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II Menetlusdokumendid 
 

1. Orissaare Vallavolikogu 25.02.2010 otsus nr 30 „Detailplaneeringu algatamine”; 

2. Väljavõte ajalehest Meie Maa detailplaneeringu algatamise kohta; 

3. Orissaare Vallavolikogu 25.08.2011 otsus nr 100 „Detailplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamata jätmine”; 

4. Väljavõte ajalehest Meie Maa; 

5. Illiku laiu detailplaneeringu koostamine – tehniline kirjeldus; 

6. Töökoosoleku protokoll 03.10.2011; 

7. Töökoosoleku protokoll 25.10.2011; 

8. Väljavõtted ajalehtedest Meie Maa ja Saarte Hääl detailplaneeringu eskiisi avaliku 

arutelu kohta; 

9. Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu protokoll 06.12.2012; 

10. Orissaare Vallavolikogu 19.04.2012 otsus nr 135 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja 

avalikule väljapanekule suunamine”; 

11. Väljavõte ajalehest Meie Maa detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule 

suunamise kohta; 

12. Avalikust väljapanekust teavitamise tähtkirjad; 

13. Orissaare Vallavalitsuse 18.05.2012 taotlus nr 7-1.5/301/2012 Keskkonnaametile; 

14. Väljavõte ajalehest Meie Maa avaliku arutelu toimumise kohta; 

15. Avaliku arutelu protokoll 21.06.2012. 

16. OÜ Illiku kirjad 15.10.2012 ja 29.11.2012 
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III Seletuskiri 

1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud 

1.1. Koostamise alused 

 

Detailplaneeringu koostamise alusteks on: 
- planeerimisseadus; 
- Orissaare valla ehitusmäärus;  
- Orissaare Vallavolikogu 25.02.2010 otsus nr 30 „Detailplaneeringu algatamine Illiku 

laiul”; 
- Orissaare Vallavolikogu 25.08.2011 otsus nr 100 „Detailplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamata jätmine”. 
 

1.2. Lähtedokumendid 

 

Detailplaneeringu  koostamise lähtedokumentideks on: 
- Orissaare Vallavolikogu 21.12.2009 otsusega nr 13 kehtestatud „Orissaare aleviku ja 

Orissaare valla sisemaa üldplaneering”; 
- Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud „ Orissaare valla 

rannaala osaüldplaneering”; 
- EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: 

Linnaplaneerimine; 
- EVS 843:2003 Linnatänavad; 
- EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 
- EVS 840:2009 Radooniohutu hoone projekteerimine; 
- EVS 894:2008/A1:2010 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides; 
- Teised kehtivad õigusaktid ja normdokumendid. 

 
Kehtiv detailplaneering kogu Illiku laiu kohta puudub. Alale kehtestati detailplaneering 
20.05.2002 (Vt Lisa 3), mis oli koostatud OÜ Indoles Arhitektuuribüroo poolt, ent Orissaare 
Vallavolikogu 08.05.2007 otsusega nr 137 on eelmainitud detailplaneering osaliselt kehtetuks 
tunnistatud (va Sadama tn 7 ja Sadama tn 7a kinnistute osas). 

 

1.3. Uuringud  

 
Detailplaneeringu koostamiseks on tehtud järgmised uuringud: 

- planeeritava ala topo- geodeetilise mõõdistuse OÜ G.E.Point 2011. aasta oktoobris 
(töö nr 11-G143). 

 
Planeeritava ala ideelahenduse ja visiooni koostas Arhitektuuribüroo Pluss OÜ. 
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2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 

 
Antud detailplaneeringu koostamise eesmärgid: 
- Illiku laiu ala arendusvisioonide kujundamine; 
- hoonestusalade ja ehitusõiguse seadmine; 
- uute katastriüksuste moodustamine ja neile sihtotstarvete määramine; 
- tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade määramine; 
- maa-ala liikluskorralduse määramine. 

 
Planeeritava ala suurus on 8,3 ha. Detailplaneeringu ala suurus on võrreldes Orissaare 
Vallavolikogu 25.02.2010 otsuses nr 30 määratud planeeringuala suurusega muutunud. 
Nimetatud otsuses on planeeringuala suuruseks määratud 7,3ha. Detailplaneeringu 
lahendusega on planeeringuala suurust muudetud Illiku laiust lõunasse ja itta jääva 
akvatooriumi ulatuses, planeeringuala suuruseks on 8,3ha. 
 
Sadama tn 7a ja Sadama tn 7 kinnistud ei jää planeeringualale, OÜ Illiku seisukohast 
(15.10.2012) lähtuvalt on eelmainitud kinnistud planeeringuala koosseisust välja arvatud. 
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3. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

3.1. Kehtiv üldplaneering 

 
Orissaare Vallavolikogu 21.12.2009 otsusega nr 13 kehtestatud „Orissaare aleviku ja 
Orissaare valla sisemaa üldplaneering” kohaselt (vt Lisa 1) on Illiku laiu maakasutuse 
juhtfunktsioonideks:  
- ärimaa: laiu keskosal, Sadama tänava ääres; 
- virgestus- ja puhkeala: laiu lõunaosas Sadama tänavast lõunas, laiu edelaosas ja  

põhjaosas ärimaa ja mere vahel; 
- tootmismaa (sadam): olemasoleva sadama alal; 
- supelrand: laiu lääneosas ja põhjaosas. 

 
Samuti on ette nähtud ala helikopterite maandumiseks. Eelmainitud üldplaneeringuga on 
Looduskaitseseadusest tulenevat mereranna ehituskeeluvööndit vähendatud 50-le meetrile. 
 
Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud „Orissaare valla rannaala 
osaüldplaneering” (vt Lisa 2) näeb ette Illiku laiu maa-ala taotlemist munitsipaalomandisse. 
Samuti näeb üldplaneering Illiku laiule ette supelranna, sadama ja helikopterite 
maandumisplatsi. 
 

Käesoleva detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtivate üldplaneeringute põhimõtetega 
maakasutuse juhtfunktsioonide osas, ent teeb ettepaneku ehituskeeluvööndi osaliseks 
vähendamiseks (vt ptk 4.9.). 
 

3.2. Maakasutust kitsendavad tingimused 

  
Planeeritud ala kasutamist kitsendavad: 
 
- looduskaitseseadusest tulenev Väikese väina ranna piiranguvöönd 200 m 
(Looduskaitseseadus § 37). 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 tiheasustusalal haljasala hooldustööde tegemiseks, kutselise või 
harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, 
pilliroo varumiseks ja adru kogumiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja 
põllumajandustöödeks. 
 
Keelatud otstarbega rajatisi ei ole detailplaneeringus kavandatud. 

 
- looduskaitseseadusest tulenev Väikese väina ehituskeeluvöönd 50 m 

(Looduskaitseseadus § 38), ehituskeeluvööndi ulatus on määratud kehtiva 
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üldplaneeringuga (vt ptk 3.1.). Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja 
rajatiste ehitamine keelatud. Ehituskeeld ei laiene: 
1) hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele, mis ei jää 
veekaitsevööndisse;  

11) tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest 
maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele;  

2) kalda kindlustusrajatisele; 
3) supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele; 
4) maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile; 
5) olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on 
väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist; 
6) piirdeaedadele;  
7) piirivalve rajatisele piiriveekogu rannal või kaldal.  
(5) 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.  
(6) Lautrit ja paadisilda tohib rannale või kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus ranna 
ja kalda kaitse eesmärkidega ja veeseaduse § 8 lõikega 2.  
(7) Ehitamisele kaitsealal kohaldatakse käesolevas peatükis sätestatut, kui kaitse-
eeskirjaga ei ole sätestatud teisiti.  
 

Detailplaneeringu lahendusega taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist (vt ptk 4.9.)  
 
- veeseaduse § 29 tulenev Väikese väina veekaitsevöönd 20 m. 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. Lubatud on taimekaitsevahendi kasutamine taimehaiguste 
korral ja kahjurite puhanguliste kollete likvideerimisel Keskkonnaameti igakordsel loal.  

 
Lõikes 1 keelatut ei ole kavandatud. 

 
- veeseaduse § 10 tulenev Väikese väina kallasrada 10 m.  
(3) Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada kaldaomaniku vara. 
(4) Avalikult kasutataval veekogul puudub kallasrada: 
1) sadamas; 
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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. 

Planeeritavast alast põhjasuunda jääb Väikese väina hoiuala (väline tunnus: KLO2000341). 

 

3.4. Planeeritava ala kirjeldus 

 
Planeeritav ala hõlmab Orissaare vallas, Orissaare alevikus paiknevat Illiku laidu, mis on 
ümbritsetud Väikese väinaga ja mida läänest ühendab maaga ca 12 m laiune ja 100 m 
pikkune teetamm. Alalisi elanikke laiul ei ole. 
 
Planeeritavasse alasse jäävad reformimata riigimaa ja seitse munitsipaalomandis olevat 
kinnistut, mille suurus, sihtosttarve ja katastritunnused on alljärgnevad: 
 

Kinnistu nimi Suurus, m2 Sihtotstarve Katastritunnus 

Sadama tn 9a 836 100% ärimaa 55001:008:0312 

Sadama tn 9b 958 100% ärimaa 55001:008:0311 

Sadama tn 9c 2143 100% ärimaa 55001:008:0335 

Sadama tn 9 1800 100% ärimaa 55001:008:0302 

Sadama tn 8a 920 100% ärimaa 55001:008:0303 

Sadama nt 6 1130 100% ärimaa 55001:008:0309 

Sadama tn 8 3486 100% ärimaa 55001:008:0310 

 
Sadama tn 7 kinnistu kuulub Illiku OÜ-le ja Sadama tn 7a kinnistu Skandaalne OÜ-le. 
Nimetatud kinnistud ei ole kaasatud planeeringuala koosseisu. 
 
Ehitisteregistri andmetel on kinnistud hoonestatud alljärgnevalt: 
 

Kinnistu nimi Nimetus Korruste arv Ehitusalune pind, m2 

Sadama tn 7 ladu 1 169 

Sadama tn 7a ladu 1 659 

Sadama tn 9a ladu 1 36 

Sadama tn 9b ladu 1 47 

Sadama tn 9c kuur 1 287 

Sadama tn 9 töökoda 1 545 

Sadama tn 8a - - - 

Sadama nt 6* paadikuur 1 149 

Sadama tn 8 Sadamahoone-kohvik 2 99 

Sadama tn 8 õuemaja 1 18 

Sadama tn 8 jäätmemaja 1 15 

* kinnistul paiknevad ka mitmed seadusliku aluseta puidust väikeehitised (kuurid). 
 
Reformimata maal hoonestust ei paikne. 
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Laiu lääneosas, ca ¼ peal kasvab kõrghaljastust, loodeossa on rajatud rannaala (Titerand) ja 
idaossa sadam, lääneosas on mereala tugevalt roostunud. 
 
Planeeritavale alale jääb kinnismälestis välise tunnusega nr 12565 (Maasilinna laevavrakk), 
ent käesolevaks ajaks on see teisaldatud Tallinna Meremuuseumisse. 
 
Samuti jäävad planeeritavale alale 3 geodeetilist märki. 
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4. Planeeringuga kavandatav 

4.1. Lahenduse kirjeldus 

 
Planeeritava ala keskosa on hoonestatud piki Sadama tn äärt väga dominantsete 
ühekorruseliste kivihoonetega, mis on rajatud eelmise sajandi keskel, ning sadama vahetusse 
lähedusse rajatud puidust hoonetega (paadikuur, sadamahoone-kohvik jm). Olemasolev 
hoonestus ei ole piisavas kasutuses- see on planeerimatu, seosetu ja omavaheliste seosteta.  
 
Käesoleva lahenduse kontseptsioon ei kavanda oluliselt uut hoonestust ja ei muuda laiu 
kasutuse raskuskeset, pigem tihendab olemasolevat ja seob selle läbi täiendavate tegevuste ja 
funktsioonide terviklikuks alaks selliselt, et igale krundile kavandatud tegevus mõjutab 
positiivselt ja toetab teiste kruntide tegevust.  
 
Planeeringu lahenduse kontseptsioon näeb ette: 
 - sadamaala laiendamise ja korrastamise ning täiendavad lautrikohad. Sadama territooriumile 
on planeeritud teenindusasutusi (sadamahoone koos infopunktiga) ja ümbritsevatele 
kruntidele toetavaid tegevusi (purjespordikeskus koos klubihoone ja avamerebasseiniga, 
karavanipark) jne. Sadama maa-ala ei ole kavandatud suletud territooriumina. Sadamaalale 
on kavandatud ka võimalus helikopterite maandumisplatsi rajamiseks. Kuna sadamaalal on 
lisaks sadama funktsioonile ka vähemal määral ärifunktsiooni (sadamahoone, vähesel määral 
toitlustust-teenindust), siis on ka kruntide maakasutuse sihtotstarbed vastavalt määratud; 
- aktiivne kaubandus-, teenindus-, majutus-, toitlustusala, mis jääb Sadama tänavast 
põhjapoole ja hõlmab olemasolevat hoonestust ning sinna vahele paigutatud planeeritud 
hoonestust. Kavandatud on nii majutus- kui ka toitlustusasutusi, muuseum, käsitöökojad, 
tervise- ja koolituskeskus. Ala maakasutuse juhtfunktsioonid on määratud vastavalt 
kavandatud tegevustele: nii äri- kui ka ühiskondlike hoonete maa; 
- puhke- ja virgestusala, mis tinglikult jaguneb kolmeks tsooniks. Esimene tsoon on oma 
iseloomult pigem passiivne ja jääb Sadama tänavast lõunasse, kuhu on kavandatud nii 
pikniku- kui lõkkeala ning võimalus külalava rajamiseks. Teine tsoon on samuti passiivne, see 
jääb laiu lääneossa ning sellesse jääb suplusrand koos telkimis- ja piknikualadega, 
linnuvaatlustorn ja puuskulptuuride park. Kolmas tsoon on iseloomult väga aktiivne ning asub 
laiu põhjaosas. Sellesse tsooni on kavandatud suplusrand ja palju aktiivseid sporditegemise 
võimalusi (erinevad pallimänguväljakud, rannahoone, saunamaja jne). Kõik puhke- ja 
virgestusalad on omavahel ühendatud terviserajaga, mis kulgeb piki rannaäärt.  
 
Planeeritava ala parkimisvõimalused on paigutatud piki teid (Sadama tänava äärde ja sellelt 
algavate haruteede äärde). Rõhutamaks veelgi asjaolu, et tegu on laiuga, on jalakäijate 
juurdepääsuks kavandatud (ripp-)sild. 
 

4.2. Krundi jaotus 

 
Planeeritud kruntide suurused ja maakasutuse sihtotstarbed on alljärgnevad (ajutised, 
maatehinguteks moodustatud krundid kajastuvad Põhijoonisel): 
 
 



Illiku laiu detailplaneering 
Linnaruumi OÜ, Arhitektuuribüroo Pluss OÜ   2012 

 

 10 

Pos 

nr 

Krundi plan suurus 

(m²) 

Krundi plan sihtotstarve 

% (vastavalt DP liigile) 

Krundi plan sihtotstarve 

(vastavalt kat.üksuse liigile) 

1 17309 PL 100 Üm 100 

2 2143 PK 100 Üh 100 

3 1800 BT 100 Ä 100 

4 14270 PL 100 Üh 100 

5* 7408 LS 30, LT 70 T 30, L 70 

6* 3258 LS 50, BT 50 T 50, Ä 50 

7 4340 PL 80, AS 20 Üh 100 

8 36 OE 100 T 100 

9 4150 PL 100 Üm 100 

10 7574 LT 100 L 100 

*krunte nr 5 ja 6 on lubatud soovi korral tulevikus liita üheks krundiks. 
 
Detailplaneeringu alusel määratud krundi kasutamise sihtotstarbed on vastavalt 
Keskkonnaministeeriumi 2002. aasta trükisele „Planeeringute leppemärgid”: 
- PL: puhkerajatiste maa; 
- BT: kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; 
- PK: kogunemis-, kultuuri- ja sakraalehitiste maa; 
- LS: sadama maa; 
- LT: tee ja tänava maa; 
- OE: elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa; 
- AS: spordihoone ja –kompleksi maa 

 
Lähtuvalt kehtivast üldplaneeringust (vt ptk 3.1.) soovib kohalik omavalitsus laiu arenduseks 
munitsipaalomandisse taotleda reformimata maad järgnevalt: 

- krunt nr 1, mis on vajalik tervikliku ranna-ala moodustamiseks (vt ptk 4.1.). Rannaala 
on mõeldud avalikuks kasutuseks. Krundile määratakse maakasutuseks 100% Üm; 

- ajutine krunt nr 4c, mis on vajalik tervikliku ranna-ala ja seda teenindavate rajatiste 
(spordiplatsid, rannahoone) rajamiseks (vt ptk 4.1.). Ajutine krunt 4c soovitakse liita 
kohalikule omavalitsusele kuuluvate kruntidega Sadama tn 9a (100% ärimaa) ja 9b 
(100% ärimaa) ning planeeritud krundi nr 4 maakasutuse sihtotstarbeks määratakse 
100% Üh; 

- ajutine krunt nr 5a, mis on vajalik omavalitsuse sadamaala arenguks ja 
operatiivhelikopteritele mõeldud helikopteriplatsi rajamiseks. Ajutisel krundil 5a asuvad 
kohalikule omavalitsusele kuuluvad olemasolevad sadamarajatised. Ajutine krunt nr 5a 
soovitakse liita kohalikule omavalitsusele kuuluva krundiga Sadama tn 8a (100% 
ärimaa), planeeritud krundi nr 5 maakasutuse sihtotstarbeks määratakse 30% T (kuna 
krundil paiknevad olemasolevad sadamaehitised) ja 70% L (kuna soovitakse rajada 
helikopteri maandumisplatsi, seda teenindava tee ja parkla); 

- ajutine krunt nr 7a, mis on vajalik tervikliku mereklubi (paadikuur, ellinguhoone, 
avamerebassein, purjespordikeskus jm) ja  seda teenindava parkla rajamiseks. Ajutine 
krunt nr 7a soovitakse liita kohalikule omavalitsusele kuuluva krundiga Sadama tn 6 
(ol. olev maakasutus 100% ärimaa) ja planeeritud krundi maakasutuse sihtotstarbeks 
määratakse 100% Üh. Kohaliku omavalitsuse huvi ja soov on soosida piirkonnas 
noorte veespordiga seotud tegevusi; 

- krunt nr 9 on vajalik avaliku kasutusega ja kohalikule omavalitsusele kuuluva 
vabaõhulava rajamiseks. Krundi nr 9 maakasutuse sihtotstarbeks määratakse 100% 
Üm; 
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- krunt nr 10 on vajalik Sadama tn transpordimaa ja avalikult kasutatava parkla 
rajamiseks. 

 

4.3. Krundi ehitusõigus 

 
Planeeringu lahendusega nähakse kruntidele ette järgmine ehitusõigus: 

Pos 

nr 

Krundi aadress 
või aadressi 

ettepanek 

Hoonete alune 

pind, m² 

Hoonete arv 

krundil  

Maks 

korruselisus/ 

katuseharja 
kõrgus, m 

Suletud brutopind, 

m²  

1 Krunt nr 1 80 1 -/25 - 

2 Krunt nr 2 280 1 2+KK/9 700 

3 Krunt nr 3 860 2 2+KK/9 2150 

4 Krunt nr 4 320 3 1+KK/6 480 

5 Krunt nr 5 - - - - 

6 Krunt nr 6 350 1 3/10 1050 

7 Krunt nr 7 290 3 2/9 580 

8 Krunt nr 8 16 1 1/ 4 16 

9 Krunt nr 9 - - - - 

10 Krunt nr 10 - - - - 

KK – väljaehitatud katusealune ehk katusekorrus 
 

4.4. Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele 

 
Rajatavad hooned peavad olema kaasaegse ja kõrge arhitektuurse tasemega. Olulisemad 
arhitektuurinõuded on: 
- Sadama tn 9c ja 9 hoonetel: katusetüüp – viilkatus, kaldega 35-55 kraadi. Teistel 

hoonetel: katusetüüp – viil- või kaldkatus, kalle vaba; 
- viimistlusmaterjalid: naturaalsed materjalid – paas, puit (horisontaal- või/ja 

vertikaallaudis), betoon, töötlemata metall, klaas; 
- ühel hoonel võib kasutada kuni kolme viimistlusmaterjali korraga; 
- piirdeaedade rajamise vajadus puudub. 
 
Hoonete eskiisprojektid tuleb kooskõlastada vallaarhitektiga. 
 
Muinsuskaitseamet juhtis oma kirjaga 08.03.2012 tähelepanu Illiku laiul olevatele 
miljööväärtuslikele paekiviaitadele. Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette nende 
arhitektuurse ilme (eeskätt paekivist seinad) säilitamise nõue. 
 

4.5. Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted 

 
Juurdepääs planeeritud kruntidele on tagatud Sadama tänavalt, millele moodustatakse 
omaette transpordimaa krunt (krunt nr 10). Sadama tänava sõidutee laiuseks on määratud 6 
m. Läbi kruntide Sadama tn 7 ja 7a (eraomandis olevad kinnistud) kulgevad teed on 
planeeritud avaliku kasutusega, selleks tehakse detailplaneeringu lahendusega ettepanek neile 
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avaliku kasutuse servituudi seadmiseks (vt ptk 4.11.). Nimetatud teed arvestavad 
varemkoostatud detailplaneeringu teedevõrgu lahendusega Sadama tn 7 ja 7a kinnistutel. 
 
Parkimine on lahendatud nii kruntidel kui ka planeeritud transpordimaal tänava ääres. Kokku 
on alal 103 parkimiskohta, neist 9 asuvad eramaal (Sadama tn 7a krundil paiknevad 
parkimiskohad läbipääsutee ääres lähtuvalt sinna varemkehtestatud detailplaneeringust) 
 
Piki laiu rannaala kulgeb terviserada (Sadama tn 7 kinnistul arvestab see terviserada kallasraja 
ulatust).  
 
Laiu liikluskorralduse ettepanek motoriseeritud maismaasõidukitele: õueala liikluskorraldus ja 
liikluspiirangud. Selline liikluskorraldus tagab, et sõiduteed on võrdselt kasutatavad nii 
autodele (piiratud liikumiskiirus) kui ka jalakäijatele.  
 
Käesolev detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga (vt ptk 3.1.)- ette on nähtud 
ala helikopterite maandumiseks ja õhkutõusuks (krundil nr 5). Kavandatud helikopteriplats, 
mida kasutatakse mittetulunduslikeks lendudeks, peab olema kooskõlas Lennundusseadusega. 
Praegu kasutatava päästekopteri mõõtmeid ja karakteristikuid arvestades peab kopteriväljaku 
ohutusalaks olema 32 meetrise küljepikkusega ruut, mille keskel on 10-meetrise diameetriga 
ringikujuline kõvakattega maandumiskoht. 

 

4.6. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted 

 
Planeeritud hoonestusalade paigutamisel on arvestatud planeeringualal oleva 
kõrghaljastusega, hoonestusalad ja rajatised on paigutatud kõrghaljastuse vahele, tagamaks 
sellega puistute võimalikult suuremahulist säilimist. 
 
Täiendava kõrghaljastuse rajamist ette ei nähta, eelistatud on looduslik kõrghaljastuse 
juurdekasv. 
 
Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised 
kujad vastavalt Eesti Standard EVS 843:2003 tabel 9.13 nõuetele. Ehitus- ja/ või 
haljastusprojektides kavandatud istutusmaterjal peab vastama Eesti Standardi EVS 778:2001 
esitatud nõuetele. 
 
Igale krundile on ette nähtud omaette jäätmekonteinerid. Jäätmed on soovitav koguda 
eelsorteeritult. Jäätmete vedu ja edasine käitlemine peab olema korraldatud selleks vastavat 
luba omava ettevõtte poolt vastavalt kehtivale korrale. 
 

4.7. Tehnovõrkude ja – rajatiste paigutus  

 
Vee- ja kanalisatsioonilahendus 
Detailplaneeringu vee- ja kanalisatsioonilahenduse koostamise aluseks on AS Kuressaare 
Veevärk poolt 25.01.2012 väljastatud tehnilised tingimused nr 62.  
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Planeeritud hoonete veevajadus täpsustub ehitusprojekti koostamise käigus. 
 
Planeeringu lahendusega nähakse ette alates Rannapuiestee ja Sadama tänava ristmikult 
olemasoleva veetorustiku asendamine De110 veetorustikuga, asendatava torustiku pikkus ca 
485 m. Torustiku asendamine on vajalik arvestades tarbimise kasvu ja asjaolu, et 
tulekustutusvett soovitakse lahendada hüdrantide baasil. 
 
Uued veeühendused tehakse ühendusega peatorule, igale liitumisele näha ette maakraan 
liitumispunkti vastavalt kehtivatele nõuetele. 
 
Olemasolev De160 reoveekanalisatsiooni peatoru säilib. Uued kanalisatsiooniühendused teha 
ühendusega peatorule, igale liitumisele on ette nähtud liitumispunkt vastavalt kehtivatele 
nõuetele. Uute liitumispunktide ja kontrollkaevude kavandamisel tuleb ehitusprojekti käigus 
arvestada merepinna maksimaalse tõusu võimalustega, välistada tuleb merevee tungimist 
kanalisatsiooni. Toitlustusega tegelevate ettevõtete puhul tuleb kinnistu kanalisatsioonile näha 
ette rasvapüüdurid. 
 
Kanalisatsiooni on keelatud juhtida sademevett, viimane tuleb hajutada kinnistute 
haljaspinnale. 
 
Tehnovõrkude paigutuse lahendus täpsustub ehitusprojekti käigus. Kruntide sisesed 
kanalitorud tuleb vajadusel soojustada. 
 
Elektrivarustus 
Planeeritud hoonestuse elektrivarustuse koostamise aluseks on Eesti Energia Aktsiaselts poolt 
09.01.2012 väljastatud tehnilised tingimused nr 197501. 
 
Planeeritaval alal asub Illiku 10/0,4kV alajaam, mis demonteeritakse ning rajatakse uus 
10/0,4kV alajaam planeeritud krundile nr 8. Planeeritud alajaama toide on ette nähtud 
Orissaare 110/10kV alajaamast ehitatud 10kV maakaabelliinilt. 
 
Kruntide nr 3 ja 6 peakaitsmete voolutugevuseks on hinnanguliselt a´100A, kruntide nr 2, 4 ja 
7 peakaitsmete voolutugevuseks on hinnanguliselt a´80A. Peakaitsmete voolutugevused 
täpsustuvad ehitusprojekti koostamise käigus. 
 
Tarbijate varustamine elektrienergiaga on ette nähtud uuest 10/0,4kV alajaamast. 
Liitumiskilbid on paigutatud nii, et need on vabalt teenindatavad. 
 
Planeeringu lahendusega on ette nähtud ka tänavavalgustuse rajamine. Tänavavalgustuse 
liitumiskilp asub alajaama juures. 
 
Sidelahendus 
Sidelahenduse koostamise aluseks on Elion Ettevõtted Aktsiaselts poolt väljastatud tehnilised 
tingimused nr 18540333 (kehtivad kuni 31.01.2013). 
 
Maa-alal paikneb Elionile kuuluv liinirajatis (maakaabel, õhuliin). Ehitatavad liinirajatised on 
võimalik ühendada Elioni üldkasutatava sidevõrguga. Planeeritaval alal kulgeb sidekaabel, 
mille lõpp-punkt on Sadama tn 8 hoones. Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette 
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olemasolevale sidetrassile jaotuskapi planeerimine ning sellest sidetrasside kulgemine 
planeeritavatesse hoonetesse. 
 
Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndi tegutsemise eeskirjast ja töid võib 
teostada ainult Elioni volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Info tööloa saamiseks telefonil 
454 5550.  
 
Küttelahendus 
Illiku laid ei kuulu kaugküttepiirkonda (alus: Orissaare Vallavolikogu 30.04.2009 määrus nr 79 
„Orissaare aleviku kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja eraldumise 
tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus”) 
ning sellest tulenevalt ei ole seal tegutsevatel arendajatel kohustust liituda Orissaare Soojus 
OÜ kaugküttevõrguga. 
 
Planeeritava ala soojavarustus lahendatakse iga krundi osas individuaalselt, kasutades 
keskkonnasäästlikke kütteallikaid. Soovi korral on võimalik välja ehitada ka kaugküttevõrk. 
 
Ehitusprojekti staadiumis tuleb: 
- taotleda võrguvaldajatelt täiendavad tingimused ehitusprojekti koostamiseks; 
- ehitusprojektid kooskõlastada võrguvaldajatega. 

 

4.8. Tuleohutuse tagamine  

 
Planeeritud hoonete minimaalne tulepüsivusklass on: 
- kruntidel nr 1 ja nr 4: TP3; 
- kruntidel nr 2 ja nr 3: TP2; 
- kruntidel nr 6, nr 7 ja nr 8: TP1.  

 
Tulepüsivusklassid täpsustuvad koostöös Päästeametiga ehitusprojekti koostamise käigus, kui 
on teada hoonete täpsed mahud ja kasutusotstarve. 
 
Planeeritud kruntide hoonestusalad on paigutatud selliselt, et tulemüüride rajamise vajadus 
kruntide vahel puudub. 

 
Tuletõrje veevõtu vajadus lahendada vastavalt Eesti Standardile EVS 812-6:2005. Kõik hooned 
ehitatakse vastavalt Eesti Vabariigi 2004. a määrusele nr 315. Tuletõrje veevõtt on 
lahendatud: 
- 2 hüdrandi baasil- hüdrandid asuvad Sadama tn ääres ning paigutatakse planeeritud 

De110 veetorule; 
- krundile nr 5 on kavandatud tuletõrje veevõtu koht (merevee baasil). Veevõtu koht ja 

lahendus täpsustuvad ehitusprojekti staadiumis; 
- täiendavalt on 54 m³ veevõtumahuti kavandatud krundi nr 4 põhjaossa selleks, et tagada 

kustutusvesi rannahoonele ja rannasaunadele, kuna need jäävad väljapoole hüdrantide 
teenindusala. 
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4.9. Keskkonnakaitse abinõud  

 
Detailplaneeringu lahendusega ei ole ette nähtud objekte, mille rajamine tooks kaasa 
keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse. Selle kohta on koostatud Orissaare 
Vallavolikogu 25.08.2011. a otsus nr 100 „Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine”. 
 
2001. a aprillist juulini koostas OÜ E-Konsult Illiku laiu detailplaneeringu keskkonnamõju 
hinnangu.  Nimetatud hinnang oli koostatud 2002. aastal kehtestatud detailplaneeringu kohta. 
Kuna antud detailplaneeringus käsitleti samu teemasid (vt Lisa 3), siis võib OÜ E-Konsult poolt 
koostatud hinnangu põhjal väita, et Illiku laiu detailplaneeringu ettepanek loob soodsad 
eeldused tegevuse korrastamiseks laiul ning mitmekesiseid võimalusi looduslikult ja kultuurselt 
huvitava keskkonna eksponeerimiseks.  
- planeeritavate tegevuste mõju looduskeskkonnale on positiivne, mõju ulatus sõltub 

rakendatavate praktiliste meetmete edukusest. Planeeringuga kavandatud 
puhkeotstarbelised ehitised ja rajatised võimaldavad piirkonna loodusliku eripära edasist 
säilitamist ja kinnistamist; 

- planeeritavate tegevuse mõju ehitatud keskkonnale on positiivne, sest enamus 
planeeritavaid tegevusi on seotud ehitatud keskkonna või selle elementide korrastamise 
ja parandamisega ning miljööväärtuste rõhutamisega. Uued kavandatud objektid 
toetavad seda põhimõtet; 

- planeeritavate tegevuste mõju ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale on positiivne, sest 
planeerimisettepaneku rakendamine parandab piirkonna identiteeti ja rõhutab ajalooliselt 
väljakujunenud hoonestuse ja kasutuse põhimõtteid; 

- planeeritavate tegevuste mõju sotsiaalmajanduslikule keskkonnale on positiivne, sest 
planeeringuga leitakse tasakaal üldiste ja erahuvide vahel ning määratletud Illiku laiu 
puhkekasutuse põhimõtted, mis annavad rakendust ka kohalikule elanikkonnale. 

 
Ehitiste aluse huumusmulla käitlemine peab toimuma vastavalt jäätmehoolduseeskirja 
nõuetele. Rajatiste ja hoonete ehitusprojektid tuleb enne ehitusloa taotlemist kooskõlastada 
kohaliku omavalitsusega. 
 
Olemasoleva suplusranna ala planeeringuala põhjaküljel tuleb viia vastavusse Vabariigi 
Valitsuse määrusega „Nõuded suplusveele ja supelrannale”. 
 
Kavandatavad majutus- ja telkimisalad peavad vastama Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrusele „Nõuded majutusettevõttele”. 
 
Detailplaneeringu lahendusega taotletakse kehtiva ehituskeeluvööndi (50 m) vähendamist ja 
seega kehtiva üldplaneeringu muutmist. Ehituskeeluvööndi vähendamine ja seeläbi kehtiva 
üldplaneeringu muutmine on vajalik avalikust huvist, avalikust kasutusest ja käesoleva 
detailplaneeringuga kavandatava tegevuse parima funktsionaalsuse tagamisest lähtuvalt 
järgnevalt: 
- krundil nr 1 planeeritava vaatlustorni ulatuses;  
- krundil nr 4 planeeritava rannahoone ja spordiväljakute ulatuses;  
- krundil nr 7 planeeritava veespordi klubi ja ellinguhoone ning seda teenindava parkla 

ulatuses; 
- krundil nr 9 planeeritava külalava ulatuses. 



Illiku laiu detailplaneering 
Linnaruumi OÜ, Arhitektuuribüroo Pluss OÜ   2012 

 

 16 

Kuna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek ei ole üheselt fikseeritav meetritena, siis 
tuleb ehituskeeluvööndi vähendamisel lähtuda Põhijoonisele kantud kontuurist ja 
koordinaatidest, mis arvestab täpselt objektidega, mille ulatuses vähendamist taotletakse. 
 
Ehituskeeluvööndi vähendamist ei ole vaja taotleda järgmistele ehitistele: 
- krundil nr 4 paiknevate saunade laiendamiseks ehituskeeluvööndit vähendada ei ole vaja 

(vt LkS §38 lg4 p5), samuti puudub ehituskeeluvööndi vähendamise vajadus planeeritud 
teega seoses, kuna see on avaliku kasutusega (vt LkS §38 lg5 p10); 

- krundil nr 5 puudub vajadus taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist kuna kavandatu 
vastab LkS  §38 lg5 p2 (sadamaehitised), p6 (helikopteri maandumisplats) ja p10 
(avalikult kasutatav tänav); 

- krundil nr 6 puudub vajadus taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist kuna kavandatu 
vastab LkS  §38 lg5 p2 (sadamaehitised) ja p10 (avalikult kasutatav tänav); 

- krundil nr 8 puudub vajadus taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist kuna kavandatu 
vastab LkS  §38 lg5 p8 (tehnovõrk ja -rajatis); 

- krundil nr 10, kuna planeeritud tänav ja parkimiskohad on avaliku kasutusega (vt LkS §38 
lg5 p10). 

 
Vastavalt Looduskaitseseaduse § 34: Ranna või kalda kaitse eesmärk on rannal või kaldal 
asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna 
või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu 
tagamine. Kavandatav tegevus ei ole vastuolus ranna kaitse eesmärkidega. 
 

4.10. Kuritegevuse ennetamine 

 
Kuritegevuse ennetamise abinõud on määratud Eesti Standardi EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse 
ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur” soovituste alusel. Planeeritava ala valveks on 
soovitav kasutada automatiseeritud ja mehitatud valvet. Rajada tuleb tänavavalgustus ning 
valgustada hoonete sissepääsud. 

 

4.11. Servituutide vajadus  

 
Servituudi seadmise vajadus: 
 
Sadama tn 7 kinnistule (kitsendused kinnistu kagunurgas): 

- avaliku kasutuse juurdepääsu servituut koridoris laiusega 5 m planeeritud sõiduteele; 
- planeeritud tänavavalgustuse kaablile koridoris laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud 0,4kV elektrikaablile koridoris laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud reoveetorule koridoris laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud veetorule koridoris laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud sidetrassile koridoris laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks; 
- olemasoleva reoveepumpla sanitaarkaitsetsoon R=20 m; 
 

Sadama tn 7a kinnistule (kitsendused kinnistu läänepiiril): 
- avaliku kasutuse juurdepääsu servituut koridoris laiusega 5 m planeeritud sõiduteele; 
- planeeritud tänavavalgustuse kaablile koridoris laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks; 
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- planeeritud 0,4kV elektrikaablile koridoris laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud reoveetorule koridoris laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud veetorule koridoris laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud sidetrassile koridoris laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks; 
- olemasoleva reoveepumpla sanitaarkaitsetsoon R=20 m; 
 

Krunt nr 2 
- planeeritud 0,4kV elektrikaablile koridoris laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud sidetrassile koridoris laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud liitumiskilbile kilbi väliskontuurist 1 m võrguvaldaja kasuks. 

 
Krunt nr 3 

- planeeritud 0,4kV elektrikaablile koridoris laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud sidetrassile koridoris laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud liitumiskilbile kilbi väliskontuurist 1 m võrguvaldaja kasuks. 

 
Krunt nr 6 

- planeeritud 0,4kV elektrikaablitele koridoris laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud sidetrassile koridoris laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud liitumiskilbile kilbi väliskontuurist 1 m võrguvaldaja kasuks. 
 

Krunt nr 7 
- planeeritud 0,4kV elektrikaablitele koridoris laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud ja olemasolevale sidetrassile koridoris laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks; 
- planeeritud liitumiskilbile kilbi väliskontuurist 1 m võrguvaldaja kasuks. 
 

 
Kruntidele nr 1, 4, 9 ja 10 servituudi seadmise vajadused puuduvad, sest tegu on tulevikus 
munitsipaalomandis oleva  üldmaa (krundid nr 1, 4 ja 9) või transpordimaa krundiga (krunt nr 
10). 
 

4.12. Detailplaneeringu realiseerimise võimalused ja realiseerimisest 
tulenevate võimalike kahjude hüvitamine 

 
Detailplaneeringu lahendus on koostatud hinnanguga, et planeeritav lahendus realiseerub 
(taotletakse ehitusluba) etapiti 5-10 aasta jooksul.  
 
Detailplaneeringu kehtestamisega ei kaasne otseseid kahjusid. Detailplaneeringu 
realiseerumisel (ehitusperioodil) tekkivad võimalikud kahjud tuleb hüvitada vastavalt 
kehtivatele seadustele ette nähtud korras, võimalike kahjude hüvitajateks määratakse 
kinnistute igakordsed omanikud. 
 
Detailplaneeringu realiseerumisest huvitatud isikute kohustuseks on: 

- eramaale varemplaneeritud teele tasuta avaliku kasutuse servituudi seadmine 
sõiduteede osas ja planeeritud tehnovõrkudele servituudi seadmine näidatud ulatuses; 

- vajalikus mahus tehnotrasside rajamine. Planeeritud hoonestusõiguse realseerimiseks 
tuleb rajada tehnovõrgud kuni viimase planeeritud krundi liitumispunktini. 


