
Kooskõlastuste kokkuvõte 

 

Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu 
detailplaneering (DP Projektbüroo OÜ töö nr 01-18-DP) 

Amet, asutus, 
eraisik 

Kooskõlastuse kuupäev, nr, 
kooskõlastamise sisu 

Märkused 

Kooskõlastus   
Päästeamet 17.05.2021 kiri nr 7.2-3.41724-4:  

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab 
Päästeameti Lääne päästekeskus 
kooskõlastuse DP Projektbüroo OÜ poolt 
koostatud töö nr 01-18-DP Saare maakond, 
Saaremaa vald, Sikassaare küla, Uuevärava, 
Tiigi ja Sarapupõllu maa-ala 
detailplaneeringu tuleohutusosale. 
Kooskõlastamine on registreeritud 
Päästeameti infosüsteemis numbriga 2081-
2021-2 

(allkirjastatud 
digitaalselt) 
Margo Kubjas 
Ohutusjärelevalve 
büroo 
Nõunik 
Lääne päästekeskus 
 

Transpordiamet 18.05.2021 kiri nr 7.1-2/21/5181-4: 
Võttes aluseks lennundusseaduse § 35 lg 21 
ja 22, ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ja 
planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) 
kooskõlastame planeeringu tingimusel, et 
planeeringu seletuskirja osa 
2.3.Projekteerimispõhimõtted esimesse 
lõiku lisatakse enne planeeringu 
vastuvõtmist lause: „Tuuliku püstitamisel 
arvestada, et absoluutkõrguse piirang 82,6 
meetrit kehtib ka tõstetehnikale“.  
 
 Palume planeeringu elluviimisel arvestada 
järgnevaga.  
1. Lähtudes lennundusseaduse § 35 lg 4 peab 
maapinnast üle 45 m kõrgusega ehitise 
ehitusloa saamiseks esitatav ehitusprojekt 
olema Transpordiameti poolt heaks kiidetud.  
2. Kui kohalik omavalitsus annab 
planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 
27 alusel kavandatakse muudatusi riigitee 
kaitsevööndis, siis palume kaasata 
Transpordiametit menetlusse.  
 

(allkirjastatud 
digitaalselt) 
Marek Lind 
juhtivspetsialist 
taristu teenuste 
osakond 

Terviseamet 17.12.2021 kiri nr 9.3-1/21/16817-2 
Terviseameti lääne regionaalosakond on 
tutvunud esitatud planeeringu materjalidega 
ning kooskõlastab Sikassaare külas 
Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu 
detailplaneeringu. 

(allkirjastatud 
digitaalselt) 
Kristel Kallaste 
menetlusgrupi juht 



Lisaks märgime, et detailplaneeringu 
elluviimisel arvestada järgnevaga: 
Tuulikupargi müra ei tohi lähimatel 
elamualadel ületada keskkonnaministri 
16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus 
leviva müra normtasemed ja mürataseme 
mõõtmise, määramise ja hindamise 
meetodid” Lisa 1 normtasemeid. 

Politsei- ja 
Piirivalveamet 

28.03.2021 kiri nr 2.1-3/6818-2 (allkirjastatud 
digitaalselt) 
Andres Sinimeri  
logistikabüroo juht 

Põllumajandus- ja 
Toiduamet 

08.03.2021 kiri nr 6.2-1/2191-1 
Põllumajandus- ja Toiduamet ei näe 
planeeritavate rajatiste osas takistusi kui 
nende rajamisel ei kahjustata olemasolevat 
maaparandussüsteemi. 

(allkirjastatud 
digitaalselt) 
Hilja Vanem 
Peaspetsialist-
koordinaator 
PTA Lääne regiooni 
Kuressaare esindus 

Maaeluministeerium 07.01.2021 kiri nr nr 4.1-5/2845-1 (allkirjastatud 
digitaalselt)  
Tiina Saron  
Kantsler 

Kaitseministeerium 25.03.2021 kiri nr 12-1/21/807 (allkirjastatud 
digitaalselt) 
Andres Sang 
Kaitseinvesteeringute 
osakonna juhataja 

 


