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Tirbi külas Lautri, Kadakamarja, Kadakajuure ja Kadakaoksa detailplaneeringu 

algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 

 

Huvitatud isik esitas 22.10.2021 (registreeritud Saaremaa valla dokumendihaldussüsteemis 

22.10.2021 kirja nr 5-2/5830-1 all) detailplaneeringu algatamise taotluse Tirbi külas Lautri 

katastriüksusel. Saaremaa vald küsis detailplaneeringu algatamise taotluse kohta 12.11.2021 

kirjaga nr 5-2/5830-2 lisainfot. Huvitatud isik esitas 30.11.2021 (registreeritud Saaremaa valla 

dokumendihaldussüsteemis 01.12.2021 kirja nr 5-2/5830-3 all) lisainfo koos täiendatud 

detailplaneeringu algatamise taotlusega.  

Täiendatud detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt hõlmab planeeringuala suurusega u 

4,7 ha Tirbi külas Lautri (59201:001:0908, pindala 12071 m2, 100% elamumaa sihtotstarve), 

Kadakamarja (59201:001:0907, pindala 8860 m², 100% maatulundusmaa sihtotstarve), 

Kadakajuure (59201:001:0909, pindala 8541 m², 100% maatulundusmaa sihtotstarve) ja 

Kadakaoksa (59201:001:0910, pindala 17173 m², 100% maatulundusmaa sihtotstarve) 

katastriüksuseid.      

Täiendatud detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt on detailplaneeringu üldeesmärgid  

katastriüksuste sihtotstarvete muutmine, katastriüksustele ehitusõiguse määramine ja 

hoonestusalade piiritlemine, liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude, trasside ja 

tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega, hoonestuse ja haljastuse 

põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu 

elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse 

määramine.  

 

A. Olemasolev olukord 

Alal ei ole kehtivat detailplaneeringut. Osaliselt on Saadu detailplaneeringus märgitud 

planeeringuala ka Lautri katastriüksusele (kehtestatud Pihtla Vallavolikogu 25.09.2014 

otsusega nr 35), kuid detailplaneeringuga ei ole Lautri katastriüksuse osas ehitusõigust 

määratud.  

Kõlvikuliselt koosseisult koosneb Lautri katastriüksus 598 m² loodusliku rohumaa, 1775 m² 

metsamaa, 1147 m² õuemaa ja 8551 m² muu maa kõlvikust. Lautri katastriüksus on hoonestatud 

ja ehitisregistri andmetel asuvad katastriüksusel suvemaja ja saun, lisaks muul.  

Kadakamarja katastriüksus koosneb 3541 m² metsamaa ja 5319 m² muu maa kõlvikust, 

katastriüksus on hoonestamata.  

Kadakajuure katastriüksus koosneb 3730 m² metsamaa ja 4811 m² muu maa kõlvikust, 

katastriüksus on hoonestamata. 
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Kadakaoksa katastriüksus koosneb 1664 m² loodusliku rohumaa, 2240 m² metsamaa ja 13269 

m² muu maa kõlvikust, katastriüksus on hoonestamata.     

Planeeringuala piirneb Saadu (59201:005:0704, 100% elamumaa sihtotstarve, ehitisregistri 

andmetel on katastriüksusele väljastatud ehitusluba elamu ehitamiseks), Mäki 

(59201:005:0044, 100% elamumaa sihtostarve, ehitisregistri andmetel on katastriüksusel 

elamu, puudekuur ja aerukuur), Leeko (59201:005:0045, 100% maatulundusmaa, 

hoonestamata),  Saaduvälja (59201:005:0046, 100% maatulundusmaa, hoonestamata), Priidiku 

(59201:005:0553, 100% maatulundusmaa, hoonestamata), Ilvekivi (71401:001:2821, 100% 

elamumaa, ehitisregistri andmetel on endise nimega Männioksa katastriüksusel elamu 

abihoone) ja Männioksa (71401:001:2822, 100% elamumaa, ehitisregistri andmetel on antud 

ehitusluba elamu ehitamiseks) katastriüksustega.  

Mereäärses osas piirneb Kadakaoksa katastriüksus Kasti lahe hoiualaga ning Lautri 

katastriüksusel asuv paadikanal asub Kasti lahe hoiualal. Kasti lahe hoiuala koosseisus on 

kaitse alla võetud Natura 2000 võrgustikku kuuluvad Kasti lahe linnu- ja loodusala.   

 

 

B. Kehtiv üldplaneering 

Vastavalt Pihtla Vallavolikogu 13.10.2005 määrusega nr 6 kehtestatud Pihtla valla rannaala 

üldplaneeringule (edaspidi nimetatud üldplaneering) asub planeeringuala reserveeritud 

elamualal, mis on üldplaneeringuga määratud ka detailplaneeringukohustusega alaks. 

Üldplaneeringu kohaselt on Tirbi poolsaarel reserveeritud elamualadel minimaalseks krundi 

suuruseks, mis saab ehitusõiguse, mitte vähem kui 0,5 ha ja elamute vaheliseks 

miinimumkauguseks minimaalselt 75 m. Väljaspool reserveeritud elamuala on üldplaneeringu 

kohaselt määratud elamutevaheliseks miinimukauguseks 100 m.   

Üldplaneeringuga on Tirbi poolsaare elamuala lõuna ja kagu rannaosal ehituskeeluvööndi 

laiuseks määratud 100 m (veepiirist).  

Üldplaneeringuga ei ole Tirbi poolsaarele sadamat planeeritud.  

Üldplaneeringu kohaselt on Pihtla vallas rannaalal elamuehituses põhiliseks ühepereelamute 

ehitamine. Ehitustegevusel tuleb vältida häid põllu- ning metsamaid, liigrikaste biotoopidega 

alasid ja kasutusväärtusega maavarade või maa-ainesega alasid. Uute hoonete ehitamisel tuleb 

järgida väljakujunenud planeerimisviisi ja hoonestuslaadi. Uued ehitised peavad olema nii 

põhiplaanis kui mahus lähedalasuvate sarnaste gabariitide ja katusekuju ja -kalletega. Vältida 

tuleb abihoonete juhuslikku ja plaanipäratut ehitust. Abihooned ja nende välisviimistlus 

peaksid sobima elamutega. 

Vastavalt üldplaneeringu joonisele 2 asub planeeringuala väärtuslikul maastikul. 

Üldplaneeringu seletuskirja p 5.2.4 kohaselt on väärtuslik maastik mitmekesise maakasutuse 

ja taimestikuga ilus maastik, kus leidub nii kohalikku identiteeti loovaid ajaloolisi elemente kui 

sobivaid elupaiku erinevatele taimedele, loomadele ning teistele elusolenditele.    

Planeerimisseaduse (edaspidi nimetatud PlanS) § 75 lg 1 p 1 kohaselt on sadamate ning 

väikesadamate üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine üldplaneeringu 

ülesanne. Kuna kehtivas üldplaneeringus ei ole Tirbi piirkonda sadamat planeeritud, tehakse 

detailplaneeringuga ettepanek üldplaneeringu muutmiseks (väike)sadama asukoha 

määramiseks. Samuti muudetakse üldplaneeringut elamutevahelise minimaalse vahekauguse 

osas ja Lautri katastriüksusel ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas. 

Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt PlanS § 125 lg 2, 126 lg 1 p 16 ja 

looduskaitseseaduse (edaspidi nimetatud LKS) § 40 lg 4 p 2. 
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Eeltoodust tulenevalt menetletakse detailplaneeringut PlanS § 142 alusel kui üldplaneeringut 

muutvat detailplaneeringut.  

 

 

C. Kaalutlused 

Juurdepääs planeeringualal toimub Vanamõisa-Laheküla teelt nr 592004 ja läbi Laheküla-Tirbi 

tee. Lautri katastriüksusele on kohtumäärusega määratud avalikult kasutatavale teele 

juurdepääsu võimaldamise kohustus Liiva katastriüksuse kasuks (59201:005:0591). Lautri 

katastriüksusel asuva olemasoleva pinnastee kaudu toimub juurdepääs ka Männioksa 

(71401:001:2822) ja Männi ( 59201:005:0239) katastriüksustele. Planeeritavatele 

hoonestusaladele ja sadamaalale juurdepääsuks rajatakse uued juurdepääsuteed ja platsid, mille 

rajamiseks on vajalik ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, kui juurdepääsuteed ei planeerita 

avalikult kasutatava teena. 

Täiendatud detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt soovitakse olemasoleva paadikanali 

juurde määrata krundi kasutamise otstarbeks sadama maa (LS). Planeeritav sadama maa 

(katastriüksuse sihtotstarbe järgi tootmismaa) on kavas peale detailplaneeringu kehtestamist 

kasutusele võtta sadamaalana, registreerida kohanimeregistris ja sadamate registris. Sadama 

teenindamiseks on maa-alale planeeritud sadamakaid ja paadislipp. Akvatooriumi 

süvendamiseks taotleti Keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba ja süvendamine toimus 

vastavalt loale detsembris 2017.   

Vastavalt sadamaseaduse § 2 p 1 on sadam veesõidukite sildumiseks ja/või randumiseks 

kohandatud ja sadamateenuse osutamiseks kasutatav maa- ja veeala ning seal asuvad sadama 

sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud ehitised. Sadama rajamisega parandatakse 

olemasoleva lossimiskoha olukorda, kus paatide veeskamise ja hoidmise, kala vastuvõtmise ja 

üleandmise tingimused on raskendatud. Planeeringu realiseerimise tulemusel paranevad 

kohalike kalurite ja teiste harrastuspüüdjate võimalused merele pääsemiseks ja kalapüügiga 

tegelemiseks. Merele pääs eeldab kokkuleppeid maaomanikuga. 

Sadama alale kavandatakse hoonestusala sadamaehitiste rajamiseks. Vastavalt LKS § 38 lg 5 

p 2 ei laiene ranna ehituskeeluvööndis ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud 

sadamaehitistele ja veeliiklusrajatistele.  

Lautri katastriüksusele on Saadu katastriüksuse poole rajatud uus juurdepääsutee tagamaks 

kohtumäärusega sätestatud juurdepääsu Liiva katastriüksusele ja paadikanalile. Tee on rajatud 

ranna ehituskeeluvööndisse õigusliku aluseta. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse 

ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks olemasoleva tee seadustamiseks.  

Lautri katastriüksusele planeeritakse lisaks olemasolevatele ehitistele elamu koos 

abihoonetega, olemasolevate sadamakaide parendamine ja täiendav paadislipp. Aerukuurile, 

mis on projekteeritud lossimiskoha lähedusse planeeritavale sadamaalale, on väljastatud 

ehitusteatis ja ehituse alustamise teatis. 

Lautri katastriüksuse merega piirnevat ala on ajalooliselt kasutatud kalal käimiseks ja merele 

pääsemiseks. Tegemist on hetkel kasutusel oleva lautrikohaga, mida on nimetatud ka Siia 

sadamaks. Saaremaa vald leiab, et olemasoleva ja ajalooliselt kasutusel oleva lautrikoha 

tingimuste parendamiseks alale sadamaehitiste planeerimine on põhjendatud.   

Kadakamarja, Kadakajuure ja Kadakaoksa katastriüksustele planeeritakse ehitusõigust elamute 

ja abihoonete ehitamiseks. Veevarustus ja kanalisatsioon planeeritakse igale katastriüksusele 

eraldi lokaalsetena.  
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Kuna Lautri, Kadakamarja, Kadakajuure ja Kadakaoksa katastriüksused asuvad üldplaneeringu 

kohaselt elamualal, siis on elamute planeerimine antud piirkonda üldplaneeringuga kooskõlas. 

Kuna Saadu ja Männioksa katastriüksustele on väljastatud ehitusload elamute ehitamiseks ja 

lisaks on Mäki katastriüksusel olemasolev elamu, siis ei ole võimalik elamute planeerimiseks 

tagada üldplaneeringuga ettenähtud minimaalselt vahemaad.   

Vastavalt PlanS § 142 lg 1 võib detailplaneering teha põhjendatud vajaduse korral ettepaneku 

üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.  

Kehtivas üldplaneeringus on planeeringuala reserveeritud elamualal ja lähipiirkonnas (sh 

planeeringualasse kuuluval Lautri, lisaks Saadu, Mäki ja Männi katastriüksustel), on 

olemasolevad elamud. Seega on planeeritavad elamud ja abihooned kooskõlas 

üldplaneeringuga ja hoonestuslaadiga. Kuna ajaloolistest katastriüksuste piiridest tulenevalt ei 

ole võimalik katastriüksustel tagada 75 m elamute vahelist miinimumkaugust, siis leiab 

Saaremaa vald, et vahekauguse vähendamine on põhjendatud.   

Lautri katastriüksusel on ajalooliselt kasutatud lautrikoht, kutselise kalapüügi registril 

andmetel on alal registreeritud kutseliste kalurite kala lossimise koht (Siiasadam) alates 1995. 

aastast. Lautri katastriüksusel on akvatooriumi süvendamiseks taotletud 

Keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba ja süvendamine toimus vastavalt loale 

detsembris 2017. Detailplaneeringuga kavandatakse sadama teenindamiseks maa-alale 

sadamaehitisi, millele LKS § 38 lg 5 p 2 kohaselt kehtiva detailplaneeringu alusel ranna 

ehituskeeld ei laiene.  

Detailplaneeringuga lahendatakse piirkonna liikluskorraldus, planeeritakse juurdepääsuteid ja 

seadustatakse juurdepääsutee Lautri ja Saadu katastriüksuse piiril. Avalikult kasutatava tee 

rajamisele ei laiene kehtiva detailplaneeringu alusel LKS § 28 lg 5 p 10 alusel ehituskeeld, 

eratee rajamiseks on vajalik ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kuna piirkonnas on 

olemasolevad ajalooliselt kasutatavad juurdepääsuteed ning ala on seega inimtegevusest 

mõjutatud, mitte looduslik rannakooslus, siis leiab Saaremaa vald, et ranna ehituskeeluvööndi 

vähendamine juurdepääsutee ulatuses on põhjendatud.    

Käesoleva detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise 

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

keskkonnamõjuga tegevuste loetellu ega kavandata KeHJS § 6 lg 2 nimetatud valdkonda 

kuuluvat tegevust. KeHJS § 33 lg 2 kohaselt tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamise vajalikkust ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse 

detailplaneering PlanS § 142 lg 1 p 1 või p 3 sätestatud juhul. Eeltoodust tulenevalt koostati 

keskkonnamõju strateegiline eelhinnang. Saaremaa vald on koostatud eelhinnangu (käesoleva 

otsuse lisa 3) põhjal seisukohal, et planeeritava tegevusega ei kavandata keskkonnaohtlikke 

tegevusi ega vastavate objektide rajamist, seepärast olulisi negatiivseid mõjusid antud 

detailplaneeringu kehtestamisega ette näha pole. Kavandatav tegevus ei ületa eeldatavalt 

tegevuskoha keskkonnataluvust. Kavandataval tegevusel puudub oluline kumulatiivne mõju, 

see ei sea ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detailplaneeringul puudub 

piiriülene mõju ja lähtuvalt kavandatava tegevuse iseloomust ning läbi viidud uuringutest ka 

oluline strateegiline mõju maakondliku või omavalitsuse territooriumi mastaape silmas pidades  

Lähtuvalt eeltoodust on Saaremaa vald seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatava 

tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ning seega pole 

vajalik algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. 

Saaremaa vald edastas vastavalt KeHJS § 33 lg 6 Keskkonnaametile XXX kirjaga nr X-XXX 

käesoleva otsuse eelnõu koos lisadega seisukoha saamiseks. Keskkonnaamet on oma XXX 

kirjas nr XXX andnud seisukoha, et  
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E. Kokkuvõte 

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.  

Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust (otsuse lisa 3) ja 

Keskkonnaameti seisukohast puudub kavandataval tegevusel eeldatavalt oluline 

keskkonnamõju, mistõttu ei ole vaja algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. 

Saaremaa Vallavalitsus on sõlminud XX.XX.2022 kolmepoolse lepingu nr XXX huvitatud 

isiku ja detailplaneeringu koostajaga detailplaneeringu koostamise ja finantseerimisega seotud 

asjaolude kokku leppimiseks. 

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (vald@saaremaavald.ee, 

tel 452 5000), koostaja on XXX OÜ (meiliaadress, tel) ning algataja, vastuvõtja ja kehtestaja 

on Saaremaa Vallavolikogu (raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).   

Detailplaneeringu algatamise otsuse ja otsuse lisadega on võimalik tutvuda Saaremaa valla 

veebilehel aadressil www.saaremaavald.ee ja tööpäevadel Saaremaa Vallavalitsuses aadressil 

Tallinna tn 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald. 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1 ja § 22 lõikest 2, 

planeerimisseaduse § 124 lõigetest 2, 6 ja 10, § 125 lõigetest 1 ja 2, § 126 lõikest 1, § 128 

lõigetest 1 ja 5, § 129 lõikest 1, § 142 lõigetest 1 ja 2, § 77 lõikest 1, looduskaitseseaduse § 40 

lõikest 3 ja lõike 4 punktist 2, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse § 33 lõike 2 punktist 3, Saaremaa Vallavolikogu  

 

o t s u s t a b: 

 

1. Algatada detailplaneeringu koostamine Tirbi külas Lautri, Kadakamarja, Kadakajuure ja 

Kadakaoksa katastriüksustel, mille eesmärgiks on ehitusõiguse planeerimine 

sadamaehitiste, elamute ja abihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse planeerimine, ranna 

ehituskeeluvööndi vähendamine.    

2. Detailplaneeringu nimetus on „Lautri, Kadakamarja, Kadakajuure ja Kadakaoksa 

detailplaneering”. 

3. Määrata planeeringuala suuruseks u 4,7 ha vastavalt käesoleva otsuse lisale nr 1. 

4. Kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad vastavalt käesoleva otsuse lisale nr 2. 

5. Mitte algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist vastavalt otsuse lisas nr 3 toodud 

eelhinnangu tulemustele. 

6. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

 


