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Saaremaa Vallavolikogu     

29.08.2019. a otsusele nr 1-3/97 

 

SELETUSKIRI 

Saaremaa Vallavolikogu otsuse „Metsa-Simmu detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ eelnõu juurde 

 
 

1. Õigusakti vastuvõtmise põhjendused 

1.1. Olemasolev olukord 

Detailplaneeringu ala hõlmab Võhma külas Metsa-Simmu katastriüksust (katastriüksuse tunnus 

48301:006:0435, pindala 6,53 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Katastriüksus on 

hoonestamata metsamaa, juurdepääs alale on võimalik Pahapilli – Panga riigimaanteelt nr 21127.  

Planeeringuala piirneb maatulundusmaa sihtotstarbe ja 100% metsamaa kõlvikuga 

katastriüksused: Pihlametsa (katastriüksuse tunnus 48301:006:0279), Viiese (katastriüksuse 

tunnus 48301:006:0407), Vana-Laasi (katastriüksuse tunnus 48301:006:0404), Vanakitu 

(katastriüksuse tunnus 48301:006:0514) ja Vana-Sutsi (katastriüksuse tunnus 48301:006:0122). 

Planeeringuala piirneb Pahapilli-Panga tee katastriüksusega (katastriüksuse tunnus 

48301:006:0473), seega katastriüksus asub riigimaantee kaitsevööndis. Üle maantee on samuti 

maatulundusmaa ja metsamaa kõlvikuga katastriüksused.  

Lähimad elukondlikud hooned asuvad Saadu katastriüksusel (katastriüksuse tunnus 

48301:006:00819), mis on Metsa-Simmu katastriüksusest u 470 m kaugusel. 650 m kaugusel 

asuvad Põlma katastriüksuse (katastriüksuse tunnus 48301:006:0379) elukondlikud hooned.  

Lähim hoiuala (Küdema lahe hoiuala) asub planeeringualast u 3,3 km kaugusel ja lähimad Natura 

2000 võrgustikku kuuluvad alad (Küdema lahe linnu- ja loodusala) u 3,1 km kaugusele.  

 

1.2. Kehtiv üldplaneering 

Planeeringuala asub Mustjala Vallavolikogu 29.04.2011 otsusega nr 14 kehtestatud Mustjala 

külade üldplaneeringu (edaspidi nimetatud üldplaneering) alal. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt 

asub Metsa-Simmu maaüksus maatulundusalal. Ala piirneb ida suunast üldplaneeringujärgse 

reserveeritud tootmisalaga T3 (olemasolevad ja kavandatavad tootmisalad) ning 

maatulundusaladega. Maatulundusala kehtiva üldplaneeringu järgi on käsitletav kui senist 

kasutamisotstarvet säilitav ala (valdav maakasutus on maatulundusmaa). Detailplaneeringuga 

soovitakse planeerida elektrituulikut, mille eesmärk on energia tootmine ja mis tähendab, et 

soovitakse muuta ala senist maatulunduslikku maa kasutamisotstarvet tootmisalaks. Vastavalt 

üldplaneeringu seletuskirja peatükile 2.1.3 tohib tootmisaladele ehitada kehtestatud 

detailplaneeringu alusel. Seega on detailplaneeringu algatamine vajalik tulenevalt 

planeerimisseaduse (edaspidi nimetatud PlanS) § 125 lg 2 ja Mustjala külade üldplaneeringust 

ning algatatavat detailplaneeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut 

maa juhtotstarbe suhtes.  

PlanS § 142 lõike 2 kohaselt kohaldatakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut 

sisaldava detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust, 

koostööle ja kaasamisele kohaldatakse detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõudeid. PlanS § 

77 lõike 1 kohaselt algatab üldplaneeringu kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega, § 86 lõike 1 

kohaselt teeb üldplaneeringu vastuvõtmise otsuse kohaliku omavalitsuse volikogu ning PlanS § 91 

lõike 1 kohaselt kehtestab üldplaneeringu kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega. Seega ka 

üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Saaremaa 

Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus. 
 

1.3. Kehtiv detailplaneering 

Alal puudub kehtiv detailplaneering. 

 



1.4. Planeeringu lahendusettepanek 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse määramine ühe elektrituuliku rajamiseks 

(max võimsus 2 MW, max absoluutkõrgus 110 m); katastriüksuse sihtotstarbe muutmine; 

tehnovõrkude, juurdepääsu ja muu taristu planeerimine; keskkonnatingimuste seadmine 

planeeringuga kavandatu elluviimiseks; seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja 

servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala suurus on u 6,5 ha ning detailplaneeringu nimetus 

on Metsa-Simmu detailplaneering.  
Detailplaneeringu algatamine on vajalik PlanS § 126 lõikest 2 ja üldplaneeringust tulenevalt, kuna 

üldplaneeringuga määratud maatulundusala juhtotstarve tuleb muuta tootmisala juhtotstarbeks ja 

tootmisaladele tohib ehitada kehtestatud detailplaneeringu alusel.  

Alale on juurdepääs  Pahapilli – Panga maanteelt. Täpsem ehitusõigus, tehnovõrkude ja -rajatiste 

lahendus ning liikluskeem lahendatakse detailplaneeringuga.  
 

1.5. Detailplaneeringu eskiisi menetlus 

Huvitatud isik esitas 08.01.2019 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Metsa-Simmu katastriüksuse 

detailplaneeringu algatamiseks (taotlus registreeritud Saaremaa Vallavalitsuse 

dokumendihaldussüsteemis  08.01.2019 kirja nr 5-2/168-1 all).  
Detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiislahendusega vaadati läbi Saaremaa Vallavalitsuse 

ehitus- ja planeerimisosakonna ning keskkonnaosakonna poolt.   

Saaremaa Vallavalitsus analüüsis detailplaneeringu taotlusega soovitud maakasutuse juhtotstarbe 

muutmist ja tootmisala sobivust planeeringuala ümbruskonda. Saaremaa Vallavalitsus leiab, et 

läbi detailplaneeringu koostamise on võimalik kaaluda Metsa-Simmu katastriüksuse seni 

maatulundusmaa sihtotstarbega alale tootmismaa sihtotstarbe ja tuulegeneraatori planeerimist, 

kuna planeeringuala piirneb üldplaneeringuga reserveeritud tootmisalaga T3 ning elamud asuvad 

planeeringualast ca 500 m kaugusel. Detailplaneeringulahenduse väljatöötamise raames koostatav 

mürahinnang näitab, kas tuulegeneraatori tekitatav müra vastab keskkonnaministri 16.12.2016 

määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja 

hindamise meetodid“ kehtestatud müranormidele ning kas elamute juures on tagatud müra piir- ja 

sihtväärtused. Vajadusel tuleb detailplaneeringu koostamise käigus välja töötada müra 

leevendavad meetmed.         

Vastavalt PlanS 128 lõikele 4 pikendas Saaremaa Vallavalitsus 22.01.2019 kirjaga nr 5-2/168-2 

detailplaneeringu algatamist 90 päevani selle algatamise taotluse saamisest arvates, kuna vastavalt 

PlanS § 142 lõikele 6 tuleb koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning 

kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust. 

Enne detailplaneeringu algatamise taotluse tegemist esitas OÜ Adepte 30.11.2018 

projekteerimistingimuste taotluse tuuliku püstitamiseks Metsa-Simmu katastriüksusele. Saaremaa 

Vallavalitsus keeldus 31.12.2018 projekteerimistingimuste väljastamisest otsusega nr 

1812902/00241 ehitusseadustiku § 32 punkt 2 alusel, kuna projekteerimistingimuste taotlus ei 

vasta üldplaneeringule. OÜ Adepte esitas 30.01.2019 Tallinna Halduskohtule kaebuse, milles 

taotles Saaremaa Vallavalitsuse otsuse nr 1812902/000241 tühisuse ja õigusvastasuse tuvastamist 

(või alternatiivselt selle otsuse tühistamist) ning OÜ Adepte poolt esitatud 

projekteerimistingimuste taotluse uueks läbi vaatamiseks kohustamist. Saaremaa Vallavalitsuse 

peatas seepeale 28.02.2019 kirjaga nr 5-2/168-3 detailplaneeringu algatamise taotluse menetluse 

kuni kohtuotsuse tegemiseni. Tallinna Halduskohus oma 16.04.2019 otsusega jättis OÜ Adepte 

kaebuse rahuldamata ja Saaremaa Vallavalitsus jätkas detailplaneeringu algatamise taotluse 

menetlust. OÜ Adepte esitas apellatsioonkaebuse, mis on hetkel menetluses. 
    
26.06.2019 on sõlmitud kolmepoolne haldusleping Saaremaa Vallavalitsuse, huvitatud isiku ja 

(detailplaneeringu koostaja) vahel.  

 

1.6. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 

Vastavalt PlanS § 142 lõikele 6 tuleb üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisel 

koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning kaaluda keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamise vajalikkust. 



Saaremaa Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu (käesoleva otsuse Lisa 3) põhjal seisukohal, et 

detailplaneeringuga kavandataval tegevusel ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju, kuna 

kavandatav tegevus ei ületa eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust, sellel puudub oluline 

kumulatiivne mõju, see ei sea ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara. 

Keskkonnamõju strateegilise eelhindamise tulemusel jõudis Saaremaa Vallavalitsus järeldusele, et 

keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole põhjust algatada.  

Saaremaa Vallavalitsus edastas vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) § 33 lõikele 6 Keskkonnaametile 08.02.2019 kirjaga nr 8-

5/857-1 käesoleva otsuse eelnõu koos lisadega seisukoha saamiseks. Keskkonnaamet oma 

07.03.2019 kirjas nr 6-5/19/39-2 seisukohal, et lähtudes planeeringu eesmärkidest, planeeringuala 

keskkonnatingimustest ja koostatud KSH eelhinnangust ei kaasne teadaoleva informatsiooni alusel 

planeeritava tegevusega eeldatavalt KeHJS § 2² mõistes olulist keskkonnamõju 

looduskeskkonnale ning seetõttu ei ole KSH algatamine eeldatavalt vajalik. 

 

1.7. Lähteseisukohtade kohta seisukoha küsimine 

Saaremaa Vallavalitsus küsis 30.04.2019 kirjaga nr 5-2/2883-1 PlanS § 81 lõike 1 alusel 

detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta ettepanekuid. Oma seisukohad lähteseisukohtade 

täpsustamiseks esitas Maanteeamet 20.05.2019 kirjaga nr 15-2/19/21201-2, mille alusel 

lähteseisukoht täpsustati järgmiselt:  

1. Planeeringu joonistele kanda EhS § 71 kohane teekaitsevöönd ja kirjeldada sellest tulenevaid 

piiranguid maakasutusele seletuskirjas.  

2. Kanda joonistele planeeritud objektide kaugused riigitee katte servast, sh elektrituulik, 

tehnorajatised jms.  

3. Riigitee kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1, sh on 

keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest 

piirangutest võib kõrvale kalduda Maanteeameti nõusolekul vastavalt EhS § 70 lg 3. Majandus- 

ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisa „Maanteede 

projekteerimisnormid“ (edaspidi normid) jaotise 8.2 lõike 2 alusel kavandada elektrituulik 

riigitee katte servast kaugemale, kui on selle masti ja tiiviku kogukõrgus.  

4. Planeeringus tuleb kasutada riikliku teeregistri (http://teeregister.riik.ee) põhiseid teede 

numbreid ja nimetusi.  

5. Planeeringus käsitleda kavandatava tegevuse vastavust kõrgematele arengudokumentidele ning 

planeeringulahendus siduda kontaktalas paiknevate teiste planeeringute ja teeprojektide 

lahendustega.  

6. Juurdepääs kinnistule kavandada km 2,78 olemasoleva mahasõidu kaudu või planeerida uus 

mahasõit kinnistu põhjanurka km 2,59.  

7. Planeeringus (joonistel, seletuskirjas) käsitleda mahasõidu nähtavuskolmnurka ja riigiteele 

vajalikku külgnähtavust ning vaba ruumi nõuet vastavalt normide punktile 5.2.7 ning tabelitele 

2.14 ja 2.17 lähtetasemel rahuldav. Nähtavuskolmnurgad peavad olema näidatud kitsendusi 

käsitleval planeeringujoonisel.  

8. Parkimine lahendada vastaval maaüksusel ning riigiteel parkimist, sh manööverdamist mitte ette 

näha.  
9. Planeeringu joonistel näidata planeeringualal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad 

tehnovõrgud ja muu taristu. Tehnovõrke ja nende kaitsevööndeid riigitee alusele maaüksusele 

mitte kavandada. Riigiteega ristuvate tehnovõrkude planeerimisel tuleb nende rajamine ette 

näha kinnisel meetodil.  

10. Planeeringus käsitleda ning näidata joonistel planeeringuala sademevete ärajuhtimise 

lahendused. Sademevett ei tohi juhtida riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu 

kuuluvatesse teekraavidesse. Põhjendatud juhul, kui teekraavidesse sademevete juhtimine on 

vältimatu, siis tuleb tagada truupide, kraavide läbilaskevõime ja muldkeha niiskusrežiim. 

Selleks tuleb hinnata arendustegevusest lisanduvaid vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide 

läbilaskevõimet.  

11. Maanteeamet ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks. 

Arendustegevusega seotud uue mahasõidu kavandamise jne korral on nende projekteerimine 

ning väljaehitamine KOV kohustus (PlanS § 131 lg 1).  



12. Planeeringu seletuskirjas märkida, et kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille 

koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Maanteeametile 

nõusoleku saamiseks. Tee ehitusprojekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik (EhS 

§ 24 lg 2 p 2). Riigitee ristumiskoha ümberehituse korral annab Maanteeamet nõuded projektile 

(EhS § 99 lg 3) ja väljastab riigitee aluse maaüksuse piires tee ehitusloa.  

13. Planeering kooskõlastada Maanteeametiga juhindudes PlanS § 124 lg 10 (planeeringu 

koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus).  

Saaremaa Vallavalitsus täpsustas lähteseisukohtades riigimaantee kaitsevööndis kavandatavate 

tegevuste lubatavust, muuhulgas tuleb tuulegeneraator kavandada riigimaanteest kaugemale, kui 

algatamise taotluses märgitud, ja planeeringu vormistamise nõudeid.   

 

Saaremaa Vallavalitsus küsis 07.02.2019 kirjaga nr 5-2/838-1 Kaitseministeeriumilt seisukohta 

detailplaneeringu algatamise kohta. Kaitseministeerium oma 06.03.2019 kirjas nr 12-1/19/635 

leidis, et taotluses toodud kõrgusega elektrituulik asetseks riigikaitselise ehitise otsenähtavusalas 

ning avaldaks seeläbi negatiivset mõju riigikaitselise ehitise töövõimele. Seega ei saa 

Kaitseministeerium anda oma kooskõlastust Metsa-Simmu detailplaneeringu algatamisele. 

Kaitseministeeriumi kooskõlastuse saamiseks on vajalik elektrituuliku kogukõrguse vähendamine 

tasemeni, kus elektrituulik ei asetse riigikaitselise ehitise otsenähtavusalas ning seeläbi on tagatud 

vastava riigikaitselise ehitise töövõime. Antud asukohas on vastavaks kõrguseks 85 m 

absoluutkõrguses laba tipukõrguseni.  

Huvitatud isik pöördus täiendavalt Kaitseministeeriumi poole ja oma 20.03.2019 kirjas nr                            

12-1/19/635 vastas Kaitseministeerium huvitatud isikule, et antud seisukoht elektrituuliku kõrguse 

kohta oli antud arvestades kogu kinnistu tervikpiirangut, mille puhul lähtutakse alati madalaimast 

piirangukõrgusest. 

Saaremaa Vallavalitsus küsis seepeale 30.04.2019 kirjaga nr 5-2/838-5 Kaitseministeeriumilt 

täiendavat seisukohta detailplaneeringu algatamise otsuse eelnõu ja lähteseisukohtade kohta, 

edastades ka detailplaneeringu algatamise taotluse juures olnud eskiislahenduse joonise. 

Kaitseministeeriumi 24.05.2019 kirjas nr 12-1/19/635 toodud hinnangu alusel võib 

detailplaneeringu eskiislahenduses esitatud asukohta püstitada kuni 110 m absoluutkõrguses (s.o 

maapinna kõrgus + elektrituuliku kogukõrgus (koos labadega)) elektrituuliku. Vastav 

kõrguspiirang on lähteseisukohtades kirjas.     

 

Saaremaa Vallavalitsus küsis 30.04.2019 kirjaga nr 5-2/2883-1 seisukohta veel Politsei- ja 

Piirivalveametilt, Lennuametilt ja Terviseametilt. Politsei- ja Piirivalveamet vastas 24.05.2019 

kirjas nr 2.1-3/12903-2, et ettepanekud puuduvad. Lennuamet vastas 30.05.2019 kirjas nr                            

4.6-8/19/1793-2, et Lennuamet ei ole vastu kõnealusele kinnistule elektrituuliku rajamisele. 

Terviseamet 17.05.2019 nr 9.3 1/19/2588-2 juhtis tähelepanu keskkonnaministri 16.12.2016 

määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja 

hindamise meetodid“ kehtestatud müranormidele. Keskkonnaamet oma 07.03.2019 kirjas nr                      

6-5/19/39-2 oli eelnevalt öelnud, et Keskkonnaametil puuduvad ettepanekud planeeringu 

lähteseisukohtade osas. 

 

2. Milliste õigusaktidega on küsimus reguleeritud 

Vastavalt PlanS 142 lõikele 2 kohaldatakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut 

sisaldava detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse kaalumist reguleerib keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus.  

 

3. Milliseid valla õigusakte on vaja kehtetuks tunnistada või muuta antud õigusakti 

vastuvõtmisel 

Õigusakti vastuvõtmisega ei ole vaja õigusakte kehtetuks tunnistada. Detailplaneeringu 

kehtestamisega muudetakse Mustjala Vallavolikogu 29.04.2011 otsusega nr 14 kehtestatud 

Mustjala külade üldplaneeringut maa juhtotstarbe osas. 

  

 



4. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja nende katteallikad 

Õigusakti vastuvõtmisega ei kaasne kulusid. 

 

Eelnõu on kavandatud menetleda volikogus ühel lugemisel. 

Eelnõu esitaja: valitsus 

Eelnõu kuupäev: 25.06.2019 

Eelnõu ja seletuskirja koostas: planeeringuspetsialist Kätlin Kallas  

Ettekandja: abivallavanem Jaan Leivategija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


