KORRALDUS

Kuressaare

28.01.2020 nr 2-3/155

Kuressaare linn Arhiivi tn 18 ja 20 detailplaneeringu algatamine
Huvitatud isikud esitasid 08.01.2020 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Arhiivi tn 18 ja 20
katastriüksuste detailplaneeringu algatamiseks (taotlus registreeritud Saaremaa Vallavalitsuse
dokumendiregistris 08.01.2020 kirja nr 5-2/165-1 all). Detailplaneeringu ala hõlmab Kuressaare
linnas Arhiivi tn 18 (katastritunnus 34901:012:0096, 100% ärimaa sihtotstarbega) ja Arhiivi tn
20 (katastritunnus 34901:012:0123, 100% ärimaa sihtotstarbega).
Detailplaneeringu eesmärgiks on ärihoonete planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete
määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.
Detailplaneeringu ala on kokku u 0,62 ha ja detailplaneeringu nimetus on Arhiivi tn 18 ja 20
detailplaneering.
Planeeritavad katastriüksused asuvad kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringu (kehtestatud Kuressaare Linnavolikogu 26. jaanuari 2012. a otsusega nr 1,
edaspidi nimetatud ühisplaneering) kohaselt reserveeritud ettevõtlusalal, mille all mõistetakse
ühisplaneeringus keskkonda mittehäirivate tööstusettevõtete ja ladude, kuid ka äri- ja
teenindusettevõtete maad. Lubatud katastriüksuse sihtotstarbed on äri- ja tootmismaa.
Tingimused tootmishoone püstitamiseks ühisplaneeringuga ettenähtud ettevõtlusalale seatakse
detailplaneeringuga, v.a tootmishoone laiendamiseks või selle kõrvalhoone püstitamiseks.
Detailplaneeringu algatamine on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punktist 1,
planeerimisseaduse § 125 lõikest 2 ja ühisplaneeringust. Detailplaneering on ühisplaneeringuga
kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu
koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. 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 17.01.2020 lepingu huvitatud isikuga detailplaneeringu koostamise
ja finantseerimisega seotud asjaolude kokku leppimiseks (leping registreeritud Saaremaa
Vallavalitsuse dokumendiregistris 17.01.2020 nr 2-7.7/27-1).
Käesoleva detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 nimetatud olulise
keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mistõttu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
ei ole kohustuslik. KeHJS § 33 lg 2 kohaselt tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamise vajalikkust ja anda selle kohta eelhinnang, kui detailplaneeringuga
kavandatakse KeHJS § 6 lg 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja KeHJS § 6 lg 4 alusel kehtestatud
määruses nimetatud tegevust või koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lg 1 p 1
või p 3 sätestatud juhul. Algatatava detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis oleks
nimetatud KeHJS § 6 lg 2 ega KeHJS § 6 lg 4 alusel kehtestatud määruses. Algatatav
detailplaneering on kooskõlas ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringuga ei muudeta

ühisplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet. Planeeritava tegevusega ei kaasne
eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra,
vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist
mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu,
kultuuripärandit ega vara. Tulenevalt eelnevast ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine ega eelhinnangu koostamine ja algatamise kaalumine vajalik.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punkti 1, § 125 lõike 2
ning § 128 lõike 1, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 10 „Planeerimise
ja ehitusealase tegevuse korraldamine“ § 2 lõike 2 punkti 2 ning keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõiked 1 ja 2, Saaremaa Vallavalitsus
annab k o r r a l d u s e:
1. Algatada Kuressaare linnas „Arhiivi tn 18 ja 20 detailplaneering“.
2. Mitte algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist, kuna planeeritava tegevuse
elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.
3. Kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad vastavalt korralduse lisale 1.
4. Määrata planeeringuala ca 0,62 ha suuruses vastavalt korralduse lisale 2.
5. Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Saaremaa
Vallavalitsus (Tallinna tn 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond,
vald@saaremaavald.ee).
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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