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Detailplaneeringu koostamise algatamine

Kõrgessaare valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu, planeerimisseaduse 
§ 3 (2) punkti 1, § 4 (2), § 10 (5), Kõrgessaare valla ehitusmääruse punkti 17.1.4, Kohaliku 
omavalitsuse  korralduse  seaduse § 6 (1),  haldusmenetluse  seadustiku  § 9 (1),  §  9¹  (1), 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 (2) punktide 22, § 33 
(1)  punkti  3,  §  35  (1)  alusel  lähtudes  asjaoludest,  et  kavandatava  detailplaneeringu 
koostamise  eesmärgiks  on  planeeritavale  maaüksusele  ehitusõiguse  määramine  ning 
ehituskeeluvööndi  vähendamine läbi  Kõrgessaare  valla  üldplaneeringu muutmise.  Võttes 
aluseks Kõrgessaare Vallavalitsuse esitatud seisukohad, mille kohaselt  ei  ole kavandatav 
tegevus olemasoleva mittetöötava tuulegeneraatori  demonteerimisel  ja  tuuleenergeetilise 
ekspositsioonina eksponeerimisel, uue tuulegeneraatori püstitamine olemasoleva masti otsa, 
trafoalajaama asendamine, olemasoleva hoone rekonstrueerimine olulise keskkonnamõjuga 
ning vajadus keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks puudub. Eesti esimese 
näidistuulejaama  avaliku  muuseumieksponaadina  esitlemine   ja  detailplaneeringus 
kavandatavate  tegevuste  kaudu  võimaluste  loomisel  looduse  nautimiseks   suurendab 
Kõrgessaare valla ja Tahkuna küla atraktiivsus.
Kõrgessaare Vallavolikogu  o t s u s t a b:

1. Algatada detailplaneeringu koostamine Tahkuna küla Tahkuna tuuliku maaüksusel 
ehitusõiguse  määramiseks  ning  Kõrgessaare  valla  üldplaneeringuga  määratud 
ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

2. Kinnitada detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad (otsuse lisa 1).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Otsuse  peale  on  õigus  esitada  kaebus  Tallinna  Halduskohtule  30  päeva  jooksul 
otsuse teatavakstegemisest alates.

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees

Arutatud: 
Vallavalitsuses 24.03. ja 31.03. - esitada volikogule
Maa-, ehitus- ja heakorrakomisjonis 29.03. - esitada volikogule vastuvõtmiseks
Eelarve- ja majanduskomisjonis 29.03. - esitada volikogule.
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Lisa 1
Kõrgessaare Vallavolikogu 08. aprill 2011
otsusele nr 

Tahkuna tuuliku maaüksuse detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

1. Detailplaneeringu koostamise alused ja alusmaterjalid  
– Kõrgessaare valla üldplaneering
– Kõrgessaare  valla  üldplaneeringu  teemaplaneering  „Maakasutusreeglite  ja 

ehitustingimuste määramine“
– „Tahkuna tuulik“ eskiisprojekt

2. Planeeringuala andmed  
– maakond: Hiiumaa
– omavalitsus: Kõrgessaare vald
– asustusüksus: Tahkuna küla
– aadress: Tahkuna tuulik
– pindala: ca 0,55 ha
– olemasolevad hooned: tuulegeneraatori abihoone

3. Kehtivad kitsendused  
– ranna piiranguvöönd
– ranna ehituskeeluvöönd
– elektri õhuliini kaitsevöönd

4. Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks  
4.1. Üldosa  

Detailplaneeringu  koostamise  peamisteks  eesmärkideks  on  Tahkuna  tuuliku  maaüksusel 
ehitusõiguse  määramine  ning  kogu  planeeritavat  maaüksust  hõlmava  Kõrgessaare  valla 
üldplaneeringuga määratud ehituskeeluvööndi vähendamine.
Ehituskeeluvööndi  vähendamine  on  vajalik,  et  rajada  kasutusest  maas  Eesti  esimene 
tuulegeneraator näidistuulejaama avalikuks muuseumieksponaadiks. 
Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgseks planeeritava maa-ala juhtfunktsiooniks on määratud 
tootmismaa. 

4.2. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja piiride määramine  
Koostatav detailplaneering olemasoleva maaüksuse jaotamist ette ei näe. 

4.3. Ehitusõigus  
Planeeritavatele maaüksustele määrata ehitusõigus avalikumuuseumieksponaadi püstitamiseks 
ja sellega seotud infrastruktuuri rajamiseks. 
Kogu planeeritav maüksus paikneb maa-alal, kus on üldplaneeringujärgne ehituskeeluvöönd – 
detailplaneeringus tuleb ette näha ette ehituskeeluvööndi vähendamine lähtuvalt looduslikest, 
geoloogilistest  tingimustest  selliselt,  et  kõik  olemasolevad  ja  kavandatavad  ehitised  jääks 
ehituskeeluvööndist välja.
Ehitusõiguse  mahuliste  parameetrite  määramisel  võtta  aluseks  senikoostatud  eskiisprojekt 
„Tahkuna tuulik“ (OÜ Arhitektuuribüroo Studio-3).
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Ehitusõiguse täpne sisu ja vajadus määratakse detailplaneeringu koostamise perioodil koostöös 
Kõrgessaare Vallavalitsuse, planeerija ja huvitatud isikuga.
Planeeringus  esitada  ülevaade  võimalikest  ehitistest,  mis  ei  ole  hooned,  kuid  mis  on 
planeeritavale  maaüksusele  kavandatud  rajada  ning  mis  moodustavad  lahutamatu  osa 
kavandatud avalikust muuseumiobjektist.

4.4. Hoonestusala  
Hoonestusala  paiknemise  ja  suuruse  määramisel  lähtuda ehitistele  kehtivatest 
tuleohutusnõuetest ja kujadest ning avaliku kasutusega ehitistele esitatavatest nõuetest.
Hoonestusala  täpne suurus  ja paiknemine määratakse detailplaneeringu koostamise perioodil 
koostöös Kõrgessaare Vallavalitsuse ning huvitatud isikuga.

4.5. Liiklus- ja parkimiskorraldus  
Sõidukite liiklemiseks kasutada juurdepääsuna Tahkuna majaka teed.
Planeeringualal paiknev olemasolev juurdepääsutee võtta võimalusel kasutusele, vajadusel seda 
pikendades ja laiendades.  Naaberkinnistule Viktori  määrata juurdepääsuservituut juurdepääsu 
tagamiseks.
Planeeritava hoonestuse juurde näha ette parkimisnormatiivile vastav arv parkimiskohti.
Planeeringus  esitada  esialgne  lahendus  kergliiklusteede  või  -radade  paiknemise  kohta 
planeeringualal.

4.6. Haljastus ja heakord  
Haljastuse  ja  heakorra  tingimuste  määramisel  lähtuda  loodusskeskkonda  säästva  lahenduse 
põhimõtetest.  Kogu  planeeringualal  tuleb  võimalikult  palju  säilitada  elujõus  olemasolevat 
kõrghaljastust. Puude võimalik raie ning metsamaa hooldus peab toimuma vastavalt seadustes 
ning eeskirjades määratud tingimustele.
Detailplaneeringus esitada rajatava haljastuse vajadus ning rajamise põhimõtted.
Maaüksusel  tuleb  korraldada  maaüksusel  toimuva  tegevuse  tulemusena  tekkivate  jäätmete 
kogumine  ja  sorteerimine,  jäätmevaldaja  peab  sõlmima  regulaarse  jäätmeveo  tagamiseks 
lepingu  jäätmevedajaga.  Planeeringus  esitada  tekkivate  jäätmete  prognoos  ja  ettepanekud 
jäätmekäitlust puudutavate võimaluste osas.

4.7. Kujad  
Ehitiste ja tehnovõrkude kujade määramisel lähtuda kehtivatest normidest ja standarditest.
Kui  uus  tuulegeneraator  püstitatakse  olemasoleva  masti  otsa,  on  tagatud  Kõrgessaare  valla 
üldplaneeringu  teemaplaneeringu  „Maakasutusreeglite  ja  ehitustingimuste  määramine“  nõue, 
mille  kohaselt  peab  alla  0,1  MW võimsusega  tuulegeneraator  naaberkrundi  elamust  olema 
minimaalselt 250 m kaugusel.

4.8. Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad  
Kavandatavate  trasside  kulgemise  asukohad  määrata  vastavalt  tehnovõrkude  valdajate 
tehnilistele  tingimustele  ja  kooskõlastada  enne  detailplaneeringu  vastuvõtmiseks  esitamist 
tehnovõrkude  valdajatega.  Planeeringuga  määrata  tehnovõrkude  ja  -rajatiste  kaitse-  ja 
sanitaarkaitsevööndid ning kujad.

4.9. Keskkonnatingimused
Ehitustegevuse perioodil ja selle järgselt ei tohi planeeringuala keskkonnatingimused oluliselt 
halveneda.  Keskkonnatingimuste  määramisel  tuleb  muuhulgas  arvesse  võtta  Hiiumaa 
maakonnaplaneeringu  teemaplaneeringu  “Asustust  ja  maakasutust  suunavad 
keskkonnatingimused” soovitusi ja nõudeid.
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4.10. Tuleohutusnõuded  
Esitada  maa-ala  tuletõrjeveega  varustamise  põhimõtted,  kirjeldada  või  näidata  tuletõrje 
veevõtukohad. 

4.11. Hoonestuse arhitektuurinõuded  
Hoonestuse arhitektuurinõuete määramisel lähtuda hoonestuse kavandatavatest funktsioonidest 
ning  arvestada  hoonemahu  sobivusega  keskkonnas.  Hoonestus  kavandada  kaasaegne, 
keskkonna- ja energiasäästlikest põhimõtetest lähtuvalt.
Detailplaneeringus kajastada alljärgnevad arhitektuurinõuded:

• hoonete paiknemine planeeringualal  (hoonestusviis,  hoonete arv, abihoonete paigutus, 
vajadusel kohustuslik ehitusjoon või hoone põhimahu suund, jm)

• kitsendused hoonestusele (kõrgus, korruselisus)
• hoonestuse konstruktsioonipiirangud (milliseid ehitusmaterjale tohib projekteerimisel ja 

ehitamisel kasutada ja milliseid mitte)
• hoonete välisviimistlus (materjalikasutus, värvitoonid, jne)
• vajadusel nõuded krundipiiridele (statsionaarne ehitatud piire, hekk, kraav vms).

Detailplaneeringus kirjeldada või näidata kavandatava avaliku kasutusega muuseumieksponaadi 
rajamiseks teadaolevad ja vajalikud parameetrid. 

4.12. Servituudid  
Planeeritavale  maaüksusele  juurdepääsu  tagamiseks  määrata  juurdepääsuservituut 
naaberkinnistule  Viktori.  Vajadusel  määrata  planeeritavale  maaüksusele  servituudid 
tehnovõrkude talumiseks.

4.13. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused  
Detailplaneeringus  esitada  kuritegevuse  riske  vähendavad  nõuded  ja  tingimused  lähtuvalt 
kavandatavate  ehitiste  kasutusfunktsioonidest,  eeldatavast  -intensiivsusest  ning  paiknemise 
eripäradest.

5. Detailplaneeringu koosk  õlastamine  
Detailplaneeringu  kooskõlastused  nõutud  riigiasutustelt  taotleb  Kõrgessaare  Vallavalitsus, 
kooskõlastused nõutud eraõiguslikelt isikutelt taotleb detailplaneeringu koostaja.
Tahkuna tuuliku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmiseks vajalikud kooskõlastused:

– huvitatud isik (Eesti Energia AS)
– Lääne-Eesti Päästekeskus
– Keskkonnaamet
– Lääne  Regionaalse  Maanteeameti  Kärdla  esindus  (juhul  kui  kavandatakse  uut 

riigimaanteelt mahasõitu või muid tegevusi riigimaantee kaitsevööndis)
– olemasolevate ja kavandatud tehnovõrkude valdajad.

6. Detailplaneeringu koostamine, vormistamine ja vastuvõtmiseks esitamine  
– Detailplaneering koostada digitaalsele alusplaanile mõõtkavas M 1:500 või M 1:1000
– planeeringu toimiku formaat A4, toimik koosneb seletuskirjast, olemasolevat olukorda 

kajastavast tugiplaanist ja vähemalt ühest planeerimislahendust kujutavast joonisest
– kavandatavad tehnovõrgud ja -rajatised lahendada vastavalt võrguvaldajate tehnilistele 

tingimustele. Planeeringuga määrata tehnovõrkude ja -rajatiste kaitsevööndid
– planeeringulahenduse selgemaks esitluseks avaliku väljapaneku ja vajaduse avaliku

arutelu jooksul, koostada ja esitada ruumiline planeeringulahenduse illustratsioon (3-
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mõõtmeline joonis või makett)
– planeeringu koostaja poolt  esitada omavalitsusele vastuvõtmiseks nõutud eraõiguslike 

isikute  kooskõlastustega  detailplaneeringu  paberkandjal  toimik  ja  andmekandjal 
planeeringu koostamise failid (sobilikud failiformaadid .pdf, .dgn, .dwg, .xls, doc, .rtf).

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees


