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VORMSI VALLA ÜLDPLANEERINGU PÕHISUUNDADE JA 
JUHTOTSTARBE NING EHITUSTINGIMUSTE TÄPSUSTAMISE 
TEEMAPLANEERINGULE LAEKUNUD ETTEPANEKUD
Ettepanekud on esitatud laekumise järjekorras.

Ettepanek Käsitlemine planeeringus

Esitaja: Toomas Puurmann (23.07.2015). Vastatud: 19.08.2015 ja 18.11.2015.

1.  Konkreetsemalt  ja  kindlamalt  rõhutada  seda,  et
üldplaneeringu  põhisuund  ja  juhtotstarve  on  kohalikele
inimestele  privaatse,  turvalise  ja  looduslähedase
elukeskkonna säilitamine.
Uusasustus  oleks  seega  võimalik  vaid neis  piirkondades,
kus  ei  halvendata  kohalike  elanike  elutingimusi  nende
kolme kriteeriumi osas.

VV toetab ettepanekut.

Sellega seoses võiks ehitustingimuste täpsustamisel:
2.  loobuda  Üldplaneeringus  kehtestatud  normist,  kus
Vormsi  Vallavolikogu  võis  siiski  erandkorras  lubada
ehitustegevust  ilma  detailplaneeringuta  ka  väljaspool
ajaloolisi külasid.
3. loobuda perspektiivsete hoonestusalade määratlemisest 

VV ei  toeta.  Hoonestusalade  määramisel  on
võimalus  säilitada  Vormsi  eripära  ja  suunata
ehitustegevust  sarnaselt  säilinud  ajaloolistele
sumbküladele,  kuid  nõustub,  etehitusõiguse
alused tuleb määratleda s.h. krundi suurused.

Vormsi privaatse elukeskkonna üks olulisemaid väärtusi on
avatud ja täisehitamata rannad. Selle säilitamiseks:
4.  Mitte  toetada  üldjuhul  ranna-  ja  kaldakaitse
ehituskeeluvööndi vähendamist.
5.  hoida  kaldajoon  ehitistest  võimalikult  puutumata
(erandkorras  lubada  paadikuure  ja  meresõidukeid
teenindavaid  rajatisi  vaid  oluliste  mereteede  lähedale
jäävates  perspektiivsetes  külastussadamates.  Kui  sellised
planeeritakse-näiteks Norrby, Förby).

VV ei  toeta  ettepanekut,  sest  tuleb arvestada
ka üleujutusala  ja  mõningal  juhul  ei  ole 200
ma  kaugusel  rannast  sobiv  ehitusala.  Lisaks
leiab, et kõikides külasadamates võiks lubada
paadikuure  ja  merenduse  seisukohalt  olulisi
ehitisi.

Privaatsuse  ja  turvalisuse  tugevad  häirijad  on  alalisele
asustusele  liiga  lähedal  asuvad  avalikud  telkimiskohad
(näiteks Rumpos). Üldplaneeringus võiks kehtestada, et
6. Avalikud telkimiskohad rajatakse ainult teatud kaugusele
küladest ja muust inimasustusest.

VV  ei  toeta  ettepanekut,  Rumpos  on  sobiv
telkimisala just lastega peredele,  telkimist on
vaja  korraldada  nii,  et  see  külaelanikke  ei
häiriks.  Ei  toeta  olemasolevate
telkimiskohtade  osas,  toetame  päris  uute
telkimisplatside rajamisel.

Esitaja: Jaak Kaabel (30.08.2015). Vastatud: 18.11.2015.

FÖRBY.  Muuli  juurest  tuleks  teisel  pool  teed  olev  ala
ulatusega  50  m  teest  lõuna  suunas  samuti  sätestada
elamumaana,  kuni  järgmise  elamumaa  tükini,  seal  läheb
ehitusala  osaliselt  ka  teisele  poole  teed.  Selline  ala
moodustab välja  pakutud elamualadega ühtse  terviku;  on
olemas juurdepääsu tee ja elektriliin ehk täiendav koormus
looduskeskkonnale  on  minimaalne.  Samas  ei  ulatu  ala

VV toetab ettepanekut (ettepanek töökaardil nr
16).
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kokku Bussby elamualaga, mis tagab metsloomade
liikumise.

FÖRBY.  Elamualast  välja  jäetud  üks  kiilu  kujuline
maatükk  küla  põhjaosas,  see  peaks  kuuluma  samuti
elamumaa hulka. Krunt on piisavalt suur ja seal asuvad ka
vanad vundamendid.

VV toetab ettepanekut (ettepanek töökaardil nr
17).

FÖRBY. Põllule välja pakutud elamumaa ei  peaks jääma
elamumaaks selles osas,  mis  ei  piirdu vahetult  külateega
(50 m ulatuses). Arendused keset põllumajanduslikku välja
ei sobi Vormsile ja selleks pole ka vajadust.  Samuti võib
tekkida ka juurdepääsetavuse küsimus.

VV ei toeta ettepanekut,  kuna seal on kehtiv
detailplaneering.

HULLO.  Ei  ole  mõistlik  planeerida  kõrtsi  ümber
elamumaad,  kuna  selle  realiseerumisel  elamuteks,  oleks
käesolev  planeerimine  tekitanud  konflikti  kahe  erineva
huvi  vahel.  Kõrtsi  asukohaks  on  tulenevalt  tegevuse
spetsiifikast valitud taotluslikult küla äär või õigemini koht
väljaspool külasüdamikku. See võiks nii ka jääda. Variant,
mis  ilmselt  kõigile  sobiks,  oleks  kõrtsist  kahes  küljest
segahoonestusega ala vms. Miks mitte ka sama otstarbega
ala maa, mis kõrtsi maaalal.

VV ei  toeta  ettepanekut,  seal  on  elamumaa
juba olemas.

HULLO.  Ei  ole  mõistlik  hoonete  asumine  lennuvälja
lähenemisala all, kus lennukid peaksid maandumisel väga
madalal olema.

VV  ei  toeta  ettepanekut,  Vormsil  on
lennukoormus  väike  ja  probleemi  saab
lahendada lennukoridoride paika panemisega.

HULLO.  Kui  "Sastaava"  ümbrus  saab  olema  elamumaa,
siis tuleks sinna planeerida ka algsed teed, et oleks tagatud
eos  juurdepääs  nii  "Sastaavani"  kui  ka  sealt  edasi
tagumistele  aladele.  See  tähendab  sisuliselt  (ametlikku,
perspektiivset) teed koolimaja tagant "Sastaavani" ja sealt
seltsimaja  juurde,  samuti  "Sastaava"  kõrvalt  vms  ida
suunas.

VV  toetab  juurdepääsutee  planeerimist
Sastaava  kaudu,  ei  toeta  kooli  kinnistult
läbisõidutee planeerimist (20).

BORRBY.  Küla  ja  selle  elamuala  tuleks  pikendada
bussipeatusest lõuna suunas tee ja põllumassiivi vahelisel
alal.  Tegemist  ei  ole  metsamassiiviga,  olemas  on  nii
juurdepääs  tee  näol  kui  ka  elektriliin  ehk  keskkonnale
olulist  lisakoormust  ei  teki.  Samal  ajal  on tegemist  küla
loogilise laiendusega.

VV  toetab  osaliselt,  kaardil  joonistatud
ulatuses (21).

BORRBY.  Võiks  kaaluda  tee  viimist  pargist  välja,  nt
perspektiivse teena vms. teiselt poolt hooneid ehk nihutada
edela  suunas.  Siis  tekiks  võimalus  funktsionaalselt
eksisteerida nii praegu tee ja põllu vahele jäävatel hoonetel
kui ka pargil ilmselt oleks selliselt hoonetel potentsiaali ka
majutusasutustena vms. Sel juhul peaks läbi pargi minema
kergliiklustee.

VV  ei  toeta,  sest  tee  kasutus  on  väike
võrreldes võimaliku investeeringu mahuga.

Küladega  ühenduses  olevad  planeeritud  elamumaad
peaksid kattuma nn. külasüdamiku aladega.

Leida  võimalused  majutustegevuse  laiendamiseks
saarel.  /---/.  Vormsi  majanduse  ja  tööhõive  loogiliseks
toimimiseks tuleks majutusasutuste voodikohtade arv viia

VV arvates on esitatud mõtted on asjakohased,
kuid vallavalitsus ei toeta ühe või mitme suure
majutuskoha  loomise  ideed.  Vormsi  vallas
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400500. /---/.  Samuti  tuleb eeldada, et tänapäeval  saarele
tulnud  turist  eeldab  merevaadet  või  vähemalt  mere
lähedust. /---/. Samuti on oluline, et majutuskohad ei asuks
külade sees, mis seaks piirid nii külaelanikele, ettevõtjale
kui  turistidele.  /---/  Omalt  poolt  pakun  ideedena  välja:
Saxby majaka tagune või sadamaala, Hosby tipp, Borrby
neem,  Norrby  patarei  mägi,  Hullo  rand,  Norrbys  Dahli
vastas, Kersleti tipp või seal asuv vana sõjaväeehitiste ala.

tuleks  majutusküsimused  lahendada  läbi
paljude  mikro-  ja  pereettevõtete,  kes
tegeleksid  kaasaegsete  nõuetele  vastava
majutuse pakkumisega.

Esitaja: Jaak Kaabel (04.09.2015). Vastatud: 18.11.2015.

1.  Detailplaneeringu tegemise  kohustus  ei  tohiks  sõltuda
volikogust  (ega  vallavalitsusest).  Peaks  olema  kindlad
reeglid, kus ja mis tingimustel tuleb detailplaneering teha ja
millal  mitte  -  siis  on  Vormsile  väljastpoolt  tulijal  ehk
Vormsile panustajal ka kindlus. Täna ei tea ükski maaostja,
mida  võib  ja  mida  mitte.  Olgem  ausad,  volikogu  ega
vallavalitsus ei oma unikaalset planeerimiskompetentsi või
kogemust  ehk  ei  ole  objektiivseks  reguleerijaks.  See  on
minu hinnangul olnud seni üks peamisi Vormsi arengut ja
avatust  pidurdav  moment,  kuigi  võib  olla  kunagi  oli
eesmärk  üllas.  Sõnaga,  seletuskirja  punktis  2.3
kaalutlusõigusest tuleks loobuda ja tingimused tuleks lahti
kirjutada.

VV toetab seisukohta.

2.  Narratiivis  "vältida  randade  täisehitamist"  võiks  teha
erandi, mis ei keelaks kõike absoluutselt, kuid väärtustaks
siiski  puutumatud  loodust  ja  inimtegevusest  puutumatut
randa. Näiteks võiks mõeldav olla mõttekäik "randadesse
ehitamine  on  võimalik  2-3%  (või  näiteks  1%)  ulatuses
Vormsi kogu rannajoonest". Esiteks asuvad nii ehk naa 3
küla  rannas,  teiseks  asub üksikuid  elamuid  tänase  päeva
seisuga samuti erinevatel põhjustel rannas. Ja kolmandaks
oleks  see  võimalus  ettevõtluse  arendamiseks-  needsamad
majutuskohad,  millest  eelnevalt  olen  kirjutanud.  Ja
neljandaks oleks tagatud, et 97-98% (või 99%) rannast jääb
puutumatuks.  Vajadusel  võib selle  x  % erandi  piirata  ka
ettevõtlusmaa või  üldkasutatava maa  otstarbega.  Kui aga
selline  erand teha  siis  tuleks  nii  ehk naa  täpsemalt  lahti
kirjutada  ja  kaardil  näidata,  kus  need  x  %  asuvad,  mis
omakorda  eeldab  juba  ümbritseva  kontekstiga
arvestamist/seostamist.  On  kindlasti  ka  muid  võimalusi
seda x % kindlaks määrata, näiteks teemaplaneering lubab
volikogu  otsusega  x  %  ulatuses  rannikul
ehituskeeluvööndit vähendada valitud sihtotstarvete puhul
teatud tingimuste täitmisel/järgimisel vms.

VV ei toeta ettepanekut esitatud kujul. Randa
ehitamist  takistab  seadus,  mis  näeb  ette
ehitamise  keelu  kuni  200  m  rannast.
Ehituskeeluvööndi  vähendamine  ja  randa
ehitamise lubamine on mõistlik valla omandis
olevatel  rannaaladel  ja  lautrikohtades,  kus
nähakse  ette  merelist  tegevust  soodustavate
paadikuuride  ehitamist  ja  kus  vald  suudab
nende hoonete ehitamist kontrollida.

3.  Samuti  tekib  küsimus,  mille  põhjal  on  valitud
ehitusõigust  tagava  krundi  minimaalseks  suuruseks  600
m2?  Kui  külades  ringi  vaadata,  siis  pigem  võiks  kõige
tihedam "rütm" olla 2000-3000 m2.

VV toetab ettepanekut.
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Esitatud: Jahiselts - ettepanekud esitatud graafiliselt joonisel. Vastatud: 18.11.2015.

VV  ei  toeta  ettepanekut  1  -  mitte  määrata
elamualaks  Sviby  külas  pilliroo  maaüksuse
ümbrust, sest hetkel on seal olemas üks elamu
ja  elamumaad  ning  üks  kehtestatud
detailplaneering  ning  see  ala  sobib  küla
laienduseks.

VV  ei  toeta  ettepanekut  2  -  mitte  määrata
elamualaks  Rumpo vare  elamu ümbrust,  sest
seal on olemas üks elamu ja elamumaad ning
see ala sobib küla laienduseks.

VV  toetab  ettepanekut  3  -  mitte  planeerida
elamuala Järve lauda tagusele lagendikule, see
ala  sobib  kasutamiseks  põllumajanduslikul
eesmärgil.

VV  toetab  ettepanekut  4  -  mitte  planeerida
elamuala endise Tompo küla alguses,  mis on
Suurallika  tee  ääres  vasakul  Fällarna  pool
metsaserval.

VV  toetab  ettepanekut  5  -  mitte  planeerida
elamuala  Bussby  tee  ääres  teeristist  kuni
endise Bussby küla majadeni.

VV  ei  toeta  ettepanekut  6  -  mitte  määrata
elamualaks endise Niby küla ehk Suuremõisa-
Förbi vahel riigimaateest vasakul asuvat RMK
kiviaia  ja  põllu  vahelist  ala,  sest  seal  on
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olemas  vanad  vundamendid  ja  see  on
elamuehituseks sobiv ala.

VV  ei  toeta  ettepanekut  7  -  mitte  määrata
elamualaks Suuremõisa ja Förbny maade piiril
liivanõmme  maaüksuse  ümbrust,  kus  on
kehtestatud ja  algatatud detailplaneeringud ja
antud välja ehitusluba, sest see on Bussby küla
laienduseks sobiv ala.

VV  toetab  ettepanekut  8  -  mitte  planeerida
elamuala  Förby  külas  endise  ilmajaama
ümbruses.

VV  toetab  ettepanekut  9  -  mitte  planeerida
elamuala Kerslininal, Kresleti radarist lõunas.
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VV toetame ettepanekut 10 - mitte planeerida
elamuala Fällarna külas Ila maja ümbruses.

VV toetab  ettepanekut  11  -  mitte  planeerida
elamuala  Borrby  Holmi  tee  ääres  asuva
elektriliini ümbruses.

VV ei  toeta  ettepanekut  12  -  mitte  määrata
elamualaks  Diby  sadama  tee  vasakpoolne
kadastik,  kus  on  olemasolevad  elamumaad,
sest see ala sobib küla laienduseks

VV ei  toeta  ettepanekut  13  -  mitte  määrata
elamualaks  Norrby  kirikukivi  teeääres,
külapoolses  otsas,  sest  see  sobib  küla
laienduseks.

VV ei  toeta  ettepanekut  14  -  mitte  määrata
elamualaks Söderbyst Norrby pooset tee äärt,
sest seal on olemas vanad vundamendid ja see
ala on sobiv küla laienduseks.
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VV ei  toeta  ettepanekut  15  -  mitte  määrata
elamualaks  Hosby  karjamõisa  ümbrust,  sest
see  on ajaloolise  küla  koht  ja  seal  on olnud
ridaküla.

Jahiseltsi tehtud ettepanekud.

Esitaja: Rose-Marie Wallén (11.09.2015). Vastatud: 18.11.2015.

Ettepanek  arvata  elamualasse  Tönise  kinnistu  joonisel
näidatud ulatuses (väljaspool looduskaitseala ning >1,5 m
abs  kõrgusega).  Põhjused:  kinnistul  on  varem paiknenud
hooned  (tuuleveski  ja  kuur),  millest  on  säilinud
vundamendikohad;  kinnistu  asub  küla(südamiku)le
piisavalt  lähedal,  et  järgida  samu  hoonestuspõhimõtteid;
maapind on suhteliselt kõrge ning see pole kasutusel põllu-
ega metsamaana.

VV ei toeta ettepanekut, sest ettepanek hõlmab
ehituskeeluvööndis  asuvat  kinnistut  ja
üksikjuhtumite  lahendamine  ei  ole  teema-
planeeringu eesmärk.

Selgitustaotlus 21.12.2015 keeldumise kohta. VV selgitas, et Tõnise maaüksuse Hosby teest
merepoole jääv ala kuulub Väinamere hoiuala
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(Natura  2000  looduskaitseala)  koosseisu.
Valdav  enamus  maaüksuse  teest  merepoole
jäävast  alast  on korduvalt  üleujutatav.  Seega,
ei ole VV hinnangul ulatuslike pinnase töödeta
võimalik sinna ehitada ilma, et vesi ei tungiks
hoonetesse.
VV hinnangul  ei  ole  ka  tuuleveski  rajamine
konkreetses  asukohas  saavutatav  kaitseala
kaitse-eesmärkidest  lähtuvalt.  Ning  teisttüüpi
hoone (nt elamu) lubamine ei ole vajalik antud
kohas,  kuna  teemaplaneeringuga  on  Hosby
külas  täpsustatud  elamualal  piisavalt  kohti
ehitamiseks  (s.h  Tõnise  maaüksusel)  ilma
ulatuslike muudatusteta looduskeskkonnas.
VV juhtis tähelepanu, et Tõnise maaüksusel on
vähendatud ehituskeeluvööndit kehtiva Vormsi
üldplaneeringu menetluse jooksul Hosby teeni.
Lähtuti  olukorrast,  kus  Hosby  teest
kirdesuunas  paiknes  valdav  küla  hoonestus
(küla  süda)  ja  järgiti  rannale  omast
asustusstruktuuri.  Hosby  teest  merepoole  ei
ole antud kohas paiknenud eluhooneid. Seal on
küll paiknenud tuuleveski, kui majapidamisele
vajalik hoone.
Koostatava  Vormsi  valla  üldplaneeringu
teemaplaneeringu  eesmärk  ei  ole  avada
ehituskeeluvööndite  teemat  antud  kohas,  kus
ehituskeeluvöönd on varasemalt vähendatud.
VV jäi oma varasema seisukoha juurde.

03.02.2016  –  esitaja  nõustub  valla  seisukohtadega
tingimusel,  et  ei  toimuks  ebavõrdset  kohtlemist  Hosby
külas.

Esitaja: Toomas Puurman (26.10.2015). Vastatud: 18.11.2015.

24.juulil  2015.  a.  toimus  selles  küsimuses  esimene  ja
praeguse seisuga viimane avalik arutelu. Minu teada pole
ka  uusi  arutelusid  vastavates  küsimustes  rohkem
planeeritud.  Samas  on  jätkuvalt  avaliku  vastuseta  minu
poolt  24.  juuli  arutelule  õigeaegselt  esitatud  rida  just
üldplaneeringut muutva teemaplaneeringu põhisuundade ja
juhtotstarbe  kohta  käivaid  ettepanekuid,  milliseid  mulle
siiani  arusaamatutel  põhjustel  ei  võetud sellel  koosolekul
arutuse  allagi.  See  rikub  minu  õigusi  osaleda  aktiivselt
avalikus  (planeeringu)protsessis.  Sellega  seoses  teen
vallavalitsusele  ettepaneku  viia  mõistliku
etteteatamistähtajaga läbi uus Vormsi valla üldplaneeringu
põhisuundade  ja  juhtotstarbe  ning  ehitustingimuste
täpsustamise  teemaplaneeringu  lähteseisukohtade  arutelu.
Vastasel  juhul  olen  sunnitud  oma  õiguste  kaitseks
pöörduma kohtusse.

23.07  esitatud  ettepanekud  on  sedavõrd
üldised,  mis  on  teinud  keeruliseks  nendele
üheselt  vastata.  Lisaks  sisaldavad  need
selliseid kitsendusi, mida ei ole võimalik päris
sarnases sõnastuses rakendada, ehk tegeletakse
sobiva väljundi leidmisega.

Samas  peab  toonitama,  et  ükski  tehtud
ettepanek ega võimalik vastus nendele ei riku
hr  Puurmanni  subjektiivseid  õigusi  ega  ka
õigust  osaleda  aktiivselt  avalikus
(planeeringu)protsessis.  Hr  Puurmann  võib
jätkuvalt  teha  ettepanekuid  ja  vastuväiteid
planeeringule.
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Vormsi Vallavalitsus on 14.09.2015 istungil võtnud seisukoha:
Teemaplaneeringus lähtuda eesmärgist mitte rikkuda Vormsi omapära, soodustada väikeettevõtluse 
arengut ja vältida saarele suurte puhkekomplekside teket. Mõistlik oleks määrata lubatud 
ehitusmahud (v.a tööstushooned, põllumajandus ja tootmishooned): elamu, majutus ja ärihoonetele 
max 2 maapealset korrust ja 300 m2 ning 54 voodikohta.

Esitaja: Ants Streng (23.11.2015). Vastatud: 23.12.2016

Lähtuvalt  varem  koostatud  planeringutele  ja
ehituskeeluvööndi vähendamistele palun laiendada Rumpo
külas elamuala lõuna suunas.

VV  toetab ettepanekut ja vastav parandus
on  18.12.2015  juba  teemaplaneeringu
kaardile kantud.

Esitaja: Ants Varblane (23.11.2015). Vastatud: 30.12.2015

Palun reserveerida märgitud alad (pöördel) elamualadena. VV  ei  toeta  ettepanekut  täies  mahus.
Üldplaneeringus  on  antud  katastriüksusel
perspektiivne  väikeelamumaa  määratud,
toetame  üldplaneeringu  kaardil  märgitud
ulatuses.

Lisatud joonis kolme elamualaga.

Esitaja: Siim Saareväli (25.11.2015). Vastatud: 05.01.2016

Ettepanek natuke suurendada Kersleti külas elamuala, mis
hõlmab  järgnevaid  kinnistuid  (elektriga  liitumisvõimalus
on olemas neil kinnistutel läbi olemasoleva alajaama).
kat.nr. 90701:001:0331
kat.nr. 90701:001:0029
kat.nr. 90701:001:0030
kat.nr. 90701:001:0288
kat.nr. 90701:001:0289

VV jääb oma varasemate seisukohtade juurde
ja  ei  toeta  esitatud  ettepanekut  ning  uute
arenduste  tekitamist,  lisaks  puuduvad  ka
juurdepääsuteed.

Vormsi Vallavalitsus on 17.02.2016 küsinud e-kirjaga seisukohta konsultandilt:
Asulate lähistel on tekitanud probleeme metsaraied, mille tulemusena jääb asula ilma loodusliku 
tuuletõkketa. Lisatud Hullo ümbruse metsadest joonis.
Vastus: Selliste metsade omanikega tuleb teha koostööd ja saada selgus nende metsade 
majandamise osas. Planeeringuliselt on võimalik kavandada kompensatsiooni ala, eesmärgiga 
säilitada metsaala tuulekaitseks.
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Esitaja: Marek Stahhov (16.05.2016). Vastatud: 07.07.2016

Hosby küla, Agneta (90701:003:0239) kinnistu omanik tegi
ettepaneku  muuta  Hosby  küla,  teemaplaneeringus  olevat
ehituskeeluvööndit - joonisel 1 (punane joon).

Ettepanek  on  viia  ehitukeeluvöönd  Agneta  kinnistu  piiri
mööda üles (vt joonis 2).

VV ei toeta rannaalale ehitamist, kinnistu 
ostmisel pidi omanik olema sellel kehtivatest 
piirangutest teadlik. VV ei toetanud 
ettepanekut.
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