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Saaremaa Vallavalitsus esitas Rahandusministeeriumile 17.12.2021 kirjaga nr 5-2/7068-1 

Saaremaa vallas Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu (edaspidi 

ka detailplaneering) planeerimisseaduse (PlanS) § 142 lõike 5 ja § 90 lõike 1 alusel heakskiidu 

saamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal arvamusi ei esitatud. 

Lähtuvalt PlanS § 142 lõikest 5 ja § 90 lõikest 3 kontrollib Rahandusministeerium 

üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavale detailplaneeringule heakskiidu andmisel 

muuhulgas detailplaneeringu vastavust õigusaktidele ja annab nõusoleku üldplaneeringu 

muutmiseks. 

Detailplaneeringu koostamine algatati Saaremaa Vallavolikogu 21. juuni 2018 otsusega nr 1-

3/74. Sama otsusega kinnitati lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks ning jäeti 

algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnaamet nõustus 28.05.2018 nr 6 

5/18/8062 22  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega.  

Planeeringuala hõlmab kolme katastriüksust: Uuevärava (100% maatulundusmaa, suurus 8,80 

ha), Tiigi (100% maatulundusmaa, suurus 6,54 ha) ja Sarapupõllu (100% maatulundusmaa, 

suurus 8,27 ha). 

Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata ja olemasoleva katastriüksuse piire ei muudeta. 

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. Elektrituulik ühendatakse 

Sarapupõllu kinnistul asuva alajaamaga. Elektrikaablite rajamiseks ning hooldamiseks 

seatakse reaalservituudid. Tiigi kinnistule antakse ehitusõigus kuni kuuele aastaringselt 

kasutatavale tööstuslikule kasvuhoonele, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 2025 m². 

Sarapupõllu kinnistule planeeritakse kuni kuus tootmistegevust teenindavat konteinerit 

(ajutised ehitised) ja elektrivarustuse rajatised, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 650 m² ja  

maksimaalse kõrgusega 2,5 m. (sh kaks olemasolevat elektrituulikut kokku ehitisealuse 

pinnaga 450 m²). Piirete rajamist ei planeerita. 

Planeeringualal kehtivas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus ja   

teemaplaneeringus „Tuuleenergeetika teemaplaneering Saare maakonnas” Uuevärava 
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maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole. Planeeritava tegevuse mõju avaldub väljapoole 

Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu katastriüksuste piire, millest tulenevalt on kohalik 

omavalitsus seisukohal, et tegemist on olulise üldplaneeringu muutmisega.  

Detailplaneeringu koostamist on korraldanud Saaremaa Vallavalitsus. Detailplaneeringu on 

koostanud osaühing DP Projektbüroo vastutav planeerija on Janika Jürgenson, kes vastab 

PlanS § 6 punktis 10 esitatud nõuetele. 

Detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 18.12.2020-

16.01.2021 Saaremaa vallamajas ja Saaremaa valla veebilehel. Detailplaneeringu eelnõu 

avalik arutelu toimus 27.01.2021 Saaremaa vallamajas. 

Detailplaneeringu on kooskõlastanud 17.05.2021 Päästeamet kirjaga nr 7.2-3.41724-4, 

28.03.2021 Politsei- ja Piirivalveamet kirjaga nr 2.1-3/6818-2, 08.03.2021 Põllumajandus- ja 

Toiduamet kirjaga nr 6.2-1/2191-1, 07.01.2021 Maaeluministeerium kirjaga nr 4.1-5/2845-1, 

25.03.2021 Kaitseministeerium kirjaga nr 12-1/21/807, 18.05.2021 Transpordiamet kirjaga nr 

7.1-2/21/5181-4 ja 17.12.2021 Terviseamet kirjaga nr 9.3-1/21/16817-2. Keskkonnaamet  

loobus 31.03.2021 kirjaga nr 6-2/21/4483-2 kooskõlastamisest, kuna Keskkonnaametiga tuleb 

teha koostööd ja planeering kooskõlastada juhul, kui planeeringu elluviimisega võib kaasneda 

oluline keskkonnamõju. Arvamuse on andnud 29.10.2019 OÜ Elektrilevi, 29.10.2019 AS 

Kuressaare Veevärk ja 29.10.2019 AS Telia Eesti. Kirjalikult on teavitatud koostöötegijaid ja 

kaasatavaid. 

Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2021 otsusega nr 1-3/45 võeti detailplaneering vastu ja suunati 

avalikule väljapanekule, mis toimus ajavahemikul 17.09-16.10.2021 Saaremaa vallamajas ja 

Saaremaa valla veebilehel. Avaliku väljapaneku toimumisest teavitati ajalehtedes Meie Maa 

01.09.2021 ja Saaremaa Teataja 02.09.2021 ning Saaremaa valla veebilehel, 01.09.2020 e-

kirja teel koostöötegijaid ja kaasatavaid. Avaliku arutelu toimus 25.10.2021.a Saaremaa 

vallamajas. 

Rahandusministeeriumi hinnangul on detailplaneeringu koostamine Saaremaa Vallavalitsuses 

läbi viidud vastavuses planeerimisseaduses sätestatud avaliku menetluse nõuetega. 

Planeeringulahendus on koostatud vastavuses PlanS §-s 126 sätestatud detailplaneeringu 

ülesannetega. 

Vastavalt PlanS § 142 lõikele 1 võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada 

kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga 

tehakse ettepanek Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu 

muutmiseks, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta kinnistu juhtotstarvet. Põhjendused 

üldplaneeringu muutmiseks on toodud detailplaneeringu seletuskirja punktis 2.2.1 

„Üldplaneeringu muutmise põhjendused“. 

Rahandusministeerium nõustub kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi 

ühisplaneeringu muutmise ettepanekuga. Tulenevalt PlanS § 142 lõikest 8 palun kohalikul 

omavalitsusel kanda muudatus üldplaneeringusse 30 päeva jooksul pärast detailplaneeringu 

kehtestamist. 

Lähtuvalt PlanS § 142 lõikest 5 ja PlanS § 90 lõikest 2 ning arvestades riigihalduse 

ministri 11.11.2021 käskkirja nr 153 punktis 2 antud volitust, annan heakskiidu  

Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringule ning tagastan 
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planeeringu kohalikule omavalitsusele edasiseks menetlemiseks ja kehtestamise üle 

otsustamiseks. 
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