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Kailuka külas Nigola detailplaneeringu algatamine 

 

 

Huvitatud isik esitas 14.12.2020 Saaremaa vallale taotluse detailplaneeringu algatamiseks 

Kailuka külas Nigola katastriüksusel (taotlus registreeritud Saaremaa valla 

dokumendihaldussüsteemis 14.12.2020 kirja nr 5-2/7026-1 all).  

 

A. Detailplaneeringu algatamise taotluse sisu ja olemasolev olukord 

 

Planeeringuala asub Kailuka külas ja hõlmab Nigola katastriüksust tunnusega 71401:001:0542 

(100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse 

jagamine elamukruntideks, neile ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, 

keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine.     

Detailplaneeringu ala on u 11,04 ha ja detailplaneeringu nimetus on Nigola detailplaneering. 

Alal ei ole kehtivat detailplaneeringut.  

Nigola maaüksus on hetkel hoonestamata looduslik rohumaa ja metsamaa. Kõrvalasuv Koolitare 

katastriüksus ( 59201:001:1037) on hoonestatud. Planeeringualast u 400 m kaugusel asub 

Kailuka küla hoonestus ning u 300 m kaugusel Vanamõisa küla hoonestus.  

Planeeringuala läbib Vanamõisa-Kailuka tee, mis on Püha-Vanamõisa teest kuni Peedu 

katastriüksuseni (59201:005:0564) avalikult kasutatav.  

Planeeringualal on Keskkonnaregistri andmetel inventeeritud III kaitsekategooria taimeliigi, aas-

karukella (Pulsatilla pratensis) kasvukoht, millega tuleb hoonestusalade planeerimisel arvestada.  

 

B. Kehtiv üldplaneering 

 

Planeeritav ala asub kehtiva Pihtla valla rannaala osaüldplaneeringu (edaspidi nimetatud 

üldplaneering) kohaselt osaliselt reserveeritud elamumaal ja osaliselt juhtotstarbeta maa-alal. 

Üldplaneeringuga on määratud, et uute hoonete ehitamisel tuleb järgida väljakujunenud 

planeerimisviisi ja hoonestuslaadi. Minimaalne ehitusõigusega elamukrunt on endises Pihtla 

vallas 1 ha, elamukrundi miinimumlaius ei tohi kitsamas suunas olla alla 50 m ning kahe maja 

miinimumkaugus on 100 m.   

Nigola katastriüksus ei asu planeerimisseaduse (edaspidi nimetatud PlanS) § 125 lg 1 ega 

üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Kuna katastriüksust 

soovitakse jagada 5 katastriüksuseks ja neist neljale anda ehitusõigust elamu ja abihoonete 

rajamiseks, siis selleks, et saaks tagada üldplaneeringuga määratud elamutevahelise 

miinimumkauguse nii olemasolevast elamust Koolitare katastriüksusel (59201:001:1037), kui ka 

planeeritavatel kruntidel omavahel, ning lisaks lahendada kõikide kruntide juurdepääsud ja 

tehnovõrgud, on hoonestuse planeerimiseks vajalik algatada detailplaneering.   

 

C. Kokkuvõte 

 

PlanS § 125 lg 3 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse volikogu olulise avaliku huvi olemasolu 

korral algatada detailplaneeringu koostamise alal või juhul, mida PlanS § 125 lõigetes 1 või 2 ei 
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ole ette nähtud. Saaremaa vald leiab, et üldplaneeringuga määratud tingimuste tagamine on 

oluline avalik huvi ning seda on võimalik tagada ainult läbi detailplaneeringu koostamise, mitte 

projekteerimistingimuste andmise ja maakorralduslike toimingute, mistõttu algatatakse Nigola 

katastriüksusel detailplaneering PlanS § 125 lg 3 alusel. Detailplaneering on üldplaneeringuga 

kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet (reserveeritud elamumaa) ei muudeta 

ja juhtotstarbeta alale laiendatakse elamumaa juhtotstarvet. Kuna valdav osa planeeringuala 

juhtotstarbeta alast jääb hoonestamata maatulundusmaaks ning planeeringuala lähipiirkonnas on 

olemasolevad elamud, siis elamumaa juhtotstarbe laiendamine on kooskõlas hoonestuslaadiga 

ning tegemist ei ole üldplaneeringu juhtotstarbe ulatusliku muutmisega.  

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu 

koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse 

käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, 

analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. 

Käesoleva detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 nimetatud olulise 

keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mistõttu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 

ei ole kohustuslik. Samuti ei ole vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise 

vajaduse kaalumine. Detailplaneeringu lahenduse koostamisel arvestada planeeringualal III 

kaitsekategooria taimeliigi, aas-karukella (Pulsatilla pratensis) kasvukohaga.  

Detailplaneeringu koostamise rahastamiseks on sõlmitud haldusleping nr 2-7.7/20-1.   

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 125 lg 3 ning § 128 lg 1, Saaremaa 

Vallavolikogu 22.02.2018. a määruse nr 10 „Planeerimise ja ehitusealase tegevuse 

korraldamine“ § 2 lg 2 p 2, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 

33 lg-d 1 ja 2, Saaremaa Vallavolikogu   

 

o t s u s t a b:  
 

1. Algatada Kailuka külas Nigola detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse 

määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, 

tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine.     

2. Käesoleva otsuse lisa nr 1 on detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad.  

3. Määrata planeeringuala ca 11,04 ha suuruses vastavalt otsuse lisale 2. 

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

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

Saaremaa Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 

halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Jaanus Tamkivi  

vallavolikogu esimees 

 
 

 


