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Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering   

 

Esitasite Terviseameti lääne regionaalosakonnale kooskõlastamiseks Sikassaare külas Uuevärava, 

Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu.   

 

Planeeringuala asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Sikassaare külas, ca 1500 m Kuressaare linna 

piirist põhja suunas. Planeeringualasse kuuluvad Uuevärava (27003:001:0116) katastriüksus pindalaga 

8,84 ha, Tiigi (27003:001:0568) katastriüksus pindalaga 6,50 ha ja Sarapupõllu (27003:001:0139) 

katastriüksus pindalaga 8,29 ha. Kõikide katastriüksuste sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. 

Planeeringuala asub osaliselt maaparandussüsteemi reguleerival võrgustikul Sikassaare polder. 
Planeeritavast alast lääne pool asub olemasolev tootmisala. 

Ehitisregistri andmetel ei ole Tiigi ja Uuevärava kinnistud hoonestatud. Uuevärava katastriüksusel on 

registreeritud rajatisena juurdepääsutee (kood: 220530319). Tiigi katastriüksusel on registreeritud 

rajatistena: 10/20 kV maakaabelliin (kood: 220532873), juurdepääsutee (kood: 220530319) ning 

tuulegeneraator nr 1 (220534588). Sarapupõllu katastriüksusel on registreeritud rajatistena: 

tuulegeneraator nr 2 (kood: 220534590), tuulegeneraator nr 3 (kood: 220534591), 10/20 kV 

maakaabelliin (kood: 220532873), juurdepääsutee (kood: 220530319), kasutusel olev 

päikeseelektrijaam (kood: 220872151), serveri konteinerhoone 1 (121350686), serveri konteinerhoone 

2 (121350732) ning serveri konteinerhoone 3 (121350732). 

 

Planeerimislahendus näeb ette tingimused Uuevärava kinnistule elektrituuliku rajamiseks, Sarapupõllu 

ja Tiigi kinnistutele tööstuslike kasvuhoonete rajamiseks. Uuevärava kinnistule planeeritakse 

elektrituulik Vestas 52/850 maksimaalse võimsusega 0,85 MW, torni kõrgusega kuni 65 m, rootori 

diameetriga kuni 32 m. Tuuliku suurim lubatud kõrgus maapinnast on 81,1 m ja absoluutkõrgus 82,6 

m. Müratase: 45 dBA maks 250 m raadiuses; 40 dBA maks 500 m raadiuses.  

Lisaks määratakse sihtotstarbed ning leitakse tehnovõrkude ja juurdepääsude põhimõttelised 

lahendused.  

Kuna detailplaneeringuga soovitakse lisaks kolmele olemasolevale elektrituulikule rajada 

elektrituulik, tööstuslikud kasvuhooned ja alajaama ehitised, on detailplaneering  kehtiva Kuressaare 

linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga vastuolus ja seega üldplaneeringut muutev.  

 

Terviseameti lääne regionaalosakond on tutvunud esitatud planeeringu materjalidega ning 

kooskõlastab Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu. 

 

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. 

 

Lugupidamisega 
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