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Eikla küla  Andrese maaüksuse ja lähiala   
detailplaneeringu kehtestamine 
 

 
Eikla küla Andrese  maaüksuse ja lähiala detailplaneering on algatatud Kaarma 
Vallavalitsuse 25. märtsi 2010  korraldusega nr 108 ning on koostatud arhitektuuri ja 
planeerimiskomisjonis 24. märtsil 2010 kooskõlastatud lähteseisukohtade alusel. 
Planeeringu eesmärk on Andrese maaüksusel ehitusõiguse määramine olemasoleva 
tootmishoone laiendamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ning 
Andrese maaüksuse lähialal juurdepääsutee planeerimine. 
Detailplaneering on saanud vajalikud kooskõlastused Lääne-Eesti Päästekeskuse 
Saaremaa päästeosakonnalt  ja Vabariigi Maa-ametilt nõusoleku planeerimislahenduse 
kohta kirjas 21.10.2010 nr 6.2-3/6511 toodud parandusettepanekute sisseviimisel 
detailplaneeringusse. 
Planeeritav Andrese maaüksus asub kehtiva Kaarma valla territooriumi osa 
üldplaneeringuga määratud segahoonestusalal ning seega on planeerimislahendus 
kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 
Kaarma Vallavalitsuse 23. september 2010 korraldusega nr. 442 võeti vastu Eikla küla 
Andrese maaüksuse detailplaneering ning suunati see avalikule väljapanekule. 
Detailplaneering oli avalikul väljapanekul ajavahemikul 14.10-28.10.2010.a. 
Detailplaneeringut tutvustav avalik arutelu toimus 29.10.2010.a. 
Avaliku väljapaneku ajal esitas Maa-amet oma kirjaga 21.10.2010 nr 6.2-3/6511 
detailplaneeringus esinevad vead ning tegi ettepaneku parandused planeeringusse 
sisse viia alljärgnevalt: 

1. Kuna planeeringualasse on haaratud ka Andrese maaüksuse lähiümbrus, siis 
detailplaneeringu nimetus peaks ka seda väljendama. 

2. Tugiplaanil näidatud planeeringuala on erinev tegelikust planeeritavast alast. 
3. Planeeringu seletuskirja punkt 1.4 viitab kehtestamata ja poolelioleva 

menetlusprotsessiga üldplaneeringule. Käesoleval ajal on valla üldplaneering 
kehtestatud. 

4. Planeeringu seletuskirja punktis 1.2 on planeeritava ala suuruseks määratud 
0,75 ha. Kaarma Vallavalitsuse 04.06.2010 korraldusega nr 279 on 
suurendatud planeeringuala 0,83 ha-ni. 

Maa-ameti kirjas 21.10.2010 nr 6.2-3/6511 märgitud parandusettepanekud on viidud 
detailplaneeringu seletuskirja sisse. 
Avaliku arutelu ajal ei esitatud planeerimislahenduse kohta ettepanekuid ega 
vastuväiteid. 
Kaarma Vallavalitsuse ja Smidt Metall OÜ vahel on 04. novembril 2010 sõlmitud 
kokkulepe juurdepääsutee väljaehitamise kohta. 
 
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 
1, Planeerimisseaduse § 24 lg 3,  



 
 

 
 
KAARMA VALLAVOLIKOGU o t s u s t a b : 
 

1. Kehtestada Kaarma vallas Eikla  külas ANDRESE maaüksuse ja lähiala       

( Andrese maaüksus katastritunnusega 27001:002:0296), detailplaneering        
( Töö nr 23-0410 ) vastavalt plaani lisale. 

 
2. Detailplaneeringu koostaja on Merkatz Green OÜ. 
 
3. Avaldada teade detailplaneeringu kehtestamisest kohalikus ajalehes „Saarte 

Hääl”. 
 
4. Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest. 
 
5. Käesolevat otsust võib vaidlustada Haldusmenetluse seaduses (§ 71-77) või 

Halduskohtumenetluse seadustikus (§ 6-10) sätestatud korras ja tähtaegadel. 
 
 
 
 
 
Urmas Lehtsalu 
Volikogu esimees 
 
 
 
 
 
 


