
 
 

O T S U S  

Kuressaare 29.06.2016 nr 1-3/16/52 

 

 

Nasva alevikus Kallaku oja lähiala detailplaneeringu kehtestamine  

 

 

Kallaku oja lähiala detailplaneering (edaspidi Planeering) algatati MTÜ Saarte Kalurite Ühing 

avalduse alusel Kaarma Vallavalitsuse 17.02.2014 korraldusega nr 54 ja on koostatud algatamise 

korralduse lisa nr 2 lähteseisukohtade alusel.  Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine, 

sihtotstarbe määramine, puhkeotstarbelise üldkasutatava maa teenindamiseks vajalike rajatiste 

ehitamine ja keskkonnatingimuste seadmine.. Planeeritav ala haarab enda alla Nasva alevikus 

paikneva Kuressaare metskond 608 kinnistul (katastritunnusega 34804:005:0128, haldab 

Riigimetsa Majandamise Keskus) paikneva Kallaku oja lähiümbruse, pindalaga ca 0,7 ha. 

 

Käesoleva detailplaneeringuga eraldatakse olemasolevast Kuressaare metskond 608 kinnistust 

üldkasutatava maa krunt, eesmärgiga rajada krundile kalamehi teenindav parkla koos paatide 

vettelaskmise kohaga, infotahvlite, vaatetorni ja vajadusel ajutiste käimlatega. Käesoleva 

detailplaneeringuga moodustatavale krundile hoonete ehitamise võimalust ette ei nähta. Krundile 

on kavandatud ehituskeeluvööndisse juurdepääsutee (olemasolev) koos parklaga ja paatide 

veeskamiskoht. Tegemist on avaliku kasutusega teega, mille osaks on ka parkla. Olemasolevat 

teed laiendatakse parkla võrra, mille laius autode manööverdamiseks on 13 m. Käesoleva 

detailplaneeringuga on kavandatud ka Kallaku oja süvendamine, puhastamine võsast ja setetest. 

Vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punktile 2 ja lõike 5 punktidele 2 ja 10 ei ole 

planeeritavaks tegevuseks vaja ehituskeeluvööndit vähendada. 

 

Maa-alale pääseb Kuressaare ringteelt, riigimaanteelt nr 76, kus on tänaseks väljaehitatud 

asfalteeritud mahasõit. Maa-alale on kavandatud enne veeskamise kohta autode ümberpööramise 

koht ja nõuetekohane parkla 30 autole. Tehnovõrkusid maa-alale ei kavandata.  

 

MTÜ Saarte Kalurite Ühing kohustub omal kulul rajama planeeringujärgsed teed ja rajatised 

ning teostama Kallaku oja süvendamist. Samuti on MTÜ-l kohustus peale detailplaneeringu 

realiseerimist ala hooldada ja hallata.  

 

Käesolev detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi 

ühisplaneeringuga (edaspidi ühisplaneering) ning vastab kehtivaile seadustele ja muudele 

õigusaktidele. Vastavalt ühisplaneeringu maakasutuse kaardile asub planeeringuala planeeritaval 

puhkeotstarbelisel alal, mis on ühisplaneeringuga antud aktiivses kasutuses rekreatsioonialadele. 

Puhkeotstarbelise ala juhtotstarbele vastavad sotsiaalmaa ja ärimaa katastriüksuse sihtotstarbed. 

Tingimused ehitiste püstitamiseks ühisplaneeringuga ettenähtud puhkeotstarbelisele alale 

seatakse detailplaneeringuga.  

 

Käesolev detailplaneering on koostatud koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega ja on 

saanud kooskõlastused Riigimetsa Majandamise Keskuselt 16.04.2016 kirjaga nr 3-1.20/193, 

Päästeameti Lääne päästekeskuselt 21.03.2016 kirjaga nr 7.2-3.4/3373-2, Maanteeametilt 

21.03.2016 kirjaga nr 15-2/16-00032/148 ja Keskkonnaametilt 15.04.2016 kirjaga nr 6-

2/16/2534-4. 
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Planeering võeti vastu ja suunati avalikul väljapanekule Lääne-Saare Vallavalitsuse 26.04.2016 

korraldusega nr 2-3/16/196. Planeeringu avalik väljapanek toimus 16.05-29.05.2016. Avaliku 

väljapaneku ajal esitas Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) järgmised ettepanekud: 

1. Planeeritav 6 m kõrgune vaatetorn peab jääma krundile nr. 1  

2. Lisada planeeringusse kavatsus tulevikus maa (krunt nr. 1) munitsipaliseerimine, kuna 

tegemist on avalikus kasutuses oleva sotsiaalmaa üldkasutatava maaga.  

31.05.2016 kell 16.00 Lääne-Saare vallamajas toimunud avalikul arutelul osales RMK esindaja, 

kellega esitatud ettepanekud läbi arutati. Vallavalitsus nõustus vaatetorni nihutamisega. Maa 

munitsipaliseerimise kohustuse võtmisega vallavalitsus ei nõustunud ja tegi ettepaneku 

detailplaneeringu seletuskirja lisada võimaluse (mitte kohustuse) maa munitsipaliseerimiseks. 

RMK esindaja nõustus ettepanekuga. Avalikul arutelul lisaks ettepanekuid ega vastuväiteid ei 

esitatud. 

 

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, 

ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30.juunini 2015 

kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, 

 

Lääne-Saare vallavolikogu 

o t s u s t a b : 

 

1. Kehtestada Lääne-Saare vallas Nasva alevikus Kallaku oja lähiala detailplaneering 

vastavalt lisale, planeeringuala suurus ca 0,7 ha.  

 

2. Detailplaneeringu koostaja on OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt (töö nr 016-14). 

 

3. Avaldada teade detailplaneeringu kehtestamisest ajalehe Saarte Hääl lisas Põhjatäht ja valla 

koduleheküljel www.laanesaare.ee  

 

4. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Lääne-

Saare vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 
5. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Urmas Lehtsalu 

volikogu esimees 

http://www.laanesaare.ee/

