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EESSÕNA 

Käesolev planeering algatati Kullamaa Vallavolikogu otsusega nr 99, 
22. aprillil 2005 a. 

Planeering valmis AS Entec ja Kullamaa valla vahelises koostöös. 
Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele ja 
ehitus- ning maakorraldusele valla territooriumil. 

Üldplaneeringu koostamisega tegeles töögrupp koosseisus: 

Valdeko Palginõmm AS Entec planeerija, projektijuht; 
Tuuli Veersalu  AS Entec maastikuarhitekt; 
Raimo Klesment  AS Entec maastikuarhitekt; 
Mirjam Pikla  AS Entec planeerija; 
Heikki Salm  Kullamaa valla abivallavanem; 
Üllar Aruksaar  Kullamaa vallavanem. 

AS Entec tänab kõiki, kes on oma igapäevaste tegemiste kõrvalt leidnud 
aega ja energiat võtta osa avalikest aruteludest ning planeeringu alastest 
nõupidamistest. 
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1 RUUMILISE ARENGU PÕHIMÕTTED 2015 

Arengustrateegias on määratud territoriaal-majandusliku arengu põhi-
suunad Kullamaa valla haldusalas kooskõlas Kullamaa valla 
arengukavaga aastateks 2004 –2009 (2003). 

Kooskõlas Lääne maakonna arenguprioriteetidega (1998) - “vastuvõetava 
elukeskkonna loomine ja maakonna imago loomine ja atraktiivsuse 
tõstmine” on Kullamaa vald 2015. aastal: 

• iseseisev haldussuutlik omavalitsus, mida juhitakse säästva arengu 
printsiipide järgi elanike soove arvestavalt; 

• arenenud põllumajandusega piirkond;  
• heas korras oleva kaasaja standardile vastava infrastruktuuriga; 
• tugeval identiteeditundel põhineva kultuuriliselt aktiivse ning 

sportlikke eluviise väärtustava elanikkonnaga; 
• arenenud, kohalikke vajadusi rahuldavate sotsiaalsete 

infrastruktuuridega (haridus, kultuur, tervishoid, sotsiaalhoolekanne); 
• atraktiivne elamispiirkond igas vanuses inimestele;
• taganud transpordiühenduse kogu valla elanikkonnale;  
• taganud elanikele võimaluse leida rakendust Kullamaa vallas; 
• ettevõtlus on arenenud üle Eesti keskmise taseme; 
• tööpuudus on alla Eesti keskmise taseme; 
• haldusreformi käigus on säilinud Kullamaa valla nimi. 

Kohaliku omavalitsuse ülesanded ja võimalused on Eestis kui siirdeühis-
konnas pidevas arengus. Tulenevalt muutuvatest seadustest ning ülesan-
netest on Kullamaa vallal vajadus arendada uusi ja täiustada seniseid 
avalikke teenuseid. Kuna parim viis inimesi integreerida, on näidata, et 
neist hoolitakse, peab vald pakkuma nii kvaliteetset elukeskkonda, 
konkurentsivõimelist haridust ja huviharidust lastele, kättesadavad peavad 
olema vajalikud teenused, võimalused kultuuriliseks tegevuseks. Samuti 
on vaja kasutada ära Euroopa Liidu laienemisega avanenud 
struktuurifonde, millelt enamasti 20% omafinantseeringuga rahade 
taotlemise abil saab välja arendada kaasaegse infrastruktuuri. 

Kullamaa vald saab muutuda edukaks ja arenevaks vallaks, arendades 
inimressursse ja infrastruktuuri ning parandades elukeskkonda. 
Planeerimis- ja ehitusalastes küsimustes tuleb esiplaanile seada avalikud 
huvid. 

Tänapäeva inimesed hindavad privaatsust ja puhast elukeskkonda. 
Seetõttu tuleb vältida uute kompaktse asustusega territooriumi osade 
tekkimist säästmaks looduskeskkonda. 

Et ettevõtted valiksid oma uueks asukohaks just Kullamaa valla, peab 
kohapeal olema välja arendatud kaasaja nõuetele vastav infrastruktuur ja 
olemas kvalifitseeritud tööjõud. 
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1.1 Asendist tulenevad arenguvõimalused 

Kullamaa vald piirneb viie naabervallaga: põhja pool Risti vald,  lääne 
pool Martna vald, lõuna pool Lihula ja Vigala vald ning ida pool  
Märjamaa vald. Valla keskus asub Kullamaa külas, suuremad keskused 
on veel Koluvere, Liivi  ja Üdruma. 

Kullamaa küla asub Tallinnast 83 km kaugusel, maakonnakeskusest 
Haapsalust 45 km kaugusel. Kullamaa valda läbib Risti-Virtsu maantee. 
Kaugus Lihulasse on 35 km ja Märjamaale 28 km. Kullamaa vald on 
pindala poolest Lääne maakonnas kuuendal kohal (valla üldandmed, 
2006). 

Olemasolev teedevõrk vallas on piisava tihedusega, esmatähtsaks tuleb 
pidada kohalike teede seisukorra ja sõidetavuse parandamist. Teede kva-
liteeti on vaja parandada ka selleks, et turist ja puhkaja külastaks valda 
ega pööraks halbade teeolude tõttu tagasi. 

Hea ühendus linnadega on eelduseks igapäevasele pendelmigratsioonile. 
Vaid hea transpordiühenduse olemasolul saavad valla elanikud käia tööl 
vallast väljaspool ja vastupidi (see parandab tööturu mitmekesistamise 
läbi olukorda tööturul), mis on oluliseks aspektiks valla elanikkonna 
püsimajäämisel ja edasisel kasvamisel. 

1.2 Rahvastik ja asustusjaotus 

Valla andmete alusel elab Kullamaa vallas 1386 elanikku, mehi on 710 ja 
naisi 676 (valla andmed, 2006). Elanike arv vallas on aasta-aastalt 
kahanenud (tabel 1 ja tabel 2). Suur hulk inimesi on jõudnud juba 
pensioni-ikka, ennustatud on ka pensionäride arvu kiiremat kasvu 
tulevikus. Kuna loomulik iive on nagu enamikes maapiirkondades olnud 
viimastel aastatel negatiivne, jätkub ka pärast 2010. aastat vanemaealiste 
elanike arvu kasv. 

Tabel 1. Rahvaarv Kullamaa vallas aastatel 1996-2006 
(Statistikaameti andmetel, *valla andmetel) 
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1.2.1 Asustus ja asulate omavahelised suhted 

Valla territoorium jaotub 14 külaks, mis põhinevad 1974-77. a haldus-
reformi ja külade ühendamisel moodustud jaotusel. Valla adminis-
tratiivseks ja kultuurielu keskuseks on Kullamaa küla. Kohalikku tähtsust 
omavad Koluvere, Liivi ja Üdruma külad.  

Asustus vallas on ebaühtlane ja koondunud eelkõige suuremate liiklustee-
de lähedusse. Külade paiknemine vallas on kujunenud ajalooliselt. Kolm 
viiendikku elanikest elab Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee ääres 
Koluvere-Üdruma lõigul, vahetult Liivi jõe ääres elab 55% valla 
elanikest. Kui elanike keskmine tihedus valla lõikes on madal 
(6,5 inimest/km2), siis eelpoolnimetatud osades ulatub see 
25 inimeseni/km2.  

Tabel 2. Rahvaarv külade kaupa (Kullamaa valla andmetel) 

Küla 01.01 

1996 

01.01 

1997 

01.01 

1998 

01.01 

2000 

01.01 

2001 

01.01 

2002 

01.01 

2003 

01.01 

2004 

01.01 

2006 

Kullamaa 384 396 399 378 371 369 365 350 335 

Liivi 199 208 204 195 192 188 191 173 172 

Üdruma 110 109 105 108 106 103 104 105 104 

Jõgisoo 81 78 79 81 77 77 74 74 74 

Kullametsa 54 62 61 64 64 62 57 58 55 

Leila 44 48 46 46 46 46 50 46 50 

Kalju 52 50 53 47 49 47 43 43 42 

Ubasalu 43 40 40 37 36 36 38 34 38 

Päri - - 38 34 36 35 37 37 37 

Silla 28 34 36 34 37 37 36 36 36 

Mõrdu 25 25 23 23 23 23 26 23 23 

Lemmikküla 46 49 13 9 9 9 9 9 9 

Kastja 10 11 9 8 8 8 8 6 5 

Koluvere 610 594 574 541 512 464 427 411 404 

1999. aasta kohta andmed puuduvad 

Valla asustus moodustab hierarhilise süsteemi (tabel 3, lk 8). Esmatasandi 
piirkonnad on Koluvere, Kullamaa ja Liivi. Kullamaa on praegune 
vallakeskus ning seal asuv teenindussfäär on mitmekülgne. Liivi ja 
Koluvere on keskused, kus teenindusasutuste loetelu ja piirkond on 
väiksem, ca 75-200 inimest.  

Koluvere on suurima elanike arvuga küla. Koluvere juures tuleb 
arvestada, et seal paikneb Koluvere hooldekodu, kus on ligikaudu 200- 
250 hooldusalust. 
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Tabel 3. Tõmbekeskused 
III tasandi tõmbekeskus II tasandi tõmbekeskus I tasandi tõmbekeskus 

HAAPSALU KULLAMAA 
KOLUVERE 
KULLAMAA 

LIIVI 

põhiline iseloomustaja on 
kättesaadavad teenused 

valla administratiivne 
keskus, kauplused, 
toitlustusettevõte, 

gümnaasium, lasteaed, 
side, kultuuriasutused 

esmased teenused: kool, 
sidejaoskond, 
kauplused, 

raamatukogu, 
rahvamaja ja 

spordirajatised 

1.2.2 Rahvaarvu prognoos 

Elanike arv külades ulatub 5-st 398-ni (tabel 2, lk 7). Rahvaarv on kasva-
nud ainult Leila külas, ülejäänud külades on rahvaarv püsinud stabiilsena 
või järk-järgult kahanenud. Rahvastikuprognoosi baasvariandi tulemused 
üksikute linnade ja valdade lõikes näitavad aga seda, et praeguse 
sündimus- ja suremuskäitumise jätkudes ning rände puududes väheneb 
kõigi nende rahvaarv aastatel 2000-2025. 

Tööealiste inimeste arv püsib lähima 10-15 aasta jooksul suhteliselt sta-
biilsena. Kriitilisem periood algab peale 2015. a, kui tööturule hakkab 
jõudma väikesearvuline 1990-ndatel aastatel sündinud põlvkond, 
pensioniikka jõuab aga suhteliselt rohkearvuline 40-50 aastaste põlvkond. 

Seoses rahvaarvu vähenemisega tuleb tähelepanu pöörata väga suurele 
meeste ja naiste eluea erinevusele Eestis, mis tähendab, et hakkab 
suurenema just üksikute naispensionäride arv, millega peab edaspidi 
arvestama. Näiteks võib välja tuua selle, et pensioniealised naised 
sõltuvad ühistranspordist palju enam kui teised rahvastikurühmad. 

Samas võimaldavad atraktiivne maastik ja piirkonna head infrastruktuurid 
oskusliku tegutsemise juures elanikke valda juurde meelitada. Võib 
arvata, et lisaks lähitagamaale suundub edasine rahvaarvu kasv Tallinnaga 
paremini ühendatud ja looduskaunitesse piirkondadesse, samuti piirkon-
dadesse, mis on paremini varustatud teenindussfääriga. (Tammaru, 2001, 
Leetmaa, 2002). 

Elamualade hõlmamine võib tõsta elanike arvu külades võrreldes 
praegusega ca 25 % võrra. Elanikkonna juurdekasvu potentsiaali lähtuvalt 
alade suurusest analüüsitakse Kullamaa valla keskkonnamõjude 
strateegilises hindamises. 

Omavalitsusüksuse huvi on peaks olema selles, et uute kodude rajajad 
sulanduksid kiiresti Kullamaa valla oludesse. Seda on kergem saavutada, 
kui vallas sündinud ja kasvanud inimesed rajaksid planeeringus näidatud 
elamualadele oma kodud.
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2 MAA- JA VEEALADE KASUTAMISTINGIMUSED 
Kuna vastavalt planeerimisseadusele on üldplaneeringu peamine eesmärk 
planeeritava territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine 
ning aluste ettevalmistamine detailplaneeringute koostamiseks, siis pöö-
rati peamine tähelepanu ennekõike maakasutuse ja ehitamisega seonduda 
võivate küsimuste lahendamisele. 

2.1 Maa-alade reserveerimine 

Käesoleva planeeringuga on võetud kasutusele mõiste maa reserveeri-
mine. 

Maa reserveerimise all mõistetakse seda, et planeeringuga on maa-ala re-
serveeritud muuks maakasutamise eesmärgiks, kui seda on praegune maa-
kasutamise sihtotstarve. See aga ei tähenda selle maa-ala terviklikku ega 
automaatset teise eesmärgiga kasutusele võttu vaid seda, et antud ala 
oleks võimalik tulevikus, sellekohase vajaduse ja soovi tekkimisel, reser-
veeritud otstarbel kasutada (planeeringu järgimine on kohustuslik aren-
dustegevuse korral). Näiteks maade reserveerimine elamualaks või mõnel 
teisel eesmärgil. 

Mingiks otstarbeks reserveeritud alal saab maaomanik maad edasi kasuta-
da selle praegusel sihtotstarbel seni, kuni ta seda soovib. Reserveeritud 
otstarbel kasutusele võtmiseks tuleb maaomanikul maa uueks otstarbeks 
kasutusele võtta läbi detailplaneeringu või maakatastris toodud sihtotstar-
be muudatuse. Kui maad soovib kasutada planeeringus toodud eesmärgil 
keegi teine, kui maaomanik ise, tuleb tal maa praeguselt maaomanikult 
ära osta. Näiteks, saab elamualana reserveeritud maale tellida detailpla-
neeringu ja seejärel ala kruntida ning krundid elamuehituseks edasi müüa. 

Juhul, kui kehtestatud planeeringuga nähakse ette kinnisasja või selle osa 
kasutamine avalikul otstarbel, piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasuta-
mist või muudetakse senine kasutamine võimatuks on kohalik omavalit-
sus või riik kohustatud kinnisasja omaniku nõudel omandama olemasole-
va kinnisasja või selle osa kohese ja õiglase tasu eest, kui õigusaktidega 
pole sätestatud teisiti. 

2.2 Maakasutuse määramine 

Käesoleva planeeringuga on maa reserveerimiseks võetud kasutusele 
mõiste põhisihtotstarve. 

Põhisihtotstarve on ala põhimõtteline kasutusviis, st kogu tegevus sellel 
alal on allutatud põhisihtotstarbest tulenevale eesmärgile, nt elamuala 
tähendab sellist ala, mille peamiseks maakasutuse viisiks on elamumaa ja 
sellega seonduvad kõrvalkasutusviisid nagu äri, liiklus, haljastus jne. 
Tootmisalal on peamiseks maakasutusviisiks tootmismaa ja sellega seon-
duvad kõrvalkasutusviisid nagu äri, transport, kaevandamine jne. Põhi-
sihtotstarve hõlmab ka olemasolevat maakasutust, seega tagab järjepide-
vuse. 
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Kasutusalade nimestik e. põhisihtotstarbed on planeeringu aluseks olevate 
mõistete ja tähistuste süsteem (tabel 4). Loendi koostamisel on arvestatud 
üldplaneeringu tasemega ja ühildatavust seadustega, näiteks maa sihtots-
tarvetega (kaitsealune maa, maatulundusmaa, jne). Samuti ei pea planee-
ringuga määrama kõiki tabelis toodud põhisihtotstarbeid vaid valla seisu-
kohast vajalikke. 

Tabel 4. Kasutusalade nimestik 

Tähis Põhisihtotstarve Seletus 

E Elamuala Elamute ehitamiseks ja neid teenindavate infra-
struktuuride ehitamiseks ettenähtud maa-ala 

T Tootmisala Tööstuse, tuulegeneraatorite, mäetööstus jt toot-
misehitiste ja neid teenindavate infrastruktuu-
ride ehitamiseks ettenähtud maa-ala ning nen-
dest tulenevad mõjualad 

P1 Puhkeala hoonete 
ehitamise õiguseta 

Looduslik, väärtuslik, säilitatav, vaid puhke-
rajatiste ehitamiseks ettenähtud maa-ala 

P2 Puhkeala hoonete 
ehitamise õigusega 

Suunatud puhkuse ja turismi teenindavate 
ehitiste ja infrastruktuuride ehitamiseks ette-
nähtud maa-ala 

S Segahoonestusala Mitmekülgse tegevusega, peamiselt äri- ja 
väikeettevõtluse ehitiste ja neid teenindavate 
infrastruktuuride ehitamiseks ette nähtud maa-
alad 

A Üldkasutatav ala Üldkasutatavate hoonete ja seda teenindavate 
infrastruktuuride ehitamiseks ettenähtud maa-
ala ja muudeks mitte kasumit taotlevate tege-
vusteks ettenähtud maa-ala 

H Kaitstav ala Kaitse all olev ja kaitse alla võetav maa-ala 

M Maatulundusala Põllumajanduse ja metsamajanduse ning sellega 
seonduvate ehitiste püstitamiseks ettenähtud 
maa-ala 

R Riigikaitseline ala Riigikaitseliste ehitiste püstitamiseks ettenähtud 
maa-ala 
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2.3 Elamualad 

Saavutamaks parimat võimalikku otsust on kaalutletud elamuehituspiir-
kondade asutamiseks sobivate kohtade eeliseid ja puudusi. Nende opti-
maalse ja aktsepteeritava vahekorra puhul ongi ala kasutatavaks loetud 
ning elamuehituseks sobiliku alana reserveeritud. Lisaks on arvestatud 
juba olemasolevate elamupiirkondade, töökohtade, sotsiaal- ning teenin-
dusasutuste paiknemise ja kättesaadavusega ning juurdepääsudega.  

Elamualana on vallas reserveeritud maid järgnevalt:

• maa-alad Kullametsa külas; 
• maa-ala Koluvere külas; 
• maa-alad Ubasalu külas; 
• maa alad Jõgisoo külas;  
• maa-alad Silla külas; 
• maa-alad Päri külas; 
• maa-alad Kastja külas; 
• maa-alad Kullamaa küla keskuses vt ptk 3.4.1; 
• maa-alad Koluvere küla keskuses, vt ptk 3.4.2; 
• maa-alad Liivi küla keskuses vt ptk 3.4.4. 

Reserveeritud elamualad on kantud kollase värviga üldplaneeringu 
kaardile. 

2.4 Üldkasutatavad alad 

Kullamaa valla eesmärgiks on sotsiaalse infrastruktuuri arendamine 
vastavalt asustustihedusele ning luua tingimused, kus elanikel oleks 
võimalik saada vajalikke sotsiaalteenuseid ja tunda ennast valla ühtses 
sotsiaalses ruumis turvaliselt. 

Üldkasutava alana (A) on käesoleva planeeringuga reserveeritud järg-
mised alad: 

• Kullamaa kalmistu alune ja seda teenindav maa Kullamaa külas; 
• maa-alad Kullamaa külas vt ptk 3.4.1; 
• maa-alad Koluvere külas, vt ptk 3.4.2. 

Reserveeritud alad on kantud oranži värviga üldplaneeringu kaardile. 

2.5 Puhkealad 

Puhkealad on piirkonnad, mis on looduslikult sobivad puhkeotstarbeks 
ning mida arvestatav hulk inimesi (nii kohalikke kui ka turiste) kasutab 
puhkamiseks, taastumiseks, liikumisharrastuseks. 

Puhkealana võib vaadelda kogu valda. Looduslähedane hajaasustusega 
maastik omapäraste pinnavormidega ja rikkaliku taimestikuga on huvi-
pakkuv, eelkõige eriliste harrastuste ja huvipuhkuse (jaht, linnuvaatlused, 
ratsutamine, taluelu jt) korraldamiseks. 
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Valla asend mitmekesisel puhkemaastikul, soodustab puhkemajandusega 
haakuvate ettevõtlusvormide väljaarendamist. On koostatud Läänemaa 
turismi arengukava (2005), mille järgi on Läänemaa 2015. aastal 
Läänemere regioonis tuntud ja siseturul tunnustatud turismi- ja 
elukeskkond ja tervise- ja loodusturismi sihtkoht, mis pakub aastaringselt 
hästi säilinud ja mitmekesiseid looduskooslusi ning omanäolist 
kultuuripärandit 

Otstarbekas on koostada ka valla turismi arengukontseptsioon, mida võiks 
teha koostöös naaberomavalitsustega, samuti võiks koostada Marimetsa 
turismimajanduse arengukava.  

Tulevikus võib oodata olulist liikluse kasvu seoses püsiühenduse 
loomisega Saaremaa ja mandri vahel. Et Läänemaast ei kujuneks vaid 
transiitmaa, on Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee äärsed 
omavalitsused huvitatud mitmesuguste teenuste pakkumisest teeäärsetes 
sõlmpunktides (Asustust ja maakasutust..., 2005). 

Põhirõhk rekreatiivsete teenuste pakkumisel on vaja asetada keskkonna-
sõbralikule turismile ja puhketegevusele, hajutades tegevust võimalikult 
laiale alale. Kasulik on keskkonna ja turismi vahelisi seoseid reguleerida 
kolmes põhisuunas: 

• erinevate turismivormide ja –viiside toetamine ja juhtimine; 
• teenuste kvaliteedi ja informatsiooni parandamine ja korraldamine; 
• turistide käitumise mõjutamine. 

Puhkemajanduse arendamiseks on reserveeritud maid puhkeala põhisiht-
otstarbega (P1) järgmiselt: 

• maa-alad Liivi jõe ääres Koluvere külas; 
• maa-ala Kullama külas Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 

ääres; 
• maa-alad Kullamaa külas (vt ka ptk 3.4.1); 
• maa-ala Liivi külas (vt ka ptk 3.4.4). 

Järvede (paisjärvede) ja jõgede kaldaid tuleb Kullamaa vallas suure 
rekreatiivse väärtuse tõttu lugeda hinnaliseks looduslikuks ressursiks. 
Nende stiihiline kasutamine või ülekoormamine võivad tuua kaasa 
tagajärgi, mille tõttu nende alade väärtus mitte üksnes ei vähene vaid võib 
pikaks ajaks muutuda kasutuskõlbmatuks. Supelranda teenindavate 
rajatiste iseloomu ja paigutuse määrab Kullamaa vallavalitsus kas 
ehitusmäärusega või detailplaneeringuga. 

Puhkemajanduse arendamiseks ning supluskohtade rajamiseks on 
reserveeritud maad puhkeala põhisihtotstarbega (P2) järgmiselt: 

• maa-ala Kullamaa külas Kullamaa järve ümber; 
• maa-ala Koluvere külas Koluvere lossi ümber; 
• maa-ala Liivi jõe ääres Liivi külas. 

Reserveeritud maa on kantud rohelise värviga üldplaneeringu kaardile. 
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Kõikide supelrandade juurde reserveeritakse kogu veekogu veeala ja selle 
kasutamist reguleerib Kullamaa vallavalitsus. 

2.6 Tootmisalad 

Lähtuvalt Eesti keskkonnastrateegiast aastani 2030 (2006), mille 
eesmärkideks on tervist säästev ja toetav elukeskkond, tuleb õhusaastet, 
müra, kiirgus- ja vibratsioonitaset ning ohtu suurendavad rajatised 
planeerida väljapoole kompaktse asustusega piirkondi ning vähendada 
olemasolevate rajatiste mõju. 

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine soovitab kohalikul toorainel 
põhinevat tootmist, sealhulgas prioriteedi seadmist väikeettevõtlusele. 
Kasutusele tuleks võtta olemasolevate tootmishoonetega alasid, alles 
nende ammendamisel võtta kasutusele uusi alasid. Maavarade 
kaevandamisega mitteseotud tootmine tuleks koondada kompaktsesse 
piirkonda (minimiseerida uute teede ja trasside rajamine). 

Arvestades olemasolevaid väiketööstuse asukohti ja paigutust vallas ning 
Kullamaa valla seisukohta, mitte arendada vallas keskkonnaohtlikku ette-
võtlust on käesoleva üldplaneeringuga reserveeritud ettevõtluse tarbeks 
tootmisalad, mille tootmistehnoloogia vajab insenerlikke meetmeid 
keskkonnaloatingimuste täitmiseks (T) ja tootmisalad, kus on lubatud 
keskkonnasõbralik tootmine ja seda teenindavate infrastruktuuride 
ehitamine ehk kus tootmistehnoloogia ei vaja insenerlikke meetmeid 
ettevõtte keskkonnaloatingimuste täitmiseks (T1): 

• maa-alad Kullamaa külas Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 
ääres (T); 

• maa-ala Liivi külas (T1); 
• maa-ala Jõgisoo külas (T);  
• maa-alad Üdruma külas (T ja T1). 

Käesoleva planeeringuga reserveeritakse maavarade kaevandamiseks ja 
kasutamiseks järgmised tootmisalad (T2): 

• maa-ala Kullamaa külas Kullamaa savi maardla piires; 
• maa-ala Jõgisoo külas Ense lubjakivi maardla piires; 
• maa-ala Laiküla turbamaardla piires. 

Reserveeritud maa on kantud lilla värviga üldplaneeringu kaardile. 

2.7 Maatulundusalad 

Haritavat maad on vallas 5103,6 ha Haritava maa boniteet, muldade 
huumuse-, laktaatlahustuva fosfori- ja kaaliumisisaldus erineb Kullamaa 
vallas põldude lõikes väga suurel määral. Parimad põllumaad asuvad 
valla põhjaosas, kus maa boniteet ulatub 52 hindepunktini.(Roostalu jt 
2004) Läänemaa keskmine on 39,2 hindepunkti  

Keskkonnastrateegia 2030 aastaks (2006) seab eesmärgiks 
keskkonnasõbraliku mulla kasutamise. Keskkonnasõbralik mulla 
kasutamine saavutatakse siis, kui toitainete ja orgaanilise aine bilanss on 
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tasakaalus, põllud on optimaalse suurusega; rakendatakse viljavaheldust, 
välditakse liigseid ülesõite, põllutöö- ja ka metsatöömasinad ei ole väga 
suured ning taimekaitsevahendeid kasutatakse optimaalselt. Oluline on 
vähendada mulla kadu ehitiste ja infrastruktuuri alla. 

Põllumajanduslike tegevuste arendamisel tuleb arvestada: 

• heade põllumajandustavade järgimine (üldtunnustatud tootmisvõtted ja 
-viisid, mille järgimise korral ei teki ohtu keskkonnale); 

• sõnnikuga on lubatud anda haritava maa hektari kohta külvikorra kesk-
misena kuni 170 kg lämmastikku aastas. Mineraalväetistega on 
lubatud anda haritava maa hektari kohta külvikorra keskmisena 30 kg 
fosforit aastas ja selline kogus lämmastikku, mis on põllumajandus-
kultuuride kasvuks vajalik ning vastavuses mineraalväetiste 
kasutamise kohta kehtestatud nõuetega; 

• kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi 
(nitraaditundlikul alal üle 5 loomühiku), peab olema lähtuvalt 
sõnnikuliigist nõuetekohane sõnnikuhoidla või sõnniku- ja 
virtsahoidla; 

• sügavallapanuga lautades ei ole hoidlat vaja, kui laut mahutab ühe 
aasta koguse ja lauda sõnnikuga kokkupuutuvad konstruktsioonid 
vastama sõnnikuhoidlatele esitatavatele nõuetele. 

Metsade all on 35% valla territooriumist. Põlist endist riigimetsa on 
1 170 ha ja seda haldab Riigimetsamajandamise Keskus (Kullamaa Mets-
kond). Erametsi on 3 279 ha. Riigimetsad on kantud üldplaneeringu 
kaardile. 

Eesti keskkonnastrateegia 2030 aastaks (2006) seab eesmärgiks 
majanduslike, sotsiaalsete, ökoloogiliste ja kultuuriliste vajaduste 
tasakaalustatud rahuldamise metsa kasutamises väga pikas perspektiivis. 
Mets peab pakkuma nii majanduslikke hüvesid (puit, seened- marjad jm 
metsatooted) kui sotsiaal- kultuurilisi hüvesid nagu rekreatsioon, 
matkamine, ajalooliselt kultuurilised paigad (hiiemäed jne). Samas 
peavad olema säilitatud metsaökosüsteemide mitmekesisus, tasakaal ning 
taastumisevõime. 

Käesoleva üldplaneeringuga kehtestatakse lageraide keeld 300 m 
raadiuses Kullamaa, Koluvere, Liivi, Üdruma ja Silla kompaktselt 
asustatud ala ümber asuvates metsades. 
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2.8 Väärtuslikud alad/eritingimustega alad 

Mitmed piirkonnad vallas on juba praeguseks väljakujunenud säilitamist 
väärivatena. Lähtudes nende alade väljakujunenud ilme säilitamise soo-
vist ongi seal ehitus- ja elutegevuse reguleerimiseks kehtestatud mõnin-
gad täiendavad vallapoolsed normid. 

Esiteks kuuluvad säilitamisele need alad, mida asustavad teaduslikust sei-
sukohast eriti huvipakkuvad taime- ja loomaliigid, või mis on olulised 
oma geoloogilise ehituse ja omapäraste pinnavormide tõttu. Eriti seepä-
rast, et nende hävimisel ei ole inimesel neid võimalik taastada ega uuesti 
luua. 

Teiseks kuuluvad säilitamisele need alad, kus inimese mõju on märgatav, 
kuid see on rohkem suunav, kui valitsev, siin on säilinud endine kultuur-
maastik koos vanade ehitistega.  

Valla eesmärk on kasutada valla looduskeskkonda võimalikult säästlikult 
nii, et see säiliks kasutamis- ja elamisväärsena ka tulevastele põlvedele. 
Siinkohal on välja toodud piirkonnad, mille edasisel kasutamisel tuleks 
looduse säilitamisele erilist rõhku panna. 

2.8.1 Kaitstavad alad ja objektid / Natura 2000 

Valla territooriumile jääb osaliselt Marimetsa looduskaitseala ning kolm 
hoiuala - Laiküla, Luiste (kahes lahustükis) ja Marimetsa-Õmma (neljas 
lahustükis). Kaitse- ja hoiualad on üldplaneeringule kantud rohelise 
joonega ( vt ptk 4.3). 

Kaitsealustest objektidest on Kullamaa vallas kaks parki: 

• Koluvere park; 
• Liivi park ja allee. 

Kaitsealuse pargid on kantud üldplaneeringu kaardile ja tähistatud 
vahtralehe kujulise tingmärgiga.  

Püsielupaikadena on Kullamaa vallas kaitse all võetud : 

• Selja metsise püsielupaik Silla külas; 
• Päri väike-konnakotka püsielupaik; 
• Üdruma suur-konnakotka püsielupaik Kastja külas; 
• Kasari jõgi kui karpkalalaste elupaigana kaitstav veekogu. 

Natura 2000 on üle-euroopaline loodus- ja linnualade võrgustik 
kaitsmaks väärtuslikke ja ohustatud looma-, linnu- ja taimeliike ning 
nende elupaiku ja kasvukohti. Euroopa Liidu liikmesriike ühendava 
Natura 2000 võrgustiku loomine rajaneb kahel Euroopa Komisjoni ja 
Nõukogu direktiivil – nn linnudirektiivil (direktiiv 79/409/EMÜ 
loodusliku linnustiku kaitse kohta), mille eesmärk on kaitsta linde, ning 
nn loodusdirektiivil (direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ja 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta), mille ülesanne on 
kaitsta looma- ja taimeliike ning nende elupaiku ja kasvukohti.  
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Valla territooriumile jääb neli Natura 2000 võrgustiku ala: Marimetsa-
Õmma loodusala/linnuala, Käntu-Kastja loodusala/linnuala ja Lause-
Laiküla ning Luiste loodusala (vt ptk 4.3).  

2.8.2 Väärtuslikud maastikud ja miljööväärtusega alad 

Eesti keskkonnastrateegia 2030 (2006) eesmärk on loodus- ja 
kultuurimaastike toimivus ja säästlik kasutamine ning sidusate ja 
mitmeotstarbeliste maastike säilitamine. Loodus- ja kultuurmaastike 
mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine ning toimivus läbi 
traditsioonilise asustuse ja säästliku maakasutamise tagab kultuuripärandi 
alalhoiu, eelkõige maapiirkondades, loob eelduse maastikulise ja 
bioloogilise mitmekesisuse  ning ökoloogiliste funktsioonide säilimiseks.  

Maastike sidusus seisneb eelkõige erinevate maastikutüüpide 
(kultuurmaastikud, pärandkooslused, loodusmaastikud) terviklikkuses 
ning integreeritud käsitlemises. Laiemas tähenduses on sidus maastik 
võrgustik (maastikukompleks), mis koosneb mitmekesise struktuuriga 
ning ökoloogiliselt toimivatest üksustest, tagades väärtuslike elupaikade 
olemasolu ning sotsiaalsete ja majanduslike väärtuste säilimise.  

Maakonna teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused (2005) on Lääne maakonnas määratletud 
väärtuslikud maastikud, mis koosnevad väärtuslikest loodus- ja 
puhkemaastikest (MR, M) ning algupärastest ajastumaastikest (M, K). 
Vastavalt teemaplaneeringule on Kullamaa vallas määratud algupärase 
maastikuna Koluvere-Kullamaa piirkond, mida säilitatakse kui 
põllumajandus- ja loodusmaastikulist küla ning ajaloo kontsentraati. 
Väärtuslike põllumaadena tuleb käsitleda põllumaid, mille hindepunkt on 
kõrgem kui 40 ehk ületab Eesti keskmist ja maaparandusobjekte, mille 
puhul tuleb jälgida, et võimalik arendustegevus ei põhjustaks terve 
süsteemi töö lakkamist. 

Väärtuslikele maastikule on seatud üldine soovitus maastikuhooldus-
kavade koostamiseks. Hoolduskava on aluseks väärtusliku maastiku 
säilitamisele ja taastamisele. Maastikuhooldusega tuleb tagada 
kultuurimälestiste ümbruse heakord ja juurdepääs kultuurimälestistele. 
Vaated huviväärsustele peavad olema avatud ja juurdepääsud neile 
viidastatud. Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteelt säilitada avatud 
vaated Kullamaa ja Koluvere ajaloolisele asustusele.  

Kullamaa valla üldplaneering määrab täiendavalt miljööväärtuslikud 
hoonestusalad: 

• Kalju külas; 
• Jõgisoo külas; 
• Silla külas.  

Miljööväärtuslikud hoonestusalad on ajalooliselt väljakujunenud 
hoonestusviisi, haljastuse, ühtse ja omanäolise arhitektuuriga maa-ala, 
mis moodustab säilitamist vääriva tervikliku miljöö. Miljööväärtuslikud 
hoonestusalad on kantud üldplaneeringu kaardile oranži katkendjoonega. 
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Nendel aladel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et säiliks alade omapära, 
nende motiivide ja vormide väljakujunenud suhe. Vältida kõiki omaduselt 
või väljanägemiselt piirkonnale võõraid elemente. Uute hoonete 
ehitamisel säilinud ajaloolise struktuuriga küladesse, tuleb olemasolevat 
külatüüpi säilitada. Uued hooned tuleb ehitada väljakujunenud 
ehitusjoonele arvestades olemasolevat õuestruktuuri. 

Väärtusliku maastikumiljööga alaks, lisaks maakonna teemaplaneeringus, 
mis on kantud ka üldplaneeringu kaardile, loetakse käesoleva üldplanee-
ringuga: 

• Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee lõik Üdruma külas valla 
piirist alates riigimetsaga piirnevas ulatuses. 

2.8.3 Roheline võrgustik 

Maakonna teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused (2005) on Lääne maakonnas määratletud roheline 
võrgustik, mis koosneb tuumaladest ja rohekoridoridest. Teemaplaneering 
seab rohelise võrgustiku tugialadele ja koridoridele üldised kasutus-
tingimused, mis peavad tagama rohelise võrgustiku toimimise.  

Käesoleva planeeringuga on rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride 
piire muudetud ja täpsustatud vastavalt valla üldplaneeringu mõõtkavale 
ja võrgustiku täpsustamisel on arvesse võetud valla poolt oluliste loodus-
kooslused ning väärtuslikud maastikumiljööga alad, et moodustuks 
terviklik nii maakondlikke kui ka valla seisukohalt tähtsaid alasid hõlmav 
võrgustik.  

Roheline võrgustiku Kullamaa valla territooriumil koosneb tugialadest, 
neid ümbritsevatest puhveraladest ja neid ühendavatest koridoridest. 
Tuumalade paigutus ei muutu ja need jäävad samaks, muudetud on vaid 
põhimõte ning tuumalad on ümbritsetud puhveraladega. Tuumalad on 
ühendatud ühtseks võrgustikuks koridoridega, mille kulgemist on 
muudetud ja täpsustatud. Maakonna teemaplaneeringus kavandatud 
koridor Kalju-Marimetsa oja (K3) ei täida rohelist võrgustikku ühendavat 
ülesannet, seetõttu on koridor nihutatud põhjapoole Leila küla maadele. 
Lisaks on kavandatud kaks väiksemat rohekoridori Päri küla ja Silla küla 
maadele ning Lemmiküla maadele. Põhja-lõuna suunaliselt on maakonna 
teemaplaneeringut täiendatud veel ühe (vähemalt K3 tüüpi) 
rohekoridoriga, mis ühendab kolm tuumala koos eelpoolmainitud 
rohekoridoridega üheks toimivaks süsteemiks. 

Võrgustik on rohelistes toonides pinnana kantud üldplaneeringu kaardile. 

Tuumaladel jäävad kehtima teemaplaneeringuga sätestatud üldised 
kasutamistingimused. Tuumalasid ümbritsevatel puhveraladel ja 
rohekoridorides tuleb lähtuda teemaplaneeringuga sätestatud soovitustest. 
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2.8.4 Ettepanekud kaitstavate alade ja objektide kohta 

Käesoleva planeeringuga sätestatakse, et kõik üksikud või gruppidena 
kasvavad puud (mida ei saa käsitleda metsana), mille diameeter on üle 
43 cm on olulise tähtsusega põlispuud ja kõik toimingud nendega tuleb 
kooskõlastada Kullamaa Vallavalitsusega. 

2.9 Tehniline infrastruktuur 

Veevarustus- ja kanalisatsioon. Valla ülesandeks on vallaelanike varus-
tamine puhta veega. Toimivad puhastusseadmed on eelduseks elamuehi-
tuse ja ettevõtluse arendamisele, seepärast peab heitvete kanaliseerimise 
põhieesmärgiks olema võimalikult süsteemsete kanalisatsioonivõrkude 
rajamine. Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni väljaarendamine ja puhtam 
looduskeskkond tõstavad elanikkonna elukvaliteeti ja loovad eeldusi valla 
asulate edaspidiseks majanduslikuks arenguks, uuteks sise- ja 
väliskapitali mahutusteks. 

Kullamaa küla 90% kasutavad ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust. 
Üdrumal on elanike varustatus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 80% ja 
Liivil 90%. Kullamaa külas on üks, Liivil kaks (üks neist ainult 
farmikompleksi tarvis) ja Üdrumal üks veevarustussüsteem. Veevõrk ja 
kanalisatsioon on kõigis kolmes külas amortiseerunud ning vajab 
uuendamist. Koluvere külas katab veevarustussüsteem 90% elanike 
vajadusi. Pumpla asub riigimaal.  

Matsalu valgala piirkondliku veeprojekti AS Matsalu Veevärgi 
alamprojektiga on Kullamaa vallas hõlmatud Kullamaa, Liivi ja Üdruma 
küla. Projekti raames renoveeritakse olemasolevaid ja ehitatakse uusi 
veerajatisi.  

Käesoleva üldplaneeringuga sätestatakse, et veevarustuse ja 
kanalisatsiooni arendamine peab toimuma Kullamaa vallavolikogu poolt 
vastu võetud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kohaselt ning 
arengukava kohased tegevused ei ole üldplaneeringu muutmine. 

Käesoleva üldplaneeringuga määratakse reoveekogumisaladeks 
Kullamaa, Koluvere, Liivi ja Üdruma küla keskused kompaktse 
asustuse piirides.  

Energeetika. Vallal tuleb koostada energeetikakava, kus vaadeldakse 
kompaktselt kõiki valla energia- ja kütusevarustuse süsteeme ja 
määratakse kaugkütte piirkonnad. 

Käesoleva üldplaneeringuga sätestatakse, et energiamajanduse 
arendamine peab toimuma Kullamaa vallavolikogu poolt vastu võetud 
arengukava kohaselt, milles ettenähtud tegevused ei ole üldplaneeringu 
muutmine.
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2.10 Teed, avalikult kasutatavad teed ja rajad 

Kullamaa vallas on 64,2 km riigimaanteid, 90,9 km kohalikke teid ning 
era –ja muid maanteid 80,5 km.  

Valda läbib Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare (10) põhimaantee. 
Peamised riigiteed on Märjamaa-Koluvere (29) tugimaantee ning 
Ellamaa-Koluvere (11 167), Kaasiku-Liivi (16 158), Kirimäe-Kirna-
Kullamaa (16 157), Lemmikküla-Jõgisoo (16 156), Liivi-Üdruma 
(16 163), Silla-Jädivere (16 155) Kullamaa-Silla (16 154) Ollimäe-
Koluvere (16 162) kõrvalmaanteed. 

Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee keskmine aasta ööpäevane 
liiklussagedus Kullamaa- Laikula vahelisel teelõigul oli 2005. aastal 
1380, Koluvere- Kullamaa vahelisel teelõigul 1780 ja Risti- Koluvere 
vahelisel teelõigul 1630 autot/ööp. (2005. aasta liiklusloenduse..., 2006) 
Seoses mandri ja Saaremaa vahelise püsiühenduse loomisega võib 
eeldada tulevikus olulist liiklustiheduse kasvu Risti-Virtsu-Kuivastu-
Kuressaare põhimaanteel. 

Koostöös naabervaldadega ning valla elanikele kvaliteetse ühenduse 
tagamiseks valla keskusega on käesoleva üldplaneeringuga kavandatud 
Kirimäe-Kirna-Kullamaa (16 157) tugimaantee viimine asfaltkatte alla. 

Teede hoolduse seisukohast on vaja koostada valla teede arengukava, 
millest selguks: 

• teede omandi küsimused; 
• hooldamise viisid, sagedus, vajalikkus jne; 
• kuidas teedehooldusel plaanitakse kasutada valla territooriumil olevaid 

kruus-liiva varusid. 

Käesoleva üldplaneeringuga sätestatakse, et teede kasutamise kord ja kor-
rashoid peab toimuma Kullamaa vallavolikogu poolt vastu võetud arengu-
kavade kohaselt. 

Käesoleva üldplaneeringuga kehtestatakse kohalike maanteedele 
20 m laiune kaitsevöönd.  

Vallas on lisaks riigiteedele avalikke teid ja avalikult kasutatavaid teid 
kokku 117,52 km. Käesolevale üldplaneeringule on lisatud teede nimekiri 
(Lisa 2) millised Kullamaa vald on määranud avalikult kasutatavateks 
teedeks. Avalikult kasutavad ja avalikuks kasutamiseks määratud teed on 
näidatud üldplaneeringu kaardil.  

Turismi arendamiseks, vaba aja veetmiseks ja looduse tundmiseks ja 
puhkamise võimaluste loomiseks on käesoleva üldplaneeringuga 
kavandatud Marimetsa LKA läbiv matkaraja asukoht, kus viibimine päi-
kesetõusust päikeseloojanguni on kõigile vaba. 
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Perspektiivse jalg- ja rattatee tarbeks on reserveeritud trass valla piirilt 
Laukna suunalt Kullamaa, Koluvere Silla ja Üdruma küla keskuste 
vahele. 

Kullamaa valla keskkonnamõjude strateegiline hindamine soovitab 
koostada kergliikluse otstarbekuse teemaplaneeringu. 

2.11 Senise maakasutuse säilitavad alad 

Käesoleva üldplaneeringuga väljaspool määratud või reserveeritud alasid 
maakasutuse sihtotstarbeid ei muudeta ega nende määramist ei piirata 
ning sihtotstarvete määramine ja muutmine nendel aladel ei ole 
üldplaneeringu muutmise aluseks. Sihtotstarbe määramisel või muutmisel 
väljaspool detailplaneeringu kohustusega alasid lähtutakse 
maakatastriseadusest (RT I 1994, 74, 1324; 2001, 9, 41; 93, 565; 2002, 
47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 579; 2003, 51, 355).

Maareformi ajal õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel, maa ostu-
eesõigusega erastamisel, vaba metsamaa ja põllumajandusmaa erastamisel 
ning maa riigi omandisse jätmisel määrab maa sihtotstarbe Kullamaa 
vallavalitsus senise maakasutuse alusel. 



KULLAMAA VALLA ÜLDPLANEERING 

21
 

2.12 Maa–alade taotlemine munitsipaalomandisse 

Käesoleva üldplaneeringuga on kavandanud maade munitsipaliseerimine 
lähtuvalt valla arengu vajadustest. Munitsipaalomandisse kavandatakse 
võtta munitsipaalomandusse jäävate hoonete ja rajatiste alune maa, endi-
sed külakogukonnamaad, sotsiaal-kultuurilise otstarbega ja puhkeots-
tarbeline maa, valla arenguks vajalik maa. 

Munitsipaalomandisse taotletakse maa-alad Kullamaa vallas, mis on 
vajalikud valla puhkealade ja supluskohtade arendamiseks ja rajamiseks- 
ning haljasaladesäilitamiseks, rajamiseks või laiendamiseks, valla 
üldkasutatava alade tarbeks ning arendustegevuseks:

• M1 – Kullamaa külas puhkeala rajamiseks vajalik maa;  
• M2 – Koluvere külas arendustegevuseks vajalik maa; 
• M3 – Koluvere külas arendustegevuseks vajalik maa; 
• M4 – Liivi külas; pargi alune ja selle teenindamiseks vajalik maa 
• M5 - Liivi külas arendustegevuseks vajalik maa;  
• M6 - Liivi külas arendustegevuseks vajalik maa; 
• M7 – Liivi külas kahes tükis puhkeala rajamiseks vajalik maa; 
• M12 – Kullamaa külas mänguväljakute ja haljasalade rajamiseks 

vajalik maa; 
• M13 – Kullamaa külas arendustegevuseks vajalik maa;  
• M14 – Kullamaa külas kalmistu alune ja selle teenindamiseks vajalik 

maa; 
• M17 – Kullamaa külas arendustegevuseks vajalik maa;

Munitsipaalomandisse taotletakse maa-alad Kullamaa vallas, mis on 
vajalikud valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamiseks, 
renoveerimiseks ning laiendamiseks: 

• M8 – Üdruma külas puurkaevu alune ja selle teenindamiseks vajalik 
maa maa 

• M9 – Üdruma külas puhastusseadmete alune ja selle teenindamiseks 
vajalik maa 

• M10 – Liivi külas puhastusseadmete alune ja selle teenindamiseks 
vajalik maa; 

• M11 – Kullamaa külas puhastusseadmete alune ja selle teenindamiseks 
vajalik maa; 

• M15 – Kullamaa külas parkla alune ja selle teenindamiseks vajalik 
maa; 

• M16 - Kullamaa külas puurkaevu alune ja selle teenindamiseks vajalik 
maa. 
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3 MAA-ALADE KASUTUS- JA EHITUSTINGIMUSED 

Maa-alade üldised ehitustingimused Kullamaa vallas kehtestatakse käes-
oleva üldplaneeringu ja Kullamaa valla ehitusmäärusega.  

Ehitusmäärusega ei saa vähendada ega kehtetuks tunnistada 
üldplaneeringuga kehtestatud ehituspiiranguid. Loodusvarade säästliku 
kasutamise, terve elukeskkonna tagamise, keskkonnaprobleemide 
ennetamise, väärtuslike põllumaade, loodus- ja kultuurmaastike ning 
rohelise võrgustiku säilitamiseks võib ehitusmäärusega kehtestada 
täiendavaid ehituspiiranguid. 

Vald pooldab seda, et maaomanikud võtaksid kasutusele vanad talukohad. 
Valla territooriumil ei kehti piirangud elamutevahelisele kaugusele ja ela-
mumaa sihtotstarbega katastriüksuse pindalale juhtudel, kui: 

• elamut soovitakse ehitada kohta, kus on varem elamu asunud (arvesse 
ei tule enne 1940. aastat hävinud ja lagunenud hooned. 

Ehitamisel tuleb arvestada loodusliku ümbrusega. Maastiku struktuur 
peab olema hoonete ja rajatiste paigutuse aluseks. Ehitiste paigutamisel 
tuleb lisaks lähiümbrusele arvestada kogu vaateväljaga. Ehitise 
püstitamisel tuleb samuti silmas pidada, et selle juurde rajatavad 
kommunikatsioonid (teed, elektriliinid jt) oleksid võimalikult lühemad ja 
ei muudaks puhkemaastiku väärtust. 

Olemasolevate puithoonete rekonstrueerimise puhul Kullamaa vallas ei 
ole soovitatav kasutada plastikaknaid, plastikuksi ja plastikvoodreid. 
Samuti pole soovitatav neid kasutada paekivist hoonete puhul. Hoonete 
puhul, mis on ehitatud enne 1945. a ei soovitata muuta aknaraamide laiust 
ja impostide jaotust. 

3.1 Detailplaneeringu kohustusega alad ja juhud 

Käesoleva üldplaneeringuga on määratletud järgmised detailplaneeringu 
kohustusega alad ja juhud Kullamaa vallas. 

Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik kompaktse 
asustusega territooriumi osadel; 

Lisaks on detailplaneeringu koostamine kohutuslik: 

• enam kui viiest ühepereelamust, aiamajast või suvilast koosneva 
hoonete grupi püstitamisel;  

• puhke- või spordiotstarbelise hoonestuse või maakasutusega alal; 
• keskkonda ohustada võiva tööstus- (sh laoplatsid puidule) või teenin-

dusehitiste rajamisel; 
• kalda piiranguvööndis kinnistute jagamisel. 

Detailplaneering koostatakse üldjuhul üldplaneeringuga kavandatu ellu-
viimiseks, kuid sellega võib taotleda ka üldplaneeringu osalist muutmist 
(va käesolevas planeeringus kehtestatud keeldude korral). 
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Detailplaneeringu koostamine toimub Kullamaa valla ehitusmääruses 
sätestatud korras. 

3.2 Hajaasustusega alad 

Käesoleva planeeringuga nähakse ette lubatud maakasutuse sihtotstarbe 
liigid (katastriüksuse sihtotstarvete liigid või alaliigid) iga põhiotstarbe 
juurde (tabel 5) ja sätestatakse, et vastava põhisihtotstarbega alal ei või 
kõrvalkasutus ületada 55% kogu kaardil piiritletud ühe kasutusala mahust.  

Seega näiteks elamualal peab maakasutuse sihtotstarve – elamumaa 
olema 55% või enam. Alade täpsed piirid määratakse vajadusel 
detailplaneeringuga. 

Tabel 5. Lubatud maakasutuse sihtotstarbed põhisihtotstarvete juurde  
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Detailplaneeringuga või ehitusmäärusega võib täpsustada maakasutuse 
sihtotstarvete lubatud kasutuse mahte, mida võib väljendada protsentides, 
kuid ei saa määrata maakasutuse sihtotstarbe liiki (alaliiki), mida käesole-
vas üldplaneeringuga pole ette nähtud. 

Vallavolikogu võib ehitusmääruses sätestada üldplaneeringus toodud 
põhisihtotstarbe juurde lubatud ehitiste loendi võttes aluseks majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud Ehitise kasutamise 
otstarvete loetelu1.  

Võttes arvesse väärtuslike maastike omapära, rohelise võrgustiku kavan-
damist ja loodus- ning miljööväärtuste esinemist sätestatakse ehitus-
tingimused:  

välja arvatud kompaktselt asustatud alad, kehtestatakse käesoleva 
üldplaneeringuga  

• Katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramisel väljaspool 
elamuala on selle minimaalseks lubatud pindalaks 0,3 ha, millele 
antakse ehitusõigus; 

• Maaüksuste jagamisel on maaüksuse minimaalne laius 30 m ja uue 
hoone (uute hoonete) ehitamisel ei tohi kahe eluhoone vaheline 
kaugus olla väiksem kui 15 m, kui naabrid ei lepi omavahel kokku 
teisiti; 

• Uute hoonete ehitamine ei ole lubatud lähemale kui 4 m kinnistu 
piirist; 

• Maaüksuse pinna tõstmiseks naaberkrundile lähemal kui 5 m ja üle 
0,5 m võrreldes naabermaaüksusega tuleb koostada vertikaal-
planeerimise projekt, mis tuleb piirinaabritega kooskõlastada enne 
vallalt kirjaliku nõusoleku küsimist. 

3.3 Piiretele esitatavad nõuded 

Maaüksuse (krundi), avaliku tee või väljaku või haljasala poolsesse äärde 
ei või rajada läbipaistmatuid plankpiirdeid ning piirdeid mille kõrgus on 
rohkem kui 1,2 m.  

Metsasematel aladel täies ulatuses mööda maaüksuse piire piirdeaedu 
rajada pole soovitav, vajadusel võib piirdeaiad rajada vaid ümber õueala.  

Keelatud on piiretega sulgeda juurdepääse kaldaaladele ning avalikele 
puhkealadele.  

Puitaedade rajamisel tuleks eelistada lihtsaid konstruktsioone, mida 
ümbruskonnas ennegi kasutatud. Soovitav on rajada lihtsaid kihelkonnas 
ajalooliselt kasutatud puitpiirete tüüpe.  

                                               
1  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määrus nr 10 Ehitise 
kasutamise otstarvete loetelu (RTL 2002, 133, 1950; 2005, 62, 882) 
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3.4 Kompaktse asustusega alad 

Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Lääne 
maakonna planeeringut. Muuta tiheasustusega alad Kullamaa vallas 
kompaktse asustusega aladeks, kus on detailplaneeringu kohustus. 

Kompaktse asustusega aladeks vallas on Kullamaa ja Koluvere, Liivi, 
Üdruma, Silla asulate keskused. 

Kompaktse asustusega alad on punase joonega piiritletud üldplaneeringu 
kaardil. 

3.4.1 Kullamaa küla 

Kullamaa küla asub samanimelise valla keskosas Risti-Virtsu-Kuivastu-
Kuressaare maanteest 0,5 km läänes. Asulas elab kokku 335 elanikku.   

Kullamaa küla on heakorrastatud keskusega kompleksne asula, kus on 
olemas keskkool õpilaskodudega, täismõõtmetega staadion, lasteaed, 
kaasaegselt renoveeritud valla- ja kultuurimaja, apteek, raamatukogu, 
sidejaoskond, kauplus.  

Kullamaa küla keskuses moodustab eraldi terviku kirikla-kompleks, mille 
koosseisu kuuluvad kirik, veel säilinud vana pastoraadihoone koos 
kõrvalhoonetega, teenijate- ja köstrimajad. 

Hoonestuse edasisel arendamisel teeb käesolev üldplaneering ettepaneku 
elamuehituses lähtuda asula struktuuri kompaktsemaks muutmise vaja-
dusest. Tabelis 6 on toodud lubatud maakasutuse sihtotstarbed 
kompaktselt asustatud alal Kullamaa külas. 

Elamualadena on reserveeritud alad Kullamaa küla keskuses: 

• maa-ala Kullamaa-Silla maanteest edela pool; 
• maa-ala Kirimäe-Kirna-Kullamaa maanteest põhja pool; 
• maa-ala Kirimäe-Kirna-Kullamaa maanteest edela pool; 
• maa-ala Kirimäe-Kirna-Kullamaa, Kullamaa-Silla ja keskosas Risti-

Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteede vahel. 

Segahoonestusega  aladena on reserveeritud Kullamaa küla keskuses: 

• maa-ala Kullamaa-Silla maanteest kirdes; 
• maa-ala Kirimäe-Kirna-Kullamaa maanteest põhja pool. 
• maa-ala Kirimäe-Kirna-Kullamaa ja Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare 

maanteede ristist edelas. 

Üldkasutava alana (A) reserveeritakse  

• Kullamaa kirikla kompleksi kalmistu ja sellega piirnev ala.  
• Kullamaa küla keskuses teede ristumisala; 
• Kullamaa-Silla maanteest edelasse jääv ala. 

Puhkealana (P1) reserveeritakse maa-ala Kullamaa küla keskuses 
haljasmaa rajamiseks Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee äärde. 
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Minimaalne maaüksuse suurus, millele antakse ehitusõigus on 3000 m². 

Edasine detailplaneeringute koostamine (kui ei koostata asula keskuse 
kohta üldplaneeringut) peab lähtuma üldplaneeringu kaardil toodud 
Kullamaa küla kompaktse asustusega ala kaardist M 1:10 000. 

3.4.2 Koluvere küla 

Koluvere küla asub Kullamaa valla keskosas Risti-Virtsu-Kuivastu-
Kuressaare maantee ääres Koluvere-Märjamaa teeristi lähedal. Elanike 
arv asulas on 404. 

Koluvere mõisaasula tänapäevani säilinud välisilme hakkas välja 
kujunema juba 18. sajandil. Keskaegsest linnusest lõuna ja lääne pool 
asub hulk mõisaaegseid kõrvalhooneid. Neist kauneim on 20. sajandi 
algul Liivi jõele ehitatud neogooti stiilis väike elektrijaamahoone. Lossi 
idaküljel asub suur müüriga piiratud park, mis ulatub poole kilomeetri 
kaugusel idas kulgeva Risti-Virtsu maanteeni. 20. sajandil on pargi 
lõunaserva püstitatud Koluvere hooldekodu uued hooned.  

Ajalooliselt jaguneb Koluvere kaheks piirkonnaks. Risti-Virtsu_Kuivastu-
Kuressaare maanteest läänes asub Koluvere loss ja hooldekodu koos selle 
töötajate elamufondiga, maanteest idas aga RMK Kullamaa metskonna 
keskus koos elamutega.  

Elamualadena on reserveeritud alad Koluvere küla keskuses: 

• maa-ala Ollimäe-Koluvere maanteest edela pool; 
• maa-ala Ollimäe-Koluvere maanteest kirde pool; 
• maa-ala Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteest kagu pool.  

Puhkealana (P1) reserveeritakse maa-ala Koluvere küla keskuses 
kaitsealuse pargi ala koos maanteede ristumiskohast loodesse jääva maa-
alaga.  

Puhkealana (P2) reserveeritakse maa-ala Koluvere küla keskuses 
Koluvere loss ja sellega piirnev ala. 

Üldkasutava alana (A) reserveeritakse hooldekodu kompleksi ja sellega 
piirnev ala.  

Tabelis 6 on toodud lubatud maakasutuse sihtotstarbed kompaktselt 
asustatud alal Koluvere külas. 

Minimaalne maaüksuse suurus, millele antakse ehitusõigus on 3000 m². 

Edasine detailplaneeringute koostamine (kui ei koostata asula keskuse 
kohta üldplaneeringut) peab lähtuma koostatud arengukavast ja üldpla-
neeringu kaardil toodud Koluvere küla kompaktse asustusega ala kaardist 
M 1:10 000. 
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3.4.3 Liivi küla 

Liivi küla asub Kullamaa valla lääneosas Kirimäe-Kirna-Kullamaa ja 
Liivi-Üdrumaa maantee ristil. Asulas on 172 elanikku. 

Küla on kujunenud ajalooliselt vana mõisa juurde. Keskuse moodustab 
mõisakompleks hulga kõrvalhoonete, pargi ja 400 m pikkuse alleega, 
mille ümber on hiljem püstitatud uusehitisi sh neli korterelamut.  

Elamualadena on reserveeritud alad Liivi küla keskuses: 

• maa-ala Kirimäe-Kirna-Kullamaa maanteest lõuna pool; 
• maa-ala Liivi-Üdruma teeristist lääne pool; 

Puhkealana (P1) reserveeritakse maa-ala Liivi küla keskuses kaitsealuse 
pargi ala.  

Tabelis 6 on toodud lubatud maakasutuse sihtotstarbed kompaktselt 
asustatud alal Liivi külas. 

Minimaalne maaüksuse suurus, millele antakse ehitusõigus on 3000 m². 

Edasine detailplaneeringute koostamine (kui ei koostata asula keskuse 
kohta planeeringut) peab lähtuma koostatud arengukavast ja üldplanee-
ringu kaardil toodud Liivi küla kompaktse asustusega ala kaardist 
M 1:10 000. 

3.4.4 Silla küla 

Silla küla asub Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee ääres. Asulas 
elab 36 elanikku. 

Küla keskus on kujunenud Liivi jõele rajatud silla ümber. Küla on 
kompaktne ja säilinud miljööga (vana kõrtsihoone, munakivitee, kirik), 
seetõttu on küla keskus määratud ka miljööväärtuslikuks alaks. 

Tabelis 6 on toodud lubatud maakasutuse sihtotstarbed kompaktselt 
asustatud alal Silla külas. 

Minimaalne maaüksuse suurus, millele antakse ehitusõigus on 3000 m². 

Edasine detailplaneeringute koostamine (kui ei koostata asula keskuse 
kohta planeeringut) peab lähtuma koostatud arengukavast ja üldplanee-
ringu kaardil toodud Silla küla kompaktse asustusega ala kaardist 
M 1:10 000.  



KULLAMAA VALLA ÜLDPLANEERING 

28
 

3.4.5 Üdruma küla 

Üdruma küla asub Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee ääres 7 km 
kaugusel valla keskusest. Asulas elab 104 elanikku.

Üdruma olles varem valla keskus ja hiljem majandite keskuseks on 
ajalooliselt kujunenud ümbruskonna külade keskuseks (Üdruma küla 
arengukava 2004-2009,2004).  

Üdruma kompaktselt asustatud ala moodustab kolm kahekorruselist 
korterelamut ja seda ümbritsev ala. 

Tabelis 6 on toodud lubatud maakasutuse sihtotstarbed kompaktselt 
asustatud alal Üdruma külas. 

Minimaalne maaüksuse suurus, millele antakse ehitusõigus on 3000 m². 

Edasine detailplaneeringute koostamine (kui ei koostata asula keskuse 
kohta üldplaneeringut) peab lähtuma koostatud arengukavast ja üldpla-
neeringu kaardil toodud Üdruma küla kompaktse asustusega ala kaardist 
M 1:10 000. 

Tabel 6. Maakasutuse sihtotstarbed kompaktse asustusega aladel 
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E S P1 P2 A H 

Elamumaa 60% +     

Ärimaa + +  +   

Tootmismaa   +     

Sotsiaalmaa  + +  +  

Haljasmaa + + + + + + 

Transpordi-
maa 

+ + + + + + 

Kaitsealune 
maa 

  + + + + 

Metsamaa   + +  + 
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4 PLANEERINGUTE VAJADUS 

Vajalik on koostada teemaplaneering kergliiklusteede võrgu rajamiseks 
Kullamaa valda. 

Lähitulevikus on vajalik koostada miljööväärtuslike hoonestusalade 
teemaplaneering. 

4.1 Detailplaneeringute koostamise vajadus 

Detailplaneeringute koostamise järjekorda ei määrata. Konkreetne planee-
ringute koostamise järjestus sõltub siiski elu poolt dikteeritud vajadustest 
ja investeerijate ning ehitajate soovijate olemasolust. 
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5 KEHTIMA JÄÄVAD DETAILPLANEERINGUD 

Käesoleva üldplaneeringuga jäetakse kehtima järgmised varem algatatud 
planeeringud: 

• DP 1 - Päri külas Turpa maaüksuse detailplaneering;
• DP 2 - Koluvere külas Ruta maaüksuse detailplaneering; 
• DP 3 - Koluvere külas Raba maaüksuse detailplaneering. 
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6 ETTEPANEKUD KEHTIVA MAAKONNAPLANEERINGU 
MUUTMISEKS JA TÄPSUSTAMISEKS 

Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Lääne maa-
konna planeeringut: 

• Muuta tiheasustusega alad Kullamaa vallas kompaktse asustusega 
aladeks, kus kehtestatakse detailplaneeringu kohustus. 

• Käesoleva planeeringuga on rohelise võrgustiku tuumalade ja 
koridoride piire täpsustatud vastavalt valla üldplaneeringu mõõtkavale 
ja võrgustiku täpsustamisel on arvesse võetud valla poolt oluliste 
looduskooslused ning väärtuslikud maastikumiljööga alad, et 
moodustuks terviklik nii maakondlikke kui ka valla seisukohalt 
tähtsaid alasid hõlmav võrgustik.  

• Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek kustutada looduskaitse 
aluste üksikobjektide nimekirjast Koluvere pargis asunud kaitsealune 
üksikobjekt Koluvere saar, mis on hävinud. 

Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Lääne 
maakonna planeeringut Kullamaa valla kalda-alal kehtestatud 
ehituskeeluvööndite ulatuste osas Liivi ja Kasari jõel allpool toodud 
kohtades: 

• Kullametsa ja Kullamaa külas Liivi jõe mõlemal kaldal planeeritud 
elamuala kaldaalal määrata ehituskeeluvööndi laiuseks 35 m 
mõõdetuna kalda nõlvalt; 

• Silla ja Päri külas Liivi jõe mõlemal kaldal planeeritud elamuala 
kaldaalal määrata ehituskeeluvööndi laiuseks 50 m; 

• Jõgisoo ja Kullamaa külas Liivi jõe mõlemal kaldal planeeritud 
elamuala kaldaalal määrata ehituskeeluvööndi laiuseks 50 m; 

Ehituskeeluvööndite vähendamise ulatused on näidatud planeeringu 
kaardil. 

Vastavalt looduskaitseaduse §40 (1) ehituskeeluvööndit kaldal võib 
suurendada või vähendada, arvestades kalda kaitse eesmärke ning lähtudes 
taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevatest 
teede- ja tehnovõrkudest ning väljakujunenud asustusest. 

Kullametsa ja Kullamaa külas Liivi jõe kaldal on ajalooliselt 
väljakujunenud hoonestus jõe ja paisjärve kaldal, mis planeeritava 
elamuala puhul on aluseks võetud ehituskeeluvööndi vähendamise 
ettepanekule. Paisjärve kaldal on 25 m laiune ehituskeeluvöönd. Kullamaa 
küla poolsel ehk paremal kaldal on juba väljakujunenud sobilik asustus ja 
kinnistute struktuur, Kullametsa küla poolsel ehk vasakul kaldal on selline 
hoonestus kujunenud kohati. Otstarbekas on kehtestada planeeritavate 
elamualade puhul ehituskeeluvööndi laiuseks 35 m, mis arvestab 
olemasoleva hoonestuse paiknemist ja arvestab asjaolu, et kalda 
ehituskeeluvööndit mõõdetakse kalda nõlvalt.  
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Silla külas ja Jõgisoo külas Liivi jõe kaldal pole olnud varasemat asustust. 
Jõe kaldale planeeritava elamuala puhul on aluseks võetud, et Liivi jõel kui 
üle 25 km2 suuruse valgalaga jõel on ehituskeeluvööndi laius 50 m samas 
metsamaal laieneb see kuni 100 m-ni. Otstarbekas on kehtestada 
planeeritavate elamualade puhul ehituskeeluvööndi laiuseks 50 m, mis 
jätab arvestamata võimalikku laienemist metsamaa arvel. 

Ehituskeelu vähendamise kohta andis keskkonnaminister oma seisukoha 
kirjaga 24.10.2007 nr 16-6/22463-6 (vaata lisa 4) 
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LISAD
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          Lisa 1 

 
Kehtivad piirangud 

Maa- ja veealade kasutamisel tuleb kinni pidada õigusaktidega kindlaks 
määratud piirangutest mida pole üldplaneeringuga leevendatud või täien-
davalt piiratud. 

Üldplaneeringu kaartidel on kajastatud põhilised kaitsevööndid. Muud 
piirangud on toodud allolevas peatükis. Selles on esmalt välja toodud pii-
rangut kehtestav seadus või määrus ning piirangu üldiseloom. Täpsemaks 
piirangute rakendamiseks või nendega põhjalikumalt tutvumiseks on 
vajalik siin toodud seadused ja määrused täiendavalt üle vaadata. 

Riikliku kaitse all oleva mälestise kaitsevöönd 

Alus: Muinsuskaitseseadus (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 
387; 2004, 25, 171); 
Kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrus nr 59, 
Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 1997, 169-171, 954); 
Kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrus nr 7, 
Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 1998, 147/148, 557); 
Kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrus nr 3, 
Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 1997, 65, 355); 
Kultuuriministri 26. juuni 2003. a käskkiri nr 116, 
Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 2003, 78, 1155). 

Muinsuskaitset korraldavad Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet 
ning Kullamaa vallavalitsus. 

Muinsuskaitseameti ning Kullamaa vallavalitsuse loata on kinnis-
mälestisel keelatud järgmised tegevused: 

• konserveerimine, restaureerimine ja remont; 
• ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehita-

mise teel, ning lammutamine; 
• katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täisehi-

tamine; 
• ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kin-

nistute) piiride muutmine ning kruntimine; 
• krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine; 
• katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide, 

väravate jms muutmine; 
• ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, nagu 

reklaami ja info paigaldamine ning katusele tehnilise seadme 
paigaldamine, samuti muul viisil mälestise või muinsuskaitsealal 
paikneva ehitise ilme muutmine ja ehitusdetailide ümberpaigutamine; 

• siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja –konstruktsioonide 
algsest asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikku-
mine; 
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• algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide 
kasutamine; 

• teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine; 
• haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine; 
• teisaldatavate äriotstarbeliste objektide (kiosk, müügipaviljon, väli-

kohvik vms), valgustuse, tehnovõrkude ja –rajatiste ning reklaami 
paigutamine. 

Kinnismälestise kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd, millele laienevad 
kaitsekohustuse teatises esitatud kitsendused.  

Kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või 
piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud 
teisiti. 

Muinsuskaitseameti loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud: 

• maaharimine, ehitiste püstitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine 
ning muud mulla- ja ehitustööd; 

• puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja juurimine. 

Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal asuva kinnis-
mälestise juurde on igaühel vaba juurdepääs. 

Eraõiguslik isik, kelle kinnisasjal mälestis asub või kelle kinnisasja tava-
kohane juurdepääsutee mälestiseni viib, peab tagama igaühe vaba läbi-
pääsu mälestiseni päikesetõusust loojanguni. Mälestiseks olevasse ehitisse 
või selle õue pääseb omaniku või valdaja lubatud ajal ja korras. 

Mälestist võib konserveerida, restaureerida või remontida ainult muinsus-
kaitse eritingimusi järgiva projekti alusel ja erialaspetsialisti muinsus-
kaitselise järelevalve all. 

Muinsuskaitseala ja mälestise silueti nähtavuse ja vaadeldavuse tagami-
seks tuleb detailplaneeringut koostades arvestada Muinsuskaitseametiga 
kooskõlastatud eritingimusi. 

Kullamaa valla muinsuskaitse objektid on toodud lisas 1. 

Riikliku kaitse all olevate loodusobjektide piirangud 

Alus: Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87; 
22, 152); 
Vabariigi Valitsuse 14.05.2002. a määrus nr 164, Läänemaa 
kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused (RT I 2002, 42, 
277); 
Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrus nr 59, 
Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas (RT I 2006, 
13, 92); 

 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64, Kaitsealuste 
parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri (RT I 2006, 12, 
89); 
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Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määrus nr 214, Lääne 
maakonna kaitsealuste parkide piirid (RTI, 2006, 46, 337); 
Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58, Lõheliste 
ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri 
ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning 
lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad (RTL, 
2002, 118, 1714). 
Keskkonnaministri 02.04.2003. a määrus nr 27, Kaitstavate loo-
duse üksikobjektide kaitse-eeskiri (RTL 2003, 46, 678); 
Keskkonnaministri 19.05.2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja 
kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
(RTL 2004, 69, 1135; 2005, 124, 1971); 
Keskkonnaministri 13.01.2005. a määrus nr 1, Metsise 
püsielupaikade kaitse alla võtmine (RTL 2005, 13,111); 
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 320, 
Marimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri (RTI, 2006, 2, 7); 
Keskkonnaministri 03.07.2006. a määrus nr 43, Must-toonekure 
ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-
eeskiri (RTL 2006, 55, 998; 2007, 11, 171). 

Loodust kaitstakse looduse säilitamise seisukohalt oluliste alade kasuta-
mise piiramisega, kaitse alla võetud loodusliku loomastiku, taimestiku ja 
seenestiku isenditega ning kivististe ja mineraalide eksemplaridega soori-
tatavate toimingute reguleerimisega ning loodushariduse ja teadustöö soo-
dustamisega. Looduse kaitsel lähtutakse tasakaalustatud ja säästva arengu 
põhimõtetest, kaaludes iga kord looduskaitse seisukohalt tõhusamate 
lahenduste rakendamise võimalusi. 

Kaitstavad loodusobjektid on: 

• kaitsealad; 
• hoiualad; 
• kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid; 
• püsielupaigad; 
• kaitstavad looduse üksikobjektid; 
• kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. 

Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt 
kasutava ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või 
tutvustatakse loodust. Kaitseala eritüübid on park, arboreetum ja puistu. 

Hoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille 
säilimise tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja 
keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused. 

Kaitsealune liik on looma-, taime- või seeneliigi taksonoomiline üksus, 
mille isendeid, elupaiku, kasvukohti või leiukohti kaitstakse  

Püsielupaik on väljaspool kaitseala asuv, käesoleva seaduse kohaselt 
piiritletud ja erinõuete kohaselt kasutatav: 

• kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik; 
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• kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht; 

Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-
kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt. 

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord 
määratakse kaitse-eeskirjaga. 

Kullamaa vallas asuvate kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide 
valitseja on Läänemaa keskkonnateenistus. 

Pargi kaitse eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogi-
liselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult 
väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. Pargi 
maa-ala on piiranguvöönd. 

Pargi valitseja nõusolekuta on pargis keelatud: 

• katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine; 
• maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine; 
• metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine; 
• detail- ja üldplaneeringu kehtestamine; 
• projekteerimistingimuste andmine; 
• uute maaparandussüsteemide rajamine; 
• puhtpuistute kujundamine; 
• veekogude veetaseme muutmine ja uute veekogude rajamine; 
• puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie; 
• ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
• nõusoleku andmine väikeehitiste ehitamiseks; 
• ehitusloa andmine; 
• uuendusraie; 
• biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine. 

Pargis on keelatud maavarade kaevandamine. 

Kaitstava loodusobjekti valitseja ei kooskõlasta tegevust, kui see võib 
kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist või 
kaitstava loodusobjekti seisundit. Kaitstava loodusobjekti valitseja võib 
kooskõlastamisel kirjalikult seada tingimusi. 

Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on piiranguvööndis keelatud: 

• uue maaparandussüsteemi rajamine; 
• veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude 

rajamine; 
• maavara ja maa-ainese kaevandamine; 
• puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine; 
• uuendusraie; 
• biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine; 
• ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine; 
• jahipidamine ja kalapüük; 
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• sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmine, välja arva-
tud liinirajatiste hooldamiseks vajalikeks töödeks ja maatulundusmaal 
metsamajandustöödeks või põllumajandustöödeks; 

• telkimine, lõkketegemine ja rahvaürituse korraldamine selleks etteval-
mistamata ja kaitseala valitseja poolt tähistamata kohas. 

Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on sihtkaitsevööndis keelatud: 

• majandustegevus; 
• loodusvarade kasutamine; 
• uute ehitiste püstitamine; 
• inimeste viibimine kaitsealuste liikide elupaigas, kasvukohas ja 

rändlindude koondumispaigas; 
• sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine; 
• telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine. 

Kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis või kaitstava looduse üksikobjekti 
juurde viivad teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks 
kasutamiseks ning nende olemasolu korral peab kinnisasja valdaja tagama 
nimetatud ajal inimeste juurdepääsu kaitstavale loodusobjektile 

Kinnisasja omandamise menetluse algatamise õigus on keskkonnaminist-
ril või tema volitatud isikul. 

Kinnisasja omanikule esitatavas ettepanekus peab olema märgitud: 

• selle kinnisasja andmed, mille omandamise on riik algatanud; 
• kinnisasjal paikneva kaitstava loodusobjekti kirjeldus; 
• kinnisasja hinnaettepanek koos maa väärtuse määramiseks tellitud eks-

perdiarvamustega; 
• ettepaneku kehtivuse aeg; 
• kinnisasja omandamise lisatingimused. 
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Natura 2000 võrgustikust tulenevad piirangud 

Alus: Euroopa Ühenduste Nõukogu Loodusdirektiiv 92/43/EMÜ, 
22.07.1992. a, Natura 2000 alade kaitsekorraldus(EÜT L 
206); 
Säästva arengu seadus (RT I 1995, 31, 384; 1997, 48, 772; 
1999, 29, 398; 2000, 54, 348; 2005, 15, 87); 
Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373 RT I 2004, 
38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87; 22, 152; 2006, 30, 232); 
Vabariigi Valitsuse 25.07.2000. a, korraldus nr 622-k, Riiklik 
programm «Eesti Natura 2000» aastateks 2000–2007 (RTL 
2000, 88, 1337); 
Vabariigi Valitsuse 06.05.2003. a korraldus nr 267, Aastateks 
2000-2007 koostatud riikliku programmi "Eesti Natura 2000" 
II etapi (2003-2007) tegevuskava kinnitamine (RTL 2003, 60, 
847); 
Vabariigi Valitsuse 5.08.2004. a korraldus nr 615-k, Euroopa 
Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri
(RTL 2004, 111, 1758);  
Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 59, 
Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas (RTI, 
21.03.2006, 13, 92); 
Keskkonnaministri 22.04.2004. a määrus nr 24, Majandustege-
vuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid 
asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel (RTL 2004, 49, 850; 
2005, 47, 653; 121, 1886; 124,1971; 2006, 19,329). 

Natura 2000 on üleeuroopaline kaitsealade võrgustik, mille eesmärgiks 
on kaitsta Euroopas ohustatud liike ning elupaigatüüpe - soid, metsi, 
pärandmaastikke jms. Eesti torkab võrreldes muu Euroopaga silma 
ulatuslike soode-rabadega ning liigirikkust kandvate pärandkooslustega 
nagu puisniidud ja loopealsed. 

Euroopa Liidu Natura 2000 võrgustik koosneb Eestis:

• linnualadest, millest Eesti riik on Euroopa Komisjoni teavitanud EÜ 
Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT 
L 103, 25.04.1979, lk 1-18) kohaselt; 

• aladest, millel on EÜ Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elu-
paikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest kohaselt 
Euroopa Komisjoni seisukohast üleeuroopaline tähtsus.  

Natura2000 ala võib üheaegselt moodustada nii elupaigatüüpide kui ka 
lindude kaitseks, st nii loodus- kui ka linnualana.

Natura 2000 võrgustikku kuuluvate aladena on Kullamaa vallas ajutise 
piiranguga Käntu- Kastja, Lause-Laiküla, Luiste ja Marimetsa- Õmma. 

Käntu-Kastja linnuala  (20) Lääne ja Rapla maakonnas linnudirektiivi I 
lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. 
Pindala 3212 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: suur-konnakotkas 
(Aquila clanga); 
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Käntu-Kastja loodusala (146) Lääne ja Rapla maakonnas 
loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade 
kaitseks. Pindala 3212 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), 
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-
rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad 
(7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad 
laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), 
puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja 
rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra 
lutra); harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis); 
paksukojalise jõekarp (Unio crassus); 

Marimetsa-Õmma linnuala (28) Harju, Lääne ja Rapla maakonnas 
linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide 
elupaikade kaitseks. Pindala 7820 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: 
kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), must-toonekurg 
(Ciconia nigra), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja 
(Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), mudatilder (Tringa 
glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus); 

Marimetsa-Õmma loodusala (202) Harju, Lääne ja Rapla maakonnas 
loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade 
kaitseks. Pindala 7820 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised 
järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal 
mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), 
puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad 
(7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), 
liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad 
laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad 
oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), 
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). 
Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: teelehemosaiikliblikas (Euphydryas 
aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna); eesti soojumikas 
(Saussurea alpina ssp. esthonica); 

Lause-Laiküla loodusala (167) Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa 
elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1128 ha. 
Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal 
mullal (6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed 
kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), 
liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), 
rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja 
soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle 
elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); kaunis kuldking (Cypripedium 
calceolus); 

Luiste loodusala (187) Lääne ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa 
elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1025 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: 
huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), 
sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), 
lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), 
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rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), 
vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), 
rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja 
moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), 
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). 

Majandustegevusele on väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000
võrgustiku aladel rakendatud ajutised piirangud ja on keelatud: 

• puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine; 
• uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat; 
• väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine looduslikul rohumaal ja 

metsamaal; 

ilma valitseja nõusolekuta keelatud: 
• teede ja liinirajatiste rajamine; 
• ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine; 
• veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine; 
• uute maaparandussüsteemide rajamine; 
• maavarade ja maa-ainese kaevandamine. 

Maaomanikele pakutakse majandustegevuse piiramise korvamiseks 
mitmesuguseid loodushoiutoetusi, maamaksusoodustust, võimalust maid 
vahetada või riigile ära müüa.  

Natura 2000 võrgustiku hoiualadena on eelpool nimetatud aladest kas 
osaliselt või täielikult Kullamaa vallas kaitse alla võetud järgmised alad: 

Laiküla hoiuala. Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I 
lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260), niiskuslembeste 
kõrgrohustute (6430), puisniitude (6530), siirde- ja õõtsiksoode (7140), 
liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020), 
soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0) 
kaitse ning II lisas nimetatud liikide – saarma (Lutra lutra) ja kauni 
kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaikade kaitse; 

Luiste hoiuala. Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas 
nimetatud elupaigatüüpide – aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude 
(6510) ning puisniitude (6530) kaitse; 

Marimetsa-Õmma hoiuala. Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260), 
lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210), lubjavaesel mullal liigirikaste 
niitude (6270), alvarite (6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude 
(6510), puisniitude (6530), rabade (7110), rikutud, kuid 
taastumisvõimeliste rabade (7120), allikate ja allikasoode (7160), 
liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010), vanade 
laialehiste metsade (9020), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate 
okasmetsade (sürjametsade) (9060), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja 
soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas nimetatud liikide ja nõukogu 
direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas 
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nimetatud liikide ning I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade 
kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: teelehe-mosaiikliblikas 
(Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), eesti 
soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), kaljukotkas (Aquila 
chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), 
mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), 
rüüt (Pluvialis apricaria), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder 
(Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus). 

Veekaitsevöönd ja veekogu ehituskeeluala 

Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 
47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 
234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 
64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 
280; 67, 512; 2006, 28, 211; 2007, 1, 1); 
Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87; 
22, 152; 2006, 30, 232); 
Vabariigi Valitsuse 18.07.1996. a. määrus nr 191, Avalikult 
kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine (RT I 1996, 58, 
1090; 1997, 73, 1205; 2000, 80, 513; 2002, 42, 269; 105, 619; 
2003, 85, 576). 

Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl 
liikumine ja kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku 
kasutamisega ei tohi rikkuda võõral maatükil viibimist reguleerivaid 
seadusesätteid. 

Kallas on järve, jõge, veehoidlat, oja, allikat või maaparandussüsteemi 
eesvoolu ääristav ja erinõuete kohaselt kasutatav maismaavöönd. Kalda 
kaitse eesmärk on kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtege-
vusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, kalda eripära arvestava asustuse 
suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. 

Kaldal on piiranguvöönd, ehituskeeluvöönd ja veekaitsevöönd. 

Kalda piiranguvööndi laius paisjärvedel on: 

• Koluvere paisjärvel  (kood 203421)   50m; 
• Liivi paisjärvel  (kood 203422)   50 m; 
• Laastre paisjärvel  (kood 203423)   50 m; 
• Kullamaa paisjärvel  (kood 203424)   50 m; 
• Kullamaa tehisjärvel                  100 m.  

Kalda piiranguvööndi laius vooluveekogudel on: 

• Kasari jõel   (kood 11070)   100 m; 
• Vaikna peakraavil  (kood 11100)   100 m; 
• Liivi jõel   (kood 11166)   100 m; 
• Marimetsa ojal  (kood 11169)   100 m; 
• Ohtla peakraavil  (kood 11174)   100 m. 
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Ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud: 

• reoveesette laotamine; 
• matmispaiga rajamine; 
• jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja 

laiendamine, välja arvatud sadamas; 
• ilma kehtestatud detailplaneeringuta maa- ala kruntideks jagamine; 
• maavara ja maa- ainese kaevandamine; 
• mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning 

maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala 
hooldustööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügi-
õigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks 
ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandus-
töödeks. 

Kaldal on ehituskeeluvöönd, kus uute hoonete ja rajatiste ehitamine on 
keelatud. Ehituskeeluvööndi laius on: 

Paisjärvedel: 

• Koluvere paisjärvel  (kood 203421)   25 m; 
• Liivi paisjärvel  (kood 203422)   25 m; 
• Laastre paisjärvel  (kood 203423)   25 m; 
• Kullamaa paisjärvel  (kood 203424)   25 m; 
• Kullamaa tehisjärvel                  50 m. 

Kalda ehituskeeluvööndi laius vooluveekogudel on: 

• Kasari jõel   (kood 11070)   50 m; 
• Vaikna peakraavil  (kood 11100)   50 m; 
• Liivi jõel   (kood 11166)   50 m; 
• Marimetsa ojal  (kood 11169)   50 m; 
• Ohtla peakraavil  (kood 11174)   50 m. 

Järve või jõe kaldal metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd ranna või kalda 
piiranguvööndi piirini. 

Ehituskeeld ei laiene: 

• hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele, 
mis ei jää veekaitsevööndisse; 

• kalda kindlustusrajatisele; 
• supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele; 
• maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile; 
• olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehi-

tise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kuba-
tuurist; 

• piirdeaedadele. 
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Ehituskeeld ei laiene detail- või üldplaneeringuga kavandatud: 

• pinnavee veehaarde ehitisele; 
• ranna kindlustusrajatisele; 
• hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele; 
• kalakasvatusehitisele;  
• tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest 

maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstita-
misele; 

• tehnovõrgule ja -rajatisele; 
• sillale; 
• avalikult kasutatavale teele ja tänavale. 

Vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimi-
seks moodustatakse veekogu kaldaalal veekaitsevöönd. Veekaitsevöödi 
ulatus tavalisest veepiirist on: 

• järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, allikatel, peakraavidel ja kanali-
tel ning maaparandussüsteemide eesvooludel    – 10 m;  

• maaparandussüsteemide eesvooludel valgalaga alla 10 km2  –   1 m. 

Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks kasutamiseks mää-
ratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja laiust arvestata-
kse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva 
ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja 
kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba.  

Kallasraja laius on 4 m, mida mööda võib vabalt ja takistamatult veekogu 
ääres liikuda. 

Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada kaldaoma-
niku vara. Kinnisasja valdaja on kohustatud tagama inimeste ja loomade 
vaba läbipääsu kallasrajale.  

Teemaa piirid 

Alus: Teeseadus (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 
283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 
2003, 79,530; 88, 594; 2004, 84, 569; 2005, 11, 44; 40, 312; 
61, 479; 2006, 30, 232; 2007, 14, 70); 
Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrus nr 59, Tee ja tee 
kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (RTL 1999, 155, 
2173; 2003, 100, 1511); 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.02.2005. a määrus 
nr 26, Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid (RTL 
2005, 28, 390; 114, 1759; 2006, 47, 847; 2007, 8, 128); 
Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrus nr 55, Tee projek-
teerimise normid ja nõuded (RTL 2000, 23, 303; 2004, 65, 
1088). 
Kullamaa Vallavolikogu 17.12.2004. a määrus nr 62M, 
Kullamaa valla kohalike maanteede ja avalikult kasutatavate 
erateede nimekirja kinnitamine. 
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Tee on maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite 
või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või koha-
liku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis. 

Teemaa on maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee 
koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks. 

Avalikult kasutatavad teed on riigimaantee, kohalik tee ning avalikuks 
kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada 
igaüks seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud piirangutega. Avalikult 
kasutatava tee maakasutuse sihtotstarve on transpordimaa. 

Kohalik maantee on kohaliku liikluse korraldamiseks rajatud maantee. 

Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt 
lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks 
rajatakse tee äärde kaitsevöönd: 

• riigimaanteede (põhimaanteede, tugimaanteede ja kõrvalmaanteede) 
kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja 
korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on          50 m; 

• kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja 
mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 20 m. 

Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud. Tee omanik 
ja tee kaitsevööndi omanik võivad nõuda tee või tee kaitsevööndi kah-
justajalt või risustajalt teehoiukulude katteks hüvitist. 

Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud: 

• maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke ja 
muid liikluskorraldusvahendeid või eemaldada nendelt katteid; 

• teha teel ilma ehitusloata teehoiutöid, samuti mistahes teehoiuväliseid 
töid, paigutada sinna töövahendeid, materjale jms tegevusega kaitse-
vööndis ei tohi halvendada liiklustingimusi teel; 

• ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi ning rajada istandikku; 
• ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist 

või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta; 
• takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega; 
• paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit; 
• korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust; 
• kaevandada maavara ja maa-ainest; 
• teha metsa uuendamiseks lageraiet; 
• teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiu-

välist tööd. 

Tee kaitsevööndi maa omanik võib nõuda tee omanikult piirangute tõttu 
tekkinud kahju hüvitamist. 

Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud:  

• hoidma korras kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise;  
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• kõrvaldama nähtavust piirava istandiku, puu või muu liiklusele ohtliku 
rajatise;  

• mitte lubama teemaale või kaitsevööndisse järelevalveta kariloomi. 
  

Liinikoridorid kinnisasjal 

Alus: Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 
185; 52, 303; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 
13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255; 2005, 39, 308; 
59, 464); 
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus (RT I 1993, 72/73, 
1021; 1999, 44, 510; 2000, 51, 325; 88, 576; 2001, 24, 133; 31, 
171; 42, 234; 94, 582; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 
13, 64; 51, 355; 78, 523; 81, 546; RT III 2004, 13, 160; RT I 
2004, 14, 91; 2005, 39, 308; 2006, 19, 148). 

Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja 
õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (tehnorajatisi), kui nende ehitamine ei 
ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui nende ehitamine teises kohas 
põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab omanik lubama teostada 
oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnorajatise teenindamiseks 
vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt kokku 
leppimata. 

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole kin-
nisasja olulised osad. 

Reaalservituut koormab teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks 
selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat 
kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne oma-
nik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja 
kasuks teatavas osas hoiduma. Reaalservituut ei või teeniva kinnisasja 
omanikku kohustada mingiteks tegudeks, välja arvatud teod, mis on reaal-
servituudi teostamisel abistava tähendusega. 

Reaalservituudi seadmiseks on vaja notariaalselt kinnitatud asjaõigus-
lepingut. 

Liiniservituut annab õiguse juhtida läbi võõra kinnisasja oma kinnisasjale 
gaasi-, elektri-, side- ja muid liine. 

Liiniservituut ja veejuhtimisservituut on reaalservituudid, mis koormavad 
teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kin-
nisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil 
kasutama. Reaalservituut tekib kinnistusraamatusse kandmisega. Ette-
panekut servituudi seadmiseks saab teha detailplaneeringuga. 

Alates 1. aprillist 1999. a on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnis-
asjale nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutus-
õigusega. Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või 
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Kullamaa vallale kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab 
lihtkirjalikust või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga. 

Kinnisasja omanik võib reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse sead-
misest keelduda, kui tehnorajatise edasine asumine kinnisasjal selle kasu-
tamist oluliselt takistab ja omaniku kahju tehnorajatisest on suurem kui 
tehnorajatise teise kohta ümberpaigutamise kulud, samuti juhul, kui 
omanik kannab kõik tehnorajatise ümberpaigutamise kulud ja annab 
selleks tehnorajatise omanikule eelnevalt piisava tagatise. 

Kinnisasja omanikul on õigus nõuda tasu tema kinnisasjale püstitatud 
tehnorajatise talumise eest, sõltumata sellest, kas talumise kohustus tule-
neb seadusest või kinnisasja koormamisest servituudi või isikliku kasutus-
õigusega. Tasu suurus võrdub tehnorajatise kaitsevööndi pindalale vasta-
va maamaksuga, mis korrutatakse läbi maa sihtotstarbe koefitsiendiga. 
Tasu maksmise perioodi, korra ja maa sihtotstarbe koefitsiendid kehtestab 
Vabariigi Valitsus. 

Telekommunikatsiooni liinirajatise kaitsevöönd 

Alus: Elektroonilise side seadus (RT I 2004, 87, 593; 2005, 71, 545; 
2006, 25, 187; 31, 234); 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.12.2006. a määrus 
nr 99, Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja 
kord (RTL 2006, 89, 1657). 

Liinirajatis  on aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud elektroonilise side 
võrgu osa, milleks on muu hulgas maakaabel, veekogu põhjas paiknev 
kaabel, kaablitunnel, kaablikanalisatsioon, ehitistele ja postidele 
kinnitatud kaablite või juhtmete kogum koos kommutatsiooni-, jaotus- ja 
otsastusseadmetega, regeneraator, elektrooniliste sideseadmete konteiner 
ning raadiosidemast. Liinirajatised on ka tehnovõrgud ja –rajatised. 
Liinirajatise planeerimisele ja ehitamisele kohaldatakse ehitiste 
planeerimiseks ja ehitamiseks kehtestatud nõudeid. 

Liinirajatise kaitsevöönd on seadusega kindlaks määratud mõõtmetega 
ala, kus igasugune liinirajatist ohustada võiv tegevus on lubatud seaduses 
sätestatud tingimustel ja korras. 

Liinirajatiste kaitsevööndi mõõtmed on – 2 m liinirajatise keskjoonest või 
rajatise välisseinast liinirajatisega paralleelse mõttelise jooneni või 
tõmmitsatega raadiomasti korral selle kõrgusega või vabalt seisva raadio-
masti korral selle 1/3 kõrgusega ekvivalentse raadiusega mõttelise ring-
jooneni maapinnal, meetrites. Siseveekogudel on liinirajatise kaitsevöönd 
100 m. 

Liinirajatise asukoha määramise hõlbustamiseks on liinirajatise omanik 
kohustatud märgistama liinirajatise asukoha. 

Liinirajatise kaitsevööndis kasvavate puude okste lõikamise kulud kannab 
liinirajatise omanik, kui tema ja kinnisasja omanik ei ole kokku leppinud 
teisiti. Liinirajatise omanikul on õigus kinnisasja omaniku nõusolekuta 
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eemaldada puud või puude oksad, mis on põhjustanud liinirajatise avarii 
või loovad avariiohtliku olukorra. 

Liinirajatise kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud kan-
nab nende põhjustamise eest vastutav isik. 

Elektripaigaldise kaitsevöönd 

Alus: Elektriohutusseadus(RT I 2002, 49, 310; 110, 659; 2004, 18, 
131; 30, 208; 75, 520); 
Vabariigi Valitsuse 02.07.2002. a, määrus nr 211, Elektri-
paigaldise kaitsevööndi ulatus(RT I 2002, 58, 366; 2003, 44, 
305). 

Elektripaigaldise kaitsevöönd on elektripaigaldist, kui see on iseseisev 
ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise 
vajadusest lähtudes kitsendatakse kinnisasja kasutamist. 

Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektri-
paigaldisele, ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid, teha 
tuld, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosioo-
ni ning korraldada massiüritusi, kui tegemist on üle 1000-voldise nimi-
pingega elektripaigaldisega. 

Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud: 

• elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, teha mis tahes mäe-, laadimis -
 , süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, 
istutada ning langetada puid ja põõsaid; 

• elektri-veekaabelliinide kaitsevööndis teha süvendustöid ja varuda 
jääd; 

• elektri-õhuliinide kaitsevööndis sõita masinate ja mehhanismidega, 
mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 
4,5 m; 

• üle 1000-voldise nimipingega elektri-õhuliinide kaitsevööndis ehitada 
aedu ja traattarasid ning rajada loomade joogikohti; 

• elektri-maakaabelliinide kaitsevööndis töötada löökmehhanismidega, 
tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 m, küntaval maal 
sügavamal kui 0,45 m ning ladustada ja teisaldada raskusi. 

Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool 
piki liini telge paiknevad mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus: 

• alla 1 kV pingega liinide korral on    2 m; 
• kuni 20 kV pingega liinide korral on  10 m; 
• 35–110 kV pingega liinide korral on  25 m. 

Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida 
mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 m kaugusel paikne-
vad mõttelised vertikaaltasandid. 

Veekaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev veepinnast põhjani 
ulatuv veeruum, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 
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järvedes 100 m kaugusel ning jõgedes 50 m kaugusel paiknevad mõtteli-
sed vertikaaltasandid. 

Alajaamade ja jaotusseadmete kaitsevöönd. Alajaamade ja jaotussead-
mete ümber ulatub kaitsevöönd 2 m kaugusele piirdeaiast, seinast või 
nende puudumisel seadmest. 

Surveseadme kaitsevöönd 

Alus: Surveseadme ohutuse seadus (RT I 2002, 49, 309; 2003, 88, 
594; 2004, 2, 5; 18, 131; 30, 208); 
Vabariigi Valitsuse 02.07.2002. a, määrus nr 213, Surveseadme 
kaitsevööndi ulatus (RT I 2002, 58, 368; 2003, 44, 304). 

Surveseadmed ja surveseadmestikud jaotatakse järgmistesse liikidesse: 

• I liik – surveseadmed, milles on ette nähtud suurema kui 0,5-baarise 
rõhu tekkimine; 

• II liik – seeriaviisiliselt valmistatavad lihtsad surveanumad, välja arva-
tud tulekustutid; 

• III liik – transporditavad surveseadmed, välja arvatud aerosooliballoo-
nid ja hingamisaparaatide gaasiballoonid; 

• IV liik – aerosooliballoonid, välja arvatud aerosooliballoonid, mille 
maht on väiksem kui 50 milliliitrit, metallist aerosooliballoonid, mille 
maht on suurem kui 1000 milliliitrit, kaitsva kattega klaasist või mitte-
killustuvast plastist aerosooliballoonid, mille maht on suurem kui 
220 milliliitrit, ja kaitsva katteta klaasist või killustuvast plastist aero-
sooliballoonid, mille maht on suurem kui 150 milliliitrit; 

• V liik – plahvatus- või tuleohtliku, väga tuleohtliku, eriti tuleohtliku, 
mürgise või väga mürgise vedeliku anumad ja torustikud, milles rõhu 
tekitab vedelikusamba kõrgus või hüdrauliline löök, samuti muud 
surveseadmed, mis ei kuulu I–IV liiki. 

Surveseadme kaitsevöönd on surveseadet, kui see on iseseisev ehitis, üm-
britsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest 
lähtudes kitsendatakse kinnisasja kasutamist. 

Surveseadme kaitsevööndis peab hoiduma tegevustest, mis võivad kah-
justada surveseadet, sealhulgas ei tohi: 

• tõkestada juurdepääsu surveseadmele, ladustada jäätmeid, kemikaale 
või väetisi, istutada puid ja põõsaid; 

• surveseadme omaniku loata ehitada, teha lõhkamis-, puurimis- ja kae-
vetöid, samuti üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, ladustada ja 
teisaldada raskusi ning organiseerida ülesõite või teha muid surve-
seadme ohutust mõjutada võivaid töid. 

Maa-aluste soojustorustike kaitsevöönd. Maa-aluste soojustorustike, 
mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise torustiku isolatsiooni 
välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised vertikaaltasandid ja 
horisontaaltasand, kaitsevööndi ulatus on: 

• alla 200 mm läbimõõduga torustiku korral   2 m; 
• 200 mm ja suurema läbimõõduga torustiku korral  3 m. 
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Maapealsete soojustorustike kaitsevöönd. Maapealsete soojustorustike, 
mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise torustiku isolatsiooni 
välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised vertikaaltasandid, 
kaitsevööndi ulatus: 

• aurutorustikul töörõhul üle 16 baari on   10 m; 
• aurutorustikul töörõhul 16 baari ja alla selle on    5 m; 
• veetorustikul töörõhul üle 6 baari on      5 m; 
• veetorustikul töörõhul 6 baari ja alla selle on    2 m. 

Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate rajatiste ja hoonete kaitsevöönd. Kaug-
küttevõrgu juurde kuuluvate drenaažitorude, jaotuskambrite, pumbamaja-
de, mõõtesõlmede ning reguleerpunktide rajatiste ja hoonete kaitsevöönd 
on maa-ala ja õhuruum, mis asub välisseina äärmistest punktidest 2 m
kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaalide vahel. 

Kaugküttevõrgu kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu kaug-
küttevõrgule, rajada alalisi ehitisi, ladustada jäätmeid, kemikaale või väe-
tisi, istutada puid ja põõsaid ning teha muid tegevusi, mis võivad kahjus-
tada kaugküttevõrgu konstruktsioone; 

Kaugküttevõrgu kaitsevööndis on keelatud ilma võrguettevõtja loata teha 
lõhkamis-, puurimis- ja kaevetöid, samuti üleujutus-, niisutus- ja maa-
parandustöid, paigaldada täiendavaid kommunikatsioone, teha ehitustöid, 
püstitada ajutisi ehitisi, rajada parkimisplatse, ladustada ja teisaldada ma-
terjale, organiseerida ülesõite, paigaldada kinnisasja omaniku või valdaja 
ehitust läbivates kaugküttevõrgu tehnilistes koridorides täiendavaid kom-
munikatsioone ja teha ümberehitusi. 

Kanalisatsiooni-, vee-, side- ja gaasitrasside ning elektrikaablite ja teiste 
kommunikatsioonide rajamisel kaugküttevõrgu kaitsevööndisse on vähi-
mad kaugused kaugküttetorustiku välispinnast kommunikatsiooni välis-
pinnani: 

• ristumisel    0,2 m; 
• paralleelsel kulgemisel     1 m. 

Maapealsete vedelkütusetorustike kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, 
mis asub torustiku välisseina äärmistest punktidest 5 m kaugusel paikne-
vate mõtteliste vertikaaltasandite vahel. 

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded ja pumplate kujad 

Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 
47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 
234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 
64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 
280; 67, 512; 2006, 28, 211; 2007, 1, 1); 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (RT I 1999, 25, 363; 
2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 61, 
375; 63, 387; 2003, 13, 64; 2005, 37, 280); 
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Vabariigi Valitsuse 16.05.2001. a, määrus nr 171, Kanalisat-
siooniehitiste veekaitsenõuded (RT I 2001, 47, 261; 2006, 40, 
310); 
Vabariigi Valitsuse 31.07.2001. a määrus nr 269, Heitvee vee-
kogusse või pinnasesse juhtimise kord (RT I 2001, 69, 424; 
2003, 83, 565; 2006, 10, 67); 
Keskkonnaministri 16.11.1998. a määrus nr  65 Heitveesuubla-
na kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostus-
tundlikkuse järgi kinnitamine (RTL 1998, 346/347, 1432; 1999, 
167, 2446); 
Keskkonnaministri 16.10.2003. a määrus nr 75, Nõuete kehtes-
tamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta (RTL 
2003, 110, 1736); 
Keskkonnaministri 16.12.2005. a määrus nr  76, Ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (RTL 2005, 123, 1949). 
Kullamaa Vallavolikogu 11.06.2004. a. a määrus nr 42M, 
Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni eeskiri ; 
Kullamaa Vallavolikogu 26.03.2004. a. a määrus nr 19M,
Kullamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 
vastuvõtmine. 

Kanalisatsioon on ehitiste või seadmete süsteem heitvee ja reovee 
kogumiseks või suublasse juhtimiseks. 

Reovee kogumisalaks nimetatakse ala, kus on piisavalt elanikke ja majan-
dustegevust reovee kogumiseks kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse 
või heitvee juhtimiseks suublasse. 

Reoveepuhastid jagunevad: 

• suurteks reoveepuhastiteks ehk suurpuhastiteks, mille jõudlus on üle 
2000 inimekvivalendi (edaspidi ie); 

• väikesteks reoveepuhastiteks ehk väikepuhastiteks, mille jõudlus on 
kuni 2000 ie; 

• omapuhastiteks üksikmajapidamise reovee puhastamiseks. 

Inimekvivalendiks loetakse ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase 
tingliku veereostuskoormuse ühikut. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) 
kaudu väljendatud inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas.  

Kuja Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuete määruse tähenduses on 
kanalisatsiooniehitise, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kau-
gus tsiviilhoonest või joogivee salvkaevust. Kuja ulatus (tabel 8) sõltub 
suublaks olevast pinnasest ja selle omadustest, reoveepuhasti jõudlusest, 
reovee puhastamise viisist ja reoveepumplasse juhitava reovee 
vooluhulgast. 
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Tabel 7. Väike- ja suurpuhastite nõutavad kujad sõltuvalt reovee puhastamise 
viisist  

Reovee puhastamisviis Kuja (meetrites) 

Reoveesettetahendus- ja kompostimisväljakutega 
mehaaniline või bioloogiline reoveepuhasti või eraldi 
paiknevad reoveesettetahendus- ja kompostimisväljakud 

100 

Mehaaniline või bioloogiline reoveepuhasti, kus reovee-
setet käideldakse kinnises hoones 

50 

Biotiik, tehismärgala, avaveeline taimestikpuhasti 100 

Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja ulatus sõltub reoveepumplasse 
juhitava reovee vooluhulgast. Kui vooluhulk on kuni 10 m3/d, peab kuja 
olema 10 m; kui vooluhulk on üle 10 m3/d, peab kuja olema 20 m. 
Purgimissõlme kuja peab olema 30 m. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd on ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus 
kinnisasja kasutamist on kitsendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
ehitiste kaitse ja ohutuse tagamiseks.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike kaitse-
vööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on: 

• torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud 
kuni 2 m sügavusele       –  2 m; 

• torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on 
paigaldatud kuni 2 m sügavusele     – 2,5 m; 

• torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud 
üle 2 m sügavusele       – 2,5 m; 

• torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on 
paigaldatud üle 2 m sügavusele     –  3 m; 

• torustikul, mille siseläbimõõt on 1000 mm ja suurem ning mis on pai-
galdatud üle 2 m sügavusele või allmaakaeveõõnesse  –  5 m. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni muude ehitiste ümber ulatub kaitsevöönd 
piirdeaiani, selle puudumisel 2 m kaugusele ehitisest. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis peab hoiduma tegevusest, 
mis võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi kahjustada, sealhulgas ei 
tohi: 

• tõkestada juurdepääsu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele ega 
istutada puid; 

• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku loata ehitada, ladustada 
materjale ning teha lõhkamis-, puurimis-, kaevandamis-, vaia-, kaeve-
, täite-, üleujutus- või kuivendustöid ja ehitiste juures ka tõstetöid. 

Ühiskanalisatsiooni on keelatud juhtida heitvett, mis sisaldab: 

• põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid; 
• torustikele kleepuvaid või ummistusi tekitavaid aineid; 



KULLAMAA VALLA ÜLDPLANEERING 

54
 

• inimestele ja keskkonnale ohtlikke mürkaineid; 
• radioaktiivseid aineid; 
• keskkonnaohtlikku bakterioloogilist reostust; 
• biopuhastusele toksiliselt mõjuvaid aineid; 
• bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid. 

Omapuhasti rajamisel arvestatavad nõuded: 

• omapuhasti kuja on vähemalt    10 m (v.a septikul); 

• septiku kuja on vähemalt      5 m; 
• omapuhastit tohib ehitada väljapoole reovee kogumisalasid; 
• omapuhasti peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning 

põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu. 

Heitvee pinnasesse juhtimine. Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib 
pinnasesse immutada kuni 10 m3 vähemalt bioloogiliselt puhastatud heit-
vett ööpäevas. Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladeks loetakse alasid, mille 
pinnakate on 2-10 m paksune moreen filtratsioonimooduliga 0,01-0,5 m 
ööpäevas, alasid, mille pinnakate on alla 2 m paksune savi- või liiv-
savikiht filtratsioonimooduliga 0,0001-0,005 m ööpäevas ja alasid, mille 
pinnakate on 20-40 m paksune liiva- või kruusakiht filtratsiooni-
mooduliga 1-5 m ööpäevas. 

Heitvett kuni 50 m3 ööpäevas võib pärast mehaanilist puhastust ja vas-
tavalt Vabariigi Valitsuse määruses toodud nõuetele, immutada pin-
nasesse, välja arvatud joogiveeallika sanitaarkaitsealadel ja nende välis-
piirist lähemal kui 50 m, kui juhtimine kaugel asuvasse veekogusse ei ole 
majanduslikult põhjendatud ning ei ole põhjavee reostumise ohtu. 

Lahkvoolse kanalisatsiooni kaudu tohib sademevett pärast mehaanilist 
puhastust ja vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses toodud nõuetele 
immutada pinnasesse, välja arvatud joogiveeallika sanitaarkaitsealadel ja 
nende välispiirist lähemal kui 50 m. 

Heitvee pinnasesse juhtimise tingimused (hulk pindalaühiku kohta, 
reostusnäitajate lubatavad piirväärtused jm) täpsustatakse vee erikasutus-
loas. 

Kui heitvee juhtimine kaugel asuvasse veekogusse on ebamajanduslik 
ning ei ole põhjavee reostumise ohtu, võib heitvett immutada pinnasesse, 
v.a veehaarde sanitaarkaitsealal ja mitte lähemal kui 50 m selle välis-
piirist, järgmistes kogustes: 

• 10–50 m3 ööpäevas pärast reovee bioloogilist puhastamist; 
• kuni 10 m3 ööpäevas pärast reovee mehaanilist puhastamist. 

Kanalisatsiooni kaudu või vahetult veekogusse või pinnasesse suunatava 
heitvee reostusnäitajad peavad vastama kehtestatud nõuetele. 
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Reostustundlikuks veekogudeks Kullamaa vallas on määratud : 

• Liivi jõgi Risti külast kuni suudmeni  (11166). 

Puurkaevude sanitaarkaitsevöönd 

Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 
47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 
234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 
64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 
280; 67, 512; 2006, 28, 211; 2007, 1, 1); 
Keskkonnaministri 16.12.1996. a määrus nr 61, Veehaarde 
sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord (RTL 
1997, 3, 8; 2004, 96, 1500). 

Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiu-
ses ümber puurkaevu või 50 m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühen-
davast sirgjoonest ja 50 m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste 
puurkaevude. 

Veehaarde või sanitaarkaitseala projekti alusel ja maakonna keskkonna-
teenistuse esildisel võib keskkonnaminister sanitaarkaitseala ulatust 
muuta järgmiselt: 

• juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikus on alla 10 m³ ööpäevas 
ja vett võetakse ühisveevärgi vajaduseks, vähendada 10 m; 

• juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikus on üle 10 m³ ööpäevas ja 
põhjaveekiht on hästi kaitstud, vähendada 30 m. 

Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui kasutatav põhjavesi ei sobi omadus-
telt olmeveeks või kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m3 ööpäevas 
ühe kinnisasja vajaduseks. 

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus, välja 
arvatud veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine, heintaimede 
niitmine ja veeseire. Veehaarde omanik või valdaja võib keelata vee-
haarderajatise teenindamisega mitteseotud isikute viibimise veehaarde-
rajatise seadmetel. 

Põhja- ja pinnavee kaitse põllumajanduslikest reostusallikatest 
pärineva reostuse eest 

Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 
47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 
234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 
64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 
280; 67, 512; 2006, 28, 211; 2007, 1, 1); 
Vabariigi Valitsuse 28.08.2001. a määrus nr 288, Veekaitse-
nõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohta-
dele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja 
hoidmise nõuded (RT I 2001, 72, 443; 2002, 15, 89; 2004, 13, 
89); 
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Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määrus nr 78, 
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel 
kasutamise nõuded (RTL, 2003, 5, 48; 2004, 64, 1056). 

Põhja- ja pinnavee kaitseks põllumajanduslikest reostusallikatest päri-
neva reostuse ennetamiseks ja piiramiseks tuleb järgida kehtestatud 
mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise nõudeid. 

Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa hektari kohta külvikorra kesk-
misena kuni 170 kg lämmastikku aastas. Mineraalväetistega on lubatud 
anda haritava maa hektari kohta külvikorra keskmisena 30 kg fosforit
aastas ja selline kogus lämmastikku, mis on põllumajanduskultuuride kas-
vuks vajalik ning vastavuses kehtestatud mineraalväetiste, sõnniku ning 
silomahla kasutamise ja hoidmise nõuetega. 

Haritava maa ühe hektari kohta tohib pidada kuni 2 loomühikule vastaval 
hulgal loomi. Suuremale arvule loomühikutele vastaval hulgal loomi hari-
tava maa ühe hektari kohta tohib pidada nõuetekohase mahutavusega 
sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla või sõnniku müügilepingu ole-
masolu korral. 

Loomapidamishoonetel, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi, peab 
olema lähtuvalt sõnnikuliigist sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla. 
Sõnnikuhoidla peab mahutama vähemalt kaheksa kuu sõnniku ja virtsa. 

Põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel reoveesette kasutamisel 
tuleb järgida keskkonnaministri määrusega kehtestatud nõudeid. 

Põllumajandustootjal on soovitatav järgida head põllumajandustava st 
üldtunnustatud tootmisvõtteid ja -viise, mille järgimise korral ei teki ohtu 
keskkonnale. 

Allikate ja karstilehtrite ümbruses on 10 m ulatuses veepiirist või karsti-
lehtrite servast keelatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine ning 
vee kvaliteeti ohustav muu tegevus. 

Maaparandussüsteemidega seotud nõuded 

Alus: Maaparandusseadus (RT I 2003, 15, 84; 2004, 32, 227; 2005, 
37, 284); 
Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 
185; 52, 303; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 
13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255; 2005, 39, 308; 
59, 464; 63, 481). 
Keskkonnaministri 24.12.1996. a. määrus nr 64, Veekaitse 
nõuete kehtestamine maaparandussüsteemide ehitamisel ja 
ekspluateerimisel (RTL 1997, 14, 87; 1999, 34, 415); 
Vabariigi Valitsuse 02.07.2003. a korraldus nr 423, Riigi poolt 
korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu (RTL 2003, 81, 1208); 
Vabariigi Valitsuse 03.01.2006. a korraldus nr 1, Riigi poolt 
korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu (RTL 2006, 7, 133). 
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Maaparanduseks peetakse maa kuivendamist, niisutamist ja maa 
veerežiimi kahepoolset reguleerimist, samuti happeliste muldade 
lupjamist ning agromelioratiivsete, kultuurtehniliste ja muude 
maaparandushoiutööde tegemist maatulundusmaa sihtotstarbega maa ja 
maapiirkonnas paikneva põllumajanduslikult kasutatava elamumaa 
sihtotstarbega eluasemekohtade maa viljelusväärtuse suurendamiseks. 

Maaparandussüsteem on maatulundusmaa ja eluasemekohtade maa kui-
vendamiseks või niisutamiseks või veerežiimi kahepoolseks reguleerimi-
seks vajalike hoonete ja rajatiste kogum. 

Maaparandushoid on maaparandussüsteemi ja selle maa-ala ning nendega 
seotud keskkonnakaitserajatiste hooldamine ja uuendamine, happeliste 
muldade lupjamine, agromelioratiivsete ja kultuurtehniliste tööde tege-
mine maatulundusmaa ja eluasemekohtade maa viljelusväärtuse säilita-
miseks ning suurendamiseks. 

Maaparandussüsteemi maa-ala on maa-ala, millel paikneb reguleeriv 
võrk. 

Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk on veejuhtmete võrk liigvee vastu-
võtmiseks või vee jaotamiseks. Reguleeriv võrk peab tagama 
maaviljeluseks sobiva mullaveerežiimi ja minimeerima reostuse leviku 
ohu. 

Maaparandussüsteemi eesvool on kuivendusvõrgust voolava liigvee 
ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud 
veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust sõltub 
reguleeriva võrgu nõuetekohane toimimine.  

Ühiseesvool on eesvool, mis tagab mitmel kinnisasjal asuva maaparan-
dussüsteemi toimimise. Eesvool peab tagama liigvee äravoolu kuivendus-
võrgust või vee juurdevoolu niisutusvõrku ning olema võimalikult suure 
isepuhastusvõimega. Riigi poolt korrashoitavad eesvoolud on toodud 
tabelis 8. 

Kuivendussüsteemi suubla on looduslik veekogu, kuhu suubub liigvesi 
eesvoolu või reguleeriva võrgu kaudu. 

Reguleeriv võrk peab tagama maaviljeluseks sobiva mullaveerežiimi ja 
minimeerima reostuse leviku ohu. Eesvool peab tagama liigvee äravoolu 
kuivendusvõrgust või vee juurdevoolu niisutusvõrku ning olema või-
malikult suure isepuhastusvõimega. 

Maaparandussüsteemi teenindav tee on tee, mis on vajalik 
maaparandushoiutööde tegemiseks ega ole teeseaduse tähenduses 
avalikult kasutatav tee. 

Maaparanduse uurimistöö tegemiseks, ehitusprojekti koostamiseks või 
maaparandussüsteemi või ehitusprojekti ekspertiisiga seotud toimingute 
tegemiseks on maaparandusalal tegutseval ettevõtjal õigus viibida kinnis-
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asjal, kuhu ehitatakse või kavandatakse ehitada maaparandussüsteem, ning 
kinnisasjal, mida võib kavandatav maaparandussüsteem mõjutada või mis 
võib mõjutada kavandatavat maaparandussüsteemi, kas selle kinnisasja 
omaniku või tema volitatud isiku juuresolekul või nimetatud isikute 
juuresolekuta, kui kinnisasjal viibimise aeg on omanikuga või tema 
volitatud isikuga kokku lepitud. 

Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale teist kinnisasja 
teeniva maaparandussüsteemi, kui teist kinnisasja ei ole maaparandus-
süsteemi ehitamata võimalik sihipäraselt kasutada või kui selle ehitamine 
teise kohta põhjustab ülemääraseid kulutusi. Asjaosalistel tuleb seada 
reaalservituut asjaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras. 

Tabel 8. Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu Kullamaa vallas 

Veejuhtme Riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu lõigu 

alguspunkti lõpp-punkti 

Jrk 
nr 

kood nimi pik-
kus 
(km) 

kirjeldus X koordinaat
Y koordinaat 

kirjeldus X koordinaat
Y koordinaat 

1. 1110000
Vaikna pkr 11,7 suue 

504183
6514506 

Silla-Jadivere 
mnt truubist 
1.03 km vv 

505323
6523825 

2. 1110100
Kastja pkr 2,8 suue 

505899
6516176 

Lääne-Rapla 
maakonnapiir 

508043
6517635 

3. 1116600
Liivi jõgi 20,3 suue 

 497912 
6512359 

Risti-Virtsu 
mnt sillast 
1,31 km vs 

503631 
6524573 

4. 1116900 Marimetsa 
oja 

6,5 suue 
505846 
6528481 

suudmest 
6,45 km vv 

502856 
6532800 

5. 1117400

Ohtla pkr 14,4 suue 
497905 
6516581

Kirimäe-
Kirna-
Kullamaa mnt 
truubist 
3,72 km vv 

495307 
6527456

6. 1117500
Soovälja 
pkr 

10,2 suue 
497953 
6514213

Liivi-Üdrumaa 
mnt truubist 
1,32 km vv 

502054 
6520848

Maaparandussüsteemi rajamine võõrale maale: 

• maa kuivendamiseks või niisutamiseks vajaliku veejuhtme rajamisele 
võõrale maale on madalama maatüki omanik kohustatud hüvituseta 
laskma juhtida oma maatükile looduslikku vett, kui see varem loo-
mulikul viisil sinna voolas või imbus. Kui selline vee juhtimine tekitab 
talle kahju, võib ta nõuda, et kõrgema maatüki omanik omal kulul 
pikendaks kunstlikku veejuhet läbi madalama maatüki; 

• vee juhtimiseks läbi võõra maa tuleb asjaosalistel seada servituut 
valitseva kinnisasja kasuks, mille kohta kohaldatakse 
asjaõigusseaduse sätteid; 



KULLAMAA VALLA ÜLDPLANEERING 

59
 

• vee juhtimine peab toimuma võimalikult mööda piire või sihte, kus 
maaparandussüsteem maa kasutamist kõige vähem takistab ja maale 
kõige vähem kahju tekitab. Läbi õue, puiestike, viljapuu- ja köögivilja-
aedade võib vett juhtida ainult toruveejuhtmetega, kui omanikuga ei 
lepita kokku teisiti. 

Maaomanik peab arvestama järgmiste nõuete ja piirangutega: 

• igasugune kunstlik veevoolu takistamine ja ummistamine maaparan-
dussüsteemis ning veevõtt maaparandussüsteemist, kui see tekitab 
kahju teisele maaomanikule või maaparandussüsteemile, on keelatud; 

• maad ei või harida lähemal kui 1 m eesvoolu pervest, kui õigusaktiga 
pole määratud kindlaks laiemat veekaitsevööndit; 

• maaomanik peab lubama kasutada oma maad maaparandussüsteemide 
seisundi kontrollimiseks, maaparanduslikeks uurimis- ja projekteeri-
mistöödeks, maaparandustöödest tingitud ajutisteks läbisõitudeks ja 
pinnase paigaldamiseks, kui hüvitatakse talle tekitatud kahju; 

• maa kruntimisel või ümberkruntimisel kooskõlas maakorralduslike 
õigusaktidega tuleb tagada maaparandussüsteemi toimimine ja kaitse. 

Maaomanikul/maavaldajal on õigus: 

• kui tema maast antakse õigus vett läbi juhtida, võib maaomanik nõuda 
maaparandussüsteemi alla jääva maa äraostmist loa saaja poolt, 
samuti kogu ülejäänud maa või selle osa äraostmist, mis 
maaparandussüsteemi rajamise tagajärjel kasutuskõlbmatuks muutub; 

• saada maaparandussüsteemi rajajalt hüvitist tekitatud kahjude eest. 

Maaomanik ja -valdaja võivad nõuda eelnevalt tagatise maksmist 
deposiiti. 

Veekogude kallastel rakendatakse järgmisi keskkonnakaitselisi meetmeid: 

• veekogu kallastele rajatakse puhverribasid või puhverlodusid; 
• voolusängis oleva reostuse püüdmiseks on sobiva reljeefiga kohtades 

võimalik ehitada settebasseine,  
• vajaduse korral võib voolusängis oleva reostuse püüdmiseks kasutada 

keemilisi filtreid. 

Maaparandussüsteemi korrastamistöödel või rekonstrueerimisel tuleb ar-
vestada maaparandustööde võimalikku mõju järgmistele maaparandustöö-
de piirangutsoonidele: 

• I klassi piirangutsoonideks on kaitseala vööndid, kus kehtestatud kait-
se-eeskiri ei luba maaparandustöid (loodusreservaadid ja sihtkaitse-
vööndid, kus maaparanduse hooldustööd on keelatud);

• II klassi piirangutsoonideks on kaitseala sihtkaitsevööndid, kus kaits-
tava loodusobjekti säilitamiseks vajaliku või seda objekti mittekahjus-
tava tegevusena on kaitseala kaitse-eeskirjaga lubatud olemasolevate 
maaparandussüsteemide hooldustööd; 

• III klassi piirangutsoonideks on kaitsealade piiranguvööndid, 
programmialade üldvööndid ja eelmistes punktides nimetamata alad. 
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Välisõhu saastekaitse 

Alus: Välisõhu kaitse seadus (RT I 2004, 43, 298; 2005, 15, 87); 
Rahvatervise seadus (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 
1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 
32, 187; 61, 375; 63, 387; 90, 521; 2003, 26, 156; 160; 2004, 
45, 315; 75, 520; 87, 593; 2005, 24, 179; 2006, 55, 405; 2007, 
1, 1); 
Vabariigi Valitsuse 26.01.1999. a määrus nr 38, Eluruumidele 
esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine (RT I 
1999, 9, 138; 2000, 66, 427; 2001, 67, 403; 97, 613; 2002, 66, 
402; 2005, 6, 23); 
Keskkonnaministri 07.09.2004. a määrus nr 115, Välisõhu 
saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piir-
määrad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad ees-
märgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase (RTL 
2004, 122, 1894; 2006, 33, 592); 
Sotsiaalministri 04.03.2002. a määrus nr 42, Müra normtase-
med elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes 
ja mürataseme mõõtmise meetodid (RTL 2002, 38, 511). 

Välisõhk on troposfääri hooneväline õhk, välja arvatud õhk töökeskkon-
nas. Saasteaine on keemiline aine või ainete segu, mis eraldub välisõhku 
tegevuse otsesel või kaudsel tagajärjel ja mis võib mõjuda kahjulikult 
inimese tervisele või keskkonnale, kahjustada vara või kutsuda esile 
pikaajalisi kahjulikke tagajärgi. 

Saasteallikas on saasteaineid välisõhku suunav või eraldav objekt. Saaste-
allikad jagunevad paikseteks ja liikuvateks saasteallikateks. Paikne 
saasteallikas on püsiva asukohaga üksik saasteallikas, kaasa arvatud 
teatud aja tagant teisaldatav saasteallikas, või ühel tootmisterritooriumil 
asuvate saasteallikate grupp. Liikuv saasteallikas on püsiva asukohata 
saasteallikas, mis samal ajal saasteainete välisõhku eraldamisega võib 
vahetada asukohta. 

Saasteallika mõjupiirkond on piirkond, kus saasteallikast eralduva saaste-
aine heitkogus moodustab maapinnalähedases õhukihis saasteaine sisal-
duse, mis on vähemalt kümme protsenti välisõhu saastatuse taseme ühe 
tunni keskmisest piirväärtusest. Saasteallika mõjupiirkonnas kehtivad 
välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused ka õhukihis, mis ulatub 
2 m võrra kõrgemale kõige kõrgemal asuva eluruumi laest ja 1 m
kaugusele eluruumi välisseinast. 

Paikse saasteallika saasteaine heitkoguse piirväärtus on majandustegevuse 
mis tahes valdkonna paiksest saasteallikast eralduva saasteaine piirkogus 
väljuvate gaaside mahu-, toodangu-, võimsuse -, energia- või ajaühiku 
kohta väljendatuna kontsentratsiooni, protsendi või heitkoguse tasemena. 
Heitkoguse piirväärtust ei tohi ületada. 

Kui piirkonna välisõhu hinnatud saastatuse tase või seaduse alusel kehtes-
tatud saasteaine heite summaarne piirkogus ei võimalda rahuldada kõiki 
saasteloa taotlusi, on saasteloa saamise eelisõigus isikul: 
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• kes toodab energiat olme- või sotsiaalvajadusteks; 
• kelle saasteainete heitkogus samalaadse toodangu ühiku kohta on 

kõige väiksem. 

Arvestades inimorganismide erinevat kohanemisreaktsiooni, võib kesk-
konnaminister Tervisekaitseinspektsiooni ettepanekul kehtestada 
määrusega elanikkonna tundlike gruppide tervise kaitseks välisõhu 
saastatuse taseme seaduses sätestatutest rangemad piirväärtused järgmiste 
asutuste territooriumil: 

• tervishoiuasutus; 
• hoolekandeasutus; 
• lasteaed; 
• kool. 

Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine välisõhu kaitse seaduse tähenduses 
on inimtegevusest põhjustatud välisõhku eralduv aine või ainete segu, mis 
võib tekitada elanikkonnal soovimatut lõhnataju. Lõhnaaine esinemise 
välisõhus määrab selleks moodustatud lõhnaaine esinemise määramise 
ekspertrühm. Lõhnaaine esinemise määramise ekspertrühm annab hinnan-
gu lõhnaaine esinemise kohta välisõhus ning lõhna esinemise korral 
nõuab seda põhjustava saasteallika valdajalt lõhna vähendamise 
tegevuskava koostamist. 

Mootor-, õhu-, vee- ja rööbassõiduki, mopeedi, maanteevälise liikurmasi-
na, traktori ning muu liikuva saasteallika heitgaasi saasteainete sisaldus ja 
suitsusus ning müratase ei tohi ületada kehtestatud normatiive. 

Mootorsõiduki juht peab vältima: 

• tolmu ja prahi levikut puistematerjalide veokilt; 
• välisõhu saastamist töötava mootoriga seisvalt mootorsõidukilt, kui see 

ei ole tingitud töökorraldusest. 

Maavarade kaevandamisel, lõhkamistöödel, sõnnikuhoidlate rajamisel, 
puistmaterjalide laadimisel või muul seesugusel tegevusel, mis võib tõe-
näoliselt põhjustada saastatuse taseme piirväärtuste ületamist maapinna-
lähedases õhukihis, on saasteallika valdaja kohustatud rakendama täien-
davaid meetmeid saasteainete välisõhku eraldumise vähendamiseks. 
Saasteainete välisõhku eraldumist vähendavad meetmed ei tohi kaasa tuua 
pinnase ja vee saastamist. 

Transpordisõlmede ning tootmis- ja teenindusobjektide kavandamisel 
tuleb vältida territooriume, kus ebasoodsate ilmastikutingimuste korral on 
välisõhku eraldunud saasteainete hajumine loodus- või tehisoludest tingi-
tud põhjustel takistatud. 

Objekti valdaja on kohustatud rakendama abinõusid tolmu ja prahi leviku 
vältimiseks tema halduses olevatelt ladustamiskohtadelt, tänavatelt ja 
teedelt. 

Silmas pidades õhusaaste kauglevi, mis võib ületada riigipiire, ja 
piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi konventsiooni (RT II 2000, 4, 25) 
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nõudeid, on keelatud ehitada korstnaid, millest saasteained väljuvad 
kõrgemal kui 250 m maapinnast. 

Käitise projekteerimisel tuleb arvestada, et saasteaineid välisõhku väljuta-
vad korstnad, ventilatsiooniavad ja -torud oleksid vähemalt 5 m kõrgemal 
saasteallikast, kuni 50 m kaugusel eluhoonetest ning oleksid täidetud 
seaduses sätestatud nõuded. 

Välisõhu saasteluba ja erisaasteluba on dokumendid, mis annavad 
seaduses sätestatud juhtudel õiguse viia saasteaineid paiksest 
saasteallikast välisõhku ning määravad selle õiguse kasutamise 
tingimused. 

Paikse saasteallika valdaja peab kasutama parimat võimalikku tehnikat, 
energiasäästlikku tehnoloogiat, keskkonnasõbralikke energiaallikaid ja 
püüdeseadmeid saasteainete heitkoguste vähendamiseks sedavõrd, 
kuivõrd see on tehniliselt võimalik ja majanduslikult mõistlik tehtavaid 
kulutusi ja tekkida võivat kahju arvestades. 

Saasteallika valdaja rakendab täiendavaid meetmeid, et vähendada 
süsinikdioksiidi ja teiste kasvuhoonegaaside, nagu metaani, dilämmastik-
oksiidi, hüdrofluorosüsivesinike, perfluorosüsivesinike ja väävelheksa-
fluoriidi heitkoguseid, mis välisõhus akumuleerides võivad põhjustada 
kliimamuutust. Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate kasvu-
hoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse ja selle jaotuskava kehtestab 
Vabariigi Valitsus määrusega. 

Välisõhus leviv müra on inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv 
soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad saaste-
allikad. 

Müra tekitamine põhjendamatult on keelatud. 

Müra piirtase on suurim lubatud müratase, mille ületamisel tuleb raken-
dada müratõrjeabinõusid. 

Müra kriitiline tase on müratase, mille ületamine tekitab ebarahuldava 
mürasituatsiooni ja põhjustab inimese tugeva häirituse ning mille juures 
tuleb rakendada abinõusid inimese tervise kaitseks.

Müra taotlustase on müra normtase, mida kasutatakse uuel planeeritaval 
alal ja olemasoleva müraolukorra parandamiseks. 

Hoonestatud või hoonestamata alad jaotatakse: 

• I kategooria: looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja tervis-
hoiuasutuste puhkealad; 

• II kategooria: laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutu-
sed, elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates; 

• III kategooria: segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus -, 
teenindus- ja tootmisettevõtted); 

• IV kategooria: tööstusala. 
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Välismüra lubatud müra osas tuleb lähtuda arvulistest suurustest. 
Siinkohal on määrusest välja toodud ainult taotlustaseme arvsuurused 
uutel planeeritavatel aladel tabel 9 ja tabel 10. 

Kaubandus- ja teenindusettevõtete, spordiväljakute ja meelelahutus-
paikade meelelahutuspaikade tegevusest põhjustatud müra taotlustase on 
samane tööstusmüra taotlustaseme arvsuurusega uutel planeeritavatel 
aladel. 

Projekteerimistingimuste määramisel tuleb lähtuda toodud arvulistest 
suurustest. 

Tabel 9. Liiklusmüra (auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus) 
ekvivalenttase LpA,eq,T, dB 

Päeval Öösel 

I kategooria 50 40 

II kategooria 55 45 

III kategooria 60 50 

IV kategooria 65 55 

Tabel 10. Tööstusettevõtete müra ekvivalenttase LpA, eq, T, dB 

Päeval Öösel 

I kategooria 45 35 

II kategooria 50 40 

III kategooria 55 45 

IV kategooria 65 55 

Kullamaa Vallavolikogul on õigus kehtestada välisõhus levivale mürale 
oma haldusterritooriumil või selle osal kehtestatud normidest kuni 50 
protsenti rangemaid normtasemeid. 

Jäätmekäitlus 

Alus: Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52; 30, 208; 2005, 15, 87; 37, 
288; 2006, 28, 209; 58, 439); 
Keskkonnaministri 29.04.2004. a määrus nr 38, Prügila
rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded (RTL 2004, 56, 938; 
108, 1720); 
Põllumajandusministri 10.11.2000. a määrus nr 65, Loomsete 
jäätmete liigitus, nende käitlemise veterinaarnõuded ning 
käitlemisega tegelevate ettevõtete tunnustamise kord (RTL 
2000, 120, 1874; 2001, 77, 1037; 106, 1471; 137, 2015; 2003, 
43, 623; 73, 1075; 128, 2073). 
Kullamaa Vallavolikogu 10.06.2005. a määrus nr. 105, 
Kullamaa valla jäätmekava kehtestamine (KO, 2005, 186, 
1871); 
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Kullamaa Vallavolikogu 30.10.2001. a määrus nr. 1.1., 
Kullamaa valla jäätmehoolduseeskiri. 

Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrval-
damine. Jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja 
segukoostamine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või 
kõrvaldamise eesmärgil. 

Keskkonnahäiring on arvulise normiga reguleerimata negatiivne kesk-
konnamõju või negatiivne keskkonnamõju, mis ei ületa arvulist normi, 
nagu jäätmetest põhjustatud hais, tolm või müra; lindude, näriliste või 
putukate kogunemine; aerosoolide sisaldus õhus või jäätmete tuulega 
laialikandumine. 

Kullamaa vald moodustab ühe korraldatud olmejäätmeveoga 
hõlmatud piirkonna. 

Kõik Kullamaa valla haldusterritooriumil tegutsevad juriidilised ja 
füüsilised isikud peavad rakendama kõiki sobivaid võimalusi, et vältida 
jäätmete teket ja vähendada nende hulka ning kandma hoolt, et jäätmed ei 
põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele ega keskkonnale. 

Füüsilised ja juriidilised isikud võivad orgaanilisi aia- ja toidujäätmeid 
komposteerida kinnistes kompostihoidlates-kompostrites, kuhu ei pääse 
linnud ega loomad. Lahtistes kompostiaunades võib eravalduses olevate 
kinnistute territooriumil komposteerida taimse päritoluga jäätmeid 
(aiajäätmeid). Eravalduses olevale kinnistule rajatud kompostihunnik 
peab asuma vähemalt viie meetri kaugusel kinnistu piirist ja väljaspool 
kaevu sanitaarkaitseala. Komposti hulka ei tohi panna jäätmeid, mis 
takistavad komposteerimist. 

Juriidilised isikud võivad orgaanilisi jäätmeid komposteerida 
kompostrites või Kullamaa Vallavalitsusega kooskõlastatud tingimustel ja 
kirjalikul loal selleks ettevalmistatud väljakutel.

Vahemikus 1. oktoobrist kuni 1. maini on vaikse ilma korral ja kõiki 
tuleohutuseeskirju järgides ning naabreid mitte häirides lubatud põletada 
lahtises tules kuivi oksi ja risu oma kinnistu territooriumil. 

Olmejäätmevaldaja on kohustatud liituma korraldatud olmejäätmeveoga. 

Kullamaa valla jäätmekava(2005) sätestab kogumise, veo, hoidmise, 
taaskasutamise ja kõrvaldamise korralduse ning nende tegevustega seotud 
tehnilised nõuded, samuti jäätmetest tervisele ja keskkonnale põhjustatud 
ohu vältimise ja vähendamise meetmed Kullamaa valla 
haldusterritooriumil. 

Kullamaa vald osaleb piirkonna ohtlike jäätmete käitlemise koostöö-
projektis. 
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Tuleohutusnõuded 

Alus: Siseministri 8.09.2000. a, määrus nr 55, Tuleohutuse üldnõuded
(RTL 2000, 99, 1559; 2004, 100, 1599); 
Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315, Ehitisele ja 
selle osale esitatavad tuleohutusnõuded (RT I 2004, 75, 525); 
Keskkonnaministri 15.06.1998. a määrus nr 46 Metsa ja muu 
taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine (RTL 
1998, 216/217, 854; 2006, 82, 1510). 

Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest krundil lasub selle omanikul ja 
valdajal. Territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitisele ja ladustatud mater-
jalile ning tuletõrje-veevõtukohale hoitakse vaba ning aastaringselt kasu-
tamiskõlblikus seisukorras. Objekti territoorium tuleb hoida alaliselt pu-
has põlevmaterjali jäätmetest. Territooriumi puhastamise sageduse keh-
testab objekti valdaja. Jäätmete hoiukoht peab paiknema põlevmaterjalist 
või süttiva pinnakihiga ehitisest või mis tahes tulepüsivusega ehitise välis-
seinas olevast ukse-, akna- või muust avast vähemalt 2 meetri kaugusel. 

Tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muuks otstarbeks, kui 
see takistab tuletõrje- ja päästetehnika läbisõitu, rajatakse viivitamatult 
muu läbipääs suletavasse lõiku või seatakse üles ümbersõiduvõimalust 
näitav viit. 

Territooriumil ei tohi: 

• ladustada ehitiste vahelisse tuleohutuskuja alasse mis tahes põlev-
materjali, põlevpakendis seadet või -taarat ning parkida mootor-
sõidukit või muud tehnikat; 

• rajada ehitist ilma kehtestatud korras heakskiidetud ehitusprojektita; 
• sõita sädemepüüdjata mootorsõidukiga põlevvedeliku või -gaasi või 

muu kergestisüttiva materjali kasutamis- ja hoiukohta või -ruumi; 
• teostada tule- ja plahvatusohtlikku protsessi väljaspool selleks 

otstarbeks seadistatud kohta; 
• remontida põlevvedeliku või -gaasiga täidetud torustikku või seadet; 
• ladustada põlevmaterjali vahetult isoleerimata juhtmetega elektriõhu-

liini alla või lähemale kui 2 m objekti territooriumi välispiirist; 
• valada põlevvedelikku ja oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku; 
• tankida mootorsõidukit vahetult selle hoiukohas; 
• põletada kulu, välja arvatud keskkonnaministri määruses kehtestatud 

juhtudel ja korras. 

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakuee-
rimine või päästmine ohustatud alast. 

Tuletõrje veevõtukohad määratakse kindlaks Kullamaa valla 
ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsiooni arengukavas. Vajadusel tuleb need 
maaalad munitsipaliseerida inimeste ja nende vara turvalisuse ning valla 
arengu huvides. 

Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega 
põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Selleks peab 
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hoonetevaheline kuja takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures 
juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piira-
mine tagada ehituslike või muude abinõudega.  

Hoonetevahelise kuja arvestamisel võib lugeda üheks hooneks tuletõkke-
sektsiooni nõuetele vastavat hoonetekompleksi, kusjuures: 

• sellised hooned peavad olema tuleohutusest lähtuvalt samases klassis, 
vastavalt kas TP1, TP2 või TP3; 

• selliste hoonete kasutajate arv ja korruste pindala on väiksemad 
hoonetekompleksile kohalduvatest nimetatud arvväärtustest. 

Maavarade kasutamine 

Alus: Maapõueseadus (RTI 2004, 84, 572; 2005, 15, 87; 2006, 14, 
109; 58, 439); 
Kaevandamisseadus (RT I 2003, 20, 118; 2004, 18, 131; 84, 
572). 

Maavara on looduslik kivim, setend, vedelik või gaas, mille omadused või 
lasundi lasumistingimused ja omadused vastavad kehtestatud nõuetele 
ning mille lasund või selle osa on majandusliku tähtsuse tõttu 
keskkonnaregistris arvele võetud. Aluspõhja maavara, üleriigilise 
tähtsusega maardlas olev maavara ning ravitoimega järve- ja meremuda 
(ravimuda) kuuluvad riigile ning nendele teiste isikute kinnisomand ei 
ulatu. 

Kinnisasja omanikul või kinnisasja kasutusõigust omaval isikul on õigus 
maapõue kasutada üldgeoloogilise uurimistöö loata, uuringuloata või 
kaevandamisloata, kui seda tingib kinnisasja kasutamise vajadus ja see ei 
ole vastuolus seadusega. 

Füüsilisest isikust kinnisasja omanikul on oma kinnisasja piires õigus 
kaevandamisloata võtta maavaravaru või looduslikku kivimit, setendit, 
vedelikku või gaasi, mis ei ole maavaravaruna arvele võetud, isikliku 
majapidamise tarbeks, kui maapõueseadus ei sätesta teisiti. 

Kaevandamisloa omanik on kohustatud eemaldama maavaravaru 
kaevandamisega seotud ehitiste piiresse jääva mulla vähemalt selle 
huumushorisondi ulatuses.  

Maapõue kasutamine ainult mulla huumushorisondi kaevandamise 
eesmärgil on keelatud. 

Maardla on üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringuga 
piiritletud ja uuritud ning keskkonnaregistris arvele võetud maavara 
lasund või lasundi osa, kusjuures maardlana võetakse arvele kogu lasund 
või lasundi osa, mis sisaldab maavara koos vahekihtidega. Kullamaa 
vallas on arvele võetu lubjakivi, keraamilise savi ja turba maardla 
(tabel 11) ja on kantud üldplaneeringu kaardile. 
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Tabel 11. Maardlad Kullamaa vallas (Eesti Geoloogiakeskuse  andmete põhjal) 
Maardla nimi Reg nr Varud (x103 m3) 

AT/AR/PT/PR 

Ense ehituslubjakivi 
maardla 

681 0 / 1111 / 0 / 0 

Kullamaa keraamilise 
savi maardla 

716 0 / 186 /0 / 18 

Laiküla turbamaardla 214 2024, 6 / 11461 / 0 / 1135
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Lisa 2

KULLAMAA VALLA MUINSUSKAITSEALUSTE MÄLESTISTE NIMEK IRI 

 
Arheoloogiamälestised 

Jrk 
nr Objekt Asukoht Registri 

number 
1. Ohvrikivi Jõgisoo küla 9921 
2. Asulakoht Kalju küla 9923 
3. Kivikalme Kalju küla 9924 
4. Kivikalme Koluvere küla 9925 

5. Asulakoht Kullamaa küla 9926 
6. Kalmistu Kullamaa küla 9927 
7. Linnus Kullamaa küla 9928 
8. Asulakoht Leila küla 9922 
9. Kivikalme Leila küla 9929 
10. Ohverdamiskoht Leila küla 9930 
11. Pelgupaik Leila küla 9931 
12. Asulakoht Lemmikküla küla 9932 
13. Asulakoht Liivi küla 9933 
14. Asulakoht Liivi küla 9934 
15. Hiiepärn Liivi küla 9935 
16. Kalmistu "Surnumägi" Liivi küla 9936 
17. Ohvriallikas "Hiieallikas" Liivi küla 9937 
18. Ohvriallikas "Silmaallikas" Liivi küla 9938 
19. Ohvrikivi Liivi küla   9939  
20. Asulakoht Ubasalu küla 9940 
21. Ohvrikivi Ubasalu küla   9941  
22. Asulakoht Üdruma küla 9942 
23. Asulakoht Üdruma küla 9943 
24. Kivikalme Üdruma küla   9944  
25. Kivikalme Üdruma küla 9945 
26. Kivikalme Üdruma küla 9946 
27. Kivikalme Üdruma küla 9947 
28. Kivikalme Üdruma küla 9948 
29. Kivikalme Üdruma küla 9949 
30. Kivikalme Üdruma küla 9950 
31. Kivikalme Üdruma küla 9951 

Alus: Kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrus nr 59, Kultuurimälestiseks tunnistamine
(RTL 1997, 169-171, 954).
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Arhitektuurimälestised 
 

Jrk 
nr 

Objekt Asukoht Registri 
number 

1. Jõgeva kõrtsihoone Koluvere küla 15450 
2. Jõgeva kõrtsi kivisild Koluvere küla 15451 
3. Jõgeva kõrtsi kivisild Koluvere küla 15452 
4. Koluvere linnus vallikraaviga Koluvere küla 15453 
5. Koluvere mõisa park Koluvere küla 15454 
6. Koluvere mõisa pargi piirdemüür Koluvere küla 15455 
7. Koluvere mõisa pargipaviljon Koluvere küla 15456
8. Koluvere mõisa koeramonument Koluvere küla 15457

9. 
Koluvere mõisa väravatorn-
majandushoone 

Koluvere küla 15458 

10. Koluvere mõisa kivisild Koluvere küla 15459 
11. Koluvere mõisa kivisild Koluvere küla 15460 
12. Koluvere mõisa turbiinihoone Koluvere küla 15461 
13. Koluvere mõisa viinavabrik Koluvere küla 15462 
14. Koluvere mõisa kartulihoidla Koluvere küla 15463 
15. Koluvere mõisa moonakatemaja Koluvere küla 15464 
16. Vaikna mõisa sild Koluvere küla 15472 
17. Kullamaa kirikuaed ja kalmistu Kullamaa küla 4059 
18. Kullamaa kirik Kullamaa küla 15465 
19. Kullamaa kirikuaia piirdemüür Kullamaa küla 15466 
20. Kullamaa kirikuaia kabel Kullamaa küla 15467 
21. Kullamaa pastoraadi peahoone Kullamaa küla 15468 
22. Kullamaa pastoraadi ait Kullamaa küla 15469 
23. Kullamaa pastoraadi saun Kullamaa küla 15470 
24. Kullamaa vesiveski Kullamaa küla 15471 

Alus: Kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrus nr 7, Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 
1998, 147/148, 557). 
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Ajaloomälestised 
 
Jrk nr Objekt Asukoht Registri 

number 
1. Rudolf Tobiase (1873- 1918) 

haud 
Kullamaa kalmistu 4060 

2. Kullamaa kirikuaed ja 
kalmistu 

Kullamaa küla 4059 

3. Vabadussõja 
mälestussammas 

Kullamaa küla 27137 

Alus: Kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrus nr 3, Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 
1997, 65, 355); 
Kultuuriministri 26. juuni 2003. a käskkiri nr 116, Kultuurimälestiseks tunnistamine (RTL 
2003, 78, 1155). 
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          Lisa 3 
KULLAMAA VALLA AVALIKE TEEDE JAVALIKUKS KASUTAMISEK S 
MÄÄRATAVATE TEEDE NIMEKIRI 

Tee nr Tee nimi Pikkus (km) 

3420001 Ollimäe 1,14 
3420002 Vaikna - Koluvere 1,67 
3420003 Vaikna - Leila 2,33 
3420004 Kivisilla - Kuusemetsa 1,6 
3420005 Mõisamaa - Joosta 2,61 
3420006 Ülejõe - Ohtlaoja 0,75 
3420007 Kalju - Kullamaa 3,94 
3420008 Kalju - Sildevahe 1,83 
3420009 Liivamäed - Silgi 5,16 
3420010 Kullamaa - Antsuküla 0,58 
3420011 Kullamaa majade ringtee 0,55 
3420013 Liivi tee - Kalassilla 1.03 
3420014 Liivi tee - Mõisamaa - Kärneri 3,22 
3420015 Kaasiku tee - Raba - Aida 2,29 
3420016 Kaasiku tee - Marimetsa 2,23 
3420017 Patsu 7,08 
3420018 Mõrdu 1,96 
3420019 Liivi koolitee 1,25 
3420020 Patsu - Mõrdu teedevahe 1,04 
3420021 Torgu tuur 6,18 
3420022 Jõgisoo tee - Ense 2,19 
3420023 Jõgisoo tee - Selja 1,61 
3420024 Üdruma - Laastre 6,13 
3420025 Laastre rist - Kastja - Tõrje 5,73 
3420026 Üdruma - Töökoja - Siima 1,105 
3420027 Silla - Urvaste - Liivi tee 3,15 
3420028 Kullamaa - Urvaste 1,66 
3420029 Kullametsa kaar 3,84 
3420030 Sihimäe - Kalmu 1,69 
3420031 Krahvi 3,47 
3420032 Jõesilla - Kiimassilla 0,65 
3420033 Laiküla - Soo 1,66 
3420034 Kullamaa - Pumbamaja 0,89 
3420035 Soo-otsa - Leisi 2,74 
3420036 Piduri 1,88 
3420037 Laose - Tuuleveski 0,955 
3420038 Turpla - Metsaääre 1,51 
3420039 Laose - Pähkküla 1,25 
3420040 Jõgisoo tee - Möldre - Pärikõrtsu 1,31 
3420041 Möldre - Rehe 0,81 
3420042 Jõgisoo tee - Herma 0,65 
340044 Koluvere veepuhastuse 0,39 
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Tee nr Tee nimi Pikkus (km) 

3420045 Saua - Jaaniaia 1,24 
3420046 Karukoopa 0,61 
3420047 Koolma - Jõekalda 0,87 
3420048 Jõe - Lepiku 0,45 
3420049 Silla kivitee 0,23 
3420050 Liivi tee - Urvaste tee ühendus 0,15 
3420051 Kullamaa majade - Urvaste tee 0,21 
3420052 Uustalu - Piiritoa 0,74 
3420053 Kasti - Soone 1,47 
3420054 Loogalepa - Metsatoriste 2,06 
3420055 Põhjaloogalepa - Tasiste 0,83 
3420056 Jõeääre 1,2 
3420057 Mõrdu - Tõnise 0,91 
3420058 Jõgisoo - Saare 0,23 
3420059 Liivi majad - Aiamaa 0,51 
3420060 Liivi kuivati 0,5 
3420061 Haldjametsa 0,68 
3420062 Paisumaa 0,66 
3420063 Selja - Tõnise 0,64 
3420064 Kivisilla - Allika 0,92 
3420065 Siima - Suitsu 1,01 
3420066 Kastja - Uustalu 1,33 
3420067 Kastja - Vehi 2,02 
3420068 Jõgisoo tee - Aaviku 1,12 

3420069 
Jõgisoo tee - Männiku - 
Sillukse 0,85 

3420070 Jõgisoo tee - Tiigi 0,55 
3420071 Jõgisoo - Reedu 0,85 
3420072 Sauetöngi 0,22 
3420073 Paisupealne 0,75 
Kokku  117,52 

Alus: Kullamaa Vallavolikogu 17.12.2004. a määrus nr 62M 
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Lisa 4 
KESKKONNAMINISTRI SEISUKOHT EHITUSKEELU VÄHENDAMISE 
KOHTA 
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