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Heakskiidu andmine Lapi 

detailplaneeringule 
 

 

Saaremaa Vallavalitsus esitas 25.09.2018 kirjaga nr 5-2/6256-1 Lapi detailplaneeringu 

planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 142 lõike 2 ning § 90 lõike 1 alusel heakskiidu 

saamiseks Rahandusministeeriumile. 

 

Saikla külas paikneva Lapi kinnistu detailplaneering algatati Orissaare Vallavolikogu 

28.04.2017 otsusega nr 155, sama otsusega jäeti detailplaneeringule keskkonnamõjude 

strateegiline hindamine (KSH) algatamata, sest keskkonnamõju eelhinnangu tulemusest 

järeldus, et detailplaneeringuga kavandatavatel tegevustel oluline keskkonnamõju puudub. 

 

Tagamaks kogu Saikla külas asuva, valdavalt puidutöötlemisega seotud tööstusala käsitlemise 

detailplaneeringus ühtse funktsionaalse tervikuna, suurendati Orissaare Vallavolikogu 

15.06.2017 otsusega nr 175 esialgset Lapi detailplaneeringu ala ligikaudu 2 ha võrra ja  haarati 

planeeringualasse ka Kõrtsi, Saikla veski ja Puidukoja katastriüksused.  

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste liitmine üheks katastriüksuseks ja Lapi 

katastriüksuse osas maakasutusliku sihtotstarbe muutmine, reformimata riigimaa (parkla) 

taotlemine eraomandisse ning selle liitmine perspektiivis Puidukoja kinnistuga, 

planeeringuala tehnovõrkudega varustatuse lahendamine, juurdepääsuteede ja 

liikluskorralduse põhimõtete määramine, samuti hoonestus- ja ehitusõiguse määramine ning 

arhitektuur-ehituslike tingimuste määramine kavandatavatele ehitustele.  

 

Planeeringuala suurus on 4,66 ha. Puidutööstuse arendamiseks ja laohoonete rajamiseks 

vajalik territoorium asub olemasoleva tööstusala (Puidukoja, Kõrtsi ja Kristjani kinnistu 

tootmismaa) kõrval, 1,2 ha suurusel Lapi kinnistul. Detailplaneeringuga määratud ehitusõigus 

antakse eelkõige Lapi kinnistule, mille maakasutuslikuks sihtotstarbeks määratakse 

tootmismaa. 

 

Lapi detailplaneering on Orissaare Vallavolikogu 21.12.2009 otsusega nr 13 kehtestatud 

Orissaare aleviku ja Orissaare valla sisemaa üldplaneeringut muutev, kuna Lapi kinnistu osas 

on üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbeks maatulundusmaa ja ala asub väärtuslikul 

põllumaal. Maaeluministeeriumi hinnangul ei vasta, vaatamata keskmisest kõrgemale 

boniteedile, Lapi kinnistu eeldatavad parameetrid väärtusliku põllumajandusmaa kaitset 

käsitleva seaduse eelnõuga määratletud kriteeriumitele, eelkõige seal toodud väärtusliku 

põllumaa suuruse nõudele 2 ha.   
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Detailplaneering on 06.03.2018 kooskõlastatud Elektrilevi OÜ, 28.11.2017 kirjaga nr 7.2- 

3.4/18574-4 Päästeameti, 08.11.2017 kirjaga nr 6-3/17/15574-4 Maa-ameti ja 20.10.2017 

kirjaga nr 15-2/17-00012/643 Maanteeameti poolt. Maaeluministeerium kooskõlastas 

detailplaneeringu 04.09.2018 kirjaga nr 4.1-3/4018-1 ning Põllumajandusameti Saare Keskus 

05.09.2018 kirjaga nr 14.5-1/1202-1.  

 

Lapi detailplaneering võeti vastu Saaremaa Vallavalitsuse 05.12.2017 korraldusega nr 137 

ning korraldati avalik väljapanek 21. detsembrist 2017 kuni 22. jaanuarini 2018.  

 

Avalikust väljapanekust teavitati kirjalikult planeeringuala naaberkinnistute omanikke, kuid 

Kristjani katastriüksuse (katastriüksuse tunnus 55001:001:0957) puhul saadeti teavituskiri 

eelmisele omanikule. Kristjani katastriüksuse omanik saatis avaliku väljapaneku ajal  oma 

ettepanekud ja märkused Saaremaa Vallavalitsusele 23.01.2018 e-kirjaga. Märkuste alusel on 

detailplaneeringu lahendust korrigeeritud. Saaremaa Vallavalitsus saatis 10.08.2018 kirjaga 

nr 5-2/368-3 detailplaneeringu muutunud lahenduse täiendavalt Kristjani katastriüksuse 

omanikule arvamuse avaldamiseks.  

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul muid kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid ei esitatud 

ning seega lahendamata planeeringuvaidlusi ei jäänud. 

 

Lähtuvalt PlanS § 142 lõikest 5 ja PlanS § 90 lõike 3 punkti 3 alusel nõustub 

Rahandusministeerium üldplaneeringu muutmise ettepanekuga. Tulenevalt PlanS § 142 

lõikest 8 palun kohalikul omavalitsusel kanda muudatus üldplaneeringusse 30 päeva jooksul 

pärast detailplaneeringu kehtestamist. 

 

Lähtuvalt PlanS § 142 lõikest 5 ja PlanS § 90 lõike 2 alusel annan heakskiidu Saikla  külas 

Lapi detailplaneeringule ning tagastan planeeringu kohalikule omavalitsusele edasiseks 

menetlemiseks ja kehtestamise üle otsustamiseks. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Janek Mäggi 

riigihalduse minister 
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