Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Tartu-Kuressaare 2011

Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktala ühisplaneeringu KSH aruanne

3

SISUKORD

SISSEJUHATUS ............................................................................................................................................. 5
1

ÜLEVAADE PLANEERINGUST JA KSH PROTSESSIST ................................................................. 6
1.1
ÜLDIST ÜHISPLANEERINGUST................................................................................................................... 6
1.2
ÜLEVAADE KSHST .................................................................................................................................. 7
1.2.1
KSH protsess ................................................................................................................................... 7
1.2.2
KSH osapooled ................................................................................................................................ 8
1.3
SEOSED MUUDE STRATEEGILISTE ARENGUDOKUMENTIDEGA ................................................................... 9

2

ÜLEVAADE PLANEERINGUALAST ................................................................................................ 11
2.1
LOODUSKESKKOND ................................................................................................................................ 11
2.1.1
Geomorfoloogia ............................................................................................................................ 11
2.1.2
Klimaatilised tingimused ............................................................................................................... 12
2.1.3
Veekogud, rand ja kallas ............................................................................................................... 12
2.1.4
Põhjavesi ....................................................................................................................................... 16
2.1.5
Maastik ja taimestik ...................................................................................................................... 16
2.1.6
Kaitstavad loodusobjektid ............................................................................................................. 18
2.2
ELANIKKOND ......................................................................................................................................... 20
2.3
TEENUSTE PAIKNEMINE ......................................................................................................................... 20

3
ALTERNATIIVSED ARENGUSTSENAARIUMID NING TÕENÄOLINE ARENG JUHUL, KUI
ÜHISPLANEERINGUT ELLU EI VIIDA ................................................................................................... 22
3.1
3.2
4

ALTERNATIIVIDE VÕRDLUS. PLANEERINGUS ALUSEKS VÕETUD ALTERNATIIV ....................................... 22
TÕENÄOLINE ARENG JUHUL, KUI ÜHISPLANEERINGUT ELLU EI VIIDA ..................................................... 24

ÜHISPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD KESKKONNAMÕJUD ......................... 25
4.1
LOODUSLIK KESKKOND .......................................................................................................................... 25
4.1.1
Maakasutuse muutuste mõju bioloogilisele mitmekesisusele ........................................................ 25
4.1.2
Mõju põhjaveele ............................................................................................................................ 27
4.1.3
Mõju ranna ja kalda kaitse-eesmärkidele ..................................................................................... 28
4.2
KAITSEALUSED JA VÄÄRTUSLIKUD OBJEKTID JA ALAD .......................................................................... 29
4.2.1
Looduskaitse .................................................................................................................................. 29
4.2.2
Muinsuskaitse ................................................................................................................................ 30
4.3
VÕIMALIK MÕJU NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALADELE ........................................................................ 31
4.4
KESKKONNATERVIS ............................................................................................................................... 32
4.4.1
Müra .............................................................................................................................................. 32
4.4.2
Välisõhu kvaliteet .......................................................................................................................... 36
4.5
INIMESE HEAOLU.................................................................................................................................... 37
4.5.1
Puhkamisvõimalused vabas õhus .................................................................................................. 37
4.5.2
Turvalisuse suurendamine linnaruumis ........................................................................................ 42
4.6
PLANEERINGULAHENDUSE JÄTKUSUUTLIKKUS ...................................................................................... 44
4.6.1
Kohalike omavalitsuste tulud-kulud .............................................................................................. 44
4.6.2
Teenuste kättesaadavus ................................................................................................................. 45
4.7
LIIKLUSKORRALDUS .............................................................................................................................. 47
4.8
MÕJUDE KUMULEERUMINE JA SÜNERGILISUS ........................................................................................ 48

5

LEEVENDAVAD MEETMED JA SEIRE ........................................................................................... 50

KOKKUVÕTE ............................................................................................................................................. 51
LISA 1 ÜHISPLANEERINGU KSH PROGRAMM (ERALDISEISVA DOKUMENDINA) ..................... 52
LISA 2 KAITSE- JA HOIUALAD ÜHISPLANEERINGUALAL .............................................................. 52

4

Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktala ühisplaneeringu KSH aruanne

LISA 3 ÜHISPLANEERINGU KOOSKÕLASTAMISEL KSH ARUANNET PUUDUTANUD
ETTEPANEK ............................................................................................................................................... 55
LISA 4 KSH ARUANDE AVALIKUSTAMISEST TEAVITAMISE DOKUMENTATSIOON ................. 56
LISA 5 ÜHISPLANEERINGU JA KSH ARUANDE AVALIKUSTAMISEL KSH ARUANNET
PUUDUTAVAD SEISUKOHAD JA NENDE VASTUSED ......................................................................... 89
LISA 6 KSH ARUANDE AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL JA OSALEJATE NIMEKIRI............ 101
LISA 7 KSH ARUANDE HEAKSKIIDUKIRI .......................................................................................... 110

Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktala ühisplaneeringu KSH aruanne

5

Sissejuhatus
Käesolev keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne kuulub Kuressaare linna
ja Kaarma valla kontaktala ühisplaneeringu dokumentatsiooni koosseisu. KSH viidi läbi
tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (KeHJS)
kajastuvatest nõudest, mille kohaselt on KSH teostamine üldplaneeringu koostamisel
kohustuslik. KSH teostamisel ja protsessi korraldamisel lähtuti seaduses kajastatud
nõuetest.
Planeeringulahenduse väljatöötamine ja KSH läbiviimine toimusid samaaegselt, mistõttu
oli planeeringu koostamisel võimalik arvestada KSH käigus esile kerkinud küsimustega.
Olulisel kohal nii ühisplaneeringu kui KSH protsessis oli planeeringu alusuuringute
koostamine, tänu millele oli põhjendatud valikute langetamine planeeringus ja KSHs
märkimisväärselt lihtsam. Alusuuringud koostati peaosas 2010. aasta esimesel poolel.
Planeeringulahendust koostati Kuressaare linnavalitsuse ja Kaarma vallavalitsuse
koostöös 2010. aasta kevadest sügiseni, KSH aruanne valmis sama aasta hilissuveks.
Avalikkuse kaasamine KSH protsessi toimus vastavalt KeHJS nõuetele, olulisi raskusi KSH
läbiviimise käigus ei esinenud.
Käesolev aruande olulisemaks osaks on planeeringu elluviimisega kaasnevate
keskkonnamõjude hindamise peatükk (peatükk 4). Suure mahu aruandest moodustab
planeeringuala kirjeldus (peatükk 2), strateegiliste valikute seisukohalt on oluline
planeeringu alternatiivsete arengustsenaariumite võrdlus (kokkuvõtvalt peatükis 3.1),
mida on kajastatud ka planeeringuga kaasnevate keskkonnamõjude peatükis.
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Ülevaade planeeringust ja KSH protsessist

1.1 Üldist ühisplaneeringust
Kuressaare linna ja Kaarma valla ühine üldplaneering (edaspidi ühisplaneering) on
algatatud eesmärgiga kavandada ühiselt linna ja lähiümbruse maakasutuspõhimõtteid,
teenuste ning infrastruktuuride paiknemist ja iseloomu ning teisi administratiivpiire
ületavaid ruumilist väljundit omavaid teemasid. Planeeringuala haarab Kuressaare linna
tervikuna ning valla aktiivsema ehitussurvega lõunaosa, mis jääb linna vahetusse
lähedusse. Planeeringuala pindala on 105 km2, sellest 15 km2 hõlmab Kuressaare linn.
Planeeringuga käsitletav territoorium kajastub järgneval joonisel.

Joonis 1. Ühisplaneeringuala paiknemine. Teostus: OÜ Hendrikson&Ko
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering algatati Kuressaare
Linnavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 45 ja Kaarma Vallavolikogu 23.09.2009 otsusega
nr 68. Paralleelselt ühisplaneeringu algatamisega algatati Kuressaare Linnavalitsuse
29.09.2009 korraldusega nr 561 ja Kaarma Vallavalitsuse 24.09.2009 korraldusega nr
442 ka Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine (edaspidi KSH).
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Ühisplaneering peab tagama planeeringuala edasise tasakaalustatud arengu ja
ühiskonnaliikmete parima võimaliku elukeskkonna, selle ülesandeks on kestva ja säästva
arengu tingimuste määratlemine ning nende sidumine territoriaal-majandusliku
arenguga.
1.2

Ülevaade KSHst

1.2.1 KSH protsess
KSH viidi läbi paralleelselt ühisplaneeringu koostamise protsessiga.
Nii planeeringule kui planeeringu KSHle andsid olulise sisendi planeeringu koostamise
protsessi raames läbi viidud alusuuringud:
- Linnaruumi
tajumise, kasutamise ning kohalikku identiteeti kajastavate
väärtuste uuringu
- Kuressaare linna ja Kaarma ühisplaneeringu liiklusuuring
- Kavandatava planeeringulahenduse (planeeringulahenduse erinevate variantide)
elluviimise mõju hindamine omavalitsuste jätkusuutlikkusele ning omavalitsuse
eelarvele
- Kergliikluse uuring
- Rohevõrgustiku uuring
Uuringud on kättesaadavad aadressil http://kodukoht.kuressaare.ee (alajaotus
„alusuuringud“) või Kuressaare linnaarhitekti juures.
Kuna planeeringu koostajateks on kaks omavalitsust ning käsitletavad teemad keerukad,
oli planeeringulahenduse välja töötamine kavandatust ajamahukam. ÜP ja KSH protsessi
ligikaudset ajagraafikut ning peamisi etappe näitlikustab Tabel 1.
Käesoleva aruande koostamise aluseks olev KSH programm koostati peaosas jaanuaris
2010 ning avalikustati veebruari lõpus 2010. Programmi avalikul arutelul osales ka linna
ja valla elanikke. Avalikustamise ja programmi koostamise ajal kogunenud
dokumentatsioon ning programmi osas esitatud seisukohad on esitatud KSH programmi
lisades. Programm kiideti Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt heaks
05.04.2010. Programm on esitatud käesoleva aruande lisana 1 (eraldiseisva
dokumendina).
Ühisplaneeringu kooskõlastamise etapis oli osapooltel võimalik tutvuda ka KSH
aruandega.
Kooskõlastamisel
esitas
KSH
aruannet
puudutava
seisukoha
Kultuuriministeerium (kirjaga 09.02.2011 nr 7.17/251). Seisukoha alusel täiendati
aruande peatükki 4.2.2. Kultuuriministeeriumi kiri on leitav käesoleva aruande lisade
koosseisus.
Käesolev KSH aruanne kuulub planeeringu dokumentatsiooni hulka ning esitati
osapooltele tutvumiseks ka planeeringu kooskõlastamise käigus. Aruanne avalikustati
vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi
KeHJS) nõuetele. Aruande avalikustamine toimus ajavahemikus 11.03-11.03.2011,
samaaegselt vastu võetud ühisplaneeringu avaliku väljapanekuga. Planeeringu ja KSH
aruande avalik arutelu leidis aset 4. aprillil 2011 Kuressaare linnavalitsuses.
Avalikustamise ajal Kuressaare linnavalitusele ja Kaarma Vallavalitsusele esitatud
ettepanekud puudutasid peamiselt maa juhtotstarbe küsimusi Kaarma valla
territooriumil. Kahes avalikustamise ajal esitatud seisukohas – Toomas Toomjõe poolt
allkirjastatud OÜ Amina seisukohti kajastavas kirjas ning Hillar Lipp’i poolt saadetud
ettepanekutes – puudutati KSH aruandega seotud asjaolusid. Seisukohtade alusel KSH
aruannet ei täiendatud. Esitatud seisukohad ning vastused neile kajastuvad käesoleva

8

Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktala ühisplaneeringu KSH aruanne

aruande lisades (Lisa 5). Vastuskirjades kajastuvad ka selgitused aruande täiendamata
jätmisele.
KSH aruanne kiideti Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt heaks 12.05.2011
kirjaga nr HLS 6-5/11/15295-2 (Lisa 7).
Tabel 1. Ühisplaneeringu ja KSH esialgne ajagraafik. Hilisemates etappides ajagraafik
pikenes, algselt jaanuaris 2011 kavandatud planeeringu ja KSH aruande avalikustamine
leidis aset märtsis 2011.
KSH ja planeeringu
alusuuringud

KSH etapp

ÜP koostamise etapp

KSH algatamine

ÜP algatamine

KSH programmi koostamine

Uuringute
koostamine

Uuringutulemuste
tutvustamine

Seisukohtade küsimine KSH
programmi sisu osas
pädevatelt asutustelt
KSH programmi avalik
arutelu ja selle eelnev avalik
väljapanek
KSH programmi
heakskiitmine

KSH aruande koostamine,
vahetulemuste tutvustamine

Aeg
September
2009
November
2009
Detsember
2009

ÜP lähteseisukohtade
tutvustus

Jaanuarveebruar
2010
Juuni 2010

ÜP eskiislahenduse
koostamine

Alates
oktoober
2009

ÜP eskiisi avalik
arutelu ja sellest
eelnev teavitamine

Juuli 2010

KSH aruande viimistlemine

ÜP eskiisi täiendamine August 2010

KSH aruande eelnõu koos
planeerimisettepanekuga
kooskõlastusringil

ÜP kooskõlastamine
ÜP vastuvõtmine

KSH aruande avalikustamine

ÜP avalikustamine

KSH aruande täiendamine
(vajadusel)

ÜP täiendamine

KSH aruande esitamine
heakskiitmiseks
KSH aruande heakskiitmine

Maavanema järelvalve
ÜP kehtestamine

1.2.2 KSH osapooled
Planeeringu koostamise algataja ja planeeringu kehtestaja:
Kuressaare Linnavolikogu
Kuressaare Raekoda
Tallinna 2
Kuressaare 93813

Kaarma Vallavolikogu
Marientali tee 27
Kuressaare 93820
volikogu@kaarma.ee

SeptemberOktoober
2010
November
2010
Jaanuar
2011
Veebruar
2011
Veebruar
2011
Märts 2011
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volikogu@kuressaare.ee
KSH algataja ja planeeringu koostaja:
Kuressaare Linnavalitsus
Tallinna 10
Kuressaare 93819
linn@kuressaare.ee

Kaarma Vallavalitsus
Marientali tee 27
Kuressaare 93820
kaarma@kaarma.ee

Ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostaja:
OÜ Hendrikson&Ko
Raekoja plats 8
51004 Tartu
hendrikson@hendrikson.ee

OÜ Consultare
Pikk 30
Kuressaare 93819
info@consultare.ee

KSH töörühm:
KSH juhtekspert
Looduskkeskkonna juhtekspert
Planeerimisspetsialist
(urbanistika, linnamaastikud)
Sotsiaalsete mõjude spetsialist

Pille Metspalu, OÜ Hendrikson&Ko
Kristo Kiiker, OÜ Consultare
Laura Uibopuu, OÜ Hendrikson&Ko
Tiit Oidjärv, OÜ Hendrikson&Ko

KSH projektijuht Pille Metspalu omab sellekohast õigust (vastavalt KeHJS §34 lg 3), sest:
 On omandanud kõrghariduse inimgeograafias (sh ruumiline planeerimine ja
keskkonnakorraldus) Tartu Ülikoolis. Omab teadusmagistri kraadi inimgeograafias.
 Omab planeerimis- ja arendusalast kogemust alates aastast 1999, planeeringute
keskkonnamõju strateegilise hindamisega tegelenud alates aastast 2005
 Õpingud Tartu Ülikoolis sisaldasid planeerimisalast koolitust 40 tunni ulatuses.
 Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri
ja hindamisega seotud õigusakte.
1.3

Seosed muude strateegiliste arengudokumentidega

Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktala ühisplaneeringu seosed muude piirkonna
strateegiliste arengudokumentidega:
- Ühisplaneeringu koostamise hetkeks olid vormistatud lähteseisukohad üleriigilise
planeeringu „Eesti 2030+“ koostamiseks. Planeeringus on arvestatud koostatava
planeeringu Eesti 2030+ põhimõtetega.
- Saare maakonnas on kehtiv maakonnaplaneering alates aastast 1999.
Maakonnaplaneeringut on täpsustatud läbi planeeringu enda uuendamise
(kehtestatud madalamate planeeringutega tehtud ettepanekute sissekandmisega)
ja
teemaplaneeringu
koostamise.
Koostatav
ühisplaneering
täpsustab
maakonnaplaneeringus kavandatut.
- Saare maakonnaplaneeringule on koostatud teemaplaneering „Asustust ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused“
(kehtestatud
maavanema
28.04.2008 korraldusega nr 474), mis käsitleb kahte alateemat: väärtuslikud
maastikud ja roheline võrgustik. Ühisplaneeringu alusuuringuna on koostatud
rohelise võrgustiku alusuuring, mille tulemustega arvestatakse planeeringu
koostamisel. Ühisplaneering täpsustab maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut.
- Koostatud on ka teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“
(kehtestatud maavanema 02.03.2010 korraldusega nr 127). Teemaplaneeringu
üldine eesmärk tuleneb üleriigilises planeeringus "Eesti 2010" seatud eesmärgist
tagada elanike põhivajaduste rahuldamine sõltumata nende elukohast igapäevaste
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-

teenuste kättesaadavuse näol. Teemaplaneeringu otsene eesmärk on soovituste
tegemine teenuste kättesaadavuse tagamise otstarbekaimate meetmete osas
Saare maakonna kantides.
Kuressaare linna ja Kaarma valla arengukavad. Ühisplaneering arvestab
arengukavades püstitatud eesmärkidega, mis on olulised maakasutuse
kavandamisel ja aitab seeläbi kaasa arengukavaliste eesmärkide saavutamisele.
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Ülevaade planeeringualast
Looduskeskkond

2.1.1 Geomorfoloogia
Kuressaare linn ja seda ümbritsev ala paikneb lubjakivist aluspõhja ja seda katva,
enamasti õhukese pinnakatte kohal. Aluspõhi alaneb mere (lõuna) suunas kallakusega 34 meetrit 1 kilomeetri kohta. Kuna pinnakatte paksus on väike, on aluspõhja reljeef
jälgitav ka pealispinna reljeefis. Kogu vaadeldavale piirkonnale on iseloomulik teatav
põhja–lõuna või kirde–edela suunaline “muster”, mis markeerib mandrijää liikumise
suunda. Selline reljeef on mandrijää kulutava tegevuse ja sulamisvete kantud setete
tulemus. Jää liikumise suunda markeerivad kirde-edela suunalised lahed, saared,
poolsaared ja (ranna)järved.
Suurem osa planeeringualast on tasase pinnamoega ja madal, kõrgused ei ulatu
enamasti rohkem kui 5 m ü.m.p, Kuressaare linna territooriumil 4-6 m ü.m.p., vaid
planeeringuala kirdenurk on kõrgem – kuni 13 m ü.m.p.
Geomorfoloogilistelt tingimustelt on planeeringuala suhteliselt mitmekesine (Joonis 2).
Nasva–Keskranna kandile on iseloomulikud kuhjetasandikud, mida Mändjalas liigestavad
Läänemere arengu käigus moodustunud üksikud luiteahelikud. Pinnakate on paks (10
kuni 30 m) ja see koosneb segateralisest liivast.
Laheküla kandis valdavad liustikujärve- ja moreentasandikud, pinnakatteks on vastavalt
savi või moreen. Suured alad on vee all või märgalad – Suurlaht, Linnulaht, Paduri.
Sikassaare lahest on maaparanduse tulemusel saanud Sikassaare polder, kuid kevadise
suurvee ajal võib seda praegugi järveks pidada.
Vaivere, Tahula ja Kudjape kantides valdavad suured moreentasandikud, mida
liigestavad väiksemad kuhje- ja liustikujärvetasandikud ning alvarid. Pinnakatteks
vastavalt moreen, kruus-veeristik-liiv või savi. Alvaritel on pinnakate alla 1 m paksune
või puudub hoopis.
Kuressaare linn asub samuti moreentasandikul, reljeefi liigendab vaid Põduste jõe org.
Kui üldiselt alaneb aluspõhi linnas mere suunas kallakusega 3-4 meetrit kilomeetri kohta,
siis Põduste jõe oru veerul on aluspõhja langus järsem: 300-meetrilisel lõigul langeb
aluspõhi siin 7 meetri võrra.
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Joonis 2. Pinnakate planeeringualal.
2.1.2 Klimaatilised tingimused
Nagu kogu Saaremaale, on planeeringualale iseloomulik mereline kliima. Kuressaare
ilmajaama andmetel on aasta keskmine õhutemperatuur 5,6 °C. Kõige külmem kuu on
veebruar keskmise õhutemperatuuriga ca –4,6 °C, suvekuude keskmine õhutemperatuur
jääb 15-17 °C piiridesse.
Aasta keskmine sademete hulk on 594 mm. Kõige sademetevaesem on veebruar ja
märts ning sademeterikkamad august ja oktoober, ajavahemikus aprillist oktoobrini on
keskmine sademete hulk 383 mm ehk ca 65 % aasta sademete hulgast. Talv on
tavaliselt pehme ja lühiaegne, sagedaste suladega. Lumega päevi on aastas keskmiselt
alla 100. Õhuniiskus on kõrge peaaegu kogu aasta läbi.
Valitsevad lääne- ja lõunakaarte tuuled.
2.1.3 Veekogud, rand ja kallas
Planeeringualal on ca 70 km rannajoont, sellest 52 km Kaarma valla ja 18 km Kuressaare
linna territooriumil. Pooled randadest on tüübilt moreenrannad, samuti on palju
möllirandasid (Joonis 3), mis puhkamiseks pole kõige atraktiivsemad. Rannajoon on
suhteliselt liigestatud – Suur Katel, Kuressaare laht, Sepamaa laht, Muratsi laht ja Kasti
laht.
Kõige atraktiivsem on Suure Katla astangrand. Suur Katel on avatud ja madal (sügavus
lahe siseosas 1-2 m), vähe liigestatud rannajoonega. Geoloogiadoktor Kaarel Orviku
pikaajalised uuringud näitavad, et Suure Katla lääne-looderannik Tehumardi piirkonnast
kuni Nasva sadamani kuulub ühtsesse litodünaamilisse kulutus-kuhje süsteemi, mis algab
astangrannaga Tehumardi–Järve piirkonnas ja lõpeb liivade kuhjealaga ligikaudu
kilomeetri kaugusel hotell „Saaremaast“ lõuna poolt kuni Nasva sadama ja Loode
tammiku lõunapiirini. Nimetatud piirkonnas Tehumardist Loode tammikuni valdab
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paljuaastase keskmisena rannasetete pikiranda ränne läänest itta - Järve piirkonnast
Nasva jõe suudme suunas. Alates Mändjala ranna piirkonnast Nasva sadamani on aga
hakanud kujunema uus rannajoon, mis soodustab oluliselt rannasetete kuhjumist Nasva
sadama suudmesse ja merekanalisse.
Erinevalt Suurest Katlast on Kuressaare, Sepamaa, Muratsi ja Kasti laht suletud (suudme
laius vaid paar kilomeetrit) ning madalad (sügavus 1-2 m). Endistest merelahtedest ehk
jäänukjärvedest jäävad planeeringuala piiridesse Linnulaht ja Suurlaht, samuti mõned
väiksemad nimetud järved. Linnulahe pindala on EELISe andmetel 69 ha, Suurlahel 531
ha. Mõlemad järved on madalad, võrdlemisi mudastunud ja taimestunud põhjaga.
Linnulahest Suurlahte voolab Kallaku jõgi. Järvede kaldad on valdavalt soostunud ja
raskesti ligipääsetavad.

Joonis 3. Rannatüübid ja veekogud planeeringualal.
Suuremad vooluveekogud on Nasva ja Põduste jõgi. Nasva jõe pikkus on 3 km ja valgala
suurus 306,2 km². Nasva jõgi on Saaremaa veerohkeim. Jõgi saab alguse MullutuSuurlahest, mis asub vaid 0,6 m üle merepinna. Sellest tulenevalt on jõe lang ja
voolukiirus väike ning tugevate tormidega võib merevesi tungida mööda jõge üles.
Teatavate ilmastikuolude (merevee kõrge tase, pikaajalised ühesuunalised tuuled, torm)
kokkulangemisel tekivad Mullutu-Suurlahe ja mere vahelisel alal üleujutused, ka Nasva
küla on korduvalt üleujutuste all kannatanud.
Põduste jõe pikkus on 30 km ja valgala suurus 206 km², aasta keskmine vooluhulk jääb
1,5 m³/s lähedale. Jõe keskmine lang on 1,17 m/km, lang Kihelkonna maantee sillalt
mereni on vaid 30 cm. Veetase jões sõltub suuresti veetasemest Kuressaare lahes. Jõe
alamjooksule on iseloomulikud kevadised ja sügisesed üleujutused, mis võivad ulatuda
kuni 4 km suudmest ülesvoolu. Peamine üleujutustest ohustatud piirkond on siiski
Suuresillast allavoolu ja ca 300 m ülesvoolu.
Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud töös “Läänemere Läänesaarte alamvesikonna
piiresse jääva ranna ajuveeala piiride täpsustamine ja erinevate veeseisude kaartide ning
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meetmeprogrammi koostamine” on kaardistatud üleujutusriskiga alad (0-1,5 m ü.m.p)
(Joonis 4). Üleujutusriski all mõistetakse ajuvee esinemistõenäosuse prognoosi teatud
alal. Töös on välja toodud piirkonnad, kus üleujutusriskiga aladest on suurim
asustustihedus ja seetõttu ajuvee poolt tekitatav võimalik kahju on kõige suurem.
Sellisteks piirkondadeks on eelkõige Nasva küla, kus üleujutusriskiga alal asub 98 elu- ja
ühiskondlikku hoonet ja Kuressaare linna Tori linnaosa, kus selliseid hooneid on 37.
Nimetatud töös osutatakse, et kuna tugevaimad tormituuled Lääne-Eestis võivad puhuda
peamiselt läänekaartest, on veetõusu ja tormipurustuste suhtes kõige enam ohustatud
rannalõigud peamiselt need, mis on läänepoolse ekspositsiooniga, eriti läände avatud
piklikud lahed. Üheks äärmusveetaseme etaloniks võib pidada 2005. aasta jaanuaritormi,
kui veetase Kuressaare lahes võis tõusta umbes 200 cm-ni, seda just tormi algfaasis, kui
valitsesid edelatuuled.
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Joonis 4. Ajuveest ohustatud alad planeeringualal. Allikas: “Läänemere Läänesaarte alamvesikonna piiresse jääva ranna ajuveeala piiride
täpsustamine ja erinevate veeseisude kaartide ning meetmeprogrammi koostamine”
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2.1.4 Põhjavesi
Põhjaveeressurssi on planeeringualal piisavalt, kuid õhukese pinnakatte tõttu on see
suuremal osal planeeringualast kergesti haavatav ressurss. Valdavalt on põhjavesi
kaitsmata või nõrgalt kaitstud (saasteainete infiltratsiooniaeg 30-180 päeva), vaid
Mändjala piirkonnas suhteliselt kuni keskmiselt kaitstud (Joonis 5).
Lisaks on kogu piirkond sooldunud põhjavee levikualal, mis mõjutab puurkaevudest
ammutatava põhjavee kvaliteeti. Mõnedes piirkondades võib vee ammutamise kasv viia
merevee sissetungini põhjaveekihtidesse.
Põhjavee taseme režiimis Saaremaal täheldatakse kaks maksimaalset (kõrgvee) ja
minimaalset (madalvee) taset. Maksimaalsed tasemed on seotud põhjavee intensiivse
toitumise perioodidega, mis langevad kokku kevadise lumesulamise ja sügiseste suurte
sadudega. Minimaalsed tasemed on tingitud põhjavee toitumise lakkamisest külmal
talvel, aga samuti suvel aurumise ja transpiratsiooni tõttu. Määravaks osutuvad siiski
konkreetse aasta meteoroloogilised tingimused. Kuna Saaremaa tingimustes infiltreerub
50-100 mm sademeid aastas, siis sõltub põhjavee kvaliteet otseselt maapinnalt
infiltreeruva vee kvaliteedist.

Joonis 5. Põhjaveekaitstus ja sooldunud põhjavee levik.
2.1.5 Maastik ja taimestik
L. Laasimeri 1965. aasta Eesti geobotaanilise rajoneerimise järgi jääb planeeringuala
Lõuna-Saaremaa mikrorajooni, mida iseloomustavad liigirikkad puisniidud, loopealsed,
salumetsad ja rannikutaimkond.
Tänaseks võib Corine maakattetüüpide (Joonis 6) järgi üldistades öelda, et kõige
suurema osa – ca 45% planeeringualast moodustavad metsad, põllumajanduslikus
kasutuses on ligi 20% ja sama suure osa moodustavad roostikud. Loopealseid ja
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looduslikke rohumaid on vaid 5%. Ligikaudu 5% pinnast hõlmavad veekogud ja 5% on
hoonestatud. Looduslikus seisundis alasid on seega ligi 75%.

Joonis 6. Väljavõte Corine maakattetüüpide kaardist (rohekad – metsad, kollakad –
põllumajanduslik ala, sinakad – märgalad, punakad – hoonestatud alad).
Mõnekümne aastaga on maastik seega oluliselt metsastunud ja võsastunud, seda paljuski
inimese kaasabil. Suurtel aladel on tehtud maaparandust, mis on metsakasvu
soodustanud, samuti rajatud metsakultuure, samal ajal jäid kasutusest välja poollooduslikud kooslused (puisniidud, puiskarjamaad, loopealsed, rannaniidud), mis
hakkasid võsastuma ja roostuma. Metsadest ligi poole moodustavadki heitlehised
metsad, mis peamiselt kujutavad endast endisi puisniite. Segametsi ja üleminekulisi
metsa-alasid on mõlemaid ligi 20% ning kõige vähem on okasmetsi – 10%. Okasmetsad
on pea eranditult 1950-1960. aastatel rajatud metsakultuurid - männikud, erandiks on
Keskranna-Mändjala mereäärne nõmmemets.
Maastik ja taimestik on kantides johtuvalt geoloogilistest tingimustest, niiskusrežiimist,
mullastikust ja inimmõjust erinev. Mändjala ja Keskranna külad on tuntud maantee ja
mere vahelistele luidetele kujunenud nõmmemetsa poolest, mis Saaremaa kontekstis on
ainulaadne. Maanteest sisemaa poole jääv ala on peamiselt liigniiske, suure ala hõlmab
Mändjala maaparandussüsteem. Levinud on soovikumets tarna, angervaksa või tarnaangervaksa kasvukohatüüpidega. Nasva küla ümbritsevad peamiselt kultuurohumaad,
mis kohati on juba võsastunud. Mere poolt piiravad küla roostikud ning tarna ja
angervaksa kasvukohatüüpidega mets.
Linnulahe äärne ning Loode tammiku ja Nasva küla vaheline mets kuulub loometsade
tüüpi, kasvukohatüüpidest esineb vastavalt niiskusrežiimile kastikulood, sinilille ja tarna.
Tegemist on valdavalt metsakultuuriga, mis on rajatud 1950.-1960. aastatel. Sarnane on
Laheküla kant - suuresti liigniiske, palju roostikke, märgalasid, kohati ka tarna või tarnaangervaksa kasvukohatüübi metsa. Sikassaare külast hõlmab suure ala Sikassaare
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polder. Kohati on kultuurina rajatud männikuid - Suurlahe ääres, Sikassaare külas
Kuivastu maantee ääres.
Tahula küla põhjaosa on põldudega kultuurmaastik, lõunaosas on kinni kasvamas niidud,
sarapikud ja sinilille kasvukohatüübi metsad (valdavalt endised puisniidud).
Vaivere kant esindab maastikuliselt kõige enam Lõuna–Saaremaa mikrorajooni. Siin
leidub suurtel aladel heitlehiseid metsi, peamiselt tammikuid. Paljud tänastest
tammikutest on kinnikasvanud puisniidud. Vaivere kandis leidub ka teisi pärandkooslusi –
ranna-, loo- ja aruniite, väärtuslikumad neist on haaratud hoiualade koosseisu.
Kuressaare linna territooriumile jääb Saaremaa kontekstis ainulaadne kooslus – Põduste
jõe üleujutatav luht. Lammid ei ole Eestis haruldased, kuid Saaremaal on Põduste jõe
luht ainuke omalaadne. Linna piires on ka mõned metsatukad - nn Musumännik ja
Tervisepark, mõlemad on männikultuurid, ning Põduste jõe piirkonna lehtmets.
Roomassaare poolsaarel on suhteliselt heas seisus niidud ja kadastikud. Lisaks on linna
territooriumil palju väiksemaid avalikke haljasalasid.
2.1.6 Kaitstavad loodusobjektid
Planeeringualale jääb osaliselt või täielikult 6 hoiuala, 6 kaitseala ja 1 kaitstav park
(Joonis 7). Kaitstavad looduse üksikobjektid asuvad kõik Kuressaare linnas ja nendeks on
1 must mänd, 2 kreeka pähklipuud ja 5 harilikku robiiniat. I kaitsekategooria taimeliike
EELISe andmetel planeeringualal ei ole, küll elab siin merikotkaid, kelle kaitseks on
moodustatud 5 püsielupaika. Püsielupaigad asuvad valdavalt hoiu- või kaitsealadel ja
nende asukohad ei kuulu avalikustamisele. II ja III kaitsekategooria taime- ja loomaliike
leidub nii kaitse- ja hoiualade piires kui väljapool neid.
Planeeringuala 10 520 hektarist (sh Suurlaht 528 ha ja Linnulaht 69 ha) moodustavad
kaitse-ja hoiualad 25,7%, maismaaosast 20%. Kõik kaitse- ja hoiualad (va Kuressaare
lossipark) kuuluvad Natura 2000 võrgustikku ja nende seas on nii linnu- kui loodusalasid.
Võrdluseks, Natura 2000 võrgustikku kuulub Eesti maismaast 17%. Seega on
planeeringualal kaitse- ja hoiualasid rohkem kui Eestis tervikuna (arvestades veel seda,
et planeeringualast moodustab suure osa tiheasustusala, kus kaitstavaid loodusobjekte
on vähem).
Vanimad kaitsealad on Loode tammik ja Linnulaht. Loode tammik võeti kaitse alla juba
1914. aastal ja on Eestis esimesena kaitse alla võetud puisniit. Linnulaht võeti
esmakordselt kaitse alla 1927. aastal, noorimad kaitserežiimiga alad on hoiualad.
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Joonis 7. Kaitse- ja hoiualad planeeringualal.
Planeeringualale jäävad järgmised kaitse- ja hoiualad (kaitstavad väärtused on esitatud
lisas 3):
1. Kasti lahe hoiuala. Pindala 3726 ha (sellest 696 ha planeeringualal)
2. Mullutu – Loode hoiuala. Pindala 5194 ha (sellest 1165 ha planeeringualal)
3. Sepamaa hoiuala. Pindala 57 ha (kogu ulatuses planeeringualal)
4. Põduste – Upa hoiuala. Pindala 338 ha (sellest 68 ha planeeringualal)
5. Kuressaare lahe hoiuala. Pindala 770 ha (sellest 27 ha planeeringualal)
6. Põduste luha hoiuala. Pindala 31 ha (kogu ulatuses planeeringualal)
7. Järve luidete maastikukaitseala. Pindala 95 ha (sellest 52 ha planeeringualal)
8. Kasti maastikukaitseala. Pindala 193 ha (sellest 62 ha planeeringualal)
9. Kudjape tammik. Pindala 17 ha (kogu ulatuses planeeringualal)
10. Kuressaare lossipark. Pindala 18 ha (kogu ulatuses planeeringualal)
11. Linnulaht. Pindala 284 ha (kogu ulatuses planeeringualal)
12. Loodenina rand. Pindala 170 ha (kogu ulatuses planeeringualal)
13. Loode tammik. Pindala 56 ha (kogu ulatuses planeeringualal)
Kokkuvõtvalt võib planeeringualale jäävate kaitstavate alade kohta öelda järgmist:
- Kaitse all olevat maad on Eesti keskmisest rohkem.
- Veealad on olulised linnualad, sisemaa aladel kaitstakse valdavalt pool-looduslikke
kooslusi.
- Kaitstavaid objekte on palju (13), kaitstavate alade killustatus on suur.
- Paljudel kaitsealadel puuduvad kehtivad kaitse-eeskirjad, mis teeb keeruliseks ka
eesmärgilise looduskaitse nendel aladel.
- Palju on kõrvuti asetsevaid kaitse- ja hoiualasid, mille kaitse-eesmärgid on
sarnased.
Keskkonnameti suulisel informatsioonil on kavas osa kaitstavaid alasid liita ja koostada
ühised kaitse-eeskirjad ja kaitsekorralduskavad.
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2.2 Elanikkond
Planeeringualal paiknevast rahvastikust annab ülevaate Tabel 2. Alates 1990datest on
Kuressaare linna rahvaarv vähenenud (vt täpsemalt üldplaneeringu seletuskiri), seda nii
suure väljarände kui madala sündimuse tõttu. Kaarma vallas on rahvaarv tõusnud,
peamiselt sisserände toel.
Tabel 2. Elanikkond ühisplaneeringualal. Andmed: Eesti Statistikaamet
http://pub.stat.ee; Rahvastikuregister
Kuressaare
linn

Planeeringuala Kaarma
vallas*

Kaarma vald

Planeeringuala kokku

2000
14930
3952
2004
1452
2010
13919
1769
4180
15688
Keskmine aastane
elanikearvu muutus 2000-101
+23
2010
Keskmine aastane
elanikearvu muutus 2004+55
2010
Keskmine aastane
-82
31
siserände saldo 2000-2008
Asustustihedus (el/km²)
952,8
19,3
11,2
155,4
aastal 2010
* Kasti küla, Keskranna küla, Kudjape alevik, Laheküla küla, Lilbi küla, Muratsi küla,
Mõisaküla küla, Mändjala küla, Nasva küla, Praakli küla, Sikassaare küla, Unimäe küla,
Upa küla, Vaivere küla, Vatsküla küla
Elanikearv

Kuressaare linna rahvaarv on saavutanud tänase suurusjärgu Nõukogude okupatsiooni
perioodil, mil seoses tööstuse arendamise ja põllumajanduse korraldusega linna rahvaarv
suurenes. Täpsema ülevaate rahvastikuprotsessidest annab üldplaneeringu seletuskiri.
Seoses rahvaarvu üldise langusega tekivad perspektiivis tõenäoliselt täiendavad
vajadused ümberkorraldusteks planeeringuala haridusasutuste võrgustikus. Kaarma valla
territooriumil planeeringualal haridusasutusi ei paikne. Ligikaudu 60% Kaarma valla
õpilastest omandavad põhi- või gümnaasiumiharidust Kuressaare linnas1.
2.3 Teenuste paiknemine
Olulisimaks tõmbekeskuseks kaubanduslike ja avalike teenuste osas on planeeringualal
Kuressaare linn, kaubanduslike teenuste mõttes ka Kuressaare ringtee ääres Kudjape
küla territooriumil asuv Auriga kaubanduskeskus. Kaarma valla haridusasutused,
raamatukogud ning huvikeskused paiknevad väljaspool ühisplaneeringuala.
Kuressaare linna sees paiknevad sihtkohad hajusalt, suurem on avalike ja kaubanduslike
teenuste kontsentratsioon kesklinna piirkonnas, samuti on valdav osa suurematest
kaubanduskeskustest on koondunud Tallinna tänava äärde2.
Planeeringuala olulisemad vabaõhu puhkealad asuvad nii Kuressaare linna kui Kaarma
valla territooriumil. Peamised planeeringuala vabaõhu puhkealad on 3:
Vastavalt ühisplaneeringu alusuuringule „Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu
jätkusuutlikkuse uuring.“ OÜ Hendrikson&Ko Tallinn-Tartu-Kuressaare 2010. Uuring on kättesaadav aadressil
http://kodukoht.kuressaare.ee (alajaotus „alusuuringud“) või Kuressaare linnaarhitekti käest.
2
Kuressaare linnakaardi veebirakenduse alusel http://gis.kuressaare.ee:8888/KureMap/XGis, kasutatud
08.07.2010
1
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-

Mändjala – Järve puhkeala (rand ja nõmmemets) – Nasva, Mändjala ja
Keskranna külade rannad
- Nasva jõgi
- Loode tammik ja Musumännik, Loodenina rand
- Põduste jõgi ja jõeäärsed alad
- Kuressaare rand koos lossipargiga
- Roomassaare poolsaar ja Tervisepark
- Kudjape mets
- Upa küla, Kudjape-Upa tervisespordirajad
- Muratsi poolsaar
Lisaks loetletuile asub linna territooriumil mitmeid parke ja haljasalasid suurusega
valdavalt alla 1000m².

Vastavalt ühisplaneeringu alusuuringule „Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja
Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu eeluuring.“ Consultare OÜ Töö nr: 01/10 Kuressaare 2010
ning Kaarma valla üldplaneeringu seletuskirjale
http://kaarma.ee/userimages/00000931_YP_seletuskiri_17062010.pdf, kasutatud 12.07.2010
3
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Alternatiivsed arengustsenaariumid ning
juhul, kui ühisplaneeringut ellu ei viida

tõenäoline

areng

3.1 Alternatiivide võrdlus. Planeeringus aluseks võetud alternatiiv
Planeeringulahenduse väljatöötamise käigus koostati alternatiivsed arengustsenaariumid
kahes täpsusastmes. Esiteks – kaks erinevat maakasutusalternatiivi tuginedes
planeeringu eeltööna koostatud jätkusuutlikkuse alusuuringule. Alternatiivsete
arengustsenaariumite aluseks oli erinev elamumaa maht. Esimese alternatiivi
puhul sisaldaks lisanduv elamumaa vaid kehtestatud detailplaneeringuid (nii osaliselt ellu
viidud kui elluviimata planeeringuid), teine alternatiiv sisaldaks lisaks ka kõiki menetluses
olevaid planeeringuid nii linna kui valla territooriumil (vt ka Joonis 8).

Joonis 8. Elamumaa kogumahule tuginevad alternatiivsed planeeringulahendused
ühisplaneeringu koostamisel.
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Alternatiivides näidatud elamumaa mahu alusel on võimalik prognoosida planeeringualal
lisanduvat elanikearvu (vt Joonis 9). Alternatiivsete planeeringulahenduste rakendumisel
peaks lisanduma planeeringualale alternatiivi 1 korral summaarselt ligikaudu 2400
elanikku, alternatiivi 2 korral ligikaudu 4080 elanikku. Selline elanike lisandumine
piirkonda ei ole tõenäoline.
Erineval elamumaa mahul põhinevaid alternatiivseid arengustsenaariume arendati
ühisplaneeringu koostamisel edasi, suhestades stsenaariumid eelkõige üle-Eestilise
ruumilise arenguga (tuginedes koostatavale üleriigilisele planeeringule Eesti 2030+). Nii
tekkisid
üldisemad
arengustsenaariumid,
kust
tulenesid
ka
suunised
planeeringulahenduse väljatöötamiseks.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

8071
6516
4410
4180

rahvaarvu muutus seniste rahvastikutrendide alusel

alternatiiv 1

alternatiiv 2

Joonis 9. Elanikearvu muutus Kaarma valla näitel ühisplaneeringu elamumaaalternatiivide
realiseerumisel ning tänaste rahvastikutrendide jätkudes
KSH läbiviimisel on hinnatud eelkõige täpsemaid, kavandatava elamumaa mahul
põhinevaid arengustsenaariumeid. Arengustsenaariumi elluviimisega kaasnevaid mõjusid
on kirjeldatud peatükis 4 planeeringulahenduse ellu viimisega kaasnevate
mõjude
hindamise raames. Järgnev tabel esitab alternatiivide võrdluse kokkuvõtte.
Tabel 3. Ühisplaneeringu maakasutusalternatiivid
kavandatava elamumaa kogumahu alusel
Alternatiiv 1 –
elamumaad kavandatakse
väiksemas mahus,
tuginedes kehtivatele
detailplaneeringutele
Looduskeskkond
Keskkonnatervis
Inimese heaolu

Nõrk negatiivne mõju
Oluline negatiivne mõju
puudub
Oluline negatiivne mõju
puudub

Alternatiiv 2 –
elamumaad kavandatakse
suuremas mahus eelkõige
Kaarma vallas, arvesse võetakse
ka menetluses olevad
detailplaneeringud
Märkimisväärne negatiivne mõju
Pigem negatiivne mõju
Pigem negatiivne mõju

Kahe alternatiivse arengustsenaariumi võrdlemisel on eelistatud esimene
alternatiiv, millega elamumaad kavandatakse väiksemas mahus, tuginedes kehtivatele
detailplaneeringutele.
Üldplaneeringu aluseks on võetud stsenaarium, mis lähtub kehtestatud
detailplaneeringutest ning seda edasi arendatud, lisades eelkõige identiteedi
teadvustamise ning kohaliku eripära säilitamise ning edasiarendamisega seotud
põhimõtteid.
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3.2 Tõenäoline areng juhul, kui ühisplaneeringut ellu ei viida
Juhul, kui ühisplaneeringust ei saa edasist ruumilist arengut suunav alusdokument,
lähtutakse maakasutuspõhimõtete määramisel olemasolevatest üldplaneeringutest. Kuna
Kuressaare linna üldplaneering on kehtinud juba kümme aastat ning Kaarma vallas linna
lähiümbrust üksikasjalikult ja kaasaegselt käsitlev tervikdokument puudub, on
tõenäoline,
et
omavalitsuste
reaalne
arendustegevus
toimub
eelkõige
läbi
detailplaneeringute
ja
projekteerimistingimuste.
Sel
juhul
puudub
terviklik
arengukontseptsioon ning arendustegevus toimub üksikute katastriüksuste kaupa,
stiihiliselt ja süsteemitult. Lahendamata jäävad nn piiriületavad teemad, mis Kuressaare
ja linna ümbritseva Kaarma valla puhul hõlmavad valdavat osa strateegilisest arengust.
Teenuste, puhkealade ja infrastruktuuride kasutamine ning transpordivõrgustikud ei ole
otstarbekalt välja arendatud, mistõttu on nende kasutamine ebamugav ja kallis. Läbi
detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste toimuv fragmenteeritud areng ei taga
kvaliteetse elukeskkonna teket.
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Ühisplaneeringu elluviimisega kaasnevad keskkonnamõjud
Looduslik keskkond

4.1.1 Maakasutuse muutuste mõju bioloogilisele mitmekesisusele
Maastikumustrit ja bioloogilist mitmekesisust mõjutab eelkõige elamumaade ja nendega
seotud infrastruktuuri arendus. Elamualade rajamisega kaasnev haljastus reeglina
lihtsustab olemasolevaid ökosüsteeme, mis avaldab mõju maastiku ökoloogilistele
funktsioonidele ja kahandab mitmekesisust. See ilmnes ÜP raames teostatud rohelise
võrgustiku uuringust4, kus selgus, et valglinnastumine ümber Kuressaare põhjustab
konflikte loomadega. Teatud inimtundlikud liigid (eelkõige haudelinnustik) võivad lahkuda
ja asenduda nendega, kes ennast inimesest häirida ei lase (nt mäger, rebane, kährik).
Sama juhtub taimestikuga, kui asustusega hõlmatakse seniseid looduslikke alasid.
Tihtipeale kõrghaljastus küll säilitatakse, kuid metsa- ja niidutaimestik asendub muruga.
Ökoloogilise rolli täitmiseks on oluline säilitada maastikus tasakaal ja mitmekesisus.
Kultuurmaastik on seda tasakaalustatum, mida mitmekesisem ta on. See, kas
mitmekesisuse säilitamiseks tuleks säilitada kadastik, mets, rohumaa või põld, sõltub
konkreetse ala ajaloost ja kujunemisest ning koosluse väärtusest. Tihti peetakse metsa
suuremaks väärtuseks kui põldu, kuid mitmekesisuse aspektist tuleks säilitada hoopis
põldusid ja rohumaid. Saaremaal on aastaid toimunud endiste looduslike rohumaade ja
karjamaade võsastumine ja metsastumine ning avatud alad on muutunud maastikuliselt
väärtuslikumaks kui võsa ja mets.
Arvestades, et Kuressaare linna umber on tegemist valdavalt madala alaga, võivad
ehitustegevusega, eriti teede ja kuivendusvõrgu rajamisel, kaasneda ka kaudsed mõjud
läbi veerežiimi muutuste. Elamualade rajamise ja teedevõrgu ehitamisega lõigatakse läbi
olemasolevaid drenaažisüsteeme, teetammid jt rajatised võivad takistada põhjavee
pindmiste kihtide loomulikku liikumist. Seetõttu võib taimestiku kasvukohatüüp muutuda
laiemal alal kui otsene ehituse alla jääv ala. Metsakoosluste veerežiimi muutmine võib
kaasa tuua metsa hävimise. Suurem osa Mändjala ja Keskranna külade metsast, kus
viimastel aastatel on kehtestatud ja menetluses hulgaliselt elamumaade arendamiseks
koostatud detailplaneeringuid, asub maaparandussüsteemil.
Looduskeskkonna puhul tuleb alternatiivide ja 2 võrdlusel taustsüsteemina vaadelda ka
0-alternaatiivi. Kusjuures siinkohal ei käsitleta 0-alternatiivina mitte olukorda, kus
ühisplaneeringut ellu ei viida, vaid praeguse maastikupildi ja taimekoosluste seisundi
säilitamist.
Võrreldes 0-alternatiiviga, kus praeguste rahvastikuprotsesside jätkumisel lisanduks
planeeringualale ca 200 elanikku, oleks alternatiivide 1 ja 2 korral rahvastiku kasv
võrreldes 0-alternatiiviga 10-20 kordne.
0-alternatiivi korral toimub elamuehitus ja elanike juurdekasv eelkõige olemasolevatel
hoonestusaladel, neid tihendades ja uuesti kasutusele võttes (rekonstrueerimised). Kui
planeeringuga uusi täiendavaid elamualasid ei planeerita ja uut täiendavat infrastruktuuri
ei rajata, koondub Kuressaare lähiümbrusse rajatav hoonestus pigem olemasolevatesse
hea infrastruktuuriga asustusüksustesse – Kudjape, Nasva, Laheküla, Upa, Vaivere,
Kärdu, Lilbi.
0-alternatiivi korral säilib praegune maakasutus, kuna hoonestusalad muutuvad
tihedamaks, kuid ülejäänud maastikul jätkuvad looduslikud protsessid. Tõenäoliselt
jätkub põllumajanduslik tegevus ka Kuressaare lähiümbruses, põlde ja karjamaid ei
hoonestata ja maahinnad jäävad tasemele, mis võimaldavad põllumajandustootmist.
Põllumajandustootmise säilimine on oluline maastiku mitmekesisuse seisukohast –

„Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringu eeluuring.“ Consultare OÜ Töö nr: 01/10 Kuressaare 2010
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säilivad metsaga vahelduvad põllud ja rohumaad ja ajalooline maastikustruktuur. Avatud
maastikuga säilivad ka vaated.
0-alternatiivi korral säilib ka traditsiooniline metsamajandamine. Oluline on, et metsamaa
kasutuses olev maa ka uuesti metsastatakse. Arvestama peab, et Kuressaare ümbruse
männienamusega puistud saavad uueneda vaid istutamisel ja hilisemal noorendike
hooldusel. Looduslikult uuenevad need alad kitsalehiste puuliikidega (must lepp, kask,
haab). Samuti peaks kaaluma esteetiliselt oluliste puistute (teeääred) säilitamist läbi
planeerigu, sest läbi metsaseaduse seda tagada ei saa.
Bioloogiline mitmekesisus 0-alternatiivi korral säilib, peamine garantii selleks on
praegune heas looduslikus tasakaalus olev maastik.
Alternatiivid 1 ja 2 erinevad peamiselt mõju intensiivsuse poolest sh rohevõrgustiku
sidususele.
Alternatiivi 1, aga eriti alternatiivi 2 korral, laienevad hoonestusalad
suhteliselt
juhuslikku
laadi
üle
planeeringuala.
Kaarma
vallas
algatatud
detailplaneeringute põhjal võib öelda, et suurem surve on ehitada Kuressaare
lähiümbruse põldudele, Vaivere kandis olevatesse metsadesse ja Mändjala kandis
olevatesse metsadesse. Neist maastikupildile on suurima mõjuga põldude hoonestamine,
mis lõhub Saaremaa traditsioonilise asustusmustri – sumbjat küla ümbritsevad põllud.
Maastikustruktuuri muutusega kahaneb maastikuline mitmekesisus, mis kahandab
omakorda bioloogilist mitmekesisust.
Metsadesse ehitamisel tuleb jälgida, et hoonestuse kavandamisel jälgitakse
rohevõrgustiku põhimõtteid – erinevate tuumalade vahel peavad olema tagatud
rohekoridorid. Rohevõrgutiku säilimine on oluline, et bioloogiline mitmekesisus
Kuressaare ümbruses ei langeks. Kui alternatiivi 1 korral õnnestub rohevõrgustik
minimaalses mahus säilitada, siis alternatiivi 2 korral satub rohevõrgustik surve alla.
Rohevõrgustiku kontekstis tuleb vaadata ka planeeringulahenduste mõju ulukitele.
Planeeringuala maastik on mitmekesine ja sobivaid elupaiku on kõigile neljale Saaremaa
arvukaimale suurulukile – põder, punahirv, metssiga ja metskits, kusjuures kõiki neid,
punahirve ehk harvem, võib kohata ka Kuressaare linna piires. Ühegi ulukiliigi
populatsioon ei ole Saaremaal ohustatud, pigem tuleb vaadata elamualade arendamise
puhul võimalike ulukite inimkonfliktide tekkimise võimalusi.
- Metskits eelistab elupaigana mosaiikset kultuurmaastiku (põldudevahelised
metsatukad, metsaservad), väldib suuri metsi. Üldiselt paigatruu. Sobib senine
maakasutuse jätkumine, loomad on harjunud kujunenud asustusega ja satuvad
hoonestatud aladele harvemini. Valglinnastumise korral tihenevad kokkupuuted
metskitsedega hoonestusaladel, suurenevad metskitsede kahjustused (viljapuude ja
kõrghaljastuse kahjustused) elamualadel
- Metssiga eelistab elupaigana niiskemaid, heade varjetingimustega metsi: laialehised
ja segametsad, sooservad, veekogude kaldaalad. Liigub väga palju tihnikutes (ka
kadastikes). Eelistatult elab mosaiikses maastikus. Sobib senine maakasutuse
jätkumine, loomad on harjunud kujunenud asustusega ja satuvad hoonestatud
aladele harvemini. Valglinnastumise korral tihenevad kokkupuuted metssigadega
hoonestusaladel, suurenevad metssigade kahjustused (aiamaad ja haljastus)
elamualadel. Põldude hoonestamise korral kaotavad metssead oma toidubaasi, millele
võib järgneda suurem surve elamualadele
- Punahirv eelistab lagendikke ja rikka alusmetsaga segametsi. Hirved on paikse
eluviisiga. Senise maakasutuse jätkumisel hirvepopulatsioon säilib, valglinnastumise
korral liigub hirve populatsioon Kuressaare lähiümbrusest kaugemale, kuna eelistab
elupaigana massiivseid loodusmaastikke
- Põder on suure liikuvusega loom, kes vahetab sesoonselt elupaika. Suvel eelistab
soostunud ja lodumetsi, lehtpuunoorendikke, talvel kuivemaid sega- ja männimetsi.
Senise maakasutuse jätkumisel põdrapopulatsioon säilib, valglinnastumise korral
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kaugemale,

kuna

eelistab

Planeeringu koostamisel tuleb loomastiku huvides tagada loodusmassiivide sidusus, et
võimaldada loomade loomulikku rännet ja vältida populatsioonide killustatust ja
saareliste populatsioonide teket.
Kuressaare linna piires on maakasutuse muutused väikesed. Praegu kehtiva
üldplaneeringuga reserveeritud elamualad on detailplaneeringutena realiseeritud, kuid
suuresti väljaehitamata.
4.1.2 Mõju põhjaveele
Arvestades põhjavee vähest kaitstust, tuleb ÜP elluviimisel sõltumata alternatiivist
arvestada põhjavee kvaliteediga ja kaitsega. See ei puuduta vaid ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooniga hõlmatud piirkondi Kuressaare linnas, Kudjape alevikus, osaliselt Nasva
ja Mändjala külas. Peamiselt puudutab see reoveekäitlust elamumaadel, vähem
tootmismaid.
Reoveekogumisala
on
osaliselt
määratud
vaid
Nasva
külas.
Reoveekogumisalal peab kohalik omavalitsus üldjuhul tagama kanalisatsiooni olemasolu
reovee suunamiseks reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse.
Veeseaduse § 241 lg 7 kohaselt peab reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub
ühiskanalisatsioon,
peab
reovee
tekitaja
koguma
reovee
lekkekindlasse
kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme. Sama paragrahvi lg 8 lubab
reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon,
nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett.
Samas on planeeringualal piirkondi, kus reoveekogumisalasid ei ole määratud, kuid
nõutavate kujade puudumise tõttu ei ole ka individuaalne reoveekäitlus (omapuhasti,
imbsüsteem vmt) võimalik. Näiteks väikeste kruntidega endised suvila- ja
aianduskooperatiivid, aga ka nn buumiaja arendused. Praegune lahendus, kus
kasutatakse nii individuaalseid puurkaeve kui puhasteid (peamiselt septikust ja
imbväljakust koosnevad süsteemid) ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik. Sellistes
piirkondades peaks olema vähemalt üks süsteemidest ühine – kas veevarustus, mis
baseerub ühel, vähemalt 50 m laiuse kaitsevööndiga puurkaevul või ühine kanalisatsioon
koos reoveepuhastiga. Muidugi oleks võimalik nn musta vee tekitamisest üldse loobuda
ja kasutada komposttualette, aga inimesed ei ole altid WC-dest loobuma.
Kogumismahutite kasutamine ja nende sage tühjendamine on aga kulukas. ÜP-s tuleks
näidata piirkonnad, kus perspektiivselt ühisveevärgi- ja/või kanalisatsiooni ehitamise
vajadus võib tekkida.
Võrreldes alternatiive 1 ja 2, on põhjaveekaitse aspektist eelis alternatiivil 1, kus
olemasolevad kompaktsed ja juba ÜVK-ga hõlmatud alad hoitakse kompaktsetena ning
kasutatakse olemasolevaid võrke – vastupidiselt alternatiiv 2le, kus maale soovitakse
linna mugavusi arvestamata põhjaveeressursi haavatavusega. Kompaktse hoonestusega
elamualade
arendamisel
tuleb
seada
tingimuseks
ühise
veevärgi
ja/või
kanalisatsioonivõrgu arendamine, et ära hoida võimalikke probleeme tulevikus.
ÜP kumbki alternatiiv uusi tootmismaid ette ei näe, kuid ka olemasolevate territooriumite
puhul tuleb tagada põhjavee kaitse. Eriti puudutab see põllumajanduslikke tootmismaid
- loomafarme Vaivere, Muratsi ja Mõisaküla külas. Kuigi veekaitse peaks sõnniku
veeseaduse ja selle alamaktide (Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määrus nr 288
“Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku,
silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded”), täitmisel tagatud olema,
siis reaalsuses see nii ei pruugi olla. Alternatiivi 1 korral, kui elamualad jäävad valdavalt
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praegustesse asukohtadesse, jääb oht, et põllumajanduslikest tootmisaladest lähtuv
reostus võib mõjutada põhjaveekvaliteeti olemasolevatel majapidamistel. Kui
põllumajandustootjad täidavad kõiki sõnniku ja silo käitlemise nõudeid, siis ohtu pole ja
mõju on neutraalne. Valglinnastumise korral tõenäoliselt põllumajandustootmine
Kuressaare lähiümbruses lakkab ja võimalikud reostuskolded (laudad) kaovad.
4.1.3 Mõju ranna ja kalda kaitse-eesmärkidele
Looduskaitseseaduse § 34 sätestab, et on ranna või kalda kaitse eesmärk rannal või
kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju
piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise
ja juurdepääsu tagamine. Randadel põrkuvad tihtipeale erahuvi omandiõigusena ja
avalikud huvid nt puhkusele, vaadetele, veekasutusele. Looduskaitseseadus kaitseb
randa ja kallast piirangu- ja ehituskeeluvööndiga.
ÜP koostamisel lähtutakse ehituskeeluvööndi määratlemisel Kaarma valla territooriumil
varem koostatud, kuid vaid väljapool käesoleva ühisplaneeringu ala kehtestatud, Kaarma
valla
üldplaneeringust.
Kaarma
valla
üldplaneeringu
koostamisel
määratleti
ehituskeeluvöönd kasutades ajuveeala mõistet – mis üldjoontes ühtib korduva
üleujutusega ala mõistega – järgmiselt: kus ajuveeala on 200 m laiusest
ehituskeeluvööndist ulatuslikum, on ehituskeeluvööndiks ajuveeala piir; kus kitsam, on
ehituskeeluvöönd 200 m laiune. Seega loobuti Kaarma valla üldplaneeringu koostamisel
põhimõttest, mille kohaselt lisatakse korduva üleujutusega alale vastavalt 200 või 50 m.
Sellisena
määratletud
ehituskeeluvööndi
suhtes
kitsama
ehituskeeluvööndi
kehtestamiseks taotleti Keskkonnaameti nõusolekut kolmel rannalõigul ja ühel Nasva jõe
kaldalõigul. Keskkonnaamet on oma kirjaga 25.03.2010 HLS 14-9/24277-8
aktsepteerinud Kaarma valla üldplaneeringus kasutatud lähenemist ja andnud nõusoleku
ehituskeeluvööndi vähendamiseks Muratsi külas, Mändjala külas ja Nasva külas. Kui
kirjeldatud lähenemist kasutada Kuressaare linna puhul, siis ehituskeeluvööndi
vähendamise vajadus võrreldes ajuveepiiriga tekib Kuressaare lahe rannal ja Põduste jõe
suudmes, kus ajuveeala (joonis 4) ulatub kohati ka olemasolevatele tootmis- ja
elamumaadele.
Kehtivas Kuressaare linna üldplaneeringus oli lähtutud üldjuhul 50 m laiusest
ehituskeeluvööndist vastavalt planeeringu kehtestamise aegsele ranna ja kalda kaitse
seadusele. Üleujutusoht oli kajastatud ehituspiirangutega aladena, mille aluseks oli 1 m
samakõrgusjoon. See vastab nn üleujutuste direktiiv (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
direktiiv 2007/60, üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta, jõustunud 26.
novembril 2007), mille eesmärk on vähendada Euroopa Liidus toimuvate üleujutuste
kahjulikke
tagajärgi
inimeste
tervisele,
keskkonnale,
kultuuripärandile
ja
majandustegevusele. Üldplaneering on 10 aastat kehtinud ja paljuski elluviidud, mis
osutab, et planeering on olnud asjakohane.
Rannajoone pikkus Kuressaare linna administratiivpiirides on 18 km. Piirkond, kus linn on
otseselt merele avatud ja rand aktiivses kasutuses hõlmab sellest vaid ca 3 km ehk 17%.
See on linna puhkeala Põduste jõe suudme ja Väike-Roomassaare poolsaare vahel.
Kehtivas Kuressaare linna üldplaneeringus puhkealal ehituskeeluvööndit ei ole, sh Lootsi
tänava ääres Põduste jõe harude vahele jääval nn Tori saarel, mis on osaliselt juba
hoonestatud ja tehnovõrkudega varustatud. Üle Tori saare kulgeb Roomassaaret ja
Loodet ühendav kergliiklustee, mis tagab inimeste vaba liikumise ja juurdepääsu rannale
ka edaspidi. Seega on tegemist aktiivse rannapiirkonna loogilise jätkuna, mille
väljaehitamisega kujuneb terviklik ja elav rannapiirkond. Kehtiva Kuressaare linna
üldplaneeringu koostaja, arhitekt Lilian Hansar on puhkeala kohta märkinud5, et “rand on
Kuressaare ajaloos läbi aegade olnud tähtsal kohal – siin asusid kauba- ja hiljem

5
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jahisadamad ning kuurortihooned… Oluline on selle ala kõrge puhke- ja
turismipotentsiaal, mis tagab kõrge identiteediväärtuse”.
Ühisplaneeringuga soovitakse nimetatud piirkonnas lubada peale puhkeotstarbelise maa
arendada elamu- ja ärimaad. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek 0-meetrini nn
Tori saarel ka elamu- ja ärimaade puhul arvestab väljakujunenud hoonestusjoont, kuna
linnuse ja Tori saare vaheline ala on juba hoonestatud. Ehitamiseks tuleb Tori saarel
rannaala täita, millega hävineb seal praegu vohav roostik. Sealne roostik võib küll
pakkuda pesitsemisvõimalusi mõningatele linnuliikidele, kuid siiski ei kujuta endast
looduskaitselist väärtust omavat kooslust, mida peaks säilitama. Roostikke on Kuressaare
lahe põhja- ja läänekaldal piisavalt. Soovitav on ala täitmine teostada väljapool lindude
pesitsusperioodi (15. mai – 15. juuli).
Väike – Roomassaare poolsaare ja Roomassaare tootmispiirkonna (Kullimäe
reoveepuhasti) vahelisel alal on ühisplaneeringus ehituskeeluvöönd määratletud vastavalt
Tuule tänava ehitusjoonele ning olemasolevatele teede-, tehnovõrkude ja kõlvikute
piiridele. See säilitab looduskooslusena väärtusliku Roomassaare karjamaa ja piirab
võimalikke tootmisest tingitud mõjusid Roomassaares. Tegemist ei ole inimestele
liikumiseks atraktiivse rannaalaga, mis vajaks otseselt rannale juurdepääsude loomist.
Kullimäe reoveepuhasti ja Roomassaare sadama vahelisel alal on ehituskeeluvöönd
määratletud sarnaselt kehtivale üldplaneeringule 50 m laiusena. See vastab
väljakujunenud kõlvikute ja kinnistute piiridele ning maakasutusele. Tegemist on
Roomassaare sadama tagamaaga, mis on sobiv piirkond tootmismaade arendamiseks.
Rannal asuvaks looduskoosluseks on seal peamiselt roostik, mille looduskaitseline
väärtus on väike.
Seega, arvestades eeltoodut, ei kahjusta ühisplaneeringus tehtud ettepanek
ehituskeeluvööndi määratlemiseks Kuressaare lahe idakaldal Põduste jõe suudmest
Roomassaare sadamani ranna kaitse-eesmärke Looduskaitseseaduse § 34 mõistes.
4.2

Kaitsealused ja väärtuslikud objektid ja alad

4.2.1 Looduskaitse
Planeeringualale jääb osaliselt või täielikult 6 hoiuala, 6 kaitseala ja 1 kaitstav park,
moodustades selle territooriumist 25,7%, maismaaosast 20%. Kõik kaitse- ja hoiualad
(va Kuressaare lossipark) kuuluvad Natura 2000 võrgustikku ja nende seas on nii linnukui loodusalasid. Ühelegi kaitstavale loodusobjektile ÜP-ga otseselt tegevusi ei
kavandata, kuigi kaitse-eeskirjaga on ehitamine keelatud vaid sihtkaitsevööndiks oleval
Järve luidete maastikukaitsealal. Kasti maastikukaitseala on kaitse-eeskirja kohaselt
piiranguvöönd ja uute ehitiste püstitamine eeldab seal kaitseala valitseja nõusolekut.
Loodenina rand, Loode tammik, Kudjape tammik ja Linnulaht on uuendamata kaitseeeskirjadega kaitsealad ja seal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 kohased üldised
kitsendused mh eeldab ehitamine kaitseala valitseja nõusolekut.
Hoiualadel on vastavalt looduskaitseseaduse § 32-le keelatud nende elupaikade ja
kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning
kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab ohtu elupaikade,
kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. Hoiualal kavandatava tegevuse mõju
elupaikade ja liikide seisundile hinnatakse keskkonnamõju hindamise käigus või
looduskaitseseaduse §-s 33 sätestatud korras.
Valdavalt puudub ka vajadus ning surve kaitse- ja hoiualadele ehitamiseks, kuna need on
enamasti liigniisked ja/või suures osas riigi omandis olevad alad. Kaudselt mõjutatavad
on sellised kaitsealad, mis asuvad elamu- või puhkealade vahetus läheduses. Nii näiteks
mõjutab puhkemajanduse korraldus Järve-Mändjala puhkealal ka Järve luidete
maastikukaitseala. Kui puudub vastav inimesi suunav ja teenindav infrastruktuur,
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“valguvad” puhkajad paratamatult ka maastikukaitsealale ja võivad kahjustada sealseid
väärtusi. ÜP arvestab menetluses oleva Mändjala Puhkeranna detailplaneeringuga, mis
näeb ette teenindava infrastruktuuri sh parklate rajamist.
ÜP rohevõrgustiku alusuuringus6 toodi väärtuslike maastiku üksikobjektidena välja vanad
mõisapargid planeeringualal – Muratsi, Marientali, Kellamäe ja Sikassaare mõisa park.
Parkide säilitamiseks ja taastamiseks on mõistlik võtta need läbi ÜP kaitse alla kohaliku
omavalitsuse tasandil. Looduskaitseseaduse § 43 järgi on looduskaitse eesmärk kohaliku
omavalitsuse tasandil piirkonna looduse eripära, kultuuri, asustust ja maakasutust
esindavate väärtuslike maastike või nende üksikelementide kaitse ja kasutamise
tingimuste määramine kohaliku omavalitsuse poolt. Kohaliku omavalitsuse tasandil võib
kaitstavaks loodusobjektiks olla maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus,
maastiku üksikelement, park, haljasala või haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse alla
võetud kaitstava looduse üksikobjektina ega paikne kaitsealal.
Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstaval loodusobjektil ja/või selle kaitsevööndis kehtib
looduskaitseseaduse § 31 sätestatud kaitsekord kui objekti kaitse alla võtmisel ei ole
sätestatud teisiti. Kaitstava objekti staatus võimaldaks parkide korrashoiuks paremini
rahastamist leida.
Kuna kaitstavatele aladele kummagi alternatiivi korral arendustegevust ei ole
planeeritud, võib öelda, et mõlema alternatiivi realiseerumise mõju kaitstavatee
objektidele on neutraalne.
4.2.2 Muinsuskaitse
Vastavalt Muinsuskaitseameti poolt esitatud kirjeldusele7
loetakse kultuuripärandiks
teatud väärtuskriteeriumidele vastavaid objekte või nähtuseid, mida peetakse vajalikuks
säilitada tulevastele põlvkondadele. Kultuuripärand on mineviku traditsioonide ja
vaimsete saavutuste tulemus ning tunnistus.
Maakasutuse planeerimisel saab eelkõige rääkida maakasutuses salvestunud
kultuuripärandist: ehitistest, rajatistest, aga ka tähenduslikest kohtadest, millega ei ole
otseselt seotud ehitustegevus. Suur osa kultuuripärandist on võetud kaitse alla
muinsuskaitseseadusega,
seadusega
kaitstavad
objektid
jagunevad
vastavalt
paragrahvile 3 kinnismälestisteks ja vallasmälestisteks.
Üldplaneeringu tasandil planeeringuga kavandatakse perspektiivne maakasutus
käsitletaval territooriumil. Planeerimisseaduse § 8 lg 3 loetleb üldplaneeringu ülesanded,
nende hulgas:
2) kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete
ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning
selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine;
6) miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade,
maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende
kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine;
13) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja
üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
14) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse
alla võtmiseks.

„Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringu eeluuring.“ Consultare OÜ Töö nr: 01/10
7
Muinsuskaitseameti veebileht http://muinas.ee (8.2.2011)
6
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Loetletud punktid 13 ja 14 on eelkõige seotud looduskaitse valdkonnaga, ent on
laiendatavad ka muinsusväärtusega objektidele. Oluliseks üldplaneeringu ülesandeks on
kultuuriväärtusega arvestamine ning vajadusel piirkonnas kasutustingimuste määramine.
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktala ühisplaneeringu koostamise protsessi käigus
ei kerkinud vajadust täiendavate objektide kaitse alla võtmiseks. Planeeringu
seletuskirjas kandub oluline rõhk paikade miljööd väärtustavate tingimuste seadmisele
(peatükid 7.1 kuni 7.5). Muinsuskaitseseaduse mõistes kaitstavad objektid on kantud
üldplaneeringu piirangute kaardile, mis võimaldab mälestistega ning nende kaitseks
seotud tingimustega arvestada maakasutuse täpsemal kavandamisel.
Planeering loob eeldused maakasutuses kinnistunud kultuuripärandiga arvestamiseks
ning kultuuripärandi väärtustamiseks käsitletava maaala edasisel kavandamisel, mistõttu
planeeringus sätestatud tingimuste järgimisel võib eeldada, et tagatakse kultuuripärandi
säilimine. Otsene mõju muinsuskaitseseadusega kaitstavatele objektidele puudub.
4.3

Võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku aladele

Natura hindamine on menetlusprotsess, mida viiakse läbi vastavalt loodusdirektiivi artikli
6 lõigetele 3 ja 4. Üldjuhul eeldab Natura hindamine planeeringu elluviimise mõju
hindamist igale Natura elupaigatüübile ja liigile eraldi. Üldplaneeringu täpsusastmes ei ole
võimalik seda teha, üldplaneeringute puhul hinnatakse eelkõige Natura alade
terviklikkuse säilimist.
Hoiualade puhul, mis paiknevad alal, kus elamuehitus on lubatud hajaasustusena, võiks
otsese mõju allikaks olla üksikute elamute rajamine. Kõik planeeringualal olevad Natura
2000 võrgustiku alad on aga elamuehituseks väheatraktiivsed, puuduvad juurdepääsud
ja vajalik infrastruktuur, seega on nimetatud võimaluse realiseerumine äärmiselt
ebatõenäoline. Kui aga huvi elamuehituseks peaks ilmnema, tuleb iga üksikut juhtu
analüüsida eraldi, eelkõige elupaikade ja liikide esinemisest lähtuvalt konkreetsel alal. Kui
tegemist on varem asustatud kohtadega (vanad talukohad), võib eeldada, et rangelt
kaitstavaid liike ja elupaiku seal ei esine ning hoiuala kaitse-eesmärke ei kahjustata. Küll
on hoiualade puhul eeldatavalt nende terviklikkust lõhkuvad kompaktse asustusega alad.
Kui inimeste elualad hoiualade piiridele liialt lähedale satuvad, võivad ilmneda kaudsed
mõjud näiteks teatud elupaigatüüpide liigse tallamisena või linnuliikide häirimisena.
Järgnevas antakse kokkuvõtvalt üldised hinnangud ja soovitused Natura 2000 võrgustiku
aladel või nendega piirnevatel aladel kavandatavate tegevuste osas.
Tabel 4. Planeeringuala Natura 2000 võrgustiku alad ja ÜP elluviimise mõju neile
Natura 2000
võrgustiku ala

Kaitse-eesmärgid

Kasti lahe hoiuala

Poollooduslike koosluste
ja linnuliikide kaitse

Mullutu – Loode
hoiuala

Poollooduslike koosluste,
looduslike metsade,

ÜP elluviimise
võimalik mõju ala
kaitse-eemärkidele
Võib mõjutada
elamualade arendus
Muratsi poolsaarel.
Elamualade
planeerimine hoiuala
vahetusse lähedusse
võib tuua kaasa
elupaikadel liikumise
ja mingil määral ka
elupaikade tallamise.
Mõju puudub, kuna
ala on

Leevendavad
meetmed
Suunava
infrastruktuuri
rajamine.
Liikumispiirangud
lindude rände- ja
pesitsusperioodil.
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Natura 2000
võrgustiku ala

Sepamaa hoiuala

Põduste – Upa
hoiuala

Kuressaare lahe
hoiuala

Põduste luha
hoiuala
Järve luidete
maastikukaitseala

Kasti
maastikukaitseala

Kudjape tammik
Linnulaht
Loodenina rand

Loode tammik

4.4

Kaitse-eesmärgid
soode ja linnuliikide
kaitse
Rannaniitude ja
liigirikaste madalsoode
kaitse. Samuti käpaliste
kasvukohtade kaitse.
Poollooduslike koosluste,
looduslike metsade
kaitse. Linnuliikide
kaitse.
Mere-elupaikade kaitse ja
linnuliikide kaitse.

Lamminiitude, rukkiräägu
ja tutka elupaikade
kaitse.
tervikliku luidetesüsteemi
ja liivaranna kaitse.
Luidete elupaikade
kaitse. Taimeliikide
kasvukohtade kaitse.
Lõuna-Saaremaa
pärandkultuurmaastiku,
rannaniitude ja
haruldaste taimeliikide
kaitse
Tammiku kaitse. Kaitseeeskiri puudub.
Linnuliikide kaitse.
Kaitse-eeskiri puudub.
Lindude
rändepeatuspaiga ja
rannaniitude kaitse.
Puisniidu ja käpaliste
kasvukohtade kaitse.

ÜP elluviimise
võimalik mõju ala
kaitse-eemärkidele
ehitustegevuseks
ebaatraktiivne.
Mõju puudub, kuna
ala on
ehitustegevuseks
ebaatraktiivne.
Mõju puudub, kuna
ala on
ehitustegevuseks
ebaatraktiivne.
Võimalik mõju
lindude pesitsusajal
väikelaidude
külastamine.
Häirimine
pesitsusajal,
Koertega jalutamine.
Tallamine

Leevendavad
meetmed

Liikumispiirangud
pesitsusperioodil.

Liikumispiirangud
pesitsusperioodil.
Suunava
infrastruktuuri
rajamine.

Mõju pole.

Mõju pole.
Mõju pole, ligipääs
keeruline.
Mõju pole.

Kevadine
liikumispiirang.

Tallamiskoormus,
lõkkekohtadelt
lähtuv tuleoht.

Suunava
infrastruktuuri
korrashoid.

Keskkonnatervis

4.4.1 Müra
Müra normtasemed
Välisõhu kaitse seadus defineerib müra kui inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus
levivat soovimatut ja kahjulikku heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad saasteallikad.
Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestab
müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja
nende hoonete välisterritooriumil ning mürataseme mõõtmise meetodid. Määruse
nõudeid tuleb täita linnade ja asulate planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel.
Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse järgmisi müra normtasemete liigitusi:
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Taotlustase – mainitud määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta
häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes
planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra parandamisel.
Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme
piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme
arvsuuruse juurde sellekohane märkus.
Piirtase – mainitud määruse tähenduses müra tase, mille ületamine võib
põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid)
akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete
projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja
ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada
meetmeid müra vähendamiseks.
Kriitiline tase – müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat häirivust ja
iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. Kriitilised tasemed kehtestatakse
liiklusmürale ja tööstusmürale. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel
välismüraallikate vahetus läheduses. Uute müratundlike hoonete ehitamine
kriitilise tasemega aladele on üldjuhul keelatud.

Välismüra normtase on A-korrigeeritud (inimkõrva tundlikkust arvestav) ekvivalentne
helirõhutase LpA,eq,T. Liiklusega seotud üksikute mürasündmuste korral hinnatakse
täiendavalt ekvivalentsele helirõhutasemele ka maksimaalset helirõhutaset. Maksimaalne
helirõhutase müratundlike hoonetega aladel LpA,max ei või olla suurem kui 85 dB päeval ja
75 dB öösel. Liiklusest põhjustatud müra piirtasemed elamute ja ühiskasutusega hoonete
vaikust nõudvates ruumides on 40 dB päeval (taotlustase 35 dB) ja 30 dB öösel.
Regulaarsest liiklusest põhjustatud müra normtasemete kehtestamisel on arvestatud
keskmise liiklussagedusega aastaringselt või regulaarse liiklusega perioodi vältel.
Tabel 5. Liiklusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel
(LpA,eq,T, dB päeval/öösel)

Ala kategooria
üldplaneeringu
alusel

I
II
III
IV
looduslikud
laste- ja
segaala tööstusala
puhkealad ja
õppeasutused,
elamud ja
rahvuspargid,
tervishoiu- ja
ühiskasutusega
puhke- ja
hoolekandeasutused,
hooned,
tervishoiu- elamualad, puhkealad
kaubandus-,
asutuste
ja pargid linnades
teenindus- ja
puhkealad
ning asulates;
tootmisettevõtted
50/40
55/45
60/50
65/55

Taotlustase uutel
planeeritavatel
aladel
Taotlustase
olemasolevatel
aladel
Piirtase
olemasolevatel
aladel
Kriitiline tase
olemasolevatel
aladel
*
lubatud müratundlike

55/45

60/50

60/50
65*/55*

70/60

55/50

60/55
65/60

65/55
70*/60*

75/65

65/60

70/65

75/65

80/70

hoonete sõidutee poolsel küljel

Olemasolevatel aladel võetakse tänavaäärsete hoonete mürasituatsiooni hindamisel
aluseks liiklusmüra piirtase. II kategooria elamualadel (maapiirkondade elamumaad,
ainult elamuala funktsiooniga elamukvartalid linnas) lubatud ekvivalentmüra piirtase on
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60 dB päeval ja 55 dB öösel, kusjuures hoonete teepoolsel fassaadil (eelkõige linnas) on
lubatud 65 dB päeval ja 60 dB öösel.
Tiheasustusega väljakujunenud linnaruum, kus lisaks korterelamutele võivad paikneda ka
kaubandus-teenindusettevõtted ja muud elurajoone teenindavad asutused, tuleb üldjuhul
määratleda III kategooria ehk segaalana (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus,
teenindus- ja tootmisettevõtted). Segahoonestusalal on vastavad piirväärtused 65(70)
dB päeval ja 55(60) dB öösel.
Liiklusmüra hinnang
Olemasoleva olukorra mürasituatsiooni hinnati planeeringuala läbivate tihedama
liiklusega teede 2009. aasta Maanteeameti liiklussageduse andmete 8 põhjal. Anti hinnang
võimalike tulevikustsenaariumite kohta liikluskoormuste jätkuval suurenemisel.
Tulevikuprognooside kirjeldamisel kasutati ka Kuressaare linna ja Kaarma valla
ühisplaneeringu raames koostatud liiklusuuringu materjale9.
Liiklusmüra hindamisel ja müratsoonide kirjeldamisel kasutati müralevi modelleerimise
tarkvaraga SoundPLAN. Arvutusmeetodiks on Prantsusmaa siseriiklik arvutusmeetod
"NMPB-Routes-96“, mis on ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu keskkonnamüra
hindamise ja kontrollimisega seotud Direktiivis 02/49/EÜ (5. juuni 2002) toodud
soovituslik arvutusmeetod liikmesriikidele.
Järgnevas hinnangus tuuakse välja probleemsemad piirkonnad, kus liikluse pideva
kasvutrendi jätkumise korral võib lähitulevikus esineda probleeme müra normväärtuste
tagamisega ning perspektiivis võib tekkida vajadus leevendavate meetmete
rakendamiseks.
Üldplaneeringus käsitletaval alal on kõrgeima liiklussagedusega maanteelõik Risti-VirtsuKuivastu–Kuressaare maantee (T10) Kuressaare linna sisenev lõik (km 139-141,4), mille
keskmine ööpäevane liiklussagedus aastal 2009 oli 5265 sõidukit (sh 5% raskeliiklust).
Vaadeldava teelõigu äärde jäävad mitmed eluhooned (60-80 m kaugusel teest Upa-Leisi
tee ristmiku läheduses). Arvutuslik müratase teele lähimate hoonete alal küündib 55-60
dB-ni (50-60 m kaugusel teest on ekvivalentne müratase päeval ligi 60 dB), mis vastab
taotlustaseme nõudele olemasolevatel aladel, kuid pideva liikluskoormuste kasvu korral
võib antud piirkonnas kaaluda ka madalama piirkiiruse kehtestamist (n 70 km/h). Hetkel
selleks veel otsest vajadust ei ole.
Upa-Leisi ristist Kuivastu suunas jääb tee liiklussagedus juba madalamaks kui 3000
sõidukit ööpäevas. Tallinna tänavat mööda linna sisenemisel on tee liiklussagedus
eeldatavalt ligikaudu samaväärne (5000-6000 sõidukit), kuigi osa liiklust suundub
põhjapoolsele osale Kuressaare ringteest (T76), mille liiklussagedus Kuivastu maantee
poolsel küljel küündib 2800 sõidukini (see lõik läbib peamiselt müra suhtes
vähemtundlikke äri- ja tootmismaid) langedes idapoolsel küljel 1343 sõidukini. Tundlikud
alad (elamumaad) jäävad ringtee lähedusse valdavalt läänepoolses lõigus, kus
liiklussagedus on juba suhteliselt madal ning olemasolevaid eluhooneid silmas pidades ei
esine ülenormatiivset mürahäiringut juba vähem kui paarikümne meetri kaugusel teest
(kiirusel 90 km/h).
Suhteliselt kõrge on liiklussagedus ka Kuressaare-Sääre maanteel (T77): linnast väljuval
lõigul 2477 sõidukit ööpäevas (kiiruspiirang 90 km/h, raskeliikluse osakaal väga madal Kaardil on Maanteeameti liiklussageduse andmed leitavad Maaameti Maanteeameti kaardirakendusest
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
9
„Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu liiklusuuring“ OÜ Hendrikson&Ko,,
Reaalprojekt OÜ, Positium LBS. Tallinn-Tartu-Kuressaare 2010. Uuring on kättesaadav aadressil
http://kodukoht.kuressaare.ee (alajaotus „alusuuringud“) või Kuressaare linnaarhitekti käest
8
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1%, tundlikke hooneid tee ääres ei leidu) ja Nasvat läbivas lõigus ka 3100 (raskeliiklust
2%, kiiruspiirang 70/50 km/h). Tänu langetatud piirkiirusele ja väiksele raskeliikluse
osakaalule olemasolevatel aladel müra normväärtusi reeglina ei ületata.
Olulisematest teedest tasub veel mainida Kuressaare-Kihelkonna-Veere (aastal 2009
liiklussagedus 2263 sõidukit, raskeliiklust 6%), Kuressaare-Võhma-Panga (1231 sõidukit,
raskeliiklust 7%), Upa-Leisi (1600 sõidukit, raskeliiklust 4%) ning Kuressaare-Püha-Masa
maanteed (1600 sõidukit). Nimetatutest on suurima mõjualaga Kuressaare-KihelkonnaVeere tee (T78), milleäärsete elamualade piirkonnas Kuressaare ringtee läheduses on
juba kehtestatud tundlike alade läbimiseks sobilik piirkiirus 50 km/h. Teiste teede puhul
on tänu suhteliselt madalatele liiklussagedustele teeäärsetel aladel tagatud müra
normväärtused ka kiirusel 90 km/h (välja arvatud teest 10-20 meetri kaugusel asuvate
hoonete teepoolsed küljed, kus võib esineda suhteliselt kõrge müratase).
Kuressaare linnasisestest teedest/tänavatest on suurima keskkonnamõjuga Kuivastu
suunaline Tallinna tn (prognoositav liiklussagedus 2028. a 7100 sõidukit). Ka teistel linna
sisenevatel tänavatel (Pikk tn, Pihtla tee, Kihelkonna mnt) küündib lähima paarikümne
aasta perspektiivne liiklussagedus 5000 sõidukini. Tuleb mainida, et linnasisese
kiiruspiirangu (tavapäraselt 50 km/h) korral kujunevad sama liiklustihedusega
maanteega (üldjuhul 90 km/h) võrreldes tee läheduses ligikaudu 5 dB võrra madalamad
müratasemed. Raskeliikluse ümbersuunamisel ning sõidukiiruse täiendaval piiramisel
võib linna sees liiklusmüra koguni 8-10 dB võrra madalamaks osutuda kui maanteel.
Tallinna tn ääres (kuni 20-30 m teest, müra levikut takistavate hoonete puudumisel)
kujuneb perspektiivse liiklussageduse korral (eeldades ca 5% raskeliiklust)
ekvivalentseks müratasemeks päeval 60-65 dB, vahetult tee serval (kuni kümmekond
meetrit teest) ka üle 65 dB. Kuna linnakeskkonna puhul on müra normeerimise mõistes
üldjuhul tegemist III kategooria segaalaga (elamud ja ärihooned integreeritult) võib
olemasolevate hoonete mürasituatsiooni hindamisel linnakeskkonnas normeerivaks
väärtuseks lugeda 65 dB päeval ja 55 dB öösel, sealjuures hoonete teepoolsel fassaadil
on segaalal lubatud 70 dB päeval ja 60 dB öösel.
Seega lähitulevikus ei ole linnakeskkonna mõnevõrra leebemaid norme arvestades
Kuressaare linnas vajalik drastiliste liiklusmüra vähendavate meetmete kasutuselevõtt,
antud liikluskoormuste juures piisab üldjuhul kiiruspiirangust 50 km/h ja suure osa
raskeliikluse kesklinnast eemale suunamisest. Tunnetuslikult ja üldplaneeringu
põhimõtteid arvestades (planeering on suunatud muuhulgas praeguste tingimuste
parandamise suunas) on igal juhul positiivne kesklinnas rangemate kiirus- või
liikumispiirangute kehtestamine, mis suunab üha suurema osa liiklusest linnast välja.
Otseselt müra vähendamise mõistes ei anna linnasisese tavapärase piirkiiruse (50 km/h)
täiendav vähendamine (näiteks 30 või 20 km/h) suurt efekti, kuid madala ühenduskiiruse
tõttu alternatiivse trassi valimisel kesklinnas väheneva autode arvuga kaasneb otseselt
ka madalam müratase.
Alternatiivide võrdlusel on mõnevõrra eelistatud alternatiiv 1, mille korral linna
lähitagamaale lisanduvate elanike hulk on väiksem – seega on väiksem ka lisanduv
liikluskoormus linna suubuvatel tänavatel, kus liiklusmüra võib perspektiivis lokaalselt
probleemiks kujuneda.
Tööstustegevusest tulenev müra
Ühisplaneeringuga ei kavandata täiendava tootmismaa ulatuslikku arendamist, seega ei
kaasne ühisplaneeringu elluviimisel tööstusmürast tingitud mõjusid ümbritsevale
keskkonnale.
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4.4.2 Välisõhu kvaliteet
Sarnaselt müratasemega hinnatakse välisõhu kvaliteeti liiklusandmete põhjal. Välisõhu
saasteluba vajavaid ettevõtteid ühisplaneeringuga ei kavandata. Teede õhusaaste on
peamiselt seotud liikluskoormusega, liikluse iseloomu ning mootorsõidukite tehnilise
seisukorraga. Autoliiklusest tulenev õhureostus kahjustab pinnase omadusi, taimi, loomi
ja inimeste tervist, eriti tee läheduses. Suure liikluskoormusega maanteede lähimas tee
tsoonis (kuni 20-30 m) võivad saasteainete kontsentratsioonid olla märkimisväärsed
võrreldes loodusliku fooniga.
Liiklusega kaasneva õhusaaste puhul on mootoriheitmetest pärinevatest saasteainetest
üldjuhul kõige kõrgema normilähedase esinemissagedusega lämmastikoksiidid, teine
oluline saasteaine on süsinikmonooksiid CO. Mootoriheitmetest mittepärinevatest
saasteainetest on märkimisväärsed tahkete osakeste kontsentratsioonid, mis
maanteeliikluse puhul on maksimaalsed varakevadel umbes kuu jooksul tulenevalt
naastrehvide ja talvise jäätõrje jääkide poolt esile kutsutavast kõrgenenud lendumisest
teekattest, mis ületab aasta keskmist umbes 3,5-kordselt. Mootoriheitmete puhul võib
eeldada, et põlemisosakesed (peamiselt tahm) jäävad diameetrilt alla 2,5 μm (PM2.5) ja
moodustavad summaarsetest tahketest osakestest vähem kui 10% ning on seega
kehtivate normatiividega võrdlemise seisukohalt vähem olulised.
Liiklussaaste keskkonnamõju olulisuse hindamise aluseks on mõjutatava välisõhu
vastavus kvaliteedinormidele (väljendatuna saasteaine lubatava kogusena välisõhu
ruumalaühikus). Eestis on need kehtestatud keskkonnaministri 07.09.2004 määrusega nr
115 „Välisõhu saastetaseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad,
saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete
sisaldusest teavitamise tase“ (vt Tabel 6).
Tabel 6. Aastast 2010 kehtivad piirväärtused, μg/m3. PM10 on mootori ja muude
heitmete põhjustatud tahkete osakeste summa
Piirväärtus
Ühe tunni keskmine
8 tunni keskmine
24 tunni keskmine
Aasta keskmine

NO2
200

CO

PM10

10 000
40

50*
20

*Kehtestatud piirväärtus seisuga 25.01.2008

Arvestada tuleb liiklusest tingitud õhusaaste leviku iseärasusi – tee on joonallikas, millelt
lähtuva saaste maksimaalsed kontsentratsioonid tekivad tee pinna kohal ja hajuvad teest
kaugemale liikudes kiiresti, mistõttu ka suurtel liikumiskiirustel ja sujuva liikluse korral ei
teki üldjuhul väljaspool teeala saastetaseme piirväärtusi ületavaid saasteainete
kontsentratsioone.
Kuna liiklusega kaasnev õhusaaste on otseselt seotud liikluskoormustega saab
Kuressaare linna ja lähiümbruse välisõhu kvaliteedi hindamisel lähtuda sarnastest
uuringutest teistes linnades.
Liiklusest tingitud õhusaaste küsimus on aktuaalne suurte linna tihedama liiklusega
ristmikel, kus mitmest suunast läheneb ristmikule mitu tuhat sõidukit tunnis. Õhusaaste
osas on probleemseid näiteks ristmikud, mida läbib 3000-5000 või enam sõidukit tunnis,
samuti suurendavad õhusaastet liiklusseisakud ja ka sel juhul esinevad norme ületavad
saasteainete kontsentratsioonid üldjuhul ainult teeala vahetus läheduses.
Kirjeldatud situatsioonide ilmnemine Kuressaare linnas või selle lähiümbruses on
vähetõenäoline, ühes tunnis maksimaalselt 500-700 sõiduki (eeldades, et tipptund
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moodustab ööpäeva keskmisest liiklussagedusest ca 10%) koondumise korral ei saa
väljaspool
teeala
prognoosida
tervisekaitsenormide
lähedasi
saasteainete
kontsentratsioone ka ristmike läheduses.
Eraldi märkimist väärivana võib esile tuua ainult varakevadist situatsiooni, kus nn
„tolmumaksimumi“ (teekatte lumetõrje jääkide ning naastrehvide koosmõjust lenduv
tolm, samuti samaaegne olmekütmisega kaasnev kõrgendatud foonisaaste) ja halbade
hajumistingimuste kokkulangemise korral võivad esineda suhteliselt kõrged peentolmu
kontsentratsioonid, kuid normide ületamised teealast kaugemal ei ole Kuressaare
liiklussageduste korral siiski tõenäolised. Aasta või ööpäeva keskmised kontsentratsioonid
jäävad normidest veelgi kaugemale kui tipptunni ja ebasoodsate ilmastikuolude
kokkulangemist kirjeldavad maksimaalsed saastetasemed.
Kokkuvõttes võib öelda, et transpordist lähtuv õhureostus ei ole Kuressaare linnas ja ka
lähimaanteede ääres hetkeolukorras ega ka lähitulevikus kriitiliseks probleemiks.
Sarnaselt müraga on alternatiivide võrdlusel mõnevõrra eelistatud alternatiiv 1, mille
korral linna lähitagamaale lisanduvate elanike hulk on väiksem – seega on väiksem ka
lisanduv liikluskoormus linna suubuvatel tänavatel ning liiklusest tulenev saasteainete
hulk.
4.5

Inimese heaolu

4.5.1 Puhkamisvõimalused vabas õhus
Puhkealade tagamise olulisus
Hästitoimivaid
avalikke
puhkealasid
on
erinevates
raamdokumentides
ning
akadeemilistes käsitlustes peetud oluliseks nii kogukonnatunde tekkimise, turvalisuse
tagamise kui inimeste vaimse heaolu ja tervisliku seisundi edendamise seisukohalt.
Looduslikud või poollooduslikud vabaõhu puhkealad loovad kohalikele elanikele vabas
õhus viibimise ning üksteisega kohtumise võimalusi.
Ligikaudu 19. sajandi algusest on erinevate teadusdistsipliinide ning organisatsioonide
poolt pakutud välja soovitatavaid rohelise pargiala ning vabaõhu puhkeala suurusi ühe
elaniku kohta linnas, lähtudes nii linnaehituslikust kui tervisemõjude loogikast (roheala
kui CO2 siduja ning vabas õhus viibimise võimaluste pakkuja). Läbi aastakümnete on
soovituslik pargiala suurus järk-järgult vähenenud10 – 19. sajandil pandi ette 50m²
suurust parki ühe inimese kohta hea õhukvaliteedi tagamiseks, 20. sajandil oli
soovituslikuks lähiparkide suuruseks Saksamaal, Jaapanis, aga ka näiteks Soomes 11
40m², mida täiendab suurem roheala (metsaala) linnalähitagamaal (pakutud 140m²
inimese kohta Saksamaal ning Jaapanis). Tänapäevaseks üldlevinud kokkuleppeks
arenenud maades peetakse 20m² kohalikku puhkeala ühe inimese kohta. Samas
kasutatakse ka tänapäeval puhkealade kättesaadavuse hindamisel kohati eelmisel
sajandil välja töötatud soovitusi (vt ka järgnev Tabel 7).

Wang, Xiao-Jun. Analysis of problems in urban green space system planning in China. In: Journal of Forestry
Research (2009) 20(1):79−82
11
Valtion virkistyskomitean mietintö 1973:143. Viid. Espoo üldplaneering.
10
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Tabel 7. Soovituslikud puhkealade kaugused ja suurused elaniku kohta Soomes 20.
sajandi teisel poolel. Allikas: Valtion virkistyskomitean mietintö 1973:143
Puhkeala tüüp
Park (roheline puhkeala)
Lähiliikumisala
Matkaala

Maksimaalne kaugus
elukohast
5 minutit
15-20 minutit
1,5 h

Pindala elaniku kohta
(m²/ el)
40
80
250

Soovitusliku puhkeala suuruse järk-järguline vähenemine on tingitud peamiselt aktiivsest
jätkuvast linnastumisest, mis tingib kasutuskoormuse suurenemise olemasolevatel
rohealadel. Reaalsuses välja kujunenud olukord erinevates arenenud piirkondades
varieerub oluliselt – Hiina suuremates linnades on seatud eesmärgiks tagada elaniku
kohta 1m² roheala, samal ajal kui mõnes Soome linnas on roheala enam kui 300m²
inimese kohta, mitmes Ühendkuningriikide linnas enam kui 100m² inimese kohta (vt ka
järgnev skeem Euroopa erinevate piirkondade kohta).

Joonis 10. Linnade kaetus rohealadega Euroopas. Linnu tähistavad täpid on värvitud
vastavalt antud linna kaetusele rohealadega. Riikide territooriumid on värvitud antud
maa linnaelanike rohealade kättesaadavuse järgi per capita. Andmete puudumisel on riik
näidatud hallina. Allikas: Fuller, R., Gaston, K. 2009 12

Fuller, R., Gaston, K. 2009 The scaling of green space coverage in European cities. In: Biology Letters. Clobal
change biology. (2009) 5, 352–355
12
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Linnaliste puhkealade kvantitatiivse kirjeldamise kõrval on rõhutatud puhkealade
kvalitatiivseid näitajaid: puhkealade omavaheline integreeritus (ülelinnaline võrgustik),
nende kättesaadavus ja territoriaalne terviklikkus, sobitumine erinevate kasutajate
vajadustega. Eelistatud on siinjuures alad, mis on piisavalt suured, et võimaldada
loodusliku keskkonna teket, moodustavad osa ülelinnalisest võrgustikust ning vastavad
13
erinevate kasutajate vajadustele (vt ka Joonis 11).

Joonis 11. Rohealade territoriaalne terviklikkus võimaldab paremini luua loomulikku
looduslikku keskkonda ning pakkuda võimalusi erinevatele kasutajagruppidele. Allikas:
Stigsdotter, U.
Euroopa Komisjoni poolt koostatud juhendmaterjal toob välja kaks põhilist kriteeriumit
puhkealade määratlemiseks14:
- puhkeala suurus peab olema vähemalt 5000m²;
- maksimaalne soovituslik kaugus puhkealast on 300 meetrit, ligikaudu 15 minuti
tee jalgsi.
Avalike puhkealadena käsitletakse Euroopa Komisjoni poolt järgmisi alasid:
- Avalikud pargid, aiad või haljasalad, mis on mõeldud kasutamiseks ainult
jalakäijatele ja jalgratturitele, välja arvatud sõiduteede muruga kaetud
eraldusribad ja kalmistud (välja arvatud juhul, kui kohalik omavalitsus on
tunnistanud nende funktsiooni puhkealana või looduslikku, ajaloolist või
kultuurilist tähtsust)
- Vabaõhu-spordirajatised, millele avalikkusel on tasuta juurdepääs (siia hulka ei
loeta n-ö professionaalses kasutuses olevaid rajatisi, näiteks jalgpalliväljakud)
- Eravaldused (põllumajanduslikud alad, erapargid), millele avalikkusel on tasuta
juurdepääs
Oluline on rõhutada ka, et puhkealana ei nähta tingimata loodusliku keskkonnaga ala,
maapind võib olla ka kaetud (näiteks asfaldiga).
Puhkevõimaluste kavandamine ühisplaneeringus
Vastavalt planeerimisseaduse §8 lg3 p11 on üldplaneeringu ülesandeks muuhulgas
puhke- ja virgestusalade määramine. Käsitletavas ühisplaneeringus on alasid käsitletud
puhkeotstarbelise maa juhtotstarbe koosseisus. Konkreetsemad soovitused puhkealade
haldamiseks annab ühisplaneeringu protsessi käigus koostatud rohevõrgustiku uuring15.
Puhkealadena on ühisplaneeringus loetletud järgmised piirkonnad:
Berggren-Bärring, A-M. & Grahn, P. 1995. Grönstrukturens betydelse för användningen. En jämförande studie
av hur människor i barnstugor, skolor, föreningar, vårdinstitutioner mfl. organisationer utnyttjar tre städers
parkutbud. (lic.) Landskapsplanering Rapport, 95:3. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Viid. Stigsdotter, U.
(in press) Urban green spaces: promoting health through city planning.
14
European Common Indicators 2003. Euroopa Komisjoni keskkonnaüksuse koostatud metoodika keskkonna
jätkusuutlikkuse seireks sisaldab vahendeid ja soovitusi muuhulgas avalike haljasalade ja teenuste ning
kohalike liikumisvõimaluste ja maakasutuse hindamiseks. Eesti keeles kasutatud tõlget „Euroopa ühtsed
indikaatorid“.
15
„Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringu eeluuring.“ Consultare OÜ Töö nr: 01/10 Kuressaare 2010. Uuring on kättesaadav aadressil
http://kodukoht.kuressaare.ee (alajaotus „alusuuringud“) või Kuressaare linnaarhitekti käest
13
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- Kuressaare linna puhkeala lossipargi, Raiekivi säärel ja Väike-Roomassaare
poolsaarel.
- Kuressaare tervisepark, Musumänniku ja Kudjape terviserajad
- Saare Golfi golfiväljak
- Laste mänguväljakud ja skatepargid
- Eraldiseisvad staadionid ja spordiväljakud
- Sihipäraselt rajatud haljastud linnas
Perspektiivse puhkeotstarbelise maana on käsitletud:
- Põduste jõe, Kihelkonna maantee ja Ringtee vaheline ala
- Ida- Niidu elurajooni ja Marientali tee vaheline haljasala
- Kingisseppade park
- Kellamäe mõisa park
- Mändjala mereäärse puhkeala laiendus Nasva suunal
Ühisplaneeringualal elab 15 700 inimest, neist ligi 13 900 Kuressaare linnas (01.01.2010,
vaata täpsemalt ptk 2.1). Hinnates puhkealade kvantitatiivset piisavust Kuressaare linnas
ning mujal ühisplaneeringualal, võib aluseks võtta rahvusvahelised soovitused
puhkealade suuruse kohta ühe inimese kohta. Arvestades üldise soovitusega 20m²
inimese kohta, peaks planeeringualal paiknema vähemalt 31 hektari ulatuses
puhkeotstarbelist maad. Tuginedes planeeringu esialgsele lahendusele (vt Joonis 12),
saab järeldada, et lähtudes soovituslikust vaba õhu puhkeala suurusest n-ö inimese
seisukohalt, on juba enne planeeringu koostamist tagatud piisavalt võimalusi vabas õhus
viibimiseks (näiteks Kuressaare lossi ümbruse ja Väike-Roomassaare poolsaare puhkeala
kogupindala on ligi 50ha). Kuressaare linnas on kogupindalana tagatud ka soovituslik
normatiivne puhkealade pindala, millest lähtuti näiteks Soomes eelmisel sajandil (vt
Tabel 7).
Sama järelduseni – looduslikke alasid on puhkamisvõimaluste tagamiseks piirkonnas
piisavalt – jõuti ka ühisplaneeringu rohevõrgustiku alusuuringus16.

„Roheline võrgustik. Vaadete- ja maastikuanalüüs. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringu eeluuring.“ Consultare OÜ Töö nr: 01/10 Kuressaare 2010. Uuring on kättesaadav aadressil
http://kodukoht.kuressaare.ee (alajaotus „alusuuringud“) või Kuressaare linnaarhitekti käest
16
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Joonis 12. Puhkeotstarbelise maa paiknemine ühisplaneeringu esialgses lahenduses ning
alade suurus hektarites (juuli 2010 seisuga). Andmed: Kuressaare Linnavalitsus
Eespool
toodud
kvalitatiivsetele
tingimustele
Kuressaare
linna
ja
lähiala
puhkamisvõimalused täielikult ei vasta. Olulisemad tingimused on puhkealade lähedus
elamutele ning nende terviklikkus (suurus, ülelinnaline võrgustik). Elamu soovitavaks
maksimaalseks kauguseks lähimast pargist/rohealast on pakutud 300 meetrit, so
ligikaudu 5 minuti jalgsikõnni tee, vähimaks soovitavaks pargi suuruseks on 5000 m².
Elanike
kontsentratsioon
planeeringualal
on
suurem
Kuressaare
linna
korterelamupiirkondades – Smuuli tänava äärsed korterelamud, Ida-Niidu piirkonna
korterelamud, Tuulte Roos Kuressaare edelaserval, vähesed korterelamud Marientali
teest läänes. Antud asukohtades on suurim ka vajadus esmaste vaba õhu
puhkamisvõimaluste järele, samal ajal kui peamised rohealad jäävad linna lõuna- ja
lääneservale.
Seega iseloomustab ühisplaneeringuala puhkamisvõimaluste seisukohalt ulatuslike
puhkeotstarbeliste alade olemasolu, mis aga paiknevad elamutest mõnevõrra eemal;
kodulähedasi „esmatarbeparke“ leidub linnas vähem.
Ühisplaneeringuga on soovitav vabas õhus viibimise võimaluste edendamiseks:
Leida täiendavaid võimalusi kohalike parkide loomiseks või määratlemiseks
piirkondades, kus elanike ja külastajate kontsentratsioon on suurem –
korterelamupiirkonnad, kesklinn, ka terviklikud väikeelamualad. Soovitav pargi
suurus on vähemalt 5000m², tähelepanu tuleb pöörata heale ligipääsule
(kergliiklusteed, peamised liikumissuunad) ning ohutuse tagamise võimalustele
pargis (vt ka ptk 4.5.2). Kaaluda ka elamukruntide vahele jäävate olemasolevate
haljasalade kajastamise võimalusi ühisplaneeringus (näiteks J. Smuuli tänava
äärsete korterelamute hoovid), edendamaks haljasalade heakorra tagamist ning
kasutusvõimaluste arendamist.
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Edasises parkide ja haljasalade hooldamise korralduses selgitada välja
hooldatavate alade kasutatavus ning selle seosed majandusliku otstarbekusega.
Hooldusklasside määratlemisel pöörata tähelepanu enamkülastatavate ning
elanikele lähedal paiknevate parkide hooldusele. Vajadusel ja võimalusel laiendada
pargialasid suurema elamistihedusega piirkondades.
Edasises parkide ja haljasalade hooldamises defineerida täpsemalt haljasalade
kasutusotstarbed (puhkeala, kultuuriväärtusega park, aktiivse puhkuse ala,
supelrand vm) ja sihtrühmad ning tagada võimalused vabas õhus viibimiseks
erinevatele elanikegruppidele (vanurid, noored, tervisesportlased, jalutajad,
koeraomanikud vm).
Olemasolevate ulatuslike puhkamisvõimaluste paremaks kasutamiseks laiendada
ühisplaneeringus kergliiklusteede võrgustikku. Soovitav on ühisplaneeringu
kergliikluse alusuuringus17 näidatud perspektiivsete kergliiklusteede võrgustiku
arvestamine ühisplaneeringus. Näidatud võrgustik loob ühendused ka peamiste
puhkekohtadega (näiteks Põduste jõe ümbrus piki kihelkonna maanteele näidatud
kergliiklusteed). Lisaks nimetatud uuringus näidatud peamiste kergliikluse
suundade asukohtadele tuleb välja arendada kvartalitesisesed ühendused
kergliiklusteedega
ning
hoonetevahelised
peamised
liikumissuunad
(sh
kergliiklus).
Olemasolevasse keskkonda sobituvate uute alade või aktiivsest kasutusest välja
jäänud alade (näiteks endised tööstusalad) kasutuselevõtul hinnata arendatavate
alade
seotust
olemasolevate
suuremate
haljasaladega.
Rajatud
puhkamisvõimaluste paremaks ära kasutamiseks eelistada arendusalasid, mis
paiknevad olemasolevate haljasalade läheduses.

Alternatiivide võrdluses ei saa puhkealade kasutuse osas olulist erinevust välja tuua,
eeldades, et kavandatavad elamualad arendatakse välja terviklikena ning lahendatakse
ka kohalik avalik ruum ja puhkamisvõimalused.

4.5.2 Turvalisuse suurendamine linnaruumis
Vastavalt planeerimisseaduse § 8 lg 3 p 16
on
üldplaneeringu
ülesandeks
muuhulgas ettepanekute tegemine kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu.
Eelduste loomist turvalise keskkonna kujunemiseks juba planeerimisprotsessi käigus on
olulise uue tegevusruumi loomise tingimusena rõhutatud mitmetes riikides. Käsitlustes
võib välja tuua erinevaid rõhuasetusi turvalisuse tõstmise vahendites – näiteks tugev
kogukonnatunne,
tajutud
turvalisuse
tõstmine
arhitektuuriliste
meetmete
ja
krundijaotuse kujundusega või n-ö kõvad meetmed – turvalukud, valvekaamerad, tarad.
Viimast on kritiseeritud seetõttu, et ranged turvameetmed võivad vastupidiselt soovitule
hoopis turvatunnet vähendada, samuti seetõttu, et turvatoodete müügi näol on tegemist
eelkõige tulusa majandustegevusega18. Arvukalt on ka käsitlusi, mis rõhutavad erinevate
meetmete koostoimel saavutatavat positiivset tulemust.
Keskkonna turvalisust mõjutavad meetmed on reeglina rakendatavad kohalikul tasandil –
detailplaneeringu koostamisel, kavandatu elluviimisel ning haldamisel. Seetõttu on
üldplaneeringu täpsusastmes võimalik esitada soovitused, millega tuleb arvestada
edasises tegevuses. Üldplaneeringu tasand on oluline ka piirkondade tasakaalustatud
arengu tagajana, ennetades kasutusest välja jäänud alade kvaliteedi langust ja sellest
tulenevat võimalikku kuritegevuse kasvu.
„Kergliikluse täpsustatud uuring. Kuressaare linn ja lähiümbrus.“ Consultare OÜ. Töö nr:12/09; City Bike OÜ.
Kuressaare 2010. Uuring on kättesaadav aadressil http://kodukoht.kuressaare.ee (alajaotus „alusuuringud“) või
Kuressaare linnaarhitekti käest
18
Kyttä, M.; Puustinen, S.; Hirvonen, J.; Broberg, A.; Lehtonen, H. “Turvallinen asuinalue. Tampereen Muotiala
suunnitelmissa ja kokemuksissa.“ Helsingin teknillinen korkeakoulu. Espoo 2008
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Lähedalasuva näite turvalisusega arvestamisest planeeringu koostamisel võib leida
Soomest. Aastaks 2009 arendati Tampere linnas välja Muotiala piirkond, mille
planeerimisfaasis pöörati turvalisusele kõrgendatud tähelepanu – planeeringu
koostamisse oli hõlmatud laiem töörühm (politsei esindajad, piirkonna arendaja,
valgustusspetsialistid) ning planeeringu ja arhitektuuriliste projektide koostamisel töötati
välja keskkonna turvalisust soosivad lahendused 19. Detailplaneeringu koostamisel võeti
detailsemalt arvesse välja kujunenud ja loodavaid liikumisteid ning trajektooride seoseid
kavandatava maakasutusega; kavandatava ala jaotumist avalikuks ja poolavalikuks
ruumiks ja autode parkimise korraldust. Kõrgendatud tähelepanu tulemuseks oli
arendusala, kus läbi maakasutuse paigutamise ja arhitektuuriliste vahendite saavutati
turvalisena tajutav keskkond.
Üldplaneeringuga kavandatu edasisel arendamisel on soovitav arvestada turvalisuse
tõstmiseks tiheasustusaladel järgmist20:
- Loomulik järelvalve – avaliku ruumi loomulik jälgimine külgneva hoonestuse
elanike või külastajate poolt ning avaliku ruumi n-ö legitiimse külastatavuse
suurendamine. Detailplaneeringu koostamisel pöörata maakasutusfunktsioonide
paigutuses tähelepanu avaliku ruumi (pargid, väljakud, promenaadid,
kergliiklusteed) jälgitavusele kavandatavast hoonestusest, sh võimalusel
hoonestuse pikaajalise külastatavuse tagamine. Alade arhitektuursel lahendamisel
vältida n-ö pimedate nurkade tekitamist, läbipaistmatuid piirdeid ning olulisemaid
vaateid varjavat haljastust. Suunata liikumisteed läbi avaliku ruumi elementide,
suurendades võimalust sotsiaalseks kontrolliks. Tagada piisava valgustuse
olemasolu ja kasutamine, vältimaks valgustamata kohtade teket. Kehva
nähtavuse ja halva mainega kohtades kasutada ka n-ö formaalseid
turvameetmeid – turvakaamerad, politseipatrullid.
- Avaliku ja privaatruumi selge eristatavus, ruumi otstarbe üheselt mõistetavus.
Alade arendamisel pöörata arhitektoonikas tähelepanu ruumijaotuse eristamisele
ning ruumi otstarbe arusaadavusele. Detailplaneeringu koostamisel määratleda
avaliku ruumi osad ning nende hooldamise eest vastutavad osapooled.
- Alade ristkasutus. Detailplaneeringus pöörata tähelepanu alade ööpäevase
kasutusaja pikendamise võimalustele – lubada ruumis erinevaid, üksteist mitte
segavaid tegevusi, leida võimalusi kesksete piirkondade tühjenemise vältimiseks.
- Tegevusvõimaluste pakkumine. Alade edasisel arendamisel luua eeldused
mitmekülgse
tegevuste
arenemiseks
–
hoonete
esimestel
korrustel
kogunemiskohtade, kohvikute, kogukonnaruumide loomine või avalike teenuste
paigutamine elupiirkondadesse, suurendades seeläbi sotsiaalset kontrolli
piirkonnas toimuva üle. Samal ajal on otstarbekas reguleerida selliste objektide
paiknemist ja suurust, mis võivad kaasa tuua hälbivat käitumist – ööklubid, baarid
vm.
- Arhitektuur – kuritegevust soosida võivate lahenduste vältimine (lihtne rõdule
ronimise võimalus vmt); hoone sissepääsude valgustus ja hea nähtavus; kergesti
hooldatavate materjalide kasutamine; hoonete sidumine ümbritseva ruumiga
(vaated, ligipääsud, hoonetevaheliste tupikute vältimine)
- Valgustus – valgustuslahenduse sobivus, valgustugevuse piisavus, erinevate
valgustusviiside kombineerimine (tänavavalgustus ja hoonete valgustus),
valgustuse piisavus füüsilise ohutuse tagamiseks (jalgratturid, mootorsõidukijuhid,
jalgratturid)
- Haljastus – hoolduse lihtsus, tiheda põõsarinde või hekiga varjatud aladest
hoidumine, vaatekoridoride säilitamine, valgustuse ja sildistuse varjumisest
hoidumine
Vt täpsemalt ibid.
“Designing Out Crime Planning Guidelines“ Western Australian Planning Commission 2006
http://www.wapc.wa.gov.au
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- Hooldus – regulaarse hoolduse korraldamine ning kahjustuste operatiivne
likvideerimine, loomaks piirkonnas kõrge heakorrataseme kuvandit, taunides
mittesoovitud käitumist. Samuti hooldatavusega arvestamine kasutatavate
materjalide valikul.
- Liikumistrajektoorid ja viidastus – pikemate vaadete avamine ja vaateid
lõhkuvatest müüridest või piiretest hoidumine, liikumisteede loogilisus ja
mugavus, korrektse viidastuse olemasolu.
- Kesklinna turvalisus. Päevase ja öise tegevusega arvestamine ning valgustatud ja
ohutute trajektooride loomine kõigis tingimustes; sularahaautomaatide,
bussiootepaviljonide ning muude sihtkohtade paigutamine nähtavatesse
kohtadesse, hoonete sissepääsude paigutamine suurema tänava äärde.
4.6 Planeeringulahenduse jätkusuutlikkus
Üldplaneering kui maakasutuse arengusuundi määratlev avalik kokkulepe mõjutab
asustuse ja inimeste liikumisteede suunamise kaudu omavalitsuste kohustusi avalike
teenuste pakkumisel, eelarvetulusid kohalike elanike makstavast tulumaksust ning üldist
ressursikasutust. Tasakaalustatud ja põhjendatud asustusstruktuuriga on võimalik
vähendada taastumatute ressursside kasutust ning üldist keskkonnakoormust, edendada
olemasolevate ja arendatavate avalike teenuste kuluefektiivsust ning luua jätkusuutlik
maakasutusmuster.
4.6.1 Kohalike omavalitsuste tulud-kulud
Ühisplaneeringu koostamise etapis viidi planeeringu alusuuringuna läbi võimalike
planeeringulahenduste elluviimisega kaasnevate mõjude prognoosimine kohalike
omavalitsuste
eelarvetele.
Uuringu
täisversioon
on
vormistatud
eraldiseisva
dokumendina21.
Uuring viidi läbi kahele planeeringu maakasutusalternatiivile tuginedes (vt ka ptk 3.1).
Koostatava uuringu jaoks määratletud planeeringualternatiivid seisnesid planeeringuga
kavandatava
elamumaa
kogumahus,
teisi
maakasutuse
juhtotstarbeid
ning
üldplaneeringu seadusejärgseid ülesandeid alternatiivides ei käsitletud. Uuringu
alternatiivi 1 moodustasid täiendavad elamufunktsiooniga detailplaneeringualad, kus
planeering oli kehtestatud, kuid mis ei olnud valdavalt välja arendatud. Alternatiivi 2
korral lisandusid ka elamualad, kus detailplaneering oli menetlusjärgus (algatatud, kuid
kehtestamata). Alternatiivide skemaatiline ülevaade on esitatud peatükis 3.1, Joonis 8.
Lisanduva elamumaa kogumahu alusel arvutati võimalik lisanduv elanikkond ning
eeldatavad muutused omavalitsuste rahanduslikes kohustustes (teehooldus, kulutused
haridusele).
Uuringu
tulemusena
esitati
eeldatavad
muutused
omavalitsuste
eelarvetes
planeeringualternatiivide rakendudes. Arvutuste tulemusena selgus, et seniste
rahvastikuprotsesside jätkudes ei ole täiendava elamumaa suures mahus kavandamine
ühisplaneeringus tõenäoliselt majanduslikult jätkusuutlik – elamumaa kavandamisel
hajusalt üle planeeringuala luuakse võimalus uute elamualade välja arendamiseks, samas
on tõenäoline, et võrreldavas mahus elanikke planeeringualale ei lisandu. Seega võib
kohalikule omavalitsusele lisanduda kulusid tehnoloogilise infrastruktuuri korrashoiust
enam, kui kasvavad eelarve tulud lisanduva elanikkonna maksutulust.
Võrreldes alternatiivseid planeeringulahendusi, tuleb nentida, et mõlema alternatiivi
rakendumisel on oht, et kohalike omavalitsuste tulubaas (peamiselt lisanduva
elanikkonna tulumaks) kasvab aeglasemalt kui suurenevad kogukulud tehnilise
„Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu koostamise aluseks olev kohalike
omavalitsuste eelarvete jätkusuutlikkuse uuring“ OÜ Hendrikson&Ko (2010). Uuring on kättesaadav aadressil
http://kodukoht.kuressaare.ee (alajaotus „alusuuringud“) või Kuressaare linnaarhitekti käest
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infrastruktuuri hooldusel või avalike teenuste pakkumisel. Alternatiivi 1 korral on
lisanduva elamumaa kogumaht väiksem, mistõttu võimalus, et kohalikule omavalitsusele
lisanduvad kulud, kuid loodetavas mahus elanikke arendusaladele elama ei asu, on
samuti väiksem. Seega on eelistatud alternatiiv 1, kuid ka siin on võimalus, et kohalikule
omavalitsusele lisanduvad alade välja arendamisel kulud, uusi elanikke aga valda elama
ei asu või ei oma nad sissekirjutust vastavas omavalitsuses. Kuna perspektiivse
elamumaa näol on tegemist valdavalt kehtestatud detailplaneeringutega, ei ole
lahenduseks ka planeeringulahenduses võimaliku elamumaaga mitte arvestamine.
4.6.2 Teenuste kättesaadavus
Ühisplaneeringuga on hõlmatud Kuressaare linna ning külgnevate asumite territooriumid.
Kokku elab planeeringualal 16 668 inimest22, neist 14 885 ehk ligi 90% Kuressaare
linnas. Kuressaare linna territoorium moodustab kogu planeeringualast (10 520 ha)
ligikaudu 15%, Kuressaare on ainus linnaline keskkond planeeringualal ja lähiümbruses.
Seega on planeeringualal näol tegemist tugeva keskasula ning linnalähitagamaaga. Linna
kontaktalade rahvaarv on erinevalt Kuressaare ja kogu maakonna elanikearvust tõusnud
nii sajandivahetusele järgnenud valglinnastumise kui eelnevate asustuse leviku etappide
käigus – sisserände ja uuselamuehituse toel, samuti suvilate kohandamisel igapäevaseks
elamiseks.
Tuginedes ühisplaneeringu liikluse alusuuringu koostamise raames läbi viidud passiivse
mobiilpositsioneerimise uuringu tulemustele saab väita, et liikumistrajektooride alusel
paiknevad ligikaudu 45% Kuressaare lähialade tööealiste töökoht Kuressaare linnas (vt
täpsemalt Tabel 8). Kuigi reaalne osakaal võib olla nii mõnevõrra suurem kui väiksem
ning varieerub hooajaliselt (45% on aasta keskmine osakaal ilma suvekuudeta), kirjeldab
osakaal kontaktala tugevat seotust Kuressaare linnaga.
Planeeringuala maaliste asulate elanikearv on valdavalt väike - suuremad on Nasva küla
ligikaudu 370 elanikuga ning Kudjape alevik ligikaudu 520 elanikuga, muudes asulates on
elanikearv väiksem kui 200 või väiksem kui 100 inimest. Võrdlemisi väike kohalike
elanike hulk on hea eeldus tugeva kogukonna tekkeks ja sellega seostatavate positiivsete
tendentside arenguks – tihedad suhted naabritega (kõrge n-ö sotsiaalne kapital),
kõrgendatud kontroll „oma“ piirkonnas toimuba üle (sh kuritegevusriskide ennetamine) ja
eeldatavasti aktiivne osalemine kohalikku elu puudutavate otsuste langetamises – kuid
seab piiranguid kuluefektiivsete ning majanduslikult tasuvate avalike ja kaubanduslike
teenuste arendamiseks: kohalik tarbijaskond ei ole piisavalt suur ning Kuressaare linna
mitmekülgsete võimaluste on liiga lähedal, et lähipiirkonna asulad saaksid kujuneda
tõmbekeskuseks ka naaberasulate jaoks. Seega on põhjendatud ühisplaneeringu
seletuskirjas esitatud nending (ptk 10, joonis), et linna lähialadele kohalikke keskusi
tõenäoliselt ei teki. See aga ei tähenda, et linna kontaktalad oleksid pelgalt elamualad –
pindlasti paikneb ka tulevikus oluline osa tööstusettevõtetest Kuressaare linna lähialadel,
samuti on lähialad olulised puhkamisvõimaluste pakkujad nii kohalikele elanikele,
linlastele kui turistidele.

Käesolevas peatükis on kasutatud planeeringu seletuskirjas esitatud andmeid. Seletuskiri seisuga august
2010
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Tabel 8. Kontaktalalt igapäevaselt Kuressaare linnas tööl käijate osakaal tööealisest
elanikkonnast mobiilpositsioneerimise andmetel. Andmed: Positium LBS; planeeringu
seletuskiri
Kuressaarde
Kuressaares
Tööealiste arv igapäevaselt
töötajate
tsoonis
tööalaselt
Elanikearv
Mobiilosakaal
Asustusmobiilliikujad
rahvastikupositsioneerimise
mobiilüksused
positsioneemobiilregistri
tsoon
positsioneerimise
positsioneeandmetel*
rimise
andmetel
rimise
andmetel
andmetel
NasvaNasva,
Keskranna
Mändjala,
341
189
55%
522
Keskranna
Laheküla
Unimäe,
Laheküla
172
41
24%
175
Sikassaare

Sikassaare

Upa

Upa,
Mõisaküla,
Lilbi
Kudjape

Kudjape
Vaivere

Kokku/keskmine

Muratsi,
Praakli,
Kasti,
Vaivere,
Vatsküla

32

9

29%

43

130

36

28%

199

286

153

53%

522

201

96

48%

322

1162

524

45%

1783

*Elanikearv rahvastikuregistri andmetel on antud juhul indikatiivne ning erineb mõnevõrra elanike koguarvust
mobiilpositsioneerimise andmetel. Põhjuseks võivad olla mõlema andmeallika ebatäpsused – sissekirjutuse
ühtimatus tegeliku elukohaga; vea suurenemine küla täpsusastmes mobiilpositsioneerimisel. Tabeli arvutustes
on lähtutud vaid mobiilpositsioneerimise andmetest, mis peaksid realistlikult kajastama inimeste reaalseid
liikumisi.

Ühisplaneeringu koostamisel on üheks aluspõhimõtteks võetud kandipõhine lähenemine –
planeeringuala on jagatud neljaks erineva iseloomuga kandiks, mille lõikes on võimalik
määratleda täpsemaid tingimusi detailplaneeringute koostamiseks. Eesti senises
planeeringupraktikas on kantide loogikast lähtutud eelkõige maakonnaplaneeringute
sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringute koostamisel 23: maakond on jagatud
väiksemateks ruumiüksusteks, mis on
seesmiselt ruumikasutuslikult seotud.
Ühisplaneeringus
on
erinevalt
maakonnaplaneeringute
teemaplaneeringutest
kandipõhisus seotud eelkõige kohaliku identiteediga. Ka Saare maakonna sotsiaalse
infrastruktuuri teemaplaneering24 käsitleb linnalähedasi kante Kuressaare linnaga seotud
piirkondadena, kus peamine osa teenustest tarbitakse linnas. Soovitusena tuuakse
kohapealsete võimalusel kohapealsete kogukonna- või noortekeskuste loomine.

Vt näiteks aasta 2010 kevadel kehtestatud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna
sotsiaalne infrastruktuur“
24
Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering aastani 2015 „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“. Saare
Maavalitsus, Kuressaare 2009.
http://www.saare.ee/aare.nsf/98e6cc063351e9e380256cff00333a06/83924131ca78bd59c22575b30048bd9d/$
FILE/ATT94YWL.pdf/Teemaplaneering%20Maakonna%20sotsiaalne%20infrastruktuur%20juuli%202009.pdf
(kastutatud 12.08.2010)
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Kirjeldatud tõsiasi – kogu planeeringuala tugev seotus Kuressaare linnaga ning sellise
olukorra arvatav jätkumine ka tulevikus – tähendab, et tähelepanu tuleb pöörata
teenuste kättesaadavuse edendamisele.
- Madalama taseme planeeringute koostamisel planeerida korraga suuremad
territooriumid, võimaldamaks terviklike lahenduste andmist. Planeeringuga tuleb
luua eeldused kohalike kogukondade arenemiseks nii Kuressaare linnas kui Kaarma
vallas – kvaliteetne kohapealne avalik ruum (park, mänguväljak, haljasala),
sotsiaalmaa kohaliku huvikeskuse tekkeks, milles läbi viidavad tegevused võivad
selguda hilisemas etapis ja ajas vastavalt vajadusele muutuda.
- Edendada liikumisvõimalusi linna ja lähiala vahel ühistranspordi parema korralduse
ning
kergliiklusteede
rajamisega.
Ettepanekud
ühistranspordi
paremaks
korraldamiseks on esitatud ühisplaneeringu alusuuringus25 ning nende kaalutlemine
toimub juba planeeringu koostamise ajal. Ettepanekud kergliiklusteede paiknemise
osas on toodud ühisplaneeringu alusuuringus26. Planeeringus on soovitav kajastada
üldpõhimõttena ühenduste edendamine keskuse ja ülejäänud planeeringualal vahel
võimaldamaks
head
ligipääsu
Kuressaare
linna
teenustevõrgule
kogu
planeeringualal.
- Piirkondade tugev omavaheline seotus tähendab, et avalike teenuste tarbimine ei
pruugi toimuda samas omavalitsuse, kus inimene elab. Juba praegu käib oluline osa
Kaarma valla lastest koolis Kuressaare linnas ning omavalitsused on sõlminud
kokkulepped haridusteenuste tasustamiseks. Tõenäoline on avalike teenuste järjest
suurem integreerumine kahe omavalitsuse vahel.
Alternatiivide võrdluses teenuste kättesaadavuse seisukohalt on eelistatud alternatiiv 1,
kuna alternatiivi 2 perspektiivsete elamualade seotus olemasolevate keskuste, eelkõige
Kuressaare linnaga on väiksem.
4.7 Liikluskorraldus
Tulenevalt planeerimisseaduse § 8 lg 3 p 8 on üldplaneeringu ülesandeks muuhulgas
liikluskorralduslike küsimuste üldpõhimõtete esitamine – vastavalt seadusele teede ja
tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning liikluskorralduse üldiste
põhimõtete määramine.
Liikluskorralduslikult jaguneb planeeringuala linnalise struktuuriga Kuressaareks ning
valdavalt hõreda asustusega Kaarma vallaks, kus liiklusruumi moodustavad peaosas
riigimaanteed. Mõlemas omavalitsuses on teedevõrk peaosas välja kujunenud,
perspektiivsed muudatused liiklusruumis tulenevad peamiselt varem kavandatud
parendustest (Kuressaare linna arengukavas kirjeldatud parendused) või teedevõrgu
laiendamisest arendatavatel aladel. Üldplaneeringu alusuuringuna koostati liiklusuuring 27,
mille raames teostati inimeste liikumissuundade analüüs mobiilpositsioneerimise abil ning
esitati parendusettepanekud Kuressaare linnaliiklusele ja ühistranspordi korraldusele
Kuressaare linnas ja lähialal. Uuring väljus teatud valdkondades üldplaneeringu tasandi
täpsusastmest, mistõttu kõigi uuringu ettepanekute kajastamine ühisplaneeringus ei ole
põhjendatud, soovitav on ettepanekutega arvestamine liikluse edasise korraldamise
käigus.

„Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu liiklusuuring“ OÜ Hendrikson&Ko,,
Reaalprojekt OÜ, Positium LBS. Tallinn-Tartu-Kuressaare 2010. Uuring on kättesaadav aadressil
http://kodukoht.kuressaare.ee (alajaotus „alusuuringud“) või Kuressaare linnaarhitekti käest
26
„Kergliikluse täpsustatud uuring. Kuressaare linn ja lähiümbrus.“ Consultare OÜ. Töö nr:12/09; City Bike OÜ.
Kuressaare 2010. Uuring on kättesaadav aadressil http://kodukoht.kuressaare.ee (alajaotus „alusuuringud“) või
Kuressaare linnaarhitekti käest
27
„Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu liiklusuuring“ OÜ Hendrikson&Ko,,
Reaalprojekt OÜ, Positium LBS. Tallinn-Tartu-Kuressaare 2010. Uuring on kättesaadav aadressil
http://kodukoht.kuressaare.ee (alajaotus „alusuuringud“) või Kuressaare linnaarhitekti käest
25
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Üldplaneeringuga ei ole liikluskorralduses olulisi muudatusi kavandatud. Lokaalsed
parendused linna territooriumil ühtivad linna arengukavas kavandatuga ning on olulised
liikluse sujuvamaks ja ohutumaks muutmisel.
Tulenevalt liiklusuuringu tulemustest ning kergliiklusteede uuringu tulemustest tuleks
üldplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste üldpõhimõtetega:
- Jalgrattaga ja jalgsi liikumise võimaluste edendamine. Kuressaare linn on
kompaktne, maksimaalsed vahemaad sihtkohtade vahel jäävad 3 kilomeetri
piiresse, planeeringu kontaktalal Kaarma vallas on pikimad vahemaad Kuressaare
kesklinnaga kuni 15 kilomeetrit (Keskrannast Kuressaare linna) – maksimaalselt
tunniajane jalgrattasõit. Jalgrattaga ja jalgsi liiklemise edendamiseks on vajalik
jalgrattateede võrgustiku välja arendamine nii Kuressaare linna sees kui võimalusel
Kaarma valla maanteedel, arvestades kergliikluse uuringus esitatud ettepanekuid.
- Läbiva mootorsõidukiliikluse koormuse vähendamine Kuressaare keskuses.
Kesklinna miljöö väärtustamiseks ning liiklusohutuse suurendamiseks on vajalik
kesklinnast ümbersõitude määratlemine, välja arendamine ning hästimõistetav
tähistamine.
- Liikluse rahustamine ja suunamine liikluskorralduslike ja tänavaehituslike
meetmetega. Soodustamaks kesklinnast ümbersõidu kasutamist ning rahustamaks
liiklust linna suurematel tänavatel, on soovitav tänavaruumi linlikumaks muutmine
– sõiduradade ahendamine, künniste rajamine vajalikesse kohtadesse,
liikumiskiirust vähendavate teekatete kasutamine. Oluline on linliku tänavaruumi
loomine linna piiril maanteede suubumisel linnaruumi, mis signaliseerib autojuhte
linliku keskkonna algusest ning vajadusest liikumiskiiruse vähendamiseks.
Võrreldes planeeringu maakasutusele tuginevaid alternatiive tuleb nentida, et
alternatiividel ei ole liikluskorralduse seisukohalt olulisi erinevusi – ligipääs elamualadele
lahendatakse iga ala puhul, tulenevalt konkreetsest olukorrast.
4.8 Mõjude kumuleerumine ja sünergilisus
Mõju
hindamisel
pöörati
tähelepanu ka mõju erinevale
avaldumisviisile
–
kumulatiivsusele, sünergilisusele
ja ajalisele dimensioonile.
Erialakirjanduses
käsitletakse
kaudseid
ja
kumulatiivseid
mõjusid ning koosmõju teemat
järjest aktiivsemalt ja tähelepanu
vajavana. Siiski on teema alles
arenemas ning ka definitsioone
on
ohtralt
seetõttu
on
rakenduslikes
keskkonnamõju
hindamistes kõiki kolme tüüpi
Joonis 13. Kaudne mõju, koosmõju, kumulatiivne mõju
(kumulatiivseid, sünergilisi, ajalise
dimensiooniga) mõjusid käsitletud koondnimetusega – kumulatiivsed mõjud. Sisuliselt on
selline lähenemine õigustatud, sest kumulatsiooniaspekt on ühiselt omane kõigi kolme
tüübi keskkonnamõjudele. Kumulatiivne mõju on üksikute tegevuste ja mõjuliikide
koostoimes avalduv/tekkiv mõju (mis ei pruugi olla erinevate mõjude „aritmeetiline
summa”).28

„Guidelines for the assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions” European
Commission DG XI Environment, Nuclear Safety & Civil protection. Brussels May 1999
28
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Kumulatiivse mõju aspekt
järgmistes valdkondades:

on

ühisplaneeringu

puhul
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tähelepanuväärne

eelkõige

- Mõju elukeskkonnale ja inimeste heaolule: planeeringulahenduse põhialuseks on
elanikkonna sotsiaalse heaolu tõstmine ning võimalikult kvaliteetse elukeskkonna
pakkumine. Planeeringuga kavandatavatel erinevate valdkondade tegevustel on
kumulatiivselt positiivne mõju. Elukeskkonna kvaliteeti mõjutavad väga paljud
erinevad aspektid: teenuste ja töökohtade kättesaadavus, puhkealadele
ligipääsetavus ja linnakeskkonna rohelus ning keskkonna puhtus, liiklemise
turvalisus jms. Erinevate valdkondade planeerimise juures on seetõttu pidevalt
arvestatud teiste valdkondade arengu- ja ruumivajadusega, mistõttu on
väljatöötatud planeeringulahenduse lahendused üksteist vastastikku toetavad ning
koosmõjus tõstavad kohaliku elukeskkonna kvaliteeti;
- Mõju tervisele: kavandatavatel tegevustel on kumulatiivselt positiivne mõju inimese
tervisele - näiteks kergliiklusteede ja puhkealade arendamine soodustab vaba aja
veetmist
vabas
õhus;
kergliiklusteede
arendamine
soodustab
keskkonnasäästlikumate (õhureostust vähendavate) liikumisviiside kasutamist;
- Mõju looduskeskkonnale: planeeringu koostamisel on pidevalt arvestatud, et ei
esineks
olulist
negatiivset
keskkonnamõju
looduskeskkonnale.
Erinevate
valdkondade lõikes on oluliseks kaalutluse aluseks olnud looduskeskkonnale
avalduvate negatiivsete mõjude leevendamine ja positiivsete suurendamine.
Planeeringulahendusega on olulist rõhku pööratud rohevõrgustiku toimimise
tagamisele;
- Mõju kultuurilis-ajaloolisele keskkonnale: planeeringulahendus toetab kõrge
kultuurilise
väärtusega
alade
väärtustamist
ja
säilimist,
määrates
maakasutuspõhimõtted nii Kuressaare vanalinnas kui ka linna ümbritseval
traditsioonilistel külamaastikel.
Mainitud valdkondade puhul on kumulatiivsust arvestatud iga teema juures integreeritult
tavapärase hindamise loogilise osana.
Tulenevalt asukohast ja strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust riigipiiriülest
keskkonnamõju ühisplaneeringu elluviimisega ei kaasne.
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Leevendavad meetmed ja seire

Mõjude leevendamise eesmärk on vältida või vähendada võimalikku negatiivset mõju
keskkonnale (inimkeskkonnale ja looduslikule keskkonnale). Ühisplaneeringu koostamise
ajal on leevendusmeetmete väljatöötamine toimunud kogu protsessi vältel.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on tehtud ettepanekuid ja soovitusi
planeeringulahenduse täiustamiseks.
Kasutuselevõetavad meetmed peaksid olema majanduslikult teostatavad ning parimad
võimalikud. Kindlustamaks meetmete korrektset rakendamist on lisaks targale
planeerimisele vajalik nii järelvalve kui ka koostöö. Ühisplaneering on dokument, mis
oma olemuselt on suunatud loodusliku ja sotsiaalse keskkonna parandamisele.
Planeeringu elluviimise juures on oluline lähtuda väljatöötatud maakasutuspõhimõtetest
ja –tingimustest, mistõttu planeeringu seire sisuks on tagada planeeringualal kavandatu
vastavus nimetatud põhimõtetele ja tingimustele.
Planeeringulahenduse elluviimise käigus on oluline järgida üldplaneeringuga sätestatut,
seada konkreetsed tasakaalustatud arengut tagavad tingimused projekteerimistingimuste
väljastamisel ja detailplaneeringute lähteülesannete koostamisel. Uute hoonete
ehitamisel ja planeerimisel tuleb tagada nende keskkonnanõuetele vastavus
(reoveepuhastus, küte, liikluslahendus vms).
Looduskeskkonnakomponentide
kvaliteedi
hindamiseks,
et
analüüsida
arendustegevusega kaasnevaid mõjusid, on oluline läbi viia põhjavee-, õhu- ja
pinnasekvaliteedi regulaarne seire. Seiremeetmete rakendamiseks vajalike kulutuste
vähendamiseks on otstarbekas rakendatavad seireprogrammid siduda juba toimiva
riikliku seireprogrammiga. Kogutud seireandmed tuleb perioodiliselt koondada ning
võrrelda neid varem kogutud andmetega. Kui seireandmete analüüsil ilmneb mõne
keskkonnakomponendi kvaliteedi oluline halvenemine võrreldes eelnevate perioodidega,
tuleb teostada täiendav kontroll ning rakendada meetmeid negatiivse mõju vältimiseks
või leevendamiseks. Ühisveevärgiks kasutatavate puurkaevude vee kvaliteedi seiret
teostavad vee erikasutusluba omavad ettevõtted, välisõhku paisatavate emissioonide
seiret teostavad välisõhu saasteluba omavad ettevõtted vastavalt lubades sätestatud
nõuetele. Oluline on jälgida olemasolevate rohealade säilimist ning puhkealade
arendamist.
Elanike
poolsete
kaebuste
esinemisel
on
soovitav
rakendada
perioodilist
mootorsõidukiliiklusest tuleneva müra ja õhusaaste modelleerimist või mõõtmist
suuremate teede ääres. Vajadusel rakendada müra levikut takistavaid meetmeid
(hoonete fassaadide helikindluse parandamine, müratõkete rajamine). Müra levikut
takistavate meetmete rakendamise aluseks on modelleerimise või mürataseme mõõtmise
tulemused, mille alusel valitakse välja sobivad müra levikut takistavad meetmed.
Planeeringuala üldiste ruumilise arengu suundade kaasajastamiseks on oluline
planeeringu iga-aastane ülevaatus. Minimaalselt tuleb ühisplaneering üle vaadata kuue
kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste valimisi. Juhul, kui arengusuunad on oluliselt
muutunud, on vajalik algatada uus üld- või teemaplaneering.
Leevendavad meetmed ja ettepanekud ühisplaneeringu lahenduse täiendamiseks on välja
toodud eelnevates peatükkides, teemavaldkondade mõjude hindamise raames.
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Kokkuvõte
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktala ühisplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine toimus paralleelselt planeeringu koostamisega. Ühildatud
protsessiga
jõuti
tulemuseni,
mis
tagab
mitmekülgse
ja
tasakaalustatud
planeeringulahenduse.
KSH käigus analüüsiti planeeringulahenduse mõju maastikule ja rohevõrgustikule,
kultuuriväärtustele, välisõhu kvaliteedile, müratasemetele, kaitsealustele objektidele,
põhja- ja pinnaveele, inimese heaolule. Mõjude hindamise käigus tehti ettepanekuid
planeeringulahenduse täiendamiseks, millega planeeringus arvestati.
KSH
aruandes
käsitleti
planeeringu
koostamisel
moodustatud
alternatiivseid
arengustsenaariume, mis erinesid teineteisest eelkõige kavandatava elamumaa
kogumahu osas. Planeeringulahenduses võeti aluseks stsenaarium, milles kavandatava
elamumaa kogumaht on väiksem.
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktala ühisplaneeringu elluviimisega ei kaasne
olulist keskkonnamõju, mis omaks otsest ja negatiivset iseloomu. Planeering loob
eeldused piirkonna tasakaalustatud ja kestlikuks arenguks.
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Lisa 1 Ühisplaneeringu KSH programm (eraldiseisva dokumendina)
Lisa 2 Kaitse- ja hoiualad ühisplaneeringualal
Kasti lahe hoiuala
Pindala 3726 ha (sellest 696 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide–
veealuste liivamadalate (1110), laiade madalate lahtede (1160), väikesaarte ning laidude
(1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude
(6210*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), puisniitude (6530*), vanade
loodusmetsade (9010*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*)
ja nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ning I lisas nimetamata
rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: sarvikpütt
(Podiceps auritus), hüüp (Botaurus stellaris), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik
(Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallhani (Anser anser),
valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), ristpart (Tadorna tadorna), viupart (Anas penelope),
rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos),
soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata),
tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), jääkoskel (Mergus merganser), rooloorkull (Circus aeruginosus), hiireviu (Buteo buteo), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik
(Porzana porzana), sookurg (Grus grus), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja
(Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tundrarüdi (Calidris alpina alpina),
suurkoovitaja (Numenius arquata), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder
(Tringa totanus), heletilder (Tringa nebularia), naerukajakas (Larus ridibundus),
kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), räusktiir (Sterna caspia),
jõgitiir (Sterna hirundo), sooräts (Asio flammeus), musträhn (Dryocopus martius) ja
rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus).
Mullutu – Loode hoiuala
Pindala 5194 ha (sellest 1165 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide –
rannikulõugaste (1150*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*),
loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430),
puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste
madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade
(9020*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas
nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid,
kelle elupaiku kaitstakse, on: tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps
grisegena), sarvikpütt (Podiceps auritus), hüüp (Botaurus stellaris), kühmnokk-luik
(Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), rabahani (Anser fabalis),
hallhani (Anser anser), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas
crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas
querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart
(Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel
(Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), roo-loorkull (Circus aeruginosus),
teder (Tetrao tetrix), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik (Porzana porzana), rukkirääk
(Crex crex), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), kiivitaja (Vanellus vanellus),
mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), mudatilder (Tringa
glareola), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), jõgitiir (Sterna
hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), mustviires (Chlidonias niger), musträhn
(Dryocopus martius), väike-kirjurähn (Dendrocopus minor), hänilane (Motacilla flava),
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rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselgõgija (Lanius collurio);
Sepamaa hoiuala
Pindala 57 ha (kogu ulatuses planeeringualal)
Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide –
rannaniitude (1630*) ja liigirikaste madalsoode (7230) kaitse ning III kaitsekategooria
liikide – sooneiuvaiba (Epipactis palustris), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza
incarnata), lääne-mõõkrohu (Cladium mariscus) ja hariliku käoraamatu (Gymnadenia
conopsea) elupaikade kaitse;
Põduste – Upa hoiuala
Pindala 338 ha (sellest 68 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide –
lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), niiskuslembeste
kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), vanade laialehiste metsade (9020*),
puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse ning III
kaitsekategooria linnuliikide – herilaseviu (Pernis apivorus), roo-loorkulli (Circus
aeroginosus), raudkulli (Accipiter nisus), hiireviu (Buteo buteo), sookure (Grus grus),
kodukaku (Strix aluco), musträhni (Dryocopus martius) ja väike-kirjurähni (Dendrocopus
minor) elupaikade kaitse.
Kuressaare lahe hoiuala
Pindala 770 ha (sellest 27 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide –
laiade madalate lahtede (1160), väikesaarte ning laidude (1620) ning nõukogu direktiivi
79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide
elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: kühmnokk-luik (Cygnus
olor), väikeluik (Cygnus columbianus), hallhani (Anser anser), viupart (Anas penelope),
rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos),
tuttvart (Aythya fuligula), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), sõtkas (Bucephala clangula),
rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), lauk (Fulica atra), soorüdi
(Calidris alpina), väikekajakas (Larus minutus), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), randtiir
(Sterna paradisaea) ja jõgitiir (Sterna hirundo);
Põduste luha hoiuala
Pindala 31 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide –
lamminiitude (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ning nõukogu
direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide – rukkiräägu (Crex crex) ja tutka
(Philomachus pugnax)elupaikade kaitse;
Järve luidete maastikukaitseala
Pindala 95 ha (sellest 52 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on:
1)tervikliku luidetesüsteemi ja liivaranna kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – eelluidete
(2110)3 , rohttaimedega kinnistunud rannikuluidete ehk hallide luidete (2130*), liikuvate
rand-luidekaeraga rannikuluidete ehk valgete luidete (2120) ja metsastunud luidete
(2180) kaitse; 3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud ja selles direktiivis
nimetamata kaitset vajavate liikide – Gmelini kilbirohu (Alyssum montanum ssp.
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Gmelinii), mis on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik, ning nõmmnelgi ( Dianthus
arenarius ssp. arenarius), tumepunase neiuvaiba (Epipactis atrorubens), roomava öövilke
(Goodyera repens), roheka käokeele (Platanthera chlorantha), kahelehise käokeele
(Platanthera bifolia), suure käopõlle (Listera ovata), villase katkujuure (Petasites spurius)
ja aas-karukella (Pulsatilla pratensis), mis on kõik III kategooria kaitsealused liigid,
kaitse.
Kasti maastikukaitseala
Pindala 193 ha (sellest 62 ha planeeringualal).
Kaitse-eesmärk on Lõuna-Saaremaa pärandkultuurmaastiku, rannaniitude ja haruldaste
taimeliikide kaitseks.
Kudjape tammik
Pindala 17 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
Puudub kaitse-eeskiri. Kehtivad üldised kitsendused vastavalt Looduskaitseseaduse §14.
Kuressaare lossipark
Pindala 18 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määrusele nr 173 Kaitsealuste parkide
kaitse-eeskiri.
Linnulaht
Pindala 284 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
Puudub kaitse-eeskiri. Kehtivad üldised kitsendused vastavalt Looduskaitseseaduse §14.
Loodenina rand
Pindala 170 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
Loode tammik piirneb idas Loodenina ranna kaitsealaga, mis võeti kaitse alla 1965.
aastal veelindude, eeskätt luikede rändepeatuskohana. Kogu ala (6 km pikkune
rannariba) on enamasti niiske kuni märg rannaniit, kohati roostikuga kaetud. Paiguti
ulatuvad sisse madalad luitelise iseloomuga karbonaatsele alusmaterjalile kantud
liivaseljandikud. Kaitseala pindala on 170 ha (EELIS).
Puudub kaitse-eeskiri. Kehtivad üldised kitsendused vastavalt Looduskaitseseaduse §14.
Loode tammik
Pindala 56 ha (kogu ulatuses planeeringualal).
Loode tammik on puisniiduilmeline vana looduslik puistu, mis esmakordselt võeti kaitse
alla juba 1914. aastal, see on Eestis esimesena kaitse alla võetud puisniit. Kaharate 1516 meetri kõrguste kuni 200-aastaste tammede kõrval kasvab nooremaid, 140- ja 80aastasi. Tammedega seltsivad (ka järelkasvuna) saar, haab, kask, paiguti mänd.
Alusmetsas võimutseb sarapuu, rohurindes salutaimed (maikelluke, angervaks jm).
Häiludes leidub teiste niidutaimede kõrval mitmeid käpalisi (vt tabel 7). Eesti looduslikest
tammikutest kasvab ligi kaks kolmandikku Saaremaal (Kalda, 1998).
Puudub kaitse-eeskiri. Kehtivad üldised kitsendused vastavalt Looduskaitseseaduse §14.
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