
 
 

O T S U S  

Kuressaare 19.04.2016 nr 1-3/16/25 

 

 

Kaarma vallavolikogu 21.04.2010 otsusega nr 23 kehtestatud 

Vatskülas Kopli ja Viljamaa detailplaneeringu 

osaline kehtetuks tunnistamine 

 

 

Vatskülas Kopli ja Viljamaa kinnistute detailplaneering (edaspidi planeering) kehtestati Kaarma 

Vallavolikogu 21. aprilli 2010 otsusega nr 23. Planeeringu eesmärk on Kopli ja Viljamaa 

kinnistute jagamine, ehitusõiguse määramine kaheteistkümne üksikelamu rajamiseks, 

juurdepääsuteede ning tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeringuala suurus on ca 18 ha. 

Planeeringuga on püütud võimaluste piires säilitada väljakujunenud struktuure, maastikulist 

omapära ja piirkonnale omast taimestikku. On soovitud anda maaomanikele pereelamute 

ehitusvõimalus, mis on sobiv sellele maastikule ega mõjuta oluliselt loodust ega ole vastuolus 

piirkonna edasise arenguga.  

 

Planeeritud elamumaa kruntidele on antud järgmine ehitusõigus: maksimaalne lubatud ehitiste 

arv krundil on 3, elamu lubatud suurim ehitusalune pind on 200 m
2
 ja abihoonel 60 m

2
 ning 

elamu suurim lubatud kõrgus on 8 m. Planeeritavate kruntide hoonete varustamine veega on 

planeeritud lahendada maaüksuse keskele rajatavast ühisest puurkaevust, mille ümber on 50 m 

raadiuses sanitaarkaitseala. Heitvesi lahendatakse kruntidel individuaalselt. Vastavalt 

planeeringule on hoonestusalad valitud olemasolevat olukorda ja haljastust arvestades ning 

võimalusel tuleb säilitada kõrghaljastus.   

 

Planeeringujärgselt moodustatud Viljamaa tee 5 kinnistu (katastriüksuse katastritunnus 

27003:003:1010, sihtotstarve elamumaa, suurus 11420 m
2
) omaniku esindaja esitas Lääne-Saare 

Vallavalitsusele avalduse planeeringuga määratud hoonestusala nihutamiseks. Planeeringuga on 

Viljamaa tee 5 hoonestusala määratud kõrghaljastusega alale. Kuna kinnistul asub ca 2700 m
2
 

suurune looduslik rohumaa, soovib omanik säilitada kõrghaljastuse ja ehitada lagedale alale. 

Kuna planeeringuga on kohustus säilitada kõrghaljastus ja ehitustegevusega mitte mõjutada 

olemasolevat looduslikku olukorda, on omaniku soov kooskõlas planeeringu eesmärkidega.  

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 on võimalik detailplaneeringu olemasolul anda 

ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks 

projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Vastavalt 

ehitusseadustiku § 27 lg 4 saab projekteerimistingimustega detailplaneeringuga määratud 

hoonestusala tingimusi täpsustada kuni 10% esialgsest ulatusest. Kuna Viljamaa tee 5 maaüksuse 

omanik soovib hoonestusala nihutamist peaaegu 100%, ei ole projekteerimistingimuste 

väljastamine detailplaneeringu olemasolul võimalik.  

 

Viljamaa tee 5 kinnistu asub Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu (edaspidi 

ühisplaneering) maakasutuse kaardil haljasmaal, kus lubatud maaüksuse sihtotstarbed on 

elamumaa ja maatulundusmaa. Viljamaa tee 5 kinnistule saab ilma detailplaneeringu olemasoluta 

anda ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks projekteerimistingimused, millede väljastamisel 
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arvestatakse Kopli ja Viljamaa detailplaneeringuga määratud ehitusõigusega. Planeeringu 

osaliselt kehtetuks tunnistamisega on tagatud selle terviklahenduse elluviimine.   

 

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 

punkti 33 ja planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 ning lõike 2  

 

 

Lääne-Saare Vallavolikogu 

o t s u s t a b:  

 

1. Tunnistada kinnisasja omaniku esindaja avalduse alusel osaliselt kehtetuks Vatskülas Kopli 

ja Viljamaa detailplaneering Viljamaa tee 5 kinnistu osas vastavalt käesoleva otsuse lisale.  

 

2. Teavitada Lääne-Saare valla veebilehel detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest 

ja selle põhjustest 14 päeva jooksul ja ajalehe „Saarte Hääl“ lisalehes „Põhjatäht“ 30 päeva 

jooksul otsuse jõustumisest. 

 

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

Saare vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.  

 

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Urmas Lehtsalu 
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