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Sissejuhatus
Ühisplaneering – planeerimisseaduse § 8 lg 2 kohaselt võib üldplaneeringu koostada mitme valla või linna või
nende territooriumi osade kohta huvitatud kohalike omavalitsuste omavahelisel kokkuleppel. Käesolevas
dokumendis on kahe omavalitsuse ühist üldplaneeringut nimetatud ühisplaneeringuks.
Käesoleval hetkel on Kuressaarel üldplaneering, mis on kehtinud kümme aastat ja on nüanssides ajale jalgu jäämas.
Kaarma valla üldplaneering on kehtestatud osaliselt ühisplaneeringu piiridest väljajäävale alale. Ruumiline areng
kompaktsel territooriumil nagu seda on Kuressaare ja linna ümbrus eeldab administratiivpiiride ülest käsitlust nii
teenuste kui ka maakasutuspõhimõtete arendamisel.
Kaarma valla territooriumi võib ehitussurve põhjal jagada kaheks – põhja- ja lõunaosaks. Kuressaare linna ja Kaarma
valla ühine osaüldplaneering (edaspidi ühisplaneering) keskendub aktiivsema ehitussurvega valla lõunaosale,
Kuressaare linna lähiümbrusele, hõlmates ka kogu linna administratiivterritooriumi. Planeeringuala piiri määramise
kaalutlemisel on lähtutud detailplaneeringu algatamise taotluste ja väljastatud ehituslubade hulgast kui ka elanikkonna
statistikast ja uuringu „Kohalikku identiteeti kajastavate väärtuste väljaselgitamine“ tulemustest.
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).
Planeeringu koostamise eesmärk on tulenevalt planeerimisseadusest ruumilise arengu põhimõtete ning maakasutus- ja
ehitustingimuste määramine Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi alal. KSH käigus analüüsitakse
planeeringulahendusega kaasneda võivaid mõjusid nii looduslikule kui ka sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ning
pakutakse välja leevendavad meetmed negatiivsete mõjude vähendamiseks. 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.

JOONIS 1 : Planeeringuala piir
Ühisplaneeringu ülesehitus on jagatud nelja ossa. Esimene kirjeldab hetkeolukorda maakasutuse aspektist, teine planeeringulahenduse aluseks
valitud strateegilaisi eesmärke. Kolmas ja neljas osa kirjeldavad planeeringulahendust teemade ja maakasutuse juhtotstarvete kaupa.
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1

ALUSANDMED

1.1

Varem koostatud või koostamisel olevad alusdokumendid

Piirkonna kohta varem koostatud strateegilised arengudokumendid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saare maakonnaplaneering ( kehtestatud 1999)
Saare maakonna teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused
Saare maakonna teemaplaneering Maakonna sotsiaalne infrastruktuur
Saare maakonna arengustrateegia 2020 (koostatud 2009)
Saare maakonna terviseprofiil ja tervise arendamise strateegia 2010–2020
Saare maakonna turismi arengukava 2007–2013(20)
Kuressaare linna kehtiv üldplaneering 2010
Kuressaare terviseprofiil 2010
Kaarma valla terviseprofiil 2010
Kuressaare linna arengukava 2005–2013(2020) , valdkondlikud arengukavad
Kaarma valla arengukava 2005–2011, valdkondlikud arengukavad, külade arengukavad
Kuressaare linna terviseliikumise strateegia 2007–2013
Kuressaare tervist säästva arengu strateegia 2002–2010
Kuressaare linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009–2021 (OÜ Alkranel, Tartu
2009)

Koostamisel olevad strateegilised arengudokumendid:
•
•
•
•

Üleriigiline planeering Eesti 2030+
Kaarma valla arengukava 2010–2018
Kaarma valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021 (OÜ Vetepere)
maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering (algatatud 18.09.2009)

Kasutatud uuringud ja analüüsid:
•
•
•
•
•

Üleriigiline planeering Eesti 2010
Eesti regioonide majandusstruktuuri muutuste prognoos (TÜ 2009)
Valglinnastumine1 ja sellest lähtuvad mõjud Kuressaare linnaregioonis: esmane analüüs ja ettepanekud
planeerijatele (OÜ Positium LBS 2007)
Kaarma teedevõrgu seisundi analüüs (OÜ Roneco 2009)
Nasva liigvete ärajuhtimise eelprojekt

valglinnastumine – madaltiheda linnakeskkonna planeerimatu laialivalgumine linna tagamaal, millele on iseloomulik juhuslik
levikumuster, madal asustustihedus ning sõltuvus autotranspordist. Planeerimine ja ehitus on olnud kaootiline ja kinnistukeskne.
1
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1.2

Ühisplaneeringu koostamise raames teostatud alusuuringud

Lisaks olemasolevatele andmetele piirkonna kohta ja varem koostatud uuringutele täpsustati Kuressaare linna ja
Kaarma valla ühisplaneeringu koostamise raames alusandmeid järgnevate uuringutega:
•
•
•
•
•
1.2.1

roheline võrgustik, vaadete- ja maastikuanalüüs;
linnaruumi tajumise, kasutamise ning kohalikku identiteeti kajastavate väärtuste uuring;
kavandatava planeeringulahenduse (planeeringulahenduse erinevate variantide) elluviimise mõju hindamine
omavalitsuste jätkusuutlikkusele ning omavalitsuse eelarvele;
liiklusuuring;
kergliikluse täpsustatud uuring
Roheline võrgustik, vaadete- ja maastikuanalüüs (OÜ Consultare, projektijuht Kristo Kiiker)

Kuna Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus (TP) “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
määratletud roheline võrgustik on liiga suure üldistusastmega, selle väljaselgitamiseks on kasutatud puhverdamis- ehk
välistusmeetodit ja see ei võimalda teha sisulisi otsuseid üksikobjekti (kinnistu) tasandil, on koostatud piirkonnast
täpsema ülevaate saamiseks täpsustav uuring. Planeerimisseadus kohustab ÜP koostamisel võtma aluseks
kehtestatud maakonnaplaneeringu. Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering on uuringu üheks aluseks,
kasutatakse samu metoodilisi aluseid2 ning täpsustatakse TP-s käsitletud teemasid nagu roheline võrgustik,
väärtuslikud maastikud, ilusad teed ja vaatekohad ning puhkealad tasemeni, mis võimaldaksid seada
maakasutustingimusi ühisplaneeringu täpsusastmele vastavalt.
Uuringus on keskne koht kahel teemal:
•
•

roheline võrgustik;
vaated ja maastik.

Uuringu eesmärk on anda soovitusi Kuressaare linna ümbruses sellise rohelise võrgustiku kujundamiseks, mis eelkõige
tagaks väärtuslike loodusmaastike, ökosüsteemide ja liikide kaitse, sealhulgas säilitades tingimused isendite ränneteks
ning looduslike liikide levilate laienemiseks, toetaks bioloogilist mitmekesisust ja tagaks stabiilse keskkonnaseisundi.
TP-s on väärtusliku maastikuna määratletud alad, millel on ümbritsevast suurem kultuurilis-ajalooline, esteetiline,
looduslik, identiteedi- või puhkeväärtus. Planeeringualale jäävad täielikult või osaliselt Kuressaare, Nasva, Vätta
poolsaare ning Lilbi, Kärdu, Upa väärtuslikud maastikud. Uuringus keskendutakse esteetilisele väärtusele, mis
enamasti kattub teiste maastiku väärtustega ning on tihedalt seotud vaadete käsitlusega. Vaated avanevad enamasti
teedelt või teatud kohtadest. Ilus teelõik tähendab, et teelt vaadeldav maastik on kaunis ja vaheldusrikas. Vaadetega
seotud suuremad probleemid on nende sulgemine ehitistega (nt liinirajatised, tehnoehitised) ning kadumine
võsastumise ja metsastumise tõttu. Töös antakse soovitusi vaadete säilitamiseks ja avamiseks.
Uuringu tulemusi on kajastatud ühisplaneeringu miljööd käsitlevas peatükis ja rohevõrgustiku toimimist tagavate
tingimuste seadmisel.
1.2.2

Kavandatava planeeringulahenduse (planeeringulahenduse erinevate variantide) elluviimise mõju
hindamine omavalitsuste jätkusuutlikkusele ning omavalitsuse eelarvele (OÜ Hendrikson & Ko)

Uuring analüüsib planeeringulahenduse variantidega kavandatavate uute elamualade ning lisanduva elanikkonna mõju
kohaliku omavalitsuse seadusjärgsetele kohustustele. Samuti vaadeldakse lisanduvast/vähenevast elanikkonnast
tulenevaid finantstulusid ning täiendavate kohustustega kaasnevaid finantskulusid, investeerimisvajadust (sotsiaalne ja
tehniline infrastruktuur ning teenused). Uuringu tulemusi kajastatakse nii planeeringu KSH dokumendis kui ka
planeeringulahenduse elluviimise võimaluste analüüsimisel.

2

„Rohelise võrgustiku määratlemise üldised alused maakonnaplaneeringus” (Sepp, Jagomägi 2002) ja “Viljandimaa väärtuslikud maastikud”
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Esitatakse nii alternatiivsete arengustsenaariumite mõju omavalitsuste eelarvetele n-ö ideaalsituatsioonis, mille korral
planeeringu arengustsenaariumites kavandatu realiseerub maksimumvariandis, kui ka olukorras, mil lähtutakse
realistlikest rahvastikuprognoosidest. Stsenaariumite sisuks on elamumaa maht, mis ühisplaneeringus potentsiaalselt
reserveeritakse.
Arvutused teostatakse kogu Kuressaare linna ja kogu Kaarma valla eelarve ulatuses. Arvesse ei võeta, et
ühisplaneeringuga on Kaarma valla territoorium hõlmatud vaid osaliselt, kuna valla eelarves piirkondlikke erisusi ei
arvestada, teostatakse ka arvutused kogu valla tasandil, laiendades ühisplaneeringuga hõlmatud ala kohta käivaid
järeldusi valla kogu territooriumile.
Üldplaneeringu ja valla eelarve vahelisi mõjusid hinnatakse aastal 2010 kehtivate seadustega kehtestatud omavalitsuse
tulubaasist ja elanikkonnale pakutavate teenuste kuludest lähtuvalt. Eelarve tulude osas jälgitakse tulukomponente, mis
võivad olulisel määral muutuda planeeringu alternatiivse arengustsenaariumi rakendumisel. Ka kulude osas pööratakse
tähelepanu kuludele, millele uus, alternatiivsete arengustsenaariumite ellu viimisel tekkiv situatsioon olulisemat mõju
avaldab.
1.2.3

Ruumi tajumine ja kasutamine ning kohalikku identiteeti kajastavad väärtused (OÜ Hendrikson & Ko; MTÜ
Linnalabor)

Kuressaare linna ja selle lähialade areng Kaarma vallas on viimastel aastatel väga intensiivne olnud. Tugeva
arendussurve tõttu nii linna sees kui ka linnalähedastes kantides on kohalik identiteet ja elanike väärtused
planeerimises tahaplaanile jäänud. Sellest olukorrast lähtudes mõtestab käesolev uuring lahti elukeskkonna väärtused
ning kohaliku identiteedi.
Uuringu eesmärgiks on kohalike elanike arvamuste kaardistamine Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringu tarbeks. Sellest tulenevalt on uuringu keskseteks teemadeks ühisplaneeringust lähtuvad aspektid ehk
need valdkonnad, millele on võimalik leida ruumiline väljund – miljööväärtused, puhkealad, liikumisvõimalused jms.
1.2.4

Liiklusuuring (OÜ Hendrikson & Ko; OÜ Reaalprojekt; OÜ Positium LBS)

Uuringus koondatakse info Kuressaare liikluse tänapäevast ja juba kokku lepitud parendustest. Vajadusel esitatakse
ettepanekud muudatusteks, edendamaks liikluse loogilisust ja ohutust Kuressaare linnas.
Uuring on koostatud tinglikult kahes osas – Positium LBS poolt viidi läbi inimeste liikumismahtude analüüs passiivse
mobiilpositsioneerimise abil ning tulemuste sidumine ühistranspordi võrgustikuga, Hendrikson & Ko ja Reaalprojekt
koostöös Kuressaare Linnavalitsusega koostasid liiklusuuringu osa, mis käsitleb liikluskorraldust ja esitab
parendusettepanekud.
Liikumismahtude analüüs moodustab uuringu teise osa. Esimeses osas käsitletakse liikluskorralduse küsimusi. Uuringu
esimene osa keskendub peamiselt Kuressaare linna territooriumile. Liikumismahtude analüüsis käsitletakse Kuressaare
linna ning Kaarma valla territooriume.
1.2.5

Kergliikluse täpsustatud uuring (OÜ Consultare, projektijuht Kristo Kiiker)

Koostöös konsultant Toomas Leloviga (OÜ City Bike) läbi viidud analüüs vaatleb olukorda linnaliikluses jalgratturi pilgu
läbi. Uuringu raames teostati rattaparklate inventuur suurimate tööandjate, avalikke teenuseid osutavate asutuste ja
suuremate kaubandusasutuste juures, analüüsiti sõidu ja kõnniteede sobivust rattaliikluseks, esitati
parandusettepanekud ja koostati koondkaart ühisplaneeringu kergliiklusteema alusmaterjalina.
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1.3
1.3.1

Ülevaade planeeringualast ja arengusuundadest
Planeeringuala üldiseloomustus

Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu ala hõlmab Kuressaare linna ja külgnevad alad
Saaremaa lõunarannikul Kaarma valla idapiirist läänepiirini ca 24 km pikkuselt ja 3–4 km laiuselt. Vaadeldava ala
pindala on 10520 ha, sellest 01.01.2010 seisuga jäi Kuressaare linna administratiivpiiridesse 1495 ha. Ülejäänud
9015,5 ha jäi Kaarma valda ja moodustab Kaarma valla kogupindalast (39180 ha) 23% (vt joonis 2).
Valdavalt on tegemist tasase reljeefiga ja madala alaga, kus kõrgused on kuni 5 m üle merepinna (ümp). Kirdenurk on
kõrgem – kuni 13 m ümp.
Kogu vaadeldavale piirkonnale on iseloomulik teatav põhja–lõuna või kirde–edela suunaline “muster”. See avaldub
esmalt reljeefi kõrgemate ja madalamate osade vaheldumises ning poolsaarte ja lahtede - rannajärvede vaheldumises.
Reljeef määrab ka taimekoosluste leviku ja suunab asustuse kujunemist. Kõrgemad osad, mis sobivad
põllumajanduslikuks kasutuseks, on asustatud varem, madalamad alad on vajanud inimese sekkumist – maaparandust,
teede rajamist, et neid kasutusse võtta. Nii on ka vaadeldaval alal vanimad asustusalad idapoolses osas, seevastu
lääneosa on ajalooliselt olnud madal ja liigniiske ning võrdlemisi hõredalt asustatud. Sellele vaatamata elab
planeeringualal lisaks Kuressaare linna elanikele 40% Kaarma valla elanikkonnast. Seega on tegemist Saare
maakonna kõige tihedamini asustatud ja suurema inimkoormusega piirkonnaga.
1.3.2

Maakasutus ja asustus

Teadaolevalt on Kuressaare linn tekkinud ümber 13. sajandil rajatud linnuse. Linn on arenenud kirde ja ida suunas,
kuna lääne pool takistas seda looduslik barjäär – Põduste jõgi koos luhaga.
Ühisplaneeringuala, v.a Muratsi küla, jääb ajaloolisesse Kaarma kihelkonda, osaliselt Anseküla kihelkonda, mille
asustusstruktuur oli põhiosas väljakujunenud juba Taani aja lõpuks 17. sajandil. Sellesse ajajärku kuuluvad ka Tahula
ja Vaivere kandi külad ning mõisasüdamed Kellamäel, Kudjapel, Praaklis, Muratsis, Kastil ja Sikassaares. Saaremaa
asulastik on oma ajalooliselt levikult enamalt jaolt sumbjas3 ja üks tüüpiline ala on Kaarma valla kaguosa.
Planeeringualale jäävatest küladest on Upa sumbküla ning sumbja tuumikuga hajakülad4 on Lilbi ja Vaivere.
Nasva–Keskranna kant on ajalooliselt olnud hõredalt asustatud. Nasva tekkis kalurikülana alles 19. sajandi algul, kuid
kasvas kiiresti. Ühendused Kuressaare-Nasva ja ka Kuressaare–Muratsi vahel ei ole alati olnud nii enesestmõistetavad
kui täna, vooluveekogud ja soised alad on olnud tõsiseks takistuseks. Nii on Muratsi küla ajalooliselt kuulunud mitte
Kaarma, vaid Püha kihelkonda ja oli seal pigem ääremaa. See võib olla üks põhjuseid, miks Muratsi küla pole erinevalt
Upa või Vaivere külast ajalooliselt kuigi suur olnud.
Ühisplaneeringu koostamise hetkel on planeeringualal 13 küla, hiljuti alevikuks muudetud Kudjape ja Nasva alevik ja
muidugi Kuressaare linn (joonis 2). Sisuliselt on Kudjape alevik juba linnaga kokku kasvanud, kuid administratiivselt on
tegemist Kaarma valla osaga. Elanike arvult on suurimad Kudjape ning Nasva–Keskranna kant. Kuressaare kõrval on
elanike arvult suurim Nasva alevik, järgnevad Laheküla, Muratsi ja Mändjala.

3
4

Sumbküla on külatüüp, kus taluõued paiknevad suhteliselt vaba vormiga kobaras koos.
Hajaküla on külatüüp, kus taluõued paiknevad hajusalt ja maastikus iseseisvana.
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JOONIS 2 : Planeeringuala asulate pindala ja elanike arv 01.01.10 (Rahvastikuregistri andmetel)

Kant
Kudjape
Laheküla

Nasva–Keskranna

Tahula

Vaivere

Kokku kantides
Kuressaare linn
Kokku

Asula
Kudjape alevik
Laheküla

Elanikke
522
167

Pindala (ha)
525
1280 (sh Suurlaht 528 ja Linnulaht 69)

Unimäe
Sikassaare
Kokku
Mändjala
Keskranna
Nasva
Kokku
Upa
Lilbi
Mõisaküla
Kokku
Vaivere
Praakli
Vatsküla
Kasti
Muratsi
Kokku

8
43
218
122
31
369
522
92
37
70
199
78
46
14
32
152
322
1783
14 885
16 668

498
458
2761
967
247
1258
2472
500
221
129
850
421
314
338
566
1668
3307
8964
1495 (01.01.2010 seisuga)
10 520

Kuressaare linn

Võrreldes muude Saare maakonna piirkondadega, on planeeringuala asustuse ja maakasutuse kujunemisel olnud
oluline roll 1970. aastatel alanud suvila- ja aianduskooperatiivide ajastul. Omaaegsetes Kingissepa rajooni planeerimise
projektides on Muratsi ja Nasva–Keskranna piirkonnad ette nähtud puhkealadena. Kooperatiive aga tekkis ka mujale
linna lähipiirkonda. Planeeringualal on kokku 12 suuremat või väiksemat kooperatiivi: 1 Keskranna, 4 Mändjala, 3
Laheküla, 1 Sikassaare, 1 Praakli ja 2 Muratsi külas. Tänaseks on kõigis endistes suvilakooperatiivides tekkinud oma
püsielanikkond.
Puhkeala staatus säästis mereäärseid piirkondi intensiivsest tootmisest ja põllumajandusest, erandiks on endise Saare
Kaluri kolhoosi tootmisbaas Nasva jõe ääres. Väljapool Kuressaaret on planeeringualal suuremad tootmispiirkonnad
veel vaid Kudjapel, Sikassaares ja Mõisakülas. Põllumaad paiknevad peamiselt planeeringuala kirdeservas – Upa,
Mõisaküla, Lilbi ja Vaivere külades. Vahetult linna servas on ka ainus Saaremaal sihtotstarbelises kasutuses olev
polder – Sikassaare polder. Mujal on põllud väikesed ja kasutusel kultuurheinamaadena või üldse kasutusest väljas.
Kuigi Kuressaare tagamaaks saab lugeda tervet Saare maakonda, on just linnalähedased asulad viimase kümnendi
jooksul kiiremini arenenud. Hinnanguliselt 30% linnas tööl käivatest inimestest elavad Kuressaare lähiümbruses:
Kaarma, Pihtla ja Salme vallas. OÜ Positium LBS poolt passiivset mobiilpositsioneerimist kasutades 2007. a läbiviidud
uuringus toodi välja, et üle 80% Kaarma valla elanikest töötab Kuressaares, kusjuures suurim linnas tööl käivate
inimeste osakaal on just planeeringuga haaratavast linna vahetust ümbrusest. Palju on neid, kes on ümber asunud
linnast maale linna vahetusse ümbrusesse, nii on täheldatav elanike arvu suurenemine linnalähedastes asulates
viimastel aastatel, linna haldusterritooriumi piires aga vähenemine.
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1.3.3

Rahvastikutrendid

Rahvaarv ja rahvastiku koosseis on aluseks iga regiooni arengu kavandamisele ja planeerimisele. Elanike arvust ja
selle vanuselist jaotusest sõltub, kui palju on tööealisi ja ülalpeetavaid ning hooldust vajavaid eakaid, kui palju on
tulevikus vaja lasteaia- ja koolikohti. Noorte arvust sõltub omakorda, milliseks kujuneb piirkonna sündimus ja selle
kaudu areng pikemas perspektiivis.
Siseministeeriumi tellimusel valminud uuringu “Eesti regioonide majandusstruktuuri muutuste prognoos”
rahvastikuprognoosi käsitlev osa näitab rahvaarvu vähenemist kõikides Eesti maakondades, erineb vaid selle kiirus:
väikseim on kahanemine Tartu- ja Harjumaal, suurim Ida-Viru- ja Hiiumaal. Suurim rahvastikukadu toimub Lääne-Eestis
ehk nendes maakondades, kus rahvastikukasv oli nõukogude aja lõpus väga suur. Seega võib kunagine hea
rahvastikuolukord Lääne-Eestis pöörduda meie vastu ning seletada regiooni tänast, keskmisest halvemat
rahvastikuarengut põhjusel, et nendes maakondades on piisavalt palju potentsiaalseid väljarändajaid.
Ajateljel toimuvatest muutustest võib esile tuua kahtepidi arengut: ühelt poolt väheneb noorte (20–24 aastased) osakaal
rahvastikus aastaks 2018 hüppeliselt seoses 1990. aastatel sündinud põlvkondade jõudmisega peamisse rändeikka,
paralleelselt väheneb tänasega võrreldes aga ka väljaränne ääremaalt suurematesse linnadesse ehk lõppema hakkab
praegu toimuv väga intensiivne rahvastiku ruumilise ümberpaiknemise periood. Teine oluline vanuserühm noorte
kõrval, mis määrab suuresti ruumilise arengu iseloomu, on pensioniikka jõudvad eakamad inimesed (60–64 aastased).
Enamikes Eesti linnades ja valdades kasvab eakate osakaal märkimisväärselt.
Et mõista meid puudutavate rahvastikuprotsesside seost ruumilise arenguga planeeringualal paremini, tuleb vaadata
ajas tagasi. Aastad 1941–50 olid sõjajärgsete raskete majandusolude ning repressioonide aeg, mis mõjus laastavalt nii
rahvastikule kui ka asustusele; 1951—91. aastaid võib nimetada okupatsiooni rahuliku arengu perioodiks,
industrialiseerimine ja ekstensiivne linnastumine jõudis oma haripunkti 60–70ndatel, seejärel toimus seisak ja
kriisiilmingud 1980ndatel aastatel.
Kui enne sõda oli Kuressaare alla 5000 inimesega kuurortlinn, siis nõukogude perioodil suurettevõtete soodustamise
tingimustes kontsentreerus suurem osa saare tööstuse, transpordi, ehitustegevuse ja kaubanduse valdkonnast
maakonnakeskusesse ja selle vahetusse lähedusse. Need hulgaliselt tööjõudu vajanud tegevusharud tingisid täiendava
maa kasutuselevõtu elamuehituseks – nii laiendati ulatuslikult aedlinna, rajati korterelamu rajoonid ja ulatuslik
tootmisala linna põhjaosas.
JOONIS 3 : Kuressaare rahvastiku muutus 1950–2000 Eesti Statistikaameti andmete põhjal

1950
6860

1960
10 056

1970
12 132

1980
14 517

1990
16 469

2000
14 925

Taasiseseisvumisega toimus kardinaalne muutus majanduse iseloomus, suurettevõtete asemele tuli palju väikseid,
tööhõive langes. Kuressaare tähtsus kuurortlinnana sai uue tähenduse. Kõik see peegeldub ka ruumilises arengus ja
rahvastikutendentsides. Elanike arv langeb ja on saavutanud praktiliselt 1980. aasta taseme.
Maareformi tõhusa ellurakendamisega kaasnesid läänemaailmas aastakümneid varem läbi elatud valglinnastumine ja
ulatuslik üleplaneerimine. Alusetult on võrreldud Kuressaaret ja selle ümbrust suuremate Eesti linnadega, sealhulgas
Tallinna ja selle naabervaldadega, põhjendades arendushuvi just sealsete näidete najal. 73 km² suuruse pindalaga
Viimsi valla elanike arv on viimase kümnendiga kasvanud 9154 inimese võrra, ligi 400 km² suurune linna ümbritsev
Kaarma vald vaid 315 inimese võrra, kuigi menetluses olevate planeeringute maht on mõlemas kohaliku omavalitsuse
üksuses arvuliselt võrreldav. Sellise üleplaneerimise olukorras on praktiliselt võimatu adekvaatselt hinnata kohaliku
omavalitsuse üksuste reaalseid kohustusi ja tagada elanike huvide kaitset kvaliteetse elukeskkonna tagamisel.
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JOONIS 4 : Rahvaarv Kuressaare linnas, Kaarma vallas ja maakonnas tervikuna rahvastiku registri andmetel.

Kuressaare
2000
15 965
2001
15 876
2002
15 709
2003
15 543
2004
15 232
2005
15 244
2006
15 270
2007
15 170
2008
15 077
2009
14 926
2010
14901
2011
14 666
- 1299

Kaarma vald
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

4244
4252
4273
4242
4242
4294
4260
4317
4387
4411
4420
4559
+ 315

Saare maakond
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

39 189
38 928
38 446
37 919
37 362
37 076
37 051
36 329
36 115
35 891
35 851
35 743
- 3446

JOONIS 5 : Elanike arvu muutus Kuressaares ja linna lähiümbruses perioodil 2004–2009 (koguarv külade kaupa ja rahvaarvu muutus antud
ajavahemikul) Saare Maavalitsuse andmetel
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1.3.4

Elamuehituse suundumused piirkonnas

Kuressaare linna haldusterritooriumil on viimasel kümnendil kehtestatud detailplaneeringute põhjal võimalik täiendavalt
kasutusele võtta üle 40 ha elamumaad. Elamumaad on küll planeeritud kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, kuid ka
kehtiva üldplaneeringu seletuskirjas juhitakse tähelepanu tõenäosusele seoses elamumaade planeerimisega vaid
müügiäri eesmärgil ja mainitakse, et uute pereelamumaade kasutuselevõtt lähiaastatel on ebatõenäoline. Suurematest
planeeringutest on osaliselt ellu viidud vaid Golfiväljaku südames paiknev elurajoon.
Paberil on planeeritud täiendavalt kinnistud 219 üksikelamu,
106 korteri ja 79 ridaelamuboksi rajamiseks Kuressaares (vt
Lisa 3). Väljastatud ehituslubade arv langes 2009. aastal
2000. aasta tasemele ning statistika põhjal ühtlast
kasvukõverat joonistada ei saa.
Keeruline on prognoosida, kui pikaks perioodiks võiks
jätkuda planeeritud eluasemekohtadest, pigem tuleb
eeldada, et enamus planeeritud eluasemekohtadest jääb
realiseerimata.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

JOONIS 6 : Elamuehitus väljastatud ehitusloa põhjal. Kuressaare LV

Üksikelamud
6
10
7
10
26
38
24
10
23
5
159

Korterid
38
11
30
51
159
42
89
420

Kaarma vald elab üle tüüpilist valglinnastumist – Kuressaare valgub välja oma piiridest. Viimastel aastatel on Kaarma
vallas antud ehitusõigus ligi 450 eluasemekohale, menetluses või siis ootel on veel ligi 1000 eluasemekoha tulevik
(JOONIS 7). Kui kõik ootel ja algatatu saaks viidud konkreetse elamuni ja sellesse elanike sissekolimiseni, lisanduks
valla elanike hulka umbes 3000 inimest (arvestades leibkonnaks 2,75 inimest). Selline rahvastiku lisandumine ei ole
tõenäoline.
Hiljuti (2007) läbiviidud valglinnastumise uuringu käigus inventeeriti ka valla eluhoonestust selle püstitamise aja järgi.
Selgus, et alates 1991. aastast valminud elamutest paikneb 19% Kudjapel, 13% Nasval ja Muratsis, 11% Mändjalas –
teisisõnu linnalähedases kontaktvööndis. Ehituslubade väljastamise võrdlus Kuressaarega osundab, et suhtarvuliselt
(elaniku kohta) väljastatakse vallas poole rohkem ehituslubasid, seda valdavalt ühepereelamutele (Kuressaares
kortermajadele). Viimasel kolmel aastal on vallas väljastatud keskmiselt 70 ehitusluba.
Enim uusi elamukohti on 2008. aasta alguseks loodud Muratsis (89), Sikassaares (57), Kudjapel (47), Mändjalas (40).
Valla piires on küllaldaselt ka detailplaneeringutaotluseta maid, kus omanik võib, arvestades üldist kruntimissoovi,
samuti algatada planeeringumenetluse. Ja kuigi rahvastiku tihedus Kaarma vallas moodustab vaid 70% sellest, mis ta
oli sajand tagasi, on ehitussurve all paljuski seni avalikku huvi toetanud puhkealad, rohekoridorid, rand. Üldine
planeeritud elamiskohtade arv võrdluses tegelikkuses kerkivate elamutega osundab, et pigem on vallas jõutud
üleplaneerimiseni (nagu ka näiteks Tallinna ja Tartu regioonis) ning uusi detailplaneeringuid tuleks algatada vaid ilmse
avaliku huvi või realistliku mahu korral.6

5 Arvesse võeti Saaremaa keskmist leibkonna suurust ning tõenäolist leibkonna suurust uuselamualal. Vastavalt infopäringule Eesti Statistikaametisse
(12.03.2010) oli keskmine leibkonna suurus Saaremaal aastal 2007 2,6 inimest (vastavalt Leibkonna eelarve uuringule; uuemad andmed puuduvad).
Keskmiseks arvatavaks leibkonna suuruseks uuselamupiirkonnas on 2,7 inimest (Allikas: Ahas, R.; Silm, S. Tallinna tagamaa uusasumite elanike ajalisruumilise käitumise analüüs. Tartu Ülikool, Geograafia Instituut, Tartu 2006.)
6

Kaarma valla üldplaneeringu KSH. A.Tõnisson 2009
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JOONIS 7 : Kehtestatud ja menetluses olevate planeeringute võrdlemisel tegeliku asustusstruktuuriga ilmneb ulatuslik üleplaneerimine.
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1.3.5

Ettevõtluse suundumused piirkonnas

Taasiseseisvumisjärgselt on nii era- kui ka avalik sektor oluliselt investeerinud Kuressaare maine taastamisse
kuurortlinnana. Vähetähtis ei ole siinjuures linna ümbrus atraktiivsete puhkealadega ja liivarandadega. Kui nõukogude
perioodi viimastel kümnenditel oli tööhõive suurim just tööstuse, transpordi, ehitustegevuse ja kaubanduse valdkonnas,
siis viimasel kümnendil on puhkemajandusvaldkond saavutanud taseme, kus juurdekasv saab tulla eelkõige kvaliteedi,
mitte kvantiteedi arvelt.
Tootmissektori arendamisel on raskuseks eelkõige Saaremaa ääremaalisus suuremate keskuste suhtes, kuid ka
saareline asend. Isegi kui saarelist asendit võib mõningatel juhtudel soodsa tingimusena esile tuua (nt laevaehitus,
sadamad jmt), ei küüni tootmisvaldkonna maht kunagisele tasemele.
Juba kehtivas linna üldplaneeringus kirjeldati linna põhjaosa homogeensetel tootmisaladel toimuvaid muutusi
mõningase murega maakasutuse ratsionaalsuse osas. Suurte ettevõtete lagunemise ja maa erastamisel tehtud vigade
tulemusena on maa ja hoonete kasutus kohati sihipäratu. Maakasutuse analüüsist lähtub, et kehtiva üldplaneeringu
järgse ettevõtlusala 96,6 hektari keskmine täisehitusprotsent on vaid 11,3. Kuressaare ringtee vastasküljel Kaarma
valla territooriumil on kehtestatud planeeringutega kavandatud äri- ja tootmismaad lisaks 25,9 ha, kus planeeringu
kehtestamisest tänaseni viie aasta raames on ehitusalust pinda realiseeritud vaid 8% ulatuses. Efektiivne äri- ja
tootmispiirkondade täisehitusprotsent on alates 40%-st.
Need näited on toodud eelkõige Kuressaare põhjaosas paikneva ettevõtlusala näol, kuid ka teiste piirkondade –
Roomassaare, Sikassaare ja Nasva – puhul tekib küsimus täiendavate ettevõtlusalade kasutuselevõtu vajaduse osas.
Olulisem on leida lahendus olemasolevate piirkondade efektiivsemaks kasutuseks.
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2

RUUMILINE ARENGUSTRATEEGIA

Saaremaa on mitmekesise maastikupildiga kultuuriliselt rikas maakond. Maakonna keskuse – Kuressaare linna ja selle
ümbruse sotsiaalmajanduslik areng ei vaja linna lähiümbruse väärtuste iga hinna eest ohverdamist. Ka kõige
optimistlikuma prognoosi kohaselt ei täitu kunagi kõik planeeritud eluasemed – meil pole ruumi puudust. On selge, et
eluasemefond võiks rahuldada kõik sihtgrupid ja seetõttu jätkub arendustegevus ka edaspidi. Oluline on aga see, mida
planeeritakse – kuhu ja kellele. Väheoluline ei ole seik, et kõik uued arengud tulevad millegi arvelt – vastus tuleb leida
küsimusele, kuidas lahendatakse tulevikus vananevate korterelamupiirkondade, amortiseeruvate vanalinna äärealade
elamute ja aedlinnamassiivi konkurentsivõime elamuturul.
Kvaliteet kvantiteedi asemel.

JOONIS 8 : Vasakpoolne skeem iseloomustab viimase kümnendi jooksul süvenenud maakasutust ühisplaneeringu alal. Parempoolne skeem
jätkusuutlikku, hästi planeeritud maakasutust, mis on seatud eesmärgiks käesoleva planeeringulahendusega

Planeerimislahenduse põhirõhk peab olema ühe või teise piirkonna kultuurilise omapäraga arvestamisel ja
loodusväärtuste esiletõstmisel, suunates ruumilist arengut kvaliteetsema elukeskkonna kujunemise suunas.
Ühisplaneeringu põhiülesanne on määrata piirkonna ruumilised arengusuunad, võttes aluseks olemasolevate ja
perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi administratiivpiiridest lähtumata.
Väheneva rahvaarvu tingimustes planeeringualal ekstensiivset uute alade kasutuselevõttu eeldada ei saa. Seega on
ühisplaneeringu ülesehitus maade reserveerimisel konservatiivne, lähtudes pigem olemasolevate ressursside paremast
kasutamisest. Planeering on oma olemuselt pigem kvalitatiivne ja seega on enam tähelepanu pööratud olemasolevate
väärtuste määratlemisele ja nende paremale kasutamisele piirkonna hüvanguks.
Investeeringud tehnilisele taristule kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvetes on marginaalsed. Investeerimispõhimõtted
toetavad eelkõige ettevõtmisi, milles omavalitsuse osalus toob kaasa kaasfinantseeringu. Eelkõige on mõeldud siin
arengukavas toodud pikaajalisi investeeringuid ja võimalikke projektitaotlusi seatud eesmärkide elluviimiseks.
Edaspidi tuleb pöörata enam tähelepanu järgmistele ruumilise planeerimisega seotud probleemidele:
•
•
•

•

50% elamutest on vanemad kui 50 aastat;
uute elamualade kasutuselevõtt katab virtuaalselt uute eluasemete defitsiidi kuid probleemid olemasolevate
elupiirkondadega süvenevad;
väljakujunenud elupiirkonnad Kuressaares ja linna lähiasulates on tänaseks valdavalt varustatud väga hea
tehnilise- ja sotsiaalse infrastruktuuriga, samas kui konkurentsivõime eeldab uusarendustelt kokkuhoidmist
kõigelt;
kui kohaliku omavalitsuse üksused ei piira arendustegevust uute alade kasutuselevõtmisel, tuleb vähemalt
tagada toetusmehhanism, mis tagaks olemasolevate, kuid amortiseeruvate piirkondade atraktiivsuse ja
konkurentsivõime.
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2.1

Ülevaade linna ja valla arengukavadega kinnitatud strateegilistest eesmärkidest

Kuressaare Linnavolikogu poolt kinnitatud ja korduvalt uuendatud Kuressaare linna arengukava sisaldab tegevuskava
aastani 2013, kaugeleulatuvamates tegevustes aastani 2020. Arengukavaga seatakse keskseks ülesandeks
inimsõbraliku ja ajaloohõngulise linnamiljöö jätkusuutlik arendamine.
Üldised linnakeskkonda puudutavad strateegilised eesmärgid aastani 2020 on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

puhkealade väljaehitamine ja väärtustamine;
vanalinna miljöö väärtustamine;
sõbraliku ja mitmekesise avaliku ruumi kujundamine üle kogu linna;
pürgimine Euroopa kaunimate linnade hulka;
linna infrastruktuuride terviklik lahendamine;
optimaalne ruumiprogramm ja ressursside efektiivne kasutus hariduses;
spontaanset vaba aja veetmist toetav ja salliv linnaruum;
sobiv ja väljaarendatud koht suurürituste korraldamiseks;
vajadusi rahuldavad sportimispaigad, nende efektiivsem majandamine; elurajoonides ja puhkealadel laste
mänguväljakute ja spordiplatside olemasolu;
terviselinnale omaste kergliikluse teede võrgustiku väljaarendamine;
erinevatele võimetele-huvidele vastavate liikumisvormide kättesaadavus;
tervist ja keskkonda säästev ning inimressursi arengut soodustav töö-, õppe- ja eluskeskkond;
rohkesti tervisliku-perekeskse ajaveetmise ja lõõgastumise võimalusi linnas;
tagada turismiettevõtluse arengut toetav ja hoogustav infrastruktuur.

Kaarma vald on seadnud arengukavas järgmised eesmärgid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

turvalise, puhta elukeskkonnaga ja inimsõbraliku elupaiga loomine;
puhkealade väljaarendamine ning külastus-, puhkamis- ja vaba aja võimaluste mitmekesistamine;
elamuehituseks ja ettevõtluse toimimiseks ning arenguks vajaliku infrastruktuuri arendamine;
haridusasutuste kaasajastamine ning jätkusuutlikkuse tagamine, õppeprotsessi kvalitatiivse stabiilsuse
tagamine ja õpilastele atraktiivsemaks muutmine;
kohaliku kultuuripärandi ja –traditsioonide väärtustamine ja arendamine;
kultuurivaldkonna kandepinna avardamine kodanikeühenduste kultuuriprotsessidesse kaasamise ja vastutuse
suurendamise kaudu;
noorsoo- ja sporditöö sihikindel süstematiseerimine, materiaalse baasi väljaarendamine ning aktivistide ja
liidrite võrgustiku loomine;
sotsiaalvaldkonna teenuste laiendamine ja mitmekesistamine;
ranna- ja väikesaarte sadamate ja randumiskohtade väljaarendamine traditsioonilise elustiili jätkamiseks
rannikualal ja väikesaartel;
energiasäästliku eluviisi propageerimine ja arendamine;
energeetiline sõltumatus;
keskkonnasäästliku eluviisi arendamine;
jäätmete liigiti kogumissüsteemi arendamine, elanike teadlikkuse tõstmine;
külaliikumise aktiivi, mittetulundusühingute, seltside ja seltsingute tegevuse toetamine ning kaasamine valla
arengusse;
koostöö tegemine erinevate organisatsioonidega vallaelanike turvalisuse tõstmiseks;
infotehnoloogia ja andmeside arendamine.
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2.2

Ühisplaneeringuala tulevikustsenaariumid

Stsenaariumite planeerimine (ingl k Scenario Planning, Scenario Thinking, Scenario Analysis) on strateegilise
planeerimise meetod, mida kasutatakse dünaamiliste pikaajaliste plaanide tegemisel. Stsenaariumite planeerimine on
metoodiline tuleviku väljamõtlemine. Sellega otsitakse vihjeid ebatavalistes protsessides. Meetodi eeldus on see, et
ühegi otsuse jaoks pole kunagi piisavalt lähteinfot, eriti kui see otsus peab täpselt tulevikku ette nägema. Seetõttu on
oluline valmistada ette lai valik võimalikke otsuseid (s.o stsenaariume), mis baseeruvad laial valikul võimalikest
tulevikest. Ei tasu karta valesid otsuseid, sest tulevikku ei suuda keegi ette näha. Seetõttu tuleb koguda võimalikult
palju infot hetkeprotsesside kohta, et tunneksime ära kõige tõenäolisema tulevikuversiooni. Ning kui on läbi töötatud
valik võimalikke tulevikuarenguid, saame väga kiirelt orienteeruda vastavalt muutuvatele oludele.
Planeerimist on üldjuhul mõistetud eelkõige millegi juurde planeerimisega. Tulevikustsenaariumid on kujundatud kahel
erineval alusel. Matemaatiliselt tuletatud tulevik, mille aluseks on alusuuring: „Kavandatava planeeringulahenduse
(planeeringulahenduse erinevate variantide) elluviimise mõju hindamine omavalitsuste jätkusuutlikkusele ning
omavalitsuse eelarvele“ lähtub Kuressaare ja Kaarma territooriumitel detailplaneeringutega kavandatud elamumaa
hulgast ja planeeringute elluviimisega seotud mõjust kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvele seniste
rahvastikuprotsesside valguses. Tulevikustsenaariumite matemaatilise analüüsi kõrval on planeeringus esitatud lisaks
kaks arengustsenaariumit, mis põhinevad infol hetkeprotsesside kohta ja kümne aasta peale ette vaadates on
arengusuundumusi püütud näitlikustada mehhanismide kaudu, mis kõige otsesemalt ruumilist arengut mõjutaksid.
2.2.1

Maakasutusalternatiivid planeeritud elamumaa koguhulka arvestades

Turu nõudlusega mitte kooskõlas olev juurdeplaneerimine kujuneb üleplaneerimiseks, millega kaasneb ebaratsionaalne
ressursikasutus. Planeeringualal on toimunud tähelepanuväärne üleplaneerimine. Et hoomata üleplaneerimise tulemust
ja võimalikke tagajärgi, on planeeringu eeltööna koostatud alusuuringus „Kavandatava planeeringulahenduse
(planeeringulahenduse erinevate variantide) elluviimise mõju hindamine omavalitsuste jätkusuutlikkusele ning
omavalitsuse eelarvele“ analüüsitud kahte erinevat maakasutusalternatiivi elamumaa mahust lähtuvalt, arvestades
koostatud või koostamisel olevaid detailplaneeringuid ühisplaneeringualal:
esimese alternatiivi puhul sisaldaks lisanduv elamumaa vaid kehtestatud detailplaneeringuid (nii osaliselt ellu viidud kui
ka elluviimata planeeringuid);
teine alternatiiv sisaldaks lisaks ka kõiki koostatavaid detailplaneeringuid nii linna kui ka valla territooriumil.
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JOONIS 9 : Elanike arvu muutus Kaarma valla prognoositava iibe põhjal ning üleplaneerimisega loodud võimalus elaniku arvu kasvuks kahe
kirjeldatud alternatiivvariandi näitel.

Maakasutusalternatiivi 1 korral saaks elanike arv ühisplaneeringualal suureneda summaarselt ligikaudu 2400 elaniku
võrra, alternatiivi 2 korral ligikaudu 4080 elaniku võrra. Selline elanike lisandumine piirkonda ei ole tõenäoline.
2010. aasta alguse seisuga on Kuressaare linnas elanikke 14 926, Kaarma vallas 4411. Senise rahvastikudünaamika
põhjal on viimasel dekaadil elanike arv Kuressaare linnas vähenenud keskmiselt 101 inimese võrra aastas. Kaarma
vallas on elanike arv suurenenud keskmiselt vaid 23 inimese võrra aastas.
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Uuringu esimeses etapis teostati analüüs n-ö ideaalolukorrana – eeldades, et kogu kavandatud elamumaa arendatakse
välja ning kohaliku omavalitsuse üksustesse lisandub elanikke vastavalt välja arendatud elamumaa mahule. Sellise
arvutuse tulemused näitavad ilmekalt, kuidas täiendava elanikkonna lisandumine suurendab jõudsalt
omavalitsusüksuse tulubaasi ning kuna eeldatavasti ei ole vajalikud mahukad investeeringud täiendavate
haridusasutuste rajamiseks (üldisest kahanevast õpilastearvust tulenevalt), suureneb kohaliku omavalitsuse üksuste
eelarve tulupool. See analüüsi osa peegeldab muretut suhtumist planeerimistegevusse, mõistes seda arengu loomuliku
osana ning teadvustamata seejuures tegelikku sotsiaal-majanduslikku tervikpilti.
Analüüsi teises osas seostati planeeringu alternatiivid juba seniste rahvastikuprotsessidega: analüüs teostati
olukorrana, kus kavandatud elamumaa arendatakse välja ning sellest tulenevalt suurenevad teatud kulud
omavalitsusüksuse eelarves (eelkõige teehooldus), kuid elanikke lisandub väljaarendatud elamumaale vastavalt
senisele kohaliku omavalitsuse üksuse rahvastikudünaamikale. Reaalsuses loob see maakasutusmustri, kus välja on
arendatud infrastruktuur, kuid reaalselt lisandub elanikke vaid vähesele osale väljaarendatud elamumaast. Analüüsi
tulemus näitab, et reaalset olukorda arvestades loovad alternatiivsed planeeringulahendused võimaluse kohaliku
omavalitsuse üksuste eelarvetes puudujäägi tekkimiseks – kohustusi lisandub omavalitsusüksusele enam kui füüsilise
isiku tulumaksu.
Uuring näitas, et juhul kui planeeringu alternatiivid kehtestatakse üldplaneeringu tasandil, antakse võimalus kavandatud
elamualade välja arendamiseks. Kohaliku omavalitsuse üksustel võib planeeringu rakendamisel tekkida
eelarvepuudujääk juhul, kui lisanduvad kohustused ja lisanduv tulu ei ole tasakaalus – seda eelkõige Kaarma valla
puhul, kus kavandatava elamumaa maht on oluliselt suurem. Kuressaare linna eelarvet mõjutab planeeringu
alternatiividest enam vähenev elanike arv, mistõttu planeeringu mõju on teisejärguline ning elamumaa lisandumine
saab olla põhjendatud muude tingimustega (näiteks hoonestuse amortisatsioon, elamistingimuste parandamine, nn
bluefield-development ehk kasutusest välja jäänud alade ja infrastruktuuri taaskasutamine).
Olenemata üleplaneerimisest ei ole ühisplaneeringu lahendusega oluliselt vähendatud planeeritud elamumaa hulka.
Detailplaneering on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks7: kui ehitustegevust ei ole lähiaastatel ellu
viidud, on kohaliku omavalitsuse üksusele jäetud võimalus loobuda planeeringu ehituslikust elluviimisest planeeringu
kehtetuks tunnistamise teel planeerimisseaduse §-s 27 sätestatud tingimustel.
2.2.2

Arengustsenaariumid hetkeprotsesside valguses

Alatihti on nenditud, et põhimõttelisemate arengueelduste elluviimiseks puudub ühisplaneeringu alal alaliste elanike
näol n-ö “kriitiline mass”, mistõttu on enamus arengut stimuleerivaid tegevusi sesoonse iseloomuga8. Tähelepanu
nõuab asjaolu, et 50% elamutest on vanemad kui 50 aastat – nõuded mugavusele, energiasäästule jms on viimase
paarikümne aastaga drastiliselt muutunud. Muutus avaldab kriitilist mõju Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
hoonestusele, selle säilimisele ja turismi, kui piirkonna ühe olulisima tuluallika vaatenurgast piirkonna
konkurentsivõimele tervikuna.
Vast kõige olulisem on positsioneerida Kuressaare Eesti mastaabis. Milline on piirkond kümne aasta pärast arvestades
rahvastikudünaamikat, piirkonna majanduslikku konkurentsivõimet – milline tulevik valida ?
Kuigi maakasutus ühisplaneeringu lahenduses kajastab kehtestatud detailplaneeringutega kavandatud elamumaa
mahtu, sõltub planeeringute elluviimine eelkõige reaalsest vajadusest ja on rohkem kui tõenäoline, et enamus
kehtestatud detailplaneeringuid jääb ellu viimata.

7

väljavõte planeerimisseadusest § 9 lg 1

8

Ühisplaneeringualal elab alaliselt 16 695 inimest, mobiilpositsioneerimise andmetel lisandub siia suvel 44 000 siseturisti ja 22 900 välisturisti, talvel
vastavalt 27800 ja 3900 turisti kuus.
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Stsenaarium 1
2020, jätkates samamoodi
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Situatsioon maakonna püsielanike osas stabiliseerub. Maakonnakeskusest kaugemal on elanikud leidnud
sobiva tegevusala, vähenenud konkurents tagab toimetuleku.
Kuressaare “lehtriefekt” on lõppenud – maapiirkondadest sisseränne Kuressaarde ja linna lähiümbrusesse on
praktiliselt lõppenud, kuid väljaränne Kuressaarest toimub endiselt.
Kuressaare rahvaarv kahaneb tajutavalt, Kaarma linnalähedastel aladel säilib veel mõne aja jooksul stabiilne
rahvastikuolukord, suuresti linlaste arvelt.
Rahvastikutendentside ja üleplaneerimise taustal suureneb kinnisvarapakkumiste arv, mis toob aastatega
kaasa ulatusliku kinnisvara hinnalanguse.
Eelisseisus on kinnisvara, mis seostub Saaremaa või Kuressaare eripäraga – talukompleksid maal,
üksikobjektid Kuressaare vanalinnas – hästi säilinud objektide pakkumine on aga vähene, sageli on ka neid
väheseid hästi säilinud objekte ümbritsev keskkond rikutud, talukarjamaad täis ehitatud või vanalinn täis
lagunenud naabermaju.
Kinnisvara hinnalangusega suureneb suvesaarlaste osakaal, kellest rahvastikuregistri andmetel on paljud küll
oma elukohana näidanud Saaremaa, aga viibivad siin hooajaliselt.
Kinnisvara hinnalangus tabab enim elutsükli läbinud Kuressaare paneelelamuid ja eramuid aedlinnamassiivis,
kuid ka uusarendusi Kaarma vallas.
Aastaks 2020 on mõnevõrra suurenenud tootva tööstuse osakaal – välisinvestoreid on meelitanud ennekõike
odav tööjõud ja ligipääsetavus meritsi.
Turism languses. Siia tulnud ei leia eest seda keskkonda, millega end reklaamime ja sõnum sellest levib
kiiresti.
Atraktiivsuse tõstmiseks on investeeritud projektidesse, mis konkureerivad paljude sarnaste ettevõtetega
regioonis, tähelepanuta on jäänud olemasoleva unikaalse linnakeskkonna toetusmehhanismid.
Sesoonsus linnaelus on tajutav. Otsitakse kokkuhoidu infrastruktuurikuludelt, süveneb tühjade majade
problemaatika.

Selle stsenaariumi puhul on konflikt lisanduva elamumaa hulgas, selle ebakvaliteetses tasemes seoses langevate
kinnisvarahindadega, üha suurenevad kulutused nii olemasoleva ja vananeva kui ka lisanduva infrastruktuuri
korrashoiule. Seda kõike väheneva rahvaarvu ja kohaliku omavalitsuse üksuste väheneva tulubaasi taustal.
Stsenaarium 2
2020, identiteedi teadvustamine, juurutamine
•
•

•
•

•
•

•

Situatsioon maakonna püsielanike osas stabiliseerub. Maakonnakeskusest kaugemal on elanikud leidnud
sobiva tegevusala, vähenenud konkurents tagab toimetuleku.
Õpitud on hiidlaste, muhulaste edust oma näo leidmisel. Ka Setumaa näide kultuurist kui majanduse alusest
on andnud ideid saarele omaste unustatud tavade ja tegevusalade innovaatiliseks taaskasutamiseks.
Kuressaare ümbrusesse on koondunud läänemere väikelaevaehitajate ladvik.
Kuressaare “lehtriefekt” on lõppenud. Sisseränne maapiirkondadest Kuressaarde on praktiliselt lõppenud,
väljaränne Kuressaarest toimub, kuid see on oluliselt pidurdunud.
Kuressaare linnus on täielikult rekonstrueeritud. Õigel ajal mõisteti vanalinna olulisust piirkonna
konkurentsivõime seisukohalt – on vaikseid tänavaid, mida postkaartidel kujutada ning mis vastavad külaliste
ootustele.
Ulatuslike teavitus- ja toetuskampaaniatega on korrastatud vanalinn tasemele, mis toob siia rohkem turiste kui
mis tahes Eesti väikelinna.
Linnasüda pole pelgalt postkaart, vaid seal on mugav elada eelkõige kohalikul elanikul. Kõik on jalutuskäigu
kaugusel. On mõistetud, et vanalinna olemus haakub suuresti kaasaegseimate linnaehitusteooriatega
kompaktsest jalakäijasõbralikust miljööst.
Kaunitele vanadele majadele lisaks on vanalinna sobivalt integreeritud energiasäästlikke uusehitisi, mis
tagavad piirkonna ehitusliku jätkusuutlikkuse.
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•
•
•

•
•
•

Aedlinnas on kinnistute jagamise asemel hoogustunud kinnistute liitmine, aedlinna miljööd hinnatakse
sarnaselt vanalinnale, vahemaad on väikesed, ruumi on rohkem.
Linna lähedal on ellu jäänud tugeva identiteediga paigad – jätkusuutlikud külakogukonnad, kaunid kohad.
Tüüpilise Saaremaa-teemalise suvila ostja eelistab siiski linnast kaugemaid rannikualasid.
Väärtuslikud piirkonnad linnas, kuhu aegade jooksul on suunatud ulatuslikke investeeringuid, on jätkuvalt
hinnatud ja kinnisvara hinnalangus ei ole katastroofiline. Äärelinna ja linnalähedaste elamukvartalitele nõudlus
puudub.
Turism on üldjoontes oma mahu säilitanud.
Sesoonsusest tulenevate mõjude vähendamiseks on Kuressaares välja arendatud korralik õppe- ja
teaduskeskus, toetatud on kaasaegsete tootmisettevõtete rajamist.
Rajatud on aastaringseid turismimagneteid – surfi sisehall, tennisekool.

Planeeringulahendust koostades on silmas peetud teise stsenaariumi võimalike tegevuste ja tulemustega. Siiski on
oluline mõista, et omavalitsuse ametnike tasand ei võimalda esimese stsenaariumi rööpast väljumist ja jätkusuutlikum
tulevik eeldab julgust teha kardinaalseid otsuseid kõrgemal tasandil. Kindlasti on tulevik sümbioos erinevatest
stsenaariumitest.
Kokkuvõtteks:
•

•
•

äärmiselt tõsiselt tuleb suhtuda miljöö väärtustamisega seonduvasse. Ei saa rääkida enam pelgalt taseme
hoidmisest, vaid konkreetsetest sammudest taseme tõstmiseks just eriti Kuressaare vanalinna, miljööalade,
kuid ka miljööväärtuste osas väljaspool linnapiire;
linna kui elukeskkonna konkurentsivõimet tuleb tõsta, vältimaks linna väljavalgumist;
peaks suutma piirata asustusstruktuuri olemasolevas piires, asustuse hajumine territooriumil väheneva
rahvaarvu valguses mõjub laastavalt omavalitsusüksuste jätkusuutlikkusele.
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2.3

Üldplaneeringu ülesanded

Üldplaneeringule seadusega pandud ülesanded (väljavõte planeerimisseadusest § 8 lg 3)
1) valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine;
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;
3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe ning
vajaduse korral hoonestuse kõrguspiirangu ja muude tingimuste määramine;
4) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine väljaspool linnu ja aleveid;
5) maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
6) miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade, maastike, maastiku
üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine;
7) rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine;
8) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning liikluskorralduse üldiste põhimõtete
määramine;
9) vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses
sätestatud korras;
10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste ning olemasolevate maaparandussüsteemide toimimist
tagavate meetmete määramine;
11) puhke- ja virgestusalade määramine;
12) ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud
korras;
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;
15) üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral riigikaitselise otstarbega maa-alade
määramine ning maakonnaplaneeringus määratud riigikaitselise otstarbega maa-alade piiride täpsustamine;
16) ettepanekute tegemine linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu;
17) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja ehitustingimuste arvestamine
planeeringus.
Täiendavad eesmärgid:
•
•

Rohevõrgustiku, vaadete ja maastiku analüüsi uuringu põhjal määratleda maakasutustingimused
aladel, mis on vajalikud rohevõrgustiku sidususe ja miljöö seisukohalt.
Miljööalade määratlemine Kuressaares ja linna lähiümbruses.
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3
3.1

PLANEERINGULAHENDUS TEEMADE KAUPA

Väärtused ja piirangud maastikul

Meid ümbritseb pidevalt muutuv ja arenev keskkond, sisaldades endas erinevaid kooslusi. Me tunnetame neid erinevalt,
olenevalt meie ootustest ja vajadustest. Ümbruse iseloomustamiseks kasutame mõisteid nagu tänavaruum,
tänavafassaadi rütm, hoonestustihedus, krundistruktuur, samuti ka hoonestuse, piirdeaedade ja haljastuse stiilid,
detaili- ja materjalikäsitlus, loodusmaastike avarus, vaated ja kompositsioonid katustest ja metsatukkadest, kiviaedadest
rääkimata. Lisaks keskkonna materiaalsetele väärtustele mõjutavad miljööd ka tunnetuslikud, vaimsed väärtused,
tulenedes ajaloolisest, loodus- ja kultuuritaustast ning meie subjektiivsetest eelistustest. Kus keskkonda kujundavad
elemendid on ühtsed, rikkumata ja esinevad kontsentreeritult, seal tunnetame piirkonna harmoonilisust, väärtuslikkust
ning nimetame ala miljööväärtuslikuks. Et säiliks väljakujunenud piirkondade terviklikkus ja omanäolisus, on vaja tunda
erinevate linnaosade ja kantide iseärasusi ning neid ehitamisel silmas pidada.
Ühisplaneeringuga ei tehta ettepanekuid kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks,
muutmiseks või lõpetamiseks ning maa-alade ja üksikobjektide kaitse alla võtmiseks.

3.2

Kandipõhine lähenemine piirkondade omapära esiletoomisel

Kant moodustub enamasti mitmest asulast, millel on ühine “meie-tunne”, mida asustab konkreetne kogukond ja mis on
neile “oma”9.

JOONIS 10 : Planeeringualal eristuvad neli kanti.

Ühisplaneeringuga jagatakse planeeringuala neljaks erineva iseloomuga piirkonnaks e kandiks10.
Kantide iseloomuga arvestamine eelkõige detailplaneeringute lähtetingimuste ja projekteerimistingimuste
koostamisel loob eeldused piirkondliku omapära säilimisele ja mitmekesisema maastikupildi kujundamisele.

9

Saare maakonna teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“
Saare maakonna teemaplaneeringus „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ käsitletud kantide piirid erinevad käesolevas planeeringus esitatud
kantidest.

10
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Kantide omapära määratlemisel ühisplaneeringus tuginetakse Saare maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ käsitletud väärtuslike maastike ning rannaalade teemale ning
teemaplaneeringut täpsustavale OÜ Consultare koostatud ühisplaneeringu alusuuringule „Roheline võrgustik, vaadeteja maastikuanalüüs“. Alusuuringus on miljööväärtustena linna lähiümbruses eraldi välja toodud väärtuslikud
maastikuelemendid ning ilusad teelõigud, millega täpsustatakse maakonna teemaplaneeringuga määratletud
väärtuslikke maastikke.
Väärtuslik maastik – Saare maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ määratletud ala, millel on ümbritsevast suurem kultuurilis-ajalooline, esteetiline,
looduslik, identiteedi- või puhkeväärtus. Maastikumassiiv, millele on seatud teemaplaneeringu kui kõrgema
astme planeeringuga maakasutuspõhimõtted ühisplaneeringus arvestamiseks.
Planeeringualale jäävad täielikult või osaliselt järgmised teemaplaneeringu järgsed väärtuslikud maastikud:
•
•
•
•

Kuressaare väärtuslik maastik
Nasva väärtuslik maastik
Lilbi – Kärdu – Upa väärtuslik maastik
Vätta poolsaare väärtuslik maastik

JOONIS 11 : Maakonnaplaneeringuga määratletud väärtuslikud maastikud võrdluses kantidega

Maakonna teemaplaneeringust tulenevad maakasutustingimused väärtuslikel maastikel on üldjoontes suunavad,
väärtuslike maastikumassiivide piirid tinglikud, mistõttu on soovitav igal üksikul juhul hinnata käsitletava ala iseloomu
väärtuslike maastike tingimuste raames ning vajadusel juhinduda teemaplaneeringus sätestatud tingimustest. Soovitav
oleks koostada iga konkreetse piirkonna e kandi kohta kaardianalüüs, mis võimaldaks arendussoove paremini suunata
(joonis 12).
Rannaalade ehituslikud piirangud on ühisplaneeringu raames üle vaadatud ja sätestatud piirkonnale sobivas mahus
alale, mis jääb tavalise veepiiri ja esimese riigimaantee vahele11.

11

Esimeseks riigimaanteeks loetakse: Kuressaare-Sääre tugimaantee ning Kuressaare-Püha-Masa ja Vaivere-Vätta kõrvalmaanteed.
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JOONIS 12 : Näide kandistruktuuri võimalikust analüüsist. Joonisel on asustusstruktuuri iseloomustatud Muratsi kandi näitel. Eristatav on
asustuse iseloom hoonestuse erinevate vahekauguste põhjal: tihedam ja hajusam asustus. Maastikumassiivide piirid toovad esile maastike
terviklikkuse.
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Üldised tingimused väärtuslike maastike säilitamiseks maakonna teemaplaneeringu põhjal on järgmised:
•
•
•
•
•

Saarte traditsioonilise maastikupildi säilitamiseks on määrava tähtsusega pärandkoosluste (loopealsed, puisniidud, rannaniidud,
aruniidud) jätkuv majandamine ja vajadusel taastamine. Põllu-, heina- ja karjamaid on vaja kasutuses hoida.
Hoida traditsioonilist maastikustruktuuri (üldine maakonna asustusmuster, külade struktuur, teedevõrgustik ja maastiku
väikeelemendid).
Teede ja liinirajatiste asukohavalikul eelistada olemasolevaid trasse/koridore – teid, pinnasteid, elektriliine; õhuliinidele eelistada
maakaableid.
Maastikulised väikevormid nagu kiviaiad, tarad, üksikud puud ja väiksemad puudegrupid, alleed, kivihunnikud, endised talukohad kui
maastikku kujundavad elemendid tuleb säilitada.
Kompaktse hoonestusega alade asukohavalik väärtuslikel maastikel toimub ainult üldplaneeringu alusel.

Täiendavad kasutustingimused kultuurilis-ajaloolise ja identiteediväärtusega maastikele maakonna teemaplaneeringu põhjal:
•
•
•

•

•
•
•

Säilitada ja/või luua maastikus avatust ja vaateid väärtuslikele maastikuelementidele.
Võimaluse korral taastada traditsioonilisi elemente ja maakasutust (kivi- ja lattaiad, puiesteed, looduslikud niidud, karjatatud metsad
jms).
Uusi ehitisi ja maakasutust tuleb sobitada vanade ehitustega nii, et need moodustaksid ehitusliku ja visuaalse terviku. Olemasolevatel
hoonestatud aladel ehitamisel (sh rekonstrueerimine ja renoveerimine) tuleb järgida väljakujunenud traditsioonilisi ehitusmahtusid ja
hoonestuse struktuuri.
Merega piirnevatel maastikel tuleb säilitada ja taastada merekultuuriga seonduvaid objekte – ajaloolisi lautrikohti, võrgukuure, slippe,
paadisildu, agariku- ja mudakogumiskohti jmt. Üldplaneeringus tuleb määratleda kõik avalikult kasutatavad lautrikohad koos
juurdepääsuga neile.
Merega või siseveekogudega piirnevatel maastikel tuleb tagada juurdepääs rannale ja kaldale. Igas külas peab säilitama või looma
vähemalt ühe avaliku juurdepääsu rannale või kaldale.
Korrastada olemasolevad ja endised põllumajanduslikud tootmisalad (farmid, laod, kuivatid, silohoidlad jmt), lammutada mittevajalikud
ehitised.
Aladele, kus on oht muinsuskaitseala ja/või mälestise või muu arhitektuurilise või miljööväärtusega objekti silueti nähtavuse ja
vaadeldavuse piiramiseks, uushoonestust üldjuhul ei kavandata.

Täiendavad kasutustingimused esteetilise ja puhkeväärtusega maastikele maakonna teemaplaneeringu põhjal:
•
•
•
•
•

•
•
•

Säilitada põllumajanduslike alade avatust ja vaateid maastikuelementidele, eriti avalikult kasutatavate teede ääres.
Säilitada looduslikke ja pool-looduslikke alasid ning vaateid neile.
Turismi ja puhkemajanduse arendamisel tuleb arvestada kohaliku keskkonna (nii loodusliku, kultuurilise kui ka sotsiaalse)
koormustaluvusega.
Puhke- ja virgestusmaade määratlemine ja kasutuselevõtt toimub reeglina üld- või detailplaneeringu alusel, millega seatakse ka
kasutustingimused nende puhkeotstarbelise toimimise ja hea seisundi tagamiseks.
Puhkeala kokkulangemisel kaitsealaga tuleb arvestada mõlemast kasutusviisist lähtuvate piirangutega ning leida nii sotsiaalseid
vajadusi kui kaitseala kaitseeesmärke rahuldav lahendus. Kui ala on intensiivselt kasutatav ning seetõttu on ohustatud ala väärtuste
säilimine, tuleb planeeringuga seada külastust suunava infrastruktuuri väljaehitamise nõue ning vajadusel kohandada ala
kaitseeeskirja.
Maastiku esteetilist ja puhkeväärtust potentsiaalselt kahjustavaid olulise ruumilise mõjuga objekte ja kõrgehitisi nagu mastid,
tuulegeneraatorid jms üldjuhul ei kavandata.
Merega piirnevatel maastikel peab kavandatava uushoonestuse asukoht olema võimalikult vähe eksponeeritud ega tohi häirida vaateid
merelt või merele.
Hoonete ja rajatiste kõrgus ei tohi üldjuhul ületada kõrghaljastust.

Ehituslikud piirangud alale, mis jääb tavalise veepiiri ja n.ö esimese riigimaantee vahele maakonna teemaplaneeringu põhjal:
•
•
•
•
•
•

•
•

Elamuehituses eelistada üksikelamuid;
Uued ehitised peaksid rannaalal eelistatult paiknema olemasolevates asustustes või nende läheduses, vältides hajutatud arengut
rannaalal ning säilitades loodusmaastikke;
Merega piirnevatel aladel peab kavandatava uushoonestuse asukoht olema võimalikult vähe eksponeeritud ega tohi häirida vaateid
merelt või merele. Hoonete ja rajatiste kõrgus ei tohi üldjuhul ületada olemasolevat kõrghaljastust;
Vältida tuleb suuremaid pinnavormide muutmisi juurdepääsuteede rajamisel;
Reeglina tuleb piirangu(te)ga alal loobuda ehitiste rajamisest seni, kuni leidub veel majandusliku tasuvuse poolest samaväärseid
piiranguteta alasid;
Uute hoonete ehitamisel tuleb järgida väljakujunenud hoonestuslaadi. Uued hooned peavad olema nii põhiplaanis kui ka mahus
lähedalasuvatele hoonetele sarnaste gabariitide, katusekuju ja kalletega. Vältida tuleb abihoonete juhuslikku ja plaanipäratut ehitust.
Abihooned ja nende välisviimistlus peavad sobima elamutega;
Lautrit ja paadisilda tohib rajada rannale või kaldale väljaspool Kuressaare linna administratiivterritooriumi, kui see ei ole vastuolus
ranna ja kalda kaitse eesmärkidega ja veeseadusega.
Juurdepääsutee(de) planeerimisel arvestada olemasolevat maastikku ja säilitada võimalikult olemasolevaid puid. Vältima peaks
tee(de)ga pikkade sirgete tuulekoridoride tekkimist.
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Kuressaare kant

Asulad ümber Kuressaare linna: Laheküla, Sikassaare, Kudjape, Unimäe

Kuressaare kandi moodustab linna vahetu lähiümbrus. Kudjaped võib vaadelda kui üht osa Kuressaare linnalisest
struktuurist, samas kui ka Laheküla ja Sikassaare jagavad linnaga nii sotsiaalset kui ka tehnilist infrastruktuuri.
Väärtuslikust maastikest on kandi piires Kudjape kalmistu ala, mis on osa maakonnaplaneeringujärgsest Kuressaare
väärtuslikust maastikust (JOONIS 11).
Inimmõõtmeline kompaktne TERVISLIK arengule suunatud HUBANE
Upa kant

Asulad Kuressaare- Kuivastu mnt ääres: Upa, Lilbi, Mõisaküla

Planeeringualale jäävatel Upa, Lilbi ja Mõisaküla küladel on koostatud ühine arengukava Tahula, Kärdu ja Paimala
küladega. Piirkonna ühises tulevikuvisioonis nähakse piirkonda linnalähedase kohana, kus linnast saab maa. Kant
erineb oluliselt teistest linnalähedastest kantidest Muratsist ja Nasva-Keskranna kandist nii looduse kui ka
maakasutuse poolest.
Maakonna teemaplaneeringuga määratud Upa-Kärdu-Lilbi väärtuslik maastik hõlmab suure osa Upa kandist. Kohaliku
tähtsusega probleemset väärtuslikku maastikku iseloomustab maastiku kultuurilis-ajalooline väärtus: kohati hästi
säilinud maastikustruktuur, muistendid, muinasaegsed leiud; esteetiline väärtus (vaated põllumajandusmaastikule);
kohalik identiteediväärtus.
Alale laienevad vaid maakonna teemaplaneeringuga määratud üldised tingimused, eritingimusi ei seata.
PUHAS LOODUSKESKKOND kiviaiad TURISMIMAJANDUS karja- ja põllumaad
Nasva-Keskranna kant

Asulad: Nasva, Mändjala, Keskranna

Nasva on kogu Saare maakonna ulatuses üks aktiivsemaid ettevõtlusalasid. Nasvale on registreeritud üle 20 reaalselt
tegutseva ettevõtte, sh mitmed enam kui 20 töötajaga ettevõtted ning mitmed rahvusvahelistel turgudel tegutsevad
ettevõtted. Nasva aleviku ettevõtete struktuur erineb oluliselt Saare maakonna keskmise asula ettevõtlusest. Enamasti
tegutsevad Saare maakonna külades vaid teenindusettevõtted (peamiselt turismindusega tegelevad) või väga väikesed
tootmisettevõtted (puidufirmad jms). Nasva alevikus tegutsevad aga lisaks eelpoolnimetatule ka arvestatava
tegevusmahuga tootmisettevõtted. Nasva alevikku registreeritud ettevõtted annavad tööd kokku enam kui 250-le
inimesele.
Mändjala ja Keskranna seevastu on väljakujunenud suvituspiirkonnad, kus võib täheldada kõrgendatud erahuvi
elamumaade täiendava kasutuselevõtu osas. Ometi pole alaliste elanike osakaal seni asustuses oluliselt suurenenud.
Maakonna teemaplaneeringuga määratud Nasva väärtuslik maastik hõlmab suure osa Nasva-Keskranna kandist,
ulatudes ka Salme valda. Kõrge kohaliku ja maakondliku identiteediväärtusega väärtuslikku maastiku iseloomustab
selle kultuurilis-ajalooline väärtus: Nasva alevik, pikaajaline puhkepiirkond; looduslik väärtus: Järve luited, Loode
tammik; kõrge kohalik ja maakondlik identiteediväärtus ning rekreatiivne ja turismipotentsiaal: pikaajaline puhkepiirkond.
Alale laienevad maakonna teemaplaneeringuga määratud kultuurilis-ajaloolise ja identiteediväärtusega maastike ning
esteetilise ja puhkeväärtusega maastike maakasutustingimused.
SUPELRAND männik SUVILAKRUNDID rannamaantee NASVA JÕGI ettevõtlus
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Muratsi kant

Asulad: Muratsi, Praakli, Vaivere, Vatsküla, Kasti

Erinevalt Muratsi poolsaarest ja vahetult Kuressaare-Püha maanteega piirnevast alast on Vaivere, Vatsküla ja Kasti
külad säilitanud oma varasema struktuuri. Uusi elanikke on täiendavate alade kasutuselevõtu läbi lisandunud Muratsi
kanti enam kui teistes linnalähedastes kantides. Kuigi elanike arv on suurenenud, puudub kohapeal sotsiaalne
infrastruktuur, teenuseid tarbitakse Kuressaares.
Muratsi kandi puhul on oluline piisav privaatsus, merelähedus ja miljöö. Poolsaare imagoloogiline selgroog on Muratsi
sadama tee, mis läbib kunagist mõisaparki, kiviaedade ja põlispuudega palistatud ajaloolist külasüdant ning jõuab
paadisadamasse. Uue asustuse näol joonistub välja selge elujõuline asustusstruktuur, kus õued paiknevad ca 100 m
raadiusega grupiti loodusmassiivide vahel. Terviklikult kavandatud uusarendused Muratsi tee ristmiku vahetus
läheduses ja Kuressaare-Püha maantee ääres on välja ehitatud ja täitunud mitterahuldavalt. Valdavalt 70 meetriste või
isegi 30 meetriste hoonestuskaugustega ei ole uusarenduste elukeskkond maalähedase kodu otsijale meelepärane ja
edaspidi tuleb sellise asustusmustri loomisest piirkonnas loobuda.
RANNAKARJAMAAD kadastikud UUSELAMUD kiviaiad paadisadam

3.3

Väärtuslikud maastikuelemendid

Enamik tänapäevases maastikus kõrgema esteetilise väärtuse poolest eristuvaid objekte omavad lokaalset tähtsust,
lisades (miljöö)väärtust konkreetsele külale või piirkonnale – kandile.
Sellisteks objektideks võivad olla:
•
•
•
•

külad või nende osad, kus on hästi säilinud ajalooline struktuur (õued, aiad, teed, ehitusjoon);
ajaloolised hooned või nende varemed koos haljastusega;
haljastuselemendid: üksikud või gruppidena kasvavad põlispuud, alleed, vanad pargid või pargilaadsed alad,
dendraariumid jmt;
erilised pinnavormid: künkad, paemurrud, karstilehtrid, tiigid jmt.

Ühisplaneeringu täpsusastest lähtuvalt on alusuuringuga „Roheline võrgustik, vaadete- ja maastikuanalüüs“ toodud
välja väärtuslikud maastikuelemendid kontaktvööndiga ning ilusad teelõigud, millele on ühisplaneeringuga seatud
ruumilise arengu põhimõtted.
Väärtuslikud maastikuelemendid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muratsi mõisa varemed ja park;
Lilbi küla sumbjas külastruktuur;
Sikassaare mõisa park;
Sikassaare polder;
Kellamägi;
Nasva aleviku vanem osa;
Mändjala kämping;
nn. Marienthali park;
nn. Roosi dendropark Kuressaares Tuule tänaval.
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JOONIS 13 : Väärtuslikud maastikuelemendid

Ruumilise arengu põhimõtted väärtuslikel maastikuelementidel ja nende kontaktvööndis:
•
•
•

3.3.1

väärtuslikud maastikuelemendid säilitavad oma senise maakasutusfunktsiooni;
maakasutustingimused väärtuslike maastikuelementide kontaktvööndis määratakse detailplaneeringutega;
piirkondade identiteedi tugevadamiseks tuleb väärtuslikke maastikuelemente eksponeerida, korrastada,
vajadusel tähistada ja korraldada teavitustööd.

Muratsi mõisa varemed ja park

Muratsi mõisa peahoone varemed on hästi nähtavad Muratsi sadama teel sõitjale, kuna tee läbib endist mõisasüdant
otse peahoone varemete ja tiigi vahelt. Mõisa hoonetest on säilinud vaid kelder, peahoone koos võimsa
mantelkorstnaga on varemetes ja kõrvalhoonetest vaid kivide read. Park on metsistunud, kuid seal on palju põlispuid ja
tiik.
20. sajandi algul tegutses mõisas Saaremaa suuremaid lubjakivitööstuseid, mis võib seletada veidraid pinnavorme
mõisa õuel. Muratsi mõisasüdame teeb eriti väärtuslikuks tema selge eristatavus ümbritsevast maastikust. Ümber
mõisasüdame on põllud, mis võimaldavad parki kõikidest külgedest vaadelda. Ümbritseavad põllud moodustavadki
Muratsi mõisasüdame kontaktvööndi, kus tuleb säilitada põllumajanduslik maakasutus. Parki väärtustavad ka kohalikud
elanikud, kes näeksid seda meeleldi korrastatud puhkekohana.
3.3.2

Lilbi küla sumbjas süda

Endise Kaarma-Suurvalla lõunaosa oli Saaremaa sumbja levikuga asulastiku tüüpiline näide, siia kuuluvad Upa, Kärdu,
Paimala, Vaivere ja Lilbi külad. Planeeringualale jäävatest on kõige paremini säilinud Lilbi küla keskuse õuede,
kiviaedade ja teede struktuur. Küla ei ole ka oluliselt ümbritsevatele aladele laiali valgunud. Küla kontaktvööndiks on
idasuunalt põllud ja pärandkooslused, mille senist põllumajanduslikku kasutust tuleb jätkata. Läänesuunalt piirab küla
kultuurina rajatud männik, kuhu ehitamine ei varjaks vaateid külale.
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3.3.3

Sikassaare mõisa park

Sikassaare mõisa peahoone, osa kõrvalhooneid ja pargis olev monument on kultuurimälestisena riikliku kaitse all,
mõisa park aga mitte. Mõisasüdame esteetilist väärtust on tugevasti rikkunud sinna nõukogude perioodil rajatud
tootmisala. Park oma alleede ja tiikidega on siiski säilinud, allee lõpust avaneb tore vaade Põduste jõele ja luhale. Pargi
puistu on küll tugevasti võsastunud ja täis kasvanud, kuid taastatav. Pargi kontaktvööndiks on seda lõuna suunalt piirav
põld, mille hoonestamist peab vältima. Põhjast ja idast parandaks koha miljööd ainult nõukogude perioodil olevate
hoonete lammutamine, mis on ebareaalne. Küll saaks tootmisala korrastada ja lammutada ebavajalikud ehitised.
3.3.4

Sikassaare polder

Tüüpiline polder on mere või mõne muu veekogu üleujutuste eest kaitstud ja kuivendatud ala, mis enamasti asub
naaberveekogust madalamal. 142 ha suurune Sikassaare polder on rajatud endise Sikassaare lahe ehk järve kohale,
mille kuivendamine oli võimalik vaid vee ära pumpamisega Kudjape peakraavi ja sealt edasi Põduste jõkke. Kui
pumbad ei tööta, moodustub poldrist tore veekogu, mis meelitab kohale palju rändel olevaid veelinde, nagu ka 2010.
aasta kevadel. Polder omab väärtust kui huvitav vesirajatis linna vahetus läheduses, see on üks kahest Saaremaale
rajatud poldrist ja ainuke seni töötav süsteem mis on Kuressaare linna sad
3.3.5

Kellamägi

Kohanimi Kellamägi viitab mäele. Mäe olemasolu võib eemalt vaadates kõrghaljastuse tõttu märkamatuks jääda,
tegelikkuses on Kuressaaret ümbritseva tasase ala kontekstis tegemist tõepoolest mäega, mille suhteline kõrgus on
kuni 6 meetrit. Legendi12 järgi on paik saanud nime mäe otsas olnud kellast. Kellamäe mõisnik rajas mäele pargi, mis
enne II maailmasõda olnud küla kooskäimiskohaks13. Nõukogude ajal park lagastati motokrossi sõitmisega ja mäge on
rikutud kaevandamisega. Siiski on tegemist potentsiaalselt atraktiivse kohaga, mis õige hoolduse korral võiks oma
endisest väärtusest palju tagasi saada. Park tuleb hoida hoonestamata ja avalikus kasutuses.
3.3.6

Nasva aleviku vanem osa

Nasva alevik tekkis alles 19. sajandi alguses jõe ja postimaantee ristumiskohale kalarandade juurde. Küla asustus oli
algselt koondunud silla ümber, hiljem arenes piki maanteed. Nii on kujunenud Saaremaal suhteliselt ebatüüpiline
tänavküla, kus elamud paiknevad kahel pool teed korrapäraste ridadena. Vaid viimaste aastate uusehitiste paigutuses
küla idaosas ei ole kahjuks vana ehitusjoont enam järgitud. Küla miljööväärtuse säilitamiseks tuleb vähemalt maantee
ääres hoida vana ehitusjoont ning säilitada jõesadama sihtotstarbeline kasutus.
3.3.7

Mändjala kämping

Mändjala kämpingu osas on Lilian Hansari poolt tehtud ettepanek võtta see arhitektuurimälestiste ansamblina kaitse
alla14. 1973.—1979. aastatel rajatud kämpingu hoonetest eanmik on säilitanud oma originaalkuju, materjalid ja detailid,
samuti kasutusfunktsiooni. Kämping väärib riiklikku kaitset kui modernistliku puidust kämpinguarhitektuuri tervikliku
kompleksi näide. Hetkel kämping kaitse alla võetud ei ole. Kämpingu kontaktvööndis olev mets on hoonestamata ja
Kuressaare–Sääre maanteelt avanevad kämpingule vaated.

12

Kord pidanud Suur Tõll oma naise ja teiste lähemate sõbrade ja sugulastega sääl kohal eluaset, kus praegus Kellamäe mõisa seisab. Sääl
olnud ühe mäekingu otsas suur kell ülesse seatud. Naised olnud kodus ja talitanud majaasju, mehed käinud väljas eluülespidamise eest
hoolitsemas. Kui midagi häda ähvardamas, hakanud naised kella tõmbama. Kord tulnud vaenlane Vaivere poolt ja hakanud Tõllu kodut rüüstama.
Naised hakand ka kohe kella tõmbama, aga Tõll olnud säält mõned verstad eemal ühe mäekingu otsas nii sügavasse unesse vajunud, et
kellalöömist kohe ei kuulnud. Kui ta viimaks ärkanud, olnud naised oma jõuga juba vaenlase minema kihutanud. Tõll ajanud ennast püsti,
hõõrunud silmi ja hüüdnud: “Oh sina viimane unemägi, ei ma sinu peale iialgi enam magama heida, keegi ei pea sinu peal rahulikku und saama!”
Sellest saati saanud see küla Unemäe nime, mis nüüd Unimäeks on muutunud. Kellamäe ligidale asus hiljem ilus mõisa, mis Kellamäe mõisaks
sellest ajast hüütakse. Räägitakse, et Unimäe külas ei pidavat rahval iialgi õiget unerahu olema. Kas see Tõllu needmisest tulnud, selle eest ei tea
vastutada. Kärla — K. Loiken (1927). http://www.folklore.ee/rl/folkte/myte/olev/32.html
13 http://meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=35153&selyear=2010&selmonth=3
14 20. sajandi arhitektuuri inventeerimine Saare maakonnas. L. Hansar, 2008.
http://muinas.struktuur.ee/projektid/failid/Saaremaa1.pdf
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3.3.8

nn. Marienthali park

Park on rajatud kunagise Marientali villa juurde. Pargi peamine väärtus on mitmed põlispuud, mis ilmestavad Marientali
elamukvartalit.
3.3.9

nn. Roosi dendropark Kuressaares Tuule tänaval

Tuule tänava merepoolsesse külge on istutatud sadakond erinevat liiki puid-põõsaid. Kuna pargi kontaktvöönd on
hoonestamata, on see ka igast küljest hästi vaadeldav. Dendropargi kontaktvöönd tuleb ka edaspidi säilitada
hoonestamata.

3.4

Ilusad teelõigud

Ilusad teelõigud on üldjuhul seotud neilt avanevate vaadetega ja piirnevate maastikega, kuid tee võib ka ise olla
väärtus, nt ajaloolised alleedega ääristatud või munakiviteed. Teede puhul väärtustatakse seda, kui need on reljeefi
õgvendamata ja ajaloolist kulgemist järgivad, vaheldusrikkad ja vaateelamusi pakkuvad jmt. Ilusate teelõikude
määratlemisega ühisplaneeringus ei reguleerita teede elementide projekteerimist ja tegevusi teekaitsevööndis.
Teemaga juhitakse tähelepanu keskkonnaväärtuste säilimisele, teelt avanevate vaadete avamiseks või hoidmiseks.
Ilusad teelõigud:
•
•
•
•
•
•

Kuressaare-Sääre teel Nasva-Keskranna teelõik;
teelõik Kuressaare ringteel Suur- ja Linnulahe vahel;
Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteel Upa-Kuressaare teelõik;
Teelõik Muratsi sadama teel Muratsi mõisapargi ja Muratsi sadama vahel;
Tahula-Vaivere teel Praakli-Vaivere teelõik;
Kellamäe munakivitee

JOONIS 14 : Ilusad teelõigud

Ilusate teelõikude ruumilise arengu põhimõtted:
• teede projektlahenduste tuleks tähelepanu pöörata maastikukujundusele, vajadusel kõrghaljastuse
säilitamisele ja uue planeerimisele;
• maakasutuspõhimõtted ühisplaneeringus on kavandatud lähtuvalt ilusate teelõikude iseloomust tingitud
asjaoludest (hoonestuse kaugus teest, ehitusalad jms).
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3.4.1

Kuressaare–Sääre teel Nasva–Keskranna teelõik

Teelõigu väärtuseks on esmalt pea kogu ulatuses sirge Nasva „tänavküla“, kus kahel pool teed paiknevad korrapäraste
ridadena elamud koos nende ees olevate aedade ja hekkidega ning üle Nasva jõe silla sõit. Edasi järgnevate Mändjala
ja Keskranna väärtuseks on hoonestatud alade vahel veel hoonestamata metsaala. Edaspidi tuleb hoida maantee
kaitsevööndi ulatus hoonestamata. Mändjala ja Nasva aleviku piiril, kus vaateid merele varjab võsa ja kitsas puistu,
võiks vaateid merele avada. Mujal on mets vaadete avamiseks liiga laia ala hõlmav või takistavad seda
looduskaitselised piirangud.
3.4.2

Teelõik Kuressaare ringteel Suur- ja Linnulahe vahel

Teelõik kulgeb kahe lahe vahel ja on atraktiivne kohati veekogudele avanevate vaadete tõttu. Linnulahe suunas on
vaateid juba avatud ja seda tuleks jätkata. Suurlahe pool palistab teed kultuurina rajatud männik, mida võiks kitsamates
kohtades samuti hõrendada.
3.4.3

Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteel teelõik Upa–Kuressaare

Erinevalt paljudest teistest Eesti linnadest ei hakka Kuressaarele lähenedes silma tootmis- või laohooned, vaid kase- ja
pajualleed, mets ja heinamaad. Saaremaa peamagistraal on samal kohal olnud juba aegade algusest, tegemist on
seega ajaloolise teega. Kõige olulisem on säilitada teed palistavad alleed ja puudetukad ka tulevikus. Kohati on
alleedes “augud”, seal tuleb alleed täiendada ja vajadusel haiged puud asendada sama liiki puudega. Teest idapool on
hoonestamist takistanud ja takistavad ehitusgeoloogilised tingimused, kuna tegemist on endise järvega ja seega
madala alaga, kus kõrgused on kohati vaid 3,5 m ümp. Kuna maaparandussüsteem enam ei toimi ja ala on madalam
kui ümbritsevad alad, on see üha pikemat aega kevadeti üleujutatav. Teest läände jääv mets tuleks võimalusel säilitada
tee kaitsevööndi ulatuses ja hoonestuse kõrgus ei tohi ületada metsa kõrgust, sel juhul säilib teelõigu praegune üldilme
ka tulevikus.
Upa küla ja Kuressaare linna vaheline ala on seni suures osas hoonestamata, kuid vastav huvi on maanteega
piirnevate kinnistute omanikel olemas. Maanteest ida pool tuleb võimalikel arendajatel arvestada üleujutusohuga ning
ebasoodsate ehitusgeoloogiliste tingimustega. Maanteest lääne pool oleva metsa puhul on oluline teada, et
maatulundusmaa juhtotstarve ei pruugi tagada vaateid ja maastikupilti. Metsakorralduskava lageraiete eest ei kaitse,
küll aga kõrghaljastuse säilitamise kohustus läbi detailplaneeringu.
3.4.4

Teelõik Muratsi sadama teel Muratsi mõisa pargi ja Muratsi sadama vahel

Teelõigu väärtuseks on suur vaheldusrikkus. Lühikesel 2–3 km pikkusel lõigul avanevad vaated mõisapargile, üle
põldude külale ja tammikule, küla ajaloolisele osale ja lõpuks merele. Ainukeseks “tõrvatilgaks” on teeäärse farmi
korrastamata ümbrus. Vaadete säilitamiseks on olulisim hoiduda teeäärsete põldude hoonestamisest.
3.4.5

Tahula–Vaivere teel teelõik Paimala–Vaivere

Vaivere on ajalooline sumbja tuumikuga küla ja see avaneb ka külast läbi sõites. Külas on küll erinevatest ajajärkudest
hoonestust, kuid üldstruktuur on säilinud. Tee kulgeb kiviaedade vahel ja õuedesse avanevad vaated loovad ehtsa
külamiljöö. Vaateid kahjustavaks võiks olla ebasobivate või liiga kõrgete aedade rajamine ja vaadete sulgemine
hoonetega.
3.4.6

Kellamäe munakivitee

Munakivitee on säilinud fragment kunagisest Kuressaare–Kihelkonna maanteest. Enamik Saare maakonnas olevatest
munakiviteedest on võetud kultuurimälestisena kaitse alla, Kellamäe fragment mitte. Tee on võsa tõttu varasemalt
suuresti möödasõitjatele märkamata jäänud. Teed võiks rohkem eksponeerida, paigaldades näiteks vastava viida. Koos
põlispuudega kaunistab tee Kihelkonna poolt Kuressaarde sissesõitu.

29
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering

3.5

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala

Kultuuriväärtuste riiklikku registrisse kinnismälestisena kantud Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27011)
hõlmab Kuressaare linnust koos lossipargiga, ajaloolist linnasüdamikku ja seda ümbritsevaid ajalooliselt,
arhitektuuriliselt ja arheoloogiliselt väärtuslikke piirkondi. Muinsuskaitseala ümbritseb kaitsevöönd.
Muinsuskaitseala eesmärk on muinsuskaitseala kui ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku terviku ja
muinsuskaitseala kujundavate ehitiste, plaanistruktuuri, kultuurkihi, maastikuelementide, miljöölise eripära ning
muinsuskaitsealale avanevate kaug- ja sisevaadete säilitamine.
Igal aastal hävineb vanalinna muinsuskaitsealal kümneid hooneid. Põhjuseks võib olla ükskõiksus, teadmatus, kuid ka
pahatahtlik tegevusetus. Ajalooliselt väljakujunenud linnaehituslik tervik on saavutanud taseme, kus edasine ajalooliste
hoonete kadumine põhjustaks olulist kahju kogu piirkonna omapärale. Olukorras kus ehitustehnilise teabe ja vahendite
tase hoonete renoveerimisel on aastatega tunduvalt tõusnud, on otstarbekas igat lammutussoovi kaaluda senisest
põhjalikumalt ja suurem osa taotlustest jätta rahuldamata. Sellises olukorras muudab pahatahtlik tegevusetus hilisemad
renoveerimistööd kordades kulukamaks.
Planeerimisel ja projekteerimisel muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis juhindutakse:
•
•
•
•

muinsuskaitseseadusest
Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest (Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 220);
Kuressaare linna ehitusmäärusest (Kuressaare Linnavolikogu 17. juuni 2004. a määrus nr 18)
Muinsuskaitseameti ja Kuressaare linnavalitsuse poolt koostatud juhendmaterjalidest ja tingimustest.

Ruumilise arengu põhimõtted Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal:
•
•

•
•

3.6

ajaloolise hoonestuse lammutamine üldjuhul keelatud;
vanalinna muinsuskaitsealal toimub linnaruumi olulisel määral mõjutavate ehitiste (üldjuhul loetakse
niisugusteks uusehitised, mille ehitusalune pindala on suurem kui 100 m²) projekteerimine arhitektuurivõistluse
võitnud töö alusel;
hoonete fassaadivärvi uuendamine toimub linnavalitsuse poolt väljastatud hoone värvipassi alusel;
piirdeaedade, tänavakatete ulatuslikul renoveerimisel, kõnniteede ja aiataguste vormistamisel ka erainitsiatiivil
lähtutakse tänavaruumi kontseptsioonist ( Kuressaare LV 2010 ).

Kinnismälestised ühisplaneeringu alal

Vastavalt muinsuskaitseseadusele on kinnismälestiste kaitseks kehtestatud kaitsevööndi laius 50m mälestise
väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti. Mälestisi ümbritseva
kaitsevööndi mõte on tagada mälestiste säilimine ajalooliselt väljakujunenud maastikustruktuuris ja mälestist väärivas
keskkonnas.
Planeerimisel ja projekteerimisel mälestise kaitsevööndis juhindutakse muinsuskaitseseadusest.
Kinnismälestised on esitatud järgnevas tabelis. Eraldi on välja toodud arhitektuurimälestised, ajaloomälestised ja arvele
võetud kultuuriväärtused ning nende seisukord.
Kaardiandmetega
saab
tutvuda
Maa-Ameti
kultuuriväärtuste
kaardirakenduses
aadressil:
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis või käesoleva ühisplaneeringu kaardirakenduses Kuressaare linna koduleheküljel.
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Kuressaare linn
Nr
Mälestise nimi
20858
20859
20860

Kuressaare kaubahoovi ärihoone
Kuressaare suursild
Kuressaare põlluvahi maja

20861
20862
20863
20864

Kuressaare põlluvahi maja aia piirdemüür
Elamu Kuressaares Lootsi tn 14
Administratiivhoone Kuressaares Lossi tn 1
Kuressaare Nikolai kirik

20865

Kuressaare Nikolai kirikuaia piirdemüür
sepisväravaga
Elamu Kuressaares Lossi tn 6
Elamu Kuressaares Lossi tn 7
Kuressaare linnus
Kuressaare linnuse bastionid, raveliinid ja vallikraav
Kuressaare tuuleveski
Elamu Kuressaares Suur-Sadama tn 39
Kuressaare raekoda
Kuressaare vaekoda
Kuressaare kadettidekooli hoone
Kuressaare kohtuhoone
Kuressaare sadama kaubaaidad
Kuressaare Laurentiuse kirik
Haldushoone Kuressaares Ringtee 15 maht,
fassaadid ja fuajee

20866
20867
20868
20869
20870
20871
20872
20873
20874
20875
20876
27261
27291

Asukoht

Tüüp

Lühiülevaade seisukorrast

Kauba tn 2
Suuresilla tänav L2
August Kitzbergi
tänav L1
August Kitzbergi tn 2
Lootsi tn 14
Lossi tn 1
Lossi tn 8 // 10

arhit.
arhit.
arhit.

hoone hooldatud, kasutuses.
Seisukord rahuldav.

arhit.
arhit.
arhit.
arhit.

Lossi tn 8 // 10

arhit.

Lossi tn 6
Lossi tn 7
Lossihoov 1
Lossihoov 1
Pärna tn 19
Suur-Sadama tn 39
Tallinna tn 2
Tallinna tn 3
Tallinna tn 5
Tallinna tn 19
Väike-Sadama tn 10
Tallinna tn 13
Ringtee 15
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arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.

Seisukord halb.
Seisukord rahuldav.
Seisukord halb.
Seisukord hea. Kasutusel.
Seisukord rahuldav. Vajalikud välisfassaadide tööde jätkamine ning
interjööri restaureerimine.
Seisukord rahuldav.
Seisukord hea. Hoone kasutusel.
Seisukord rahuldav. Hoone kasutusel.
Seisukord hea. Kasutusel muuseumina.
Konserveerimistööd pooleli. Seisukord rahuldav.
Seisukord hea. Kasutusel kohvikuna.
Seisukord avariiline.
Seisukord hea. Kasutusel.
Seisukord hea. Kasutusel.
Seisukord rahuldav. Hoone kasutusel turuhoonena.
Seisukord hea. Hoone kasutusel.
Seisukord halb. Hoonet ei kasutata.
Siseruumide remonttööd pooleli. Seisukord hea.
Seisukord rahuldav. Hoonet ei kasutata.

4110

Kuressaare linnakooli hoone

Garnisoni tn 16

ajal.

Seisukord halb. Hoone amortiseerunud, krohv tagafassaadil irdunud.
Hoone kasutusel.
Seisukord hea.
Seisukord hea.
Seisukord hea. Hoone koolina kasutusel.
Seisukord rahuldav. Kasutusel muuseumina.
Seisukord hea.

4111
4112
4113
4114
27157

Terroriohvrite ühishaud
II maailmasõjas hukkunute ühishaud
Kuressaare linnakooli hoone
Maja, kus elas Johannes Aavik
Vabadussõja mälestussammas

Kalda pst 1
Lossihoov 1
Suur-Põllu tn 4
Vallimaa tn 7
Lossi tänav //
Tallinna tänav

ajal.
ajal.
ajal.
ajal.
ajal.

Kohtu tn 15
Lootsi tn 21
Roomassaare tee
10a
Roomassaare tee
10a
Roomassaare tee 7

ajal.
ajal.
arhit.

arhit.

Seisukord hea.
Seisukord hea.

Kudjape küla, Kaarma vald
Nr
Mälestise nimi

Asukoht

Tüüp

Lühiülevaade seisukorrast.

4098

Kudjape küla

ajal.,arhi
t.

Seisukord halb. Kalmistu vana osa hauaplaadid ja tähised vajavad
restaureerimist.

Kudjape küla
Kudjape küla
Kudjape küla
Kudjape küla
Kudjape küla
Kudjape küla

arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.

Seisukord rahuldav.
Seisukord hea.
Seisukord rahuldav.
Seisukord hea.
Seisukord hea.
Seisukord halb. Karniisid on lagunenud, raudbetooni armatuur
roostetab. Katusekate vajab värvimist.

Arvele võetud kultuuriväärtused
A30161
A30162

Kuressaare postkontori hoone Kohtu tn 15
Saaremaa Maahaigla

A28996

II maailmasõja Roomassaare kuulipildujadott 3

A28995
A28994

II maailmasõja Roomassaare kuulipildujadott 2
II maailmasõja Roomassaare kuulipildujadott 1

20808
20809
20810
20811
20812
20813

Kuressaare linnakalmistu (Kudjape kalmistu),
hauatähiste, piirdeaedade ja haljastusega
Kudjape kalmistu piirdemüür väravatega
Kudjape kalmistu Buxhoevdeni kabel 1
Kudjape kalmistu Buxhoevdeni kabel 2
Kudjape kalmistu Nolckeni kabel
Kudjape kalmistu Schmidti kabel
Kudjape kalmistu Wildenbergi kabel

Seisukord on avariiline. Osaliselt on katus sisse vajunud.
Seisukord hea.
Seisukord hea.

arhit.
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20814
20815

Kudjape kalmistu Grosswaldti kabel
Kudjape kalmistu kellatorn

Kudjape küla
Kudjape küla

arhit.
arhit.

Seisukord hea. Hooldatud.
Seisukord rahuldav, dolomiitplaadid viilul vajavad konserveerimist.

4099
4100
4101
4102
4103

II maailmasõjas hukkunute kalmistu
Johann Wilhelm Ludwig von Luce (1750-1842) haud
Jean Baptiste Holzmayeri (1839-1890) haud
Martin Georg Emil Körberi (1817-1893) haud
Aleksander Paldroki (1871-1944) haud

Kudjape küla
Kudjape küla
Kudjape küla
Kudjape küla
Kudjape küla

ajal.
ajal.
ajal.
ajal.
ajal.

Seisukord hea. Hooldatud.
Seisukord rahuldav.
Seisukord rahuldav.
Seisukord rahuldav.
Seisukord rahuldav.

Sikassaare küla, Kaarma vald
Nr
Mälestise nimi

Asukoht

Tüüp

Lühiülevaade seisukorrast.

20816
20817
20818
20819
20820
20821

Sikassaare mõisa peahoone
Sikassaare mõisa lõvifiguur 1
Sikassaare mõisa lõvifiguur 2
Sikassaare mõisa park
Sikassaare mõisa pargimonument
Sikassaare mõisa ait

Sikassaare küla, Mõisa
Sikassaare küla, Mõisa
Sikassaare küla, Mõisa
Sikassaare küla, Mõisa
Sikassaare küla, Mõisa
Sikassaare küla, Talli

arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.
arhit.

20822
20823

Sikassaare mõisa sepikoda
Sikassaare mõisa kelder

Sikassaare küla, Mõisa
Sikassaare küla, Mõisa

arhit.
arhit.

Seisukord halb. Hoonet ei kasutata.
Seisukord rahuldav.
Seisukord rahuldav.
Seisukord halb. Hooldamata.
Seisukord rahuldav.
Seisukord halb. Paekivisein tagafassaadil väljavajunud. Hoonet ei
kasutata.
Seisukord rahuldav. Hoonet ei kasutata.
Seisukord rahuldav. Keldrit ei kasutata.

Upa küla, Kaarma vald
Nr

Mälestise nimi

Asukoht

Tüüp

Lühiülevaade seisukorrast.

12270

Kultusekivi "Orjakivi"

Upa küla, Tiitsu

arheo.

Seisukord halb. Ümbrus hooldamata.

12269

Kivikalme

Upa küla, Tiitsu

arheo.

Seisukord halb. Ümbrus hooldamata.

12268

Kivikalme

Upa küla, Tiitsu

arheo.

Seisukord halb. Ümbrus hooldamata.

12267

Kivikalme

Upa küla, Tiitsu

arheo.

Seisukord halb. Ümbrus hooldamata.

12266

Kivikalme

Upa küla, Tiitsu

arheo.

Seisukord halb. Ümbrus hooldamata.
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3.7

Miljööväärtuslikud hoonestusalad Kuressaare linnas väljaspool vanalinna muinsuskaitseala
Miljööväärtuslik hoonestusala on linnaehituslikult tervikliku mahulise ja plaanistruktuuriga omapärane linnaosa
või kvartal.

Miljööväärtusliku hoonestusala kaitse eesmärgiks on väljakujunenud linnaehitusliku terviku ja seda kujundava plaani- ja
mahulise struktuuri, arhitektuuri- ja ehitustraditsioonide ning miljöölise eripära säilitamine.
Ühisplaneeringuga on miljööväärtuslike hoonestusaladena Kuressaares määratletud:
•
•
•
•
•

Tori ja Suur-Sadama tänava miljööväärtuslik hoonestusala,
Suuresilla miljööväärtuslik hoonestusala,
Vanema aedlinna miljööväärtuslik hoonestusala,
Uuema aedlinna miljööväärtuslik hoonestusala,
Ida-Niidu korterelamute miljööväärtuslik hoonestusala.

Kui Tori- ja Suur-Sadama tänava, Suuresilla ja Ida-Niidu korterelamute miljööväärtuslike hoonestusalade puhul on tegu
ajastule iseloomuliku tervikliku struktuuriga, siis aedlinna puhul välja toodud miljööväärtuslikud hoonestusgrupid
iseloomustavad valimina kogu aedlinna massiivi iseloomu.

Ruumilise arengu põhimõtted miljööväärtuslikel hoonestusaladel:
•
•

•

•
•
•

3.7.1

miljööväärtuslikule hoonestusalale on lubatud projekteerida ja ehitada sealsete linnaehituslike tavade ja
arhitektuuriga kokkusobivaid ehitisi;
projekteerimisel ja planeerimisel lähtutakse asukoha analüüsist. Üldjuhul esitab asukoha analüüsi
omavalitsusüksus, vajadusel planeerija. Asukoha analüüs sisaldab ehitustingimuste määratlemist, arvestades
piirkondlikke hoonestuspõhimõtteid: ehitusjoon, ehitusmahud, kaugused kinnistu piiridest ja iseloomulikud
viimistlusmaterjalid;
ehitusloa taotlemiseks esitatud projekti koosseisus peab olema vastavalt projekteerimistingimustele
lahendatud akende, uste ja muude fassaade kujundavate detailide ebastandardsed sõlmed, samuti antud
fassaadide värvilahendus;
hoonete fassaadivärvi uuendamine toimub linnavalitsuse planeerimisosakonna poolt väljastatud hoone
värvipassi alusel;
piirdeaedade rajamisel lähtutakse piirdeaedade kontseptsioonist ( Kuressaare LV 2010 );
kõik tööd hoonete ja piirdeaedadega tuleb kooskõlastada Kuressaare linnavalitsusega.

Tori ja Suur-Sadama miljööväärtuslik hoonestusala

Põduste jõe suudmes asuv Tori eeslinn kujunes välja seoses ühendustee rajamisega linnast Sõrve suunas. 1794.
aastast pärineb Tori linnaosa planeering, milles kahe tänava (Mere ja Lootsi) vahele jääv ala jagati reeglipärasteks
väikesteks kruntideks, majad paiknesid tänavajoonel tihedalt üksteise kõrval, tihti otsaga tänava poole. Originaalsel
kujul hooneid on vähe, kuid säilinud on vana planeerimisstruktuur.
Suur-Sadama tänav on osaliselt kujunenud linna esimeses kasvuringis, pikenenud 19. sajandi I poolel kui linna Tori
eeslinna ja sadamaga ühendav tänav.
Tüüpiline elamu põhiplaan oli keskse mantelkorstnaga köök, mille ümber paiknes neli tuba. Piirkonnas paiknevad
vanimad, 18. saj lõpust pärinevad puitelamute näidised Suur-Sadama 39 ja Lootsi tn 14.
Seoses kuurordipiirkonna arenguga 19. saj II poolel kandusid suvituslinna mõjutused osaliselt ka Tori linnaossa ja SuurSadama tänava piirkonda. Hooned on lihtsa põhiplaaniga, leidub väärtuslikke profileeritud puitdetaile, sepisdetaile.
Piirdeaiad on valdavalt puidust: puitlipp- ja plankaiad. Üldiselt on kaunistused äärelinlikult tagasihoidlikud.
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3.7.2

Suuresilla miljööväärtuslik hoonestusala

Suursild paikneb vanal, osaliselt algsena säilinud maanteel, mis ühendas Kuressaaret ilmselt juba kindluse rajamise
ajal 14. sajandil Lääne-Saaremaaga. Arhitektuurimälestisena kaitse all olev Suursild on Eesti pikimaid kivisildu (105 m).
Algselt 12-sildeline kaarvõlvsild on ehitatud 1813. aastal samas asunud puitsilla asemele. Oluline element on sillale viiv
munakivitee, mis vajab säilitamist.
Silla lähedal on väike hoonetegrupp, mille rajamine sai alguse 19.–20. saj vahetusel. Tähelepanuväärseimad neist on
endised riidevärvimise töökoja hooned, mida kasutati veel 20. saj teisel poolel nende algsel otstarbel. Majade
arhitektuur ja metallist ning dolomiidist kujundusdetailid on ainulaadsed ja vajavad säilitamist. Miljööväärtusliku
hoonestusala eesmärgiks on ala sobiva hoonestuse, piirete ja haljastusega säilitada, et anda ajaloolisele sillale kohane
taust.
3.7.3

Vanema aedlinna miljööväärtuslik hoonestusala

Ravimuda kasutuselevõtt 19. saj keskel andis uue tõuke linna arengule, eeskätt linnapargi äärsele alale, misjärel
kandus areng linna ida- ja kaguossa – tekkisid Uus tn, Transvaali tn, Pärna tn, Uus- ja Vana-Roomasaare tänavad.
Tänavate üldilme on ebaühtlane, kuna tegemist on ajaloolise üleminekupiirkonnaga vanalinnast uutele
eramurajoonidele. Hoonete paiknemisrütm on mitmekesine, madalamad hooned paiknevad paar meetrit tänavajoonest
eemal, kõrgemad tagasiastega krundi sees ning abihooned ja õuemajad tagahoovis. Alale on tüüpilised kelp- või
viilkatusega hooned. Puitelamutel on originaalse kujundusega uksed ja aknad, verandad, lahtised rõdud, varikatused ja
ärkliaknad. Hooneid väärtustab oskuslik tisleri- ja sepatöö: profileeritud sarikaotsad ja katusekarniisid, akende ja uste
piirdelauad, saelõiketehnikas puitpits, sepistatud varikatused ja väikedetailid. Piireteks on valdavalt tänavajoonel
paiknevad puitlippaiad, mis on kohati kaunistatud erikujuliste lipiotstega ja profileeritud lattidega. Majade ees krundil
kasvavad põlispuud ja vabakujulised ilupõõsad.
3.7.4

Uuema aedlinna miljööväärtuslik hoonestusala

1934. a koostas arhitekt E. Lohk aedlinna planeerimiskava, mille väljaehitus on toimunud kuni 1970. aastateni.
Planeeringukohaselt rajatud tänavad kulgevad sirgelt ja kaarjalt ümber vanalinna, ühinedes orgaaniliselt põhja poole
jääva linnaosaga.
1950.–60. aastatel ehitatud alad (Piiri, Eha, Raudtee, Ida, Roopa) on hoonestatud tüüpprojektide alusel viilkatustega
puit- ja kivieramutega, mis moodustavad tänavapildis kindla rütmiga mustri: põhihooned paiknevad tänavast üldjuhul 5
m kaugusel, abihooned tagasiastega krundi sees. Krunte piiravad tänava poolt kujundatud hekid ja lihtsa kujundusega
puitlipp- või lattaiad, majade ees on iluaiad, taga juur- ja puuviljaaiad.
1970. aastatel muutus elamuehituses uueks stiiliks nn uusfunktsionalism (Uus-Karja, Raja, Ida, Ristiku, Pihtla tee).
Tooni annavad põhiliselt silikaattellistest või krohvitud lame- või madala kaldkatusega kuupjad hoonemahud, mis on
avarate klaasipindadega. Piiretena levis rohkem horisontaalne puitlatt, silikaatkivipostid, hekkidega võrkpiirded;
haljastuses leidus uusi liike ja vorme, sh pügatud vorme.
3.7.5

Ida-Niidu korterelamute miljööväärtuslik hoonestusala

1984. a koostati arhitekt I. Raua poolt “Eesti Projektis” esmakordselt terviklik planeerimisprojekt Ida-Niidu
suurelamurajooni ehitamiseks. Tegemist on Kuressaare ainsa kavandatud sektsioonelamute alaga, mis on peaaegu
terviklikult välja ehitatud. Siin jätkatakse Kuressaare pereelamute linnaosas kasutatud kaarjat tänavate kulgu. Tänavad
ja kvartalid on hoonestatud perimetraalselt. Väikseid kvartaleid ümbritsevad elamud asetsevad nii, et nende vahele
jäävad sisehoovid, kuhu on kavandatud laste mänguväljakud, pesu kuivatamise varjualused ja muud väikevormid.
Hoonestuse välisviimistlus ja värvitoonid on ühtlustatud, rõhutades ala terviklikkust.
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3.8

Avalik ruum

Avalikku ruumi tajume igapäevaselt, kasutades loodud puhkevõimalusi terviseradadel ja jalgrattateedel, veetes aega
supelrannas või tänavakohvikus. Paremini läheb äridel ja teenindusettevõtetel, kes on avaliku ruumi suhtes paremal
positsioonil: spa-hotellid peatänaval ja Tori abajas, kaubanduskeskused parema juurdepääsuga liiklussõlmedes.
Avaliku ruumi käsitlus väljaspool linna piire – loodusmaastikud ja avatud mererannad – on sageli ainupõhjuseks, miks
kolitakse linnalähedastesse asumitesse.
Avalik ruum on avalik huvi.
3.8.1

Piirkondlikud keskused

Kuressaare linna ümbruse elanikud tarbivad valdava osa igapäevastest teenustest Kuressaare linnas. Keskväljaku kui
ajaloolise linnasüdame kõrval on täheldatav funktsioonide hajumine ning mõningane kontsentreerumine uutesse
logistiliselt sobivamatesse kohtadesse.

JOONIS 15 : Piirkondlikud keskused on koondunud valdavalt Kuressaare linna. 1 Keskväljak; 2 Tallinna ja Talli tänava ümbrus; 3 Teised
piirkondlikud keskused. Linna lähiümbruse asulates planeeringualal kõigi eelduste kohaselt piirkondlikke tõmbekeskusi ei teki.

Piirkond Talli tänava, linna peatänava Tallinna tänava ja Juhan Smuuli tänava ristmiku piirkonnas, Raudtee tänava
läbimurde rajamise korral linna nn sisemise ringtee ääres on mugav autokasutajale kuid ka jalgsi või jalgrattaga
liikujale. Ühel pool paikneb suurima elaniketihedusega Smuuli elurajoon, teisel pool Ida-Niidu linnaosa ja
aedlinnamassiiv.
Teiste piirkondlike keskustena saab nimetada Tooma kaupluse ja Säästumarketi piirkonda Smuulis ja Auriga
kaubanduskeskust linna ringteel. Keskuse tunnuseid on küll enam Aurigal, kuid olulist ruumilist tähtsust linna arengu
seisukohalt – tugeva piirkondliku keskuse teket – ei saa täheldada kummagi puhul. Pihtla tee piirkonnas ja Tuulte
Roosis linnast väljasõidul ei ole tajutavat piirkondlikku keskust kujunenud ja ühisplaneeringuga ette nähtud.
Funktsioonide hajumisega uutesse tõmbepunktidesse on kesklinna kõrval langenud ka keskuspunktide vahealade roll.
Kui seni kehtinud Kuressaare linna üldplaneeringus nähti soovitusliku ärimaa tsoonina Tallinna tänava äärset ala
tervikuna, siis käesoleva ühisplaneeringuga hoitakse piirkondlikke keskusi kompaktsena, nähes ette kesklinna ja teiste
kujunevate keskuste tugevdamise funktsioonide hajutamise asemel.
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Kuigi kaubanduspindade rajamist saab käsitleda arenguna, on linnaehituslikult oluline mõista, et uute äripindadega ei
kaasne tingimata rohkem ettevõtlust. Reeglina on kaotajaks mõlemad pooled – alatäitunud uued äripinnad ja tühjaks
valguv linnasüda.

Ruumilise arengu põhimõtted piirkondlike keskuste jätkusuutlikuks arenguks:
•
•
•
•
•
•

3.8.2

parkimisvõimaluste tuntav parendamine keskväljaku piirkonnas;
Keskväljaku rekonstrueerimine jalakäijate alaks ja ühendamine turuplatsiga;
turuplatsi ja seda ümbritseva kvartali avamine sarnaselt Ferrumi, Rae poe ja Kultuurikeskuse vahelisele alale
väljaku vastasküljel;
kesklinna ettevõtete kaardistamine, viidastamine ja turustamine ühise nimetaja all, koostöö koordineerimine;
kaubandus-teenindusettevõtete, mis funktsioonilt ei sobitu ajaloolisse linnasüdamesse, eelistamine Tallinna ja
Talli tänava piirkonda linna äärealade asemel;
ringtee piirkonnas eelistada väikese külastajate arvuga ettevõtteid, vältida täiendavate kaubandus-teenindus
funktsioonide väljavalgumist linna äärealadele.

Rekreatsiooni väärtusega avalik ruum

Kuressaare on roheline linn. Linna 15 km² suurusest pindalast (moodustavad metsad ja pargid 197 ha, haljasalad 74 ha
ning aiad ja hoovid 271 ha. Haljasmaid on Kuressaares 725 ha, s.o 48,5% kogu linna pindalast. Linna tänavate
kogupikkus on 75,8 km, millele lisandub 22 km kergliiklus- ja pargiteid. Et enamus aktiivselt kasutuses olevast avalikust
ruumist nõuab hooldust, tuleb arvestada, et iga ettepanekuga uute haljastute loomiseks suureneb kulu hooldusele.
Planeeringulahenduses on küll ette nähtud võimalused uute puhkeotstarbeliste maade kasutuselevõtuks tulevikus, kuid
eeldusel, et kaasatakse erakapitali või kui maade kasutuselevõtuga kaasneb oluline kaudne tulu piirkonna ruumilisele
kvaliteedile – puhkeala tõstab oluliselt rekreatsioonivõimalusi ja reaalselt on olemas potentsiaalne kasutajaskond,
tõuseb kinnisvara väärtus jms.
Linnalähedased looduskaunid kohad on sageli küllalt kõrge kasutatavusega. Nii linnakodanikud kui ka külade elanikud
kasutavad mererandu, metsi ja vaikseid rannateid puhkeotstarbel. Sellise abstraktse avaliku ruumi kasutamisel
lähtutakse vastavatest põhimõtetest, mida võib kokkuvõtvalt nimetada igameheõiguseks15.
Puhkeotstarbelise maa juhtotstarve on antud järgmistele aladele:
•
•
•
•
•
•
•

Kuressaare linna puhkeala lossipargis ja Raiekivi säärel;
Kuressaare tervisepark, Musumänniku ja Kudjape terviserajad;
Saare Golfi golfiväljak;
laste mänguväljakud ja skatepargid;
eraldiseisvad staadionid ja spordiväljakud;
sihipäraselt rajatud haljastud linnas;
Mändjala-Keskranna puhkeala.

Perspektiivse puhkeotstarbelise maana on planeeringus reserveeritud:
•
•
•
•

Põduste jõe, Kihelkonna maantee ja Ringtee vaheline ala;
Saare Golfi golfiväljaku perspektiivne laiendus Lahe teest põhjas;
Ida-Niidu elurajooni ja Marientali tee vaheline haljasala;
nn. Marienthali park;

15

Igameheõigus on reeglite ja heade tavade kogum, kuidas looduses käituda, kus käia ning kus mitte. Enamikul riigimaadest tohib
viibida ööpäev läbi, eramaadel päikesetõusust loojanguni ja kui omanik on kinnistu selgelt tähistades piiranud, vaid omaniku loal.
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•
•
•
•
•
•

puhkeotstarbeline ala endise lennuraja pikendusel Roomassaare poolsaarel;
Kellamäe mõisa park;
Nasva jõe suudme parem kallas;
Pärna maaüksus Muratsi poolsaarel;
alad Mõisakülas (maakasutuskaardil);
Suurlahe äärne ala Kallaku oja piirkonnas.

Selgelt suurim reserveeritud aladest on Põduste jõe, Kihelkonna maantee ja Ringtee vaheline ala Kuressaare linna
loodeosas. Vaatamata rasketele looduslikele tingimustele alal, on tegu kasutamata potentsiaaliga. Kui seni on
puhkealasid arendatud valdavalt linna merega piirnevas lõunaosas, siis läheduses asuva Smuuli linnaosa näol on tegu
Kuressaares kõrgeima asustustihedusega piirkonnaga, millel läheduses seni eesmärgipäraselt rajatud puhkealasid ei
ole. Ala kasutuselevõtt väärtustaks ka sealpaiknevaid miljööväärtusi – muinsuskaitsealune Suursild munakiviteega,
endisaegsed värvitehase hooned, vana lihakombinaat jpm.
Ida-Niidu elurajooni ja Marientali tee vaheline haljasala on valdavalt kõrghaljastusega looduslikult nägus piirkond.
Marientali tee äärset ala läbiva jalgrattatee rajamise järel on piirkond üha aktiivsemat kasutamist leidnud just
rekreatsioonieesmärkidel.

Ruumilise arengu põhimõtted rekreatsiooniväärtusega avaliku ruumi haldamisel ja laiendamisel:
•
•
•

uue rekreatsiooniväärtusega avaliku ruumi kasutuselevõtt toimub eeldusel, et kaasatakse erakapitali või
maade kasutuselevõtuga kaasneb oluline kaudne tulu piirkonna ruumilisele kvaliteedile;
avaliku ruumi arendamisel lähtutakse esteetikast ja funktsionaalsusest;
keskendutakse avaliku ruumi sidususe ja terviklikkuse parendamisele;
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3.9

Rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine.

JOONIS 16 : Rohevõrgustiku moodustavad tugialad ja neid ühendav võrgustik ning astmelauad.

Roheline võrgustik – planeerimisalane mõiste, mis funktsionaalselt täiendab kaitsealade võrgustikku, ühendades need
looduslike aladega ühtseks terviklikuks süsteemiks. Võrgustiku moodustavad ümbritsevatest aladest kõrgema
loodusliku väärtusega ja/või intensiivse majandustegevuse suhtes tundlikud alad.
Roheline võrgustik on ökoloogiline infrastruktuur, mis koosneb tugialadest ning neid ühendavatest koridoridest.
Tugialadel asuvad olulised elupaigad ja kasvukohad ning koridorid võimaldavad liikuda erinevatel liikidel ühelt tugialalt
teisele. Tugialadele on omane massiivsus, kompaktsus ja loodus(kaitseline) väärtus, koridorid seovad omakorda
tugialad tervikuks, tagades liikide leviku. Koridorideks on enamasti maastiku joonelemendid – veekogude kaldaribad,
samuti omavahel ühendatud metsaosad ja metsasaared (nn astmelauad).
Roheline võrgustik täiendab olemasolevat kaitse- ja hoiualade võrgustikku. Lisaks kaitse- ja hoiualadele moodustavad
planeeringualal rohelise võrgustiku suuremat loodusväärtust omavad alad (tugialad) ja neid ühendavad koridorid ning
astmelauad.
Kuigi planeeringuala on ca 75% ulatuses looduslikus seisundis ja ca 45% ulatuses metsa all, ei ole see kõik ühtviisi
väärtuslik. Teatud aladel on väärtused selgelt koondunud, paremini säilinud, elanike poolt hinnatud, tegemist on antud
piirkonnale iseloomulike või vastupidi – haruldaste – kooslustega, väärtusi on kajastatud riiklikes inventuurides vmt.
Planeeringualal moodustavad rohelise võrgustiku tugialad järgmised piirkonnad ja kooslused:
•
•

•

heitlehised metsad vastavalt Corine maakattetüüpidele, suur osa neist on tammikud ja endised puisniidud, mis
on iseloomulikud just Lõuna-Saaremaale, kuid haruldased Eesti kontekstis;
vanad mõisapargid – Kellamäe, Muratsi ja Sikassaare – vanade puudega pargid on nagu “oaasid kõrbes” ja
mitmekesisuse seisukohast väga olulised. Kui valdavalt on planeeringualal suhteliselt noored metsad, siis
parkides on üle 100 aasta vanuseid puid;
Eestimaa Looduse Fondi Natura inventuuriga arvele võetud metsad.
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Rohelise võrgustiku koridorideks ühisplaneeringualal on:
•
•

mererand ja vooluveekogude kaldad piiranguvööndi ulatuses (v.a kompaktselt hoonestatud aladel);
ulukite liikumisteed;

•

kohtades, kus võrgustiku sidusus peale loodusväärtusega alade ja koridoride valikut jäi siiski nõrgaks, on seda
täiendatud metsatukkade või muude looduslikus seisundis aladega ehk nn astmelaudadega;

•

Kuressaare linnas, Kudjape alevikus ja Nasva alevikus aitavad rohelise võrgustiku toimimisele kaasa lokaalse
tasandi rohestruktuurid. Nendeks on kõik looduslikud ja pool-looduslikud taimekooslused, olenemata liigilisest
koostisest või maakasutusest – nii avalikud haljasalad, eramute aiahaljastus kui ka nt jäätmaade võsa.

Ruumilise arengu põhimõtted rohevõrgustiku alal:
•
•
•

•
•
•

säilitada võrgustiku terviklikkus/sidusus, kus peamine roll on koridoridel;
säilitada tugialade (metsade) massiivsus, mis annab võrgustikule stabiilsuse, muutes ta vastupidavamaks
väliste muutuste suhtes;
vältida uute ehitiste, sh tehnilise infrastruktuuri ja teede rajamist rohelise võrgustiku aladele; küll on lubatud
ajalooliste talukohtade asustamine ning joonobjektide rajamine olemaolevatele trassidele (teed, elektriliinid
jmt);
ehitamine haljasmaa juhtotstarbega aladel rohevõrgustiku koridorides on lubatud Maakatastriseadus § 18
tingimustel vaid olemasolevate joonobjektide korral uusi juurdepääsuteid rajamata.
ranna ja kallaste kui koridoride sidususe tagamiseks säilitada võimalikult suures ulatuses seal asuvad
looduskooslused;
rohelise võrgustiku ala ei ole takistuseks kaevandamislubade taotlemisel ja väljaandmisel õigusaktidega
sätestatud korras ja tingimustel.
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3.10

Põllumajanduslik maakasutus

Eesti hajusa asustuse ja kultuurmaastike üheks alalhoidjaks on põllumajandus, mis on orienteeritud kasvaval määral
ökoloogiliselt puhta tootmise suunas.16

JOONIS 17 : Toetuskõlbuliku ja väärtusliku (boniteet 35+) põllumaa paiknemine planeeringualal.

Väärtuslikeks põllumaadeks Saare maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust
keskkonnatingimused“ on määratud põllumassiivid Saare maakonnas, kus mulla boniteet on vähemalt 35.

suunavad

Mulla boniteet e viljakus – mulla spetsiifiline tunnus ja omadus, mille poolest ta erineb viljatust kivimist. Viljakaks
peetakse sellist mulda, mis on sobiv kultuurtaimede kasvatamiseks ning kindlustab nende küllalt suure saagi. Mida
kõrgema boniteediga mullastik, seda produktiivsem ja sobivam kõigile põllukultuuridele. Eestis kõigub haritava maa
boniteet suurtes piirides. Haritava maa keskmine boniteet kõigub Eestis enamasti 35–50 piirides. Kõrgem on see KeskEestis (Järva, Viljandi,Jõgeva maakonnas), madalam Lääne- ja Kagu-Eestis.
Saare maakonna teemaplaneeringuga on väärtuslikele põllumaadele määratud järgmised kasutustingimused:
•
•
•
•

Väärtuslikke põllumaid üldjuhul ei hoonestata.
Kõrge viljelusväärtusega põllumaad tuleb võimalusel haritava maana kasutuses hoida.
Hoida maad avatuna (vältida võsa teket, niita), eriti maanteedega külgnevaid ja külade vahetus läheduses
asuvaid põlde.
Vältida põldude struktuuri lihtsustamist, säilitada metsatukad, üksikud puud, kiviaiad ja –vared.

Saaremaal, kus põldude boniteet on reeglina madal, on mõistlik hinnata põlde nende üldise kasutusväärtuse alusel,
arvestades ka nn toetuskõlbulikkust. Põllumaade majandamine on vajalik ka külamaastike ajalooliste, esteetiliste ja
looduslike väärtuste säilitamiseks.
Planeeringulahenduses on põllumajandusmaastik määratletud eelkõige toetuskõlbulikkuse põhjal. Planeeringukaardile
on kantud toetuskõlbulik põllumaa Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) Põllumassiivide registri
põhjal. Kaardil on kajastatud kogu toetuskõlbulik maa. Kuna Euroopa Liidu pindalapõhiste toetuste menetlemiseks
kohustuslik põllumajanduslike maade deklareerimine lõppes 2004. aastal ning põllumassiivide registrisse enam

16 Eesti 2030+ esialgsed seisukohad
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põllumajandusmaad juurde deklareerida ei saa, on planeeringuga võetud eesmärk planeeringualal hoida senist
põllumaa taset.
Planeeringualale jääb vaid 1086 ha toetuskõlbulikku põllumaad, mis on kõigest 10% kogu planeeritavast alast.
Kuna toetuskõlbulike põllumassiivide näol on tegu valdavalt kompaktsete kõlvikutega, on toetuskõlbulikel põllumaadel
üldjuhul välistatud igasugune ehitus- ja arendustegevus, võimaldamaks põllumaade probleemivaba majandamist ka
edaspidi. Näitena võimalikest konfliktidest võib tuua põllumajandusmaade majandamisega kaasneva müra või lõhna
häirivat mõju vahetusse naabrusesse rajatud elamutele.

3.11

Naabrusõigused ruumilise planeerimise kontekstis

Põhiseadusest tuleneb õigus omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Põhiseadusest tuleneb otseselt ka nõue
leida tasakaal omandiõiguse vaba teostamise ja avalike ehk üldiste huvide vahel.
Ehitusõigust võib käsitleda ühe isikule kuuluva õigusena. Selline ehitusõigus võib olla piiratud nii teiste isikute õigustega
kui ka avalike huvidega.
Naabrusõigused on kirjeldatud asjaõigusseaduses17. Seadus reguleerib naabrussuhted printsiibil “ela ise ja lase teistel
elada”, omavalitsusüksus ruumistruktuuri suunajana püüab leida tasakaalu naabrite õigustega arvestamisel järgmiste
põhimõtete kohaselt:

17

•

ehitis, sh kinnistu piirile rajatud ehitis, planeerida nii, et oleks tagatud vaba juurdepääs selle ning teiste vahetus
naabruses asuvate ehitiste remondiks, hoolduseks ja tulekahjude ning muude avariide ja õnnetuste
likvideerimiseks;

•

hoone fassaadi (põhimahu) paiknemisel tänavajoonel võivad hoone väljaulatuvad osad (trepid, keldriakende
valguskaevud, rõdud, karniisid) üldkasutatavale kõnniteele ulatuda selliselt, et oleks tagatud kõnnitee
normaalne kasutamine;

•

maja minimaalne kaugus naaberkrundi piirist peab üldjuhul olema vähemalt pool hoone piiripoolse osa
kõrgusest, kui naaberkruntide omanikud ei lepi kokku teisiti ja vajadusel rakendatakse tuleohutusalaseid
meetmeid või kui detailplaneering ei näe ette teisiti, lähtudes muuhulgas väljakujunenud hoonestustavadest
vaadeldavas piirkonnas. Nimetatud soovitus ei kehti Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis;

•

kruntide vahelised piirded ehitatakse naabrite omavahelisel kokkuleppel. Vabaplaneeringulise hoonestusega
maa-aladel kruntide ala ei piirata;

•

mitmepereelamute abihoonete rajamine tuleb lahendada kompleksselt kõikide korterite vajadusi arvestades.

RT I 1993, 39, 590
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3.12

Turvalisuse suurendamine, kuritegevusriskide ennetamine

Üldplaneeringuga kavandatu edasisel arendamisel on soovitav arvestada turvalisuse tõstmiseks tiheasustusaladel
järgmist18:

18

•

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
tagamisele. Alade arhitektuursel lahendamisel vältida n-ö pimedate nurkade tekitamist, läbipaistmatuid piirdeid
ning olulisemaid vaateid varjavat haljastust. Liikumisteed tuleks suunata 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 mitmekülgsete 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, jalakäijad).

•

Haljastus – hoolduse lihtsus, tiheda põõsarinde või hekiga varjatud aladest hoidumine, vaatekoridoride
säilitamine, valgustuse ja sildistuse varjumisest hoidumine.

•

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 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.

“Designing Out Crime Planning Guidelines“ Western Australian Planning Commission 2006 http://www.wapc.wa.gov.au
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3.13

Maantee- ja tänavavõrk. Liikluskorraldus

Kuressaare linn

Maanteed
Jaotustänavad
Kõrvaltänavad

Kaarma vald
Kohalikud teed

JOONIS 18 : Maanteede ja tänavate struktuur planeeringualal

3.13.1

Maanteed

Riigimaanteede nimekirjas kajastuvad põhimaanteed, tugimaanteed ja kõrvalmaanteed. Kaarma valda ja Kuressaare
linna läbivad riigimaanteedest:
•
•
•

põhimaantee (III kl): Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare (10);
tugimaanteed (IV kl): Kuressaare ringtee (76), Kuressaare-Sääre (77), Kuressaare-Kihelkonna-Veere (78),
Upa-Leisi (79) ja Kuressaare-Võhma-Panga (86);
kõrvalmaanteed (V kl): Kuressaare-Püha-Masa (21133), Vaivere-Vätta (21136), Tahula-Upa (21138),
Kuressaare-Marientali (21139), Kuressaare-Sikassaare (21140), Muratsi sadama tee (21170), Tahula-Vaivere
(21171) ja Nasva sadama tee (21174).

Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja
telge on 50 meetrit19. Tegevused ja piirangud teel ja teekaitsevööndis on loetletud teeseaduses § 36.
Riigimaantee sanitaarkaitsevööndi piiri horisontaalkaugus sõidutee servast on määratud teede- ja sideministri
28.09.1999. a määrusega nr 55 “Tee projekteerimise normid ja nõuded” (RTL 2000,23,303). Risti-Virtsu-KuivastuKuressaare (10) maanteel kui põhimaanteel on see 200 m, tugi- ja kõrvalmaanteedel 60 m.
Maanteede sanitaarkaitsevööndis ületab välisõhu saaste perioodiliselt lubatud piirkontsentratsiooni, pinnase
saastamine võib saavutada lubatud piirkontsentratsiooni.
Kohalik tee on kohalik maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee, kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee ja teeseaduse
§ 4 lõikes 3 sätestatud korras omavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel avalikuks kasutamiseks
määratud eratee.

Ruumilise arengu põhimõtted kohalike teede kavandamisel
•
•

Kohaliku tee kaitsevööndi laius määratakse detailplaneeringuga.
Käesoleva planeeringuga seatakse kohaliku tee krundi moodustamisel väljaspool linna piire miinimumlaiuseks
10 m. Olenevalt kavandatava tee liikluskoormusest võib Kaarma vallavalitsus nõuda laiema teemaa krundi
moodustamist.

Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku
loal. Teeseaduse § 33 lõikes 8 nimetatud juhtudel võib erateed kasutada kinnisasja omaniku loata.

19

Teeseadus §13
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3.13.2

Teedevõrk linnas ja alevikes

Magistraalteede võrgustik jaguneb üldjuhul põhitänavateks ja jaotustänavateks.
Linna ja alevike sisestest magistraalidest põhitänavaid planeeringus eraldi välja ei tooda, kuna planeeringualal esineb
vastavalt Eesti standardile „Linnatänavad“ EVS 843:2003 vaid jaotustänava parameetritele vastavaid magistraale.
Sellise suunitlusega jätkatakse linna puhul seni kehtinud üldplaneeringu põhimõtteid tänava liigituse osas.
Jaotustänavatena määratletud tänavad täidavad üldjoontes oma ülesande linnasisese magistraalteede võrgustikuna.
1999. aastal koostatud Kuressaare linna liikluse arengukavas tehtud ettepanekud magistraalteede võrgustiku paremaks
toimimiseks on suures osas käsitletud seni kehtivas Kuressaare linna üldplaneeringus. Lihtsuse huvides on
jaotustänavate alla liigitatud ka iseloomult veotänavad.
Seni kehtivat Kuressaare üldplaneeringut on ellu viidud järgmiselt:
•
•
•
•

Aia tänava läbimurde kohta üle Tori jõe ja kogu Aia tänava parameetrite parandamiseks on valminud
tööprojekt.
Raudtee tänava läbimurde rajamise eeltööna on koostatud detailplaneering ja määratletud liikluslahenduse
võimalik ruumivajadus. Jätkatakse ristmiku ehitamise ettevalmistamisega.
Rohu tänava mõttelise pikendusena Pika tänavani on jaotustänavana rekonstrueeritud Sepa tänav.
Liikluskoormuse vähendamiseks kesklinnas on rekonstrueeritud Uus tänav.

Edaspidi tuleb täiendavalt:
•

•
•
•

rakendada meetmeid autoliikluse piiramiseks Lootsi tänaval pärast Aia tänava läbimurde valmimist ja
lahendada jaotustänavale vastavalt esimene võimalik mugavaim side Aia tänava ja Pargi tänava vahel –
lahendada Veski tänav.
lahendada Tallinna tänava, Pihtla tee ja Karja tänava ristmiku piirkond liikluse sujuvamaks suunamiseks Uuele
tänavale kesklinnast möödasõiduks;
kesklinna piirkonnas rakendada meetmeid jalakäija eelistamiseks autoliiklusele;
rakendada meetmeid linna põhjaosa ettevõtlusala sisemise logistika parandamiseks: Põhja tänava
pikendamine ringteeni, Talli tänava ühendamine rajatava Põhja tänava pikendusega.

OÜ Hendrikson & Ko koostatud uuringu “Liiklusuuring” analüüsi rakendatakse vastavalt vajadusele liikluskomisjoni töös,
detailplaneeringute koostamisel, projekteerimistingimuste väljastamisel.
Kõrvaltänavad on mittekesksed elamuala tänavad, mis on ühenduses jaotustänavatega ja võimaldavad juurdepääsu
üksikute kinnistuteni. Kõrvaltänaval on oluline sotsiaalne roll, see on tihti planeerimisühiku ainus avalik koht.
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3.13.3

Kergliiklus

Kergliikluse hetkeolukorra kaardistamiseks, kitsaskohtade väljatoomiseks ja parendusvõimaluste leidmiseks koostati
OÜ Consultare ja City Bike OÜ poolt planeeringu eeluuringuna kergliikluse täpsustatud uuring, mis hõlmas Kuressaare
linna ja linna lähiümbrust. Uuringus tõdeti, et Kuressaares, erinevalt paljudest teistest Eesti linnadest, on olemas
reaalne jalgratastega liiklejaskond. Igapäevaste rattakasutajate jaoks on probleemiks eelkõige kergliiklusteede
paiknemine. Enamus kergliiklusteid paiknevad linna piiril ja on ratturite poolt kasutuses pigem rekreatiivsetel
eesmärkidel (tervisesportlased) ja vähem ühendusteedena. Kuna seni rajatud kergliiklusteed on valdavalt kas
rahastatud Euroopa ühtekuuluvusfondi vahenditest või rajatud seoses Kuressaare ringtee rekonstrueerimisega
Maanteeameti poolt, on selline situatsioon mõneti paratamatu. Edaspidi tuleb põhitähelepanu pöörata linnasisese
jalgrattaliikluse ohutumaks korraldamiseks jaotustänavatel ja parandada võrgustiku sidusust ühendustes linna
lähiasumitega.
Jalgrattaliikluse korraldamisel planeeringualal on soovitav
järgida järgmisi põhimõtteid:
•
•
•

•

Kergliikluse suunamine läbi Kuressaare
kesklinna.
Jalgrataste parkimist on soovitav lubada ka
piirkondades, kus autode parkimist piiratakse.
Kesklinna piirkonna osas autoliiklust piiravate
meetmete rakendamine edendab jalgsi ja
jalgrattaga liikumise võimalusi kesklinna
piirkonnas.
Ühesuunalise liiklusega tänavatel on soovitav
piisava teelaiuse korral lubada jalgratturite
vastassuunalist liiklust sõiduteel kergliiklustee
puudumisel
ning
paigaldada
vastavad
liikluskorraldusvahendid.

JOONIS 19 : Vahemaad Kuressaare linna sees on lühikesed ja
läbitavad hõlpsasti jalgsi või jalgrattaga. Aluskaart: Maaamet X-GIS

Jalgrattateede arendamiseks on tehtud ettepanekud kahes prioriteediklassis. I prioriteediklassi jalgrattateede rajamine
on hädavajalik, et tekiks Kuressaare olemasolevaid kergliiklusteid ühendav võrgustik ja praegu rattaga liiklevale
linnakodanikule arvestatav alternatiiv kasutada jalgrattateed igapäevasteks sõitudeks, selle asemel et tänaval sõita. II
prioriteediklassi jalgrattateede rajamisel tekiks terviklik kogu linna kattev võrgustik, mis võimaldaks rattaga läbida enim
külastatavaid punkte liiklemiseks sõiduteed kasutamata. II prioriteediklassi kõrval tuleb edaspidi tähelepanu pöörata
kergliiklusvõimaluste parandamisele olemasolevatel tänavatel.
OÜ Consultare koostatud uuringut “Kergliikluse täpsustatud uuring” tuleb edaspidi kasutada projekteerimise
alusmaterjalina kergliiklusega seonduva kavandamisel.
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JOONIS 20 : Olemasolev ja kavandatav kergliiklusteede võrgustik Kuressaares ja lähiümbruses.

Olulisemad punktid Kuressaares, mis vajavad kergliiklusvõimaluste parandamist:
•

•
•
•
•
•

Kuivastu mnt–kesklinn–Lossipark. Üks enim kasutatavaid marsruute igapäeva ratturite ja jalgrattaturistide
poolt. Kuressaare intensiivseima liiklusega tänavad-teed, kus pole piisavalt tagatud ratturite ohutus. Läbib
suurimaid elurajoone ja ühendab Kuressaare olulisemaid tõmbepunkte.
Kihelkonna mnt–Smuuli–Tallinna mnt. Läbib Kuressaare suurimat elurajooni, Kihelkonna poolt sissesõitvate
turistide marsruut. Intensiivse liiklusega tänavad ja ristmikud.
Smuuli–kesklinn. Kuressaare suurima elurajooni ühendamine kesklinnaga sellise jalgrattateega, mis viiks otse
kesklinna.
Kesklinn–Kuressaare Gümnaasium. Saaremaa suurima kooli juurde ei vii jalgrattateed. Laste ratastega
liiklemine Kaevu tänaval on ohtlik.
Pihtla mnt–bussijaam–kesklinn. Marientali elurajoonist ja Pihtla mnt poolt linna tulevate ratturite ohutuks
liiklemiseks. Ühendab linnaäärset kergliiklusteed kesklinnaga.
Saare golfi territooriumilt läbipääs Lahe teele.
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JOONIS 21 : Kavandatavad kergliiklusteed planeeringualal Kaarma valla territooriumil.

Väljaspool linna administratiivpiire arendatakse välja järgmised kergliiklusteed:
•
•
•
•
•

Kuressaare-Sääre mnt servas Salme valla piirini, ühendades nii Kuressaare linna Nasva, Mändjala ja
Keskranna asumitega ( 1 );
Püha maantee ääres linna piirist Muratsi teeristini ( 2 );
Laheküla ja Kuressaare linna ühendamine kergliiklusteega soovitavalt läbi Kellamäe ( 3 );
Risti-Virtsu-Kuivastu maantee servas asuv kergliiklustee pikendatakse Suure-Tõllu puhkekülani ( 4 );
Muratsi teeristist Vaivereni ja Muratsi teeristist Muratsi sadamani ( 5 ).
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3.13.4

Parkimine

Üldpõhimõtted parkimise korraldamisel:
•
•
•
-

-

Ehitiste planeerimisel ja projekteerimisel vajalike parkimiskohtade arv määratakse kaalutlusotsuse alusel,
lähtudes kavandatava ehitise funktsioonist ja ehitusprojektist.
Parkimise miinimumnorm lähtub Eesti Standardist EVS 843:2003 „Linnatänavad“, rakendades äärelinna
normatiivi kogu planeeringuala ulatuses.
Ehitamisel linna administratiivterritooriumi kruntidel, kuhu ei ole võimalik rajada ehitiste teenindamiseks
vajalikul arvul parkimiskohti:
garanteerib arendaja vajalike parkimiskohtade väljaehitamise maksimaalselt 500 m raadiuses rajatavast
ehitisest, esitades ehitusloa taotlemisel koos ehitusprojektiga ka eraldiasuvate parkimiskohtade
ehitusprojekti ning esitades kasutusloa taotlemisel valminud ehitise koos väljaehitatud eraldiasuvate
parkimiskohtadega, või
linnavalitsus sõlmib krundi arendajaga kokkuleppe parkimiskohtade ehituse arendaja poolt
finantseerimiseks mujal linnas.

Edaspidi tuleb pöörata tähelepanu eelkõige Kuressaare kesklinna parkimise, Järve-Mändjala puhkeala parkimise ja
kergliikluse soodustamise seisukohast jalgrattaparklate temaatikale.
3.13.5

Kuressaare kesklinn

Kuressaare Linnavolikogu kaotas 1. maist 2008 tasulise parkimise Kuressaare kesklinnas. 1999. aastal koostatud
Kuressaare linna liikluse arengukava põhiidee parkimise osas oli koondada ümber tasulise parkimise ala linna südames
tasuta parklate võrgustik. Ehitatud on parklad Raekoja tänava otsas Uue ja Kaevu tänava ristmikul ja Kultuurikeskuse
taga, samuti turismibusside parkla A. Kitzbergi tänaval. Erinevatel põhjustel pole avalikke parklaid rohkem rajatud.
Ühisplaneeringu eeluuringuna koostatud liiklusuuring analüüsis hetkeolukorda ja tegi ettepanekud ühisplaneeringusse:
•
•
•

Tasulise parkimise ala keskväljaku piirkonnas ei rakendata;
keskväljaku piirkonnas sesoonse parkimise keeluala rakendamine, lubatud lühiajaline peatumine;
täiendavate parkimiskohtade tähistamine liiklusuuringus analüüsitud tänavalõikudel.

Liiklusuuringu analüüsi rakendatakse vastavalt vajadusele liikluskomisjoni töös, detailplaneeringute koostamisel,
projekteerimistingimuste väljastamisel.
3.13.6

Järve-Mändjala puhkeala parklad

Parkimisvajadus on puhkealal suur. Kuumadel suvepäevadel on kõik olemasolevad parklad täis ning autod on pargitud
kahele poole Kuressaare-Sääre maanteed, takistades ja ohustades nii liiklust. 5 km pikkusel lõigul alates Mändjala
kämpingu piiril olevast parklast kuni Sassi talu juures oleva parklani on kuus parklat, kogupindalaga ca 6000 m²,
keskmise pindalaga 1000 m². Arvestades ühele autole keskmiselt 30 m², mahutab üks parkla 33 sõiduautot, kokku on
parklate mahutavus seega kuni 200 sõiduautot. Arvestades soojadel suvepäevadel tee äärde ja metsa alla pargitud
autode hulka, on parkimisvajadus vähemalt kaks korda suurem (Mändjala kämpingu piirist kuni taimeaia parklani on 1,3
km, arvestades igale autole keskmiselt 8 m, mahub kahele poole tee äärde parkima sellele lõigule 325 autot). Võimalus
parklaid laiendada või rajada uusi on aga ainult väljaspool Järve luidete MKA-d.
3.13.7

Jalgrattaparklad

Kergliikluse täpsustatud uuringu raames teostati rattaparklate inventuur. Inventeeriti rattaparklate olemasolu linna
suurimate tööandjate, avalikke teenuseid osutavate asutuste ja suuremate kaubandusasutuste juures. Inventuuril
registreeriti rattakohtade arv rattahoidlas ja rataste hetkeseis. Rattahoidlatena loeti neid rattahoidmiskohti, mis ei olnud
objektist (peauksest) kaugemal kui 30 m (EVS 843:2003).

49
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering

Inventuuri tulemusena selgus, et enamikus inventeeritud kohtades olid rattaparklad olemas, seega on Kuressaare Eesti
linnadest tõenäoliselt üks parima rattahoidlate infrastruktuuriga linnu. Enim parklakohti ja suurem täituvus on koolide
territooriumil ja kesklinna piirkonnas paiknevates rattaparklates.
jalgrattaparklate asukoha määramisel ja parkimiskohtade vajaduse arvutamisel lähtutakse EVS 843:2003 nõuetest ja
ühisplaneeringuga või projekteerimistingimustega sätestatud nõuetest:
•
•
•
•
•

3.13.8

supermarketitel 1 koht 200 m² suletud brutopinna kohta, eelistatult katusealused parkimiskohad;
korruselamutel 1 koht 100 m² suletud brutopinna kohta, välisukse läheduses, eelistatuna fuajeedes;
koolidel 1–2 kohta 10–12 õpilase kohta, eelistatult katusealused parkimiskohad;
lühiajaliseks parkimiseks mõeldud jalgrattahoiuraamiga parkla peaks paiknema kuni 10 m kaugusel sõidu
sihtpunktist;
pikaajaliseks parkimiseks mõeldud parkla peaks paiknema kuni 30 m kaugusel sõidu sihtpunktist, eelistatult
kaetuna.
Ühistransport

Piirkonna ühistranspordisüsteemi moodustavad kaugliinid, maakonnaliinid ja linnaliinid. Kuressaaret saab käsitleda
regionaalse transpordi sõlmena terminaliga olemasolevas bussijaamas.
Kuressaare bussijaam toimib ka edaspidi transpordisõlmena linna südames.
Vältida tuleb bussiliiklusega seotud teenuste osutamist väljaspool bussijaama.
Linnaliinid on kujunenud valdavalt jaotustänavatel, arvestades sõitjate vajadusi. Ühisplaneeringu raames analüüsiti
linnaliinide linna lähialadele pikendamise võimalusi ja vajadusi. Koostatud liiklusuuringu järelduste põhjal on
käesolevaks hetkeks pikendatud linnaliini marsruute Upa ja Muratsi suunal, parandamaks väljakujunenud uusasustuse
transpordivõimalusi. Tuginedes planeeringulahendusele võib edaspidi täiendav vajadus linnaliinide pikendamise järele
kujuneda Nasva suunal, kus juba praegu on nõudlus hooajalise (suvise) bussiliini järgi, mis kaasaks Mändjala
mereäärse puhkepiirkonna.
3.13.9

Sadamad

Planeeringualasse jääb viis sadamat: Kuressaare, Roomassaare sadam, Nasva meresadam ja jõesadam ning Muratsi
sadam.
Kuressaare sadam
Kuressaare sadama akvatoorium hõlmab Tori Abaja rannajoone vahelise ala kuni kaitsemuulideni. Akvatooriumi piirid
on määratud Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määrusega nr 159.
Väljapoole määratud akvatooriumi piire Tori jõe suudmesse on projekteeritud reisilaevade sildumiskai (Tallinn 2008
Merin AS töö nr 635).
Roomassaare sadam
Roomassaare sadamal on külalissadama staatus. Akvatoorium hõlmab kaubasadama ja jahisadama veeala.
Akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2000. a määrusega nr 105. Vastab rahvusvahelistele ja
siseriiklikele nõuetele. Sadamal on sadamapass ja on kantud sadamaregistrisse.
Nasva sadam
Nasva sadamal (EE NAS) on külalissadama staatus, seal asub Nasva Jahtklubi. Sadama akvatooriumi piirid on
määratud Vabariigi Valitsuse 26.09.2003. a korraldusega nr 593-k. Vastab rahvusvahelistele ja siseriiklikele nõuetele.
Sadamal on sadamapass ja on kantud sadamaregistrisse.
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Nasva Jõesadam
Nasva Jõe keskjooksul põhjapool maanteesilda asuv rekonstrueerimist vajav väikelaevasadam.
Nasva jõega piirnevatele kinnistutele lubatakse rajada paadi sildumiskaisid kooskõlas Veeseaduse § 18 lg 7.
Muratsi sadam
Väikelaevasadam. Muratsi sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 28.06.2007. a korraldusega nr
321. Sadama territooriumile ehitusõiguse määramiseks on algatatud detailplaneering Kaarma Vallavalitsuse
28.05.2010. a korraldusega nr 245.
3.13.10 Ranna kindlustusrajatised Kuressaare haldusterritooriumil
Madala loodusliku rannaala kõrval on Kuressaares ca 3km ulatuses aktiivses kasutuses otseselt merele avatud
rannajoont. Planeeringuga soovitakse linna merele avatust parandada haarates linnaehituseks täiendavad alad VäikeRoomassaare poolsaarel ja Lipi saarel Põduste ja Tori jõe vahelisel alal. Madala absoluutkõrguse tõttu eeldab alade
kasutuselevõtt täitmist ja ranna kindlustamist. Planeeringuga kavandatud Kuressaare mereäärse segahoonestusala ja
puhkeala ulatuses, samuti rannaalale Roomassaare poolsaare lõunatipus Kuressaare lahe hoiuala piiri ja Roomassaare
sadama territooriumi vahel on planeeritud perspektiivsed ranna kindlustusrajatised.
Olemasolevad ja perspektiivsed ranna kindlustusrajatised on kantud planeeringu maakasutuskaardile.
3.13.11 Lennuliiklus
Ühisplaneeringualal, Kuressaare linna lõunaosas Roomassaare poolsaarel asub sise- ja välislendudeks avatud
Kuressaare lennujaam. Kuressaare lennujaamas viidi aastatel 2005–2007 ellu üks lennuohutuse taseme parandamist
ja kaks infrastruktuuri arendamist toetavat projekti. Projekte kaasrahastas Euroopa Liit. Projektide raames jõudis juunis
2006. a lõpule Kuressaare lennuvälja hooldetehnika hoiukompleksi laiendamine ning juunis 2007. a avati uus
Kuressaare lennuvälja reisiterminali ja pagasikäitluskompleks. 2010. aastal paigaldati instrumentaalmaandumissüsteem
ILS. Lisaks teostatule kavandatakse maandumisraja laiendamist praeguse 30 m asemel 45 meetrini.
Kuressaare lennujaama halduses on kaks ristuvat lennurada:
•
•

suunaga 17/35 – pikkus 2000 m ja laius 30 m, kaitsevööndiga 500 meetrit telgjoonest kummalegi poole ja
2300 meetrit lennuraja lävedest lähenemisalade suunas;
suunaga 05/23 – pikkus 799 m ja laius 30 m, kaitsevööndiga 150 meetrit telgjoonest kummalegi poole ja 600
meetrit lennuraja lävedest lähenemisalade suunas.

3.13.12 Maardlad
Ühisplaneeringuga hõlmatud alas asuvad kaks üleriigilise tähtsusega maardlat: Mullutu-Suurlahe meremudamaardla
(registrikaardi nr 242) ja Nasva liivamaardla (registrikaardi nr 882).
Kehtiv maavara kaevandamisluba nr KMIN-007 Suurlaht II on antud Kuressaare Sanatoorium AS-ile ja maa-ainese
kaevandamisluba nr KMIN-001 Nasva liivakarjäär on antud Moreen OÜ-le. Menetluses on Moreen OÜ maavara
kaevandamise loa taotlus Nasva II liivakarjääris.
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3.14
3.14.1

Tehniline infrastruktuur
Energeetika

Planeeringualal, Kaarma valla territooriumil asub Sikassaare alajaam, mis ühendab saart varustavaid 110 kV
elektriühendusi madalama pingega võrkudega. Sikassaare alajaamast suunduvad 35 kV ühendused Kuressaare linna,
Sõrve poolsaarele, Kihelkonna valda.
Keskranna, Mändjala ja Nasva piires demonteeritakse perspektiivselt õhuliinid ja asendatakse Kuressaare-Sääre
maantee ääres maakaabelliiniga (asukohaga kergliiklustee ja mere vahel). Muratsi alajaamast saab alguse Abruka
saart elektrienergiaga varustav 10kV merekaabel.
Elektriühenduste rajamisel tuleb lähtuda maastikulisest väärtusest. Soovitav on kasutada olemasolevaid õhuliinide
trasse. Lisaks tuleb täiendavate elektriühenduste rajamisel tihe- ja kompaktse asustusega aladele, rannaalale ja
maakonna teemaplaneeringuga määratletud väärtuslikele maastikele eelistada maakaablit.
Käesoleva planeeringuga samaaegselt on koostamisel Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonna maismaa-alal
maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega.
Teemaplaneeringut on vaja, kuna täna ei kajasta Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnu maakonnaplaneeringud võimalikke
maa-alasid, kuhu oleks võimalik rajada tuuleparke ja ülekandeliine nende võrku ühendamiseks. Samas on tuuleparkide
loomise vajadus olemas ja see on kajastatud ka nii üleriigilises planeeringus “Eesti 2010” kui ka erinevates energeetika
arengukavades. Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 ja Eesti elektrimajanduse arengukava 2008–2018
näevad meetmetena ette uute ühenduste ehitamist ja energiabilansis energiaallikate ühtlasema jaotuse saavutamist, sh
taastuvelektri osakaalu tõusu aastaks 2010 vähemalt 5,1% ja aastaks 2015 vähemalt 8%. Üleriigilises planeeringus
“Eesti 2010” on aga tuuleenergia tootmise võimalusena nähtud just nelja läänepoolse maakonna territooriumeid.

Teemaplaneering käsitleb tuulikuparke alates 2 tuulikust, milles olevad elektrituulikud on igaüks võimsusega alates
500kW. Teemaplaneeringuga ei kavandata ühisplaneeringualale tuulikuparkide paigaldamiseks sobilikku maad.
Planeeringulahenduse joonistel on kajastatud tuulegeneraatorite asukohad vastavalt kehtestatud detailplaneeringutele.
• Olemasolevatele tuulegeneraatoritele määratakse 500 m puhvertsoon, kus on keelatud uute elamute
püstitamine, v.a Maakatastriseadus § 18 lg 8 kohane ehitustegevus kui ehituslike võtetega tagatakse müra
normtase eluruumides.
• Teemaplaneeringus esitatud põhimõtteid ja tingimusi peab aluseks võtma üksiku elektrituuliku rajamisel
väljapoole elektrituulikute arenduspiirkonda. Üksiktuuliku rajamine väljapoole elektrituulikute arenduspiirkonda
ei ole maakonnaplaneeringu muutmine. Üksiku elektrituuliku rajamine toimub kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud detailplaneeringu alusel.
• Elektrituulikute puhvertsoon ei ole takistuseks kaevandamislubade taotlemisel ja väljaandmisel õigusaktidega
sätestatud korras ja tingimustel.

Euroopa Liit võttis 9. märtsil 2007 vastu paketi „Energia muutuvas maailmas”, kohustudes ühepoolselt vähendama CO2
heitkoguseid 2020. aastaks 20% võrra, mis tuleneks energiatõhususe 20% suurenemisest ja taastuvate energiaallikate
20% osakaalust üldises energiakogumis.
Vastavalt Linnapeade paktile, millega on liitunud planeeringualal Kuressaare linn, kohustab see alljärgnevaks:
•

•
•
•

ületama Euroopa Liidus aastaks 2020 seatud eesmärgid, vähendades CO2 heitkoguseid oma piirkondades
vähemalt 20%, rakendades selleks säästva energia tegevuskava oma pädevusse kuuluvates
tegevusvaldkondades;
koostama heitkoguste kohta lähteinventari (määratlema baasolukorra), mis annab aluse säästva energia
tegevuskavale;
esitama säästva energia tegevuskava ühe aasta jooksul pärast linnapeade paktiga ametlikku ühinemist;
kohandama linnastruktuure, sealhulgas eraldama piisavalt inimressursse, et võtta vajalikke meetmeid;
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•

mobiliseerima oma geograafilise piirkonna kodanikuühiskonda osalema tegevuskava arendamises ning
poliitika ja meetmete kavandamises, mida on vaja tegevuskava eesmärkide rakendamiseks ja saavutamiseks.

Kuressaare linn koostab järgnevatel aastatel Säästva energia tegevuskava, milles käsitletakse järgmisi valdkondi:
•
•
•
•
•
•
•
3.14.2

soojamajandus – planeeritavad arengud kaugkütteettevõttes, prioriteediks fossiilkütustest sõltuvuse
vähendamine;
soojuse tarbimine – arengud linna hoonetes ja elamusektoris, efektiivsuse tõstmine energia kasutamisel;
ülevaade väheefektiivsetest linna hoonetest vastavalt juba koostatud Energiatarbe andmebaasile;
vee tarbimine – säästlik kasutus linna hoonetes ja elamusektoris;
linnatransport – taastuvate kütuste kasutamine, võimalused asendada fossiilne kütus biodiisliga;
tänavavalgustus – säästuvõimalused ja taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri kasutamine;
linnaplaneering – säästev areng planeeringutes, et vähendada vajadusi fossiilsete kütuste kasutamiseks
igapäevaste liikumistetoimingute tarbeks.
Kaugküte

Kaugküte on soojuse tootmine ja võrgu kaudu jaotamine tarbijate varustamiseks soojusega kaugküttesüsteemi kaudu;
kaugküttesüsteem on soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehniline süsteem, mille moodustavad soojuse tootmise,
jaotamise ja tarbimise tehnilised vahendid ja nendega seotud ehitised;
võrk on torustike, seadmete, abiseadmete ja nendega seotud ehitiste kohtkindlalt ehitatud talituslik kogum või selle osa,
mis on vajalik soojuse jaotamiseks, kusjuures võrguks ei loeta Kaugkütteseaduse tähenduses tarbijapaigaldisi.
Planeeringualal on kaugküttepiirkonna piirid kinnitatud vaid Kuressaare linna territooriumi osa kohta, planeeringualal
väljaspool linna administratiivpiire kaugküttevõrk puudub. Kuressaare linnavolikogu 24.04.2008. a määrusega nr 12 on
kinnitatud kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised
kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustus.
Vastavalt määrusele on kaugküttepiirkonnas võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele
isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega
varustamiseks, välja arvatud:
•
•
•
•
•
•
•

ajutised ehitised;
ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku on alla 25 kW ja
soojuskoormus soojale veele on alla 90 kW;
ehitised, mille soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on
väiksem kui 0,5 kW;
ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu
varasemate liitujate varustuskindluse;
ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise; maasoojus,
päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia jne;
ehitised, mille puhul kütteks kasutatakse ainult tehnoloogilist jääksoojust;
Kuressaare Linnavalitsuse otsusega määratud ehitised.

Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on tarbijal lubatud taotleda alljärgnevatel juhtudel:
•
•
•

võrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamisel või konserveerimisel;
ehitise rekonstrueerimisel selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama ainult ökoloogiliselt
puhtaid kütteviise;
ehitise soojusega varustamiseks hakatakse kasutama kogu soojavajaduse rahuldamiseks tehnoloogilist
jääksoojust.
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3.14.3

Veevarustus ja kanalisatsioon

Reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula reovee kogumiseks
ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.
Veevarustuse ja kanalisatsiooni arengut suunavateks dokumentideks planeeringualal on Kuressaare linna ja Kaarma
valla Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavad. Kaarma vallal on kehtiv Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2006–2018 (ÜVK AK). Käesoleval hetkel on valla ÜVK AK ülevaatamisel.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad on aluseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja
väljaehitamisele Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga piiritletud aladel.
Kaarma valla territooriumil asub Kuressaare linna ühisveevärgi Unimäe ja Tõlli-Ansi veehaare. Üldplaneeringu kaardile
on kantud planeeringualas paikneva Unimäe veehaarde sanitaarkaitseala (200 m) ja on tehtud ettepanek määrata
täiendav veehoiuala. Veehoiuala määramise aluseks on 2008. aastal koostatud töö “Kuressaare linna ühisveevärgi
veehaardele veehoiuala moodustamine”20. Veehoiualaga kaasnevad piirangud maaomanikele lepib kokku veehaaret
valdav vee-ettevõtja.
Ühisveevärgiga on ühendatud ligikaudu 98% Kuressaare linna majapidamistest. Kaarma vallas kulgevad põhilised
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trassid järgmiselt:
•
•
•
•

Tõlli-Ansi ja Unimäe veehaarde ühendused Kuressaare linnaga kulgevad Unimäe-Munessoo tee ääres;
kanalisatsiooni survetorustik kulgeb alates Nasva alevikust Salme valla piirini Kuressaare-Sääre tugimaantee
ääres;
Upa ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitorud kulgevad Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee ääres;
Kuressaare linnast kulgeb sademeveekollektor Kudjape keskusest Sepamaa laheni.

Planeeringualal on keskkonnaministri käskkirjaga moodustatud reoveekogumisalad järgmised:
•
•
•

Kuressaare reoveekogumisala 837 hektaril hõlmab lisaks Kuressaare linnale Kujdape ja Laheküla.
Nasva reoveekogumisala 46 hektaril hõlmab Nasva asula kesk ja lääneosa.
Upa reoveekogumisala 45 hektaril hõlmab lisaks Kuressaare Ametikooli hoonetekompleksile uuselamurajoone
koolist lõunas.

Reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks
ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema
kogumiskaevud.

20

AS MAVES, töö nr 8027
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JOONIS 22 :Veevarustuse ja kanalisatsiooni üldskeem

Kuigi nii Kuressaare linnal kui ka Kaarma vallal on veevarustuse ja kanalisatsiooni planeerimise aluseks vastavate
omavalitsusüksustee volikogude poolt kehtestatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavad, paikneb suur osa
asustusest planeeringualal väljaspool kinnitatud reoveekogumisalade piire. Arvestades piirkonna põhjavee kaitstuse
madala tasemega, tuleb ühisplaneeringule järgnevalt koostada teemaplaneering, millega sätestatakse tingimused
veevarustuse ja reoveekäitluse korraldamiseks hajaasustuses, väiksemates asulates ja uusarendustes erineva
põhjavee kaitstuse kui ka pinnavee kõrgusega arvestades.

JOONIS 23 : Kuressaare ümbruses esineb valdavalt nõrgalt kaitstud (oranž) ja kaitsmata põhjavesi (punane). Keskmiselt kaitstud põhjavesi
(kollane) on Nasva ja Mändjala piiril, Muratsi poolsaare idaosas ja Sikasaare ümbruses linnast põhjas. Mändajalas ja Keskranna külas on
pinnavesi suhteliselt kaitstud (roheline). Kaitsmata põhjavesi tähendab eelkõige seda, et tingituna kattekihi väikesest paksusest, võib kaitsmata
alal reoaine jõuda põhjavette vähem kui 30 ööpäevaga (Savitskaja, 1992), nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel 30–200 ööpäevaga.
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Väljaspool Kaarma valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava mõjuala (hajaasustuses) kehtivad
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidele järgnevad nõuded:
•

•
•

veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimisel, ehitamisel ja korrastamisel tuleb lähtuda
kehtivatest õigusaktidest ja normidest. Vajalikud kaitsevööndid peavad mahtuma tehnosüsteemi teenindavale
kinnistule;
kasutada on lubatud vaid keskkonnasäästlikke lahendusi.;
reovesi tuleb koguda kogumismahutitesse või immutada omapuhastiga.

Omapuhastite planeerimisel tuleb arvestada järgmiste nõuetega:
•
•

•

Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel ei või pinnasesse immutada vaid mehhaaniliselt puhastatud
heitvett – imbväljakute kavandamine keelatud.
Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib pinnasesse immutada kuni 10 m3 vähemalt bioloogiliselt
puhastatud heitvett ööpäevas. Heitvee pinnasesse immutamiseks kasutatav süsteem peab võimaldama võtta
vee erikasutusloas kehtestatud nõuete kontrolliks heitvee kontrollproovi, v.a ööpäevas alla 5 m3 heitvee
immutamisel.
Omapuhasti kaugus joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust peab olema vähemalt 80 m.

Reovee mehaaniline puhastamine on reoainete ärastamine, mille korral reovee puhastusaste peab olema biokeemilise
hapnikutarbe BHT7 osas ≥ 20% ja heljuvaine sisalduse osas ≥ 50%.
Reovee bioloogiline puhastamine on reoveest reoainete ärastamine bioloogiliste protsesside toimel, mis vastab
normeeritud piirväärtustele või puhastusastmetele normidega esitatud reoainete osas.
3.14.4

Sademeveesüsteemid

Valdkondlikud arengukavad ja projektid:
•
•
•

Kuressaare linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademevee kanaliseerimise arengukava aastateks
2010–2022 ja arengukavas nimetatud projektid;
Kaarma valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2006–2018 ja arengukavas
nimetatud projektid;
Nasva küla sademe- ja pinnavete ärajuhtimise eelprojekt ( Maa ja Vesi AS töö nr 10827, Tallinn 2010).

Kuressaare linna sademeveesüsteemide seisukord:
•
•

•
•

Kuressaare linnas on ligikaudu 49,6 km sademeveetorustikke, drenaažitorustikke on ligikaudu 9,5 km ja
kraave 18,8 km;
Kuressaare linn on jaotatud kaheksaks sademevee valgalaks, milleks on Kudjape peakraav, Põduste jõgi,
Sepamaa laht, Kuressaare linnuse vallikraav, Kuressaare laht, Laidunina- Roomassaare rand, Abruka–SuurTulpe rand ja Linnulaht;
Kuressaare linna reoveepumplatest neljal on avariiülevool, mis hakkavad tööle valinguvihmade korral;
käesoleval ajal on olemasolevad sademeveetorustikud, mis on rajatud aastakümneid tagasi, suures osas
amortiseerunud.
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Sademeveesüsteemide edasisel arendamisel on järgmised põhimõtted:
•

•
•

Perspektiivis on vajalik välja töötada ühtne andmebaas sademeveesüsteemide haldamiseks, kus on välja
toodud valgalade peamised parameetrid väljalaskude kaupa. Andmed peavad sisaldama infot valgalade
pindalade, pinnakatte koefitsientide, pinnakatete, vooluhulkade, kaevude arvu, torustike pikkuse jm vajaliku
kohta. Loodud andmebaas on aluseks sademeveekanalisatsiooni arendustegevuste vajaduste
täpsustamiseks.
Arendustegevus on pidev protsess ning käesolevaks ajaks on mitmed arendused jõudnud juba projekteerimise
faasi. Prioriteediks on teostada käesolevaks ajaks projekteeritud või projekteerimise faasis olevad projektid.
Sademeveesüsteemide arendamisel on suunaks linnasiseste kraavide likvideerimine ja nende asendamine
sademevee torustikuga.

Nasva aleviku sademe- ja pinnavete ärajuhtimise probleemile lahenduse saamiseks on koostatud Nasva aleviku
sademe- ja pinnavete ärajuhtimise eelprojekt, milles tehakse ettepanekud ja antakse lahendused liigvee
optimaalsemaks ärajuhtimiseks merre. Tööst juhindutakse edaspidisel ehitus- ja planeerimistegevusel Nasva alevikus.
3.14.5

Tuletõrjehüdrandid, veevõtukohad

Kuressaare linna tuletõrjeveevarustus põhineb ühisveevõrgu hüdrantidel. Samuti säilitatakse tuletõrjevee varu Unimäe
veetöötlusjaama joogiveemahutites (2x500 m³). Ühisveevõrgus on praegu 234 hüdranti.
Valla ÜVK AKs on toodud hüdrandikaevud ja hüdrandid ning tuletõrje veevõtukohad, kus peab olema tagatud
tuletõrjeautode juurdepääs ja vajadusel ümberpööramiskoht.
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4

PLANEERINGULAHENDUS MAAKASUTUSE JUHTOTSTARVETE KAUPA

Ühisplaneeringuga määratakse maa-alade juhtotstarbed. Maa-alad reserveeritakse mingiks kindlaks otstarbeks, et
antud ala oleks vajaduse korral tulevikus võimalik kasutada ettenähtud otstarbel. Olemasolevat maa-alade sihtotstarvet
ja funktsiooni ei muudeta koheselt, maaomanik saab maa-ala kasutada praegusel sihtotstarbel ja funktsioonil seni, kuni
ta seda soovib.

4.1

Maakasutuse üldpõhimõtted

Maakasutuse arengusuundade kujundamisel planeeringulahenduses on välja kujunenud maakasutuse kõrval
analüüsitud nii kehtestatud kui ka menetluses olevate planeeringutega seonduvat – elluviimispotentsiaali ja võimalikke
konfliktikohti. Eelduseks on, et ka tulevikus peab maakasutus tagama kultuurilise ja sotsiaal-majandusliku
mitmekesisuse kompaktsel territooriumil, häirimata erinevate funktsioonide iseseisvat toimimist.
Territooriumile on võimalik omistada tohutul hulgal erinevaid kasutusvaldkondi. Juurdunud on arusaam, et kui ei ole
võimalik ehitada, on tegu väärtusetu maaga, unustades kõik muud võimalikud funktsioonid, mida tihtipeale maa senini
edukalt kandnud on – metsamaa, põllumajandusmaa, puhkeväärtusega maa.
Tihti on mingi ala ehitusvõimaluseta jätmine vajalik, et piirkond tervikuna võidaks – teatud looduskaunid kohad, avatud
rannaalad tõstavad lähedal asuvate elamupiirkondade kvaliteeti rekreatiivsete võimaluste säilitamise läbi.
Ehitamine on üldjuhul välistatud:
•
•
•

4.2

ühisplaneeringu rohevõrgustiku aladel;
hoiu- ja kaitsealadel;
PRIA toetuskõlbulikel põllumassiividel, sh põllumassiividel, mis on kõrge viljakusega ( boniteet 35+)

Maa-alade reserveerimine

Ühisplaneeringuga määratakse tiheasustusalana maakatastriseaduse tähenduses väljaspool Kuressaare linna
haldusterritooriumi järgmiste juhtfunktsioonidega alad:
• pereelamute ala;
• rida- ja korterelamute ala;
• asutuste ja üldkasutatavate hoonete ala;
• külasüdamete hoonestusala;
• kaubandus –teenindusala;
• ettevõtlusala.
Hajaasustusalana maakatastriseaduse tähenduses on ühisplaneeringualal määratletud haljasmaa juhtfunktsiooniga
alad.
Maakasutusmustrite kujunemisel planeeringualal on juba sajandeid olnud põhiliseks dikteerijaks piirkonna looduslikud
eeldused. Madalad ja soised alad, kõrge pinnavee tase, sagedased üleujutused ja muutlik ehitusgeoloogia on
suunanud asustuse arengut oma kindlat rada. Nõukogude perioodil toimus muutus mõttemaailmas ja võimalustes, kui
ulatuslikud vahendid suunati maaparandusse. Maaparandusalane oskusteave võimaldas kasutusele võtta uusi alasid
põllu- ja metsamajanduses. Kuigi tagantjärele on ilmnenud ka tollastes lahendustes vigu, lähtuti asustuse ja
infrastruktuuri planeerimisel ka nõukogude perioodil jätkuvalt vähestest ehitustehniliselt sobivatest piirkondadest.
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JOONIS 24 : Planeeringuala kõrgusmudel, rohelised on alad, mille kõrgus ulatub 0–1,5 m ümp. (allikas: Tambet Kikas).

Taasiseseisvumisega ja omandireformiga kaasnes maakasutuses peataolek. Tagastatud maade omanikel puudus
enamasti maade osas väljakujunenud maa kasutusfunktsiooni põhjal isiklik kasutusväärtus. Ühtsed põllu- ja
metsamassiivid killustati, kuivendussüsteemid ja metsa rajatud teenindusteed jäid piltlikult öeldes peremehetuks.
Domineerivaks suunaks maakasutuses sai soov ehitada.
Tänasel päeval seisame silmitsi olukorraga, kus kõige lihtsamaks maa väärtustamise võimaluseks on olnud
elamuehituse planeerimine endistele maatulundusaladele. Üldjuhul ei ole tähelepanu pööratud tänaseks juba looduse
poolt tagasivõetavate alade kuivendussüsteemide tehnilisele seisukorrale, ehitusgeoloogiale ja hüdroloogiale,
metsateede tehnilisest sobivusest senisest suuremale liikluskoormusele ja naabrussuhetele erinevate funktsioonide
koostoimimise võimalikkuse osas.
Ühisplaneeringuga on maa-alade reserveerimisel lähtutud alalhoidlikult väljakujunenud asustusstruktuuri üldistest
põhimõtetest.

Uute reserveeritud alade kasutuselevõtt toimub läbi detailplaneeringute, mille käigus tuleb hinnata looduslikke, tehnilisi
ja sotsiaalmajanduslikke eeldusi kavandatava elluviimiseks, kuna ühisplaneeringu täpsusastmest lähtuvalt ei ole
analüüsitud kõiki kavandatud funktsioonide hilisemat kvaliteetset toimimist tagavaid meetmeid.

Viimastel aastakümnetel on linna lähiümbruses levinuim hajuv asustuse vorm. On planeeritud ja osaliselt ka ellu viidud
suur hulk kinnisvaraprojekte uute elamupiirkondade näol, kuid nende vähene täituvus ei luba väita, et on tekkinud
oluliselt uusi oma iseloomult kompaktseid elamualasid.
Kuressaare linna lähiümbrus on suuresti tänu hajuvale asustusstruktuurile rohevõrgustiku toimimise seisukohalt
konfliktiala. Seetõttu on mõistlik hajaasustust piirata, soosida ehitamist külades ja selleks ette nähtud
uuselamupiirkondades ning püüda tagada loodusmaastike terviklikkus.
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JOONIS 25 : Planeeringuala ulatus on pindalalt võrreldav Tallinna linna haldusterritooriumiga. Planeeringuala asustustihedus on 155,4 el/km²;
Tallinna linnas 16 korda tihedam. Üheselt ei ole võrreldav Kuressaare ja Tallinna ümbruse valglinnastumise temaatika. Looduslike tingimuste tõttu
on põhjendatud, et uusasumeid planeeritakse kaugemale linna olemasoleva hoonestatud ala piirist piirkonna kompaktsuses kaotamata.

4.3

Maakasutuse juhtotstarbed

Ühisplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbed on kantud tabelisse ning maakasutusettepaneku joonisele.
Lisaks seadustega seatud piirangutele sätestatakse ühisplaneeringuga maakasutustingimused.

Üldised tingimused ehitamisele:
•
•
•
•
•
•

•
•

21

projekteeritakse esteetiliselt sobivaid ja kõrgel arhitektuursel tasemel hooneid ja rajatisi;
hooned ja rajatised projekteeritakse terviklikult koos hoonetevahelise ruumi, haljastuse, piirete, maastiku,
teede jm ruumielementidega;
projekteerimisel arvestatakse ümbritseva miljöö, väljakujunenud ruumistruktuuri ja maastikuliste võimalustega;
arhitektuurivõistluse võidutöö on planeeringu või projekteerimise aluseks olukordades, kus valida on paljude
erinevate ruumiliste lahenduste vahel;
suuremate hoonete ehitusprojekti koosseisus esitatakse põhjalik haljastuslahendus või eraldi haljastusprojekt;
detailplaneeringu algatamisel kaalutleb omavalitsusüksus keskkonnamõjude strateegilise hindamise
vajalikkuse üle21. Juhul kui ei ole selge kavandatavaga kaasnev keskkonnamõju, tuleb koostada
keskkonnamõjude eelhindamine, mis võimaldab edasise protsessi osas kaalutlusotsuse langetada;
hoonete fassaadivärvi uuendamine Kuressaare linnas toimub linnavalitsuse poolt väljastatud hoone värvipassi
alusel;
piirdeaedade uuendamine Kuressaare linnas toimub linnavalitsuse poolt koostatud soovituslike piirdetüüpide ja
piirkondade põhjal.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus RT I 2005, 15, 87
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Ühisplaneering
Tähis

Juhtotstarve

Selgitus

EV

Pereelamute ala

Pereelamute ala all mõistetakse
käesolevas planeeringus
ühepereelamumaad kompaktse
hoonestusega aladel. Alale võivad jääda
elamuid teenindavad ehitised, sh teed ja
tehnorajatised, samuti elamute
lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline
maa ning rajatised.

Katastriüksuse tähis ja
sihtotstarve
Tähis Sihtotstarve
E

Olemasoleva pereelamute alana on
planeeringus käsitletud juba välja
kujunenud elupiirkondi nii Kuressaares kui
ka linna ümbruse asulates, samuti viimasel
kümnendil kehtestatud
detailplaneeringutega kavandatud uusi
elamupiirkondi, mille puhul on
detailplaneeringujärgse lahenduse
elluviimisega alustatud.
Olemasolevate elamualade puhul on
eesmärgiks väljakujunenud alade
säilitamine traditsioonilisel kujul
suunitlusega elukeskkonda parandada.
Kavandatud pereelamute alana on
käsitletud piirkondi, kus menetluses
olevate planeeringute osakaalu põhjal võib
täheldada kõrgendatud arendushuvi ning
mis ei lähe vastuollu ühisplaneeringuga
seatud eesmärkidega tasakaalustatud ja
jätkusuutliku arengu tagamise osas.

Elamumaa

Maakasutus- ja ehitustingimused.

•

•

•

•
•

•
•

•

•

Lubatud on ala teenindavad kõrvalfunktsioonid, kui ei kaasne
olulisi mõjusid elukeskkonnale (müra, lõhna, tolmu, vibratsiooni,
autoliikluse olulist kasvu).
Kinnistu jagamiseks mitmeks iseseisvaks katastriüksuseks
koostatakse detailplaneering, v.a planeerimisseaduses
sätestatud juhtudel. Kehtiva detailplaneeringuga moodustatud
kinnistuid täiendavalt üldjuhul ei jagata.
Olemasolevate kinnistute jagamisel Kuressaare ja Kudjape
pereelamu aladel kinnistutele miiimumsuurust ei määrata. Uutel
kinnistutel, sh jagamisel tekkivatel kinnistutel peab olema
tänavapiiri min 20 m vältimaks pikkade ja kitsaste kinnistute
ja/või sissesõiduteede tekkimist.
Kinnistute suurusele ülempiiri ei seata.
Kruntide täisehituse % maksimaalselt 30%, suurematel
kinnistutel kui 1000 m² 20%, v.a Kuressaare vanalinna
muinsuskaitseala ja kaitsevöönd.
Lubatud korruselisus – 2
Detailplaneeringus, millega kavandatakse uut pereelamuala,
tuleb jagada planeeringuala planeeringu elluviimise
võimalikkuse põhjal arendusetappidesse kinnistugruppide
kaupa.
Uue pereelamuala detailplaneeringule lisaks võib
omavalitsusüksus nõuda olulise tähtsusega tingimuste
täpsustamist eriuuringutega (ehitus- ja hüdrogeoloogilised
tingimused, elupaigatüüpide geobotaanilised inventuurid vms).
Metsaga kaetud kinnistutel raadatakse vaid vahetu ehitusala.
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EK

Rida- ja
korterealmuala

Rida- ja korterelamuala all mõistetakse
käesolevas planeeringus ridaelamu ja
kahe või enamakorruseliste korterelamute
ala. Rida- ja korterelamualana
määratletakse maad, millel on valdavalt
olemasolevad korterelamud. Piirkondade
elavdamiseks ja efektiivsemaks
kasutamiseks võimaldatakse aladele
erinevaid kõrvalfunktsioone.
Olemasoleva rida- ja korterelamuala all
mõistetakse välja kujunenud
korterelamupiirkondi, kuhu on lubatud
kavandada kuni 3-korruselisi elamuid,
detailplaneeringu alusel ka ridaelamuid,
lähtudes alal välja kujunenud
hoonestusstruktuurist. Terviklikumad
korterelamupiirkonnad planeeringualal on
Smuuli, Ida–Niidu, Tuulte Roos, Marientali
ja Kudjape.
Kavandatud rida- ja korterelamuala puhul
on oluline loodav ruumiline kvaliteet,
inimmõõtmelisus ja väikelinlikus,
tähelepanu peab olema pööratud
kompaktsusele, haljastuse ja avaliku ruumi
osakaalule ning jalgrattaparkimise
võimalustele.

E

Elamumaa

•

Lubatud on ala teenindavad kõrvalfunktsioonid, kui ei kaasne
olulisi mõjusid elukeskkonnale (müra, lõhna, tolmu, vibratsiooni,
autoliikluse olulist kasvu).

A

Asutuste ja
üldkasutatavate
hoonete ala

Asutuste ja üldkasutatavate hoonete ala
hõlmab: tervishoiu- ja hoolekandeasutuse
maad; teadus-, haridus- ja lasteasutuste
maad; spordi-, kultuuri- ja
kogunemisasutuste maad; usu- ja
tavandiasutuste maad ning
riigikaitsemaad.
Planeeringus ei eristata ühiskondlikku
maad kuuluvuse järgi munitsipaal-, riigi või

Üh;
Üm;
Ä; R

Sotsiaalmaa,
Ärimaa,
Riigikaitsemaa

•

Üldjuhul kehtib arhitektuurikonkursi korraldamise kohustus.
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eraomandisse.

P

C

M

Puhkeotstarbeline
ala

Vanalinna
segahoonestusala

Kuressaare
mereäärne
segahoonestusala

Külasüdamete
hoonestusala

Puhkeotstarbelise ala juhtotstarve on
ühisplaneeringuga antud aktiivses
kasutuses rekreatsioonialadele.

Üh;
Üm; Ä

Vanalinna segahoonestusala on
ühisplaneeringus käsitletud kui
eritingimustega ala, mille puhul
rakendatakse muinsuskaitselistest
väärtustest ning nende säilitamise
printsiibist hoonestamisel vajalikke
piiranguid. Vanalinna segahoonestusala
jääb terviklikult Kuressaare vanalinna
muinsuskaitsealale.

E; Ä;
Üh

Kuressaare mereäärse segahoonestusala
juhtotstarve on ühisplaneeringuga antud
merega piirnevale osale linnaruumist, kuhu
on lubatud kavandada funktsioone, mis
rikastavad ala kasutusvõimalusi.

Üh;
Üm;
Ä; E

Muratsi, Vaivere, Lilibi ja Upa ajaloolistele
külasüdametele on planeeringuga
määratud tinglik hoonestusala, milles
ehitamine eeldab suhestumist
väljakujunenud külastruktuuriga.

E; Ä;
Üh

Sotsiaalmaa;
Ärimaa

•
•

Elamumaa,
Ärimaa,
Sotsiaalmaa

•
•

•

Sotsiaalmaa,
Ärimaa,
Elamumaa

•
•

•

Elamumaa,
Ärimaa,
Sotisaalmaa

•
•

Tingimused ehitiste püstitamiseks ühisplaneeringuga ettenähtud
puhkeotstarbelisele alale seatakse detailplaneeringuga.
Puhkeotstarbelise alana käsitletakse edaspidi ka mere arvelt
tekkiva liivaranna ala Nasva sadamast idas.

Ajaloolise hoonestuse lammutamine üldjuhul keelatud.
Vanalinna muinsuskaitsealal toimub linnaruumi olulisel määral
mõjutavate ehitiste (üldjuhul loetakse niisugusteks uusehitised,
mille ehitusalune pindala on suurem kui 100 m²) projekteerimine
arhitektuurivõistluse võitnud töö alusel.
Piirdeaedade, tänavakatete ja kõnniteede ulatuslikul
renoveerimisel, ka erainitsiatiivil lähtutakse tänavaruumi
kontseptsioonist (Kuressaare LV 2010)

Üldjuhul kehtib arhitektuurikonkursi korraldamise kohustus.
Tingimused ehitiste püstitamiseks ühisplaneeringuga ettenähtud
Kuressaare mereäärsele segahoonestusalale seatakse
detailplaneeringuga.
Kavandatava ärifunktsiooni sobivus Kuressaare mereäärse
segahoonestusala põhieesmärkidega otsustatakse
kaalutlusõiguse põhimõtetel.
Uusi ehitisi ja maakasutust tuleb sobitada vanade ehitistega nii,
et need moodustaksid ehitusliku ja visuaalse terviku.
Olemasolevatel hoonestatud aladel ehitamisel (sh
rekonstrueerimine ja renoveerimine) tuleb järgida
väljakujunenud traditsioonilisi ehitusmahtusid ja hoonestuse
struktuuri.

•

63
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering

TB

Ettevõtlusala

Ettevõtlusala all mõistetakse käesolevas
planeeringus keskkonda mittehäirivate
tööstusettevõtete ja ladude, kuid ka äri- ja
teenindusettevõtete maad sh. Mõisaküla
põllumajandustootmisala.

Ä; T

Ärimaa;
Tootmismaa

•

•

B

Kaubandusteenindusala

Kaubandus-teenindusala juhtotstarbega
aladel eeldatakse suurema külastajate
arvuga ettevõtteid.

Ä

Ärimaa

•

H

Haljasmaa

Haljasmaa juhtotstarve on
ühisplaneeringuga antud nii aktiivsest
kasutusest väljas olevale haljasmaale linna
administratiivpiirides kui ka
maatulundusmaale valla territooriumil.
Eeldatud on, et alade kasutamine põhineb
väljakujunenud väärtustel- põllumaad
haritakse põllumaana, metsamaadel
majandatakse metsa, rannakarjamaad ja
niidud on elementaarse hoolduse all ka
edaspidi,võimaldades igameheõiguse
kohaselt avalikku kasutust.
Looduslik haljasmaa väljaspool linna
administratiivpiire on käesoleva
planeeringu mõistes hajaasustusmaa.

M; Üm

Maatulundusmaa,
Sotsiaalmaa,
Elamumaa

•

Kalmistuala juhtotstarve on määratud
Kudjape kalmistu olemasolevale ja
Kudjape kalmistu laiendamise
detailplaneeringuga kavandatud uuele
kalmistuosale.

Üm;
Üh

K

Kalmistuala

•
•

•

•

Tingimused tootmishoone püstitamiseks ühisplaneeringuga
ettenähtud ettevõtlusalale seatakse detailplaneeringuga, v.a
planeerimisseaduse § 9 lg 10 punktis 1 nimetatud juhtudel
tootmishoone laiendamiseks või selle kõrvalhoone
püstitamiseks.
Tegevuste puhul, millega kaasneb oluline keskkonnamõju, ei
tohi mõju ulatuda üle kinnistu piiride, v.a Mõisaküla
põllumajandustootmisala, mille puhul mõju hinnatakse saduses
sätestatud korras.
Lubatud on tegevused millega, ei kaasne olulist mõju (müra,
lõhna, tolmu, vibratsiooni).

Kuressaare linna haldusterritooriumil paiknevat haljasmaad
üldjuhul ei hoonestata.
Kinnistute hoonestamine Maakatastriseadus § 18 tinigmustel.
Hajaasustuses antakse ehitusõigus kinnistule, mille ehitusala ei
paikne planeeringuga määratud rohevõrgustiku tuumalal,
toetuskõlbulikul põllumaal ega inventeeritud vääriselupaiga alal.
Kinnistu, millele ehitusõigust taotletakse, on üldjuhul vähemalt 2
ha, erandkorras omavalitsuse kaalutlusõiguse alusel ka
väiksema kui kinnistu hoonestamine on kooskõlas piirkonna
maakasutuse põhijoontega.
Ehitusõigust hoonete rajamiseks saab taotleda vaid
katastriüksusele, millele on ehitusloa väljastamise hetkel
tagatud alaline juurdepääsutee avalikult kasutatavalt teelt.

Üldkasutatav maa
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J

Jäätmehoidlamaa

Jäätmehoidlamaa juhtotstarve määratakse
jäätmekäitlusega seotud objektide ja
reoveepuhastite maale

J

Jäätmehoidlamaa

L

Transpordimaa

Liiklemiseks ja parkimiseks kasutatav maa
koos ohutuse tagamiseks ja selle maa
korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning
neid ehitisi teenindava maaga

L

Transpordimaa

V

Veeala

Veeala on määratud eritingimustega
veealadele ja suplusrandade juurde

•

Kohaliku tee krundi moodustamisel väljaspool linna piire on
miinimumlaius 10 m. Olenevalt kavandatava tee
liikluskoormusest võib omavalitsusüksus nõuda laiema teemaa
krundi moodustamist.

•

Veeala Nasva jõest Mändjala kämpinguteni reserveeritakse
vesiturbiinsõidukiga sõitmiseks. Väljaspool seda ala ei ole
lubatud vesiturbiinsõidukitega sõitmine. Piirang kehtestatakse
rannakalurite püügivahendite kaitseks;
veeala Mänjala kämpingutest Salme valla piirini reserveeritakse
supelranna veealana. Sellel alal ei ole lubatud
vesiturbiinsõidukitega sõitmine;
reserveeritud veekogude aladel tuleb kõik tegevused
kooskõlastada kohaliku omavalitsuse üksusega.

•

•

VS

Sadama
akvatoorium

Kaardil on tähistatud

•
•

veeala reserveeritakse kõikide sadamate juurde, ka sadamatele,
kus ei ole õigusaktiga määratud sadama akvatooriumi piire;
sadama akvatoorium on piiritletud veetee osa, mis on vajalik
veesõidukite ohutu sildumise korraldamiseks ning kus sadama
pidaja vastutab veeliikluse ohutuse, turvalisuse ja
keskkonnakaitse nõuete täitmise eest
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4.4

Alade kasutuspiirangud

Kasutuspiirangud on kantud tabelisse ning piirangute kaardile.
Kasutuspiirangud ühisplaneeringus on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd
Ranna ja kalda piiranguvöönd
Ranna ja kalda veekaitsevöönd
Veehaarde sanitaarkaitseala
Veehaarde hoiuala
Maardla
Kõrgveepiir
Ajuveeala
Kallasrada
Veeala
Ajaloo- ja arhitektuurimälestised ja nende kaitsevööndid
Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala ja selle kaitsevöönd
Kuressaare linna miljööväärtuslikud hoonestusalad
Väärtuslikud maastikuelemendid
Kaitstava looduse üksikobjektid
Kaitsealad
Hoiualad
Püsielupaik
Metsaala
Vääriselupaik
Maaparandussüsteem
Lennuvälja kaitsevöönd
Paiksete saasteallikate sanitaarkaitsetsoonid
Kalmistu keskkonnahäiringuvöönd
Tee kaitsevöönd
Maantee sanitaarkaitse vöönd
Trasside kaitsevööndid
Elektrituulikute kaitsevöönd
Navigatsioonimärkide mõjuala
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Piirang

Piirangu ulatus

Alus

Piirangute lühikirjeldus (täpsemalt vaata seadusest või määrusest)

Ranna ja kalda
ehituskeeluvöönd

Kus ajuveeala on 200 m laiusest
ehituskeeluvööndist ulatuslikum,
on ehituskeeluvööndiks
ajuveeala piir; kus kitsam, on
ehituskeeluvöönd 200 m laiune
(v.a alad, kus ühisplaneeringuga
on ehituskeeluala vähendatud).
Üle 10 ha järvel ja veehoidlal
ning üle 25 m² valgalaga jõel,
ojal, maaparandussüsteemi
eelvoolul 50 m veepiirist
(Põduste jõel).
Allikal ning kuni 10 ha järvel ja
veehoidlal ning kuni 25 m²
valgalaga jõel, ojal,
maaparandussüsteemi eesvoolul
25 m veepiirist.

Looduskaitseseadus
Vastu võetud 21.04.2004. a (RT I 2004,
38, 258), jõustunud 10.05.2004. a

§ 38

Läänemere rannal 200 m
veepiirist
Üle 10 ha järvel ja veehoidlal
ning üle 25 m² valgalaga jõel,
ojal, maaparandussüsteemi
eelvoolul 100 m veepiirist
(Põduste)
Allikal ning kuni 10 ha järvel ja
veehoidlal ning kuni 25 m²
valgalaga jõel, ojal,
maaparandussüsteemi eesvoolul
50 m veepiirist.

Looduskaitseseadus
Vastu võetud 21.04.2004. a (RT I 2004,
38, 258), jõustunud 10.05.2004. a

Ranna ja kalda
piiranguvöönd

•

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

•
•

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste
ehitamine keelatud.
Rannal ja järve või jõe kaldal metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd ranna
või kalda piiranguvööndi piirini.
Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud
üldplaneeringuga kavandatud:
1) pinnavee veehaarde ehitisele;
2) sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele;
3) ranna kindlustusrajatisele;
4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele;
5) kalakasvatusehitisele;
6) riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse ehitisele;
8) tehnovõrgule ja –rajatisele;
9) sillale;
10) avalikult kasutatavale teele ja tänavale;
11) raudteele.

§ 37
•
•

Ranna piiranguvööndis on keelatud lageraie. Kalda piiranguvööndis ei
tohi lageraielangi pindala olla suurem kui kaks hektarit.
Ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud:
1) reoveesette laotamine;
2) matmispaiga rajamine;
3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja
laiendamine, välja arvatud sadamas;
5) maavara kaevandamine;
6) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning
maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud vastava ala spetsialistidel.
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Piirang

Piirangu ulatus

Alus

Piirangute lühikirjeldus (täpsemalt vaata seadusest või määrusest)

Ranna ja kalda
veekaitsevöönd

Läänemerel – 20 m veepiirist
Järvedel, veehoidlatel, jõgedel,
ojadel, allikatel, peakraavidel ja
kanalitel ning
maaparandussüsteemide
eesvooludel – 10 m veepiirist

Veeseadus
Vastu võetud 11.05.1994. a (RT I 1994,
40, 655), jõustunud 16.06.1994. a

§ 29 Veekaitsevööndis on keelatud:
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu teostamine;
2) puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud raie
maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel;
3) majandustegevus, välja arvatud heina niitmine ja roo lõikamine;
4) väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning
sõnnikuhoidla või –auna paigaldamine.

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

Ei ole kantud piirangute kaardile.

Looduskaitseseadus
Vastu võetud 21.04.2004. a (RT I 2004,
38, 258), jõustunud 10.05.2004. a

§ 42 Supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse määrab kohalik
omavalitsus detailplaneeringuga või selle puudumisel ehitusmäärusega.
§ 42 Supelrannal ei ole veekaitsevööndit.

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

Veehaarde
sanitaarkaitseala

Veehaarde sanitaarkaitseala on
10–200 m puurkaevust.

Veeseadus
Vastu võetud 11.05.1994. a (RT I 1994,
40, 655), jõustunud 16.06.1994. a
Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

Veehaarde hoiuala

Veehaarde hoiuala ulatus kantud
planeeringu piirangute kaardile.

Kuressaare linna ühisveevärgi
veehaardele veehoiuala moodustamine.
AS MAVES, töö nr 8027

Maardla

Mullutu-Suurlahe
meremudamaarlda (nr 242);
Nasva liivamaardla (nr 882)

Maapõueseadus
Vastu võetud 23.11.2004. a
(RT I 2004, 84, 572)
jõustunud 01.04.2005. a

§ 28 Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus on 10–200 m puurkaevust, olenevalt
võetava vee m3 ööpäevas ja inimeste arvust.
§ 28¹
• Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal laiusega kas 30 m või 50 m on
majandustegevus keelatud, välja arvatud: veehaarderajatiste
teenindamine, metsa hooldamine, heintaimede niitmine, veeseire.
• Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal, mille laius on üle 30 meetri,
rakendatakse looduskaitseseaduses sätestatud ranna või kalda
piiranguvööndi kitsendusi.
• Veehaarde sanitaarkaitsealal ei ole kallasrada. Sanitaarkaitsealal võivad
viibida vastava ala spetsialistid.
•

Veehoiualaga kaasnevad piirangud maaomanikele lepib kokku veehaaret
valdav vee-ettevõtja.

§ 62 Tuleb tagada keskkonnaregistrisse kantud maavara säilimine ja juurdepääs
varule.
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Piirang

Piirangu ulatus

Alus

Piirangute lühikirjeldus (täpsemalt vaata seadusest või määrusest)

Kõrgveepiir

Suurte üleujutusaladega
siseveekogud on:
Mullutu-Suurlaht kogu kalda
ulatuses
Nasva jõgi kogu ulatuses

Suurte üleujutusaladega siseveekogude
nimistu ja nendel siseveekogudel
kõrgveepiiri määramise kord
Keskkonnaministri 28. mai 2004. a
määrus nr 58
Määrus on kehtestatud
«Looduskaitseseaduse» § 35 lõike 3
alusel.

§1
•

Suurte üleujutusaladega siseveekogudel on kõrgveepiiriks alaliselt
liigniiskete alluviaalsete soomuldade leviala piir veekogu veepiirist
arvates.

•

Ajuveealal eeldatakse juhuslikku mere veetaseme kõikumist, mis võib
põhjustada kahjusid ehitisele.
Ajuvesi on tugevate, kestvalt ühesuunaliste tuulte või tormiga mere või
suure järve rannikule kanduv tavapärasest suurem veemass. Ajuvesi
võib põhjustada üleujutusi ka jõgede suudmealades, pannes vee
suudmelõigul lühikeseks ajaks isegi tagurpidi voolama.

Ei ole kantud piirangute kaardile.

Ajuveeala

Kallasrada

Piirangute kaardil tähistatud
tegelikkusele vastav ajuveeala
piir

Uuring „Läänemere läänesaarte
alamvesikonna piiresse jääva ranna
ajuveeala piiride täpsustamine ja
erinevate veeseisude kaartide ning
meetmeprogrammi koostamine“.
2008. a tellija EV
Keskkonnaministeerium
Lepingu nr 18-20/732

laevatatavatel veekogudel 10 m
teistel veekogudel 4 m

Veeseadus
Vastu võetud 11.05.1994. a (RT I 1994,
40, 655), jõustunud 16.06.1994. a

•

§ 10
•

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

•
•

Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja
kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul
kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist
maariba.
Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada
kaldaomaniku vara.
Avalikult kasutataval veekogul puudub kallasrada:
1) sadamas;
2) tootmisvee veehaarde vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas;
3) enne asjaõigusseaduse jõustumist õiguspäraselt kallasrajale püstitatud
ehitisel;
4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaamaehitisel;
5) kalakasvatusehitisel;
6) hüdroelektrijaama vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas.
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Piirang

Piirangu ulatus

Alus

Piirangute lühikirjeldus (täpsemalt vaata seadusest või määrusest)
§ 10
•
•

Kallasraja sulgeja peab kinnise territooriumi tähistama ja võimaldama
kinnisest territooriumist möödapääsu. Suurvee ajal, kui kallasrada on üle
ujutatud, on kallaraja laius 2 m, mida mööda võib vabalt ja takistamatult
veekogu ääres liikuda.

Kallasraja vähima vajaliku teeninduspiirkonna määramine toimub läbi
detailplaneeringu, mis kooskõlastatakse Keskkonnaametiga.
Kalapüügiseadus
Vastu võetud 27.09.1995. a (RT I 1995,
80, 1384), jõustunud 1.01.1996. a

Veeala

§ 23
•

Kalavarusid kahjustada võivate hoonete või rajatiste püstitamiseks ning
muude tööde tegemiseks korraldatakse keskkonnamõju hindamine.

•

Kinnismälestise kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd. Kaitsevööndiks on
50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui
mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.

•

Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestise kaitsevööndis
keelatud:
1) ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja
kaevetööd ning maaparandustööd;
2) kinnismälestise vaadeldavuse sulgemine.

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.
Vee

Ajaloo- ja
arhitektuurituurimälestised

Kaitsekohustused

Muinsuskaitseseadus
Vastu võetud 27.02.2002. a (RT I 2002,
27, 153), jõustunud 1.04.2002. a

§ 25

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.
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Piirang

Piirangu ulatus

Alus

Kuressaare vanalinna
muinsuskaitseala ja
kaitsevöönd

Lossipark ja linna ajalooline süda

“Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
põhimäärus”
Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a
määrus nr 220
(RTI, 21.06.2004, 50, 353)
Määrus on kehtestatud «
Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27,
153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004,
25, 171) § 15 alusel.

Kuressaare linna ehitusmäärus
(Kuressaare Linnavolikogu 17. juuni
2004 määrus nr 18)

Kuressaare linna
miljööväärtuslikud
hoonestusalad

Miljööväärtuslikud hoonestusalad
on kantud planeeringu piirangute
kaardile ja esitatud lisadena
planeeringu koosseisus.

Kuressaare linna ja Kaarma valla
ühisplaneering

Piirangute lühikirjeldus (täpsemalt vaata seadusest või määrusest)
§9
• Muinsuskaitseameti loata on muinsuskaitseala kaitsevööndis keelatud:
1) püstitada välismõõtmete tõttu muinsuskaitseala oluliste vertikaalsete
dominantide vaadeldavust häirivaid või olulisi kaugvaateid
muinsuskaitsealale varjavaid ehitisi;
2) püstitada muinsuskaitseala välispiirile välismõõtmetelt või ehitusmahult
muinsuskaitseala või tema välispiiriga vahetult külgneva hoonestuse
suhtes mastaapidelt mittesobivaid ehitisi;
3) paigaldada olulistele vaatesuundadele vanalinnale avanevaid vaateid
katvaid või oluliselt varjavaid reklaame, tehnilisi rajatisi või muid
konstruktsioone.
•

Vanalinna muinsuskaitsealal, linna puhkealal ja muudel linnaehituslikult
olulistes kohtades toimub linnaruumi olulisel määral mõjutavate ehitiste
(üldjuhul loetakse niisugusteks uusehitisi, mille ehitusalune pindala on
suurem kui 100 m²) projekteerimine arhitektuurivõistluse võitnud töö
alusel.

miljööväärtuslikule hoonestusalale on lubatud projekteerida ja ehitada
sealsete linnaehituslike tavade ja arhitektuuriga kokkusobivaid ehitisi;
• projekteerimisel ja planeerimisel lähtutakse asukoha analüüsist. Üldjuhul
esitab asukoha analüüsi omavalitsusüksus, vajadusel planeerija.
Asukoha analüüs sisaldab ehitustingimuste määratlemist, arvestades
piirkondlikke hoonestuspõhimõtteid: ehitusjoon, ehitusmahud, kaugused
kinnistu piiridest ja iseloomulikud viimistlusmaterjalid;
• ehitusloa taotlemiseks esitatud projekti koosseisus peab olema vastavalt
projekteerimistingimustele lahendatud akende, uste ja muude fassaade
kujundavate detailide ebastandardsed sõlmed, samuti antud fassaadide
värvilahendus;
• hoonete
fassaadivärvi
uuendamine
toimub
linnavalitsuse
planeerimisosakonna poolt väljastatud hoone värvipassi alusel;
• piirdeaedade rajamisel lähtutakse piirdeaedade kontseptsioonist (
Kuressaare LV 2010 );
kõik tööd hoonete ja piirdeaedadega tuleb kooskõlastada Kuressaare
linnavalitsusega.
•
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Piirang
Väärtuslikud
maastikuelemendid

Kaitstava looduse
üksikobjektid

Piirangu ulatus

Alus

• Muratsi mõisa varemed ja
park;
• Lilbi küla sumbjas
külastruktuur;
• Sikassaare mõisa park;
• Sikassaare polder;
• Kellamägi;
• Nasva aleviku vanem osa;
• Mändjala kämping;
• nn. Marienthali park;
• nn. Roosi dendropark
Kuressaares Tuule tänaval.

Kuressaare linna ja Kaarma valla
ühisplaneering

Must mänd Kauba tn 11 ja 13
vahel.
Harilik robiinia (akaatsia) 3 tk
Kohtu tn 16 aias.
Harilik robiinia 2 tk Pärna tn. 14
aias.
Harilik robiinia Raekoja 1
Kreeka pähklipuu 2 vana puu
võrset Kõver 2a aias.

Kaitstavate looduse üksikobjektide
kaitse-eeskiri Vastu võetud
keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a
määrusega nr 27 (RTL 2003, 46, 678),
jõustunud 14.04.2003

Piirangute lühikirjeldus (täpsemalt vaata seadusest või määrusest)
•
•
•

Muudetud ja täiendatud vastavate
õigusaktidega.

Looduskaitseseadus
Vastu võetud 21.04.2004. a (RT I 2004,
38, 258), jõustunud 10.05.2004. a
Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

väärtuslikud
maastikuelemendid
säilitavad
oma
senise
maakasutusfunktsiooni;
maakasutustingimused väärtuslike maastikuelementide kontaktvööndis
määratakse detailplaneeringutega;
piirkondade
identiteedi
tugevadamiseks
tuleb
väärtuslikke
maastikuelemente eksponeerida, korrastada, vajadusel tähistada ja
korraldada teavitustööd.

§1
•

Üksikobjekti ümber on 50 meetri ulatuses selles määruses sätestatud
kaitsekorraga piiranguvöönd, kui keskkonnaminister pole määranud
väiksemat piiranguvööndi ulatust.

•

Üksikobjekti ümbritsevas piiranguvööndis on keelatud:
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
2) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;
3) uute maaparandussüsteemide rajamine;
4) jäätmete ladustamine;
5) jugade, allikate ja karstivormide ümbruses väetiste ja mürkkemikaalide
kasutamine.

•

Kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ei või ilma kaitstava
loodusobjekti valitseja nõusolekuta:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;

§5

§ 14
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Piirang

Piirangu ulatus

Alus

Piirangute lühikirjeldus (täpsemalt vaata seadusest või määrusest)
5) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
6) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla
ehitamiseks;
7) anda projekteerimistingimusi;
8) anda ehitusluba;
9) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui
selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut
väikeehitise ehitamiseks.

Kaitsealad

Hoiualad

Kudjape tammik
Kuressaare Lossipark
Kasti mka
Loodenina rand
Loode tammik
Linnulaht
Järve luidete mka

Looduskaitseseadus
Vastu võetud 21.04.2004. a (RT I 2004,
38, 258), jõustunud 10.05.2004. a

Kuressaare lahe hoiuala
Kasti lahe hoiuala
Põduste luha hoiuala
Loode tammik
Mullutu-Loode hoiuala
Põduste-Upa hoiuala
Sepamaa hoiuala

Looduskaitseseadus
Vastu võetud 21.04.2004. a (RT I 2004,
38, 258), jõustunud 10.05.2004. a.
Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

§ 14
•

Kaitsealal ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
5) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
6) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla
ehitamiseks;
7) anda projekteerimistingimusi;
8) anda ehitusluba;
9) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui
selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut
väikeehitise ehitamiseks.

•

Hoiualal ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
5) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
6) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla
ehitamiseks;
7) anda projekteerimistingimusi;
8) anda ehitusluba;
9) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui
selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut
väikeehitise ehitamiseks.

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

§ 14
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Püsielupaik

Pesapuu ja seda ümbritsev 200
m raadiusega ala.

Looduskaitseseadus
Vastu võetud 21.04.2004. a (RT I 2004,
38, 258), jõustunud 10.05.2004. a.

§ 14

Nasva ja Loode merikotka
püsielupaigad Nasva külas,
Tulpe merikotka elupaik Muratsi
külas

Muudetud ja
seadustega.

täiendatud

•

Püsielupaigas ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) väljastada metsamajandamiskava;
5) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
6) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla
ehitamiseks;
7) anda projekteerimistingimusi;
8) anda ehitusluba;
9) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui
selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut
väikeehitise ehitamiseks.

•

Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või
kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.
Sihtkaitsevööndis asuvaid loodusvarasid ei arvestata tarbimisvarudena.
Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on sihtkaitsevööndis keelatud:
1) majandustegevus;
2) loodusvarade kasutamine;
3) uute ehitiste püstitamine;
4) inimeste viibimine kaitsealuste liikide elupaigas, kasvukohas ja
rändlindude koondumispaigas;
5) sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine;
6) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine.
Kaitstava loodusobjekti säilitamiseks vajalike tegevustena, mis seda
objekti ei kahjusta, võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada:
1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutöid ja veerežiimi
taastamist;
2) koosluse kujundamist vastavalt kaitse eesmärgile;
3) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumist;
4) jahipidamist;
5) kalapüüki;

vastavate

Merikotka püsielupaikade kaitse alla
võtmine ja kaitse eeskiri 21.07 2010 nr
33 (RT I 2010, 51, 319)

«Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2
alusel ei avaldata Riigi Teatajas
püsielupaikade kaarte, nendega saab
tutvuda
Keskkonnaministeeriumis,
Keskkonnaametis
või
keskkonnaregistris.

§ 30

•

•
•
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6) tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamist
kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste
hooldustöid;
7) poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks ning
kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalikku tegevust;
8) pilliroo ja adru varumist.
§ 50
•
•
•

Kaitsealused liigid

Looduskaitseseadus
Vastu võetud 21.04.2004. a (RT I 2004,
38, 258), jõustunud 10.05.2004. a

Püsielupaikade kaitse merikotka pesapuu ja seda ümbritsev ala 200
meetri raadiuses.
Inimesel on keelatud viibimine merikotka püsielupaigas 15. veebruarist
31. juulini.
Püsielupaiga kohta ((3) ja (4)) sätestatud kitsendused ei kehti
tulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja elamumaal, põllumajandusmaal ja
õuemaal, samuti avalikus kasutuses oleval teel.

§4
•

Kaitsealune liik on looma-, taime- või seeneliigi taksonoomiline üksus,
mille isendeid, elupaiku, kasvukohti või leiukohti kaitstakse käesoleva
seaduse alusel või mida on nimetatud EL Nõukogu määruse 338/97
looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise
reguleerimise teel (EÜT L 061, 03.03.1997, lk 1) lisades A–D. Kaitsealune
kivistis või mineraal on kaitsekategooriasse kantud kivistis või mineraal,
mille eksemplare või leiukohti kaitstakse käesoleva seaduse alusel.

•

Piiritlemata II ja III kategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub
isendi kaitse.

•

Seaduse eesmärk: Metsa majandamine on säästev, kui see tagab
elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse
ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi
rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.

•

Metsaomanik on kohustatud rakendama metsa uuendamise võtteid
vähemalt 0,5 hektari suuruse pindalaga hukkunud metsaosades või
raiesmikel kahe aasta jooksul hukkumisest või raiest arvates.

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

§ 48

Metsaala

Metsaseadus
Vastu võetud 7.06.2006. a (RT I 2006,
30, 232), jõustunud 1.01.2007. a.
Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.
Metsaala ei ole kaardile kantud.

§2

§ 25
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Looduskaitseseadus
Vastu võetud 21.04.2004. a (RT I 2004,
38, 258), jõustunud 10.05.2004. a
Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

§ 37

Metsaseadus
Vastu võetud 7.06.2006. a (RT I 2006,
30, 232), jõustunud 1.01.2007. a.
osaliselt 1.07.2007. a.

§ 23

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

•

Ranna ja kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee
ja pinnase kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine. Ranna
piiranguvööndis on keelatud lageraie. Kalda piiranguvööndis ei tohi
lageraielangi pindala olla suurem kui kaks hektarit, välja arvatud
maaparandussüsteemi eesvoolu veekaitsevööndis
maaparandushoiutööde tegemisel.

•

Vääriselupaik käesoleva seaduse tähenduses on kuni seitsme hektari
suuruse pindalaga kaitset vajav ala väljaspool kaitstavat loodusobjekti,
kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide
esinemise tõenäosus on suur.
Isiklik kasutusõigus on riigi õigus kasutada kinnisasja vääriselupaiga
kaitseks. Riigil on õigus vääriselupaigas keelata või piirata
majandustegevust vääriselupaiga kaitse-eesmärgist tulenevalt ja
metsaomanik on kohustatud tagama vääriselupaiga säilimise.
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse kinnisasja omanikuga notariaalne
leping, mille alusel koormatakse kinnisasi isikliku kasutusõigusega riigi
kasuks Keskkonnaministeeriumi kaudu tähtajaga 20 aastat.

•

•

•
Maaparandussüsteem

Maaparandussüsteemid
planeeringualal on kantud
piirangute kaardile.

Maaparandusseadus
Vastu võetud 22.01.2003
(RT I 2003, 15, 84)
jõustumine 01.07.2003, osaliselt
01.07.2004. a.

§ 47
•

Kinnisasjale, millel paikneb maaparandussüsteem, kavandatava
käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 nimetamata hoone või rajatise
ehitusprojekti ja eesvoolu reguleerimise või eesvoolu kaitselõigu
veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastab ehitusloa andja PMAga.

•

Kui kinnisasjal paikneb maaparandussüsteem, võib selle kinnisasja sihtja kasutusotstarvet (edaspidi maakasutus) muuta ning seda kinnisasja
ümber
kruntida,
jagada,
ühendada,
liita
või
eraldada
(edaspidi maakorraldustoiming) PMA eelneva kooskõlastuse alusel.

§ 48
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Lennuvälja kaitsevöönd

kaitsevööndi parameetrid on:
Pikemale lennurajale RWY 17-35
(pikkus 2000m) 6600x1000 m.
Lühemale lennurajale RWY 0523 (pikkus 800m) 2000 x 300 m.

Lennundusseadus
Vastu võetud 17.02.1999. a (RT I 1999,
26, 376), jõustunud 1.09.1999. a

§ 352 Lennuvälja kaitsevööndis on keelatud:
1) uue jäätmekäitluskoha rajamine, kus tehakse jäätmete taaskasutuse või
kõrvaldamise toiminguid, milleks ehitise olemasolu ei ole vajalik;
2) kalatööstuse ja muu loomsete jäätmetega seotud tööstuse rajamine;
3) kala-, linnu- ja loomakasvatusfarmi rajamine;
4) viljapõldude, viljakuivatite, puuvilja- ja marjaistanduste rajamine ning muude
lindude massilisi toiterändeid põhjustavate põllumajanduslike tegevuste
kavandamine;
5) suurõnnetuse ohuga ettevõtte asumine;
6) ohtlike kemikaalide ja lõhkematerjali tootmine ning ladustamine;
7) auru- ja saasteainete väljutamisega seotud tootmistegevus;
8) lõhketööd ja maavarade kaevandamine;
9) uute metsaistanduste rajamine, metsaraie või muud oluliselt looduskeskkonda
muutvad tööd ilma Lennuametiga kooskõlastamata;
10) planeerimis- ja ehitustegevus ilma Lennuametiga kooskõlastamata;
11) põlevmaterjalide ladustamine üle 3000 kuupmeetri ilma Lennuametiga
kooskõlastamata;
12) seadmete paigaldamine, mille töö võib segada lennujuhtimis- ja
raadionavigatsiooniseadmete tööd;
13) uute elamurajoonide ja ühiskasutusega hoonete ehitamine (näiteks koolid,
lasteaiad, haiglad ja ärihooned).

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

§ 341 Lennuvälja kaitsevöönd moodustab ristkülikukujulise ala, mis ulatub 150–
500 meetrini lennuraja telgjoonest mõlemale poole ja 600–2300 meetrini lennuraja
lävedest lähenemisalade suunas.

Paiksete saasteallikate
Sanitaarkaitsetsoonid

Paiksed saasteallikaid ei ole kaardile
kantud. Saastelubade registrit peab
Keskkonnaamet.

Välisõhu kaitse seadus
Vastu võetud 5.05.2004. a (RT I 2004,
43, 298), jõustunud 30.09.2004. a.,
osaliselt 27.11.2004. a
Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

§ 27 Saasteallika mõjupiirkonnas kehtivad välisõhu saastatuse taseme piir- ja
sihtväärtused ka õhukihis, mis ulatub kahe meetri võrra kõrgemale kõige kõrgemal
asuva eluruumi laest ja ühe meetri kaugusele eluruumi välisseinast.
§ 28 Arvestades inimorganismide erinevat kohanemisreaktsiooni, võib
keskkonnaminister Tervisekaitseinspektsiooni ettepanekul kehtestada määrusega
elanikkonna tundlike gruppide tervise kaitseks välisõhu saastatuse taseme
rangemad piirväärtused järgmiste asutuste territooriumil: tervishoiuasutus,
hoolekandeasutus, lasteaed, kool.
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Välisõhu saastatuse taseme piir-,
sihtväärtused ja saastetaluvuse
piirmäärad, saasteainete sisalduse
häiretasemed ja kaugemad eesmärgid
ning saasteainete sisaldusest
teavitamise tase¹
Vastu võetud keskkonnaministri 7.
septembri 2004. a määrusega nr 115
(RTL 2004, 122, 1894), jõustunud
30.09.2004
Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse
seaduse» § 26 alusel.

§2
•

•

Muudetud ja täiendatud vastavate
õigusaktidega.

•

Kalmistu
keskkonnahäiringuvöönd

Keskkonnahäiringuvöönd 100 m

Kudjape kalmistu laiendamise
detailplaneering, töö nr 108

Tee kaitsevöönd

Tee kaitsevööndite ulatus:
1) riigimaantee – mõlemal pool
sõiduraja telge ja mitme
sõiduraja korral mõlemal pool
äärmise sõiduraja telge on 50 m.
2) kohaliku mnt – mõlemal pool
sõiduraja telg ja mitme sõiduraja
korral mõlemal pool äärmise
sõiduraja telge on 20–50m.
3) tänava – teemaa piirist kuni
10 m.

Teeseadus¹
Vastu võetud 17.02.1999. a (RT I 1999,
26, 377), jõustunud 23.03.1999. a
Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

Saasteallikast eralduva saasteaine lubatud heitkoguse määramisel
eeldatakse, et saasteaine sisalduse piirnormi täitmine on tagatud
saasteallika tootmisterritooriumi piiril.
Kui saasteallikat ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi sisaldus näitab
saasteaine sisalduse piirnormi ületamist, märgib välisõhu saasteloa,
keskkonnakompleksloa või jäätmepõletamist käsitleva jäätmeloa andja
saasteallika valdajale loas saasteaine lubatud heitkogusena sellise
väärtuse, mille juures on tagatud saasteaine sisalduse piirväärtuse
täitmine. Kui tegelik heitkogus ületab lubatut, maksab saasteallika valdaja
saastetasu ületatud heitkoguse eest kõrgendatud määrade järgi
“Keskkonnatasude seadusega” sätestatud korras.
Saasteallikat ümbritseva piirkonna välisõhus saasteaine sisalduse piir- või
sihtväärtuse ületamise korral peab saasteallika valdaja rakendama
täiendavaid meetmeid saasteallikast eralduva saasteaine heitkoguse
vähendamiseks.

•

Vöönd sisaldab endas nn rahuvööndit, kalmistu sanitaarkaitsevööndit ja
teisi kalmistu piiresse ja/või kontaktalasse jäävate kitsenduste mõjualasid.

•

Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:
1) ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. Detailplaneeringu
koostamise kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse
juhul, kui see on lubatud kohaliku omavalitsuse kehtestatud
detailplaneeringus;
2) ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist
või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta;
3) takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
4) paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;

§ 36
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5) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
6) kaevandada maavara ja maa-ainest;
7) teha metsa uuendamiseks lageraiet;
8) teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud
teehoiuvälist tööd.
• Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma
korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva
rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava
istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab
võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule
talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume
tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud
tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.

Maantee sanitaarkaitse
vöönd

Vööndi piiri horisontaalkaugus
sõidutee servast:
Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare
(10) maanteel 200 m;
tugi- ja kõrvalmaanteedel 60 m.

2) Maanteede projekteerimisnormid.
Kinnitatud
teede- ja sideministri 28. septembri
1999. a määrusega nr 55.

•
•

Inimese elamine ja puhkamine on tervisele ohtlik.
Võimalused majanduslikuks kasutamiseks
1) Tootmisobjektid kooskõlas sanitaarnormidega.
2) Lubatud osaliselt põllundus (v.a vilja- ja marjaistandikud, juurviljade
kasvatamine).

“Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
kaitsevööndi ulatus”
Keskkonnaministri 16.detsembri 2005.
a. määrus nr 76
Määrus kehtestatakse «Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni seaduse» § 31 lõike 3
alusel.

•

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis peab hoiduma tegevusest,
mis võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi kahjustada, sealhulgas ei
tohi:
1) tõkestada juurdepääsu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele ega
istutada puid;
2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku loata ehitada, ladustada
materjale ning teha lõhkamis-, puurimis-, kaevandamis-, vaia-, kaeve-,
täite-, üleujutus- või kuivendustöid ja ehitiste juures ka tõstetöid;
3) veekogus asuva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste juures teha
süvendustöid, pinnase teisaldamistöid, uputada tahkeid aineid,
ankurdada veesõidukit või vedada ankruid, kette, logisid, traale või võrke.

Piirangute kaardil tähistatud 200 m RistiVirtsu-Kuivastu-Kuressaare
sanitaarkaitse vöönd.

Trasside kaitsevööndid

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
kaitsevööndi ulatus torustiku
teljest mõlemale poole 2–3 m.
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elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatus 2–40 m, olenevalt kV.

„Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja
kaitsevööndis tegutsemise kord“
Vastu võetud majandus- ja
kommunikatsiooniministri 26.03.2007. a
määrusega nr 19 (RTL 2007, 27, 482),
jõustunud 20.07.2007.

§6
•

Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsev isik peab vältima
elektripaigaldise kahjustamist või kahjustumise ohu tekkimist

Muudetud ja täiendatud vastavate
õigusaktidega.

2 meetrit liinirajatise keskjoonest
või rajatise välisseinast
liinirajatisega paralleelse
mõttelise jooneni või
tõmmitsatega raadiomasti korral
selle kõrgusega või vabalt seisva
raadiomasti korral selle 1/3
kõrgusega ekvivalentse
raadiusega mõttelise ringjooneni
maapinnal.

Elektroonilise side seadus

surveseadme kaitsevööndi
ulatus maa-alustel
soojatorustikel 2–3 m, olenevalt
toru läbimõõdust.

„Surveseadme kaitsevööndi ulatus“
Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 2. juuli
2002. a määrusega nr 213 (RT I 2002,
58, 368), jõustunud 13.07.2002
Määrus kehtestatakse «Surveseadme
ohutuse seaduse» (RT I 2002, 49, 309)
§ 18 lõike 3 alusel.

Vastu võetud 08.12.2004 (RT I 2004,
87, 593) , jõustumine 01.01.2005

§ 119
•

Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud
igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist.

Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise
tingimused ja kord on kehtestatud
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
11.12.2006 määrus nr 99 (RTL 2006,
89, 1657)

Muudetud ja täiendatud vastavate
seadustega.

•

Surveseadme kaitsevööndis peab hoiduma tegevustest, mis võivad
kahjustada surveseadet, sealhulgas ei tohi:
1) tõkestada juurdepääsu surveseadmele, ladustada jäätmeid, kemikaale
või väetisi, istutada puid ja põõsaid;
2) surveseadme omaniku loata ehitada, teha lõhkamis-, puurimis- ja
kaevetöid, samuti üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, ladustada ja
teisaldada raskusi ning organiseerida ülesõite või teha muid
surveseadme ohutust mõjutada võivaid töid.
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Piirang

Piirangu ulatus

Alus

Elektrituulikute
kaitsevöönd

Kuressaare linna ja Kaarma valla
Olemasolevatele
ühisplaneering
tuulegeneraatoritele määratakse
500 m puhvertsoon

Piirangute lühikirjeldus (täpsemalt vaata seadusest või määrusest)
•

•

Navigatsioonimärkide
mõjuala

50 m raadiuses märgist

„Ehitustegevuse kord veeteel või
navigatsioonimärgi vahetus läheduses
või mõjupiirkonnas“
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
6. detsembri 2002. a määrus nr 26
Määrus kehtestatakse «
Meresõiduohutuse seaduse» (RT I
2002, 1, 1; 61, 375) § 48 lõike 2 alusel.

Elektrituulikute kaitsevööndis on keelatud uute elamute püstitamine, v.a
Maakatastriseadus § 18 lg 8 kohane ehitustegevus kui ehituslike võtetega
tagatakse müra normtase eluruumides.
Elektrituulikute puhvertsoon ei ole takistuseks kaevandamislubade
taotlemisel ja väljaandmisel õigusaktidega sätestatud korras ja
tingimustel.

§4
•

Ehitustegevus navigatsioonimärgi vahetus läheduses (50m raadiuses
märgist) ja selle mõjupiirkonnas (märgi nähtavuse suunal merelt
vaadatuna, sealhulgas ka märgi taga, kui see häirib navigatsioonimärgi
või selle tule eristamist) kooskõlastatakse Veeteede Ametiga.
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4.4.1

Ehituskeeluvööndi ala määratlemine ühisplaneeringus
Ajuvesi - tugevate, kestvalt ühesuunaliste tuulte või tormiga mere rannikule kanduv tavapärasest suurem
veemass.Ajuveeala piir on kantud planeeringu piirangute kaardile.

Ehituskeeluvööndi määratlemisel planeeringulahenduses on lähtutud Kaarma valla territooriumil varem koostatud
Kaarma Vallavolikogu 20.10.2000 .a. otsusega nr 68 algatatud ja kuni käesoleva planeeringu algatamiseni menetletud,
kuid vaid väljaspool käesoleva planeeringu ala valla põhjaosa ulatuses Kaarma Vallavolikogu 07.07.2010.a. määrusega
nr 9 kehtestatud Kaarma valla üldplaneeringust. Üldplaneeringu koostamisel määratleti ehituskeeluvöönd rannaalal,
kasutades ajuveeala (AVA) 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. Sama määratlust kasutatakse ka ühisplaneeringus.
Seega loobuti juba Kaarma valla üldplaneeringu eelnõu 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 25.03.2010 kirjaga HLS 14-9/24277-8 aktsepteerinud Kaarma valla üldplaneeringus kasutatud lähenemist ja
andnud nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks Muratsi külas, Mändjala külas ja Nasva alevikus.
Ehituskeeluvööndi kulgemine peab seaduse mõtte ja sätte kohaselt arvestama reljeefi, taimestiku, kõlvikute,
kinnistupiiride, asustuse, ehitistega jne. Kokkuvõttes peab ehituskeeluvöönd teenima ranna (ja kalda) kaitse eesmärke,
milliseid on looduskaitseseaduses nimetatud neli (sh. ka ranna ja kalda eripära arvestava asustuse suunamine).
Metoodilised raskused ehituskeeluvööndi ulatuse täpsustamisega rannal algasid, kui Looduskaitseseaduses võeti
kasutusele „korduva üleujutusega ala“ mõiste. Seadus võimaldab mitmetimõistmist selles osas, kas ehituskeeluvöönd
lisandub korduvalt üleujutatavale alale või kattuvad need mõisted suuremas osas. Mõnel pool esineb praktikat, kus
korduva üleujutusega ala määratakse mingi kõrgusjoonega. Et tingimused Eesti rannikul ja regulaarselt eksisteeriv
üleujutusvõimalus on paikkonniti väga erinev, ei ole ka ühese reegli kasutamine otstarbekas.
Kaarma valla üldplaneeringu koostamise hetkel oli kasutada selle ajani Eesti täpseim piirkondlik üleujutusriski analüüs
(Kikas, 2008). Selles analüüsis, mis tugineb mullakaardile (1:10000) ja põhikaardi andmetest genereeritud kõrgusinfole,
võetakse kasutusele ajuveeala (AVA) mõiste. Sisuliselt hõlmab AVA merevee poolt mõjutada saanud rannikumuldade
levikuala, mis ei kattu päris täpselt mingi kõrgusjoonega (erinevused tulenevad pinnamoest, merele avatusest,
taimkattest jne), ent mis päris hästi peegeldab maksimaalseid üleujutusi piirkonnas. Igal juhul ulatub AVA
planeeringualal kõrgemale 1,0 m kõrgusjoonest, millest madalam ala sisaldab rannikumuldasid täies ulatuses.
Kõrgusvahemik 1,0-1,5 m sisaldab rannikumuldasid ca 40% ja AVA piiril on autor hinnanud üleujutuste võimalikkust
paarile korrale sajandis. Kuna AVA piir tähistab ka ajaloolise ranna-asustuse piiri, sellega on kohanenud teedevõrk,
sadamad jne, siis pole ratsionaalset vajadust AVA tõlgendada kui korduva üleujutusega ala ning meelevaldselt liita
ehitamise keelamiseks meetreid. Seaduse mõte on ikkagi selles, et rannal eksisteerivad paralleelselt ja kattuvad mitmed
vööndid: ehituskeeluvöönd, piiranguvöönd, korduva üleujutusega ala (kuna planeeringuala randadel ei esine
märkimisväärset korduvat üleujutust, siis võeti üldplaneeringu menetlusel kasutusele AVA, mis tagab sisuliselt
looduskaitseseaduse mõtte ja sätte ning sama põhimõtte kasutamist on jätkatud ühisplaneeringu koostamise protsessis.
Üleujutusriski analüüsi kohaselt jäävad Kaarma valla hoonetest AVA piiresse üksnes Nasva alevikus reljeefi
madalamates kohtades paiknevad elamud (suur erand n.ö. „Saaremaa Veneetsia“) ja osa Kuressaare linna
mereäärsetest, ajalooliselt väljakujunenud linnaosadest. Järelikult on AVA-piir end praktikas juba tõestanud igati
mõistliku tähisena, mis randa ehitamist on suunanud pikemat aega ja seega arvestab ranna ja kalda eripäraga.
Rannajoone pikkus Kuressaare linna administratiivpiirides on 18 km. Kuressaare varem kehtinud üldplaneeringu
kohaselt oli linna piirides ehituskeeluvöönd valdavalt 50 meetrit veepiirist. Ehituskeeluvööndit ei määratud varasema
planeeringuga vaid ca 3 km ehk 17% hõlmavale puhkeotstarbelisele alale, kus linn on otseselt merele avatud ja rand
aktiivses kasutuses.
Lähtuvalt AVA mõistest ja kogu planeeringuala hõlmavast ühtsest käsitlusest ehituskeelualade määramisel
määratletakse ehituskeeluvöönd Kuressaare linna piirides uuesti arvestades nii AVA kui maakasutuse suundumustega,
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mistõttu ehituskeeluvööndi ulatus mitmes paigas suureneb oluliselt ning vajab täpsustamist ka läbi
vähendamismenetluse.
Kuressaare Linnavalitsus esitas 04.05.2011 kirjaga nr 9.1-2/789 Keskkonnaametile taotluse ehituskeeluvööndi
vähendamiseks Kuressaare linna haldusterritooriumil kahel Põduste jõe kaldalõigul ja kolmel rannikulõigul. Kaarma valla
haldusterritooriumil taotleti ÜhP koostamise raames ehituskeeluvööndi vähendamist kahel rannikulõigul ja ühel Nasva
jõe kaldalõigul samal kujul nagu varem menetletud Kaarma valla üldplaneeringu eelnõus. Keskkonnaamet oma
30.12.2011 kirjaga nr HLS 14-9/11/17065-4 kooskõlastas ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekud mööndustega.
Lõikudel Kuressaare haldusterritooriumil, kus taotleti ehituskeeluvööndi vähendamist 0-meetrini sarnaselt varem
kehtinud Kuressaare üldplaneeringule, nõustuti ehituskeeluvööndi vähendamisega 10 meetrile mererannal ja 4 meetrile
jõekaldal viitega Looduskaitseseaduse § 36 ja Veeseaduse § 10 sätestatud kohustusele kohalikul omavalitsusel
mererannal 10 meetri ulatuses ja jõekaldal 4 meetri ulatuses tagada avalikud juurdepääsuvõimalused kallasrajale.
Keskkonnaameti ettepanekul on käesolevas planeeringus Põduste jõel 50 m ehituskeeluala suurendatud Põduste
hoiuala osas, kus jõe ehituskeeluala ühtib hoiuala välispiiriga.
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4.4.2

Ehituskeeluvööndi kirjeldus

Käesoleva planeeringuga määratud ehituskeeluvööndi laiuse kirjeldus ranna ja kaldaalal lähtub ajuveeala (AVA)
mõistest, Keskkonnaameti 25.03.2010 kirjaga HLS 14-9/24277-8 antud nõusolekust vähendada ehituskeeluvööndit
varem menetletud Kaarma valla üldplaneeringu eelnõus tehtud ettepanekute kohaselt Kaarma valla haldusterritooriumil
Mändjala küla Puhkeranna detailplaneeringu alal, Muratsi küla hoonestusalal ja osaliselt Nasva alevikus Nasva jõe
kallastel ning 30.12.2011 kirjaga nr HLS 14-9/11/17065-4 antud nõusolekust ehituskeeluvööndite uuele määratlusele
Kuressaare linna haldusterritooriumil. Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd on kajastatud graafiliselt planeeringu piirangute
kaardil, selgitus on järgmine:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

alates Salme valla piirist kuni koostatava Puhkeranna detailplaneeringu alani (kavandatava Puhkeranna
kinnistuni) on ehituskeeluvöönd 200 m tavalisest veepiirist;
koostatava Puhkeranna detailplaneeringu alal kavandatava Puhkeranna kinnistu kalda ulatuses kattub
ehituskeeluvöönd ajuveeala piiriga. Ehituskeeluvõõnd on vähendatud ajuveeala piirini Puhkeranna
(AT0804220027), Männikäbi (34801:008:0324), Suvila (34801:008:0320) ja Jahimaja (34801:008:0141)
kinnistutel;
koostatavast Puhkeranna detailplaneeringu alast (kavandatavast Puhkeranna kinnistust AT0804220027) kuni
Mändjala küla ja Nasva aleviku piirini kehtestatakse ehituskeeluvöönd 200 m tavalisest veepiirist. Antud alal
kohtades, kus ajuveeala piir ulatub kaugemale kui 200 m, suurendatakse ehituskeeluvööndit kuni
ühisplaneeringu kaardile kantud ajuveeala piirini, v.a. Nasva aleviku piirile püstitatud tuugenitega piirneval
kaldalõigul;
Nasva aleviku läänepiirist Nasva jõeni kehtestatakse ehituskeeluvöönd 200 m tavalisest veepiirist seoses ranna
eripära arvestava asustuse suunamisega;
Nasva jõe paremkaldal Nasva jõe suudmest Sõrve mnt 57 (34804:001:0083) kinnistut läbiva Läätsa:SIK
(150000401) elektriliiniga (35-110kV, kõrgepingeliin) ristumiseni on ehituskeeluvöönd 50m tavalisest veepiirist.
Elektriliiniga ristumisest Sõrve mnt 57 (34804:001:0083) kinnistul kuni Nasva küla Pereelamu ala lõpuni Ülejõe
tn 21 kinnistuga piirneval alal (34801:008:0399) kehtestatakse ehituskeeluvöönd 25 m tavalisest veepiirist.
Nasva jõe vasakkaldal alates Mere tn 8 kinnistut läbiva Läätsa:SIK (150000401) elektriliini (35-110kV,
kõrgepingeliin) ristumisest kuni Lahe tn 11 kinnistu põhjapiirini on ehituskeeluala 25 m tavalisest veepiirist.
Ehituskeeluvööndi ulatus Nasva jõel alates Lahet tn 11 kinnistu põhjapiirist jõe vasakkaldal ja Ülejõe tn 21
kinnistuga piirneva pereelamu ala põhjapiirist Mullutu laheni on 50m tavalisest veepiirist.
Nasva jõest kuni Kuressaare lahe ja Mullutu-Loode hoiualade läänepiirini suurendatakse ehituskeeluvööndit
kuni Läätsa:SIK (150000401) elektriliinini (35-110kV, kõrgepingeliin) seoses ranna eripära arvestava asustuse
suunamisega;
Kuressaare lahe ja Mullutu-Loode hoiualade läänepiirist kuni Põduste jõe suudmeni Kuressaare linnas
suurendatakse ehituskeeluvööndit kuni üldplaneeringu kaardile kantud ajuveeala piirini;
Põduste jõe paremkaldal Merikotka tn 8 (34901:010:0554) ja Merikotka tn 2 (34901:010:0555) maaüksustel
ning Põduste jõe vasakkaldal Põduste ja Tori jõe hargnemisest Põduste jõe suudmeni kehtestatakse
ehituskeeluvöönd 4 meetrit veepiirist.
Põduste jõe kallastel Põduste ja Tori jõe hargnemisest ülesvoolu kogu planeeringuala ulatuses on
ehituskeeluala 50m veepiirist välja arvatud Põduste luha hoiuala osas, kus Keskkonnaameti ettepanekul ühtib
ehituskeeluala piir hoiuala välispiiriga.
Kuressaare linnas Põduste jõe suudmest Väike-Roomassaare poolsaareni on ehituskeeluvöönd mererannal 10
meetrit, Väike-Roomassaare poolsaarest Kuressaare Ringteeni (76) järgib ehituskeeluvööndi piir Kuressaare
linna väljakujunenud ehitusjoont ja jääb vahemikku 25-300 meetrit. Roomassaare poolsaarel endisest lennuraja
pikendusest (34901:016:0012) Kuressaare lahe hoiuala lõunapiirini on ehituskeeluvöönd 50 m tavalisest
veepiirist Kuressaare lahe hoiuala lõunapiirist kuni Roomassaare sadama territooriumini (Roomassaare tee 12
34901:016.0082) on ehituskeeluvöönd 10 meetrit tavalisest veepiirist. Kuressaare Ringteest (76) Sepamaa
hoiuala idapiirini ühtib ehituskeeluvööndi piir ajuveeala piiriga;
Sepamaa hoiuala idapiirist kuni Muratsi Kasti lahe hoiuala läänepiirini on ehituskeeluvöönd 200 m tavalisest
veepiirist;
Kasti lahe hoiuala läänepiirist Muratsi külas Kasti lahe hoiuala idapiirini ühtib ehituskeeluvööndi ulatus
ajuveeala piiriga;
Vaivere-Vätta (T-21136) maantee ja ajuveeala piiri ristumisest kuni Pihtla valla piirini kehtib ehituskeeluvöönd
ajuveeala piirist 200 m sisemaa poole;
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•

•
•

Suur-Tulpel kehtestatakse ehituskeeluvöönd 200 m tavalisest veepiirist. Antud aladel kohtades, kus ajuveeala
piir ulatub kaugemale kui 200 m, suurendatakse ehituskeeluvööndit kuni ühisplaneeringu kaardile kantud
ajuveeala piirini;
Väike-Tulpe saarel on ehituskeeluvööndi laiuseks ajuveeala piir ning kohas, kus tavalisest veepiirist 200 m
ulatub kaugemale kui ajuveeala piir, on ehituskeeluvööndi laius 200 m tavalisest veepiirist;
Laidu saar on kogu ulatuses ehituskeeluvööndis;
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5

ÜHISPLANEERINGU ELLUVIIMINE

Ühisplaneering annab pikaajalise suuna piirkonna edasiseks arenguks. On eeldatud, et ühisplaneeringuga seatud
eesmärkide täitmiseks teevad kaks omavalitsust planeerimisalastes küsimustes koostööd ühtlustades nõudmisi
detailplaneeringu tasemele ja sisulisele koosseisule, samuti planeeringute elluviimisele.
Ühisplaneeringule tuginedes koostatakse detailplaneeringud ja hinnatakse varem kehtestatud detailplaneeringute
asjakohasust. Ühisplaneeringu kehtestamine ei muuda kehtetuks ühtegi varem kehtestatud detailplaneeringut. Pärast
ühisplaneeringu kehtestamist vaadatakse mõistliku aja jooksul läbi kõik kehtestatud detailplaneeringud, eesmärgiga
kontrollida nende ajakohasust ning vastavust ühisplaneeringule. Ühisplaneeringu ja detailplaneeringu vahelise vastuolu
ilmnedes langetatakse koostöös kinnistu omanikega otsus detailplaneeringu elluviimise otstarbekusest.
Ühisplaneeringu kehtestamise järgselt ei toimu kohest maaüksuse sihtotstarbe muutmist, vaid maa-alad reserveeritakse
mingiks kindlaks otstarbeks, et tulevikus oleks antud ala vajaduse korral võimalik kasutada ettenähtud otstarbel.
Olemasolevate maa-alade sihtotstarvet ja funktsiooni ei muudeta koheselt ning maaomanikul on õigus maa-ala kasutada
praegusel sihtotstarbel ja funktsioonil, seni kuni ta seda soovib.
Arendus- ja ehitustegevust suunatakse kohaliku omavalitsuse üksuse poolt läbi detailplaneeringute ja
projekteerimistingimuste. Arendustegevuses läbi üksikute detailplaneeringute on kohustuslik arvestada kehtestatud
ühisplaneeringuga sätestatud arengusuundi. Kui ühisplaneeringu kehtivusajal peetakse vajalikuks suuremate tervikalade
planeerimist ühisplaneeringus esitatust erineval eesmärgil, tuleb planeeringu koosseisus esitada põhjendused
kavatsetava planeeringulahenduse elluviimise otstarbekuse kohta ühisplaneeringu metoodikaga samadel alustel
analüüsides mh. kavandatavate funktsioonide ja seotud infrastruktuuri hilisemat halduskulu omavalitsusele. Kajastada
tuleb ka võimalikke muudatusi ühisplaneeringus. Kui detailplaneeringuga tehtav muudatusettepanek on
ühisplaneeringusse on asjakohane ja veenev, viiakse vastav parandus peale detailplaneeringu kehtestamist sisse
ühisplaneeringusse.
Alasid, kus detailplaneeringuga soovitakse kavandada või on planeeritud vähemalt neli elamumaa kinnistut, käsitletakse
elamupiirkondadena.

Tingimused elamupiirkonna detailplaneeringu elluviimise osas:
•
•
•
•

5.1.1

planeeringu algatamisel sõlmitakse omavalitsusüksuse ja arendaja vahel leping infrastruktuuri rajamise
finantseerimiseks;
planeeringu kehtestamise eelduseks on sõlmitud lepingut täpsustavates nüanssides kokku leppimine, sh
elluviimise tähtaegades ja sanktsioonides tähtaegade möödumisel;
kui elamupiirkonna detailplaneering näeb ette detailplaneeringu elluviimise etapiviisiliselt moodustatakse
planeeringujärgsed kinnistud vaid elluviidava etapi ulatuses;
planeeringuga kavandatud elamukinnistutel ehituslubade väljastamise eelduseks on infrastruktuuri kasutusluba
arendaja poolt rajatud infrastruktuurile.

Majanduslikud võimalused üldplaneeringu elluviimiseks

Omavalitsuste investeerimisvaldkonnas olevate tegevuste, mida finantseeritakse peamiselt linna ja valla eelarvest ning
mille realiseerimine toimub lähiaastatel, täpne tegevuskava ja objektide loetelu määratakse kindlaks iga-aastaste
eelarvete koostamisel. Elamupiirkondade arendamine toimub põhiliselt erasektori eestvõttel, vastavalt
omavalitsusüksuse poolt kehtestatud detailplaneeringule. Infrastruktuuri rajamine arendusaladel toimub vastavalt
omavalitsusüksuse ja arendaja vahel sõlmitavale lepingule erasektori toel.
5.1.2

Detailplaneeringute koostamise vajadus

Ühisplaneeringu koostamise käigus on üle vaadatud kehtivad ja menetluses olevad detailplaneeringud.
Ühisplaneeringuga seatud maakasutustingimustel ei ole tagasiulatuvat jõudu, seega on enamus kehtestatud või
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menetluse lõppfaasis olevate detailplaneeringutega kavandatu kantud ühisplaneeringu planeeringulahendusse. Kuna nii
linna kui ka valla territooriumil on toimunud ulatuslik üleplaneerimine, eeldatakse, et uusi elamupiirkondi kavandavaid
detailplaneeringuid algatatakse vaid põhjendatud juhtudel ja et kavandatakse kvaliteetsemat keskkonda kui seni
kehtestatud, kuid elluviimata planeeringute puhul.
Detailplaneeringu koostamise kohustus vastavalt Planeerimisseaduse § 3 lg 2 on linnades ja alevites ning
alevike ja külade olemasolevatel ja kavandatavatel selgelt piiritletavatel kompaktse asustusega territooriumi osadel.
Detailplaneeringu koostamise kohustus v.a PlanS § 9 lg 10 kavandatavate tegevuste osas on:
• Kuressaare linna haldusterritooriumil;
• Muratsi küla haldusterritooriumil;
• Nasva ja Kudjape alevikus planeeringu maakasutuskaardil tähistatud hoonestusalal (kõik juhtotstarbed v.a.
haljasmaa) ja alevike hoonestusalaga piirnevatel katastriüksustel kui kavandatav tegevus ei ole määratletav
haljasmaale planeeringulahendusega seatud maakasutus- ja ehitustingimustega kuid oleks kooskõlas aleviku
ruumilise arengu põhimõtetega.
• Külasüdamete hoonestusalal
Detailplaneeringutega lahendatakse valdavalt ka vajalikud sundvõõrandamised, kuna ühisplaneeringu täpsusastmes ei
ole otstarbekas sundvõõrandamisele kuuluvate alade täpset asukohta määrata.
Omavalitsusüksuste strateegiliste arengudokumentide nagu arengukava ja eelarve koostamisel või ülevaatamisel tuleb
arvestada ühisplaneeringuga.
5.1.3

Tingimused detailplaneeringu koostamiseks

Igaüks võib taotleda detailplaneeringu algatamist. Enne seda tuleb algatamisest huvitatud isikul pöörduda kohaliku
omavalitsuse üksuse poole, et tutvuda üldplaneeringuga, kehtivate planeeringutega ja detailplaneeringuga seotud
organisatsiooniliste, sisuliste ja tehniliste üksikasjadega.
Omavalitsusüksus algatab detailplaneeringu ja väljastab lähteseisukohad (sisaldavad olenevalt vajadusest
detailplaneeringu eesmärkide ja koostamise protsessi kirjeldust, omavalitsusüksuse seisukohti planeeringu lahenduse
kohta, eeldatavate avalike huvide kirjeldust, planeeringu koosseisu, vormistamise ja kooskõlastamise põhimõtteid ning
omavalitsusüksuse eeltingimusi planeeringu vastuvõtmisele) või teatab taotletud detailplaneeringu algatamata jätmise
põhjustest. Tulenevalt planeerimisprotsessi käigus selgunud asjaoludest võib omavalitsusüksus lähteseisukohti ja
planeeritavat ala hilisemate otsustega täpsustada.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib keelduda huvitatud isiku poolt taotletud detailplaneeringu algatamisest või hiljem selle
kehtestamisest, tuginedes kaalutlusõigusele, põhjendades otsust omavalitsusüksuse majanduslike, õiguslike,
sotsiaalsete, funktsionaalsete, esteetiliste, liiklustehniliste, looduslike jm tegurite tasakaalustatud käsitlusega.
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5.1.4

Munitsipaalomandisse taotletavad maad

Ühisplaneeringuga tehakse ettepanek mitmete maade taotlemiseks munitsipaalomandisse. Enamuses on need välja
kujunenud või omavalitsuse poolt hooldatavad haljastud, kuid ka alad, mida tahetakse korrastada ja võtta seeläbi
aktiivsesse kasutusse puhkealadena. Sellistele aladele on planeeringu maakasutuskaardil omistatud planeeritava
puhkeotstarbelise ala juhtfunktsioon. Reformimata jätkuvalt riigi omandis olev maa soovitakse munitsipaalomandisse
taotleda Maareformi seaduse § 28 lg 1 p 4 alusel. Riigi omandisse jäetud maa soovitakse taotleda
munitsipaalomandisse Riigivara seaduse ja Riigivara võõrandamise korra alusel.
Kuressaare linna haldusterritooriumil on ühisplaneeringuga kavandatud munitsipaalomandisse taotleda järgmised tabelis
esitatud maa-alad:
Asukoht

tunnus

suurus (m²)

selgitus

Anton Lutsu tn 3

AT0802080142

ca 521

Tolli tn 18

AT0803030313

ca 929

Uus-Roomasaare tn 31a

AT0802070110

ca 3263

olemasolev heakorrastatud haljasala
vanalinna muinsuskaitsealal
olemasolev heakorrastatud haljasala
vanalinna muinsuskaitsealal
hooldatav, palliplatsina kasutatav haljasala

Marientali tee 33

osa AT0802080061

ca 23250

alad Marientali tee ja Ida-Niidu
elamurajooni vahel

Hülgelaid

-

ca 33000

linna haldusalas asuv laid

Ringtee haljasalaga piirnev
männik

AT0410150100

ca 9890

Kihelkonna mnt 20

AT0801290022

ca 175000

Kihelkonna mnt 22

34801:005:0113

22800

kompaktne männitukk olemasoleva
munitsipaalmaa kõrval linna väravas,
perspektiivne heakorrastatud haljastu
perspektiivne puhkeotstarbeliste rajatiste
ehitamiseks planeeritud maa
perspektiivne puhkeotstarbeliste rajatiste
ehitamiseks planeeritud maa

Laiamadala saar

AT0801310090

ca 68000

Tiirlaid

-

ca 3000

Hülgerahu

ca 1000

Kihelkonna mnt 27

AT0801290032

ca 21840

perspektiivne golfiala laiendus üle Lahe tee
Kihelkonna maanteeni
jõe alune maa

Põduste jõgi

-

Kihelkonna mnt 7a

AT0802110219

ca 8585

põduste jõe kalllasrada, üleujutatav ala

Suuresilla tn 8

AT0801300094

ca 18907

suuresilla tänavast paremal, jõe ääres,
puutumata looduse ala, üleujutatav ala

Kaarma valla haldusterritooriumil ühisplaneeringualal kavandatakse munitsipaalomandisse taotleda järgmised tabelis
esitatud planeeritud puhkeotstarbelised maa-alad
Asukoht

tunnus

suurus (m²)

selgitus

34500

perspektiivsed avalikult kasutatavad
haljasalad
kasutuses rannaäärse puhkeplatsina

Mõisaküla küla
Jõeveere, Nasva alevik

34804:001:0091
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