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EESSÕNA 

Meremäe valla üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud 
26. juunil 2013. a Vallavolikogu otsusega nr 25.  

Meremäe valla üldplaneering on dokument, millega lepitakse kokku kavandatavate 

elamualade, tööstus- ja ettevõtlusalade, puhke- ja spordialade ning vajaliku taristu 
asukoht ja seatakse reeglid nende rajamiseks. Oluline on arvestada piirkondade eripäraga 
ja elanike soovidega, et langetada kaalutletud otsused järgnevaks 10...15 aastaks. 

Üldplaneeringu koostamisel lähtuti Võru Maakonnaplaneeringu 2030+ tööversioonist ja 

maakonna teemaplaneeringutest. Üldplaneering on omakorda aluseks 
detailplaneeringutele ning projekteerimistingimustele, mis on eelduseks konkreetsele 
ehitustegevusele.  

Käesolev üldplaneering on valminud Meremäe Vallavalitsuse, Meremäe Vallavolikogu, 

Eesti Maaülikooli ja Pärnu Instituut OÜ koostöö tulemusel. 

Üldplaneeringu koostamine on avalik protsess ja planeeringu koostamisel peetakse 

eelkõige silmas kohaliku elanikkonna huve. Täname kõiki planeeringu koostamise 
protsessis osalenud Vallavalitsuse ja Vallavolikogu liikmeid, huvigruppe, Seto Instituuti, 
elanikke, ettevõtjaid ja teisi aruteludest osavõtjaid. 

 



Meremäe valla üldplaneering 

 

4 
 

1.  RUUMILISE ARENGU PÕHIMÕTTED JA EESMÄRGID 

Käesoleva üldplaneeringu põhimõtted ja eesmärgid lähtuvad Meremäe valla 
arengukavaga seatud eesmärkidest ja strateegiatest, ajakohaste kõrgema tasandi 
strateegiliste dokumentidega väljendatud põhimõtetest, looduslikest ja geograafilistest 
eeldustest ning valla arenguvajadustest lähema 10…15 aasta jooksul. Üldplaneeringu 
lähteandmed ja seosed teiste strateegiliste dokumentidega on toodud lisas 1 (eraldi 
kaust). 

Peamised piirkondlikud põhimõtted: 

1. Püsiasustuse säilitamine riigi piirialadel riigikaitselistel ja kogu riigi territooriumi 
turvalisuse kaalutlustel (Eesti 2030+, 2012). 

2. Hajaasustuse arendamine (Võru maakonna arengustrateegia 2014-2025, 2014). 
Püsiasustuse alalhoidmiseks peab kõigis maakohtades olema aasta ringi sõidu-
kõlblik avalik teedevõrk, võimalus liituda mõistliku hinna eest elektrivõrguga, 
võimalus liituda mõistliku hinna eest kiire andmesidevõrguga ja võimalus saada 
joogivett; lähikonnast peab saama otstarbekal viisil esmatähtsaid teenuseid; 
ühissõidukiga peab pääsema iga päev maakonnakeskusse. Hajaasustuse 
tingimustes tuleb tagada riigi tugi- ja kõrvalmaanteede ning kohalike teede hea 
aastaringne sõidetavus ja ohutus (Eesti 2030+, 2012).  

3. Majandusvaldkonnas ressursi (loodus, metsad, kultuuripärand, asukoht) 
väärindamine (Võru maakonna arengustrateegia 2014-2025, 2014). Maa, metsa, 
maavarade, taastuvenergia ja loodussaaduste tõhusam kasutus, mitmekesisem 
ettevõtlus. Piirkond saavutab elujõu, kas läbi linnastunud eluviisi võimaldamise 
(inimesed käivad tööl lähimas suuremas linnas) või suure külastatavusega 
turismipiirkonnana või läbi toimivate põllumajandusliku suunitlusega alade vms 
atraktiivsete kohtade. Piirkonna toimimiseks on vaja hoida elementaarseid 
esmateeninduskeskusi (Setomaa ühine ettevõtlusstrateegia 2014–2020, 2013). 

4. Seoses Venemaaga suurema tähelepanu pööramine piiripunktide läbilaskevõime 
suurendamisele läbi infrastruktuuri arendamise (Eesti riiklik turismiarengukava 
2014-2020, 2013). 

5. Taastuvenergia väiketehnoloogia kasutuselevõtt parandab elamisvõimalusi ääre-
maade külades. Senisest ulatuslikum kohalike energiaallikate kasutamise kavan-
damine (Eesti 2030+, 2012). Setomaa kui peamiselt taastuvaid energiaallikaid 
kasutava pilootpiirkonna väljaarendamine (Setomaa ühtse taastuvenergia 
kasutamise strateegia 2009-2019, 2009). 

6. Võru ja setu kultuuri hoidmine ja arendamine; turismiteenuste arendamine; 
loomemajanduse arendamine (Võru maakonna arengustrateegia 2014-2025, 
2014). Piirkondade omanäolisust tugevdavate tegevusalade ja kohaturunduse 
esiletõstmine, et veelgi tugevdada piirkonna turismipotentsiaali ning suurendada 
Lõuna-Eesti eripärase kultuuripärandiga piirkondade kasutuselevõttu töökohtade 
ja uue ettevõtluse loomisel (Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020, 2014). 
Säästva turismi edendamine, mille puhul sõltub sihtkohtade kvaliteet otseselt 
loodus- ja kultuuripärandi säilimisest ning kohaliku kogukonna panusest (Eesti 
riiklik turismiarengukava 2014-2020, 2013).
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Meremäe valla üldplaneeringu põhimõtted ja eesmärgid: 

1. Meremäe valda käsitletakse ühtse ja terviklikuna. Hoida valla kahte elukondlikke 
teenuseid pakkuvat keskust - Obinitsa ja Meremäe küla keskust ning parandada 
nende omavahelist sidusust.  

2. Peamine eesmärk valla ruumilise arengu planeerimisel on hoida ja arendada 
olemasolevaid väärtusi. Uued tegevused ja maakasutus peavad tagama nii 
ajalooliselt väljakujunenud väärtuste (nt seto maaehituspärandi ja kultuur-
maastike) säilimise kui ka maa efektiivse majandamise võimalused. 

3. Ehitustegevus on üldjuhul soovitav ning käesoleva üldplaneeringu järgse ehitus-
tegevuse ja maakasutuse puhul hajaasustuses detailplaneeringut üldjuhul ei 
nõuta. Uued elamu- ja muud hoonestusalad on kavandatud olemasoleva taristu 
lähistele või piirkonda, kus on olemas võimalused vajaliku taristu edasiaren-
damiseks.  

4. Üldplaneering täpsustab detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja 
detailplaneeringu koostamise kohustusega juhud. Seatud ehitustingimused 
toetavad seto kultuuriruumile iseloomulikku külamiljööd.  

Lisaks on: 

 Üldplaneeringuga täpsustatud Meremäe küla maakasutust, sh määratletud avalikud 
puhke- ja supluskohad, puhkekeskuste asukohad, matkaradade rajamise võimalused ja 
tingimused, tootmisalade asukohad ja rajamise tingimused;  

 Täpsustatud tiheasustusega alade piire; 

 Määratud avalikud juurdepääsud kallasrajale; 

 Tehtud ettepanekud valda läbivate teede ja liikumissuundade parendamiseks ja uute 
teede, sh kergliiklusteede, rajamiseks; 

 Täpsustatud maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad kesk-
konnatingimused“ määratletud rohevõrgustikku, väärtuslikke maastikke ja miljöö-
väärtusega asulaid; 

 Täpsustatud maakonna teemaplaneeringuga „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad“ 
määratletud kergliiklusteid. 

Meremäe valla üldplaneeringu lähteseisukohad on toodud lisas 2. 
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2.  PLANEERINGULAHENDUS: MEREMÄE VALLA RUUMILISE ARENGU 
TINGIMUSED 

Üldplaneering on koostatud arvestades üleriigilist planeeringut, maakondlikke strateegilisi 
dokumente, Meremäe valla arengukava ning head planeerimistava. Strateegilistest 
dokumentidest on otseseima mõjuga Võru Maakonnaplaneering 2030+, mille koostamise 
aeg langes kokku käesoleva üldplaneeringu koostamisega. Kohakeskselt on olulisemad 
Meremäe valla arengukava ja üldplaneeringule koostatud lähteseisukohad. 

Võru Maakonnaplaneeringus 2030+ on maaline piirkond mõistetud kui kogu maa-ala 

väljaspool linnalise asustuse alasid. Maaline piirkond on valdavalt hajusa asustusmustriga 

ala, kusjuures üldises hajusas mustris esineb väiksemaid kompaktse iseloomuga asustuse 
koondumiskohti (nt alevikud, tihedamad külakeskused jmt). Meremäe vallas on üheks 
asustuse koondumiskohaks Meremäe küla keskus kui kohalik keskus, mis pakub kodukoha 
lähedal esmavajalikke teenuseid ja on ühtlasi ka oluliseks kohaliku tasandi töökohtade 
pakkujaks. Lähim samalaadne teenuskeskus on Vastseliina alevik, kus nii elanike arv kui ka 
töökohtade arv on oluliselt suurem. Obinitsa küla keskus on lähikeskuseks, mis pakub 
kohaliku keskusega võrreldes suhteliselt väiksemat hulka teenuseid, kuid mille roll on 
oluline üksikute kodulähedaste teenuste pakkumisel.  

Maakonnatasandi keskuseks on Võru linn, mille ümber moodustuvas maakonnatasandi 

toimepiirkonnas Meremäe vald paikneb. Maakonnatasandi toimepiirkond on defineeritud 

kui ala, kust on keskusesse võimalik jõuda tööle, kooli ja igapäevateenusteni 30 minutiga 
ning mille keskus on peamiseks töö ja teenustega seotud pendelrände sihtkohaks.  

Ruumilise arengu kavandamisel on eesmärgiks jätkusuutliku ruumi kujundamine 

arvestades sotsiaalset, majanduslikku, kultuurilist ja looduslikku keskkonda. Nimetatud 
tegureid on üldistatult arvestatud järgnevalt kirjeldatud tsoneeringu koostamisel. 

2.1 TSONEERING  

Üldplaneeringuga on planeeritav ala jagatud lähtuvalt olemasolevate ja kavandatud 
ettevõtlusvõimaluste iseloomust ning looduslikust ja ehitatud keskkonnast kolmeks 
üldistatud piirkonnaks. Piirkondade sisu ja nimetused on tuletatud üldisest mõistest maa-

ettevõtlus, mis on mõningase mööndusega jagatud nö majandusteks (majandustegevuse 
vormideks) – ettevõtlusmajandus, puhke- ja turismimajandus, maamajandus. Iga 
piirkonna täpsem sisuline selgitus on toodud allpool vastavas peatükis. 

Tsoneeringu eesmärk on näidata ruumi funktsioonide seotust üldistatult. Planeeritaval alal 

seab tsoneering üldise põhimõtte ja taustsüsteemi ning põhjenduse edasistele valikutele, 
olles seeläbi ühtlasi aluseks maakasutustingimuste seadmisele. Tsoneering kajastub 
kaardil „Funktsionaalsed seosed“. 
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2.1.1 Ettevõtlusmajanduse piirkond 

Ettevõtlusmajanduse (vt ka lisa 1 ptk 2.4.1) piirkonnana on määratletud peamiselt alad, 
mis varasemate planeeringutega on kavandatud tööstus- ja tootmisaladeks. Need on alad, 
kus asukohast tulenevalt on eeldusi arendada suuremahulisemat ettevõtlust, mis võib 
vajada insenertehnilisi lahendusi keskkonnatingimuste täitmiseks.  

Ettevõtlusmajanduse piirkonnad Meremäe vallas on: 

 Obinitsa küla loodeosas tootmisala T2 (endised laudad ja töökoda); 

 Vasla külas kahel pool Kääpa - Obinitsa - Võmmorski – Petseri (nr 25130) maanteed 
tootmisala T2 (töökoda, ait); 

 Palandõ ja Lepä küla piiril tootmisala T2 (seakasvatus). 

Kaardile „Funktsionaalsed seosed“ on kantud tingmärgiga ettevõtlusmajanduse kinnis-
varaobjektide (vt tabel 1) ja regionaalse tähtsusega objektide (vt tabel 2) asukohad. 
Ettevõtlusmajanduse kinnisvaraobjektidena käsitletakse olemasolevaid ehitisi (hooned ja 
rajatised), mida on võimalik kasutada ettevõtluse arendamise eesmärgil vastavalt 
reserveeritud juhtotstarbele. 

Tabel 1. Ettevõtlusmajanduse kinnisvaraobjektid Meremäe vallas 

Nr 
kaardil 

Nimetus Asukoht 

1.  veski Juusa 

2.  töökoda, ait Vasla 

3.  endised laudad ja töökoda Obinitsa 

4.  küünid Helbi 

5.  laudad, kelder töökoda Uusvada 

6.  endised sigalad Meremäe 

7.  endine laut Miikse 

Regionaalse tähtsusega objekt käesoleva üldplaneeringu tähenduses on piirkonnale 
märkimisväärset mainet koguv ettevõte, piirkondlikult oluline / märgilise tähendusega 
tegevuspaik, üldtuntud turismiobjekt. 

Tabel 2. Regionaalse tähtsusega objektid Meremäe vallas 

Nr 
kaardil 

Objekt Tähtsus 

1.  Ostrova festivalipaik 
Tuntud regioonis ja Eestis. Loomemajanduse eden-
damine piirkonnas. Kohaturundus. 

2.  Miikse jaanikivi 
Piirkonnas oluline tegevuspaik ja turismiobjekt. 
Kohaturundus. 

3.  Seto Seltsimaja Obinitsas  Piirkonnas oluline tegevuspaik ja turismiobjekt. 

4.  
Seto ateljee-galerii  

„Hal´as Kunn“ Obinitsas 

Piirkonnas oluline tegevuspaik ja turismiobjekt. 
Loomemajanduse edendamine piirkonnas. 
Kohaturundus. 
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Regionaalse tähtsusega objektidele tuleb säilitada head ruumivõimalused ja juurdepääsu-
teed. Objektidel / aladel ja nende visuaalselt haaratavas kontaktvööndis tuleb vältida 
häiringuid (sh visuaalseid) põhjustavaid arendusi. 

2.1.2 Puhke- ja turismimajanduse piirkond 

Puhke- ja turismimajanduse piirkonnana on määratletud alad, kuhu on juba koondunud 
teenusepakkujaid ja turismiobjekte, või kus tänu looduslikele tingimustele ning vaatamis-
väärsustele (väärtuslikud maastikud, miljööväärtusega asulad, kaitstavad alad, kultuuri-
mälestised, pärandkultuuriobjektid, matkarajad - nii olemasolevad kui perspektiivsed) on 
vastav potentsiaal. See on piirkond, kus on sobivad eeldused loodussõbraliku puhke-

majanduse edendamiseks. Puhke- ja turismimajanduse tugi- ning taustsüsteemi rolli 
täidab maamajanduslik tegevus.  

Eesti-Vene piirialadel on piiriülene turism üks suurima potentsiaaliga ettevõtlusharusid. 

Piiriülese turismi-alase koostöö raames mõeldakse eelkõige infoturismi, ökoturismi ja nn 
konverentsiturismi, aga ka nö tavaturismi, mis omakorda jaotub vee- ja maismaa-
turismiks.1  

Puhke- ja turismimajanduse piirkonda kuuluvad lisaks Piusa jõe kallastele järgmised 

väljaarendamist vajavad alad: 

1. Tuhkvitsa oja kaldaalad; 
2. Obinitsa järve kaldaalad; 
3. Hilläkeste järve kaldaalad; 
4. Võmmorski külas; 
5. Korsapalo metsas (Rokina, Martsina, Ostrova külades). 

Puhkemajanduses on oluline koht Kalatsova külal, kus paikneb Setomaa turismitalo ja 

Meremäe vaatetorn. 

Arenguvõimaluseks siin piirkonnas on maaettevõtluse mitmekesistamine puhke- ja 

turismivaldkonna suunal. Piirkonnas lähtub edasine areng kultuuriliste, maastikuliste- ja sh 
loodusväärtuste säilitamisest. Nii metsa kui põllu majandamisel tuleb lähtuda headest 
tavadest, eelistada keskkonnasõbralikke tootmisviise. Soovitav on edendada vanade 
tehnoloogiate kasutamist, sh loomade karjatamist rohumaade ja loodusväärtuslike alade 

hooldamisel. Arendustegevusel tuleb eriti jälgida, et ei kahjustataks väljakujunenud 
kauneid vaateid ning metsade majandamiseks vajalikud raied ei halvendaks maastiku 
esteetilisi väärtusi. Turismi- ja puhkemajanduse arendamise tarbeks reserveeritud alad, sh 
veekogudega seotud alad, on toodud peatükis 2.2.1.5 ja üldplaneeringu kaardil. 

2.1.3 Maamajanduse piirkond 

Maamajanduse piirkonnana on määratletud alad, kus väheste kitsenduste tõttu on kõige 
tulusamalt võimalik arendada põllu- ja metsamajandust. Piirkond sisaldab hajusalt 
asustatud maatulundusmaid, kus peamine ettevõtluse valdkond on põllumajanduslik ja 
metsanduslik ning esineb ka teisi maamajanduslikke väikeettevõtluse vorme.  

                                                                 

1 http://www.ut.ee/ABVKeskus/?leht=publikatsioonid&aasta=2001&dok=piiriylene_koostoo_aspektid 

http://www.ut.ee/ABVKeskus/?leht=publikatsioonid&aasta=2001&dok=piiriylene_koostoo_aspektid
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Meremäe vald on üks Setomaa põllurikkamad (vt lisa 1 ptk 2.1.4). Eesti kagunurga 

(Võrumaa, Põlvamaa) mullad on happelisemad kui mujal. Põllumuldade viljakus boniteedi 
hindepunkti järgi on Võru maakonnas keskmiselt 38, mis on madalam kui Eesti keskmine 
(40).  

Metsad: Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 (2007) seab metsa kasutamises 

eesmärgiks majanduslike, sotsiaalsete, ökoloogiliste ja kultuuriliste vajaduste tasakaalus-
tatud rahuldamise 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 taastumisvõime. Soovitav on 
lähtuda Riigimetsa hea metsamajanduse tavast2  ja Eesti FSC standardist3.  

Meremäe valla haldusterritoorium jääb RMK Misso metsandikku. 

Põllud: Põllumaade kasutamisel seab Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 (2007) 

eesmärgiks mulla keskkonnasõbraliku kasutamise. Keskkonnasõbralik mulla kasutamine 
saavutatakse toitainete ja orgaanilise aine bilansi tasakaalus hoidmisega, taimekaitse-
vahendeid tuleb kasutada optimaalselt. Põllu- ja metsatöödel tuleb kasutada sobiva 
suurusega töömasinaid. Põldude suurused peavad olema optimaalsed, rakendada tuleb 
viljavaheldust ning vältida liigseid ülesõite. Meremäe vallas on oluline keskkonnasõbralike 
tootmisviiside kasutamine ja piirkonna muldadele (happelised mullad, esineb erodeeritud 
muldi) sobivate tootmispraktikate rakendamine. Soovitav on lähtuda Hea põllu-
majandustava4 põhimõtetest, edendada vanade tehnoloogiate kasutamist, sh loomade 

karjatamist rohumaade ja loodusväärtuslike alade hooldamisel.  

Piirkonnas on võimalused jätkuvaks metsa- ja põllumajanduslikuks tegevuseks. Arengu-

võimalused on realiseeritavad eelkõige läbi maatulundusalade. Oluline on hoida töökorras 
maaparandussüsteemid. Maatulundusalade kasutamistingimused on toodud peatükis 
2.2.1.6. Maatulundusala ja maaparandusobjektid on kajastatud üldplaneeringu kaardil.  

                                                                 
2 Riigimetsa hea metsamajanduse tava (2002/2003) koondab tulundusmetsade majandamise ja üldilme kujun-

damise tunnustatud võtteid, mis on kujunenud aastate jooksul, aga ka neid põhimõtteid, mille ulatuslikumat 
rakendumist taotletakse. Juhend selgitab erinevate metsamajanduslike tööde eesmärke ja säästliku läbiviimise 
põhimõtteid. 

3 Eesti FSC standard (2008) on vabatahtlik kokkulepe metsandusega seotud huvigruppide vahel selle kohta, 
kuidas Eesti metsi majanduslikult tasuvalt, sotsiaalselt õiglaselt ja loodushoidlikult majandada. 

4 Hea põllumajandustava (2007) on koostatud vastavalt Euroopa Liidu direktiivile EMÜ/91/676 Vee kaitse põllu-
majandusallikatest pärineva nitraatreostuse eest. Hea põllumajandustava soovituslike juhiste järgimine on 
vabatahtlik ja selle alusel hinnatakse põllumajandustootja keskkonnasäästlikkust. Juhised on mõeldud kõigile 
põllumajandusettevõtetele ja oma tarbeks tootvatele talunikele. Juhis käsitleb põhjalikumalt veereostuse 
vältimise ja vahendamise abinõusid. 
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2.2 MAA- JA VEEALADE KASUTAMISTINGIMUSED 

Käesolevas peatükis on toodud maa- ja veealade kasutamistingimused. 

Üldplaneeringuga kavandatakse tegevusi tulevikuks. Selleks on kasutusele võetud termin 

alade reserveerimine. Planeeringulahendus ei erista olemasolevaid ega perspektiivseid 
alasid neile seatud kasutustingimuste osas. Tingimused on ühtsed nii kasutuses olevatele 
aladele kui ka perspektiivsetele ehk eelistusaladele. 

2.2.1 Alade reserveerimine  

Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud maa- ja veealasid jätkusuutliku keskkonna 
eesmärkidest lähtuvalt. 

Alade reserveerimise all mõistetakse seda, et teatud vee- või maa-alal kehtivaid maa-

kasutamis- ja ehitustingimusi on täpsustatud ja/või täiendatud, või on ala reserveeritud 
senisest sihtotstarbest erinevaks maakasutamiseks. Reserveeritud ala ei pea terviklikult, 
ega automaatselt kohe planeeringu kehtestamise järgselt reserveeritud otstarbel 
kasutusele võtma. Maaomanik võib kasutada reserveeritud ala praegusel sihtotstarbel 
seni kuni ta seda soovib. Tulevikus, sellekohase vajaduse ja soovi tekkimisel on ala 
võimalik kasutada reserveeritud otstarbel.  

Juhul, kui kehtestatud planeeringuga nähakse ette kinnisasja või selle osa kasutamine 

avalikul otstarbel, piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasutamist või muudetakse senine 

kasutamine võimatuks, on kohalik omavalitsus (või riik) kohustatud kinnisasja omaniku 
nõudel omandama olemasoleva kinnisasja või selle osa kohese ja õiglase tasu eest, kui 
õigusaktidega pole sätestatud teisiti. Siinkohal peab mõistma, et planeerimistegevus on 
niiöelda omandiülene. Üldplaneeringu üldistustasemel ei määrata ega arvestata üldjuhul 
katastriüksuse piire ja reserveeritavate alade piiritlemisel on lähtutud looduses äratunta-
vatest piiridest. 

Juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise valdav otstarve, ehk 

kogu tegevus sellel alal on allutatud juhtotstarbest tulenevale eesmärgile. Näiteks 
elamuala tähendab sellist ala, mille peamiseks maakasutamise viisiks on elamumaa ja 
sellega seonduvad kõrvalkasutused nagu üldkasutatav, haljastus, äri, liiklus, jmt; 

tootmisalal on peamiseks maakasutamise viisiks tootmismaa ja sellega seonduvad 
kõrvalkasutused nagu äri, transport, ladustamine, kaevandamine jmt. Käesolevas 
üldplaneeringus on üldjuhul juhtotstarbe määramisel konkreetsele alale lähtutud 
olemasolevast maakasutusest, et tagada maa kasutamise järjepidevus. 

Mõistete ja tähistuste süsteemile (nii planeeringu seletuskirjas kui kaardil) on aluseks 

alade kasutamise nimestik (vt tabel 3). Loendi koostamisel on arvestatud üldplaneeringu 
tasemega ja ühildatavust õigusaktidega, näiteks katastriüksustele määratavate maa 
sihtotstarvetega (ärimaa, maatulundusmaa, jne). Planeering ei kohusta määrama kõiki 
tabelis toodud juhtotstarbeid, vaid konkreetse piirkonna seisukohast vajalikke. 

Käesoleva planeeringuga on määratud juhtotstarbega alal lubatud maakasutuse sihtots-

tarvete liigid (katastriüksuse sihtotstarvete liigid, või alaliigid). Reserveeritud alal võib 
juhtotstarbega seonduv kõrvalkasutus(ed) moodustada kuni 40 % kaardil piiritletud ala 
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mahust, välja arvatud Tootmisalad T1 ning T2 ja segahoonestusega ala S, kus kasutuste 
osakaalu ei ole määratud (vt ptk 2.2.1.3 ja 2.2.1.2). See tähendab, et näiteks elamualal 
peavad elamumaa sihtotstarbega krundid moodustama 60% või enam. Alade piire võib 
vajadusel (nt kinnisomandi piiride järgi) hiljem täpsustada detailplaneeringu koostamise 
kohustusega alal / juhul läbi detailplaneeringu, või detailplaneeringu koostamise 
kohustuse puudumisel läbi maakorralduslike tegevuste. 

Tabel 3. Alade kasutamise nimestik 

Tähis 
Reserveeritav 
juhtotstarve 

Selgitus 

E Elamuala 
Elamute ja neid teenindavate infrastruktuuride ehitamiseks, 
teenindusettevõtete rajamiseks ette nähtud ala. 

S Segahoonestusega ala 

Keskusele iseloomulik ala kompaktse asustuse tingimustes. 
Mitmekülgse kasutusega ehitiste, sh äri ja väikeettevõtlus, 
ning neid teenindavate infrastruktuuride ehitamiseks ette 
nähtud ala. 

T Tootmisala 

Ettevõtluse arendamiseks (sh tootmiseks, tööstuseks, ladus-
tamiseks, kaevandamiseks, äritegevuseks, jms) ning seonduva 
infrastruktuuri (sh puhastusseadmete) rajamiseks vajalikud 
alad koos tuleneva mõjualaga; ka väikesadamate ja 
paadisildade ning kalakasvatuse rajamiseks ette nähtud alad. 

A Üldkasutatav ala 
Üldkasutatavate ehitiste ja neid teenindavate infrastruk-
tuuride ehitamiseks ette nähtud ala ning muudeks, peamiselt 
kasumit mitte taotlevateks tegevusteks ette nähtud ala. 

P Puhkeala 
Puhketegevuse ja turismi teenindamisele suunatud ehitiste ja 
neid teenindavate infrastruktuuride ala. Samuti hooldatavate 
haljasalade, parkide ala. 

R Riigikaitseline ala Riigikaitseliste ehitiste püstitamiseks ette nähtud ala. 

 Maatulundusala 

Valdavalt põllu- ja metsamajanduse ala; ala, millel on metsa- 
või põllumajanduslik potentsiaal; aga ka muu väikesemahulise 
maaettevõtluse edendamiseks vajalik ala ning seonduvate/ 
teenindavate ehitiste püstitamiseks ette nähtud ala. 

Detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel/juhtudel määratakse projekteerimis- ja 
ehitustingimused detailplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudu-

misel lähtutakse käesolevast üldplaneeringust ja vallavalitsuse poolt väljastatud projek-
teerimistingimustest. Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud on 
toodud ptk 2.2.3. 

2.2.1.1 Elamualad  

Elamualad on elamute ehitamiseks ja neid teenindavate teede-tänavate, tehnovõrkude ja 

-rajatiste ning teenindusettevõtete rajamiseks ette nähtud alad. Elamualade reser-
veerimisel on arvesse võetud teenindusasutuste paiknemise ja kättesaadavusega ning 
olemasoleva tehnilise infrastruktuuriga. Ühepereelamute alad (E1) on reserveeritud 
Obinitsa ja Meremäe keskuses; Võmmorski, Küllätüvä, Tiirhanna, Tobrova, Uusvada, 
Merekülä ja Miikse külas. Kõikides nimetatud kohtades on arvestatud hoonestuse 

mõningase tihenemise ja elamuala laienemisega, järgides väljakujunenud külatüübile 
omast tihedust ja paiknemise põhimõtteid. Olemasolevad korterelamute alad (Ek) on 
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reserveeritud Obinitsa ja Meremäe keskustes ning Võmmorski külas. Korterelamute ala 
laienemist ei ole ette nähtud, mõningase tihenemisega on arvestatud Meremäe keskuses.  

Elamualadel lubatud maakasutuse sihtotstarbed on toodud tabelis 4, elamualade juht-

otstarbest tulenev põhikasutus on elamumaa. Kõrvalkasutus(t)e lubatud osakaal kaardil 
piiritletud ala mahust on 40%. 

Tabel 4. Elamualadel lubatud5 maakasutuse sihtotstarbed. 

Reserveeritud juhtotstarbed 

(tähis ÜP kaardil) 

Lubatud sihtotstarbed (tähised*) 

001; E 002; Ä 003; T** 007; L 011; M 017; Üm 

Elamuala (E1) + + + + + + 

Elamuala (Ek) + + + +   

* Tähiste alus: Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrus nr 155 (RT I 2008, 57, 317). E – 
elamumaa; Ä – ärimaa; T – tootmismaa; L – transpordimaa; M – maatulundusmaa; Üm – 
üldkasutatav maa. 

** Tootmismaa on lubatud ainult tehnovõrkude ja -rajatiste 6 ehitamiseks. 

2.2.1.2 Segahoonestusega alad 

Juhtudel, kus on olemas mitmekülgne ja üksteisega seotud otstarvete paindlik kasutus, või 

on selleks perspektiivne vajadus, on üldplaneeringuga reserveeritud segahoonestusega 
ala. Selline vajadus on enamasti keskustes, kus ettevõtete büroohooned, kaubandus- ja 
teenindusettevõtted ning avalikud teenused on põimunud ja sageli koondunud kindlasse 
piirkonda. 

Segahoonestusega aladel on arendustegevuse eelduseks, et kavandatav tegevus mahub 

oma ruumiliste vajadustega (sh normatiivne parkimine ja piisav ruum jalakäijatele ning 
haljastusele) krundile ära. Kütusetanklate tarbeks reserveeritud alal (S2) ei ole lubatud 

elamumaa sihtotstarve. Järgnevas tabelis on toodud segahoonestusega alal lubatud maa-
kasutuse sihtotstarbed. Reserveeritud segahoonestusega alal ei ole määratud kasutuste 
osakaalu. 

Tabel 5. Segahoonestusega aladel lubatud maakasutuse sihtotstarbed. 

Reserveeritud juhtotstarbed 

(tähis ÜP kaardil) 

Lubatud sihtotstarbed (tähised*) 

001; E 002; Ä 003; T** 007; L 016; Üh 017; Üm 

Segahoonestusega ala (S1) + + + + + + 

Segahoonestusega ala (S2)  + + + +  

                                                                 
5 Tabelis märge "+" tähendab lubatud otstarvet, ülejäänud on keelatud (sh sihtotstarbed mida ei ole tabelis 

kajastatud). Sarnased tähistused on ka järgnevates maakasutuse sihtotstarbeid kirjeldavates tabelites. 
6 Tehnorajatiste maa, mis moodustab iseseisva katastriüksuse, sh kütte-, vee-, gaasi- või elektrivarustusega 

seotud ehitiste maa. 
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* Tähiste alus: Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrust nr 155 (RT I 2008, 57, 317). E – 
elamumaa; Ä – ärimaa; T – tootmismaa; L – transpordimaa; Üh – ühiskondlike ehitiste 
maa; Üm – üldkasutatav maa. 

** Tootmismaa on lubatud ainult tehnovõrkude ja -rajatiste 7 ehitamiseks. 

2.2.1.3 Tootmisalad 

Käesoleva üldplaneeringuga on tootmisaladena reserveeritud ettevõtluse arendamiseks 

(sh tootmiseks, tööstuseks, ladustamiseks, kaevandamiseks, äritegevuseks jms) ning 
seonduva infrastruktuuri rajamiseks vajalikud alad. 

Soovitav on olemasolevad tootmishooned kasutusele võtta enne uute, varem tootmisest 

puutumatute, alade hoonestamist. Olemasolevate tootmisalade / objektide kasutusele 
võtmine väljaspool reserveeritud tootmisalasid toimub vastavalt käesoleva üldplaneeringu 
põhimõtetele ja maakatastriseadusele. Olemasoleva tootmismaa kasutusele võtmisega 
kaasneva mõju olulisuse üle otsustab kohalik omavalitsus. Elu- ja üldkasutatavate hoonete 
kontaktvööndisse jäävate alade puhul on eelistatud võimalikult vähe häiringuid ja saastet 
põhjustavad tegevused.  

Üldplaneeringuga on reserveeritud järgmised tootmisalad: 

 T1 – lubatud on keskkonnasõbralik ettevõtlus ja tootmine ning seda teenindava 
infrastruktuuri rajamine: ettevõtted, mille tootmistehnoloogia ei vaja insener-tehnilisi 
meetmeid keskkonnatingimuste täitmiseks. Reserveeritud alal ei ole määratud kasutuste 
osakaalu; 

 T2 - lubatud on ettevõtted, mille tootmistehnoloogia vajab insener-tehnilisi meetmeid 
keskkonnatingimuste täitmiseks. Reserveeritud alal ei ole määratud kasutuste osakaalu; 

 T3 - lubatud on puhastusseadmete alune, nende laienemiseks ja teenindamiseks vajalik 
maa. Põhikasutus on jäätmehoidla maa. Kõrvalkasutus(t)e lubatud osakaal kaardil 
piiritletud ala mahust on 40%; 

 T4 - lubatud on maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks vajalik maa. Põhikasutus on 
mäetööstusmaa. Kõrvalkasutus(t)e lubatud osakaal kaardil piiritletud ala mahust on 
40%; 

 T6 - lubatud on kalakasvatusega seotud ettevõtlus ja seda teenindava infrastruktuuri 
rajamine, hüdroenergia kasutamine. Põhikasutus on tootmismaa alaliik – kalamajandus-
ehitiste maa. Kõrvalkasutus(t)e lubatud osakaal kaardil piiritletud ala mahust on 40%. 

Tootmishoonete ja -alade rajamisel, laiendamisel ning taaskasutusele võtmisel peab 
arvestama, et laiendatav/rajatav ettevõte mahuks tootmisalasse ära koos oma 
mõjuvööndiga8. Järgnevas tabelis on toodud tootmisaladel lubatud maakasutuse 
sihtotstarbed.  

 

                                                                 
7 Tehnorajatiste maa, mis moodustab iseseisva katastriüksuse, sh kütte-, vee-, gaasi- või elektrivarustusega 

seotud ehitiste maa. 
8 Mõjuvööndi moodustab tootmistegevusega kaasnev ülenormatiivne, ehk künnistaset ületav, emissioon (aine 

heide, müra). Mõjude väljumine mõjuvööndist on aktsepteeritav vastava loa (välisõhu saasteluba, erisaaste-
luba, kompleksluba) olemasolul.  
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Tabel 6. Tootmisaladel lubatud maakasutuse sihtotstarbed. 

Reserveeritud 
juhtotstarbed 

(tähis ÜP kaardil) 

Lubatud sihtotstarbed (tähised*) 

002; 
Ä 

003; 
T 

007; 
L 

008; 
J 

011; 
M 

014; 
Mt 

017; 
Üm 

Tootmisala (T1) + + +  +  + 

Tootmisala (T2) + + + + +   

Tootmisala (T3) + + + +    

Tootmisala (T4) + + +   +  

Tootmisala (T6) + +** +  +   

* Tähiste alus: Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrust nr 155 (RT I 2008, 57, 317). Ä – 
ärimaa; T – tootmismaa; L – transpordimaa; J – jäätmehoidla maa; M – maatulundusmaa; 
Mt – mäetööstusmaa;  Üm – üldkasutatav maa. 

** Tootmismaa on lubatud ainult kalamajandusehitiste ja tehnovõrkude ja -rajatiste 9 
ehitamiseks. 

Kõikidel tootmisaladel on kohustus säilitada olemasolevat kõrghaljastust ala välispiiril. 

Tootmisaladel T2 ja T3 on kohustus rajada tootmisala ümbritsev kõrghaljastus välispiirile 
(kaitse)puhvervööndina. Puhvervööndi kõrghaljastuse pindalaline osakaal peab olema 
vähemalt 20 % planeeritud tootmisalast. Tootmisala T1 piirnemisel elamualaga, üksikute 
majapidamistega ja/või avaliku teega on kohustus rajada kõrghaljastus puhvervööndina 
tootmisala välispiirile elamute ja/või teepoolsesse külge. Maavara kaevandamise aladel 
(T4) tuleb, lisaks kohustusele säilitada tootmisala ümbritsev olemasolev kõrghaljastus, 
täita kaevandamisloa nõudeid (vt ptk 2.4.5 Maavarad). 

Käesoleva üldplaneeringuga on ette nähtud võimalus kalakasvatuse rajamiseks ja hüdro-

energia kasutamiseks Tuhkvitsa oja baasil (Obinitsa järvest üle maantee põhja poole jääval 
kinnistul, katastritunnusega 46001:001:1550) ning hüdroelektrijaama rajamiseks Obinitsa 
järve äärde. Kalakasvatuse ja hüdroelektrijaama rajamise võimalikkus ning täpsemad 

tingimused selgitatakse läbi detailplaneeringu ja/või projekteerimise ning keskkonnamõju 
hindamise.  

Jäätmemajanduse arengut määravad valla jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri. 

Üldplaneeringuga on kavandatud perspektiivse jäätmejaama asukoht Obinitsa küla 
keskusesse. Jäätmejaama asukoht on kantud üldplaneeringu kaardile vastava tingmärgiga. 

2.2.1.4 Üldkasutatavad alad 

Üldkasutatavad alad (sh kalmistud) on reserveeritud Obinitsa ja Meremäe keskuses ning 

Miikses. Alade reserveerimisel on arvestatud olemasolevate üldkasutatavate objektide 

                                                                 
9 Tehnorajatiste maa, mis moodustab iseseisva katastriüksuse, sh kütte-, vee-, gaasi- või elektrivarustusega 

seotud ehitiste maa. 
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paiknemist ja võimalusi uute objektide rajamiseks. Üldkasutatavatel aladel on kohustus 
tagada hoonete ümber haljasalad ning säilitada olemasolevad pargid.  

Üldplaneeringuga on kavandatud hooldekodu rajamine Meremäe keskusesse. Hooldekodu 

asukoht on tähistatud üldplaneeringu kaardil vastava tingmärgiga.  

Järgnevas tabelis on toodud reserveeritud üldkasutatavatel aladel lubatud maakasutuse 

sihtotstarbed, juhtotstarbest tulenev põhikasutus on sotsiaalmaa. Kõrvalkasutus(t)e 
lubatud osakaal kaardil piiritletud ala mahust on 40%. 

Tabel 7. Üldkasutatavatel aladel lubatud maakasutuse sihtotstarbed. 

Reserveeritud juhtotstarbed 

(tähis ÜP kaardil) 

Lubatud sihtotstarbed (tähised*) 

002; 
Ä 

003; 
T** 

007; 
L 

016; 
Üh 

017; 
Üm 

Üldkasutatav ala (A) + + + + + 

* Tähiste alus: Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrus nr 155 (RT I 2008, 57, 317). Ä – 
ärimaa; T – tootmismaa; L – transpordimaa; Üh – ühiskondlike ehitiste maa; Üm – 
üldkasutatav maa. 

** Tootmismaa on lubatud ainult tehnovõrkude ja -rajatiste 10 ehitamiseks. 

2.2.1.5 Puhkealad 

Meremäe vallas, nagu ka Setomaal tervikuna, on põhirõhk keskkonnasõbralikul turismil ja 

puhketegevusel.  

Üldplaneeringuga on reserveeritud puhkealasid järgmiselt: 

 P1 – lubatud on puhkeala hoonete ehitamise õiguseta: alad, kuhu on lubatud rajada 
ainult puhketegevust teenindavaid rajatisi. Põhikasutus on üldkasutatav maa. 
Kõrvalkasutus(t)e lubatud osakaal kaardil piiritletud ala mahust on 40%; 

 P2 - lubatud on puhkeala hoonete ehitamise õigusega: puhketegevusi ja turismi 
teenindav maa-ala, kuhu on lubatud rajada rajatisi ja hooneid. Põhikasutus on ärimaa. 
Kõrvalkasutus(t)e lubatud osakaal kaardil piiritletud ala mahust on 40%. 

Järgnevas tabelis on toodud puhkealadel lubatud maakasutuse sihtotstarbed. 

Tabel 8. Puhkealadel lubatud maakasutuse sihtotstarbed. 

Reserveeritud juhtotstarbed 

(tähis ÜP kaardil) 

Lubatud sihtotstarbed (tähised*) 

002; 
Ä 

003; 
T** 

007; 
L 

010; 
H 

011; 
M 

016; 
Üh 

017; 
Üm 

Puhkeala (P1)  + + + +  + 

Puhkeala (P2) + + +  + + + 

                                                                 
10 Tehnorajatiste maa, mis moodustab iseseisva katastriüksuse, sh kütte-, vee-, gaasi- või elektrivarustusega 

seotud ehitiste maa. 
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* Tähiste alus: Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrus nr 155 (RT I 2008, 57, 317). Ä – 
ärimaa; T – tootmismaa; L – transpordimaa; H – kaitsealune maa; M – maatulundusmaa; 
Üh – ühiskondlike ehitiste maa; Üm – üldkasutatav maa. 

** Tootmismaa on lubatud ainult tehnovõrkude ja -rajatiste 11 ehitamiseks. 

Avalikud puhkealad/külaplatsid, matkarajad on tähistatud üldplaneeringu kaardil vastava 

tingmärgiga. Puhkemajandust teenindavad matkateed ja -rajad on toodud peatükis 2.4.1.2 
Meremäe valda läbib Setomaad ühendav turismimarsruut „Seto Külävüü“.  

Veekogudega seotud alad ja avalik juurdepääs kallasrajale 

Käesolevas üldplaneeringus kajastuvad veealad üldplaneeringu kaardil Eesti põhikaardi 

(ETAK12) kihtidest: seisuveekogu, vooluveekogu ja kraav. 

Käesolevas planeeringus on kasutatud mõisteid paadisild ja lauter järgmiselt: 

Paadisild hõlmab kohaliku tähtsusega väikeseid paadisadamaid ja muid ujuvvahendite 

sildumisrajatisi, millele kehtestab nõuded kohalik omavalitsus detail- või üldplaneerin-

guga. 

Lauter on looduslikult sobiv või kohandatud paatide randumis- ja seismiskoht.  Lauter ei 

ole sadam, lautri eripäraks on, et selle kaudu saab randuda ja vajadusel paati kuivale 
tõmmata, mitte silduda. 

Käesoleva planeeringuga on kavandatud paatide sildumisrajatis Juusa külas Piusa jõele ja 

Obinitsa külas Obinitsa järvele. Paadisildade rajamise võimalus ja täpsemad tingimused 
selgitatakse läbi detailplaneeringu ja/või projekteerimise ning keskkonnamõju hindamise. 

Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud: 

 paadisilla ala T5, kus on lubatud paadisilla ja selle teenindamiseks vajalik maa. 
Põhikasutus on tootmismaa alaliik - sadamaehitiste maa. Kõrvalkasutus(t)e lubatud 
osakaal kaardil piiritletud ala mahust on 40%. 

Järgnevas tabelis on toodud paadisilla alal lubatud maakasutuse sihtotstarbed. 

Tabel 9. Paadisilla alal lubatud maakasutuse sihtotstarbed. 

Reserveeritud 
juhtotstarbed 

(tähis ÜP kaardil) 

Lubatud sihtotstarbed 
(tähised*) 

002; 
Ä 

003; 
T** 

007; 
L 

017; 
Üm 

Paadisilla ala (T5) + + + + 

* Tähiste alus: Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrus nr 155 (RT I 2008, 57, 317). Ä – 
ärimaa; T – tootmismaa; L – transpordimaa; Üm – üldkasutatav maa. 

** Tootmismaa on lubatud ainult sadamaehitiste maa (välja arvatud reisijate 
teenindamisega seotud ehitised) ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks. 

                                                                 
11 Tehnorajatiste maa, mis moodustab iseseisva katastriüksuse, sh kütte-, vee-, gaasi- või elektrivarustusega 

seotud ehitiste maa. 
12 ETAK – Eesti topograafia andmekogu.  

http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=519
http://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/Ylevaade_Eesti_topograafilisest_andmekogust.pdf?t=20091211092207
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Kõik olemasolevad ja kavandatud suplus- ning sildumiskohad on kantud üldplaneeringu 

kaardile vastava tingmärgiga. 

Veekogu kalda kasutamistingimused on järgmised: 

 Ehituse planeerimisel veekogude rannale ja kallastele tuleb arvestada kalda veekaitse-, 
piirangu- ja ehituskeelu vöönditega; 

 Uute hoonete rajamisel veekogude kalda- või rannaaladele tuleb tagada pääs veekogu 
kallasrajale. Avalikult kasutatavatel veekogudel on kallasrada laiusega 4 m, mida mööda 
võib vabalt ja takistamatult liikuda. Avalikult kasutataval veekogul puudub kallasrada 
kalakasvatusehitisel ning teistel veeseaduses nimetatud juhtudel. Kallasraja laius 
arvestatakse vastavalt kehtivale õigusele (keskkonnaseadustiku üldosa seadus 
16.02.2011. RT I, 03.07.2017, 5). 

Avalikult kasutatavad veekogud13  Meremäe vallas on: Piusa jõgi, Pelska jõgi, Obinitsa oja 

(Tuhkvitsa oja), Miikse oja, Engli järv, Obinitsa järv, Hilläkeste järv. Vt ka lisa 1 ptk 2.1.3.1. 

Üldplaneeringuga on määratud juurdepääsud avalikult kasutatavate veekogude 

kallasrajale järgmiselt: 

 Engli järvele - Tiklasõ külas kohalikult teelt nr 4600050 Kitsõ - Engli järv; 

 Hilläkeste järvele – Hilläkeste külas kohalikult teelt nr 4600105 Tsirgu – Viro; 

 Obinitsa järvele – Obinitsa külas riigiteelt nr 25130 Kääpa - Obinitsa - Võmmorski – 
Petseri; 

 Miikse (Meeksi) ojale – Miikse külas riigiteelt nr 25190 Vana-Vastseliina – Panikovitsi, 
Jaanikivi juurde suunava infotahvli juurest; 

 Belka (Pelska) jõele – Võmmorski külas riigiteelt nr 25130 Kääpa - Obinitsa - Võmmorski 
– Petseri, Võmmorski silla alt; 

 Piusa jõele - jõe ristumiskohtadest riigiteega: Võmmorski külas nr 18243 Niitsiku – 
Võmmorski, Kiksova külas nr 25182 Vastseliina - Meremäe – Kliima, Juusa külas ja 
Antkruva külas nr 25130 Kääpa - Obinitsa - Võmmorski – Petseri, Väiko-Härmä külas ja  
Paklova külas nr 25125 Kapera – Härmä; 

 Obinitsa (Tuhkvitsa) ojale - Tobrova külas riigiteelt nr 25191 Tobrova - Helbi. 

Juurepääsud kallasrajale on kantud üldplaneeringu kaardile vastava tingmärgiga. 

Veekogude kasutamine toimub vastavalt kehtivale õigusele. 

2.2.1.6 Maatulundusalad 

Käesolevas üldplaneeringus moodustub reserveeritud maatulundusala üldplaneeringu 

kaardil Eesti põhikaardi (ETAK) kihtidest: haritav ala, mets, põõsastik, märgala, lage ala, õu 
hoonetega (väljaspool vastava värviga ja tähega tähistatud reserveeritud ala) ning 
väärtusliku põllumajandusmaa kaardikihist. Ehk – maatulundusala on kõik, mis ei kajastu 
kaardil tootmisalana, paadisilla alana, mäetööstusalana, puhkealana, elamualana, 
segahoonestusega alana, üldkasutatava alana ega riigikaitselise alana.  

                                                                 

13 Avalikult kasutatavad veekogud on  Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2012. a korraldusega nr 116 „Avalikult 
kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine“ määratud veekogud. 
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Läbi maatulundusalade toimub põllu- ja metsamajanduse (maaettevõtluse, vt lisa 1 ptk 

2.4.1) ning muude maamajandusliku väikeettevõtluse vormide arendamine.  

Sihtotstarvete määramine ja muutmine maatulundusalal, välja arvatud väärtuslikul 

põllumajandusmaal, ei ole üldjuhul käesoleva üldplaneeringu muutmise aluseks. 
Sihtotstarbe määramisel või muutmisel lähtutakse käesoleva üldplaneeringu põhimõtetest 
ja maakatastriseadusest.  

Maareformi ajal õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel, maa ostueesõigusega 

erastamisel, vaba metsamaa ja põllumajandusmaa erastamisel ning maa riigi omandisse 
jätmisel määrab maa sihtotstarbe kohalik omavalitsus senise maakasutuse alusel.  

Järgnevas tabelis on toodud maatulundusalal lubatud maakasutuse sihtotstarbed, 

juhtotstarbest tulenev põhikasutus on maatulundusmaa. Kõrvalkasutus(t)e lubatud 
osakaal on 40%. 

Tabel 10. Maatulundusalal lubatud maakasutuse sihtotstarbed. 

Reserveeritud 
juhtotstarbed 

Lubatud sihtotstarbed (tähised*) 

001; 
E 

002; 
Ä 

003; 
T 

007; 
L 

010; 
H 

011; 
M 

016; 
Üh 

017; 
Üm 

Maatulundusala  + + + + + + + + 

* Tähiste alus: Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrus nr 155 (RT I 2008, 57, 317). E – 
elamumaa; Ä – ärimaa; T – tootmismaa; L – transpordimaa; H – kaitsealune maa; M – 
maatulundusmaa; Üh – ühiskondlike ehitiste maa; Üm – üldkasutatav maa. 

Üldplaneeringu kaardil on kajastatud maaparandusobjektid, mille toimimine peab olema 

tagatud. 

Väärtuslik põllumajandusmaa 

Väärtuslik põllumajandusmaa on haritav maa, püsirohumaa ja püsikultuuride all olev 
maatulundusmaa massiiv, mille tootlikkuse hindepunkt ehk boniteet on võrdne või 
suurem Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmisest mullaviljakuse boniteedist (40 
hindepunkti). Kui maakonna keskmine boniteet on väiksem Eesti keskmisest boniteedist, 

määratletakse väärtuslikuks põllumajandusmaaks maakonna keskmise ja sellest suurema 
boniteediga alad. Võru maakonna põllumajandusmaa keskmiseks boniteediks on 38 
hindepunkti.  

Käesoleva üldplaneeringu koostamisega samal ajal on toimunud Maaeluministeeriumi 

poolt väärtuslike põllumajandusmaade määramise tingimusi täpsustava ja 
kasutamistingimusi reguleeriva seaduseelnõu koostamine. Konkreetsemad kasutamis-
tingimused on täpsustamisel. Vastava õigusakti valmimisel tuleb järgida sellega 
sätestatavaid tingimusi ja nõudeid.  

Käesoleva üldplaneeringuga on täpsustatud Maaeluministeeriumi tellimusel koostatud 

väärtusliku põllumajandusmaa esialgsest informatiivset kaardikihti (P. Penu, T. Kikas, K. 

Allik, Mullaseire büroo, Põllumajandusuuringute Keskus, 2015) lähtuvalt olemasolevast 
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maakasutuse sihtotstarbest, metsaregistris registreeritud metsaeraldistest ja valla arengu-
vajadustest.  

Põhimõtted väärtuslike põllumajandusmaade kasutamiseks  

1. Väärtuslikku põllumajandusmaad kasutatakse üldjuhul põllumajanduslikuks tegevuseks.  

1.1 Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis asuvad väärtuslikel 

põllumajandusmaadel. Juhul, kui nimetatud aladel on kaevandamine majanduslikult 
otstarbekas, tuleb kaaluda eelnevalt kaasnevaid mõjusid väärtuslikule põllumajandus-
maale.  

1.2 Väärtusliku põllumajandusmaa võimalikult suures ulatuses säilitamise vajadusega 

tuleb arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste 
andmisel ja nende alusel korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel tuleb lisada 
kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete rakendamiseks.  

1.3 Päikesepaneelide kavandamisel tuleb eelistada väheväärtuslike põllumajandus-

maade kasutamist.  

Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmist väärtuslikul põllumajandusmaal loetakse 

käesoleva üldplaneeringu muutmiseks. 

2.2.1.7 Riigikaitseline ala 

Uusi riigikaitselisi alasid käesolev planeering ei kavanda. Järgnevas tabelis on toodud 

riigikaitselisel alal lubatud maakasutuse sihtotstarbed, juhtotstarbest tulenev põhikasutus 
on riigikaitsemaa. Kõrvalkasutus(t)e lubatud osakaal kaardil piiritletud ala mahust on 40%. 

Tabel 11. Riigikaitselisel alal lubatud maakasutuse sihtotstarbed. 

Reserveeritud 
juhtotstarbed 
(tähis ÜP kaardil) 

Lubatud sihtotstarbed 
(tähised*) 

003; T** 007; L 009; R 

Riigikaitseline ala 
(R) 

+ + + 

* Tähiste alus: Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrus nr 155 (RT I 2008, 57, 317). T – 
tootmismaa; L – transpordimaa; R – riigikaitsemaa. 

** Tootmismaa on lubatud ainult tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks. 

2.2.1.8 Kaitstavad alad ja objektid 

Loodusobjektid 

Riiklikult kaitstavad loodusalad ja -objektid on toodud lisas 1 ptk 2.1.6 ning on kantud 
üldplaneeringu kaardile. Kaitstaval alal koostatavad planeeringud tuleb kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga. Loodusobjektidega seotud ettepanekud on toodud ptk 3.3. 

https://mets-ave.envir.ee/#/
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Kultuurimälestised 

Kinnismälestise alal ja selle kaitsevööndis koostatavad planeeringud tuleb kooskõlastada 
Muinsuskaitseametiga. Kultuurimälestised on loetletud lisas 1 ptk 2.5.2 ja on kantud 
üldplaneeringu kaardile. 

2.2.1.9 Väärtustatud objektid ja alad  

Täpsustatud arheoloogiapärandi objektide (asukohtade), mida ei ole käesoleva 

üldplaneeringu koostamise ajaks jõutud mälestisena riigi kaitse alla võtta, täpsustatud 
nimekiri ja skeem on toodud lisas 4. Peamiselt on nende hulgas eri ajastutest pärinevad 
elupaigad ja matmispaigad, vähemal määral ristiusu või looduslikke pühapaiku.  

Täpsustatud asukohtades on arendustegevuse puhul vajalik arvestada võimalike kuludega 

arheoloogilistele uuringutele. Enne detailplaneeringute kehtestamist või ehituslubade 
väljastamist on omavalitsusel vajalik konsulteerida Muinsuskaitseametiga.  

Setomaa maastikupilti kuuluvad ainulaadsed õigeusu külakabelid ehk tsässonad. 

Meremäe valla territooriumil on säilinud 11 tsässonat, mis on kantud üldplaneeringu 
kaardile vastava tingmärgiga. 

XX sajandi arhitektuuriobjektid on toodud lisas 1 ptk 2.5.3. Pärandkultuuriobjektid on 

kajastatud lisas 1 ptk 2.5.4 ja kantud kaardile „Funktsionaalsed seosed“. 

Roheline võrgustik, väärtuslikud maastikud, kauni vaatega teelõigud ja vaatekohad ning 

miljööväärtusega asulad on algselt määratud Võru maakonna teemaplaneeringuga 
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2005). Võru 
maakonnaplaneeringuga 2030+ on kaasajastatud ja täiendatud väärtuslike maastike üldisi 
kasutustingimusi ning täpsustatud rohelise võrgustiku piire ja kaasajastatud rohelise 
võrgustiku kasutamistingimusi. 

Roheline võrgustik 

Käesoleva üldplaneeringuga on kooskõlas Võru maakonnaplaneeringuga 2030+ 
täpsustatud maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonna-
tingimused“ (2005) rohelise võrgustiku osa (vt joonis 11, ptk 3.1.1). Täpsustatud roheline 
võrgustik on kantud üldplaneeringu kaardile. Selgitused üldplaneeringu kaardil kajastuvate 

rohelise võrgustiku elementide tähiste (indeksite ja järkude tähendus) kohta on toodud 
tabelis 16, ptk 3.1.1. Rohelise võrgustiku tuumalad (ehk tugialad) on kirjeldatud lisas 6.  

Rohelise võrgustiku kattumisel looduskaitsealaga, hoiualaga või maastikukaitsealaga on 

tegevused reguleeritud looduskaitseseadusega ja kaitse-eeskirjaga ja/või kaitsekorraldus-
kavaga. Kaitstava liigi elupaikades ja kasvukohtades (sh vääriselupaikades) väljaspool 
kaitseala tuleb lähtuda looduskaitseseadusest. Rohelise võrgustiku kattumisel väärtusliku 
maastikuga (ja/või miljööväärtusliku asulaga), lisanduvad viimastele seatud tingimused ja 
nõuded täiendavalt.  

Käesoleva üldplaneeringuga on seatud järgmised tingimused rohelise võrgustiku 

sidususe ja toimimise tagamiseks: 
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1. Tuumaladel ja koridorides, kus metsakategooriaks on tulundusmets, võib arendada 

majandustegevust.  

2. Võrgustiku toimimiseks on vajalik, et looduslike alade osatähtsus tuumalas ei langeks 

alla 90%.  

3. Uute ehitusalade kavandamisel ei tohi üldjuhul läbi lõigata rohelise võrgustiku koridore. 

Koridori läbilõikamisel tuleb planeeringu või projekti koostamise käigus leida samaväärne 
asenduskoridor.  

4. Säilitada tuleb maastikulist ja bioloogist mitmekesisust – metsakooslusi, poollooduslikke 

ja looduslikke niite ja neid ühendavaid koridore. Maastikulist mitmekesisust suurendavate 
põlluservade, kraavide, tee- ja metsaservade ning väikesepinnaliste biotoopide, nagu 

kivikuhjad ja põlluvahe-metsatukad, hoidmine. 

5. Rohumaadel on koosluse säilitamise huvides soovitav taastada põllumajandustegevus 

(karjatamine ja regulaarne niitmine). 

6. Rohelise võrgustiku ja maardlate kattumisel: 

Meremäe vallas asub rohelise võrgustiku tuumalal Tuhkvitsa liivamaardla. Enne 

maardla kasutuselevõttu tuleb hinnata kaevandamise majanduslikku otstarbekust ja 
kaaluda kaasnevaid mõjusid rohelisele võrgustikule. 

Rohelise võrgustiku toimimise tagamisega tuleb arvestada kaevandamisloale 

tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel korrastamis-

projekti koostamisel. Vajadusel tuleb lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate 
meetmete rakendamiseks. 

7. Maavarade/maa-ainese kaevandamistegevuse korraldamisel rohevõrgustiku alal on 

eesmärk negatiivse keskkonnamõju minimeerimine. Kaevandamise lõppedes tuleb 
kaevandatud ala korrastada võimaluse korral nii, et maastikul oleks eeldused kujuneda 
vähemalt samaväärseks kaevandamiseelse seisuga.  

8. Infrastruktuuriobjektide (eelkõige maanteede) arenduste/rekonstrueerimise korral, mis 

toimuvad rohevõrgustikuga lõikuval alal, tuleb nende objektide kavandamise 
(planeerimise, projekteerimise) faasis analüüsida konflikti olulisust ja ette näha toimivad 
lahendused konfliktide leevendamiseks, kasutades vastavalt vajadusele tee-ehituslikke, 

liikluskorralduslikke jm asjakohaseid meetmeid. 

9. Metsa-, põllu- ja veemajanduse korraldamisel tuleb arvestada rohelise võrgustiku 

eesmärke. 

10. Riigikaitseliste objektide/alade rajamisel ja korraldamisel tuleb arvestada rohelise 

võrgustiku eesmärke.  

11. Detailplaneeringute puhul, mille ala kattub osaliselt või täielikult rohelise võrgustiku 

alaga, tuleb täpsustada rohevõrgustiku paiknemine. 

Väärtuslikud maastikud  

Käesoleva üldplaneeringuga on kooskõlas Võru maakonnaplaneeringuga 2030+ 

täpsustatud maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonna-
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tingimused“ (2005) väärtuslike maastike osa  (vt ka joonis 12, ptk 3.1.2). Täpsustatud on 
väärtuslike maastike piire. Määratud on üks uus kauni vaatega koht: Kuksina külas riigiteelt 
nr 25169 Kalatsova – Kuksina suunaga läände. Lisaks on määratud Hilana külas ilusaks 
teelõiguks Tedre-Hilana kohaliku tee (nr 4600145) ca 100 m pikkune lõik. Väärtuslikud 
maastikud, ilusad teelõigud ja kauni vaatega kohad on kantud üldplaneeringu kaardile. 

Meremäe valla territooriumil tuleb arvestada kolme väärtusliku maastikuga ja järgmiste 

soovitustega: 

 Piusa jõe ürgoru riikliku tähtsusega väärtuslik maastik. Iidne asuala, mis kulgeb piki Piusa 
jõge ning eraldab setu ja võru kultuuriala. Iseloomulikud on liivakivipaljandid ja veski-
kohad. Maastik on sobiv metsa-, vee- ja looduspuhkuse arendamiseks. Soovitav on 
koostada maastiku korrastamiseks hoolduskava14; korrastada ja hooldada matkaradasid. 

 Piusa – Obinitsa maakondliku tähtsusega väärtuslik maastik. Ajaloolise kääbastiku ja 
metsaaladega maastik, mis jätkub üle Piusa jõe Põlva maakonnas kuulsate Piusa 
koobastega. Soovitav on korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning 
nende juurdepääsud; koostada maastiku korrastamiseks hoolduskava; säilitada 
põllumaastikke ja Setomaa külaarhitektuurile omaseid elemente ning hoonestusstiili. 

 Piusa – Härma kohaliku tähtsusega väärtuslik maastik. Piusa jõe kaitsealaga piirnev liiva-
küngastel asetseva männimetsaga, muistsete matmispaikadega ja ajalooliste talu-
kohtade maastik. Soovitav on säilitada kaunid liivanõmmed ja mitmekesised taime-
kooslused; säilitada ja taastada talukohti; koostada maastikuhoolduskava. 

Väärtusliku maastiku kattumisel looduskaitsealaga, hoiualaga või maastikukaitsealaga on 

tegevused reguleeritud looduskaitseseadusega ja kaitse-eeskirjaga ja/või kaitsekorraldus-
kavaga. Kaitstava liigi elupaikades ja kasvukohtades (sh vääriselupaikades) väljaspool 
kaitseala tuleb lähtuda looduskaitseseadusest. Väärtuslikul maastiku kattumisel rohelise 
võrgustikuga lisanduvad viimasele seatud tingimused ja nõuded täiendavalt.  

Käesoleva üldplaneeringuga on seatud järgmised kasutuspõhimõtted väärtuslike 

maastike säilimiseks: 

1. Säilitada tuleb väärtuslike maastike miljöö.  

Hoida asustusstruktuuri väljakujunenud maastikulist paigutust, külatüüpe ja hoonete 

omavahelist paigutusmustrit. Säilitada miljöölised väärtused oma õiges keskkonnas. 

Säilitada üldkasutatavate teede ääres vaated väärtuslikele maastiku elementidele.  

2. Uute rajatiste ja joonehitiste projekteerimisel tuleb tagada olemasolevate väärtuste 

säilimine ning maastikuarhitektuuriline sobivus maastiku ajaloolis-kultuurilise taustaga. 

Vältida mobiilsidemastide ja kõrgepingeliinide kavandamist. Viimaste ehitamist tuleb 

käsitleda erandina ja ehitamise kavandamisel tuleb igal konkreetsel juhul lähtuda 
maastikuanalüüsist.  

Päikesepaneelide lokaalne kasutuselevõtmine on lubatud õuealal või tootmis-

territooriumil (maapinnal või katusel).  

                                                                 
14 Maastikuhoolduskava koostamist korraldavad kohalikud omavalitsused (Võru maakonnaplaneering 2030+). 
Maastikuhoolduskava koostamise põhimõtted on toodud Võru maakonnaplaneeringus 2030+ väärtuslike 
maastike peatükis. 
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3. Maardla kasutuselevõtt väärtuslikel maastikel.  

Meremäe vallas asub väärtuslikul maastikul Tuhkvitsa liivamaardla. Enne maardla 

kasutuselevõttu tuleb hinnata kaevandamise majanduslikku otstarbekust ja kaaluda 
kaasnevaid mõjusid väärtuslikele maastikukomponentidele ja selgitada vajadus 
leevendavateks meetmeteks. 

Väärtuste säilimise tagamisega tuleb arvestada kaevandamisloale tingimuste seadmisel, 

korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel korrastamisprojekti koostamisel. 
Vajadusel tuleb lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete 
rakendamiseks. 

4. Maavarade/maa-ainese kaevandamistegevuse korraldamisel tuleb arvestada maastiku 

väärtustega. Kaevandamise lõppedes tuleb kaevandatud ala korrastada võimaluse korral 
nii, et maastikul oleks eeldused kujuneda vähemalt samaväärseks kaevandamiseelse 
seisuga. 

Miljööväärtuslikud asulad 

Käesoleva üldplaneeringuga on täpsustatud maakonna teemaplaneeringut „Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2005) miljööväärtuslike asulate osa (vt ptk 
3.1.3). Miljööväärtuslikud asulad eristuvad ümbritsevast alast omapärase hoonestuse või 
kultuuritausta poolest. Meremäe valla miljööväärtuslikud asulad on: Võmmorski, 
Küllätüvä, Tiirhanna, Uusvada – Pliia, Tobrova – Lepä, Vinski, Merekülä ja Miikse. 

Asulate lühike iseloomustus on toodud lisas 5. Ehitustingimused miljööväärtuslikus asulas 

on toodud ptk 2.3.2.1. Miljööväärtuslikud asulad on kantud üldplaneeringu kaardile. Vaata 
ka lisa 1 ptk 1.2.2. 

Miljööväärtuse säilimiseks on käesoleva üldplaneeringuga seatud järgmised üldised 

soovitused: 

1. Hoida hoonete traditsioonilist paigutusmustrit, paikkonnale omaseid hoonemahte, 

arhitektuurilisi elemente ning jälgida konkreetse piirkonna ajaloolisi ehitustraditsioone, 
teede ja tänavate võrku ning piirete, väikevormide ja haljastuse paiknemise põhimõtteid. 

2. Vajadusel koostada maastikuhoolduskavad, mis sisaldavad arhitektuuri- ja maastiku-

hooldussoovitusi. 

2.2.2 Tiheasustusega alad  

1999. aastal kehtestatud Meremäe valla üldplaneeringuga on tiheasustusega aladeks 
(maareformi seaduse § 7 lg 4 mõistes) määratud Obinitsa küla keskus ja Meremäe küla 
keskus. Käesoleva üldplaneeringuga on tiheasustusega alade ulatust planeeringu joonistel 
märgitud piirides täpsustatud. Tiheasustusega ala täpsustamise eesmärk on piiritleda 
tegelikult asustatud kompaktne ala. Täpsustamist illustreerib joonis lisas 8. 

Väljaspool tiheasustusega alasid on Meremäe valla territoorium määratud 

hajaasustusega alaks. 

Ehitustingimused tiheasustusega alal on toodud ptk 2.3.1 ja hajaasustusega alal ptk 2.3.2. 
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2.2.3 Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud  

Detailplaneeringu koostamise kohustus lähtub kehtivast õigusest. Teatud juhtudel on 
Meremäe Vallavalitsusel õigus lubada ehitustegevust detailplaneeringu koostamise 
kohustusega alal ilma detailplaneeringut koostamata. 

Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad on: 

 Meremäe tiheasustusega ala üldplaneeringu kaardil märgitud piirides; 

 Obinitsa tiheasustusega ala üldplaneeringu kaardil märgitud piirides. 
 

Detailplaneeringu koostamise kohustusega juhud on: 

 Päikeseenergia jaama rajamiseks tootmisseadmete paigaldamine võimsusega 15 kW ja 
rohkem;  

 Kütusetankla rajamine;  

 Paadisilla, kalakasvatuse, hüdroenergia jaama rajamine; 

 Väärtuslikule maastikule või rohelise võrgustiku alale enam kui ühe uue majapidamise 
rajamine (sh kõrvalhooned); enam kui ühe uue tootmishoone rajamine; 

 Rohelise võrgustiku koridori läbi lõikamine (ruumilise sidususe katkestamine) hoonete 
rajamiseks; 

 Riigikaitseliste ehitiste rajamine rohelises võrgustikus ilma eriplaneeringuta;  

 Väärtuslikule maastikule, miljööväärtusega asulasse mobiilsidemasti ja kõrgepingeliini 
ehitamine ilma eriplaneeringuta; 

 Ehitamine väärtuslikul põllumajandusmaal.  

Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega kaasneb kohaliku omavalitsuse 
kaalutletud otsus keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse üle. Vajaduse 
tuvastamisele järgneb mõjude hindamine (kas keskkonnamõju strateegiline hindamine või 
keskkonnamõju hindamine). 

Meremäe Vallavalitsus võib põhjendatud vajaduse korral algatada detailplaneeringu 
koostamise aladel ja juhtudel, millele eelnevalt ei ole seatud detailplaneeringu koostamise 
kohustust. 
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2.3 MAA- JA VEEALADE EHITUSTINGIMUSED  

Käesoleva üldplaneeringuga seatakse maa- ja veealadele üldised ehitustingimused ning 
põhimõtted. Seatud tingimusi ja põhimõtteid tuleb arvestada detailplaneeringu koosta-
mise kohustuse ja/või juhu korral planeerimisetapis. Muudel juhtudel on need aluseks 
projekteerimistingimuste koostamisele ja ehitamisele. 

 Ehitamisel on oluline arvestada ümbritseva miljööga ning lähtuda piirkonna ehitustradit-
sioonidest ja -tavast. Hajaasustuses kujundavad miljööd peamiselt maakasutus ja 
looduskeskkond. Tiheasustusega aladel ja miljööväärtusega asulas loovad miljöö 
peamiselt arhitektuur ja haljastus, samuti teedevõrk ja maaüksuste struktuur. Piirded, 
mis ääristavad avalikult kasutatavat vallaruumi kujundavad ühtlasi viimase kvaliteeti.  

 Hajaasustusega alal on soovitav taastada vanu hüljatud külasid / talusid (endised 
krunditalud), soodustada metsastunud põllualadelt metsa maha võtmist. Säilitada 
avatud maastikke. Metsastamine avatud külade ümbruses ei ole lubatud. 

 Rajatavad teed ja elektriliinid ei tohi halvendada maastiku esteetilist väärtust.  

 Riigiteede ääres tuleb  arvestada tehnoloogilise vööndi alaga (vt ptk 2.4.1), mis on tee 
ohutuse tagamiseks, perspektiivseks teede õgvendusteks ja laiendusteks, koguja- ja 
kergliiklusteede välja ehitamiseks, avalikes huvides vajalike tehnovõrkude- ja rajatiste 
paigutamiseks ning teede püsivust tagava veerežiimi parandamiseks. 

 Päikeseenergia jaama rajamiseks tootmisseadmete paigaldamisel võimsusega alla 15 kW 
on vajalik eelnevalt konsulteerida kohaliku omavalitsusega (vt ka ptk 2.4.2). 

 Miljööväärtuslikes asulates, väärtuslikel maastikel ja avalikkusele suunatud ning avalikult 
kasutatavate objektidega seoses on Vallavalitsusel õigus seada täiendavaid tingimusi 
tootmisseadmete (päikeseenergia jaamad jms), tehnovõrkude ja -rajatiste välisilme ja 
paigutamise osas. 

 Avalikkusele suunatud ning avalikult kasutatavate objektidega seoses on Vallavalitsusel 
õigus nõuda planeerimisalase arhitektuurikonkursi korraldamist. 

 Juhul kui rajatavatele hoonetele on juurdepääsuks vajalikud teed ja tehnovõrgud välja 
ehitamata (või projektiga lahendamata) või on sõlmimata asjaõigusleping(ud) juurde-
pääsutee, tehnovõrkude- ja rajatiste ehitamiseks/kasutamiseks, on Vallavalitsusel õigus 
keelduda hoonele kasutusloa (või ehitusloa) väljastamisest (vt ka ptk 3.4). 

 Käesoleva üldplaneeringuga pannakse kohustus detailplaneeringu järgsete tänavate, 
tehnovõrkude ja -rajatiste välja ehitamiseks detailplaneeringu realiseerimisest huvitatud 
isikule, kui vallaga ei lepita kokku teisiti15 (vt ka ptk 3.4). 

Detailplaneeringule väljastatavate lähteseisukohtade, või kehtivast õigusest tulenevatel 

juhtudel projekteerimistingimuste, väljastamisel peab järgima üldplaneeringus 
väljendatud põhimõtteid ning vajadusel määrama ehitustingimused konkreetsemalt ja 
täpsemalt. Vajaduse määrab Vallavalitsus lähtuvalt konkreetsest vajadusest(eesmärgist), 
ruumi võimalustest, kavandatava objekti ruumilisest mõjust ja avalikkuse huvist objekti 
vastu.  

                                                                 
15 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (§ 6 lg 1). 
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2.3.1 Ehitustingimused tiheasustusega alal  

Kavandatud on olemasoleva asustuse mõningane tihendamine ja/või laiendamine. 

Tiheasustusega aladele on koondunud valdav ehitushuvi koos erinevate kasutussoovidega. 
Nende alade arendamine on sageli seotud tasakaalu leidmisega avalike- ja erahuvide 
vahel. Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt, tagada tuleb piisav ja kvaliteetne 
avalikult kasutatav ruum.  

Tiheasustusega aladel tuleb uute elamute kavandamisel ja ehitamisel tagada vastavus 
keskkonnanõuetele ja hoonete ühendused tehnovõrkudega (reoveepuhastus, küte, liiklus 
ja parkimislahendus, elektriliinid). Võimalusel tuleb kaaluda tehnovõrkude paigutamist 

kohalike teede kõrvale (nt kõnnitee alla), et vältida avariiolukordadel tänavate üles 
kaevamist. Riigiteede puhul kavandada tehnovõrgud tehnoloogilise vööndi alasse (vt ptk 
2.4.1). Soovitav on ehitiste juurde rajatavad elektri- ja sideühendused rajada maakaablina. 
Tänavatele tuleb reeglina ette näha äärekivi ning nõuetekohane sademevete kanalisat-
sioon ja tänavavalgustus. Liiklusohutuse tagamise eesmärgil võib Vallavalitsus seada 
täiendavaid tingimusi piiretele (sh haljaspiirded). 

2.3.1.1 Ehitustingimused Meremäe tiheasustusega alal 

Meremäe küla on rajatud põhiliselt 20. sajandi keskel. Tähelepanuväärsed ehitised on 

Meremäe vallamaja kui omaaegse Petserimaa kõige esinduslikum vallamaja (ehitatud 

1932) ning koolihoone ja selle kõrval asuv samast perioodist (ehitatud 1950. aastatel) pärit 
õpetajate elamu. 

Arendus- ja ehitustegevuses eelistatakse uuenduslikke ja energiasäästlikke lahendusi. 

Üldjuhul on ehitamise aluseks detailplaneering. 

 

Tingimused elamualal ehitamiseks: 

 kategooria tingimus  

1. 
Katastriüksuse min. suurus, 
mis tagab ehitusõiguse (m2) 

1 400  

2.  Õueplaan vaba  

3. 
Lubatud suurim  

kõrvalhoonete arv 

Kuni 4 või kuni 4 katuserida (ühise katuse alla 
ehitatult ja soovitavalt ühes reas on lubatud mitu 
kõrvalhoonet). 

4. Piirded vaba (arvestada liiklusohutuse ja nähtavusega) 
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Tingimused tootmisalal ehitamiseks: 

 kategooria tingimus  

1. Tootmisala T1 

Kohustus säilitada olemasolevat kõrghaljastust ala välispiiril. 

Piirnemisel elamualaga, üksikute majapidamistega ja/või 
avaliku teega on kohustus rajada kõrghaljastus 
puhvervööndina tootmisala välispiirile elamuala, üksikute 
elamute ja/või teepoolsesse külge. Kõrghaljastuse 
kavandamisel on soovitav lähtuda lisaks esteetilistest ja 
visuaalsetest (maastikuarhitektuursetest) kaalutlustest. 

2.3.1.2 Ehitustingimused Obinitsa tiheasustusega alal 

Tähelepanuväärsed ehitised on Kalju talu (ehitatud 1900-1932), kus asub ateljee-galerii 

“Hal´as Kunn”; Obinitsa Apostlik Õigeusu kool-kirik (ehitust alustati 1897), 1950. a kirik 
suleti; Obinitsa uus kirik; Obinitsa paisjärve ülejooks kui utilitaararhitektuuri näide 
(ehitatud arvatavalt 1960. aastatel). 

Arendus- ja ehitustegevuse eesmärk on vähendada kortermajade ja tootmishoonete 

domineerimist. Ehitamisel eelistatakse piirkonnale omaseid traditsioonilisi ja energia-
säästlikke lahendusi. Üldjuhul on ehitamise aluseks detailplaneering. 

Tingimused elamualal ehitamiseks: 

 kategooria tingimus  

1. Külatüüp 
Ehitatakse vastavalt sumbküla põhimõtetele (vt lisa 
5). 

2. 
Katastriüksuse min. suurus, 
mis tagab ehitusõiguse 
(m2) 

1 200 

3.  Õueplaan 

Traditsioonilise hoonestusega osas nelinurkne 
planeering - hooned paiknevad nelinurkselt nii, et 
hoov jääb hoonete vahele. Kõrvalhooned ühise 
katuse all. 

4. 
Lubatud suurim 
kõrvalhoonete arv 

kuni 3 katuserida 

5. 

Hoonete kõrgus / 
korruselisus.  

 

Suurim lubatud maapealsete korruste16 arv on 2. 

Suurim lubatud hoone kõrgus traditsioonilise 
hoonestusega osas 8,5 m.  

                                                                 
16 Korrus on hoones asuv horisontaalne tasapind, millel viibides on võimalik hoonet selle kasutamise otstarbe 
kohaselt kasutada. Korrused liigitatakse maapealseteks korrusteks ja maa-alusteks korrusteks. Pööningu- või 
katusekorrus loetakse korruseks juhul, kui seal paiknevaid ruume on võimalik kasutada eluruumina või mitte-
eluruumina. Maa-aluseks korruseks on korrus, mille põrand on maapinnast madalamal rohkem kui pool ruumi 
kõrgust ja selle kohal asuva korruse põrand ei ole kõrgemal kui 2,5 meetrit hoonet ümbritsevast keskmisest 
maapinnast või katendist. Kui maapinna kalde tõttu on osa korrusest maa-aluse korruse tunnustega ja osa 
maapealse korruse tunnustega, loetakse korrus maapealseks korruseks. (Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 
määrus nr 57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused) 
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6. Katuse tüüp ja kalle viilkatus, 32-50°  

8. Materjalid  

Soovitav on kasutada traditsioonilisi kohalikke 
materjale (puit, paekivi, maakivi, savi), savitellis. 

Katusekattena puit või kivi, või valtsplekk häärberite 
osas. 

Lubatud ei ole looduslikke materjale imiteerivad 
materjalid. 

9. Piirded 

Soovitav on rajada traditsioonilised piirded, mis on 
iseloomulikud valitud õueplaanile. Võimalusel 
kasutada konteksti sobituvaid traditsioonilisi 
väravaid.  

Tingimused tootmisalal ehitamiseks: 

 kategooria tingimus  

1. Tootmisala T1 

Kohustus säilitada olemasolevat kõrghaljastust ala välispiiril. 

Piirnemisel elamualaga, üksikute majapidamistega ja/või 
avaliku teega on kohustus rajada kõrghaljastus 
puhvervööndina tootmisala välispiirile elamuala, üksikute 
elamute ja/või teepoolsesse külge. Kõrghaljastuse 
kavandamisel on soovitav lähtuda lisaks esteetilistest ja 
visuaalsetest (maastikuarhitektuursetest) kaalutlustest. 

2. Tootmisala T2, T3 

Kohustus säilitada olemasolevat kõrghaljastust ala välispiiril. 

Kohustus rajada tootmisala ümbritsev kõrghaljastus välis-
piirile (kaitse)puhvervööndina. Puhvervööndi kõrghaljastuse 
pindalaline osakaal peab olema vähemalt 20 % planeeritud 
tootmisalast. 

Tingimused rohelises võrgustikus ehitamiseks: 

 kategooria tingimus  

1. 
Rohelise 
võrgustiku 
koridor 

Detailplaneeringutes, sh puhkeala P2 arendamisel, tuleb 
täpsustada rohelise võrgustiku paiknemine. 

Maantee arenduse/rekonstrueerimise korral tuleb kaaluda 
vajadust konfliktide leevendamiseks. Kaalumise kriteeriumiks 
on varasem ulukitega toimunud liiklusõnnetuste statistika ja 
kättesaadav teave loomade liikumisteedest. Vajadusel tuleb 
ette näha tee-ehituslikud, liikluskorralduslikud või muud 
asjakohased leevendavad meetmed.  
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2.3.2 Ehitustingimused hajaasustusega alal 

Soovitav on ehitamiseks mitte kasutada väärtuslikke põllu- ja metsamaid, vääriselupaiku 
ning liigirikkaid alasid. Traditsioonilises hajaasustuses moodustub majapidamine (talu) 
elu- ja kõrvalhoonetest. Eelistada tuleb olemasoleva asustusstruktuuri säilitamist ja 
vanade talukohtade (endiste krunditalude) kasutusele võtmist. Selleks on seatud 
tingimused uute majapidamiste kavandamisele. Üldjuhul on ehitamise aluseks projek-
teerimistingimused. Detailplaneeringu koostamise kohustusega juhud on toodud ptk 
2.2.3. Riigiteede ääres kavandada tehnovõrgud tehnoloogilise vööndi alasse (vt ptk 2.4.1). 

Ehitustingimused majapidamiste rajamiseks (sh reserveeritud elamualal ehitamiseks): 

 kategooria tingimus  

1. Külatüüp  
Soovitav on ehitada  vastavalt väljakujunenud küla 
tüübi põhimõtetele (vt lisa 5). 

2. Ehitise otstarve 

Maatulundusalal on lubatud ühepereelamu, põllu- ja 
metsamajanduse ning muude maamajandusliku 
väikeettevõtluse vormide arendamiseks vajalike 
ehitiste püstitamine. 

2. 
Katastriüksuse min. suurus, mis 
tagab ehitusõiguse (m2) 

7 000 

3.  Õueplaan 

Soovitav on valida külas enam esinev õuetüüp. 

Koos esimese taluhoone projektiga tuleb koostada 
õueplaan, kus näidatakse talu olulisemate hoonete 
ja rajatiste paigutus ning kasutus. 

4. 
Hoonete välisilme (aknaavade 
paiknemine, välisviimistlus, 
detailid, katusetüüp ja kalle, …) 

Uute hoonete rajamisel on soovitav järgida 
traditsioonilise ja kaasaegse arhitektuuri esteetika 
kooskõla.  

5. Piirded Soovitavalt vastavalt valitud õueplaanile.  

Tingimused tootmisalal ehitamiseks: 

 kategooria tingimus  

1. Tootmisala T1 

Kohustus säilitada olemasolevat kõrghaljastust ala välispiiril. 

Piirnemisel elamualaga, üksikute majapidamistega ja/või 
avaliku teega on kohustus rajada kõrghaljastus 
puhvervööndina tootmisala välispiirile elamuala, üksikute 
elamute ja/või teepoolsesse külge. Kõrghaljastuse 
kavandamisel on soovitav lähtuda lisaks esteetilistest ja 
visuaalsetest (maastikuarhitektuursetest) kaalutlustest. 

2. Tootmisala T2, T3 

Kohustus säilitada olemasolevat kõrghaljastust ala välispiiril. 

Kohustus rajada tootmisala ümbritsev kõrghaljastus välis-
piirile (kaitse)puhvervööndina. Puhvervööndi kõrghaljastuse 
pindalaline osakaal peab olema vähemalt 20 % planeeritud 
tootmisalast. 
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Tingimused rohelises võrgustikus ehitamiseks: 

 kategooria tingimus  

1. 
Rohelise 
võrgustiku koridor 

Uue hoonestuse kavandamisel ei tohi läbi lõigata rohelise 
võrgustiku koridore. Erandjuhul koridori läbilõikamisel tuleb 
leida samaväärne asenduskoridor. Rohelise võrgustiku 
koridori läbi lõikamisel (ruumilise sidususe katkestamine) 
hoonete rajamiseks tuleb koostada detailplaneering. 

Rohelise võrgustiku alale enam kui ühe uue majapidamise 
rajamiseks (sh kõrvalhooned) või enam kui ühe uue 
tootmishoone rajamiseks tuleb koostada detailplaneering. 

Maanteede arenduste/rekonstrueerimise korral tuleb 
maanteede täpsemal planeerimisel ja projekteerimisel 
läbiviidava keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus 
hinnata vajadust konfliktide leevendamiseks. Hindamise 
kriteeriumiks on varasem ulukitega toimunud liiklus-
õnnetuste statistika ja kättesaadav teave loomade liikumis-
teedest. Vajadusel tuleb ette näha tee-ehituslikud, liiklus-
korralduslikud või muud asjakohased leevendavad meetmed.  

Detailplaneeringutes, mille ala kattub osaliselt või täielikult 
rohelise võrgustikuga, tuleb täpsustada rohelise võrgustiku 
paiknemine. 

Ehitustingimused majapidamiste rajamiseks väärtuslikul maastikul: 

Väärtuslikule maastikule enam kui ühe uue majapidamise rajamiseks (sh kõrvalhooned) 

või enam kui ühe uue tootmishoone rajamiseks tuleb koostada detailplaneering. 

 kategooria tingimus  

1. 

Hoonete välisilme 
(aknaavade paiknemine, 
välisviimistlus, detailid, 
katusetüüp ja kalle, …) 

Soovitavalt traditsioonilises ehituslaadis.  

Hoonete ehitamisel või ümberehitamisel võimalusel 
säilitada ja sobitada paikkonnale omaseid 
hoonemahte, arhitektuurilisi elemente ning jälgida 
konkreetse piirkonna ajaloolisi ehitustraditsioone. 
Tagada traditsioonilise ja kaasaegse arhitektuuri 
esteetika kooskõla.  

2. Materjalid 

Soovitav on kasutada traditsioonilisi kohalikke 
materjale (puit, paekivi, maakivi, savi), savitellis. 

Lubatud ei ole looduslikke materjale imiteerivad 
materjalid. 

3. Piirded 
Vastavalt valitud õueplaanile. Võimalusel kasutada 
konteksti sobituvaid traditsioonilisi väravaid 

4. Taristu 
Päikesepaneelide paigutamine on lubatud õuealal 
või tootmis-territooriumil (maapinnal või katusel). 
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2.3.2.1 Ehitustingimused miljööväärtuslikus asulas 

Meremäe valla miljööväärtuslikud asulad on: Võmmorski, Küllätüvä, Tiirhanna, Uusvada – 

Pliia, Tobrova – Lepä, Vinski, Merekülä ja Miikse (vt ka lisa 5). Üldised soovitused 
miljööväärtuse säilimiseks on toodud ptk 2.2.1.9. 

Üldjuhul on ehitamise aluseks projekteerimistingimused. Detailplaneeringu koostamise 

kohustusega juhud on toodud ptk 2.2.3 

Ehitustingimused majapidamiste rajamiseks (sh reserveeritud elamualal ehitamiseks): 

 kategooria tingimus  

1. Külatüüp  
Ehitatakse vastavalt külatüübi põhimõtetele. 
Lähtutakse külatüübile iseloomulikust teedevõrgust, 
õuede ja hoonete traditsioonilisest paigutusest.  

2. 
Katastriüksuse min. suurus, 
mis tagab ehitusõiguse (m2) 

Võmmorski 3 000  

Küllätüvä 4 000 

Tiirhanna 3 500 

Uusvada- Pliia 4 000 

Tobrova- Lepä 5 000 

Vinski 2 000 

Merekülä 3 000 

Miikse 2 000 

3.  Õueplaan 

Valida tuleb külale/külatüübile kõige iseloomulikum 
õuetüüp: 

a) nn vabaplaneering, kus kõrvalhooned on ühise 
katusega, eluhoone suhtes paigutatud ilma kindla 
korrata, hoov on avatud. Eluhoone paikneb fassaadiga 
või otsaga tänava poole; 

b) Nelinurkne planeering - hooned paiknevad 
nelinurkselt nii, et hoov jääb hoonete vahele. 
Kõrvalhooned paiknevad ühise katuse all. 

Koos esimese taluhoone projektiga tuleb koostada 
õueplaan, kus näidatakse talu olulisemate hoonete ja 
rajatiste paigutus ning kasutusotstarve. 

4. 
Lubatud suurim 
kõrvalhoonete arv 

kuni 3 katuserida. 

5. 
Hoonete kõrgus / 
korruselisus.  

Soovitavalt traditsioonilises hoonestuslaadis. Suurim 
lubatud maapealsete korruste17 arv on 2. 

                                                                 
17 Korrus on hoones asuv horisontaalne tasapind, millel viibides on võimalik hoonet selle kasutamise otstarbe 
kohaselt kasutada. Korrused liigitatakse maapealseteks korrusteks ja maa-alusteks korrusteks. Pööningu- või 
katusekorrus loetakse korruseks juhul, kui seal paiknevaid ruume on võimalik kasutada eluruumina või mitte-
eluruumina. Maa-aluseks korruseks on korrus, mille põrand on maapinnast madalamal rohkem kui pool ruumi 
kõrgust ja selle kohal asuva korruse põrand ei ole kõrgemal kui 2,5 meetrit hoonet ümbritsevast keskmisest 
maapinnast või katendist. Kui maapinna kalde tõttu on osa korrusest maa-aluse korruse tunnustega ja osa 
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6. 
Hoonete maht / proport-
sioonid  

Soovitavalt traditsioonilises hoonestuslaadis 

7. 

Hoonete välisilme 
(aknaavade paiknemine, 
välisviimistlus, detailid, 
katusetüüp ja kalle) 

Soovitavalt traditsioonilises hoonestuslaadis Lubatud 
katusetüüp:  viilkatus 

Lubatud katuse kalle: 32-50°  

8. Materjalid  

Soovitav on kasutada traditsioonilisi kohalikke 
materjale (puit, paekivi, maakivi, savi), savitellis. 

Lubatud ei ole looduslikke materjale imiteerivad 
materjalid. 

9. Piirded 
Soovitav on rajada traditsioonilised piirded, mis on 
iseloomulikud valitud õueplaanile. Võimalusel 
kasutada konteksti sobituvaid traditsioonilisi väravaid 

10. Taristu 
Soovitav on ehitiste juurde rajatavad elektri- ja side-
ühendused rajada maakaablina. 

Tingimused rohelises võrgustikus ehitamiseks: 

 kategooria tingimus  

1. 
Rohelise 
võrgustiku koridor 

Uue hoonestuse kavandamisel ei tohi läbi lõigata rohelise 
võrgustiku koridore. Erandjuhul koridori läbilõikamisel tuleb 
leida samaväärne asenduskoridor. Rohelise võrgustiku 
koridori läbi lõikamisel (ruumilise sidususe katkestamine) 
hoonete rajamiseks tuleb koostada detailplaneering. 

Rohelise võrgustiku alale enam kui ühe uue majapidamise 
rajamiseks (sh kõrvalhooned) või enam kui ühe uue 
tootmishoone rajamiseks tuleb koostada detailplaneering. 

Detailplaneeringutes, mille ala kattub osaliselt või täielikult 
rohelise võrgustikuga, tuleb täpsustada rohelise võrgustiku 
paiknemine. 

Maantee arenduse/rekonstrueerimise korral tuleb maantee 
täpsemal planeerimisel ja projekteerimisel läbiviidava 
keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus hinnata 
vajadust konfliktide leevendamiseks. Hindamise kriteeriumiks 
on varasem ulukitega toimunud liiklusõnnetuste statistika ja 
kättesaadav teave loomade liikumisteedest. Vajadusel tuleb 
ette näha tee-ehituslikud, liikluskorralduslikud või muud 
asjakohased leevendavad meetmed.  

 

                                                                                                                                                                                                           
maapealse korruse tunnustega, loetakse korrus maapealseks korruseks. (Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 
määrus nr 57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused) 
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2.4 TARISTU JA JÄÄTMEMAJANDUS  

Käesoleva üldplaneeringuga seatakse kohustus detailplaneeringu järgsete tänavate, 
tehnovõrkude ja -rajatiste välja ehitamiseks detailplaneeringu realiseerimisest huvitatud 
isikule, kui vallaga ei lepita kokku teisiti18. Kohustuste täpne sisu pannakse paika 
lepinguliselt enne detailplaneeringu lähteseisukohtade väljastamist. 

Kui arendajaks ei ole Meremäe vald ning arendustegevuse käigus ei ole arendaja 

ülalnimetatud kohustusi kandnud, ei teki käesoleva üldplaneeringu kohaselt uuel maa-
omanikul õiguspärast ootust, et teed, tänavad, tehnovõrgud ja -rajatised rajab kohalik 
omavalitsus. Vald võib detailplaneeringu järgselt ehitatud tänavad tasuta üle võtta 

hooldamiseks, kui need on ehitatud vastavalt väljastatud projekteerimistingimustele ja 
ehitusloale. 

2.4.1 Teed ja parklad 

Olulisim on riigimaanteede ja kohalike teede hea aastaringne sõidetavus ja ohutus. 
Meremäe valla kohalike teede loetelu ja riigimaanteede loetelu ning kasutuse andmed on 
toodud teemaplaneeringu lisas 1 ptk 2.4.3.1. 

Tulenevalt Võru maakonnaplaneeringus 2030+ seatud põhimõtetest maanteevõrgu 

arendamisele on käesoleva üldplaneeringuga riigimaanteede ääres seatud järgmised 
tingimused: 

1. Arvestades eelkõige võimalikku teemaa laiendamise vajadust teede rekonstrueerimise 

käigus, määratakse kõikide riigimaanteede äärde tehnoloogiline vöönd. Tehnoloogilise 
vööndi laius maanteel äärmise sõiduraja välimisest servast on: 

30 m kaitsevööndi laiuse korral  20 m;  

kuni 10 m kaitsevööndi laiuse korral kuni 10 m . 

Tehnoloogilise vööndi ala on tee ohutuse tagamiseks, perspektiivseks teede õgvendusteks 

ja laiendusteks, koguja- ja kergliiklusteede välja ehitamiseks, avalikes huvides vajalike 
tehnovõrkude- ja rajatiste paigutamiseks ning teede püsivust tagava veerežiimi 
parandamiseks. Maantee ohutuse tagamiseks tuleb ehitustegevuse planeerimisel 
tehnoloogilises vööndis kaasata Maanteeamet, välja arvatud juhul kui kavandatakse 

ehitusloa kohustuseta ehitist olemasolevale õuealale. 

 2. Maanteede lähedusse rajatiste kavandamisel, mille kogukõrgus on 30 m ja enam (nt 

tuulikud, mobiilimastid), tuleb kavandamisel lähtuda põhimõttest, et rajatis ei asuks teele 
lähemal kui rajatise kogukõrgus. Detailplaneeringus ja projektis kavandada mistahes 
mastid või postid maanteest vähemalt võrdsele kaugusele selle posti või masti kõrgusega. 
Tuuliku puhul tuleb masti kõrgusele lisada tiiviku laba pikkus. 

3. Ohtlike veoste planeerimisel olemasolevatel maanteedel tuleb eelnevalt koostada 

riskianalüüs, et kaardistada ohtlikud maanteelõigud, ristmikud, raudteelõigud ja 
ülesõidud. 

                                                                 
18 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (§ 6 lg 1). 
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Käesoleva üldplaneeringuga on kohaliku teedevõrgu arendamiseks, külade omavahelise 

ühenduse parandamiseks, inimeste igapäevase liikumise ning riigimaanteedega ühenduse 
tagamiseks ja piirkonna külastajate liikumise aktiviseerimiseks kavandatud uute avalikult 
kasutatavate teelõikude rajamine. Rajatavad teelõigud on toodud järgnevas tabelis ja 
kantud üldplaneeringu kaardile 100 m laiuse trassikoridorina, mille piires on võimalik leida 
parim asukoht projekteerimise käigus. 

Tabel 12. Rajatavad avalikult kasutatavad teelõigud 

Jrk 
nr 

Teelõik 
Teelõigu pikkus 
planeeringu kaardil (km) 

1 
Miku külas kohalikust Vasla – Talka teest (nr 4600142) 
Piusa jõe äärde (Miku veski suunas)  

ca 1,5 

2 

Küllätüvä külas riigiteelt nr 25191 olemasolevalt 
ristumiskohalt kohaliku tee Veretinä - Truija (nr 4600189) 
ühendamine kohaliku Uusvada - Pliia – Tiirhanna teega (nr 
4600073) Tiirhanna külas.  

ca 1,1 

3 
Uusvada külas kohaliku Pliia - Rimm - Kõiv tee (nr 4600074) 
ühendamine Vinski külas kohaliku Vinski teega (nr 
4600207).  

ca 1,3 

Käesoleva üldplaneeringuga tehakse koostööettepanek Vastseliina vallale ja RMK-le 
Setomaad ühendava avalikult kasutatava kohaliku tee rajamiseks alates riigiteest 
nr 25174 Miikse – Vatsa (olemasolev ristumiskoht) Meremäe valla piiril mööda Saarde (nr 
8740203) ja Savihoovi teed (nr 8740181) kuni Misso valla piirini Tserebi külas (vt ptk 3.2). 

Sama ettepanek on tehtud ka Misso valla poolt Setomaa ettevõtluskeskkonna 
teemaplaneeringuga (kehtestatud Misso Vallavolikogu 24.03.2016 otsusega nr 1-3/10). 

Teede sõidetavuse parandamiseks on mitmed teelõigud kavas viia mustkatte alla. Teekatte 

kvaliteedi tõstmine on vajalik turvalisuse tagamiseks, ühtlasi muudab see teed piirkonna 
külastajatele atraktiivsemaks ja leevendab praeguse tolmava tee ääres paiknevate 
majapidamiste olukorda. Perspektiivsed mustkattega teelõigud on tood järgnevas tabelis 
ja kantud üldplaneeringu kaardile.  

Tabel 13. Perspektiivsed mustkattega teelõigud 

Jrk 
nr 

Teelõik või tee nimetus Tee nr 

Liiklussagedus 

(ööp. keskm.) 

2016 

Teelõigu 
pikkus 
planeeringu 
kaardil (km) 

1 Tobrova – Helbi  25191 

km 0,000-2,248   

 82 a/ööp 

km 2,248-3,921  

62 a/ööp 

km 3,921-5,725  

18 a/ööp 

5,8 

2 Veretinä – Polovina* 25192 69 2,0 

3 Korski – Veretinä  25167 22 2,3 

4 Tobrova - Uusvada - Kitsõ 25180 55 3,6 

5 Meremäe - Tsirgu – Antkruva* 25168 37 10,0 

6 Kapera – Härmä* 25125 36 2,1 
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7 Meremäe - Miikse 25181 

km 0,000-3,581 

45 a/ööp 

km 3,581-4,509  

24 a/ööp 

4,5 

* Kergliiklusvõrgustiku maakondliku tähtsusega sidusteed 

Kavandatud parklad paiknevad Obinitsa tiheasustusega alal, Meremäe tiheasustusega alal, 

Kalatsova külas vaatetorni juures ja Tobrova küla keskuses. Nii olemasolevad kui 
kavandatud parklad on kantud üldplaneeringu kaardile vastava tingmärgiga. 

Vallateede hoidu reguleerib kohalik omavalitsus. Riigiteede tööde planeerimine ja 

teostamine toimub vastavalt dokumendile Riigimaanteede teehoiukava, sh viimase 

juhenddokumentidele. Katete rajamisel kruusateedele juhindub Maanteeamet vastavast 
objektide valikumetoodikast.19  

2.4.1.1 Kergliiklusteed  

Vastavalt teemaplaneeringule „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad“ (2013) on 

kergliiklusteede sõlmkohad Obinitsa küla keskus ja Meremäe küla keskus. Olulisteks siht-
punktideks, mis peavad olema ühendatud kergliiklusteede võrguga, on haridusasutused, 
vaba aja veetmise paigad (noortekeskused, kultuuri- ja rahvamajad, spordihooned jmt) 
kauplused, arstiabi/ravimite kättesaamise kohad, olulisemad tööandjad, teenindusette-
võtted, ametiasutused, vaatamisväärsused. Kergliiklusteede eelistatud kattetüübiks on 

asfaltkate.  

Teemaplaneeringuga „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad“ (2013) on kavandatud 

kergliiklusteed, mida on käesoleva üldplaneeringuga täpsustatud (vt ka ptk 3.1.4). 
Kavandatud kergliiklusteed on toodud järgnevas tabelis.  

Konkreetse tee asukoht, sobilik liik ja teepoole valik täpsustatakse edasise detailsema 

planeerimise ja projekteerimise käigus, lähtudes kehtivatest standarditest ja normidest. 

Tabel 14. Kavandatud kergliiklusteed20  

Teelõik km 
Priori-
teetsus 

Tee nr Tee nimetus Põhjendus 

Meremäe – 
Obinitsa* (Meremäe 
küla keskusest kuni 
Obinitsa küla 
keskuseni) 

ca 
7,6 

1 25182 
Vastseliina-
Meremäe-
Kliima 

Oluline koolitee ja valla-
sisene ühendustee 
teenuste kättesaada-
vuse parandamiseks, 
kahe keskuse 
ühendamine 

Obinitsa asulasisene 
tee  

ca 
0,4 

1 4600163 
Muuseumi-
tarõ - 
Koolimaja 

Oluline asulasisene lõik, 
ühendab vaatamis-
väärsusi. 

                                                                 
19 Teehoiukava juhenddokumendid, Lisa 4. 
20 Ainult kergliikluse tarbeks mõeldud tee või rada, mis on üldjuhul asfaltkattega ning reeglina mootorsõiduki-

liiklusest eraldatud. Liiklusseadusest tulenevalt jaotuvad kergliiklusteed alaliikideks: jalgtee, jalgrattatee, jalg-
rattarada ning jalg- ja jalgrattatee. Võrumaa teemaplaneering käsitleb kergliiklusteena ka rulluisu ja rullsuusa-
rada ning kõvakattega tervisespordirada (Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad, 2013). 
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Teelõik km 
Priori-
teetsus 

Tee nr Tee nimetus Põhjendus 

Kuksina-Meremäe* 
(valla piirist kuni 
Meremäe küla 
keskusesse) 

ca 
4,5 

2 25182 
Vastseliina-
Meremäe-
Kliima 

Oluline lõik valdade 
vahel teenuste 
kättesaadavuse 
parandamiseks 

Obinitsa-Kiksova 
(Piusa) (Obinitsa küla 
keskusest kuni valla 
põhjapoolse piirini) 

ca 
3,3 

2 25182 
Vastseliina - 
Meremäe - 
Kliima 

Ühendus 
naabermaakonda 

Obinitsa-Võmmorski-
kontrolljoon 
(Obinitsa teeristist 
kuni kontrolljooneni 
Võmmorski külas) 

ca 
8,0 

2 25130 

Kääpa - 
Obinitsa - 
Võmmorski - 
Petseri 

Vallasisene ühendustee 
kontrolljoonele 

* - Vastavalt teemaplaneeringule „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad“ (2013). 

Ühtse kergliiklusvõrgustiku kujundamiseks ja teenuste kättesaadavuse parandamiseks on 

Võru maakonna teemaplaneeringuga (2013) kavandatud maakondliku tähtsusega 
sidusteed. Sidusteel pole mootorsõidukid ja kergliiklus eraldatud, mistõttu selline tee ei 
kuulu otseselt kergliiklusteede kategooriasse. Reeglina on sidusteedeks madala liiklus-
sagedusega teed, mis seovad eraldiseisvad kergliiklusteed marsruudiks. Kergliiklus-
võrgustiku sidusteed on toodud järgmises tabelis. 

Tabel 15. Kergliiklusvõrgustiku maakondliku tähtsusega sidusteed 

Teelõik km 
Priori-
teetsus 

Tee nr Tee nimetus Põhjendus 

Obinitsa - 
Lindora 

5,2 SVP21 25130 
Kääpa - Obinitsa - 
Võmmorski - Petseri 

Oluline võrgustikke 
ühendav lõik 

Piusa jõgi - 
Härma 

2,1 1 25125 Kapera - Härmä 

Oluline piirkonda 
ühendav lõik, juurde-
pääs mäesuusanõlvale 

Härma - Lindsi 3,1 1 25168 
Meremäe – Tsirgu - 
Antkruva 

Lindsi - 
Obinitsa 

3,1 1 4600132 
Obinitsa - Tääglova - 
Lindsi 

Meremäe - 
Kangavitsa 

5,1 2 25168 
Meremäe - Tsirgu - 
Antkruva 

Vajalik sidusvõrgustiku 
toimimiseks 

Tobrova - 
Helbi 

3,9 1 25191 Tobrova - Helbi 
Oluline vallasisene 
ühendustee Veretinä - 

Polovina 
2,0 1 25192 Veretinä - Polovina 

                                                                 
21 Prioriteetsus SVP (sidusvõrgustiku prioriteet) märgib olukorda, kus sidustee pole fikseeritud konkreetselt 

ühegi omavalitsuse prioriteedina, kuid omab tähtsust kergliikluse sidusvõrgustiku moodustumisel. Ettepanek 
mingi teelõigu renoveerimiseks muutub kaalukamaks, kui see tee omab SVP prioriteeti (Võrumaa kergliiklus-
teed ja loodusrajad, 2013). 
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Maanteede rekonstrueerimisel ning ümbersõitude rajamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et 
kergliiklustee läbiks asulat ka juhul, kui sellega samas suunas kulgev maantee viiakse 
asulast eemale. Prioriteediks on kergliikleja jaoks mugavam ja ohutum keskkond. 

Kergliiklusteede valgustamine tõstab teede turvalisust. Soovitatav on rajada valgustus-

süsteem esmajärjekorras kooliteedele, bussipeatuste piirkonda ning kergliiklustee ja 
maantee ristumiskohta, ohtlikele teelõikudele ja kõige enam kasutatavatele teelõikudele. 

Ruumipuuduse lahendamise võimalused kergliiklusteede rajamisel: 

 vastaval teelõigul on erandina ja põhjendatud vajadusel lubatud rajada standardist 
kitsam kergliiklustee ja/või viia kergliiklustee maantee serva (rattarada); 

 kaaluda võimalusi rajada kergliiklustee ümber takistuse; 

 tiheasustusalal võib rakendada mootorsõidukiliikluse rahustamise ning segaliiklusega ala 
loomise võimalusi. 

Kergliiklusteede hooldamisel tuleb lähtuda tee prioriteetsusest (vt ka ptk. 3.4). 
Kergliiklusteed on kantud üldplaneeringu kaardile vastava tingmärgiga. 

2.4.1.2 Matkateed ja rajad 

Üldplaneeringuga on välja toodud olemasolevad ja kavandatud puhkekohad ning 
olemasolevad RMK matkarajad ja võimalikud kohalike matkaradade paiknemise kohad 
külastajate liikumise suunamiseks, looduse nautimiseks ja tundma õppimiseks ning 

aktiivseks puhkuseks, seadmata samal ajal ohtu loodusväärtuste säilimist. Reserveeritud 
puhkealad on toodud peatükis 2.2.1.5. 

Pikem eesmärk piirkonnas on olemasolevad rajad, vaatamisväärsused ning looduskaunid 
paigad ühendada laiemasse marsruutide ja loodusradade võrku, mis hõlmab ka rahvus-
vahelisi rattamarsruute ja madala liiklussagedusega teid. 

Meremäe valla Piusa jõe äärsed alad moodustavad idapoolse osa RMK Haanja-Karula 
puhkealast. Piusa jõgi on traditsiooniliselt kevadiste veematkade korraldamise kohaks. 
Valda läbib Piusa jõe ürgoru matkarada. Piusa jõgi ning selle ümbrus omab kogu ulatuses 
suurt vaba-aja veetmise potentsiaali, mistõttu seni mitteeraomanduses olev jõekallas 
tuleb hoida avatuna kõigile. Käesoleva üldplaneeringuga on kavandatud järgmiste 
matkaradade rajamine: 

 Meremäe kaasiku õpperada; 

 piki Obinitsa järve* ja Obinitsa oja, vahemikus Obinitsast Meremäeni; 

 piki Tuhkvitsa oja vahemikus Piusa jõest Obinitsa järveni; 

 Korsapalo metsa ja Härma puhketalu piirkonnas; 

 Hilläkeste järve matkarada*; 

* Vastavalt Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Võrumaa kergliiklusteed ja 
loodusrajad“ (2013). 

Jalgrattamarsruut on organiseeritud ja märgistatud marsruut, eelkõige huvipõhiseks 

matkamiseks jalgrattaga (Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad, 2013). Jalgratta-

marsruudid võivad olla nii lokaalsed kui maakonda läbivad (riiklikud, rahvusvahelised). 
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Rahvusvaheline rattamarsruut Meremäe vallas kulgeb lõikudes: Piusa-Obinitsa – 
Meremäe – Kuksina. 

Teemaplaneeringuga „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad“ (2013) on kavandatud 

maakondliku tähtsusega jalgrattamarsruutideks: 

 Seto külävüü; 

 Tobrova- Helbi; Veretinä- Polovina; Kääpa-Obinitsa-Võmmorski-Petseri kõrvalmaanteed, 
Tobrova – Tsergondõ – Veretinä – Võmmorski suunal. Nimetatud kõrvalmaanteed on 
ühtlasi kergliiklusvõrgustiku maakondliku tähtsusega sidusteed; 

 Obinitsa-Tääglova-Lindsi kohalik tee ja Meremäe-Tsirgu-Antkruva kõrvalmaantee, 
Obinitsa – Tääglova – Lindsi – Kangavitsa – Tsirgu – Ulaskova – Hilläkeste - Meremäe 
suunal. Nimetatud kõrvalmaantee ja kohalik tee on ühtlasi kergliiklusvõrgustiku 
maakondliku tähtsusega sidusteed;  

 Kapera-Härmä kõrvalmaantee, Kangavitsa – Paklova suunal. Nimetatud kõrvalmaantee 
on ühtlasi kergliiklusvõrgustiku maakondliku tähtsusega sidustee; 

 Kalatsova-Ulaskova kohalik tee, Kalatsova – Ulaskova suunal; 

 Meremäe-Miikse; Vana-Vastseliina-Panikovitsi; Miikse-Vatsa (valla piirini) 
kõrvalmaanteed, Merekülä – Miikse suunal; 

 Kalatsova-Kuksina kõrvalmaantee, Kuksina – Miikse suunal; 

 Vana-Vastseliina – Panikovitsi kõrvalmaantee (valla piirini), Miikse - Vana-Vastseliina 
suunal.  

Käesolev üldplaneeringuga on kavandatud rajada jalgrattamarsruut lisaks: 

 Kapera – Härmä maanteest Vastseliina - Meremäe – Kliima maanteeni, läbi Treiali, Jõksi, 
Raotu, Puista ja Ruutsi küla. Osaliselt  kulgeb marsruut mööda kohalikke teid ja radu, 
osaliselt on vajalik rajamis- / ettevalmistamistööd, et jalgrattaga läbimine oleks võimalik. 

Kohalike matkaradade ja jalgrattamarsruudi rajamine ja täpse asukoha määramine 

maastikul on võimalik koostöös maaomanikega. Matkaradade kulgemisel on eesmärgiks, 
et raja äärsesse piirkonda jääks vaatamisväärsusi sh kultuurimälestised, pärand-
kultuuriobjektid, tsässonad, avanevad ilusad vaated, looduslikult tähelepanuväärsed alad, 
kultuuriürituste toimumise kohad, aga ka kohalikud teenusepakkujad jmt. 

Kõik olemasolevad ja kavandatud matkarajad ning jalgrattamarsruudid (sh RMK matka-

rajad) on kantud üldplaneeringu kaardile vastava tingmärgiga. 

2.4.2 Energeetika 

Setomaal on, tulenevalt ühtsele taastuvenergia kasutamise strateegiale 2009-2019, ees-
märgiks peamiselt taastuvaid energiaallikaid kasutava pilootpiirkonna väljaarendamine. 
Elektriga varustab piirkonda Eesti Energia. Setomaa energiamajanduses toodetakse vaid 
soojust. Kogu tootmine on lokaalne, kaugküttevõrgud puuduvad. Nii era- kui ka avalikus 
sektoris on soojatootmisel oluline energiaallikas küttepuu (halupuu). Taastuvatest energia-
allikatest on piirkonnas olulisim ja suurima potentsiaaliga biomass (mets, rohtne biomass, 
raiejäätmed, põllumajandusjäätmed). 
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Tulenevalt Euroopa Liidu keskkonna- ja energiapoliitikast on üldine suundumus panustada 

taastuvenergeetika eelisarendamisse. Taastuvenergia väiketehnoloogia kasutuselevõtt ja 
senisest ulatuslikum kohalike energiaallikate kasutamine parandab elamisvõimalusi ääre-
maade külades. Et tõhustada soojusenergia kasutamist, tuleb silmas pidada asustus-
struktuuri, asumite kompaktsust ja multifunktsionaalsust. Soosida kaugküttevõrkude 
rajamist suurematesse uusasumitesse, et kasutada tõhusat soojuse ja elektri koos-
tootmise režiimi. Võimalusel tuleb panustada madalenergia- või liginullenergia hoonete 
arendamisele. (Eesti 2030+, 2012) 

Elekter: 

Meremäe valda varustab elektriga Vastseliina 35/10 kV piirkonnaalajaamast. Meremäe 

vallas jagavad elektrit madal- ja keskpingeliinid. Lähimad 35 kV ja 330 kV õhuliinid 
paiknevad Värska ja Mikitamäe vallas.  

Piirkonnaalajaamades on suurliitumise korral vajalik trafode vahetus. Lähtuvalt lähiaastate 

koormusprognoosist ei ole Elektrilevi OÜ kavandanud olemasolevate piirkonnaalajaamade 
trafode vahetust. Tulevikuvaates 2030+ on Elektrilevi OÜ planeerinud 35 kV õhuliinide 
rekonstrueerimise 110 kV pingele ja piirkonnaalajaamade asendamise 110 kV 
alajaamadega. Olemasolevate piirkonnaalajaamade ümberehitamisel detailplaneeringu 
nõuet ei rakendata. Pinge tõstmine olemasolevas trassikoridoris, kui õhuliini kaitsevööndi 
ulatus säilib (35 kV pinge üleviimisel 110 kV pingega õhuliiniks), toimub tehnilise projekti 
alusel. Kui rekonstrueerimisplaanide täpsustamisel selgub vajadus trassikoridori 
paiknemise muutmiseks, leitakse sobiv asukoht teemaplaneeringuga.  

Elektrivõrguga liituvate uute objektide või olemasolevate tarbimistingimuste muutmise 

korral lahendatakse elektrivarustus detailplaneeringute ja tööprojektidega. 

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord on toodud lisas 3. 

Täiendav teave Setomaa elektrivarustuse kohta on toodud lisas 7. Elektri õhuliinid (va 
madalpinge) on kantud teemaplaneeringu kaardile (EPK teemakihina). 

Käesoleva üldplaneeringuga on kavandatud päikeseenergia jaamade rajamine:  

Vasla külas (2 MW); Obinitsa küla tiheasustusega alal 2 tk (2-3 MW); Palandõ külas 

(2 MW), Meremäe küla keskuses 3 tk: tootmisalale (1 MW), koolimajale, külastus-
keskusele. Päikeseenergia jaamad on kantud planeeringu kaardile vastava tingmärgiga. 

Tingimused päikeseenergia jaama rajamiseks: 

 Tootmisseadmete paigaldamisel võimsusega alla 15 kW on vajalik konsulteerida kohaliku 
omavalitsusega. Enne seadmete paigaldamist ehitisele peab omanik veenduma, et 
ehitisele mõjuv koormus viimast ei kahjustaks.  

 Tootmisseadmete paigaldamisel võimsusega kuni 15 kW kuni 200 kW ja rohkem on 
vajalik detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude hindamise vajalikkuse 
tuvastamine ning vajadusel mõjude hindamine. 

 Väärtuslikul maastikul on päikesepaneelide paigutamine lubatud õuealal või tootmis-
territooriumil (maapinnal või katusel). Miljööväärtuslikel aladel, väärtuslikel maastikel ja 
avalikkusele suunatud ning avalikult kasutatavate objektidega seoses on kohalikul 
omavalitsusel õigus seada täiendavaid tingimusi tootmisseadmete välisilme ja 
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paigutamise osas, tulenevalt käesoleva üldplaneeringuga seatud tingimustest ja 
põhimõtetest. 

Hüdroenergia 

Käesoleva üldplaneeringuga on ette nähtud võimalus hüdroenergia kasutamiseks (koos 

kalakasvatuse rajamisega) Tuhkvitsa oja baasil (Obinitsa järvest üle maantee põhja poole 
jääval kinnistul katastritunnusega 46001:001:1550) ning hüdroelektrijaama rajamiseks 
Obinitsa järve äärde. Hüdroenergia kasutamine ja hüdroelektrijaama rajamise võimalikkus 
ning täpsemad tingimused selgitatakse läbi detailplaneeringu ja/või projekteerimise ning 
keskkonnamõju hindamise.  

2.4.3 Ühisveevarustus ja kanalisatsioon 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust pakutakse Meremäe ja Obinitsa külas. 
Keskkonnaministri 02. 07. 2009 käskkirjaga nr 1080 on reoveekogumisalad kinnitatud 
Meremäe küla keskuses ja Obinitsa küla keskuses.  

Ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni arendamine kohalikus omavalitsuses toimub vastavalt 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale ja seda ei käsitleta üldplaneeringut muutva 
tegevusena. Reoveekogumisalad Meremäe ja Obinitsa keskuses, ühisveevärki ja –
kanalisatsiooni varustavad puurkaevud ning puhastusseadmed on kantud üldplaneeringu 
kaardile. 

2.4.3.1 Tuletõrje veevõtt 

Käesoleva üldplaneeringuga on kavandatud tuletõrje veevõtukohad Obinitsa paisjärvele, 

Hilläkeste järvele ja Piusa jõele. Meremäe kooli detailplaneeringuga on kavandatud kaks 
hüdranti kooli lähistele. Olemasolevad hüdrandid paiknevad Obinitsa külakeskuse ja 
muuseumi juures. Olemasolev veevõtukoht on Kalatsova külas Setomaa Turismitalus. 
Tuletõrje veevõtukohad on kantud üldplaneeringu kaardile vastava tingmärgiga.  

2.4.4 Jäätmemajandus 

Jäätmehoolduse üldine kord Meremäe valla haldusterritooriumil on määratud Meremäe 
valla jäätmehoolduseeskirjaga. Meremäe valla haldusterritoorium moodustab koos 

Värska, Veriora, Orava ja Mikitamäe valdadega ühise jäätmeveo piirkonna, kus toimub 
korraldatud jäätmevedu. Ohtlike jäätmete ja olmetehnika kogumispunkt asub Meremäe 
küla keskuses. Meremäe, Obinitsa ja Uusvada küladesse on paigutatud ETO pakendi-
konteinerid.  

Käesoleva üldplaneeringuga on kavandatud  

 Biolagunevate jäätmete ladestamise platsi rajamine Vasla külla Kääpa - Obinitsa - 
Võmmorski – Petseri maantee äärde.  

 Jäätmejaama rajamine Obinitsa küla keskusesse. 

Ladestamise plats ja jäätmejaam on üldplaneeringu kaardil tähistatud vastava tingmärgiga. 
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2.4.5 Maavarad  

Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tuleb tagada arvele 
võetud maavaravaru kaevandamisväärsena säilimine ning juurdepääs maavaravarule.  

Jätkub kaevandamine olemasolevate kaevanduslubade alusel Marinova dolokivi maardlas 
mäeeraldistel Marinova dolokivikarjäär (kood 552, teenindusmaa pindala 33,16 ha, 
eraldise varu: kõrgemargiline dolokivi aktiivne tarbevaru 826,4 tuhat m3, kõrgemargiline 
dolokivi aktiivne reservvaru 636,6 tuh m3) ja Marinova II dolokivikarjäär (kood 1300, 
teenindusmaa pindala 10,26 ha, eraldise varu: ehitusdolokivi aktiivne tarbevaru 361,0 
tuhat m3). Tulenevalt kaevanduslubadest rekonstrueeritakse kaevandamisega rikutud 

korrastatav maa tehisveekoguks. 

Aladel, mis kattuvad maardlatega, kuid mida ei ole maavara väljamise (mäetööstusmaa) 
eesmärgil seni kasutusse võetud ning mida ei ole käesolevas planeeringus käsitletud 
kaevandamiseks perspektiivsena, määratlemine mäetööstusmaana on võimalik pärast 
maavara kaevandamise loa taotlemist ja selle saamist õigusaktidega sätestatud korras. 

Täiendavate kaevandamise- ja/või geoloogilise uuringu lubade taotlemine, andmine, 
andmisest keeldumine toimub vastavalt maapõueseadusele. Kaevandamisega kaasnevate 
mõjude selgitamine ja leevendavate meetmete seadmine on võimalik kaevandusloa 
menetluse käigus.  

Käesoleva üldplaneeringuga on seatud järgmised tingimused: 

Kaevandusloa menetluse käigus tuleb määrata kaevandustegevuse poolt mõjutatava 
keskkonna ulatus ja anda selle piires hinnang:  

1) Kaevandamise majanduslikule otstarbekusele, arvestades, et mäeeraldise optimaalseks 
teeninduspiirkonnaks loetakse 50 km raadiuses mäeeraldist ümbritsevat ala, sõltumata 
haldusjaotusest, arvestades reaalseid veokaugusi ja veoteede tehnilist seisundit. 

2) Kaasnevaid mõjusid elukeskkonna kvaliteedile, sh seonduvale maanteeliiklusele 
avalduva mõju kohta.  

3) Kaasnevaid mõjusid väärtuslikele maastikukomponentidele (sh roheline võrgustik, 
väärtuslik maastik, väärtuslik põllumajandusmaa, miljööväärtuslik ala, kauni vaatega 

teelõik, vaatekoht) ja võimalike hävivate komponentide taastumise / taastamise 
võimalust.  

4) Kaasnevaid mõjusid puhkeväärtusele (puhkeala, turismitee, matkarada). 

Tulenevalt ülal loetletud hinnangute tulemusest selgitada vajadus leevendavateks 
meetmeteks ja lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete 
rakendamiseks. Lisada maavara kaevandamise loale parima võimaliku tehnoloogia 
kasutamise nõue. Elukeskkonna kvaliteedi, väärtuslike maastikukomponentide ja maastiku 
puhkeväärtuse jätkusuutlikkuse tagamisega tuleb arvestada kaevandamisloale tingimuste 
seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel korrastamisprojekti 
koostamisel. 

Maavarade/maa-ainese kaevandamistegevuse korraldamisel rohevõrgustiku alal on 
eesmärk negatiivse keskkonnamõju minimeerimine. Kaevandamise lõppedes tuleb 
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kaevandatud ala korrastada võimaluse korral nii, et maastikul oleks eeldused kujuneda 
vähemalt samaväärseks kaevandamiseelse seisuga. 

Täiendav teave Meremäe valla maardlate kohta on toodud lisas 1 ptk 2.1.2.2. 
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3.  ETTEPANEKUD JA ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMINE 

3.1 ETTEPANEKUD MAAKONNAPLANEERINGU TEEMAPLANEERINGU TÄPSUSTAMISEKS  

3.1.1 Rohelise võrgustiku täpsustamine 

Käesoleva üldplaneeringuga on kooskõlas Võru maakonnaplaneeringuga 2030+ 
täpsustatud maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonna-
tingimused“ (2005) rohelise võrgustiku osa.  

Rohelise võrgustiku täpsustamise eesmärgiks Meremäe vallas on rohevõrgustiku alade 

parem sidumine olemasoleva ja kavandatud maakasutusega üldplaneeringu tasandil. 
Rohelise võrgustiku täpsustamine kajastub joonisel 11 ja üldplaneeringu kaardil. 
Rohelisele võrgustikule seatud tingimuste täpsustamine kajastub ptk 2.2.1.9, 2.3 ja 2.3.2; 
seonduvalt kaevandatavate aladega ptk 2.4.5.  

Üldplaneeringuga on täpsustatud võrgustiku elementide tähiseid ehk indekseid. Rohe-

võrgustiku elementide hierarhilised tasandid ja kasutatud indeksid on toodud järgnevas 
tabelis. Kasutatud on maakondliku rohelise võrgustiku metoodilises juhendis (Sepp ja 
Jagomägi, 2002) toodud järke ja neile vastavaid indekseid. 

Üldplaneeringu koostamisega samaaegselt on teostatud rohelise võrgustiku kavandamise 

eeltööd uue maakonnaplaneeringu tarbeks. Rohelise võrgustiku elementide indeksite 

(tähised kaardil) muutus võrreldes varasemaga tuleneb maakonnaplaneeringu eeltöödest 
(T. Veersalu, 2015), mis koostati kolme maavalitsuse (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa) 
kohta ühiste põhimõtete alusel.  

Tabel 16. Rohelise võrgustiku elementide määratlemise hierarhilised tasandid ja 
morfomeetrilised kriteeriumid käesolevas üldplaneeringus.22 

Koridori 
läbimõõt 

Koridori 
indeks 

Järk/järgu tähis 
Tuumala 

indeks 
Tuumala 
läbimõõt 

 10…20 km K1 riigi suur / G6 T1   30…50 km 

     3…5 km K2 riigi väike G7 T2   10…20 km 

     1…2 km K3 maakonna suur / G8 T3       3…5 km 

300…500 m K4 maakonna väike G9 T4       1…2 km 

100…200 m K5 kohalik I G5   

    30…60 m K kohalik II   

 A kohalik   

                                                                 
22 Tuumalade läbimõõdu vahemik tähistab kõige enam esinevat läbimõõtu, nn moodi, mitte keskväärtust. 
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Joonis 11. Rohelise võrgustiku täpsustamine. Vasakul on Võru maakonnaplaneeringuga 2030+ 
täpsustatud roheline võrgustik (leppemärgid vt joonis Asustuse suunamine 
http://voru.maavalitsus.ee/jarelevalvesse-esitatud-maakonnaplaneering). Paremal on 
käesoleva üldplaneeringuga täpsustatud roheline võrgustik. Vastseliina valla territooriumil 
kajastub Vastseliina valla üldplaneeringuga täpsustatud roheline võrgustik.  

3.1.2 Väärtuslike maastike täpsustamine 

Käesoleva üldplaneeringuga on täpsustatud maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2005) väärtuslike maastike osa.  

Väärtuslike maastike täpsustamine kajastub joonisel 13 ja üldplaneeringu kaardil. 

Väärtuslikule maastikule seatud tingimuste täpsustamine kajastub ptk 2.2.1.9, 2.3 ja 2.3.2; 
seonduvalt kaevandatavate aladega ptk 2.4.5. Meremäe vallas on täpsustatud väärtuslike 

maastike piire eesmärgiga luua äratuntavamad seosed maastikuga üldplaneeringu 
tasandil. Käesoleva üldplaneeringuga on määratud uus kauni vaatega koht Kuksina külas 

suunaga kõrgelt nõlvalt, Kalatsova – Kuksina teelt, lääne 
suunas. Vaatekoht on kantud üldplaneeringu kaardile. 
Vaatekoridor vajab avamist ja kujundamist, mida on 
võimalik teha koostöös maaomanikega. Vaatekoridori 
eeliseks on elektri õhuliini puudumine. Määratud on uus 
kauni vaatega teelõik Hilana külas (vt joonis 12). 

Joonis 12. Täiendav kauni vaatega teelõik Hilana külas. 

http://voru.maavalitsus.ee/jarelevalvesse-esitatud-maakonnaplaneering
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Joonis 13. Väärtuslike maastike täpsustamine. Vasakul on väljavõte Võru maakonnaplaneeringu 
2030+ kaardist, kus kollasega on piiritletud väärtuslik maastik ja rõngastega 
miljööväärtuslikud asulad (leppemärgid vaata joonis Ruumilised väärtused 
https://voru.maavalitsus.ee/jarelevalvesse-esitatud-maakonnaplaneering). Paremal on 
käesoleva üldplaneeringuga täpsustatud väärtuslikud maastikud oranžika tooniga, sinise 
tooniga on tähistatud täpsustatud miljööväärtuslikud asulad (vt järgmine ptk). 

3.1.3 Miljööväärtuslike asulate täpsustamine 

Üldplaneeringuga on täpsustatud Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga 
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2005) määratletud 
miljööväärtuslikke asulaid Meremäe vallas. Miljööväärtuslike asulate täpsustamine 
kajastub joonisel 13 ja üldplaneeringu kaardil. Miljööväärtuslikele asulatele seatud 
tingimused kajastuvad ptk 2.2.1.9 ja 2.3.2.1. Asulate lühike iseloomustus on toodud 

lisas 5. 

Miljööväärtuslikest asulatest jäetakse välja Tsirgu, Obinitsa ja Meremäe. Tsirgu küla ei 

vaja miljööväärtusega asula staatust. Obinitsa ja Meremäe keskused on tiheasustusega 
alad, kus arendustegevus realiseeritakse läbi detailplaneeringu, üldplaneeringu tingimusi 
täites, mis on olemasolevate väärtuste säilitamiseks piisav. Üldplaneeringuga on 
miljööväärtuslike asulatena määratletud täiendavalt Tiirhanna, Vinski ja Merekülä. 

3.1.4 Võrumaa kergliiklusteede ja loodusradade täpsustamine 

Üldplaneeringuga on täpsustatud Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut 
„Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad“ (2013) matkaradade, kergliiklusteede, 

kergliiklusvõrgustiku sidusteede ja jalgrattamarsruudi osas (vt joonis 14). Täpsustused on 

https://voru.maavalitsus.ee/jarelevalvesse-esitatud-maakonnaplaneering


Meremäe valla üldplaneering 

 

46 
 

toodud ptk 2.4.1.1 ja 2.4.1.2 Matkaradade, kergliiklusteede ja jalgrattamarsruudi 
täpsustused kajastuvad üldplaneeringu kaardil ja joonisel 15. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 14. Võru maakonnaplaneeringu teema-
planeeringuga „Võrumaa kergliiklusteed ja 
loodusrajad“ (2013) kavandatud kergliiklusteede 
võrgustik. 

Joonis 15. Käesoleva üldplaneeringuga 
kavandatud matkarajad, kergliiklusteed ja 
jalgrattamarsruudid. 
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3.2 ETTEPANEK VASTSELIINA VALLAVALITSUSELE JA RMK-LE 

Käesoleva üldplaneeringuga tehakse koostöö ettepanek Vastseliina vallale ja RMK-le 
avalikult kasutatava tee rajamiseks alates Miikse – Vatsa maanteest Meremäe valla piiril 
mööda Saarde (nr 8740203) ja Savihoovi teed (nr 8740181) kuni Misso valla piirini Tserebi 
külas. Valdav osa trassist kulgeb läbi riigimetsa (Misso metskond 43). 

3.3 ETTEPANEKUD OBJEKTIDE VÄÄRTUSTAMISEKS JA ALA KAITSEREŽIIMI LÕPETAMISEKS 

Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek: 

 Võtta riikliku kaitse alla Lautsimänd Antkruva külas ja Lindsi külas (vt üldplaneeringu 
kaarti). 

 Meremäe küla keskuse asuva Meremäe kaasiku (uuendamata piirideta park) 
kaitserežiimi  lõpetamiseks. Kaasik on üldplaneeringuga kavandatud hooldatavaks 
pargiks, kus on lubatud püstitada puhkeotstarbelisi rajatisi (puhkeala P1, vt ptk 2.2.1.5). 

3.4 ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMINE 

Üldplaneeringu aktuaalsuse säilitamiseks, ehk lähiaastate majandusliku, sotsiaalse ja 
kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna tasakaalustatud arengust lähtudes, peab 
kehtivat planeeringut perioodiliselt üle vaatama ja vastavalt elu käigule, planeeringu-
kohase arengu tulemustele ning muudele planeeringu elluviimisega seotud küsimustele, 

läbi uute detailplaneeringu või üldplaneeringu (sh teemaplaneeringu) protsesside 
muutma.  

Meremäe valla jaoks vajalike täiendavate planeeringute vajaduse määrab vald arengukava 

tegevuskavaga. Soovitav on Obinitsa tiheasustusega ala ehitustingimuste täpsustamiseks 
läbi viia vastav teemaplaneering. Üldplaneeringuga reserveeritud alade arendamisel on 
soovitav lahendada ühtselt teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine. Näiteks 
reserveeritud aladel selgelt ühtsena eristuv osa (kas elamuala tervikuna või osa sellest) 
lahendada detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ühe planeeringuga, või töötada 
välja enne kinnistu kaupa planeerimist teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemise 
skeem. Sellisel moel tagatakse ratsionaalsem ressursi kasutus. 

Detailplaneering koostatakse eelkõige üldplaneeringuga kavandatu elluviimiseks, kuid 

sellega võib taotleda põhjendatud vajaduse korral ka üldplaneeringu muutmist. Kohalik 
omavalitsus võib keelduda üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisest ja 
keelduda planeeringu menetlemisest või vastuvõtmisest ning lõpetada planeeringu 
menetlemine juhul kui on olemas motiveeritud vastuseis.  

Kui huvitatud isik soovib planeeringu koostamise rahastamist valla poolt, algatatakse 

planeeringu koostamine juhul kui taotletava planeeringu koostamine on valla eelarves 
ette nähtud. 

Sihtotstarbe määramisel või muutmisel väljaspool detailplaneeringu koostamise kohus-

tusega alasid lähtutakse käesoleva üldplaneeringu põhimõtetest ja maakatastriseadusest. 

Hajaasustuses on üldjuhul ehitamise aluseks valla väljastatud projekteerimistingimuste 
põhjal koostatud projektile antud ehitusluba. Vald võib keelduda ehitusloa väljastamisest 
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või nõuda täiendavalt detailplaneeringu koostamist (koos asjakohaste uuringutega) enne 
ehitusloa väljastamist, kui on olemas motiveeritud vastuseis või kavandatud tegevusega 
ilmnevad negatiivsed keskkonnamõjud piirnevatele maa-aladele.  

Detailplaneeringu algatamine ei anna õigustatud ootust planeeringu kehtestamiseks. 

Detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud on käsitletavad arendaja äririskina. Vald 
võib motiveeritud otsuse või avaliku arutelu protokolli alusel muuta detailplaneeringule 
väljastatud lähteseisukohti, ka juhul kui see muudab planeeringu põhilahendust.  

Põhjendatud vajadusel planeeringu koostamise menetluse peatamine, lõpetamine või 

kehtestatud planeeringu kehtetuks tunnistamine toimub planeerimisseaduses sätestatud 
korras. 

Detailplaneeringute koostamise vajaduse järjestust käesoleva üldplaneeringuga ei 

määrata. Planeeringute koostamise järjestus sõltub nende koostamise vajadusest ning 
ehitada soovijate olemasolust. Planeeringute lähteseisukohad ja projekteerimistingimused 
ehitusprojekti koostamiseks väljastab Meremäe Vallavalitsus koostöös valitsusasutustega, 
kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering või projekt käsitleb. Meremäe 
Vallavalitsus koostab projekteerimistingimuste eelnõu ja enne projekteerimistingimuste 
andmist korraldab eelnõu kohta eelkõige elektroonilise arvamuste kogumise ja eelnõu 
kooskõlastamise. Tehniliste rajatiste ja taristu projekteerimistingimused väljastab rajatise 
või taristu valdaja või vastav riigi ametkond koostöös omavalitsusega.  

Kergliiklusteede hooldamist ja rahastamist ning kohalike teede rajamist korraldab reeglina 

kohalik omavalitsus. Seonduv jäätmemajandus ja haljastus on samuti kohaliku 
omavalitsuse korraldada. Kergliiklusteede kavandamine riigiteede äärde toimub koostöös 
Maanteeametiga. Kergliiklusteede rajamiseks on otstarbekas anda projekteerimis-
tingimused läbi avatud menetluse, mis võimaldab läbipaistvalt kaasata maaomanikke tee 
paiknemise määramise protsessi ja jõuda tulemuslikumalt tee väljaehitamiseni. 

Teid ja tänavaid ning tehnovõrke ja -rajatisi valdavaid ametkondi tuleb teavitada maastiku 

väärtustest ja juhtida tähelepanu sellele, et erinevad õhuliinid, elektripaigaldised, radari- 

ja mobiilimastid ning muu taoline risustavad vale asukoha valikul maastikku. Uute 
õhuliinide rajamisel tuleb eelistada vanu (välja kujunenud) liinikoridore. 

Riigiteede tööde planeerimine ja teostamine toimub vastavalt Riigimaanteede teehoiu-

kavale, sh viimase juhenddokumentidest. Tolmuvaba katte rajamisel kruusateedele 
juhindub Maanteeamet vastavast objektide valikumetoodikast. Kohalike omavalitsuste 
teede hoidu reguleerib kohalik omavalitsus ja selle rahastamine sõltub kohaliku oma-
valitsuse prioriteetide seadmisest eelarve koostamisel (sh iga-aastase tasandusfondi 
eraldise kasutamisest ja võimalustest taotleda riigieelarvest täiendavat sihtfinant-
seerimist).  

3.4.1 Kehtima jäävad planeeringud 

Käesoleva üldplaneeringuga jäetakse kehtima varem koostatud ja kehtestatud detail-
planeeringud, mis on toodud järgmises tabelis.  

Detailplaneeringutega kavandatud maakasutus on üldistatud üldplaneeringu tasemele ja 

kajastatud vastavalt üldplaneeringu joonistel. Peale käesoleva üldplaneeringu kehtes-
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tamist tuleb koostatavate detailplaneeringute lahendust vajadusel muuta selliselt, et 
üldplaneeringuga seatud tingimused oleksid täidetud. 

Tabel 17. Kehtima jäävad detailplaneeringud  

Jrk. nr Planeeringu nimi 
Kehtestamise 
aasta 

Kavandatud tegevus 

1. 
Raja kinnistu 
detailplaneering 

2005 
Väiko-Härmä külas ehitustegevus Piusa jõe 
ürgoru maastikukaitsealal ja jõe 
piiranguvööndis 

2. 
Raja-5 ja osaliselt 
Raja kinnistu 
detailplaneering 

2013 
Ehitustegevus Piusa jõe veekaitsevööndis: 
silla ja mäetõstuki rajamine 

3. 

Meremäe 
külastuskeskuse ja 
selle lähiala 
detailplaneering 

2014 

Maakasutus- ja ehitustingimused Meremäe 
küla keskuse atraktiivsemaks muutmiseks. 
Külastuskeskus-staadionihoone; skatepark; 
lipuväljak, parkla, väike välilaululava. Ette-
panekud liikluskorralduse ja haljastuse osas. 

4. 

Meremäe koolimaja 
kinnistu ja selle 
lähiala 
detailplaneering  

2015 

Koolimajale spordihoone funktsiooniga 
juurdeehitus, mänguväljaku laiendus, 
võimalused avaliku puhkeala rajamiseks 
ning alad ärihoone ja elamu ehitamiseks. 
Ettepanekud liikluskorralduse ja haljastuse 
osas. 
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4.  ÜLDPLANEERINGU JA PLANEERINGULE KOOSTATUD KESKKONNAMÕJU 
STRATEEGILISE HINDAMISE SEOSED 

Käesoleva planeeringu koostamisega on paralleelselt kulgenud üldplaneeringu keskkonna-
mõju strateegiline hindamine. Vastavalt planeerimisseaduse nõuetele tuleb mõjuhinda-
mise tulemusi arvesse võtta planeeringu koostamisel. 

KSH käigus selgitati välja, kirjeldati ja hinnati üldplaneeringuga kavandatavate arengute ja 

tegevuste elluviimisega kaasnev võimalik negatiivne ja positiivne mõju. KSH sisaldab 
Natura eelhindamist ja sellest tulenevaid soovitusi ning nõudeid.  

Natura eelhindamisest tulenevad soovitused ja nõuded: 

Piusa-Võmmorski hoiuala: 

Lähtuda ettevaatuspõhimõttest, selgitada Juusa küla sildumiskoha ja juurdepääsutee tüüp 

ning rajamise võimalikkus läbi edasise projekteerimise ja selle käigus läbiviidava kesk-
konnamõju hindamise. 

Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala: 

Võimalike uute ehitiste rajamise soovi puhul selgitada rajamise võimalikkus läbi edasise 

projekteerimise ning selle käigus läbiviidava keskkonnamõjude hindamise. 

KSH tulemuste põhjal on pakutud järgmised meetmed negatiivsete mõjude leeven-

damiseks: 

 Obinitsa külas täpsustada võimaliku kalakasvatuse tegevuste maht ja kasutatav 
tehnoloogia. Kalakasvatuse rajamise võimalus ja täpsemad tingimused selgitada läbi 
detailplaneeringu ja/või projekteerimise ning keskkonnamõju hindamise. 

 Võmmorski külas, Belka (Pelska) jõe orus (Pelska veski lähistel) reserveeritud puhkealale 
P2 (ca 2 ha) aktiivse puhkuse tarbeks seiklusraja rajamisel või muu puhketegevuse 
ettevalmistamisel on vajalik taimestiku või muude võtetega kindlustada erosiooni 
peatamine. 

 Tootmisalade rajamisel seni puutumatusse piirkonda säilitada olemasolevaid metsa-
tukkasid, põõsastikke, üksikpuid lisaks kaitsepuhvri otstarbele ka esteetilistest, 
visuaalsetest kaalutlustest lähtuvalt. Soovitav on konsulteerida alade välisilme kujun-
damisel maastikuarhitektiga.  

 Kaevandusloa menetluse käigus tuleb määrata kaevandustegevuse poolt mõjutatava 
keskkonna ulatus ja anda selle piires hinnang: 1) Kaevandamise majanduslikule 
otstarbekusele, arvestades, et mäeeraldise optimaalseks teeninduspiirkonnaks loetakse 
50 km raadiuses mäeeraldist ümbritsevat ala, sõltumata haldusjaotusest ja arvestades 
reaalseid veokaugusi ning veoteede tehnilist seisundit. 2) Kaasnevaid mõjusid 
elukeskkonna kvaliteedile, sh seonduva liiklusele avalduva mõju kohta. 3) Kaasnevaid 
mõjusid väärtuslikele maastikukomponentidele ja võimalike hävivate komponentide 
taastumise / taastamise võimalust. 4) Kaasnevaid mõjusid puhkeväärtusele (puhkeala, 
turismitee, matkarada). Vajadusel tuleb lisada kaevandamisloale tingimused 
leevendavate meetmete rakendamiseks. Lisada maavara kaevandamise loale parima 
võimaliku tehnoloogia kasutamise nõue. 
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4.1 KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE TÖÖRÜHMA SEISUKOHT 

Üldplaneering kui strateegiline planeerimisdokument: 

 On kooskõlas Meremäe valla arengukavaga ja ning teiste kehtivate aja- ja teemakohaste 
strateegiliste dokumentidega; 

 Avab võimalused Meremäe valla säästavaks ja jätkusuutlikuks arendamiseks; 

 Planeeringulahenduse realiseerimisvõimaluste selgitamine eeldab mõnel juhul mõjude 
edasist hindamist detailsemal tasandil. 
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4.2 ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVA OLULISE KESKKONNAMÕJU 
LEEVENDAMISEKS JA SEIREKS KAVANDATUD MEETMED 

[täiendatakse edasise töö käigus] 

 

 

 

 

 



Meremäe valla üldplaneering 

 

53 
 

KASUTATUD ALLIKAD 

Eesti 2030+, üleriigiline planeering. Siseministeerium. Kehtestatud 30.08.2012. 

P. Kamenjuk, 2014. Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Võru maakonna sotsiaalne 
infrastruktuur“ analüüs. Sisend Võru maakonna toimepiirkondade määramiseks. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. Vastu võetud 22.02.2005, RT I 2005, 
15, 87. 

Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015 ( 2008), Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneering 

Meremäe valla arengukava ja eelarvestrateegia 2014 – 2019. 2014. Vastu võetud Meremäe 
Vallavolikogu 12.09.2014 määrusega nr 12. 

Meremäe valla üldplaneering. Meremäe Vallavalitsus, AS Entec. Kehtestatud 25.06 1999. 

Meremäe valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027. Vastu võetud 
08.05.2015 nr 10. 

P. Penu, T. Kikas, K. Allik, Mullaseire büroo, Põllumajandusuuringute Keskus, 2015. Väärtusliku 
põllumajandusmaa kihi loomine. Tellija Maaeluministeerium. 

Planeerimisseadus. Vastu võetud 13.11.2002, RT I 2002, 99, 579. 

Setomaa arengukava aastateks 2015 – 2025. dateerimata 
http://www.setomaa.ee/docs/file/Setomaa%20arengukava_2015-2025.pdf 

Setomaa ühine ettevõtlusstrateegia 2014-2020, 2014. EMÜ. 

Setomaa ühtse taastuvenergia kasutamise strateegia 2009 – 2019. 2009. SA Tartu Teaduspark. 
http://www.pea.ee/materjalid 

Setomaa ühtne turismi arengukava aastateks 2014 – 2020. 2014. MTÜ Setomaa Turism. 

T. Veersalu, 2015. Võru maakonna rohevõrgustik. Võru maakonnaplaneeringu 2030+ eeltöö. 

Võru maakonna arengustrateegia 2014-2025, oktoober 2014. 

Võrumaa maakonnaplaneering. Võru Maavalitsus. Kehtestatud 01.07.2002. 

Võru maakonnaplaneering 2030+ eskiislahenduse seis. Võru Maavalitsus, Hendrikson ja Ko. 

Võrumaa teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“. Kehtestatud 
02.12.2005. 

 

 

Kohalike omavalitsuste portaal   http://portaal.ell.ee/547 

Statistikaamet  http://www.stat.ee/ppe-55744 

https://meremae.kovtp.ee/et/uldinfo 

http://www.setomaa.ee/index.php?id=470e7a4f017a5476afb7eeb3f8b96f9b 

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php 

 

 

 

http://www.pea.ee/materjalid
http://portaal.ell.ee/547
http://www.stat.ee/ppe-55744
https://meremae.kovtp.ee/et/uldinfo
http://www.setomaa.ee/index.php?id=470e7a4f017a5476afb7eeb3f8b96f9b
http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php


Meremäe valla üldplaneering 

 

54 
 

 

 
LISAD 
 



Meremäe valla üldplaneering 

 

55 
 

LISA 1. MEREMÄE VALLA ÜLDPLANEERINGU JA SELLE KSH LÄHTEANDMETE 
ANALÜÜS (eraldi kaust) 
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LISA 2. MEREMÄE VALLA ÜLDPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD 
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LISA 3. KEHTIVAD PIIRANGUD 

Käesolevas lisas on toodud 09.2017 seisuga maa- ja veealadele laienevad maakasutus- ja ehitustingimused. Välja on toodud piirangu 

kehtestav õigusakt ja piirangu ulatus. Põhjalikuma teabe saamiseks on vajalik õigusaktidega vahetult tutvuda veebilehel 
www.riigiteataja.ee. 

Tabel 19. Kehtivad piirangud 
 

Piirang Selgitus Piirangu ulatus Piirangu määrang / määrangu alus Õiguslik alus 

VESI 

Ranna ja kalda 
piiranguvöönd 

Üle 10 ha järv, üle 25 km2 valgalaga 
eesvool 

100 m 

Ala põhikaardile kantud veekogu piirist 
(tavaline veepiir). 

Looduskaitseseadus § 34, 35, 37. 
Kuni 10 ha järv, kuni 25 km2 valgalaga 
eesvool 

50 m 

Ranna ja kalda 
ehituskeeluvöönd 

Üle 10 ha järv, üle 25 km2 valgalaga 
eesvool 

50 m 

Looduskaitseseadus § 34, 35, 38. 

Kuni 10 ha järv, 25 m 

kuni 25 km2 valgalaga eesvool 25 m 

tiheasustusalal, välja arvatud kuni 10 ha 
järv ja kuni 25 km2 valgalaga eesvool 

50 m 

metsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2 
tähenduses  

ranna või kalda 
piiranguvööndi 
piirini 

Ranna ja kalda 
veekaitsevöönd 

järv, jõgi, oja, allikas, peakraav, kanal, 
maaparandussüsteemi eesvool 

10 m Veeseadus § 29, 32. 

 
maaparandussüsteemi eesvool valgalaga 
alla 10 km2 

1 m   

Veehaarde joogivee puurkaev 50 m Määratud ala. Veeseadus § 28, 281, 31, 32; 

http://www.riigiteataja.ee/
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sanitaarkaitseala    

 

Piirang Selgitus Piirangu ulatus Piirangu määrang / määrangu alus Õiguslik alus 

TARISTU 

Avalikult 
kasutatava tee 
kaitsevöönd 

ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu poolt 
nimetatud maantee (Euroopa teede-
võrgu maantee) kaitsevööndi laius  

kuni 50 m 

Laius mõlemal pool äärmise sõiduraja 
välimisest servast alates. 

Ehitusseadustik1 § 71 ülejäänud maanteede kaitsevööndi laius  

 

maantee omanik võib kaitsevööndi laiust 
põhjendatud juhul vähendada. 

kuni 30 m 

Elektripaigaldise 
kaitsevöönd  

õhuliin kuni 1 kV (kaasa arvatud) 2 m 

Mõlemal pool liini telge. 

Ehitusseadustik1 § 77; 

Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitse-
vööndis tegutsemise kord ja kaitse-
vööndi tähistusele esitatavad 
nõuded § 10. 

õhuliin 1...35 kV õhukaabel  3 m 

õhuliin 1...35 kV 10 m 

õhuliin 35 (kaasa arvatud)...110 kV 25 m 

õhuliin 220...330 kV 40 m 

õhuliini mastitõmmits või –tugi või 
maandusjuht, mis ulatub väljapoole 
õhuliini kaitsevööndit  

1 m 
Kaitsevöönd on ala mastitõmmitsa või -
toe või maandusjuhi projektsioonist. 

maakaabelliin 1 m 

Kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, 
mida mõlemalt poolt piiravad liini 
äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel 
paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 

alajaam ja jaotusseade 2 m 
Kaitsevöönd arvestatakse alates 
piirdeaiast, seinast või nende 
puudumisel seadmest. 
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Ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni 
kaitsevöönd 

maa-alused survetorustikud:  

Kaitsevöönd ulatub ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni ehitisi ümbritsevale 
maa-alale, õhuruumile või veekogule. 

 

Maa-aluse torustiku kaitsevöönd ulatub 
torustiku telgjoonest mõlemale poole. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seadus § 31;  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus  

1) alla 250 mm siseläbimõõduga;  2 m 

2) 250 mm kuni alla 500 mm siseläbi-
mõõduga;  

2,5 m 

3) 500 mm ja suurema siseläbimõõduga  3 m 

maa-alused vabavoolsed torustikud:  

1) siseläbimõõt alla 250 mm, paigaldus-
sügavus kuni 2 m;  

2 m 

2) siseläbimõõt on 250 mm ja suurem, 
paigaldussügavus kuni 2 m; 

2,5 m 

3) siseläbimõõt alla 250 mm, paigaldus-
sügavus üle 2 m; 

2,5 m 

4) siseläbimõõt on 250 mm ja suurem, 
paigaldussügavus üle 2 m; 

3 m 

5) siseläbimõõt on 1000 mm ja suurem, 
paigaldussügavus üle 2 m või 
allmaakaeveõõnes 

5 m 

veealune torustik jões ja järves 50 m 
Veealuse torustiku kaitsevöönd ulatub 
torustiku telgjoonest mõlemale poole. 

maa- ja veepealne torustik 2 m 

Maa- ja veepealse torustiku kaitse-
vöönd ulatub torustiku välispinnast või 
kandekonstruktsioonist mõlemale 
poole. 

muud ehitised 2 m 
Kaitsevöönd ulatub piirdeaiani või selle 
puudumisel 2 m kaugusele ehitisest. 
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Sideehitise 
kaitsevöönd 

(liin ja liinirajatis 
elektroonilise side 
seaduse tähen-
duses) 

maismaal 1 m 
Mõlemal pool sideehitisest või side-
ehitise välisseinast sideehitisega paral-
leelse mõttelise jooneni või tõmmit-
satega raadiomasti korral 1 meeter 
välimiste tõmmitsate vundamendi 
välisservast ühendades tõmmitsad 
mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva 
masti korral 1 meeter vundamendi 
välisservast. 

Ehitusseadustik1 § 78; 

Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitse-
vööndis tegutsemise kord ja kaitse-
vööndi tähistusele esitatavad 
nõuded § 14   

Maaparandusala maaparandussüsteem Määratud ala Määratud ala. 
Maaparandusseadus § 2, 3, 12, 
45...48, 65. 

 

Piirang Selgitus Piirangu ulatus Piirangu määrang / määrangu alus Õiguslik alus 

KESKKONNAKAITSE 

Heiteallikas Heiteallikas määratud objekt Määratud objekt. 
Atmosfääriõhu kaitse seadus1 

§ 19, 29 

Välisõhus leviv 
müra 

Müraallikatest tingitud 
müra 

määratud 
normtasemed ja 
kategooriad, 

välisõhu mürakaart 

Planeeringust huvitatud isik tagab, et müra sihtväärtust 
ei ületata. Müra sihtväärtus – suurim lubatud müratase 
uute planeeringutega aladel. 

 Mürakategooriad määratakse vastavalt üldplaneeringu 
maakasutuse juhtotstarbele järgmiselt: 

 1) I kategooria – virgestusrajatise maa-alad; 

 2) II kategooria – haridusasutuse, tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad, 
rohealad; 

 3) III kategooria – keskuse maa-alad; 

 4) IV kategooria – ühiskondliku hoone maa-alad; 

 5) V kategooria – tootmise maa-alad; 

 6) VI kategooria – liikluse maa-alad. 

Atmosfääriõhu kaitse seadus1 

§ 55, 56, 57, 58, 59 
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Keskkonnaseire 
keskkonnaseirejaam või -
ala 

määratud objekt 
või ala 

Määratud objekt või ala. 
Keskkonnaseire seadus § 11, 12, 
13. 

Valgala reostus-
kaitsevöönd 

väike hoidmisehitis 

mahuga 3 kuni 10 m3 
min 25 m 

Naftasaaduste hoidmisehitise kuja on arvestatud 
hoidmisehitise mahuti välispinna või selle täitmis- või 
tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus suurõnne-
tuse ohuga ettevõttest, sanitaarkaitsealata kaevust ja 
tsiviilhoonest, v.a naftasaaduste hoidmisehitise teenin-
damisega seotud hoone. 

Veeseadus § 26;  

Naftasaaduste hoidmisehitiste 
veekaitsenõuded § 4. 

keskmine hoidmisehitis 

mahuti maht 10  kuni 
1000 m3 

min 50 m 

keskmine hoidmisehitis 

mahuti maht üle 1000  

kuni 5000 m3 

min 100 m 

suur hoidmisehitis 

mahuti maht üle 5000 m3 
min 150 m 

ühiskanalisatsiooni 
reoveepumpla, vooluhulk 
kuni 10 m3/d 

10 m 
Kanalisatsiooniehitise kuja on kanalisatsiooniehitise, välja 
arvatud torustik, lubatud kõige väiksem kaugus  hoonest, 
joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogivee-
otstarbeks kasutatavast puurkaevust. 

 

Kuja ulatust arvestatakse kanalisatsiooniehitise hoone 
välisseinast, seadme külgmisest välispinnast või reovee-
sette tahendus- või kompostimisväljaku, biotiigi või tehis- 
ja avaveelise märgala, pinnasfiltersüsteemi või taimestik-
puhasti välispiirjoonest. 

 

Kuja ulatus sõltub suublaks olevast pinnasest ja selle 
omadustest, reoveepuhasti projekteeritud reostus-
koormusest, reovee puhastamise ja reoveesette töötle-
mise viisist ning reoveepumplasse juhitava reovee 
vooluhulgast. 

Veeseadus § 26; 
Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded § 3, 8. ühiskanalisatsiooni 

reoveepumpla, vooluhulk 
üle 10 m3/d 

20 m 

ühiskanalisatsiooni 
purgimissõlm 

30 m 
Veeseadus § 26; 
Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded § 3, 9. 
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Piirang Selgitus Piirangu ulatus Piirangu määrang / määrangu alus Õiguslik alus 

MUINSUSKAITSE 

Kultuurimälestis 
kinnismälestise 
kaitsevöönd 

50 m  

(kui ei ole määratud 
teisiti) 

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

Muinsuskaitseseadus § 3, 24, 25, 26. 

 

Piirang Selgitus Piirangu ulatus Piirangu määrang / määrangu alus Õiguslik alus 

LOODUSKAITSE 

Looduse kaitse 

looduskaitseala, 
maastikukaitseala, 
hoiuala (Natura 2000 
ala), püsielupaik 

määratud ala, sh määratud 
vöönd (sihtkaitsevöönd, 
piiranguvöönd) 

Määratud ala, sh määratud vöönd. 
Looduskaitseseadus § 4, 27, 28, 30, 31, 
32, 50, 51 

looduse/maastiku 
üksikobjekt 

50 m 
Määratud kaitsevöönd üksikelemendi ümber, 
tavaliselt 50 m kui kaitse alla võtmisel ei 
sätestata teisiti. 

Looduskaitseseadus § 11, 44, 68 

 

Piirang Selgitus Piirangu ulatus Piirangu määrang / määrangu alus Õiguslik alus 

KALMISTU 

Kalmistu 
rahuvöönd 

kalmistu kaitsmine müra 
eest 

50 m Kalmistu välispiir. Kalmistuseadus § 4 

 

Piirang Selgitus Piirangu ulatus Piirangu määrang / määrangu alus Õiguslik alus 

VÄLISPIIR 
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Piirirahu vöönd 

Piirirahu häirivate tege-
vuste kirjaliku kooskõlas-
tamise kohustus Politsei- 
ja Piirivalveametiga  

vähem kui 5 km 

Kaugus välispiirist. 

Piirirahu häirib igasugune tegevus, mille mõju võib 
ulatuda üle välispiiri või takistada välispiiri valvamist 
(lõhkamistööd, õppused, võistlused, ajujahid ja muud 
üritused).  

Piirirežiimi eeskirja kinnitamine punkt 
52. 
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LISA 4. MUINSUSKAITSEAMETI POOLT TÄPSUSTATUD ARHEOLOOGIAOBJEKTIDE 
NIMEKIRI JA SKEEM 

Järgnevalt on toodud Meremäe vallas teadaolevate objektide nimekiri. Number loetelus 

vastab objekti numbrile väljavõtetel üldplaneeringu kaardist ja joonisel 15. 

1. Asulakoht Obinitsa 

Koordinaadid: X 6412869.16 Y 704767.83 

Kinnistu: Tarro (46001:001:1391), Edu (46001:001:0308), Sarapuu (46001:001:1400), 
Kuhja (46001:001:1070), Tsõõri (46001:001:0102) 

Leitud: M. Aun, K. Kihno, A. Kiristaja, A. Hõrn, A. Unt, A. Kikkas ja M Piho Setumaa 
inspektsioonil 21.IX.1997 

Asukohakirjeldus: Tuhkavitsa oru läänekaldal, pea kogu külasüdame alal 

Leiud: SK (savinõukillud), tulekivi (killud), kvarts (killud), luud (killud) 

2. Püha mets Obinitsa Jumalapedäjä  

Koordinaadid: X 6413064.9 Y 704742.5 

Kinnistu: Külakeskuse (46001:001:0352) 

Asukohakirjeldus: Obinitsa kirik-koolimaja juures. 

3. Kivirist Viro kivirist (Palandõ kivirist) 

Koordinaadid: X 6406772.8 Y 705442.7 

Kinnistu: Kirsi (46002:002:0069) 

Asukohakirjeldus: Lagunenud tsässona varemetes, teepoolse seina ääres 

Märkused: 1m kõrgune, 15 cm paksune paekivist kivirist, mille haarad lähevad 
kolmnurkselt laiemaks; esiküljel kirikuslaavi tähtedega kirjad ja ligatuurid. 

4. Asulakoht Meremäe  

Koordinaadid: X 6405790.89 Y 705751.59 

Kinnistu: Paju (46002:003:0090) 

Leitud: leiud korjatud 1999. ja 2000. aastal, A. Kiristaja, A. Hõrn, P. Laanoja, M. Kiudsoo 
ja P. Kattai 

Asukohakirjeldus: Meremäe alevikus, staadioni lõunaotsa all, vahetult lõunasse jääva 
põllu servas, teest lõunas. 

Leiud: SK (kedrakeraamika), savitihend, helmes (klaas, sinine), šlakk, münt (5 kopikat 
1941) 

5. Asulakoht Meremäe kiviaja asulakoht  

Koordinaadid: X 6405748.02 Y 705753.24 

Kinnistu: Paju (46002:003:0090) 

Leitud: A. Kiristaja, V. Rannaste, M. Kiudsoo ja P. Kattai 

Asukohakirjeldus: Staadionist vahetult lõunas oleval põllul, Vastseliina - Petseri teest ja 
vallamajast 200 m lõunas, allikakohast ja sulglohust põhjas, Hillakeste - Vaarkali teest 
idas. End Hil´l´akeste küla Vilge talu nr 168 põllul 

Leiud: kõõvits (tulekivi), tulekivi, kvarts, lihvimiskivi (ktk) 

6. Asulakoht Serga kalmetemäe asulakoht  
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Koordinaadid: X 6405938.35 Y 706920.54 

Kinnistu: Kalmu (46002:003:0140) 

Leitud: A. Hõrn, K. Kihno, A. Kikkas, A. Kiristaja, A. Unt, 21.IX.1997 

Asukohakirjeldus: Külakalmistu lääne- ja põhjaküljel, Vahtseliina - Petseri mnt-st ca 50 
m põhjas, kalmistust 10 m läänes. 

Leiud: SK (savinõukillud), kvarts (killud), šlakk, luu (kild). 

Muinsuskaitseametile teada olevad arheoloogilised objektid: 

7. Pärimus puu Obinitsa Lautsipetäi  

Koordinaadid: X 6412914.01 Y 704894.28 

Kinnistu: Kundi (46001:001:0117) 

Asukohakirjeldus: Obinitsast alla järve poole, paremat kätt. 

8. Kivirist Serga kalmetemäe kivirist  

Koordinaadid: X 6405936.04 Y 706966.06 

Kinnistu: Kalmu (46002:003:0140) 

Asukohakirjeldus: Petseri - Vastseliina teest põhja pool, Serga külast umbes pool 
kilomeetrit lõunas asuval kalmel. 

 

Joonis 15. Teadaolevad 
arheoloogiaobjektide 
paiknemine Meremäe vallas 
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LISA 5. MILJÖÖVÄÄRTUSEGA ASULAD JA KÜLATÜÜBID 

Järgnevalt on kokkuvõtlikult iseloomustatud Meremäe valla miljööväärtuslikke asulaid ja 

kirjeldatud esinevaid väärtusi. Miljööväärtuslik asula on allpool olevatel joonistel 
piiritletud oranži joonega.  

Väljavõtted kaartidest: vasakul verstakaart M 1:42000 (1893-1913); keskel NL topokaart 

M 1:25000 (1984); paremal Eesti põhikaart M 1:1000 (2013). 
 

Võmmorski - sumbküla 

Meremäe valla piiri ääres Piusa jõe kaldal Niitsiku - Võmmorski maantee ääres asuv 

sumbküla. Küla on esmakordselt minitud 1585-1587 Pihkva raamatutes (писцовые 

книги) (Kiristaja 2009, 217). Alal paikneb kinnismälestis - asulakoht (nr 13604), kus 2009 
aastal on viidud läbi arheoloogilised kaevamised (Lillak 2009). Uus tsässon rajatud 1999.  

Joonis 16. Võmmorski 

Küllätüvä - tänavküla 

Obinitsast kagusuunas paiknev tänavküla. Tähelepanuväärne on Küllätüvä kivitsässon -

plokkidest ehitatud hoone, ilmselt 1920. aastate keskpaik (Tiideberg 2009), on Setomaa 
kivitsässonatest suurim, taasavatud 1996. Küllätüvä külas on alles kolme ruumiga 
elumaja, mis on tänaseks päevaks Setumaa Eesti poolele jäävas osas küllaltki haruldane 

(Tiideberg 2009).23 

 

                                                                 
23 Üks küllaltki heas korras hoone on säilinud näiteks Meremäe vallas Vasla külas, teine Klistina külas ning 
kolmas Külätüvä külas, Misso vallas on alles veel üks väga halvas seisus kolmeruumiline elumaja Tiilike külas 
(Tiideberg 2009). 
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Joonis 17. Küllätüvä 

Tiirhanna - tänavküla 

Valla idaservas, vastu Eesti-Vene kontrolljoont paiknev Tiirhanna on näide lõpuni välja 

kujunemata tänavkülast. Iseloomulik on mitmest teest moodustuv tänavavõrk ja kindla 
peatänava puudumine (Tiideberg 2009). 

Joonis 18. Tiirhanna 

 

Uusvada - Pliia - tänavküla 

Uusvada küla on Tiirhanna kõrval teine näide lõpuni välja kujunemata tänavkülast. 

Iseloomulik on mitmest teest moodustuv tänavavõrk ja kindla peatänava puudumine. 
Uusvada tsässon on üks vanimaid (1698) (Tiideberg 2009). 
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Joonis 19. Uusvada - Pliia 

Tobrova – Lepä - sumbküla 

Obinitsast ca 5 km lõunas paiknev Tobrova on olnud Meremäe valla suurimaid 

sumbkülasid, kus 1928. a oli ligikaudu 30 talu. Leidub veel saviehitisi, mida Meremäe 
vallas paiguti esineb. Siin paikneb Luikjärve talu (Koplioja talu) - üks ilmekamaid seto talu-
arhitektuuri näiteid, väheseid terviklikult säilinud piirkonnale omaseid kinnise õuega 

kindlustalusid. Petserimaal on esinenud ka rehehooneid, millel rehetoa esiseinas oli kaks 
ust: alumiselt pääses rehetuppa ning ülemisest uksest otse partele. Võimalik, et 
samasugused rehehooned on olnud ka Tobrova külas Otsa talus (Tiideberg 2009). 

Joonis 20. Tobrova-Lepä 
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Vinski - tänavküla 

Valla idaservas, vastu kontrolljoont paiknev Vinski tänavküla on paljuski sarnane Tiirhanna 

külaga. Erinevalt Tiirhannast on eristatav kindel peatänav. 

Joonis 21. Vinski 

Merekülä - tänavküla 

On (olnud) Meremäe valla üks klassikalisemaid tänavkülasid. Jälgitavad on veel kolme- ja 

kaherealised õued. Kui rehi paikneb taluhoonetest eemal, asub see tavaliselt talu taga, 
seevastu Merekülä külas Ala-Mäe talu rehi asus just teepoolsel küljel (Tiideberg 2009). 

Petserimaal on esinenud ka rehehooneid, millel rehetoa esiseinas oli kaks ust: alumiselt 

pääses rehetuppa ning ülemisest uksest otse partele. Võimalik, et samasugused 
rehehooned on olnud ka Merekülä küla lagunenud talus. Esimene hoone on küll osaliselt 

ümber ehitatud ja viimane hoone on küllaltki lagunenud, kuid mõlema rehetoa esiseinas 
on näha kaks ukseava, mis on kindlasti algupärased (Tiideberg 2009). 

Joonis 22. Meremäe 

Miikse - hajaküla 

Miikse on onud Setomaa üks tüüpilisi hajakülasid. Esimese Eesti Vabariigi lõpus oli siin 35 

talu (Tiideberg 2009). Tähelepanuväärsed objektid: Miikse õigeusu kirik, Jaankivi. Ise-
loomulikult paikneb Miikse asulakoht (nr 13537) väikese oja kaldal. 

K. Tiideberg kohtas oma uurimistöö käigus Miikse külas Kuuse talus ühte väikseimat aita – 

aidapõranda pindala on 14 m². Ait on viilkatusega ümarpalkhoone, mille sissepääs 
paikneb hoone küljel. Aidamade puudub. Omaniku sõnul on ait üle 100 aasta vana 

(Tiideberg 2009). 
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Miikse küla Oja talu rehehoone esindab oma mõõtudega Setomaa rehehoone keskmisi 

väärtusi, milleks on: hoone pikkus 17 m, laius 7 m, seinte kõrgus 3,3 m (Tiideberg 2009). 

Joonis 23. Miikse 
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LISA 6. ROHELISE VÕRGUSTIKU TUUMALADE KIRJELDUS 

Järgnevas tabelis on toodud Meremäe vall haldusterritooriumil tervikuna või osaliselt 

paiknevate tuumalade kirjeldused. Järjekorra number tabelis vastab numbrile joonisel 24. 

Tabel 20. Võru maakonna rohevõrgustiku tuumalad  

Jrk 
nr 

Indeks  Järk  Nimetus 

Pindala 
Eestis 
kokku/ 
Võrumaal 
km2 

Kirjeldus 

11. T3 8 Tsumba  32,1/12,5 

Tuumala asub Võrumaa ja Põlvamaa piiril (Põlvamaal 
nimetusega Piusa-Karisilla). Tuumalal asub Piusa-Võmmorski 
hoiuala (Natura 2000 loodusala), Põlvamaal lisaks Piusa 
koobastiku LKA (Natura 2000 loodusala). Piusa jõe kaldaid 
katavad niidud. Esineb mitmete kaitstavate liikide elupaiku (sh 
lõhejõed) ja kasvukohti. Siin suubuvad Piusa jõkke Tilana ja 
Obinitsa oja ning Tuplova jõgi. Põlva maakonnas Tuderna oja. 
Metsadest esinevad valdavalt sega- ja okasmetsad. Tuumala 
poolitab ida-läänesuunaliselt kulgev Valga-Petseri raudtee 
(Põlva maakonnas). 

20. T3 8 Viitka 11,6 

Tuumala paikneb vastu Venemaa piiri. Ala moodustavad 
valdavalt sega- ja okasmetsad, põhjapoolses osas riigimets. Alal 
asub kaitstav Vastseliina lehisepuistu ja kaitstava liigi elupaiku. 
Vastseliina lehisepuistuga piirnev elupaik on seotud liikumis-
piiranguga. Siin leidub väikeseid järvi (Vanigõjärv, Tserebi, 
Põrstõ) ja lumpe. Lõunapoolses osas põllumaid ja minimaalne 
hajus asustus. 

24. T3 8 Rokina 14,5 

Tuumalal asub osa Piusa jõe ürgoru MKA-st (Natura 2000 
loodusala), ala idapoolses osas Suursoo piirkonnas on inven-
teeritud Natura elupaiku. MKA Härma sihtkaitsevööndis 
liivakivipaljanditel on liikumispiirang. Ala katavad valdavalt 
okasmetsad. Asustus praktiliselt puudub. 

Joonis 24. Rohelise võrgustiku tuumalad 
Meremäe vallas 
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LISA 7. ELEKTRIVARUSTUS 

Käesolevas lisas on toodud Elektrilevi OÜ poolt esitatud täiendav teave Setomaa 

ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringule. 

Elektrivõrgud 

Setomaa valdasid varustatakse elektriga (sõltuvalt valla asukohast piirkonnaalajaama 

suhtes) Ruusmäe 110/10 kV, Vastseliina 35/10 kV, Lepassaare 35/20/10 kV, Värska 35/10 
ja Räpina 35/10 kV piirkonnaalajaamast.  

Kui Misso, Meremäe ja Mikitamäe valdade 10 kV toiteliinid on enamuses vastava 

piirkonnaalajaama 10 kV fiidrite lõpuosad, siis Värska vallas asuvad suuremad 

tarbimisvõimsused ja planeeritav tööstusala Värska 35/10 kV piirkonnaalajaama lähedal. 

Meremäe üldplaneeringu funktsionaalseid seoseid kajastaval kaardil on kujutatud 

elektriliinid ja alajaamad pingega alates 35 kV. Üldplaneeringu kaardil on kajastatud 
täiendavalt 10 kV elektriliinid ja alajaamad. Elektrilevi 10-20 kV võrkude ja alajaamade 
paiknemine Meremäe vallas on toodud joonisel 25. 

Joonis 25. Elektrilevi 10-20 kV 
võrkude ja alajaamade 
paiknemine Meremäe vallas  
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Varustuskindlus 

Elektrilevi varustuskindluse piirkondade liigituse järgi kuulub Setomaa kesktihe ja haja 

varustuskindluse piirkonda (vt joonis 26). 

Joonis 26. Varustuskindluse piirkonnad Meremäe vallas. Kollane värvitoon tähistab kesktihedat ja 
roheline hajapiirkonda. 

Varustuskindluse piirkondade põhimõttelised erisused on järgmised: 

Kesktihe piirkonnas rakendatakse valdavalt keskpinge (6-20 kV) võrgu ringtoiteskeeme 

ning haja piirkonnas on suurem osakaal radiaalliinidel.  

Keskpinge elektrivõrgu plaanimisel määratletakse tüviliinid ja lähtutakse nende arengu 

prioriteetsusest. Liitumised tüviliinidel tagavad kõrgema varustuskindluse kui liitumised 
haruliinidel. Tüviliinid suunatakse läbi asulate. 

Haja varustuspiirkonnas jäävad valdavalt õhuliinid alles, varustuskindluse parendamiseks 

asendatakse paljasjuhtmeid isoleeritud juhtmetega ja teostatakse täiendavalt fiidri 
automatiseerimisi, mis tõhustab rikkekoha lokaliseerimist ja elektrivarustuse taastamist. 

Käesoleval ajal on Setomaa Võru maakonna keskmine aastane katkestuste kogukestus ca 

270 minutit ja Põlva maakonna osas ca 254 minutit kliendi kohta(SAIDI). Arvestades 
valdavalt hajapiirkonnas oleva elektrivõrgu oludega (sh metsaalade rohkus) on Eesti 
vaates tegemist hea SAIDI tasemega.  

Olemasolevad elektriliinid kulgevad põhiliselt metsastunud alal, põhiline rikke allikas on 

puude/okste murdumine liinidele ja juhtme katkemine. Rikete likvideerimisel pikkade 
vahemaade ja metsaaladele raskesti ligipääsetavuse tõttu, tuleb piirkonna tarbijatel 
mõelda omapoolse elukorralduse toimimisele pikema elektrikatkestuse korral. 
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Koormuste prognoos piirkonnas 

Setomaal on kokku ca 3 660 klienti ning aasta tarbimine 13,01 GWh. 

Setomaa suurimad elektrienergia tarbijad on valdade keskasulad, tootmisettevõtted, 

puhkemajanduse ettevõtted ja piiripunktid. Koormuste kasv sõltub majanduse arengust ja 
uute suurtarbijate lisandumisest. 

Lähtuvalt lähiaastate koormusprognoosist ei ole olemasolevate  piirkonnaalajaamade  

trafode vahetust ette nähtud. 

Setomaad varustavates piirkonnaalajaamades ei ole vaba võimsust täiendavate suur-

liitumiste jaoks. Piirkonnaalajaamades on suurliitumise korral vajalik trafode vahetus. 

Uute energiamahukate tootmisettevõtete asukoha valikul tasub elektrivõrguga liitumise 

kulude optimeerimise eesmärgil eelistada olemasolevate piirkonnaalajaamade lähedust. 
Juhul, kui uus liitumine elektrivõrguga tingib ümberehitustööd piirkonnaalajaamas ja/või 
uue liitumise Elering AS-ga, on liitumise prognoositav valmimise tähtaeg kolm aastat. 

Üldplaneeringuga on määratud tootmisalasid T1 ja T2, kus on võimalik tarbimise 

suurenemine.  

Kavandatud alad asuvad enamasti kesktiheda varustuspiirkonna alal.  

Madalpingevõrgus olevate või uute liitujate jaoks on tähtsad 10/0,4 kV alajaamade 

asukohad, mis on olulised varustuskindluse tagamisel ja kulude arvestamisel uute 
liitumiste ja tarbimistingimuste muutmise korral. 

Tulevikuvaates 2030+ on planeeritud 35 kV õhuliinide rekonstrueerimine 110 kV pingele ja 

piirkonnaalajaamade asendamine 110 kV alajaamadega. 

Elektrivõrgu 35 kV 110 kV-le pingele üleviimisel Lõuna-Eestis on vajalik Vastseliina ja 

Lepassaare piirkonnaalajaamade vahel uue 110 kV õhuliini ehitamine (uus trassivajadus, 
mis TP ala otseselt ei puuduta). 

Pinge tõstmiseks olemasolevas trassikoridoris, kui õhuliini kaitsevööndi ulatus säilib (35 kV 

pinge üleviimisel 110 kV pingega õhuliiniks), tuleb koostada tehniline projekt, teema-
planeeringu koostamise vajadus puudub. Kui rekonstrueerimisplaanide täpsustamisel 
selgub vajadus muuta trassikoridori asukohta, tuleb koostada trassikoridori asukohta 

määrav teemaplaneering. Olemasolevate piirkonnaalajaamade ümberehitamisel 
detailplaneeringu nõuet ei rakendata. 

Võrgu ehitustegevus teemaplaneeringu alal 

Antud planeerimisperioodi (kuni 2030 a) jooksul tegeleb Elektrilevi OÜ TP alal järgmiselt:  

10-35 kV võrgu osas valdavalt olemasoleva võrgu ning piirkonnaalajaamade hoolduse ja 

remondiga:  

2014.a rekonstrueeriti Lepassaare 35/10 alajaama 10 kV jaotla,  

2015.a aastal rekonstrueeritakse Vastseliina 35/10 alajaama 10 kV jaotla, 

2015-2016.a on rekonstrueerimisel Värska 35/10 10 kV jaotla.  
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10 kV võrgu osas teostatakse elektrivõrgu parendamisel eelkõige kesktiheda varustus-

piirkonna toitefiidrite töökindluse tõstmist ja automatiseerimise lahendusi: 

2015-2016.a Vastseliina-Luhamaa 10 kV fiider, 

2015-2016.a Värska-Saatse 10 kV fiider.  

Uute liinide paiknemise määratlemisel lähtutakse elektrienergia varustuskindluse 

piirkondade nõuetest võrgukooslusele, kus on arvestatud võimalikke riske varustus-
kindlusele ja mõjusid keskkonnale. Liinitrasside valikul on määrava tähtsusega liinide 
ehituse ja hilisema käidu ning võimalike riketega seotud kogukulude minimeerimine. 
Eelistatult paigaldatakse liinid avaliku kasutusega maadele (nt teemaale, kergliiklusteede 
äärde).  

Kesktihedas varustuskindluse piirkonnas ehitatakse uued 0,4-20 kV liinid eelistatult maa-

kaabelliinidena. Haja varustuskindluse piirkonnas on valdavalt õhuliini võrk ning see jääb 
alles ka tulevikus. 

Elektrivõrguga liituvate uute objektide või olemasolevate tarbimistingimuste muutmise 

korral lahendatakse elektrivarustus detailplaneeringute ja tööprojektidega. 

Tulenevalt sellest, et ca 3 % Värska ja Meremäe vallas, 4% Misso vallas ja 6 % Mikitamäe 

vallas asuvates Elektrilevi liitumispunktides tarbimine täielikult puudub, võib tulevikus 
osutuda otstarbekaks mõnes piirkonnas võrgu rekonstrueerimise käigus võrgu mahtu 
vähendada. 

Maakasutus 

Elektriliinide ja 6-20 kV alajaamade rajamistel sõlmitakse maaomanikega isikliku kasutus-

õiguse lepingud. 

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord on sätestatud 

majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega. 

Metsatrasside 0,4-20 kV õhuliinidele isoleerjuhtmete paigaldamisega tekib Elektrilevi OÜ-l 

võimalus vähendada trassiraie mahtu. 
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LISA 8. TIHEASUSTUSEGA ALADE TÄPSUSTAMINE 

Joonis 27. Tiheasustuse täpsustamine Meremäe küla keskuses. Tiheasustusega ala on piiritletud 
punase joonega. Üleval väljavõte 1999. aastal kehtestatud üldplaneeringust, all väljavõte 
käesolevast üldplaneeringust.   
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Joonis 27. Tiheasustuse täpsustamine Obinitsa küla keskuses. Tiheasustusega ala on piiritletud 
punase joonega. Üleval väljavõte 1999. aastal kehtestatud üldplaneeringust, all väljavõte 
käesolevast üldplaneeringust  


