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Metsa-Simmu detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamata jätmine 

 

 

Huvitatud isik esitas 08.01.2019 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Metsa-Simmu katastriüksuse 

detailplaneeringu algatamiseks (registreeritud Saaremaa Vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis 

08.01.2019 nr 5-2/168-1). Detailplaneeringu ala hõlmab Saaremaa vallas Võhma külas                           

Metsa-Simmu katastriüksust (katastritunnus 48301:006:0435, pindala 6,53 ha, 100% 

maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse 

määramine ühe elektrituuliku rajamiseks (max võimsus 2 MW, max absoluutkõrgus 110 m, so 

maapinna kõrgus+tuuliku kõrgus koos labadega); katastriüksuse sihtotstarbe muutmine; 

tehnovõrkude, juurdepääsu ja muu taristu planeerimine; keskkonnatingimuste seadmine 

planeeringuga kavandatu elluviimiseks; seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja 

servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala suurus on ca 6,5 ha.  

 

Alal on Mustjala Vallavolikogu 29. aprilli 2011. a otsusega nr 14 kehtestatud Mustjala külade 

üldplaneering (edaspidi üldplaneering). Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub Metsa-Simmu 

maaüksus maatulundusalal. Ala piirneb ida suunast üldplaneeringujärgse reserveeritud 

tootmisalaga T3 (olemasolevad ja kavandatavad tootmisalad) ning maatulundusaladega. Kehtiva 

üldplaneeringu järgi on maatulundusala käsitletav kui senist kasutamisotstarvet säilitav ala (valdav 

maakasutus on maatulundusmaa). Detailplaneeringuga soovitakse planeerida elektrituulikut, mille 

eesmärk on energia tootmine ja mis tähendab, et soovitakse muuta ala senist maatulunduslikku 

maa kasutamisotstarvet tootmisalaks. Vastavalt üldplaneeringu seletuskirja peatükile 2.1.3 tohib 

tootmisaladele ehitada kehtestatud detailplaneeringu alusel. Seega on detailplaneeringu algatamine 

vajalik tulenevalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 2 ja üldplaneeringust ning 

algatatavat detailplaneeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut maa 

juhtotstarbe suhtes.  

 

Vastavalt PlanS § 128 lõikele 4 pikendas Saaremaa Vallavalitsus 22.01.2019 kirjaga nr 5-2/168-2 

detailplaneeringu algatamise tähtaega, kuna vastavalt PlanS § 142 lõikele 6 tuleb koostada 

keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning kaaluda keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamise vajalikkust. Saaremaa Vallavalitsus on koostatud eelhinnangu (käesoleva 

otsuse lisa 3) põhjal seisukohal, et keskkonnamõju eelhinnangu tulemusel ei ületa kavandatav 

tegevus eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust, sellel puudub oluline kumulatiivne mõju, see 

ei sea ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara. Lähtuvalt eeltoodust on Saaremaa 

Vallavalitsus seisukohal, et käesoleva detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei 

kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilist hindamist 

ei ole põhjust algatada.  

 

Saaremaa Vallavalitsus edastas vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) § 33 lõikele 6 Keskkonnaametile 08.02.2019 kirjaga                              

nr 8-5/857-1 käesoleva otsuse eelnõu koos lisadega seisukoha saamiseks. Keskkonnaamet oma 

07.03.2019 kirjas nr 6-5/19/39-2 oli seisukohal, et lähtudes planeeringu eesmärkidest, 

planeeringuala keskkonnatingimustest ja koostatud KSH eelhinnangust ei kaasne teadaoleva 



informatsiooni alusel planeeritava tegevusega eeldatavalt KeHJS § 2² mõistes olulist 

keskkonnamõju looduskeskkonnale ning seetõttu ei ole KSH algatamine eeldatavalt vajalik. 

 

Saaremaa Vallavalitsus küsis 30.04.2019 kirjaga nr 5-2/2883-1 PlanS § 81 lõike 1 alusel 

detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta ettepanekuid. Oma seisukohad lähteseisukohtade 

täpsustamiseks esitas Maanteeamet 20.05.2019 kirjaga nr 15-2/19/21201-2 ja Kaitseministeerium 

24.05.2019 kirjaga nr 12-1/19/635. Tehtud ettepanekuid on analüüsitud käesoleva otsuse 

seletuskirjas ja vastavad täpsustused on tehtud lähteseisukohtades.  

 

Politsei- ja Piirivalveamet vastas 24.05.2019 kirjas nr 2.1-3/12903-2, et ettepanekud puuduvad. 

Lennuamet vastas 30.05.2019 kirjas nr 4.6-8/19/1793-2, et Lennuamet ei ole vastu kõnealusele 

kinnistule elektrituuliku rajamisele. Terviseamet 17.05.2019 nr 9.3 1/19/2588-2 juhtis tähelepanu 

keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja 

mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud müranormidele. 

Keskkonnaamet oma 07.03.2019 kirjas nr 6-5/19/39-2 oli eelnevalt öelnud, et Keskkonnaametil 

puuduvad ettepanekud planeeringu lähteseisukohtade osas. 

 

Detailplaneeringu koostamise käigus tuleb koostada mürahinnang vastavalt keskkonnaministri                    

3. oktoobri 2016. a määrusele nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu 

koostamise kohta esitatavad nõuded“. Mürahinnangu koostamise tulemusel selgub, kas 

kavandatava tuulegeneraatori müra vastab keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määrusega nr 

71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise 

meetodid“ kehtestatud müranormidele ning vajadusel töötatakse välja müra vähendamise 

meetmed.  

 

Detailplaneeringu koostamise käigus tuleb koostada visualiseering Panga pangalt planeeritava 

tuulegeneraatori suunas.  

   

Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks 

on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning 

planeeringusse lisada.  

 

Saaremaa vald on sõlminud 26.06.2019 kolmepoolse lepingu huvitatud isiku ja planeeringu 

koostajaga detailplaneeringu koostamise ja finantseerimisega seotud asjaolude kokku leppimiseks.  
 

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse 

ning selle lisadega on võimalik tutvuda Saaremaa valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee 

ja tööpäevadel Saaremaa Vallavalitsuses aadressil Tallinna tn 10 Kuressaare (kontaktisik Kätlin 

Kallas, 452 5094, katlin.kallas@saaremaavald.ee). 
   

Lähtudes eeltoodust, otsuse lisas 3 ja 4 toodud kaalutlustest ja võttes aluseks planeerimisseaduse                    

§ 74 lõike 8, § 77 lõike 1, § 125 lõike 2, § 142 lõiked 1, 2 ja 6 ning keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 2 ja § 35 lõike 3, Saaremaa Vallavolikogu  

 

o t s u s t a b: 

 

1. Algatada Võhma külas Metsa-Simmu detailplaneering. 

2. Mitte algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist, kuna planeeritava tegevuse 

elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju vastavalt otsuse lisas 3 

toodud keskkonnamõju strateegilisele eelhinnangule.  

3. Detailplaneeringu nimetus on „Metsa-Simmu detailplaneering“. 

4. Kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad vastavalt otsuse lisale 1. 

5. Määrata planeeringuala ca 6,5 ha suuruses vastavalt otsuse lisale 2.    

6. Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu 

(raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002), detailplaneeringu koostamise korraldaja on 

Saaremaa Vallavalitsus (Tallinna tn 10, Kuressaare linn, vald@saaremaavald.ee). 

http://www.saaremaavald.ee/
mailto:katlin.kallas@saaremaavald.ee
mailto:raekoda@saaremaavald.ee
mailto:vald@saaremaavald.ee


7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  

8. Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide 

Saaremaa Vallavolikogule või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, esitades 

kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale 30 päeva jooksul arvates otsuse 

teadasaamise päevast.  

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiiu Aro  

vallavolikogu esimees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


