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Olete esitanud Saaremaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse detailplaneeringu 

algatamiseks Tirbi külas Lautri katastriüksusel (registreeritud vallavalitsuse dokumendiregistris 

22.10.2021 nr 5-2/5830-1). Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Tirbi külas Lautri 

katastriüksust (katastriüksuse tunnus 59201:001:0908, pindala 11334 m², 100% elamumaa 

sihtotstarbega). 

Detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt on detailplaneeringu eesmärgiks juurdepääsutee 

rajamine ranna ehituskeeluvööndisse. Palume täpsustada detailplaneeringu algatamise taotlust 

järgnevate punktide osas: 

1. Lautri katastriüksusel kohal käies selgus, et tee on rajatud. Kas tegemist on nö tee 

seadustamisega? 

2. Detailplaneeringu algatamise taotlusest jääb selgusetuks, mis on tee rajamise eesmärk. 

Praegusel hetkel on Lautri katastriüksusel 2 hoonet, millele on võimalik juurdepääs 

tagada ka ranna ehituskeeluvööndit vähendamata. Samuti on Kadakajuure 

(59201:001:0909) ja Kadakamarja (59201:001:0907) katastriüksustele juurdepääsuks 

võimalik rajada tee ranna ehituskeeluvööndit vähendamata. Saaremaa vald palub 

detailplaneeringu algatamise taotluses täiendavalt põhjendada juurdepääsutee vajadust 

ning täpsustada tee asukohta.  

3. Lautri katastriüksusel on rajatud ka teine tee Vanamõisa-Laheküla teelt mere poole, mis 

paikneb vahetult Saadu katastriüksuse (59201:005:0704) piiri lähedal. Tegemist on 

ebaseaduslikult ranna ehituskeeluvööndisse rajatud teega. Saaremaa vald teeb ettepaneku 

käsitleda detailplaneeringus ka selle tee nö seadustamist ja taotleda vajadusel ranna 

ehituskeeluvööndi vähendamist. 

4. Lautri katastriüksusel on olemas ajalooline tee, mida mööda on olnud juurdepääs Männi 

katastriüksusel (59201:005:0239) olevale hoonele ja Lautri katastriüksusel olevale 

paatide veeskamise kohale. Saaremaa vald palub täpsustada, kas antud teed soovitakse 

edaspidi kasutada või (mingis ulatuses) likvideerida.   

5. Lisaks olete taotlenud Lautri katastriüksusele Siia sadama kohanime määramist. 

Saaremaa vald on 03.11.2021 kirjas nr 5-10/3224-7 välja toonud, et kohanime Siia sadam 

määramiseks ei ole õiguslikku alust mh kuna alale ei ole kehtiva planeeringuga sadamat 

planeeritud. Kui teil on jätkuvalt soov Lautri katastriüksusel sadamat planeerida, sh 
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rajada sadamaehitisi, siis Saaremaa vald teeb ettepaneku sadamaehitised planeerida 

samuti algatatava detailplaneeringuga.  

 

Palume esitada kirjas soovitud lisainfoga korrigeeritud detailplaneeringu algatamise taotlus 

detailplaneeringu algatamise kaalumiseks hiljemalt 30.11.2021. Saaremaa vald pikendab 

planeerimisseaduse § 128 lõike 4 alusel detailplaneeringu algatamise tähtaega kuni 90 päevani 

detailplaneeringu algatamise taotluse saamisest halduslepingu või planeeringu koostamise 

tellimise kulude kandmiseks sõlmitava lepingu eelduseks olevate asjaolude selgitamiseks. 

Detailplaneeringu algatamise taotluse menetlus pikeneb Teie poolt taotluse korrigeerimise aja 

võrra.     
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