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Tehumardi külas Kuuse detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 

 

 

Saaremaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitati taotlus (registreeritud vallavalitsuse 

dokumendiregistris 15. oktoobril 2020 nr 5-2/5797-1) detailplaneeringu algatamiseks Tehumardi 

külas Kuuse (katastriüksuse katastritunnus 72101:001:0604, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, 

pindala 12 255 m
2
) kinnistul. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kaheks 

krundiks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnatingimuste 

seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning määrata Salme ranna-alade 

osaüldplaneeringus alale väikeelamumaa juhtotstarve ja muuta üldplaneeringuga määratud 

krundi minimaalset suurust. Planeeringuala suuruseks on arvestatud 1,3 ha.   

 

Planeeringualal kehtib Salme ranna-alade osaüldplaneering (kehtestatud 22.09.2003 Salme 

Vallavolikogu määrusega nr 16, edaspidi üldplaneering). Vastavalt üldplaneeringu maakasutuse 

kaardile planeeringualal maakasutuse juhotstarvet seatud ei ole ja ala asub loodusväärtuslikul 

alal. Vastavalt üldplaneeringu seletuskirja peatükile 8.2.1 tuleb juhul kui maatulundusmaal 

ehitamisõigust taotlev kinnistu kattub osaliselt või täielikult säilitamisele kuuluva 

loodusväärtuslike maastike ja koosluste võrgustikuga või kaitsemetsaga koostada 

detailplaneering ja keskkonnamõjude hindamine hoonestusele parima asukoha leidmiseks, et 

kahjustused looduskeskkonnale oleksid minimaalsed. Lisaks on seatud tingimus, et 

maatulundusmaal eluhoonete projekteerimisel ei tohi nende omavaheline kaugus olla väiksem 

kui 200 m. Planeeringuala põhja- ja lõunapoolsele alale on üldplaneeringuga määratud 

väikeelamumaa juhtotstarve. Vastavalt üldplaneeringu seletuskirja peatükile 8.1.1 ei tohi 

eluhoonete projekteerimisel ja ehitamisel nende omavaheline kaugus elamumaal olla väiksem 

kui 50 m ja ehitusõigust taotleva krundi minimaalne suurus on 1 ha. Kuuse detailplaneeringule 

kahe elamumaa krundi planeerimiseks tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut ning määrata 

Kuuse katastriüksusele väikeelamumaa juhtotstarve, sh minimaalseks elamute vaheliseks 

kauguseks 200 m asemel 50 m ja muuta krundi minimaalseks suuruseks 6000 m
2
. Planeeringuala 

naaberkinnistute suurused on 2000-8000 m
2
, millest tulenevalt on planeeritavate kruntide 

suurused kooskõlas piirkonna krundijaotusega.  

 

Planeeringuala külgneb riigimaanteega, millest tulenevalt asub planeeringualal osaliselt 

teekaitsevöönd. Maanteeamet on väljastanud 16.11.2020 kirjaga nr 15-2/20/49478-2 seisukohad 

detailplaneeringu koostamiseks. Lisaks asub planeeringualal Telia Eesti AS-le kuuluv ELA093 

sidekaabel. Telia Eesti AS on väljastanud detailplaneeringu koostamiseks tehnilised tingimused 

nr 34165299.  

 

Saaremaa Vallavalitsus esitas vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõikele 6 detailplaneeringu keskkonnamõjude eelhinnangu koos 

algatamise eelnõuga Keskkonnaametile. Keskkonnaamet on 01.12.2020. a kirjaga nr                                                   

6-5/20/18646-2 seisukohal, et lähtudes planeeringu eesmärkidest, planeeringuala 

keskkonnatingimustest ja koostatud KSH eelhinnangust ei kaasne planeeritava tegevusega 

eeldatavalt KeHJS § 2
2
 mõistes olulist negatiivset keskkonnamõju ning seetõttu ei ole 



keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Keskkonnaameti hinnangul vajalik. 

Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 määratud 

ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus. 

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 Vallavalitsus sõlmis kolmepoolse lepingu (27. novembril 2020. a leping nr 2-

7.7/2901) huvitatud isiku ja planeeringu koostajaga detailplaneeringu koostamise ja 

finantseerimisega seotud asjaolude kokku leppimiseks.  

 

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 124 lõike 6, § 128 lõike 1, § 142 

lõike 2 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 2 

punkti 3, Saaremaa Vallavolikogu  

 

o t s u s t a b: 

 

1. Algatada Tehumardi külas Kuuse detailplaneering eesmärgiga moodustada kaks 

elamumaa krunti, määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks, seada 

keskkonnatingimused, lahendada tehnovõrgud ja liikluskorraldus ning määrata 

planeeringualale väikeelamumaa juhtotstarve, vähendades minimaalset elamute vahelist 

kaugust 200 meetrilt 50 meetrini ja ehitusõigust taotletava krundi suurust 1 hektarilt                

6000 m
2
. 

2. Mitte algatada Kuuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist 

vastavalt otsuse lisale nr 3. 

3. Detailplaneeringu nimetus on „Kuuse detailplaneering”. 

4. Detailplaneeringu huvitatud isik on Kuuse kinnistu omanik. 

5. Määrata planeeringuala ca 1,3 ha suuruses vastavalt otsuse lisale nr 1. 

6. Käesoleva otsuse lisa nr 2 on detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad. 

7. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus 

(vald@saaremaavald.ee, tel 452 5000), koostaja on DP Projektbüroo OÜ 

(alar@dpprojekt.ee, tel 454 5491) ning algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Saaremaa 

Vallavolikogu (raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).   

8. Detailplaneeringu algatamise otsuse ja nende lisadega on võimalik tutvuda valla 

kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee ja tööpäevadel Saaremaa Vallavalitsuses 

aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare.  

9. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  

10. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide 

Saaremaa Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 

halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.  

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiiu Aro  

vallavolikogu esimees 
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