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Ärakuulamisel osalesid: vastuväite esitaja Eha Paju, tema abikaasa Arved Paju ja tütar Viive 
Aasma; Saaremaa valla planeeringuspetsialistid Kätlin Kallas ja Piret Paiste, 
planeeringuteenistuse juhataja Siim Kaurik, praktikant Peeter Benjamin Anvelt ning Merekivi 
kinnistu omanik Ago Hõbe. 

Kätlin Kallas tutvustas Merekivi detailplaneeringut ja selle menetluse käiku. Detailplaneeringu 
avalikul väljapanekul esitas kirjaliku vastuväite  10.05.2021 Eha Paju. Saaremaa Vallavalitsus 
andis kirjaliku vastuse 14.05.2021 ja korraldas avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 
19.05.2021. 

Merekivi detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvamuse esitanud isiku, kelle arvamusi 
detailplaneeringu koostamisel ei arvestatud,  ja Saaremaa Vallavalitsuse esindajate 
ärakuulamine viidi läbi lähtuvalt planeerimisseaduse § 90 lõike 3 punktist 2. 

 
Esitatud arvamused ja täiendavad selgitused: 

1. Eha Paju ja Arved Paju:  Detailplaneeringust ei selgu ehituskeeluvööndi vähendamise 
põhjus. Meie jaoks on arusaamatu, kuidas said ehituskeeluvööndi vähendamise õiguse 
mereäärsed krundid Rahnu ja Ranna. Need ei ole vanad talukohad ja on arusaamatu, 
mille alusel on tekkinud nii väiksed krundid. See on kriminaalne asi, mis seal on tehtud. 
 
Viive Aasma: Ranna ja Rahnu kruntide müügi kuulutusel lubatakse ehitada 8 m kõrgust 
maja mere äärde. Kuidas on sellised krundid tekkinud ja kas on olemas ehitusluba. 
 
Kätlin Kallas: Rahnu ja Ranna kinnistud on Merekivi detailplaneeringu alast väljas. 
Rahnu kinnistul on kehtiv detailplaneering, millele on Keskkonnaamet 
ehituskeeluvööndi vähendamiseks nõusoleku andnud. Kehtivas Mustjala valla 
üldplaneeringus on näha ehituskeeluvööndi vähendamise piir ning selle üle ei ole 
võimalik vaielda. Kes on need otsused teinud, seda meie ei oska kommenteerida. 
Seadusest tulenevalt pole võimalik kehtestatud detailplaneeringuid ilma maaomaniku 
nõusolekuta kehtetuks tunnistada.  Ehitusregistri andmetel ehitusluba välja antud ei ole.  
 

.  



 
Arved Paju: Te toetute otseselt sellele, et Rannale ja Rahnule on juba antud luba 
ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Need kinnistud on ebaseaduslikult saanud õiguse 
ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 
 
Tiiu Pärn: Kui te ei ole ehituskeeluvööndi vähendamisega nõus, siis 
Rahandusministeerium annab seisukoha avalikul väljapanekul esitatud arvamuse osas. 
 
Ago Hõbe: See on minu vanaisa talukoht alates aastast 1860. Isa tahtis taastada 
talukohta, kuid ei jõudnud rohkem kui kuuri ehitada. Mina tulin mandrilt sünnikoju 
tagasi ja soovin seal edasi ehitada.  
 
Arved Paju: Mul ei ole naabri vastu midagi, kuid olen põhimõtteliselt ehituskeeluvööndi 
vähendamise vastu. 

  

2. Arved Paju: Raudvere on toonud meie teele kivid, mis viib meie teisele, Kopli kinnistule 
(48301:006:0467) ja meie ei saa enam oma maale. Meie ei ole nõus, et meie peame 
taluma kahte teed oma maal, aga meie oma teisele maatükile juurde ei pääse. 
 
Viive Aasma: Merekivi kinnistule läheb veel teine tee, mida peame taluma. Kas ei võiks 
kasutada Niidiotsa kinnistule viivat teed. Miks meie peame taluma kahte teed, kui meie 
oma teisele kinnistule juurde ei pääse. Vallavalitsuse vastuses on, et meil teisel kinnistul 
ei ole hooneid, seega ei pea olema juurdepääsuteed. Ema küüditati ära, hooned põletati 
ära ja nüüd oleme meie süüdi, et meil pole hooneid ja ei pea saama oma maale. Meil on 
samuti soov taastada vana talukoht. Teine küsimus on, et Merekivi kinnistule on 
ehitatud lautri koht, mida varem ei olnud. Kas sealt peab saama mööda, kui see on 
kaugemal kui 10 m mere äärest.  
 
Kätlin Kallas: Seadus ei kohusta, et kõikidele maatükkidele peab olema juurdepääsuks 
teed. Kui ei ole hooneid, siis ei pea olema tagatud juurdepääsutee. Peab maaomanikega 
kokkuleppe saama läbipääsuks. 
 
Viive Aasma: Kuidas me saame sinna ehitada, kui meil ei ole juurdepääsuteed. 
Seadustes on midagi ebaloogilist, enne pean ehitama ja siis saan tee. Ma ei saa sinna 
vaatamagi minna. Ma ei taha uut teed, tahan vana teed mööda oma kinnistule juurde 
pääseda 
 
Kätlin Kallas: Teil ei ole ehitusluba, te ei saa enne ehitada.  
 
Tiiu Pärn: Üldplaneering on see koht, kus saab Kopli kinnistule juurdepääsutee 
probleemi seaduslikult lahendada. Vallavalitsus saab kaaluda tee avalikuks 
kasutamiseks muutmist. See ei ole tänase detailplaneeringu teema, sest tee jääb 
detailplaneeringu alast välja. Merekivi kinnistul on olemasolev lauter ja 
Keskkonnaamet on detailplaneeringu kooskõlastanud. Uue lautri rajamiseks peab saama 
loa Keskkonnaametilt.  
 



Ago Hõbe: Oleme aastakümneid käinud seda teed mööda ja ka naaber Allikivi kasutab 
seda teed. Teistel naabritel ei ole midagi selle vastu. Oleme proovinud Niidiotsa teelt 
käia, kuid see on läbimatu, suured kivid on väljas. Mereäärne tee on läbimatu. Ka mere 
äär on jalgsi läbimatu. Lautri koht on olnud seal vanaisa ajast ja mina ei keela teil ka 
oma paati seal hoida. 
 
Kätlin Kallas: Pöörduge kohe valla majandushaldus osakonna poole ja teavitage tee 
probleemist. Võibolla nad otsustavad, et see tee peab olema avalik ja ei pea 
üldplaneeringut ootama jääma. 
 
Arved Paju: Meil ei ole selle vastu midagi, et Merekivi juurdepääsuks kasutatakse 
planeeringus näidatud teed. Soovime aga juurdepääsu oma teisele Kopli kinnistule 
(48301:006:0467). 
 

3. Tee ehitamine ei tule enne kõne alla, kui on eemaldatud kivid minu koduõele Kopli 
kinnistule viivalt teelt ja taastatud allikas ja piirimärgid, mis on välja kaevatud. 
 
Kätlin Kallas: Piirimärkide taastamiseks peab pöörduma maamõõtja poole. 
 
Arved Paju: Miks meie peame maksma, kui meie maalt on suured ristikivid välja 
kaevatud ja ära viidud. Kiviaed on sadama ehituseks ära veetud.  
 
Tiiu Pärn: Selle kohta mis jääb planeeringualast välja, puudub Rahandusministeeriumil  
pädevus anda seisukoht seoses Merekivi detailplaneeringuga. Seadusest tulenevalt on  
võimalik anda seisukoht kahe arvamuse osas ‒ juurdepääsutee Merekivi kinnistule ja 
ehituskeeluvööndi vähendamine. Tee küsimuses saadi kokkuleppele ja 
ehituskeeluvööndi vähendamise kohta annab Rahandusministeerium seisukoha. 
Käesoleva detailplaneeringuga mitte seotud teisele, Kopli kinnistule juurdepääsutee 
lahendamise osas on vaja pöörduda vallavalitsuse poole või teha vastav ettepanek 
koostatavale üldplaneeringule. 
 

Arvamuste esitaja Eha Paju ja detailplaneeringu tellija Ago Hõbe jõudsid kokkuleppele 
Merekivi kinnistile juurdepääsutee kasutamise osas. Arvamuse esitaja ei nõustunud 
ehituskeeluvööndi vähendamise otsusega. 

 
 
Protokolli koostas  
Aire Müürsepp 


