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detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise 

strateegilise hindamise vajalikkuse kohta 

Austatud Tiina Luks 

 

 

Küsisite Keskkonnaameti seisukohta Lilbi küla Moto, Laise, Mora ja Jurna detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta. Esitasite selleks Moto, 

Laise, Mora ja Jurna detailplaneeringu (edaspidi nimetatud detailplaneering) seletuskirja, 

asendiplaani, teemapargi plaani, detailplaneeringu algatamise otsuse koos lisadega, 

keskkonnamõjude eelhinnangu ja Lääne-Saare Vallavalitsuse korralduse eelnõu 

keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.  

 

Detailplaneeringu ala asub Saare maakonnas Lääne-Saare vallas ja hõlmab Lilbi külas Moto 

katastriüksust (43301:001:0620), Jurna katastriüksust (27003:001:0490) ja Mora katastriüksust 

(27003:001:0124) ning Upa külas Laise tee kinnistuid (27003:001:0810, 27003:001:0811, 

27003:001:0812, 27003:001:0813, 27003:001:0814, 27003:001:0815, 27003:001:0816, 

27003:001:0817, 27003:001:0818, 27003:001:0819, 27003:001:0820, 27003:001:0821, 

27003:001:0822, 27003:001:0124).  

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on detailplaneeringu alal ehitusõiguse, sihtotstarvete ja 

liikluskorralduse määramine ning keskkonnatingimuste määramine teemapargi rajamiseks. 

Selleks moodustatakse 3 krunti. Krundile pos 1 on kavandatud teemapark. Teemapargi alale on 

ette nähtud hooned siseatraktsioonide tarvis, toitlustuskohad ning teenindusruumid, samuti on 

alale planeeritud välisatraktsioonid (rajatised): veepark koos basseini ja liumägedega, laste 

liikluslinnak, ronimisseinad jne. Teemapark moodustaks sümbioosi ning funktsioneeriks koos 

Moto kinnistul (pos 2) asuva Suure Töllu puhkekülaga ühtse tervikuna. See osa Mora kinnistust, 

mis jääb väljaspoole teemaparki, liidetakse Jurna katastriüksusele (pos 3) ning sinna on 

ettenähtud looduslik haljasmaa. 

 

Keskkonnaamet on tutvunud meile esitatud dokumentidega. Koostatud eelhinnangus on leitud, 

et kavandataval tegevusel puudub oluline negatiivne keskkonnamõju ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamine pole põhjendatud.  

 

Lähtudes detailplaneeringuga planeeritavast teemapargist, alal ja selle lähiümbruses asuvatest 

loodusväärtustest, koostatud eelhinnangust ja eeldatavatest keskkonnamõjudest, leiab 

Keskkonnaamet, et detailplaneeringuga kavandatud ei avalda eeldatavalt olulist 
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keskkonnamõju ja ei ole vajadust algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. Lõpliku 

kaalutletud otsuse keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise 

kohta teeb keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi 

nimetatud KeHJS) § 34 lg 2 alusel strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja. 

Kui keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse või jäetakse algatamata KeHJS § 33 lg 

2 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise korral, lisatakse 

otsusele asjakohane põhjendus vastavalt KeHJS § 35 lg 3. 

 

Keskkonnaamet juhib tähelepanu sellele, et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise 

või algatamata jätmise otsus peab sisaldama KeHJS § 35 lg 5 nõutud andmeid. 
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