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Illiku laiu detailplaneeringu 

kehtestamine ning Orissaare aleviku ja 

sisemaa üldplaneeringu muutmine. 

 

 

Detailplaneering on algatatud Orissaare Vallavolikogu 25.02.2010.a. otsusega nr 30 

„Detailplaneeringu algatamine“. Detailplaneeringu eesmärgiks on ala väljaarendamine, hoonestusala 

ja ehitusõiguse seadmine ning uute katastriüksuste moodustamine ja nendele sihtotstarbe määramine, 

tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ning maa-ala liikluskorralduse määramine. 

Detailplaneeringu menetlemise käigus on toimunud viis töökoosolekut.  

Detailplaneeringu koostajaks Arhitektuuribüroo Pluss OÜ, koostöös Linnaruumi OÜ’ga.  

Orissaare Vallavolikogu 19.04.2012.a. otsusega nr 135 „Illiku laiu detailplaneeringu 

vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine“ võeti planeering vastu. Planeeringu 

avalik väljapanek toimus 10.05 – 07.06.2012.a. Planeeringu avalik arutelu toimus 21.06.2012, 

millest osavõtsid vaid vallavalitsuse töötajad ja planeerija esindaja. Planeeringu avaliku 

väljapaneku jooksul ei laekunud vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu lahenduse 

kohta. 
Keskkonnaamet on oma 27.06.2012.a. kirjaga nr HLS14-9/12/13430-2 andnud nõusoleku 

ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 
Orissaare Vallavalitsuse 29.06.2012 nr 7-1.5/388/2012 suunati Illiku laiu detailplaneering 

maavanema järelvalvesse. Järelvalve menetluse käigus on esitatud täiendavaid dokumente 

maavalitsusele menetluse jätkamiseks.  
 

Lähtudes  ehitusseadusest, planeerimisseaduse § 24 lg 4 ja 5, Orissaare valla rannaala 

osaüldplaneeringust (kehtestatud 12.10.2005 otsus nr 141), Orissaare aleviku ja sisemaa 

üldplaneeringust (kehtestatud 21.12.2009 otsus nr 13) ning võttes aluseks Arhitektuuribüroo Pluss OÜ 

poolt koostatud detailplaneeringu, Orissaare Vallavolikogu otsustab: 

 

 

1. Kehtestada Orissaare valla Illiku laiu detailplaneering, vastavalt lisale*. Detailplaneeringu ala 

suurus 8,3 ha. 

 

2. Vallavalitsusel avaldada vastav teade ajalehes Meie Maa  ja avalikustades vastava teate valla 

kodulehel www.orissaare.ee kataloogis planeeringud. 

 

3. Muuta Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu peatükk 11.1 lisades teisse (2.) lõiku punkti 

alljärgnevas sõnastuses: 

 Orissaare aleviku Illiku laiul vähendatakse Läänemere ranna ehituskeeluvööndit vastavalt 

Illiku laiu detailplaneeringu (Linnaruumi OÜ töö nr 348.2011) põhijoonisel näidatud 

järgmiste objektide ulatuses: 

1) krundil nr 1 planeeritava vaatlustorni ulatuses; 

2) krundil nr 4 planeeritava rannahoone ja spordiväljakute ulatuses; 

3) krundil nr 6 planeeritava veespordi klubi- ja ellinguhoone ning seda teenindava parkla 

ulatuses kuni veekaitsevööndini ja abihoone ulatuses kuni kallasrajani; 

http://www.orissaare.ee/


4) krundil nr 11 planeeritava külalava ulatuses kuni kallasrajani. 

 

4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Orissaare Vallavolikogule (Kuivastu mnt 33, 

94601 Orissaare alevik) vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või 

vaidlustada Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajas (Rüütli 19, Pärnu 80010) 30 

päeva jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates. 

 

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

* Lisa Orissaare Vallavalitsuses maareformi ja planeeringute peaspetsialisti juures 
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