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Olete esitanud Saaremaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) seisukoha (registreeritud 

vallavalitsuse dokumendiregistris 12.05.2021 nr 5-2/1930-2) seoses Liikülas Merekivi 

detailplaneeringu avaliku väljapanekuga. Vastuseks Teie seisukohale selgitame järgmist.  

1. Soovite põhjendust ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 

Detailplaneeringu seletuskirjas on põhjendatud ja analüüsitud ranna ehituskeeluvööndi 

vähendamise ettepanekut. Seletuskirja kohaselt asus planeeringualal kunagi osa Kõue-Allikivi 

talukohast ning alal asusid nimetatud talu kaev, saun, ait, paadikuur ja võrgukuur. Salvkaev 

ning sauna ja aida vundamendid on tänaseni säilinud. Uue hoonestuse kavandamine aladele, 

mis on ajalooliselt olnud hoonestatud, on kooskõlas Saare maakonna teemaplaneeringuga 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“, mille alusel võib ranna-alale 

lubada hoonestada üksnes neid alasid, mis on ajalooliselt olnud hoonestatud. Seletuskirjas on 

toodud, et koostatava detailplaneeringuga ei kavandata kallasrajale juurdepääsu piiramist, 

kavandatava tegevusega ei muudeta olulisel määral senist maapinna reljeefi. Samuti ei ole ette 

näha üleujutusohtu kavandatava hoonestuse alal, kuna sealsed maapinna absoluutkõrgused 

jäävad vahemikku 2-5 m. 

Eeltoodu kokkuvõtteks leiab nii planeeringu koostaja kui Saaremaa vald, et ranna 

ehituskeeluvööndi vähendamine on põhjendatud, kuna tegemist on ajaloolise hoonestuse 

taastamisega ning ka kõrvalolev Allikivi katastriüksus (48301:001:0592) on hoonestatud. 

Ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks peab nõusoleku andma Keskkonnaamet, nii et 

lõpliku otsuse ehituskeeluvööndi vähendamise võimalikkuse üle teeb Keskkonnaamet.  

2. Oma kirjas toote välje, et Te ei näe vajadust uue tee ehitamiseks läbi Kopli katastriüksusel, 

sest Merekivi kinnistule viib ka praegu kasutusel olev tee Niidiotsa kinnistu kõrvalt. 

Tegemist ei ole uue tee ehitamisega, vaid juurdepääsuks kasutatakse olemasolevat pinnasteed, 

mida kasutatakse ka praegu Merekivi katastriüksusel pääsemiseks ning mis on märgitud ka 

põhikaardile. Sama teed kasutatakse ka Allikivi katastriüksusele pääsemiseks. Olemasolevat 

teed võib detailplaneeringu kohaselt rekonstrueerida ja rajada kruusakatte. Tee kasutamiseks 

tehakse detailplaneeringuga ettepanek servituudi seadmiseks ning servituudi tingimused 

lepitakse selle seadmisel kokku. Servituudi seadmise aluseks on asjaõigusseaduse § 156, mille 

alusel on omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt, 

õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja ning juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja 

tasu määratakse kokkuleppel. Kuna Merekivi katastriüksusele puudub alternatiivne 

juurdepääs, siis Saaremaa vald ei saa Teie vastuväitega arvestada.  
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3. Kirjeldate oma kirjas, et Teile kuuluvale Kopli (48301:006:0467) katastriüksusele on kividega 

takistatud juurdepääs mööda ajalooliselt kasutatud juurdepääsuteed, lisaks on allika asemele 

rajatud kaev ning ära on kadunud piirikivid ja ristikivi. Tee ehitamine läbi Teie kinnistu ei 

tule Teie sõnul kõne alla enne kivirahnude eemaldamist Teie koduõuele viivalt teelt Kopli 

kinnistul ning allika ja piirimärkide taastamist.    

Esiteks juhib Saaremaa vald tähelepanu sellele, et Teie poolt kirjas tõstatatud asjaolud ei ole 

seotud Merekivi detailplaneeringu lahenduse ega menetlusega, kuna kõnealune Kopli 

katastriüksus tunnusega 48301:006:0467 ei asu planeeringualas ega isegi piirne sellega, 

mistõttu ei saa Saaremaa vald neid Merekivi detailplaneeringu menetluses arvestada.     

Mis puudutab kadunud piirimärke, siis piirimärkide asukoha kindlakstegemiseks tuleb 

pöörduda vastavat litsenti omava maamõõtja poole, kes teeb piiri kindlaks ja vajadusel taastab 

piirimärgid. 

Ilmselt viitate oma kirjas Täri taluteele, mis teeregistri andmetel on mitteavalik tee, st 

avalikku läbipääsu mootorsõidukiga ei pea olema tagatud. Kopli katastriüksusel tunnusega 

48301:006:0467 ei ole hoonestust ega seega ka õueala, milleni peaks juurdepääs olema 

tagatud. Looduskaitsealuse Täri pärna juurde on võimalik liikuda jalgsi.     

Oma kirjas juhite ka tähelepanu selle, et mitmed Mustjala valla poolt varasemalt kehtestatud 

detailplaneeringud ei ole ellu viidud. Varasemalt kehtestatud detailplaneeringuid ei saa vald 

kohustada ellu viima, kuna detailplaneeringu elluviimine peale kehtestamist on huvitatud 

isiku kulul ja soovil.      

 

Saaremaa vald tuletab meelde, et detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku 

arutelu toimub 19.05.2021 kell 16.00 Saaremaa vallamaja väikeses saalis (Tallinna tn 10 

Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi, 

sh Teie poolt esitatud arvamust, ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.  

Lisaks juhime tähelepanu, et planeerimisseaduse § 136 lg 5 kohaselt võib avaliku väljapaneku 

käigus kirjalikult arvamust esitanud isik loobuda oma arvamusest, teatades sellest 

detailplaneeringu koostamise korraldajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhul, 

kui Te oma arvamusest ei loobu, edastab Saaremaa vald selle koos detailplaneeringu 

lahendusega Rahandusministeeriumile detailplaneeringu heakskiitmise menetluses.  
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