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Saikla küla Lapi detailplaneeringu vastuvõtmine 
     

Orissaare Vallavolikogu 28.04.2017. a otsusega nr 155 „Detailplaneeringu algatamine ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ algatati detailplaneering Saikla 

külas asuvatel katastriüksustel Lapi detailplaneeringuna. Vallavolikogu 15.06.2017. a 

otsusega nr 175 „Saikla küla Lapi detailplaneeringuala suurendamine“ suurendati 

planeeringuala, muutmata planeeringu eesmärke. Planeeringuala suurus on 4,66 ha. 

Planeeringu algatajaks ja huvitatud isikuks on OÜ Novara (10975056, Saikla küla). 

Orissaare Vallavalitsuse 16.05.2017. a korraldusega nr 80 „Lapi detailplaneeringu 

lähteülesande kinnitamine“ kinnitati planeeringu lähteülesanne. Keskkonnamõjude 

strateegilist hindamist algatatud ei ole. 

Planeeringu eesmärk: Lapi katastriüksuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks, ehitusõiguse 

määramine ning juurdepääsutee ja liikumisvõimaluste määramine. Detailplaneeringuga  

muudetakse Orissaare Vallavolikogu 21.12.2009. a otsusega nr 13 kehtestatud Orissaare 

aleviku ja Orissaare valla sisemaa üldplaneeringut, kus planeeringuala maakasutuse 

juhtotstarbeks Lapi katastriüksusel 55001:001:0958 on maatulundusmaa ja ala asub 

väärtuslikul põllumaal.  

Planeeringu tulemusel liidetakse neli katastriüksust üheks ning sihtotstarbeks määratakse 

tootmismaa 95% ja ärimaa 5%. Planeeringuga laiendatakse üldplaneeringus toodud 

tootmismaa piire Lapi katastriüksuse ulatuses ning lubatakse väärtusliku põllumaa kasutamine 

ettevõtluse arendamiseks. Lapi katastriüksusel olev väärtuslik põllumaa on olnud haritava 

maana kasutusest maas mõned aastad. 

 

Detailplaneeringu koostajaks on DP Projektbüroo OÜ, kes on esitanud detailplaneeringu 

vastuvõtmiseks. Planeering on kooskõlastatud Maanteeameti, Maa-ameti, Päästeameti ja 

Keskkonnaametiga. Kooskõlastamisel tehtud ettepanekud planeeringu lahenduse 

parandamiseks on sisse viidud ja täiendavalt kooskõlastatud ettepaneku tegijatega.  

Planeeringumaterjalid on avalikustatud valla kodulehel https://www.orissaare.ee/lapi ja 

paberkandjal Orissaare Vallavalitsuses. 

Võttes aluseks ehitusseadustiku § 12 lõike 2 ja planeerimisseaduse §-d 133 – 135,  

 

Saaremaa Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e: 

 

1. Võtta vastu Saikla küla Lapi detailplaneering ja suunata avalikule väljapanekule. 

 

2. Planeeringu avalik väljapanek toimub 21. detsembrist 2017. a kuni 22. jaanuarini 

2018. a Orissaare Vallavalitsuse ruumides tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.30.  
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3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja seda on võimalik vaidlustada vaide korras 

kuni 31. detsembrini 2017. a Orissaare Vallavalitsuses (Kuivastu mnt 33, 94601 

Orissaare alevik) ja alates 1. jaanuarist 2018. a Saaremaa Vallavalitsuses (Tallinna 10, 

93819 Kuressaare) või Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajas (Rüütli 19, Pärnu 

80010) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Madis Kallas       (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem       Anne Saar 

        Orissaare vallasekretär 
 

 

Saata:  ovv@orissaare.ee     

  margus.pikkor@orissaare.ee   

 luxhut@gmail.com  
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