
Keskkonnaamet 

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658 

Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee 

www.keskkonnaamet.ee 

 
Hiiumaa 

Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla 
Tel 463 6820, faks 463 6830 

hiiu@keskkonnaamet.ee 

Läänemaa 

Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu 
Tel 472 4720, faks 472 4730 

laane@keskkonnaamet.ee 

Läänemaa 

Penijõe küla, 90305 Lihula vald 
Tel 472 4234, faks 477 8088 

penijoe@keskkonnaamet.ee 

Saaremaa 

Tallinna 22, 93819 Kuressaare 
Tel 452 7777, faks 452 7770 

saare@keskkonnaamet.ee 

 

 

Lp Peeter Arikas    Teie 24.01.2014.a. nr. 7-1.3/16/7 

ehitusspetsialist 

Pihtla Vallavalitsus    Meie 14.02.2014 nr HLS 6-5/14/1811-2 

peeter.arikas@gmail.com 

 

 

 

 

Saadu maaüksuse detailplaneeringu kooskõlastus 

 

 

Austatud härra Arikas 

 

 

Olete esitanud Keskkonnaametile läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks Pihtla vallas 

Laheküla külas asuva Saadu maaüksuse (katastriüksuse tunnus 59201:005:0704, pindala 1,1 

ha) detailplaneeringu (PB Dialoog OÜ, töö nr. DP 1709/13). Eelnevalt olete oma 23.09.2013 

kirjaga nr 7-1.3/202 soovinud Keskkonnaametilt seisukohta Saadu maaüksuse 

detailplaneeringu menetluse tingimuste kujundamiseks. Keskkonnaamet on oma seisukoha 

andnud 22.10.2013 kirjaga nr HLS 14-9/13/22024-2, selgitades detailplaneeringu 

menetlemise protsessi Keskkonnaametis juhul, kui eesmärgiks on muuhulgas ka 

ehituskeeluvööndi vähendamine. 

 

Detailplaneeringu (DP) eesmärkideks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine, ranna 

ehituskeeluvööndi vähendamine 120 meetrini, ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu 

(ehitusaluse pinnaga 150 m2) ja kahe abihoone (2x60 m2) rajamiseks, keskkonnatingimuste 

seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. 

 

Planeeringuala asub Läänemere ranna ehituskeeluvööndis (looduskaitseseadus - LKS - § 38). 

Lisaks piirneb Saadu maaüksus Natura 2000 võrgustikku kuuluva Kasti lahe linnu-ja 

loodusalaga, mis siseriiklikult on kaitse all Kasti lahe hoiualana. Maaüksusele jääb piirkonnas 

leitud ja inventeeritud III kaitsekategooria kaitsealuse taime emaputke (Angelica palustris) 

kasvuala. Ehituskeeluvööndi ulatust Saadu maaüksusel Pihtla valla rannaala üldplaneeringuga 

(ÜP) muudetud ei ole, piirkond ei ole ÜP-ga reserveeritud elamualaks. Detailplaneeringuga 

kavandatakse muuta Pihtla valla rannaala üldplaneeringut vähendades Saadu maaüksusel 

ehituskeeluvööndit elamuehituseks. Lähedal paiknevatest maaüksustest on hoonestatud Saadu 

kinnistust ida-kagu suunas asuvad Mäki (59201:005:0044) ja Kadakamarja (59201:005:0530) 

ning kirde suunas asuvad Vahe (59201:005:0669) ning Kadastiku (59210:005:0576). 

 

Saadu maaüksuse detailplaneeringule jäeti Pihtla Vallavalitsuse 17. detsembri 2013. a 

otsusega nr 30 algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna lähtudes 

detailplaneeringu lähteseisukohtadest ja koostatud eelhinnangust ei oma kavandatav tegevus 

eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

 

Keskkonnaameti peadirektori 03. juuli 2009. a käskkirja nr 1-4/148 "Regioonide 

põhimääruste kinnitamine" lisa 2 "Hiiu-Lääne-Saare regiooni põhimäärus" punkti 3.5.8., 

planeerimisseaduse § 17 lg 2 punkti 3 ja LKS § 14 lg 1 punkti 5 alusel kooskõlastab 

Keskkonnaamet Pihtla vallas Laheküla külas asuva Saadu maaüksuse (katastriüksuse tunnus 
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59201:005:0704) detailplaneeringu (PB Dialoog OÜ, töö nr. DP 1709/13). 

 

Seisukoha ehituskeeluvööndi vähendamise võimalikkuse kohta annab Keskkonnaamet pärast 

detailplaneeringu planeerimisseaduse § 18 kohast vastuvõtmist ning Keskkonnaametile 

esitamist LKS § 40 lg 4 p 2 alusel. 
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