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Detailplaneeringu koostamise algatamine

Kõrgessaare valla  üldplaneeringu,  planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punktide 1 ja 3,  § 10 
lõigete  5,  6¹  ja  7,  Kõrgessaare  valla  ehitusmääruse  punktide  17.1.4,  17.1.5,  kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lõike 1, § 
9¹ lõike 1, OÜ Ewent poolt esitatud detailplaneeringu koostamise algatamise taotluse alusel 
ning  lähtudes  asjaolust,  mille  kohaselt  ei  ole  kavandatav  tegevus  keskkonnamõjude 
hindamise  ja  keskkonnajuhtimissüsteemi  seaduse  §   6  lõike  1  alusel  olulise 
keskkonnamõjuga, planeeritavad  maaüksused  paiknevad  Kõrgessaare  valla 
üldplaneeringujärgsest  tiheasustusalas,  üldplaneeringu  järgne  maakasutuse  juhtfunktsioon 
Kaplisääre  maaüksusel  on  elamumaa  ja  Ristna  jahisadama  maaüksusel  tootmismaa, 
taotletava  detailplaneeringu  koostamise  eesmärkideks  on  Kaplisääre  maaüksuse  liitmine 
Ristna  jahisadama  maaüksusega  ja  krundile  ehitusõiguse  määramine, ning  arvestades 
Kaplisääre ja Ristna jahisadama maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise  eelhinnangus  sätestatut,  mille  kohaselt  pole  kavandatav  tegevus  olulise 
keskkonnamõjuga  ning  puudub  vajadus  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise 
algatamiseks,  ning  Kõrgessaare  Vallavalitsuse  seisukohta,  mille  kohaselt  on  Kaplisääre 
maaüksuse liitmine Ristna jahisadama maaüksusega ning krundile ehitusõiguse määramine 
Kõrgessaare  valla  üldplaneeringut  muutes  piirkonna  olemasolevat  taristut,  hoonestust, 
arengukavasid, planeeringuid ja projekte aluseks võttes põhjendatud, 
Kõrgessaare Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Algatada Kalana küla Kaplisääre ja Ristna jahisadama maaüksuste detailplaneeringu 
koostamine maaüksuste liitmiseks,  ehitusõiguse määramiseks ja Kõrgessaare valla 
üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtfunktsiooni osaliseks muutmiseks.

2. Nõustuda Kalana küla Kaplisääre ja Ristna jahisadama maaüksuste detailplaneeringu 
koostamise lähteseisukohtadega (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 28.04. ja 04.05. - esitada volikogule
Maa-, ehitus- ja heakorrakomisjonis 03.05. - esitada volikogule
Eelarve- ja majanduskomisjonis 03.05. - esitada volikogule



Lisa 1
Kõrgessaare Vallavolikogu 13. mai 2011
otsus nr 

Kalana küla Kaplisääre maaüksuse detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

1. Detailplaneeringu koostamise alused ja alusmaterjalid  
– Kõrgessaare valla üldplaneering (kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 17.01.2003 

määrusega nr 05)
– Kõrgessaare  valla  üldplaneeringu  teemaplaneering  “Maakasutusreegite  ja 

ehitustingimuste  määramine”  (kehtestatud  Kõrgessaare  Vallavolikogu  12.11.2010 
määrusega nr 9)

– Kalana 15 kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ Projektbüroo töö nr 09-02, kehtestatud 
Kõrgessaare Vallavolikogu 12.veebruar 2010 otsusega nr 27)

– OÜ  Ewent  taotlus  Kalana  küla  Kaplisääre  ja  Ristna  jahisadama  maaüksuste 
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.

2. Planeeringuala ja kinnisasja andmed  
Detailplaneeringu  planeeringualana  mõistetakse  Hiiumaa  Kõrgessaare  valla  Kalana  küla 
Kaplisääre maaüksust ja sellega piirnevat lähiala.
Planeeritava maaüksuse andmed:

– maakond Hiiumaa
– omavalitsus Kõrgessaare vald
– asustusüksus Kalana küla
– lähiaadress Kaplisääre

Ristna jahisadam
– katastritunnus 39201:001:1662

39201:001:0587
– sihtotstarve elamumaa, tootmismaa

3. Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks  
Üldosa
Kaplisääre  ja  Ristna  jahisadama  maaüksuste  detailplaneeringu  koostamisel  loetakse 
detailplaneeringust  huvitatud  isikuks  detailplaneeringu  koostamise  taotleja  OÜ  Ewent, 
kellega  Kõrgessaare  Vallavalitsus  sõlmib  halduslepingu  detailplaneeringu  koostamise 
finantseerimiseks.
Detailplaneeringu  koostamise  peamised  eesmärgid  on  Kaplisääre  ja  Ristna  jahisadama 
maaüksuste liitmine ning ehitusõiguse määramine sadamaga seotud ehitiste püstitamiseks. 
Detailplaneeringuga  muudetakse  Kõrgessaare  valla  üldplaneeringuga  Kaplisääre 
maaüksusele  määratud  maakasutuse  elamuaa  juhtfunktsioon  sadama  teenindamiseks 
vajalikuks tootmismaaks.
Detailplaneeringu  koostamisele  tuleb  peale  detailplaneeringu  koostamise  algatamist 
koheselt asuda.
Planeeritava maaüksuse kruntideks jaotamine
Koostatav  detailplaneering  näeb  ette  olemasoleva  Kaplisääre  maaüksuse  liitmise  Ristna 
jahisadama maaüksusega.



Krundi ehitusõigus
Liitmise  tulemusel  tekkivale  Ristna  jahisadama  maaüksusele  määratakse  ehitusõigus 
sadamaga seotud ehitiste püstitamiseks.
Planeeritud ehitiste  ehitusaluse  pinna määramisel  lähtuda maaüksuse pindalast,  ehitistele 
kehtivatest tuleohutusnõuetest ja kujadest ning elu- ja ärihoonetele esitatavatest nõuetest.
Krundi hoonestusala
Hoonestusala paiknemise ja suuruse määramisel lähtuda planeeringu koostajal Kõrgessaare 
valla  üldplaneeringust  ning  teemaplaneeringust  “Maakasutusreeglite  ja  ehitustingimuste 
määramine”,  maaüksuse piiridest  ja  pindalast,  ehitistele  kehtivatest  tuleohutusnõuetest  ja 
kujadest ning elu- ja ärihoonetele esitatavatest nõuetest.
Liiklus- ja parkimiskorraldus
Sõidukite liikumiseks kasutatakse olemasolevat Kalana sadama juurdepääsuteed, mis kulgeb 
planeeritava maaüksuseni,  või  kinnistuomaniku nõusolekul olemasolevat ligipääsu Ristna 
lõunasadama maaüksuse kaudu. 
Kõik juurdepääsuteed, nii olemasolevad kui rajatavad, peavad olema minimaalselt  3,5 m 
laiused, teed peavad olema aastaringselt avatud ja hooldatud. 
Krundile määrata parkimiskohad sõiduautodele ja vajadusel bussidele. Sõidukite parkimine 
lahendada täies ulatuses planeeritava maaüksuse piires.
Detailplaneeringus  esitada  lahendus  kergliiklusteede  või  -radade  paiknemise  kohta 
planeeringualal.
Haljastus ja heakorrastus
Maaüksusel tuleb säilitatakse olemasolev kõrghaljastus, puude võimalik raie ning metsa-ala 
hooldus  peab  toimuma  vastavalt  õigusaktides  määratud  tingimustele.  Uue  haljastuse 
planeerimisel  arvestatakse  maaüksusele  planeeritud  hoonete  arvu,  sihtotstarbega  ning 
taimestiku  paiknemise  ja  maa-ala  geoloogia  eripäradega  ning  ilmastikukindlusega. 
Planeeringus esitatakse kavandatava haljastuse rajamise põhimõtted.
Maaüksusel korraldatakse kavandatud tegevuse tulemusena tekkivate jäätmete kogumine ja 
sorteerimine.  Planeeringus  esitada  tekkivate  jäätmete  prognoos  ja  ettepanekud 
jäätmekäitlust puudutavate võimaluste osas.
Kujad
Ehitiste ja tehnovõrkude kujade määramisel lähtuda kehtivatest normidest ja standarditest, 
täiendavaid piiranguid lähteseisukohtadega ei määrata.
Tehnõvõrkude ja -rajatiste asukohad
Kavandatavate  tehnovõrkude  ja  -rajatiste  asukohad  määratakse  kavandatavate  ehitiste 
lähedusse, asukohad kooskõlastada tehnovõrkude valdajatega.
Planeeringuga  määratakse  olemasolevate  ja  kavandatavate  tehnovõrkude  kaitse-  ja 
sanitaarkaitsevööndid ning kujad.
Keskkonnatingimused
Ehitustegevuse  perioodil  ja  selle  järgselt  ei  tohi  planeeringuala  keskkonnatingimused 
oluliselt  halveneda.  Keskkonnatingimuste  määramisel  võetakse  arvesse  Hiiumaa 
maakonnaplaneeringu  teemaplaneeringu  “Asustust  ja  maakasutust  suunavad 
keskkonnatingimused” soovitusi ja nõudeid.
Hoonete arhitektuurinõuded
Kruntidele uute ehitiste kavandamisel lähtutakse piirkonna olemasolevast hoonestusest ning 
hoonestuse  kavandatavatest  funktsioonidest.  Kavandatavad  ehitised  planeeritakse  nii 
arhitektuurselt kui materjalikasutuselt lihtsad ja keskkonnasõbralikud.
Servituudid
Detailplaneeringu  koostamise  algatamise  perioodil  puudub  teave  vajaduse  kohta 



servituutide määramiseks.
Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused
Ehitustegevuse perioodil tuleb maa-ala piirata ajutise piirdega.
Osaliselt või täielikult kasutada hoonete ümbruse valgustamiseks liikumisele reageerivaid 
valgusteid.

4. Detailplaneeringu koostamine, vormistamine ja vastuvõtmiseks esitamine  
– Detailplaneering  koostada  olemasolevat  olukorda  kajastavale  geodeetilisele 

alusplaanile (M 1:500). Alusplaani mõõdistamise teostaja ja koostamise aeg peavad 
olema joonistele märgitud.

– Planeeringu  toimiku  formaat  A4;  toimik  koosneb  seletuskirjast,  olemasolevat 
olukorda kajastavast tugiplaanist ja vähemalt ühest planeerimislahendust kujutavast 
joonisest.

– Planeeringujoonised koostada mõõtkavas M 1:500.
– 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-
mõõtmeline joonis või makett).  

– Omavalitsusele esitada vastuvõtmiseks nõutud eraõiguslike isikute kooskõlastustega 
detailplaneeringu paberkandjal toimik ja andmekandjal planeeringu koostamise failid 
(sobilikud failiformaadid .pdf, .dgn, .dwg, .xls, .rtf).

5. Detailplaneeringu kooskõlastamine  
Detailplaneeringu  kooskõlastab  riigiasutustega  Kõrgessaare  Vallavalitsus,  eraõiguslike 
isikute kooskõlastused hangib huvitatud isik või planeeringu koostaja.
Kaplisääre maaüksuse detailplaneering kooskõlastatakse enne vastuvõtmist :

– huvitatud isiku ja kinnisasja omanikuga
– naaberkinnistute  omanikega  (juhul  kui  kavandatav  tegevus  või  selle  otsene  mõju  

ulatub naaberkinnistutele)
– Keskkonnaamet
– Lääne-Eesti Päästekeskus
– Maanteeameti Lääne regiooni Kärdla esindus
– tehnovõrkude valdajad.

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees


