Kalatööstuse

2,5

Kõrkja

Toomu-Mihkli

Lautri

Võrkaia

1

Pärna
Kreisi
Mäeveere
Uueaia
Mäeveere
Seanina tee

Indreku

Ranna

5

Võrkaia sadamatee

Uue-Tooma

2,5

Tõnu-Ado
Kooli
Sadama

7,5
Tõnu-Ado

Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir

Külma

Leemeti

Külma

samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir

Jaaniõue

Puuri

katastripiirid
Kaitseala

Puuri

Mulla

Hoiuala

Mulla

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 37
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 38

Koplimäe

Raja

Laasu

Pühatiranna
Hansuvälja

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 39 skeem
M 1:5000

Toomu

1

Kajaka

2,5
Pendu

Ehasoo

5
Muda-Saadu
Lõo

Alveri

7,5
Muda

Lanski-Ranna

Saadu

10

Kadaka-Jaagu

12,5

Tooma-Jaani

Rannamänni
Kadakaranna

15
Heina

Männamaa
Kaivo
Ehituskeeluvöönd

Kadaka

17,5

Korduva üleujutusega ala piir

Kõrgemäe

samakõrgusjoon

Lanskimäe

põhikaardile kantud veepiir

Uue-Tooma

Mäe

Kadakanurme
katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala

Luige
Lagle

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 39
Kadakamarja
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 38

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 40 ja 41 skeem
M 1:5000

Kopli

Vana-Ranna
Korju-Ranna
Koduranna
Ranna

Kauniaugu

Soone

Lautri
Ringametsa

1

Vanaelu

2,5

Ringa

Nõlvaku
Hallikivi

5
Rannamäe

Uuesaadu

Punni

7,5 Korju

Uie-Talu

10
Ehituskeeluvöönd

Jõe
Korduva üleujutusega ala piir

Jaagu
samakõrgusjoon

Toome

12,5

põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid

15

Kaitseala
Hoiuala

17,5

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 40
Toru
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 41

Korju
Peeduvälja

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 42 ja 43 skeem
M 1:5000

7,5
Saadu

Aru
Kivisoo

5

Tänavasuu
Uuetoa
Uuetoa
Sadama

Niidu

Uuetoa

2,5

Tooma

Mihkli
Toomesalu

1

Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala
Hoiuala
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 42
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 43

Uuetoa
Roo

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 44 ja 45 skeem
M 1:5000
Roo

Sassi

Rannamäe

Tudre
Vana-Kalmu

Õie
Mari
Härma
Juta

1

Metsa
Eha

Mereääre
Niidi

Põllu
Pihlaka

Lalli

Lageda
Uus-Lalli
Lahe

Välja
Sadama

Härma
Hansi

Sadama-Kristiini
Jüri
Kristiini
Lauri-Jüri

Nigula

Saadu

Vana-Jüri
Käspri

2,5

Lauriniidu
Laurivälja

Uue-Talu
Kupja

Raigo

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku nr 46 skeem
M 1:5000

Kadaka

1

2,5
Männiku
Merevälja

Jaani-Laasu Tamme
Silvia
Uue-Kõrtsi

Kõrtsi

Indreku Kuuse Mihkli

Kuivastu sadam
Kuivastu alajaam

Kuivastu sadam

Teeääre

5
Leppsoo
Posti
Kuivastu-Võiküla tee

Kuivastu hotell

Kuivastu sadam
Kuivastu sadam
Silla
Sala

Juurika

Ivardi

Peedu
Tõnise

Kase
Ehituskeeluvöönd
Korduva üleujutusega ala piir

Salu

samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir

Tammikülje

katastripiirid tee
Kuivastu-Võiküla
Kaitseala

Raudteetammi

Hoiuala
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 46
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 45

Vana-Ivardi

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute nr 47 ja 48 skeem
M 1:5000
Kase
Salu

Postijaama

Tammikülje
Kuivastu-Võiküla tee

Vana-Ivardi

Raudteetammi

Ankru
Tammioja
Sooääre

Jõekalda

5
Karjamaa

Jõe
Tammi

Ehituskeeluvöönd

2,5

Korduva üleujutusega ala piir
samakõrgusjoon
põhikaardile kantud veepiir
katastripiirid
Kaitseala

Trassi

Hoiuala
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 47
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek nr 48

Vana-Ivardi

1

