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Pöördusite Rahandusministeeriumi ettepanekul Maaeluministeeriumi poole, et teha koostööd 

Saaremaa valla Saikla küla Lapi detailplaneeringu põhilahenduse koostamisel. Detailplaneering 

hõlmab Lapi (55001:001:0958), Kõrtsi (55001:006:0561), Puidukoja (55001:006:0475) ja 

Saikla veski (55001:006:0244) katastriüksuseid, millest Lapi katastriüksus on maatulundusmaa 

sihtotstarbega ning ülejäänud katastriüksused on tootmismaad.  

 

Lapi katastriüksuse, mille pindala on 1,28 hektarit ja mis on registreeritud Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumassiivide registris (massiiv nr 44248856116), 

kohta on 2016. ja 2017. aastal makstud ühtset pindalatoetust. Lapi katastriüksusel on valdavalt 

haritav maa, mis on endise Orissaare valla üldplaneeringu alusel väärtuslik põllumaa. Seetõttu 

on Lapi detailplaneering üldplaneeringut muutev.  

 

Maaeluministeeriumis välja töötatud väärtusliku põllumajandusmaa kaitset käsitleva seaduse 

eelnõu kohaselt (praegu on eelnõu menetluses Vabariigi Valitsuses) on riikliku tähtsusega 

väärtuslik põllumajandusmaa vähemalt kahe hektari suurune massiiv, mille kaalutud keskmine 

boniteet on võrdne Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmise boniteediga või sellest suurem. 

Selles maakonnas, mille põllumajandusmaa kaalutud keskmine boniteet on Eesti keskmisest 

madalam, on riikliku tähtsusega väärtuslik põllumajandusmaa selline massiiv, mille suurus on 

vähemalt kaks hektarit ning mille kaalutud keskmine boniteet on võrdne selle maakonna 

põllumajandusmaa kaalutud keskmise boniteediga või sellest suurem. Esialgsete analüüside 

kohaselt on Eesti kaalutud keskmine boniteet 40 hindepunkti ja Saare maakonna kaalutud 

keskmine boniteet 35 hindepunkti. Lapi katastriüksusel oleva põllumajandusmaa boniteet on 

42 hindepunkti. 

 

Lapi katastriüksus, mida ümbritseb kahest küljest tee ning kahest küljest tootmismaa, 

moodustab eraldiseisva põllumajandusmaa massiivi, mille suurus on 1,28 hektarit. 

Väärtuslikku põllumajandusmaad käsitleva seaduse eelnõu kohaselt ei loeta alla kahe hektari 

suurust põllumajandusmaa massiivi, sõltumata selle boniteedist, väärtuslikuks 

põllumajandusmaaks. Seega ei osutu Lapi katastriüksusega seotud põllumajandusmaa massiiv 

kõnealuse seaduse eelnõu mõistes väärtuslikuks põllumajandusmaaks ning nimetatud seaduse 

eelnõu kontekstis ei ole Maaeluministeeriumil alust antud detailplaneeringut mitte 

kooskõlastada. 
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Lisaks aga märgime, et igasuguse põllumajandusmaa, sõltumata sellest, kas see on keskmisest 

kõrgema viljelusväärtusega või mitte, mullastik on taastumatu loodusressurss ning 

toidujulgeoleku tagaja. Muldade katmine ehitiste ja asfaldiga on mullastiku jaoks pöördumatute 

tagajärgedega. Lähtuvalt sellest oleme seisukohal, et põllumajandusmaa hõlmamine ehitistega 

saab olla mõistetav vaid juhul, kui see on hädavajalik ja kui selleks puuduvad muud 

alternatiivid. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marko Gorban 

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler 

 

 

 

 

 

 

Teadmiseks: Rahandusministeerium, Põllumajandusamet 

 

 

 

 

 

 

 

Helve Hunt 

625 6511 helve.hunt@agri.ee  


