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Laheküla küla Saadu katastriüksuse 

ehituskeeluvööndi vähendamisest 
 
 
Austatud härra Arikas 
 
Vabandame vastuse viibimise pärast. 
 
Esitasite Keskkonnaametile 28.04.2014 kirjaga nr 7-1.3/88 taotluse ehituskeeluvööndi 
vähendamiseks Saare maakonna Pihtla valla Laheküla küla Saadu kinnistul. 
Ehituskeeluvööndi vähendamist taotletakse Pihtla Vallavalitsuse 10.03.2014 korraldusega nr 
48 vastu võetud Saadu kinnistu detailplaneeringu alusel. Keskkonnaamet on pikendanud Teie 
28.04.2014 taotlusele vastamise tähtaega 15.05.2014 kirjaga  
nr HLS 14-9/14/9852-2. 
 
Pihtla Vallavalitsuse 24.01.2014 kirjaga nr 7-1.3/16 on esitatud Keskkonnaametile 
kooskõlastamiseks Saadu kinnistu detailplaneering. Keskkonnaamet on detailplaneeringu 
kooskõlastanud 14.02.2014 kirjaga nr HLS 6-5/14/1811-2 lähtuvalt planeerimisseaduse § 17 
lg 2 p-st 3 ja looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 14 lg 1 p-st 5, kuna detailplaneering ei ole 
vastuolus seaduse või õigusaktiga ega hoiuala kaitse-eesmärkidega. 
 
Keskkonnaamet on tutvunud ehituskeeluvööndi vähendamise taotlusega ning taotluse aluseks 
oleva detailplaneeringuga „Saadu kinnistu detailplaneering. Laheküla küla, Pihtla vald, 
Saaremaa“ (koostaja PB Dialoog OÜ, töö nr DP1709/13 katastritunnus 59201:005:0704, 
edaspidi nimetatud detailplaneering või Saadu kinnistu detailplaneering). 
 
Ehituskeeluvööndi vähendamisel lähtutakse LKS § 40 lõikes 1 sätestatud tingimustest: 
arvestatakse ranna või kalda kaitse eesmärke ning lähtutakse taimestikust, reljeefist, kõlvikute 
ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. 
Vastavalt LKS § 34 on ranna või kalda kaitse eesmärk rannal või kaldal asuvate 
looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või 
kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. 
Keskkonnaamet annab oma seisukoha ehituskeeluvööndi vähendamisele iga nimetatud 
asjaolu eraldi kaaludes. 
 
Faktilised asjaolud 

 
Planeeringuala hõlmab 11 031 m2 suurust Saadu kinnistut (kinnistusraamatu registriosa nr 
989034; koosseisu kuulub üks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus tunnusega 
59201:005:0704, edaspidi nimetatud Saadu katastriüksus või Saadu kinnistu). Maakatastri 
andmetel on katastriüksus kogu ulatuses muu maa kõlvik.  
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Saadu katastriüksus asub Pihtla vallas Laheküla külas. Katastriüksus piirneb läänest 
Läänemerega, põhjast Kapa (katastritunnus 59201:005:0688), idast 5920004 Vanamõisa-
Laheküla tee (katastritunnus 59201:005:0341; edaspidi nimetatud ka külatee) ja lõunast 
Kadakamarja (katastritunnus 59201:005:0530) kinnistutega.  
 
Saadu katastriüksus asub täies ulatuses Läänemere ranna ehituskeeluvööndis. Lisaks asub 
Saadu kinnistu mereäärne osa väga väikeses ulatuses (ca 45 m2) Natura 2000 võrgustikku 
kuuluval Kasti lahe linnu-ja loodusalal, mis siseriiklikult on kaitse all Kasti lahe hoiualana. 
Eeldatavasti on tegemist põhikaardi ja katastrikaardi vaheliste ebatäpsustega. Kasti lahe 
hoiuala on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007 määrusega nr 156 „Vabariigi 
Valitsuse 27. juuli 2006.a määruse nr 176 "Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas" 
muutmine“. 
 
Kinnistule jääb piirkonnas leitud ja inventeeritud III kaitsekategooria kaitsealuse taime 
emaputke (Angelica palustris) kasvuala.  
 
Saare maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ 
kohaselt asub Saadu kinnistu detailplaneeringuga hõlmatud ala Vätta poolsaare väärtusliku 
maastiku alal. Ehituskeeluvööndi ulatust Saadu katastriüksusel Pihtla valla rannaala 
üldplaneeringuga (ÜP) muudetud ei ole, piirkond ei ole ÜP-ga reserveeritud elamualaks, 
mistõttu on tegemist ÜP-d muutva planeeringuga. Planeeringuga tehakse ettepanek 
Läänemere ranna 200 meetri ehituskeeluvööndi vähendamiseks 120 meetrini veepiirist. 
Lähedal paiknevatest kinnistutest on hoonestatud Saadu kinnistust ida-kagu suunas asuvad 
Mäki (59201:005:0044), Kadakamarja (59201:005:0530) ja Männi (59201:005:0239) ning 
kirde suunas asuvad Vahe (59201:005:0669) ning Kadastiku (59210:005:0576).  
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse andmine suvila 
(maksimaalselt kaks korrust, kõrgus 10 m) ja abihoonete rajamiseks (abihoonete kõrgus 4,5 
m, kõigi hoonete ehitusalune pind kokku 270 m2), mahasõidu rajamine avalikult kasutatavalt 
teelt, tehnovõrkude ja -rajatiste rajamine, servituutide seadmise vajalikkuse määramine ning 
ehituskeeluvööndi vähendamine. Olemasolevaid ehitisi ega varemeid planeeringualal ei asu. 
Detailplaneeringuga kavandatavad ehitised ja rajatised, va tehnovõrgud ja -rajatised, ei kuulu 
LKS § 38 lõigetes 4 ja 5 nimetatud erandite alla. 
 
Pihtla Vallavalitsus on Saadu kinnistu detailplaneeringu algatamisotsusele (13.12.2013 nr 18) 
lisatud keskkonnamõju eelhinnangus välja toonud, et kuna planeering on väikesemahuline ja 
ei avalda otsest mõju piirkonna elamuala ruumilisele paiknemisele, planeeringuga 
kavandatakse ühe majapidamise rajamine olemasolevate elamute/katastriüksuste vahele ja 
jätkub Vanamõisa-Laheküla teega paralleelne olemasoleva hoonestusala põhimõte, samuti ei 
mõjutata oluliselt olemasolevat looduskeskkonda (ei mõjutata oluliselt Natura 2000 ala), ei 
ole kohaliku omavalitsuse hinnangul vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise 
läbiviimine. 
 
Rannal asuvate looduskoosluste säilitamine 

 

Saadu katastriüksus asub lääneosas väga väikeses osas (ca 45 m2) Natura 2000 võrgustiku 
Kasti lahe linnu- ja loodusalal ning Kasti lahe hoiualal. Katastriüksuse hoiualasse jääval osal 
ei ole leitud ega inventeeritud Natura 2000 seisukohalt olulisi Loodusdirektiivi I lisasse 
kantud elupaigatüüpe. 2002. aastal läbi viidud inventuuri kohaselt on elupaigatüüp 
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Loodusdirektiivi elupaigatüüp kadastikud (kood 5130) leitud ja inventeeritud väikeses 
ulatuses kinnistu mereäärses osas ja ka kavandataval hoonestusalal. Elupaigatüübi 
looduskaitseline väärtus on juba inventeerimise hetkel hinnatud suhteliselt madalaks. 
Katastriüksuse kavandatavast hoonestusalast välja jääval osal on leitud ja inventeeritud III 
kaitsekategooria kaitsealuse taime emaputke (Angelica palustris) kasvuala. Kavandatav 
tegevus – uushoonestuse rajamine – ei mõjuta eeldatavalt oluliselt Kasti lahe hoiuala kaitse 
eesmärkidena nimetatud elupaigatüüpide ja linnuliikide soodsat seisundit. Samuti puudub 
eeldatavalt oluline mõju kaitstava taimeliigi kasvualale. Püsiva asustuse tekkimine kinnistul 
suurendab ilmselt mõnevõrra inimeste liikumist ranna-alal (suureneb tallamiskoormus), kuid 
tegemist ei ole ulatusliku mõjuga, kuna piirkonnas juba olemasolev asustus ei ole 
rannikukooslusi oluliselt mõjutanud.  
 
Kavandatav hoonestusala ei asu metsaseaduse mõistes metsamaal, valdavalt on tegemist 
suhteliselt tiheda kadastikuga, kus kasvavad juba ka mõned suuremad puud (männid). Enamik 
kõrghaljastust asubki kavandataval hoonestusalal (katastriüksuse idaosas, reljeefi kõrgeimal 
osal), kuid hoonete ja rajatiste kavandamisel on olemasolevate elujõuliste puude 
asukohtadega arvestatud. Osaliselt asendub kadastik (muu maa kõlvik) hoonestusala piires 
õuemaa kõlvikuga (ca 0,2 ha), kuhu rajatakse ka vajaminev juurdepääs külateelt, parkimisala, 
puurkaev, kogumiskaev ja tuletõrje veevõtumahuti. Elektrivarustus tagatakse olemasolevast 
alajaamast, madalpingekaabel on olemas külatee ääres, juurdepääsutee serva paigaldatakse 
liitumiskilp. Õueala ümber on kavandatud kuni 1,4 m kõrgune piire (madal kiviaed, 
puitlippaed, vms), piirde täpne asukoht ja viimistlusmaterjalid täpsustatakse ehitusprojektiga. 
Hoonestusalast ja õuealast välja jääv Saadu kinnistu osa kasutus jääb detailplaneeringu järgi 
samaks, tegemist on vaba rohumaaga. Lisaks Saadu kinnistu idapiiril kulgevale külateele 
läbib kinnistu mereäärset osa ka pinnastee. Detailplaneering arvestab üldjoontes Pihtla valla 
rannaalade üldplaneeringuga hajaasustuses uute elamute püstitamise printsiipide osas, samuti 
puudub kavandataval tegevusel oluline vastuolu Saare maakonna teemaplaneeringuga 
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“. 
 
Lähtuvalt eeltoodust ei mõjuta uushoonestuse rajamine oluliselt negatiivselt Läänemere 
rannal levivaid ja Kasti lahe hoiuala kaitse eesmärkideks olevaid looduslikke kooslusi, 
mistõttu tuleb seda aspekti arvestada lõppotsuses pigem ehituskeeluvööndi vähendamist 
toetavana. 
 
Inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine 

 
Ehitisregistri andmetel on Saadu katastriüksus hoonestamata, puuduvad tehnovõrgud. 
Planeeringualale pääseb juurde mööda Saadu katastriüksusega piirnevat kruusakattega 
Vanamõisa-Laheküla teed.  
 
Saadu katastriüksuse elektrivarustus lahendatakse olemasolevast alajaamast, eelnimetatud 
juurdepääsutee servas on olemas madalpingekaabel, elektrikilp paigaldatakse juurdepääsutee 
serva. Detailplaneeringu kohaselt lahendatakse planeeritava eramu veevarustus individuaalse 
puurkaevuga. Veetarve jääb alla 10 m3 ööpäevas. Reovesi kavandatakse koguda 
kogumismahutisse.  
 
Looduslikud kooslused hävivad ehitistealusel maal ja tõenäoliselt ka õuemaal. Samas 
moodustab kavandatav õuemaa väga väikese osa kogu kinnistust, ülejäänud osa säilib 
looduslikuna. Kuna katastriüksusele rajatakse ühepereelamu (1 põhihoone ja 2 kõrvalhoonet), 
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siis ei suurene hoonete kasutamisega tallamiskoormus taimestikule ning inimtegevusest 
lähtuv kahjulik mõju rannaalale oluliselt. Hoonestusalast väljapoole ehitustegevusi ei 
kavandata. Lisaks võib esineda ka kaudseid mõjusid, nt võõrliikide kasutamine haljastuses 
ning nende võimalik levik hoiualale, piirkonna risustamine jms. Samas on neid mõjusid 
võimalik piirata (mh õigusaktidega) ning nende ulatus ei ole ette prognoositav.  
 

Kuigi inimtegevusest tulenev mõju piirkonna kooslustele suureneb, ei ole see eeldavalt olulise 
suurusega, arvestades asjaolu, et elamuala kasutamisega tuleb kinni pidada õigusaktidega 
kehtestatud normidest. Uushoonestuse rajamine Saadu katastriüksusele ei too eeldatavasti 
kaasa olulist inimtegevusest lähtuvat kahjulikku mõju Kasti lahe hoiuala kaitse-eesmärkidele 
ega Läänemere rannale. Tulenevalt minimaalsest negatiivsest mõjust analüüsitud aspekt 
pigem toetab lõppotsuse tegemist ehituskeeluvööndi vähendamise kasuks. 
 
Ranna eripära arvestava asustuse suunamine 

 
Detailplaneering arvestab üldjoontes piirkonnas välja kujunenud hajusa asustusmustriga, kus 
valdav osa hooneid asub suhteliselt külatee lähistel. Saadu katastriüksuse lähipiirkonnas on 
hoonestatud Mäki, Kadakamarja, Vahe ning Kadastiku kinnistud. Lähimad elamud paiknevad 
Saadu kinnistule kavandatavast elamust 100-120 m kaugusel. Merele lähemal kui 200 m (ca 
180 meetrit merest) paiknevad hooned Kadakamarja ja Männi katastriüksustel. Nimetatud 
kinnistutel on ehituskeeluvööndit vähendatud Pihtla valla ÜP-ga. 
 
Saadu katastriüksuse kõrgemad osad paiknevad katastriüksuse lääneosas (ca 0,4-0,9 m üle 
merepinna) ja idaosas (1,2-2,4 m üle merepinna), katastriüksuse keskosas (emaputke 
kasvuala) on kõrgused ca 0,4-0,8 m üle merepinna. Hoonestusala paikneb väljaspool 
võimalikku üleujutusala, rannajoonest ca 120 meetri kaugusel. Reljeefi muutmist 
planeeringulahenduse elluviimine ei nõua. 
 
Lähtuvalt Saadu kinnistu piiridest ei ole võimalik hoonestuse paigutamine 
ehituskeeluvööndist väljapoole.  
 
Eeltoodust lähtuvalt võib öelda, et kavandatav uushoonestuse rajamine Saadu katastriüksusele 
arvestab üldjoontes ranna eripäraga ning ei muuda ega mõjuta reljeefi. Kavandatavad hooned 
hakkavad paiknema piirkonnale iseloomulikult külatee lähistel, mistõttu ranna eripära 
arvestava asustuse suunamise aspekt pigem toetab lõppotsuse tegemist ehituskeeluvööndi 
vähendamise kasuks. 
 
Vaba liikumine kallasrajal ja juurdepääs kallasrajale  

 
Saadu katastriüksusel planeeringulahenduse elluviimine ja taotletav ehituskeeluvööndi 
vähendamine 120 meetrini veepiirist ei piira ja ei sulge vaba juurdepääsu randa, piire 
kavandatakse detailplaneeringu alusel vaid õueala ümber. Piirde rajamist kogu kinnistu ümber 
detailplaneering ei kavanda, mistõttu on tagatud ka loomade vaba liikumine ülejäänud 
kinnistu osal. Detailplaneeringuga ei kavandata uue juurdepääsu rajamist ranna-alale. Randa 
pääseb piirkonnas mööda riigimaanteed (Pihtla-Laheküla tee), mis lõppeb Kadakamarja 
kinnistul ning sealt edasi mööda pinnasteed, mis kulgeb ka Saadu katastriüksusel. Seega 
pääseb randa (kallasrajale) sarnaselt detailplaneeringu elluviimisele eelnevale ajale ka 
edaspidi üle eramaa liikudes, järgides selleks asjaõigusseaduses sätestatut. Seega ei ole 
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kallasrajal liikumine takistatud ei praegusel ajahetkel ega ka planeeringu ellurakendamisel. 
Planeeringuga ei nähta ette tegevusi kallasrajal. 
 
Kuna planeeringuga ei halvendata juurdepääsu ranna-alale, ei lähe planeering antud osas 
vastuollu ranna ja kalda kaitse-eesmärkidega, seda arvestades piirkonnas juba olemasolevate 
tingimustega (teed, piirded, hooned). Kallasrajal liikumist planeering eeldavalt ei mõjuta. 
Seega on tagatud rannal vaba liikumise eesmärk, mistõttu tuleb seda aspekti arvestada 
lõppotsuses ehituskeeluvööndi vähendamist toetavana. 
 
Lõplik otsus ehituskeeluvööndi vähendamise kohta Saadu kinnistu detailplaneeringu 

alusel 

 
Lähtudes LKS §-s 40 sätestatust ning eeltoodud kaalutlustest, mille kohaselt on 
planeeringulahendusega tagatud looduskoosluste maksimaalne säilimine, inimtegevusest 
lähtuv kahjulik mõju on minimaalne, planeering arvestab ranna eripära ning tagatud on rannal 
liikumine ja juurdepääs rannale, annab Keskkonnaamet käesoleva kirjaga nõusoleku Saadu 
kinnistul ehituskeeluvööndi vähendamiseks 120 meetrini tavalisest veepiirist.  
 
Juhime tähelepanu asjaolule, et eeltoodud nõusolek ehituskeeluvööndi vähendamiseks kehtib 
vaid Teie poolt 28.04.2014 PB Dialoog OÜ (töö nr DP1709/13) koostatud Saadu kinnistu 
detailplaneeringu lahendusele. Planeeringulahenduse muutumise (sh uue planeeringu 
koostamise) korral kehtib ehituskeeluvöönd vastavalt looduskaitseseaduses sätestatule. 
 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
(Allkirjastatud digitaalselt) 

 
Andres Onemar 
Peadirektor 
 
 
 
Koopia: OÜ Merinõela ja Zeeta Eesti OÜ esindaja Eigo Hint (eigo@datanet.ee) 
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