
 

Lai tn 39 // Lai tn  41 / 15056 Tallinn / 625 6101/ info@agri.ee / www.agri.ee 

Registrikood 70000734 

 

  

Jaan Leivategija 

Saaremaa Vallavalitsus 

 

Teie: 03.12.2020 nr 5-2/6828-1 
 
Meie: 07.01.2021 nr 4.1-5/2845-1 

Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek 

Austatud härra Leivategija 

 

 

Kooskõlas planeerimisseaduse § 127 lõikega 1 esitasite Maaeluministeeriumile arvamuse 

avaldamiseks Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu kinnistute detailplaneeringu 

eskiisi.  

 

Detailplaneeringuala suurus on 24 hektarit ning see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega 

Uuevärava katastriüksust (27003:001:0116) pindalaga 8,84 hektarit, Tiigi katastriüksust 

(27003:001:0568) pindalaga 6,50 hektarit ja Sarapupõllu  katastriüksust (27003:001:0139) 

pindalaga 8,29 hektarit.  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistutele ehitusõiguse 

määramine elektrituuliku, tööstuslike kasvuhoonete ning alajaama ehitiste (konteinerite) 

rajamiseks. Saare maakonnaplaneeringu 2030+ kohaselt asuvad  planeeritaval alal väärtuslikud 

põllumajandusmaad. 

 

Detailplaneeringualal paiknevatel kinnistutel olev põllumajandusmaa on kantud 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumajandustoetuste ja 

põllumassiivide registrisse ning nende maade kohta on taotletud ja makstud ühtset 

pindalatoetust ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust. 

 

Üldplaneeringu eskiisi jaotises 2.2 on märgitud, et planeeritavast alast võtavad tuulikud ning 

planeeritav hoonestus enda alla väikese maa-ala, mistõttu on ümbritsevat maad võimalik 

kasutada jätkuvalt põllumajandusmaana ning selline tegevus on maakonnaplaneeringu 

põhimõtteid järgiv. Detailplaneeringu realiseerudes ei muudeta katastriüksuste piire ning 

kõikide katastriüksuste sihtotstarveteks jääb 5% ulatuses tootmismaa ning 95% ulatuses 

maatulundusmaa. 

 

Maaeluministeerium keskendub oma seisukoha kujundamisel eelkõige väärtusliku 

põllumajandusmaa ja selle kaitse- ja kasutustingimuste määramisega seotud küsimustele. 

Siinjuures anname teada, et 2020. aasta 17. detsembril esitas Vabariigi Valitsus väärtuslikku 

põllumajandusmaad käsitleva seaduse eelnõu (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise 

seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, edaspidi 

selles kirjas eelnõu) Riigikogule (eelnõude infosüsteemis EIS nr 20-0226/08). 
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Eelnõu § 366 lõike 6 punktis 2 sätestatu kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus 

kitsendusteta lubada väärtuslikule põllumajandusmaale paigaldada tuule abil elektrit tootva 

taastuvenergia tootmisseadme. Samuti võib kohaliku omavalitsuse üksus eelnõu § 356 lõikes 2 

sätestatud tingimustel lubada väärtuslikule põllumajandusmaale ehitada maatulundusmaa 

sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikku põllumajandusehitist – selleks on ka kõnealuse 

detailplaneeringuga kavandatud tööstuslikud kasvuhooned. Lähtuvalt eeltoodust ei ole 

Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu kinnistute detailplaneeringuga kavandatud tegevused eelnõus 

sätestatud väärtusliku põllumajandusmaa kaitsemeetmetega vastuolus.  

 

Maaeluministeerium on nõus Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu kinnistute detailplaneeringuga.  
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