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Vanamõisa küla Kiti detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine  

 

 

Kiti detailplaneering (DP Projektbüroo töö nr T-04-17-DP) on kehtestatud Saaremaa 

Vallavalitsuse 26.06.2018. a korraldusega nr 2-3/757. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse 

jagamine eraldi kinnistuteks, uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, 

igale kinnistule ühe elamu ja kuni kahe abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse 

määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringuga 

nähakse ette planeeritava maa-ala jagamine 7 elamumaa krundiks. Igale krundile antakse 

ehitusõigus ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks kokku maksimaalse ehitisaluse 

pinnaga 250 m
2
. Igale elamukrundile on planeeritud oma puurkaev ning heitvete kogumismahuti. 

Juurdepääs planeeringualale on Vaivere-Vätta riigimaanteelt nr 21136 Vanamõisa-Ennu tee 

kaudu                              (nr 5920006).  

Kehtestatud detailplaneeringu seletuskirja punkti 3.5 kohaselt rajatakse juurdepääsuks 

planeeritavatele kruntidele 8 meetri laiune juurdepääsutee, mis on ette nähtud määrata avalikku 

kasutusse. Rajatava tolmuvaba kruus-/killustikkattega tee katendi laius on 4,2 m. Sõiduteele 

seatakse servituut Saaremaa Vallavalitsuse kasuks ning kõik teeomaniku õigused, kohustused ja 

vastutus antakse halduslepinguga kohalikule omavalitsusele üle peale tee väljaehitamist. Samas 

on ka öeldud, et sõidutee tehniline lahendus täpsustatakse teeprojektiga.  

Detailplaneeringu seletuskirja punktis 9 toodud detailplaneeringu elluviimiskava kohaselt on 

avalikult kasutatava juurdepääsutee ehitamiseks vajalik taotleda ehitusluba ja kasutusluba enne 

hoonetele ehituslubade taotlemist.  

Maakorralduslikult on detailplaneering ellu viidud ja moodustatud on 7 elamumaa sihtotstarbega 

katastriüksust. Elamute ehitamiseks ei ole ehituslube väljastatud. Taotletud on ehitusluba Kiti tee 

ehitamiseks, kuid projekteeritud tee ei vasta detailplaneeringule tee katte osas, kuna huvitatud 

isik ei soovi rajada tolmuvaba kattega teed.  

Eeltoodust tulenevalt esitati Saaremaa vallale 24.10.2019 taotlus (registreeritud Saaremaa valla 

dokumendiregistris 25.10.2019 nr 5-2/6943-1) detailplaneeringu muutmiseks järgmistes 

punktides:  

1) planeeritav tee ei ole tolmuvaba kruus- või killustikkattega, vaid vastavalt koostatud 

teeprojektile purustatud kruuskattega;  

2) juurdepääsuteed ei võeta avalikku kasutusse, vaid see jääb erateeks ja igale elamukrundile 

seatakse reaalservituut krundi igakordse omaniku kasuks.  

Vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi nimetatud PlanS) § 140 lg 7 tuleb detailplaneeringu 

muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes PlanS-is 

detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Sama § lg 8 ütleb, et uue detailplaneeringu 

kehtestamisega muutub sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. 

Seega detailplaneeringu muutmiseks vastavalt esitatud taotlusele tuleks koostada sama maa-ala 

hõlmav detailplaneering.  

PlanS § 140 lg 1 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui 

planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu 



elluviimisest loobuda. Sama § lg 2 annab võimaluse tunnistada detailplaneering osaliselt 

kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu 

osalist kehtetuks tunnistamist. PlanS § 140 lg 6 kohaselt tunnistab detailplaneeringu kehtetuks 

kohaliku omavalitsuse volikogu.    

Vastavalt esitatud taotlusele soovib kinnistu omanik (taotluse esitas huvitatud isik, kes on 5 

krundi omanik, taotlusele on lisatud 2 krundi omaniku nõusolekud) muuta detailplaneeringu 

lahendust juurdepääsutee katte osas ehk loobuda kehtestatud detailplaneeringus ette nähtud tee 

lahendusest. Kuna teekatte lahenduse muutmiseks tuleks koostada uus detailplaneering, mis on 

ebamõistlikult suure haldus- ja ajakuluga, tee asukoht ei muutu võrreldes kehtiva 

detailplaneeringuga, tolmuvaba kattega tee rajamine ja selle avalikku kasutusse andmine ei ole 

hajaasustuses 7 elamukrundi teenindamiseks nõutav ning samas on juurdepääsutee katte 

lahenduse muutmisel tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine, sest krundijaotust ega 

ehitusõigust ei muudeta, leiab Saaremaa vald, et on põhjendatud Kiti detailplaneeringu osaline 

kehtetuks tunnistamine teekatte lahenduse ja tee omandiküsimuse osas.  

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 140 lõiked 2, 3 ja 6, Saaremaa 

Vallavolikogu 

  

o t s u s t a b: 

 

1. Tunnistada Kiti detailplaneering (DP Projektbüroo töö nr T-04-17-DP) kehtetuks 

juurdepääsutee lahenduse osas järgmiselt: 

1.1 juurdepääsutee rajatakse kruusakattega; 

1.2 juurdepääsutee ei võeta avalikku kasutusse, vaid see jääb erateeks ning kõikidele 

elamukruntidele seatakse reaalservituut kruntide igakordsete omanike kasuks; 

1.3 hoonete ehitusload võib taotleda peale elektrikaabli ja juurdepääsutee rajamist. 

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Saaremaa 

Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 
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