
 

 
 

 
        
 

 

 

Kuressaare 12.04.2022 nr 2-3/540 

 

 

 

Kipi külas Suure-Vatsliku detailplaneeringu algatamine 

 

 

Saaremaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitati taotlus (registreeritud vallavalitsuse 

dokumendiregistris 29.11.2021 nr 5-2/6608-1) detailplaneeringu algatamiseks Kipi külas Suure-

Vatsliku katastriüksusel. Esitatud taotluse kohaselt on detailplaneeringu eesmärgiks ehitusõiguse 

määramine ratsamaneeži ja teenindavate abihoonete ehitamiseks, katastriüksuse jagamine ja 

uuele kinnistule ärimaa sihtotstarbe määramine. Detailplaneeringu algatamise taotluse lisana 

esitatud eskiisi kohaselt oli planeeringuala ca 1,5 ha suurune, mille sihtotstarbeks oli planeeritud 

ärimaa 100%. Kuna hoonestus oli planeeritud ainult lõunapoolesse ossa ja planeeringuala lõikas 

olemasolevast planeeringualast välja jäävat hoonet, siis vallavalitsus täpsustas huvitatud isikuga 

planeeringuala asukohta ja suurust. Huvitatud isik esitas 18.03.2022 uue 2611 m
2
 suuruse 

planeeringuala skeemi.  

 

Detailplaneeringuala suurus on ca 0,26 ha ja see hõlmab Kipi külas osa Suure-Vatsliku 

katastriüksusest (katastritunnus 44001:003:0209, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 

49,66 ha). Detailplaneeringu nimetus on Suure-Vatsliku detailplaneering. 

 

A. Olemasolev olukord 
 

Planeeringualal puudub kehtiv detailplaneering. Ala on hoonestamata, valdavalt kaetud 

kõrghaljastusega, osaliselt lageala ja piirneb kahest küljest kiviaiaga. Planeeringuala piirneb 

põhjast ja läänest ülejäänud Suure-Vatsliku kinnistu maa-alaga, idast maatulundusmaa 

sihtotstarbega Maadu katastriüksusega (katastritunnus 44001:003:0175) ja lõunast transpordimaa 

sihtotstarbega 4400021 Kilgi-Rüüsa tee katastriüksusega (katastritunnus 43301:001:0765). Maa-

ameti kitsenduste kaardirakenduse alusel planeeringualal kitsendused puuduvad. Planeeringuala 

läheduses asuvad Suure-Vatsliku kinnistul koresöödahoidla ja Vatsliku kinnistul elamu koos 

paljude abihoonetega (kaasa arvatud 599 m
2
 ehitisealusepinnaga laut).  

 

B. Kehtiv üldplaneering 
 

Vastavalt Lümanda Vallavolikogu 21.08.2008 määrusega nr 66 kehtestatud Lümanda valla 

üldplaneeringule (edaspidi üldplaneering) asub planeeringuala põllu- ja metsamajandusmaa 

juhtfunktsiooniga alal. Põllu- ja metsamajandus- ehk maatulundusmaa on pindalaliselt valdav 

osa Lümanda vallast. Seletuskirja pt 1 kohaselt tuleb detailplaneering koostada, kui soovitakse 

katastriüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaaks. Seletuskirja pt 2.3 kohaselt maatulundusmaa 

juhtfunktsiooni muutmist ärimaaks Kipi - Kotlandi piirkonnas ei loeta üldplaneeringu 

muutmiseks (detailplaneering ei pea sisaldama üldplaneeringu muutmise ettepanekut). 

Tulenevalt eelnevast on detailplaneering kooskõlas üldplaneeringu põhimõtetega. 
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C. Kaalutlused 
 

Vastavalt esitatud eskiisile planeeritakse ühe ratsamaneeži ja kuni nelja abihoone rajamist põllu- 

ja metsamajandusmaa juhtfunktsiooniga alale. Planeeringuala kõrval ja üle tee on suure pinnaga 

loomakasvatushoone, abihooned ja loomasööda hoidla. Lähimad elamud asuvad ca 620 – 700 m 

kaugusel (välja arvatud loomapidamishoonetega samal kinnistul asuv elamu, mis on üle tee ca 

100 m kaugusel). Eeltoodust tulenevalt leiab Saaremaa vald, et planeeritav hoonestus sobib 

antud piirkonda arvestades lähipiirkonna maakasutust ja hoonestust.  

 

Algatatava detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja 

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

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

kuuluvat tegevust. Samuti ei kuulu tegevus KeHJS § 33 lõike 2 kohaselt tegevuste hulka, mille 

puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust ja anda selle 

kohta eelhinnang. Seega ei ole antud juhul kavandatud tegevuse puhul kohustuslik 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ega ka selle algatamise vajaduse kaalumine 

eelhinnangu koostamise kaudu, mistõttu pole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine. 

 

D. 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 vaja teha täiendavaid uuringuid, 

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

 

Saaremaa Vallavalitsus on sõlminud 04.04.2022 lepingu nr 2-7.7/88-1 huvitatud isikuga 

detailplaneeringu koostamise ja finantseerimisega seotud asjaolude kokku leppimiseks. 

Eeltoodust lähtudes ning aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja 

§ 22 lõike 2, planeerimisseaduse § 124 lõiked 2 ja 10, § 125 lõiked 1 ja 2, § 126 lõike 1, § 128 

lõiked 1 ja 5, § 129 lõike 1 ning Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 10 

„Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine“ § 2 lõike 2 punkti 2, Saaremaa Vallavalitsus 

 

annab  k o r r a l d u s e: 

 

1. Algatada Kipi külas Suure-Vatsliku detailplaneeringu koostamine eesmärgiga ehitusõiguse 

määramine ratsamaneeži ja teenindavate abihoonete ehitamiseks, katastriüksuse jagamine ja 

uuele kinnistule ärimaa sihtotstarbe määramine. 

 

2. Detailplaneeringu nimetus on „Suure-Vatsliku detailplaneering”. 

 

3. Määrata planeeringuala suuruseks ca 0,26 ha vastavalt käesoleva korralduse lisale nr 1. 

 

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

 

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisega.  

 

 

 

(digitaalselt allkirjastatud) 

Madis Kallas (digitaalselt allkirjastatud) 

vallavanem Aivar Rahno 

 vallasekretär 


