
 

 
 

 
        
 

 

 

Kuressaare 23.02.2021 nr 2-3/201 

 

 

 

Kuressaare linnas Raiekivi tee 2 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule 

suunamine 

 

 

Saaremaa Vallavalitsuse 24. märtsi 2020. a korraldusega nr 2-3/616 algatati Kuressaare linnas 

Raiekivi tee 2 detailplaneering  (edaspidi nimetatud detailplaneering).   

 

Planeeringuala asub Kuressaare linnas ja hõlmab osa Raiekivi tee 2 katastriüksusest 

(katastriüksuse tunnus 34901:014:0551, üldkasutatav maa 100%). Detailplaneeringu eesmärgiks 

on väikevormi planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja 

heakorrastuse põhimõtete määramine.  

 

A. Detailplaneeringuga kavandatu 

 

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

Detailplaneeringu vormistamiseks on planeeringuala piires moodustatud eraldi krunt, millele on 

määratud ehitusõigus. Krundist ei moodustata peale planeeringu kehtestamist eraldi 

katastriüksust. Planeeringualast välja jääva Raiekivi tee 2 kinnistu osas määratakse ehitusõigus 

eraldi koostatava detailplaneeringuga. Planeeringualale on kavandatud monumendi rajamine. 

 

Planeeritava krundi kasutamise sihtotstarve on kultuuri- ja puhkerajatise maa (PK). Lubatud 

olulise avaliku huviga rajatiste arv krundil on 1 ja maksimaalne rajatisealune pind on 16 m
2
. 

Ehitise suuri lubatud kõrgus on 1 m.  

 

Teenindava transpordi juurdepääs on kavandatud Kalda puiesteelt. Kergliiklusvahenditega ja 

jalgsi on kavandatud juurdepääsud mööda jalgteid. 

 

Mälestusmärk on kavandatud valgustada LED valgustitega, mille toide lahendatakse 

olemasoleva tänavavalgustuse baasil. 

 

B. Kehtiv üldplaneering 

 

Planeeritav katastriüksus asub kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi 

ühisplaneeringu (kehtestatud 26.01.2012 Kuressaare Linnavolikogu otsusega nr 1, edaspidi 

nimetatud ühisplaneering) kohaselt reserveeritud puhkeotstarbelisel alal, mis on 

ühisplaneeringuga antud aktiivses kasutuses rekreatsioonialadele ja kus tingimused ehitiste 

püstitamiseks seatakse detailplaneeringuga. Seega on detailplaneering ühisplaneeringuga 

kooskõlas, kuna planeeringuala reserveeritud juhtotstarvet ei muudeta.   

 

C. Koostöö ja kaasamine 
 



2 
 

Detailplaneeringu algatamisest teavitati valla kodulehel, maakonnalehes Saarte Hääl 28.03.2020 

ja vallalehes Saaremaa Teataja 15.04.2020. Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 

teavitati detailplaneeringu algatamisest 26.03.2020.  

 

Planeeringuala asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal, mistõttu on Lilian Hansari poolt 

koostatud muinsuskaitseseaduse § 61 lg 3 alusel detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. 

Detailplaneering on kooskõlastatud Muinsuskaitseameti poolt 16.02.2021 kirjaga nr 5.1-

17.6/105-1 (kooskõlastus nr 39728; kuupäev 16.02.2021).  

 

D. Detailplaneeringu elluviimine 

 

Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele ning detailplaneeringus 

kavandatud tööde järjekord on vastavalt detailplaneeringu seletuskirja punktile 7 järgmine: 

1. Arhitektuurikonkurss. Kui kasutatakse olemasolevat võidutööd Gunnar Varese „Rannikujää“, 

siis arhitektuurikonkurssi korraldada ei ole vaja. 

2. Planeeritava ehitise projekteerimine ja püstitamine. 

 

E. Kokkuvõte 

 

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse 

majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. 

 

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, 

Saaremaa Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 10 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse 

korraldamine“ § 2 lg 2 p 2, planeerimisseaduse § 134, § 135 lõike 1 punkti 1, Saaremaa 

Vallavalitsus annab  

 

k o r r a l d u s e:  

 

1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Kuressaare linnas Raiekivi tee 2 

detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 601220) eesmärgiga väikevormi planeerimine, 

liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.  

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades vaide 

Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitades 

kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mikk Tuisk (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem Liis Juulik 

 vallasekretär 

 


