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Sääre külas Sääre tipu detailplaneeringu algatamine 

 

 

Sääre külas Sääre tipp katastriüksuse (katastritunnus 80701:003:0590, pindala 7,90 ha, 

sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) osal detailplaneeringu eesmärgiks on ranna 

ehituskeeluvööndis tingimuste seadmine Tuletorni tehnohoone katastriüksusel asuva tehnilise 

hoone teenindamiseks vajaliku veevarustuse ja kanalisatsioonivarustuse planeerimiseks. 

Planeeringuala suurus on 5900 m
2
 ja detailplaneeringu nimetus on Sääre tipu detailplaneering.  

 

Alal kehtib Torgu valla ranna-alade osaüldplaneering (kehtestatud Torgu Vallavolikogu 30. 

jaanuari 2006. a määrusega nr 1-172, edaspidi üldplaneering). Vastavalt üldplaneeringu 

maakasutuse kaardile asub planeeringuala reserveeritud puhkeotstarbelise ehitise ja kompleksi 

maal, mis on reserveeritud hooajalise või aastaringsete puhke-, spordi-, kogunemisehitise maaks. 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi planeerimine on kooskõlas üldplaneeringuga.  

 

Käesoleva detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise 

keskkonnamõjuga tegevuste loetellu ega kavandata KeHJS § 6 lõike 2 nimetatud valdkonda 

kuuluvat tegevust. Lisaks ei ole tegemist planeerimisseaduse § 142 lõike 1 järgi üldplaneeringut 

muutva detailplaneeringuga. Tulenevalt eelnevast ei ole vaja koostada keskkonnamõju 

strateegilise hindamise eelhinnangut keskkonnamõjude algatamise kaalumiseks ega algatada 

keskkonnamõju strateegilist hindamist. Kavandatud tegevus ei avalda eeldatavalt olulist mõju 

ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, 

kultuuripärandit ega vara. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse 

§ 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus.  

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1 ja § 22 lõikest 2, 

planeerimisseaduse § 124 lõigetest 2 ja 10, § 125 lõigetest 1 ja 2, § 126 lõikest 1, § 128 lõigetest 

1 ja 5, § 129 lõikest 1 ning Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 10 

„Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine“ § 2 lõike 2 punktist 2, Saaremaa 

Vallavalitsus  

 

annab  k o r r a l d u s e: 

 

1. Algatada Sääre tipu detailplaneering eesmärgiga määrata tingimused ranna 

ehituskeeluvööndis vee- ja kanalisatsioonivarustuse planeerimiseks.  

2. Määrata planeeringuala suuruseks 5900 m
2
 vastavalt käesoleva korralduse lisale 1. 

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. 
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3. Kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad vastavalt käesoleva korralduse lisale 2. 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.  

5. 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. 
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