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Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 

 

 

Saaremaa Vallavalitsusele on esitatud Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ poolt koostatud 

Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneeringu planeerimislahenduse ettepanek (töö nr T-2136) 

vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks. Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneering 

(edaspidi nimetatud detailplaneering) on algatatud Saaremaa Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a 

otsusega nr 1-3/102.  

Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endise Mustjala valla haldusterritooriumil) Tagaranna 

külas ja hõlmab Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksust (katastriüksuse tunnus 48301:001:0120, pindala 

5,77 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on Uuekõrtsi-

Tõnsu katastriüksuse jagamine elamumaa kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, 

ehitusõiguse andmine elamute ja abihoonete ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise 

lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja 

kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. 

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse Ninase panga teeni (u 32-54 m Ninase 

pangast).  

Detailplaneeringuga jagatakse Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksus 7 elamumaa sihtotstarbega 

katastriüksuseks. Katastriüksustele on planeeritud hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja 

abihoonete ehitamiseks. Krundil positsiooniga nr 1 on lubatud kokku ehitada 4 hoonet (1 

põhihoone ja kuni 3 abihoonet), elamu maksimaalselt 150 m
2
 suuruse ehitisaluse pinnaga ja 

kokku hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala 350 m
2
. Lisaks on lubatud ehitada 2 kuni 20 

m
2
 suurust abihoonet/rajatist. Hoonete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 8 m (2 korrust) ja 

abihoonel 5 m (1 korrus). Kruntidel positsioonidega nr 2-7 on lubatud 3 hoonet (1 elamu ja kuni 

2 abihoonet), elamu maksimaalselt 150 m
2
 ja kokku lubatud suurim ehitisealune pindala 250 m

2
. 

Hoonete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 8 m (2 korrust) ja abihoonel 5 m (1 korrus).     

Juurdepääs planeeringualale on riigi kõrvalmaanteelt nr 21101 Tõlli-Mustjala-Tagaranna ning 

sealt edasi kohalikult teelt nr 4830159 Tagaranna-Jaha-Merise või kohalikult teelt nr 4830351 

Ninase panga tee. Nimetatud teed on valdavalt erateed ning läbivad Uuekõrtsi-Tõnsu kinnistut. 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek määrata Tagaranna-Jaha-Merise tee avalikuks 

kasutamiseks. Moodustatavatele kruntidele juurdepääsuks on kavandatud uue tee rajamine 

Tagaranna-Jaha-Merise teelt Uuekõrtsi-Tõnsu maaüksuse keskele. Juurdepääsuteed kruntidele 

rajatakse vastavalt kehtivatele normidele (vähemalt 3,5 m laiused). Kruntidele pos nr 1 - 6 

pääseb kruntidele pos nr 2, 4 ja 5 rajatavat erateed mööda, millele seatakse tasuta ja tähtajatu 

sõiduteeservituut kinnistute igakordsete omanike kasuks. Juurdepääsuteed rajada 

olemasolevatele raiesmikele ja lagedamatele aladele, säilitades maksimaalselt olemasolev 

kõrghaljastus. Teede katendkihtide valik ja täpne asukoht lahendatakse ehitusprojektiga. 

Parkimine on lahendatud krundil.  

Olemasolev haljastus säilitatakse maksimaalselt. Ninase panga tee ja mere vahel olev mets 

säilitatakse. Lageraie ehitamiseks on lubatud vaid hoonete alla jääval alal. Raieliikideks 



ülejäänud alal võib olla: valikraie - maks. 10% tagavarast, harvendusraie - maks. 15% tagavarast 

või sanitaarraie. Raided ei tohi ületada 30% krundi piirides kasvava metsa mahust. 

Kavandatavate elamute joogivesi on lahendatud lokaalselt rajatavate puurkaevude baasil, millest 

võetakse vett ühe kinnistu tarbeks alla 5 m³/ööpäevas (keskmine ühepere veetarbimine on 

maksimaalselt 10 m³ kuus, see on 0,3 m³/ööpäevas). Ühe krundi tarbeks rajatud kaevule kehtib 

10 meetrine kaevu hooldusala. Võimalusel võivad krundiomanikud kokku leppida ja rajada ühise 

puurkaevu koos pumplaga.  

Reovee puhastamine lahendatakse tulenevalt maapinna kõrgustest ja kujadest 4 

reoveepuhastussüsteemiga kruntidel pos nr 1, 3, 4 ja 7. Nimetatud reoveepuhastussüsteemid on 

kavandatud 2 kuni 3 krundi teenindamiseks. Võimalik on paigaldada ka kogumismahuti.  

Planeeringualal kehtib Mustjala valla Ninase poolsaare osa-üldplaneering, kehtestatud Mustjala 

Vallavolikogu 23. jaanuari 2004. a otsusega nr 7 (edaspidi nimetatud osaüldplaneering), mille 

kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks kaitsehaljastuse ja 

suvilate/puhkehaljasmaa ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. 

Osaüldplaneeringuga ei ole planeeringualal ranna ehituskeeluvööndit vähendatud, kuid 

Tagaranna küla tiheasustuse tunnustega asustuspiirkonnas on osaüldplaneeringuga vähendatud 

ehituskeeluvööndit kohati kuni 20 meetrini (lähtudes olemasolevast hoonestusest), põhiliselt 50 

meetrini alates Pärna maaüksusest kuni Saaremaa sadama maa-alani. Kuna detailplaneeringuga 

soovitakse muuta maa kasutamise juhtotstarvet kaitsehaljastuse alast ja suvilate/puhkehaljasmaa 

alast väikeelamute maaks ning vähendada ranna ehituskeeluvööndit, siis on detailplaneering 

planeerimisseaduse (edaspidi nimetatud PlanS) § 142 lõike 1 punkti 1 ja looduskaitseseaduse § 

40 lõike 4 punkti 2 kohaselt üldplaneeringuga vastuolus ja menetletakse kui üldplaneeringut 

muutvat detailplaneeringut. Muudatus ei põhjusta olulist ruumilist mõju, kuna planeeringuala 

kõrval olevatel katastriüksustel on ehituskeeluvööndit vähendatud ja Tagaranna külas on 

peamiselt väikeelamute maa juhtotstarve.  

Saaremaa Vallavalitsus palus 13.11.2018. a kirjaga nr 5-2/7750-1 Rahandusministeeriumil 

määrata täiendavalt isikuid ja asutusi, kellega tuleb teha üldplaneeringu põhilahenduse muutmise 

ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel koostööd või keda tuleb üldplaneeringu 

koostamisse kaasata. Rahandusministeerium oma 13.12.2018. a kirjas nr 14-11/8513-2 ei 

pidanud vajalikuks määrata täiendavalt asutusi ja isikuid, kellega tuleb Uuekõrtsi-Tõnsu II 

detailplaneeringu koostamisel koostööd teha. 

Vastavalt PlanS § 142 lõikele 2 ja § 82 korraldas Saaremaa Vallavalitsus detailplaneeringu 

eskiislahenduse avaliku väljapaneku ajavahemikul 22.03 kuni 22.04.2019. Detailplaneeringu 

eskiislahenduse avalikust väljapanekust, avalikust arutelust ja võimalusest arvamuse 

avaldamiseks teavitati menetlusosalisi kirjalikult 05.03.2019 kirjaga nr 5-2/1508-1. Samuti oli 

avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade Saaremaa valla veebilehel (www.saaremaavald.ee), 

vallalehes Saaremaa Teataja ja ajalehes Saarte Hääl ilmus teade 07.03.2019. Detailplaneeringu 

materjalidega oli võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa Vallavalitsuses (aadressil Tallinna tn 

10, Kuressaare linn, kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094) ning 

elektrooniliselt Saaremaa valla veebilehel (https://www.saaremaavald.ee/detailplaneeringu-

eskiisi-avalik-valjapanek).   

26.04.2018 esitas detailplaneeringulahenduse kohta märkused Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, 

kes esindas Kipri (katastritunnus 48301:001:0327), Sääre (katastritunnus 48301:001:0107) ja 

Pärna (katastritunnus 48301:001:0132) kinnistute omanikke. Alljärgnevalt on toodud 

kokkuvõtvalt märkuste sisu koos Saaremaa Vallavalitsuse 08.05.2019. a kirjas nr 5-2/1508-4 

toodud vastustega:  

1. Ninase panga tee on halvas olukorras ja seda ei tohiks detailplaneeringuga avalikuks 

kasutuseks määrata ega selle tee kaudu planeeritavatele kruntidele juurdepääsu planeerida. 

Kirjas tehakse ettepanek muuta detailplaneeringu lahendust selliselt, et kõikidele 

planeeritavatele kruntidele kavandada juurdepääs Tagaranna-Jaha-Merise tee kaudu. 

Saaremaa Vallavalitsus vastas, et koostöös huvitatud isikuga muudetakse planeeringuala 

juurdepääsu selliselt, et kõikidele kruntidele planeeritakse juurdepääs Tagaranna-Jaha-Merise 

tee kaudu. 



2. Detailplaneeringu pinnalt jääb ebaselgeks, kuidas on detailplaneeringu lahendus kooskõlas 

sõjahaudade kaitse põhimõtetega, kuna detailplaneeringualaga külgneval Ranna kinnistul 

(katastritunnus 48301:001:0109) asub Venemaa sõdurite hauatähis (rauast rist ja mustast 

kivist plaat), mille osas rakendub hauakaitse. Saaremaa Vallavalitsus vastas, et kuna 

detailplaneeringuga kavandatakse tegevusi ainult Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksusel, siis 

eeldatavalt detailplaneeringu elluviimise käigus on sõjahaua kaitse tagatud.  

3. Planeeritav ala asub looduskaunil Ninase pangal, kus tuleks eelkõige säilitada looduslik 

olukord ja vältida liigset täisehitamist. Saaremaa Vallavalitsus vastas, et on detailplaneeringu 

algatamisel leidnud, et Tagaranna küla hoonestus võiks asuda ka Pärna katastriüksusest 

edasi, kuna ka Ranna (katastritunnus 48301:001:0109) katastriüksus on hoonestatud. 

Detailplaneeringuga kavandatud krundid on vahemikus 5080 kuni 13570 m
2
, mis on 

suuremad kui nii mõnigi Tagaranna külas olemasolev hoonestatud katastriüksus. 

Detailplaneeringuga on määratud kohustus säilitada maksimaalselt kõrghaljastust ja lubatud 

raadata vaid vahetu ehitusala ehk hoonete alla jääv ala. Kuna Ninase panga tee kasutamist 

detailplaneeringuga ette ei nähta, ei tohiks 7 elamu lisandumine tekitada olulist häiringut teie 

klientidele ega avaldada olulist negatiivset sotsiaalset mõju. 

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimus 29.04.2019 kell 16.00 Saaremaa 

Vallavalitsuse Tallinna tn 10 hoones. Avalikul arutelul osales neli inimest: kohaliku 

omavalitsuse esindaja, detailplaneeringu koostaja, huvitatud isik ja Ellex Raidla Advokaadibüroo 

esindaja. Täiendavaid ettepanekuid ega märkusi avalikul arutelul ei tehtud, lepiti kokku 

juurdepääsutee muutmise osas.   

Detailplaneering on saanud kooskõlastused: 

1. Päästeametilt  09.07.2019 nr 7.2-3.4/7886-2 

2. Keskkonnaametilt 16.07.2019 nr 6-2/19/10358-2 

Elektrilevi OÜ on detailplaneeringule 17.06.2019 andnud kooskõlastuse nr 6050367386.  

Detailplaneeringuga kavandatud tegevuse ellurakendamise kava on välja toodud 

detailplaneeringu seletuskirja punktis 4.16, mille kohaselt on detailplaneeringus kavandatud 

tööde järjekord: 

1) kinnistu kruntimine ja servituutide seadmine; 

2) olemasolevate teede renoveerimine ning avalikuks kasutamiseks määramine; 

3) uute juurdepääsuteede rajamine vastavalt detailplaneeringule ja nendele servituudi seadmine; 

4) vajalike kommunikatsioonide rajamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba); 

5) hoonete ehitamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba). Elamu ehitusloa saamiseks peab olema 

tagatud igale kinnistule seadusjärgne juurdepääs ja elektriühendus. Elamu ehitusprojekti 

koosseisus peab olema lahendatud veevarustus ning reovee käitlemine vastavalt koostatud 

detailplaneeringu tingimustele.  

 

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 142 lõike 2, § 86 ja § 87, Saaremaa 

Vallavolikogu  

 

o t s u s t a b: 

 

1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ poolt 

koostatud Uuekõrtsi-Tõnsu II detailplaneering (töö nr T-2136).  
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  

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

Saaremaa Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 

halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 



Tiiu Aro  

vallavolikogu esimees 

 


