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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

Sissejuhatus

Vormsi  valla  üldplaneeringu  põhisuundade  ja  juhtotstarbe  ning  ehitustingimuste  täpsustamise 
teemaplaneering  (edaspidi  Planeering)  algatati  Vormsi  Vallavolikogu  30.04.2012  otsusega  nr 9. 
Planeeringule  on  algatatud  Vormsi  Vallavolikogu  25.05.2012  otsusega  nr  24  keskkonnamõju 
strateegiline hindamine (edaspidi KSH). Planeeringu eesmärgid tulenevad planeerimisseadusest ja 
täpsustatud lähteseisukohtadest.

Vormsi  valla  üldplaneering  (kehtestatud  Vormsi  Vallavolikogu  14.06.2004  määrusega  nr  8)  on 
koostatud aastatel 2001-2004. Vastavalt üldplaneeringu rakendamise käigus tuvastatud vajadustele 
määratakse Planeeringus külade kaupa  elamualad ja väljaspool külasüdamikke tingimused, mille 
täitmisel on võimalik ehitada. Selleks täpsustatakse:
● maa kasutamise ja maastiku hooldamise tingimusi (kruntide lubatud min. suurused; 

hoonestusalade paigutus; teedevõrk; vaadete avamine ja säilitamine; kiviaedade avamine ja 
säilitamine; põldude metsastamine või säilitamine; sadamad ja lautrikohad ning nende 
ehituskeeluvööndid; loodusrikkuse säilitamise ja majandamise tingimused);

● ehitustingimusi (ehitusalune pind; korruselisus; materjal; uksed, aknad, katus; 
välisviimistlus).

Planeeringu ruumiline ulatus on Vormsi valla haldusterritoorium ja kajastatavad teemad täiendavad 
mitmeid üldplaneeringu peatükke. Eelnevat arvesse võttes on otstarbekas asendada Planeeringuga 
üldplaneeringus järgmised peatükid:
● Ptk 2. Kavandatud areng planeeringualal. Asendamise põhjus: kaasajastamine. Planeeringus 

pealkirjaga: Planeeringu lähteseisukohad;
● Ptk 3. Põhilised maakasutuspiirangud. Asendamise põhjus: kaasajastamine. Planeeringus 

pealkirjaga: Lisa ... . Kehtivad kitsendused (lisa on koostamisel – 10.08.2015);
● Ptk 4. Maakasutuse planeerimise põhimõtted. Asendamise põhjus: täpsustamine. Oluline 

sisend lisaks kehtivale üldplaneeringule on Vormsi valla külade asustusstruktuuri ja 
traditsioonilise arhitektuuri analüüs. Külamiljöö väärtuste hindamine (Karine, K. 2011. Eesti 
Vabaõhumuuseum). Planeeringus pealkirjaga: Ruumikasutamise üldised tingimused.

● Ptk 5. Mõjude hindamise kokkuvõte. Asendamise põhjus: uue KSH protsessi läbi viimine. 
Planeeringus pealkirjaga: Keskkonnamõjude strateegilise hindamise kokkuvõte ja  
planeeringu elluviimine.

Täiendatakse.
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

1. Planeeringu lähteseisukohad
Käesolev  planeering  võtab  arvesse  asjakohaseid  olemasolevaid  Vormsi  valla  ruumilist  arengut 
mõjutavaid strateegiaid, riskianalüüse, kehtivaid planeeringuid, arengukavasid ning teisi ruumilist 
arengut mõjutavaid dokumente ja muud asjakohast teavet.

Kohakeskselt  on  olulisemad  Vormsi  valla  üldplaneering,  valla  arengukavad  ja  planeeringule 
koostatud lähteseisukohad.

1.1. Visioon ja arengumudel
Vormsi  valla  arengukavaga  2011-2025  (kinnitatud  Vormsi  Vallavolikogu  26.09.2011  määrusega 
nr 10) on sõnastatud valla visioon 2025 järgmiselt:

Vormsi on elujõulise ja sidusa kogukonnaga omanäoline loodust väärtustav väikesaar Läänemeres,  
mõnus  koht  rahulikuks  ning  turvaliseks  eluviisiks.  Kohalikel  ressurssidel,  loometegevusel  ja  
innovatiivsetel lahendustel põhinev väikeettevõtlus, aktiivne kultuuri- ja seltsielu ning tulemuslik  
kohamarketing on kujundanud Vormsist atraktiivse elupaiga, aastaringse väärtturismi, puhkuse ja  
koolituse sihtkoha. Inimsõbralik elukeskkond ja hästi toimiv ühendus mandriga on eeldused saare  
avatuseks ja elanike arvu kasvuks.

Arendustegevus lähtub kogukondlikkuse, uuenduslikkuse ja kestlikkuse põhimõtetest. Vormsi valla 
arendustegevus  on  väärtustepõhine.  Ruumilise  planeerimise  kontekstis  on  aktuaalsed  järgmised 
Vormsi valla strateegilised eesmärgid:

Püsielanike  arvu  kasv  ja  rahvastiku  taastootmispotentsiaali  tagamine. Planeeringuga  suunatakse 
asustust  arvestades  miljööväärtust  ja  inimtegevuse  (s.h.  ettevõtlus)  soodustamist. 
Maakasutustingimused seatakse külade kaupa koos ehitustingimustega.

Kvaliteetne infrastruktuur ja selle kooskõla säästva looduskasutusega. Planeeringuga kavandatakse 
vajalikud  alad  ja  juurdepääsud  sadamatele  ning  sätestatakse  tingimused  lautrite  rajamiseks. 
Täpsustatakse  ranna  ehituskeeluvööndi  ja  korduva  üleujutusala  piiri.  Seatakse  teedevõrgu  (s.h 
kergliikluse)  arendamise  põhimõtted.  Kaasaegse  hoonestuse  võimaldamiseks  peamiste  vajalike 
tehnovõrkude ja rajatiste planeerimine, s.h ühiste võrkudega alade määratlemine. Munitsipaalmaade 
arendamine (nii teenuste kui puhketegevuse toetamiseks).

Atraktiivne  ettevõtluskeskkond  keskkonnasõbralikuks  väiketootmiseks  ja  klastriarenduseks. 
Planeeringuga nähakse ette alad ja tingimused maakasutamisele, s.h tootmisele, selliselt, et oleks 
tagatud keskkonnatingimused ega kaasneks oluline negatiivne keskkonnamõju.

Vormsi loodus- ja kultuuripärand on hoitud ja tagatud juurdepääs, võimalused aktiivseks ja sisukaks 
vaba  aja  veetmiseks. Planeeringuga  määratakse  miljööväärtuslikud  hoonestusalad,  alad  kuhu 
asustus  edasi  areneb.  Seatakse  tingimused  tasakaalustatud  arengu  saavutamiseks,  loodusvarade 
kasutamiseks,  väärtuslike  pärandkultuurmaastike  taastamiseks  ja  hooldamiseks.  Nähakse  ette 
võimalused kogukondlikuks maakasutuseks.
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

1.2. Planeeringu ülesanne ja eesmärk
Planeeringule  koostatud  lähteseisukohad  viitavad  planeerimisseaduses  sätestatud  üldplaneeringu 
teemaplaneeringu ülesannetele arvestades järgnevat:
1.  Teemaplaneeringuga  määratakse  ehituskeeluvöönd  arvestades  korduva  üleujutusega  ala  piiri 
mererannal. Eesmärk on võimaldada Vormsi rannale omase asustuse säilimine ja teke.
2. Teemaplaneeringuga määratakse külade kaupa elamuehituspiirkonnad ehk elamualad. Väljapool 
külasüdamikke  seatakse  väärtuspõhiselt  (nt  väärtuslikud  põllumajandusmaad)  tingimused,  mille 
täitmisel  on  võimalik  ehitada  elamuid.  Lisaks  määratakse  igas  piirkonnas  konkreetsemad 
maakasutus- ja ehitustingimused:
2.1. Maakasutamistingimused, külastruktuur ja maastikuhooldustingimused:
2.1.1. kruntide lubatud minimaalsed suurused, mis tagavad ehitusõiguse;
2.1.2. hoonestusalade paigutus (hoonete hulk, tihedus, piirded);
2.1.3. teedevõrgu arendamise põhimõtted;
2.1.4. vaadete avamine ja säilitamine;
2.1.5. kiviaedade eksponeerimine ja säilitamine;
2.1.6. põldude metsastamine või säilitamine-hooldamine;
2.1.7. sadama- ja lautrikohad ning nende ehituskeeluvööndid;
2.1.8. Vormsi loodusrikkuse- ning ulukipopulatsiooni säilitamiseks ja majandamiseks vajalike alade 
määratlemine koostöös jahiseltsiga.
2.2. Ehitustingimused (ehitusarhitektuur):
2.2.1. ehitusalune pind;
2.2.2. korruselisus;
2.2.3. materjal;
2.2.4. uksed, aknad, katus;
2.2.5. välisviimistlus.

Planeeritud tingimused on detailplaneeringute koostamise ja ehitiste projekteerimise lähtealuseks.
Planeering  on  suunatud  visiooni  ja  arengumudeli  elluviimisele,  s.h  saare  püsiva  asustuse 
suurendamisele ja atraktiivise ettevõtluskeskkonna loomisele.

Vajadusel täpsustatakse.
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

2. Ruumikasutamise üldised tingimused
Käesolev peatükk käsitleb Vormsi valla ruumikasutamise tingimusi.  Planeering näeb ette külade 
kaupa täpsemate tingimuste seadmist maakasutamiseks ja ehitustingimusi.

2.1. Üldised asustust suunavad tingimused
Vormsi  saare  asustuse  struktuur  on  püsinud pikka  aega  ühetaoline.  Kuigi  külade  hoonestus  on 
osaliselt  hävinud ning kunagisi  majaasemeid tähistavad vaid kivijalad,  on algse asustussüsteemi 
järgimine võimalik ja põhjendatud. Kadunud on väiksemad külatänavad, mis võimaldasid otseteid 
läbi tiheda külasüdame. Kunagine struktuur eeldab külasüdames õuede tihedat paiknemist ja vähest 
aiamaad. Aiamaaks kasutati  ka ühiselt  kasutatavaid maid nt Kersletis  külaväljakut.  Elulaadist  ja 
loodusoludest  välja  kujunenud  elukeskkond  väärib  hoidmist  ja  arvestamist  ehitustegevuse 
kavandamisel.

Järgnevalt seatakse tingimused väärtuste säilitamiseks ja asustuse suunamiseks.

2.1.1. Asustuse paiknemine ja seda kujundavad tegurid
Vormsi  valla  asustusele  on  aluse  pannud  rootslased.  Usutavasti  paikneb  vanem  asustus  saare 
läänepoolel. Läbi ajaloo on saarele elanike juurde tulnud ja omandit on kujundanud maareformid. 
Nõukogude aja eelselt lahkus suurem osa vormsilastest läände ja saare elanike hulk ei ole taastunud 
taasiseseisvumise järgselt. Vormsi saarel on elanud kuni 2500 elanikku. Käesoleva planeeringuga 
soovitakse  luua  tingimusi  kuni  600  üle  talve  elavale  elanikule.  Perioodiliselt  kasutatavaid 
hoonestatud piirkondi ette ei nähta.

Vormsil  on  levinuim külatüüp  hargnevate  külatänavate  võrgustikuga  sumbküla,  mis  moodustab 
külasüdame.  Talude  hävimise  tõttu  on  tekkinud  tühjad  krundid  ajalooliselt  tihedas  külas. 
Traditsioonilise  miljöö  hoidmine eeldab piirkonnas  uue  hoonestuse  rajamisel  pigem hoonestuse 
tihendamist piirkonnale omase mahulise arhitektuuriga (v.t ka ptk 2.3).

Uusi elamuid on lubatud ehitada külasüdamesse selle tihendamist võimaldavatesse kohtadesse (vt 
kriteeriume  allpool)  ja  varem  hoonestatud  kohtadesse  väljaspool  külasüdameid  (reserveeritud 
elamualale). Hoone asukoha valiku kriteeriumid:
1. Varasema hoonestusega kohad (eelistatud elamute kohad);
2. Varem hoonestamata asukohad, juhul kui
2.1.  need  ei  kattu  väärtusliku  metsaga,  ei  killusta  põllumaa  (väärtusliku  põllumajandusmaa) 
massiivi,  ega  jää  korduvalt  üleujutatavasse  alasse  (tavalisest  veepiirist  kuni  1,5  m 
samakõrgusjooneni);
2.2.  on  olemas  juurdepääs  avalikult  kasutatavalt  teelt  või  on  võimalik  kasutada  ajaloolist 
teekoridori;
2.3.  ei  kaasne vajadust  ressursimahukateks  tegevusteks  (nt  olulises ulatuses  maapinna tõstmine, 
kaevetööd, ulatuslik raadamine);
2.4. on olemas võimalus tehnovõrkude rajamiseks ilma, et need jääksid avatud maastikul näha.
3. Erandina on lubatud ehitada taastatavatele puisniitudele, kujundades puisniidust parkmetsa.

Uusi teid tohib rajada erandkorras või ajaloolise külatänava taastamise eesmärgil selle kunagisse 
asukohta.
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

Täiendavalt  kajastame  vajaduse  ulatuses  veemajandust,  jäätmekäitlust,  kuritegevusriskide  
ennetamist.

2.1.2. Ranna ehituskeeluvöönd
Käesoleva planeeringuga täpsustatakse Vormsi saarel ranna ehituskeeluvööndit. Ehituskeeluvöönd 
peab tagama nii ranna kaitse eesmärgid kui hoonete ohutuse.

Ranna  kaitse  eesmärgiks  on  rannal  asuvate  looduskoosluste  säilitamine,  inimtegevusest  lähtuva 
kahjuliku mõju piiramine, ranna eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja 
juurdepääsu tagamine.

Hoonete  ohutus  on  tagatud,  kui  hoonetesse  ei  tungi  ajuvesi.  Ajuvesi  võib  tungida  hoonetesse 
korduva  üleujutusega  alal,  milleks  on  käesoleva  planeeringuga  määratud  1,5  m  kõrgune 
samakõrgusjoon.

Lähtuvalt eelnevast tehakse ettepanek täpsustada ehituskeeluvööndit:
● Käesoleva planeeringu koostamise ajaks vähendatud ehituskeeluvööndid jäävad kehtima.
● Ranna ehituskeeluvöönd on 200 m laiune maa-ala põhikaardile kantud tavalisest veepiirist 

arvestades,  v.a  juhul  kui  korduva üleujutusega ala  on laiem.  Viimasel  juhul  ühtib  ranna 
ehituskeeluvöönd korduva üleujutusala piiriga.

● Ehituskeelu  sisu  lähtub  kehtivast  õigusest.  Täiendavalt  ei  laiene  ehituskeeld  enne  1940. 
ehitatud hoonetele, mille kunagist olemasolu on võimalik tõestada dokumentaalselt.

2.1.3. Väärtuslik põllu- ja metsamajandusmaa
Koostamisel  väärtusliku  põllu-  ja  metsamajandusmaa  määratlemine.  Riiklikul  tasemel  
(Põllumajandusministeeriumi  eestvõttel)  on  asutud  maakonnaplaneeringu  jaoks  väärtuslike  
põllumajandusmaid määratlema. Eesmärk on käia samas suunas, ehk läbitöötada valla tasemel  
maakonnaplaneeringule koostatud materjal.

2.1.4. Maastikuhooldus
Koostamisel vajadusel soovituste nimekiri, mis aitaks tagada eelistatud maastikku.

2.2. Maakasutuse reserveerimine
Planeeringuga kavandatakse tegevusi tulevikuks ja tagasiulatuv mõju puudub. Selleks on kasutusele 
võetud terminid alade reserveerimine ja juhtotstarve.

Alade reserveerimise all mõistetakse planeeringus määratletud teatud vee- või maa-ala kasutus- ja 
ehitustingimusi. Ala võib olla reserveeritud järjepidevusest lähtuvalt (säilitades senise kasutuse) või 
asustust suunavalt senisest sihtotstarbest erinevaks maakasutuseks. Reserveeritud kasutuseks ei pea 
ala terviklikult ega automaatselt kohe (planeeringu kehtestamisega), kasutusele võtma. Antud ala on 
võimalik  tulevikus,  sellekohase  vajaduse  ja  soovi  tekkimisel,  kasutada  reserveeritud  otstarbel. 
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

Maaomanik võib kasutada reserveeritud ala praegusel sihtotstarbel seni kuni ta seda soovib. Muutes 
maakasutust (kas kasutusotstarvet või -intensiivsust)  on kohustuslik arvesse võtta Planeeringuga 
määratud arengusuundi.

Juhtotstarve on  vastava  ala  valdav  kasutusviis,  s.t  et  kogu  tegevus  sellel  alal  on  allutatud 
juhtotstarbest  tulenevale  eesmärgile.  Nt  elamuala  tähendab  sellist  ala,  mille  peamiseks 
maakasutuseks  on  elamumaa  ja  sellega  seonduvad  kõrvalkasutused  nagu  haljastus,  äri,  liiklus, 
kogukondlik  jmt;  tootmisalal  on  peamiseks  maakasutuseks  tootmismaa  ja  sellega  seonduvad 
kõrvalkasutused nagu äri, transport, kaevandamine jmt. Käesolev planeering ei erista olemasolevat 
ja  planeeritavat  juhtotstarvet.  Juhtotstarbe  määramisel  konkreetsele  alale  reeglina  järgitakse 
olemasolevat maakasutust, see tagab vajadusel maa kasutamises järjepidevuse.

Mõistete  ja  tähistuste  süsteemile  on  aluseks  alade  kasutamise  nimestik  (v.t  tabel  1).  Loendi 
koostamisel on arvestatud planeeringu taseme (üldplaneeringu teemaplaneering) ja õigusaktidega 
ühildatavusega,  nt  katastriüksustele  määratavate  maa  sihtotstarvetega  (kaitsealune  maa, 
maatulundusmaa,  jne).  Planeeringuga  ei  ole  määratud  kõiki  tabelis  toodud  juhtotstarbeid,  vaid 
konkreetse  piirkonna  või  küla  seisukohast  vajalikud.  Tulevikus,  kui  tekib  vajadus  Planeeringut 
muuta, saab tabelist juhiseid muutmisettepaneku koostamiseks.

Tabel 1. Alade kasutamise nimestik
Tähis Juhtotstarve Seletus

E Elamuala Elamute ehitamiseks ja neid teenindava taristu ehitamiseks ette 
nähtud ala.

S Segahoonestusala Mitmekülgse tegevusega ehitiste, s.h äri ja väikeettevõtlus, ning 
neid teenindavate infrastruktuuride ehitamiseks ette nähtud ala.

T Tootmisala Tööstuse, kaevanduste jt tootmisehitiste ja neid teenindava taristu 
ehitamiseks ette nähtud ala ning nendest tulenevad mõjualad.

A Üldkasutatav ala Üldkasutatavate ehitiste ja neid teenindava taristu ehitamiseks ette 
nähtud ala, ning muudeks kasumit mitte taotlevateks tegevusteks 
ette nähtud ala.

K Kompensatsiooniala Majandatavate või looduslike rohealade (s.h metsade, veekogu 
kalda võsastunud või metsastunud alade), liiklus-, tootmis- ja 
elamualade vaheliste puhveralade ala.

P Puhkeala Hooldatavate haljasalade, parkide (s.h parkmetsade ja metsaparkide) 
ala. Samuti puhke tegevuse ja turismi teenindamisele suunatud 
ehitistele ja neid teenindava taristu ehitamiseks ette nähtud ala.

Maatulundusala Põllu- ja metsamajanduse ning sellega seonduvate ehitiste 
püstitamiseks ette nähtud ala.

H Kaitstav ala Kaitse all olev ja kaitse alla võetav ala.
R Riigikaitseline ala Riigikaitseliste ehitiste püstitamiseks ette nähtud ala.

Käesoleva planeeringuga nähakse ette juhtotstarbega alal lubatud maakasutuse sihtotstarvete liigid 
(katastriüksuse sihtotstarvete liigid või alaliigid). Reeglina ei tohi juhtotstarbega alal kõrvalkasutus 
ületada  49%  kaardil  piiritletud  kasutusala  mahust  (v.a  segahoonestusala,  v.t  ptk  2.4.6,  ja 
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maatulundusalal,  v.t  ptk  2.4.15).  See  tähendab,  et  elamualal  peab  maakasutuse  sihtotstarbega 
elamumaa krundid moodustama 51% või enam. Alade piire võib vajadusel (nt kinnisomandi piiride 
järgi)  hiljem  täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul 
detailplaneeringuga  või  detailplaneeringu  koostamise  kohustuse  puudumisel  maakorralduslike 
tegevustega.

Detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  aladel  või  juhtudel  määratakse  projekteerimis-  ja 
ehitustingimused  detailplaneeringuga.  Detailplaneeringu  kohustuse  puudumisel  lähtutakse 
üldplaneeringust ja valla poolt väljastatud projekteerimistingimustest.

2.3. Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud
Vormsi  arenguprioriteediks  on  soodustingimuste  loomine  külasüdamike  (taas)hoonestamiseks  ja 
mõõduka  privaatse  hajaasustuse  teke  eelkõige  saare  sisepiirkondades.  Planeeringukaardile  on 
kantud külasüdamikud, mida käsitletakse kui tiheasustusalasid.

Detailplaneeringu koostamise  kohustus  lähtub kehtivast  õigusest.  Vormsi  vallal  on  õigus  teatud 
juhtudel  lubada  ehitustegevust  detailplaneeringu  kohustusega  alal  ilma  detailplaneeringut 
koostamata.

Detailplaneeringu koostamisest  võib  Vormsi  vald  loobuda  kehtivas  õiguses  nimetatud  juhtudest 
täiendavalt järgmistel põhjustel:
● ühele maatükile ei kavandata enam kui ühe elamu ehitamist nii, et kahe elamu vahekaugus 

jääb väiksemaks kui 100 m;
● elamule lisaks rajatakse samale maatükile mitte enam kui kuus abihoonet;
● kavandatava tegevuse tulemusel ei teki intensiivse maakasutusega ala.

Intensiivse maakasutusega ala on
● hoonestusega, tänavate ja ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga külaosa,
● ühepereelamute, aiamajade või suvilate grupp, mis koosneb enam kui kolmest nimetatud 

hoonest, millede üksteisevaheline kaugus on alla 100m,
● rida- või sektsioonelamu(te) ala koos selle teenindamiseks vajaliku maaga,
● üle 1000 m2 ehitusaluse kogupinnaga tootmishoone(te) või laohoone(te) ala koos selle 

teenindamiseks vajaliku maaga,
● kämpingu või motelli maa-ala,
● puhkeküla või puhkebaasi maa-ala,
● spordikompleksi või supelranna või supluskoha maa-ala,
● väljaspool asulat asuva mõisasüda koos selle juurde kuuluva pargi maa-alaga,
● väljaspool asulat paikneva sadama, lennuvälja, autoteenindusjaama või bensiinijaama ala 

koos nende teenindamiseks vajaliku maaga.

Eelistada  tuleb  ehitusliku  maakasutuse  koondumist  külasüdamikesse  ning  vältida  randade  ja 
loodusalade täisehitamist.

Täpsustamisel.
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2.4. Planeeringulahendus külade kaupa
Planeeringulahendus  on  koostatud  külade  kaupa,  kuna  sinna  toimub  ehitamise  koondumine. 
Külades on määratletud külasüdamikud ja alad laiendamiseks.

2.4.1. Borrby
Borrby on ajalooliselt  olnud saare suurimaid külasid,  kus talud olid  suhteliselt  suured.  Esimese 
iseseisvuse perioodil laienes tiheda tänavatevõrguga sumbküla lõunasse külatüübile omaselt, kuid 
talud paiknesid hõredamalt gruppidena.

Hoonestus on küll valdavalt esimese Eesti Vabariigi aegne, kuid seda on traditsioonilisel ilmel vähe 
säilinud. Rannarootslaste lahkumise tulemusena jäid paljud talud tühjaks ja hävinesid. Säilinud on 
vundamente. Hästi on aga säilinud aegade jooksul välja kujunenud teedestruktuur.

Eelistatud areng on hoonete ehitamiseks kasutada säilinud vundamente.

Tabel 2. Reserveeritud maakasutus Borrby külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ... A1 T1 T2 T3 T4
Elamumaa +

Ärimaa + + + +

Tootmismaa + + + + + +

Veekogude maa

Transpordimaa + + + + + +

Jäätmehoidla maa +

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste 
maa

Üldkasutatav maa + +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala T1 – tootmisala

A1 – üldkasutatav ala ilma hoonete ehitamise õiguseta T2 – tootmisala

T3 – tootmisala

T4 – tootmisala
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

Joonis V1. Väljavõte Borrby külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t planeeringu lisas ...
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Selgitused tabeli 2 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a 
segahoonestusala). See tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid 
moodustama  51% või  enam.  Alade  piire  võib  vajadusel  (nt  kinnisomandi  piiride  järgi)  hiljem 
täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või 
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Elamu- ja üldkasutataval alal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud tootmisalad järgmiselt:
● T1 –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  ei  vaja  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-

tingimuste täitmiseks ja kus on lubatud keskkonnasõbralik tootmine ja seda teenindavate 
infrastruktuuride rajamine;

● T2  –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  vajab  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-
tingimuste täitmiseks;

● T3  –  jäätmekäitluse  ja  puhastusseadmete  alune,  nende  laienemiseks  ja  teenindamiseks 
vajalik maa;

● T4 – maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks ette nähtud maa-ala.
4. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Tabel 3. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2

Täiendamisel.
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2.4.2. Diby
Diby on väike kompaktne tihe sumbküla, mis on läbi sajandi väga hästi säilitanud traditsioonilise 
külastruktuuri.  Täiesti  hävinud  on  vaid  üks  talu.  Mõned  vanatalud  on  jagatud  väiksemateks 
kruntideks  ja  seeläbi  on lõhutud külale  omast  krundistruktuuri  ning  moodustatud liiga  väikseid 
krunte, kuhu traditsioonilise külamaastikuga sobivat hoonestust on väga raske rajada.

Diby on rikkaliku traditsioonilise taluarhitektuuriga ning tervikliku ja homogeense miljööga küla, 
kus hoonete seisund ja säilivus on märkimisväärne. Eelstatud areng on krundistruktuuri säilitamine.

Tabel 4. Reserveeritud maakasutus Diby külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ...
Elamumaa +

Ärimaa

Tootmismaa +

Veekogude maa

Transpordimaa +

Jäätmehoidla maa

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste maa

Üldkasutatav maa +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala

Selgitused tabeli 4 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust. See 
tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid moodustama 51% või 
enam. Alade piire võib vajadusel (nt kinnisomandi piiride järgi) hiljem täpsustada detailplaneeringu 
koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või  detailplaneeringu  koostamise 
kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Elamualal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Tabel 5. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

Joonis V2 . Väljavõte Diby külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t planeeringu lisas ...

Täiendamisel.
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ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

2.4.3. Fällarna
Fällarna  on  läbi  ajaloo  olnud  väike  küla.  Külast  lõunas  asusid  verstakaardi  andmetel  veskid. 
Fällarna on põhimõtteliselt ühe keskse tänavaga sumbküla, kus koos asundustaludega moodustub 
küla keskele ka väike väljak. Fällarna taludes on vähe kõrvalhooneid.

Tabel 6. Reserveeritud maakasutus Fällarna külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ... A1 T1 T2 T3 T4
Elamumaa +

Ärimaa + + + +

Tootmismaa + + + + + +

Veekogude maa

Transpordimaa + + + + + +

Jäätmehoidla maa +

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste 
maa

Üldkasutatav maa + +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala T1 – tootmisala

A1 – üldkasutatav ala ilma hoonete ehitamise õiguseta T2 – tootmisala

T3 – tootmisala

T4 – tootmisala

Selgitused tabeli 6 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a 
segahoonestusala). See tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid 
moodustama  51% või  enam.  Alade  piire  võib  vajadusel  (nt  kinnisomandi  piiride  järgi)  hiljem 
täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või 
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Elamu- ja üldkasutataval alal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud tootmisalad järgmiselt:
● T1 –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  ei  vaja  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-

tingimuste täitmiseks ja kus on lubatud keskkonnasõbralik tootmine ja seda teenindavate 
infrastruktuuride rajamine;

● T2  –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  vajab  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-
tingimuste täitmiseks;

● T3  –  jäätmekäitluse  ja  puhastusseadmete  alune,  nende  laienemiseks  ja  teenindamiseks 
vajalik maa;
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● T4 – maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks ette nähtud maa-ala.
4. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Tabel 7. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

Joonis V3. Väljavõte Fällarna külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t planeeringu lisas ...

Täiendamisel.
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

2.4.4. Förby
Förby küla nägi veel 19. saj vahetusel hoopis kompaktsem välja ning taludevaheline tänavatevõrkki 
oli tihedam. Hiljem ei ole küla arenenud mitte sumbkülale omaselt, vaid uued talud on rajatud tee 
äärde  –  neist  suurem  osa  mere  äärsetele  kruntidele.  Mitmeid  suuremaid  talusid  on  jagatud 
väiksemateks kruntideks ja küla on omandanud ahelkülale iseloomuliku struktuuri.

Siinsed krundid on väiksemad ja ajaloolised hoonedki pigem tagasihoidlikumad. Kõrvalhooneid on 
kompleksides  vähem.  Mitmed  vana  sumbküla  alal  asuvad  talud  on  hävinud  ja  alles  on  vaid 
vundamendid, mille taastamisele ja hoonestamisele võiks panustada.

Tabel 8. Reserveeritud maakasutus Förby külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ... A1 T1 T2 T3 T4
Elamumaa +

Ärimaa + + + +

Tootmismaa + + + + + +

Veekogude maa

Transpordimaa + + + + + +

Jäätmehoidla maa +

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste 
maa

Üldkasutatav maa + +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala T1 – tootmisala

A1 – üldkasutatav ala ilma hoonete ehitamise õiguseta T2 – tootmisala

T3 – tootmisala

T4 – tootmisala

Selgitused tabeli 8 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a 
segahoonestusala). See tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid 
moodustama  51% või  enam.  Alade  piire  võib  vajadusel  (nt  kinnisomandi  piiride  järgi)  hiljem 
täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või 
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Elamu- ja üldkasutataval alal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud tootmisalad järgmiselt:
● T1 –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  ei  vaja  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-

tingimuste täitmiseks ja kus on lubatud keskkonnasõbralik tootmine ja seda teenindavate 
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infrastruktuuride rajamine;
● T2  –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  vajab  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-

tingimuste täitmiseks;
● T3  –  jäätmekäitluse  ja  puhastusseadmete  alune,  nende  laienemiseks  ja  teenindamiseks 

vajalik maa;
● T4 – maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks ette nähtud maa-ala.

4. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Tabel 9. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

Joonis V4. Väljavõte Förby külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t planeeringu 
lisas ...

Täiendamisel.
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ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

2.4.5. Hosby
Hosby  küla  on  rajatud  alles  19.  sajandi  lõpul  endistele  Söderby  mõisa  maadele.  Tsaariarmee 
nekrutitele jagatud maid ei hoonestatud sugugi kõiki. Asunikutalud asusid tee ühel küljel üksteise 
järel.

Tabel 10. Reserveeritud maakasutus Hosby külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ... A1 T1 T2 T3 T4
Elamumaa +

Ärimaa + + + +

Tootmismaa + + + + + +

Veekogude maa

Transpordimaa + + + + + +

Jäätmehoidla maa +

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste 
maa

Üldkasutatav maa + +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala T1 – tootmisala

A1 – üldkasutatav ala ilma hoonete ehitamise õiguseta T2 – tootmisala

T3 – tootmisala

T4 – tootmisala

Selgitused tabeli 10 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a 
segahoonestusala). See tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid 
moodustama  51% või  enam.  Alade  piire  võib  vajadusel  (nt  kinnisomandi  piiride  järgi)  hiljem 
täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või 
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Elamu- ja üldkasutataval alal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud tootmisalad järgmiselt:
● T1 –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  ei  vaja  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-

tingimuste täitmiseks ja kus on lubatud keskkonnasõbralik tootmine ja seda teenindavate 
infrastruktuuride rajamine;

● T2  –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  vajab  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-
tingimuste täitmiseks;

● T3  –  jäätmekäitluse  ja  puhastusseadmete  alune,  nende  laienemiseks  ja  teenindamiseks 
vajalik maa;
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● T4 – maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks ette nähtud maa-ala.
4. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Tabel 11. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2

Joonis V5. Väljavõte Hosby külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t planeeringu 
lisas ...

Täiendamisel.
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2.4.6. Hullo
Hullo  on  saare  keskus  ning  ühtlasi  suurim  küla,  kus  asuvad  enamus  sotsiaalsest  taristust  ja 
teenustest.

19.  ja  20.  sajandivahetusel,  vahetult  enne  küla  laienemist,  asusid  talud  ahelküla  põhimõttel 
põhjasuunal Sviby, Rumpo, Suuremõisa ristmiku ümbruses tee lääneküljel ja nende vastas üle tee 
asusid küla tuulikud.

Saare keskuseks kujunes  Hullo 20.  saj  algul.  Taludest  põhja poole rajati  hulgaliselt  suvitajatele 
mõeldud  pansionaate  ning  suvilaid  (enamikus  viimastest  elati  ka  talvel).  Säilinud  on  mitmeid 
eestiaegseid taluelamuid, mille arhitektuurne ilme on pansionaatide ja suvilate omast lihtsam ning 
tagasihoidlikum.  Peaaegu  kõik  säilinud  endisaegsed  pansionaadid  on  heas  korras.  Miljöösse  ei 
sobitu nõukogudeaegsed lao- ja tootmishooned õigeusukiriku ümbruses.

Taasiseseisvumise järel liideti Hulloga kirikumõisa maadele sõjaeelse Eesti Vabariigi perioodil 
rajatud väheste taludega Håkabackan. Hullo keskuse ja Kersleti vahelise tee ääres asuvad lisaks 
kunagisele köstrielamule veel viis asundustalu. Elamud on võrdlemisi väiksed ning suhteliselt 
tagasihoidlikud. Kõrvalhoonete hulk on väiksem kui põlistalude juures. Hästi säilinud on ka endine 
köstri elamu (Köstri) ühes algsete arhitektuursete detailidega.

Selgitused tabeli 12 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a 
segahoonestusala). See tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid 
moodustama  51% või  enam.  Alade  piire  võib  vajadusel  (nt  kinnisomandi  piiride  järgi)  hiljem 
täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või 
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Segahoonestusala on reserveeritud kohtades, kus ala on kasutusel võrdselt mitmel otstarbel, mis 
on üksteisega  tihedalt  seotud,  või  kus  ala  on  sobilik  analoogseteks  kasutuseteks.  Vajadus  tekib 
eelkõige  mitmekülgselt  arenevates  piirkondades  ja  keskustes,  kus  ei  pea  välja  kujunema 
domineerivat  maakasutamise  otstarvet.  Eelnevast  lähtuvalt  ei  ole  segahoonestusalal  määratud 
valitsevat juhtotstarvet.
3.  Elamu-, üldkasutataval, puhke-, riigikaitselisel ja transpordi aladel on tootmismaa lubatud vaid 
tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
4.  Segahoonestusaladel  on  tootmismaal  lubatud  vaid  keskkonnasõbralik  tootmine  ning 
tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine.
6. Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud tootmisalad järgmiselt:
● T1 –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  ei  vaja  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-

tingimuste täitmiseks ja kus on lubatud keskkonnasõbralik tootmine ja seda teenindavate 
infrastruktuuride rajamine;

● T2  –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  vajab  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-
tingimuste täitmiseks;

● T3  –  jäätmekäitluse  ja  puhastusseadmete  alune,  nende  laienemiseks  ja  teenindamiseks 
vajalik maa;

● T4 – maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks ette nähtud maa-ala.
7. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).
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Tabel 12. Reserveeritud maakasutus Hullo külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ... A1 A2 S P1 P2 ... K T1 T2 T3 T4 R L
Elamumaa + +

Ärimaa + + + + + + +

Tootmismaa + + + + + + + + + + + + +

Veekogude maa

Transpordimaa + + + + + + + + + +

Jäätmehoidla maa +

Riigikaitsemaa +

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste 
maa

+ + + + +

Üldkasutatav maa + + + + + + + + +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala K – kompensatsiooniala

A1 – üldkasutatav ala ilma hoonete ehitamise õiguseta T1 – tootmisala

A2 – üldkasutatav ala hoonete ehitamise õigusega T2 – tootmisala

S - segahoonestusala T3 – tootmisala

P1 – puhkeala ilma hoonete ehitamise õiguseta T4 – tootmisala

P2 – puhkeala hoonete ehitamise õigusega R – riigikaitseline ala

L – transpordiala
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Joonis V6. Väljavõte Hullo külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t planeeringu 
lisas ...
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

Tabel 13. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E1 A2 S

Krundi minimaalne 
suurus (m2)

600

Suurim maapealne 
korruselisus

2

Ehituslikult olulistel või suurematel väljakujunemata struktuuriga aladel võib vallavalitsus nõuda 
planeerimisalase arhitektuurikonkursi korraldamist. Konkurss on kohustusliku maketi nõudega.

Täiendamisel.
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2.4.7. Kersleti
Kersleti on üks saare vanemaid ning läbi ajaloo ka suuremaid külasid. Üksikud talud on lisandunud 
külatuumikust eemale. Ajalooline teedevõrk on osaliselt hävinud, kuid mitmes kohas maastikus veel 
tuvastatav.  Ajalooline  krundistruktuur  küllaltki  hästi  säilinud:  eriti  küla  idapoolses  osas  kahes 
grupis, kus küllaltki suuri krunte hiljem pole väiksemateks jagatud. Enamik ajaloolistest hoonetest 
on hävinud,  sealjuures  ka mitmed terved talud.  Mitmed 20.  saj  esimestel  kümnenditel  ehitatud 
elamud on oma ajaloolise ilme remontimise teel kaotanud. Säilinud on 1908. a ehitatud palvemaja. 
Küla piiril asuvad nõukogudeaegsed laudad.

Tabel 14. Reserveeritud maakasutus Kersleti külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ... A1 T1 T2 T3 T4
Elamumaa +

Ärimaa + + + +

Tootmismaa + + + + + +

Veekogude maa

Transpordimaa + + + + + +

Jäätmehoidla maa +

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste 
maa

Üldkasutatav maa + +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala T1 – tootmisala

A1 – üldkasutatav ala ilma hoonete ehitamise õiguseta T2 – tootmisala

T3 – tootmisala

T4 – tootmisala

Selgitused tabeli 14 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a 
segahoonestusala). See tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid 
moodustama  51% või  enam.  Alade  piire  võib  vajadusel  (nt  kinnisomandi  piiride  järgi)  hiljem 
täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või 
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Elamu- ja üldkasutataval alal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud tootmisalad järgmiselt:
● T1 –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  ei  vaja  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-

tingimuste täitmiseks ja kus on lubatud keskkonnasõbralik tootmine ja seda teenindavate 
infrastruktuuride rajamine;
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● T2  –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  vajab  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-
tingimuste täitmiseks;

● T3  –  jäätmekäitluse  ja  puhastusseadmete  alune,  nende  laienemiseks  ja  teenindamiseks 
vajalik maa;

● T4 – maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks ette nähtud maa-ala.
4. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Tabel 15. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

Joonis V7. Väljavõte Kersleti külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t planeeringu lisas ...

Täiendamisel.
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2.4.8. Norrby
Vabariigi  ajal  rajati  uusi  talusid  nii  külatuumikusse  kui  sellest  kaugemale,  kuid  Norrbyst  ei 
kujunenud kunagi hargnevate külatänavatega sumbküla ja küla jäi talude arvu poolest võrdlemisi 
väikseks. Uusi talusid on rajatud üksikult.

Tänapäevane Norrby on hävinenud talude ja külatuumikust eemale rajatud taludega sumbküla, kus 
talud  asuvad  lühemate  ja  pikemate  vahemaade  järel  mõlemal  pool  teed  ning  mõned  talud  ka 
külatuumikust kaugemal. Ajaloolises külatuumikus paiknevad talud tihedamalt  (mõnes kohas on 
talude  jagamise teel  kujunenud väiksemad).  Põlistalud on pisut  suuremad ning hoonete poolest 
rikkamad. Norrby üldine hoonete seisund ja säilivus on märkimisväärne. Norrby rannikul asuvad 
Norrby alumine ja ülemine tuletorn.

Tabel 16. Reserveeritud maakasutus Norrby külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ... A1 T1 T2 T3 T4
Elamumaa +

Ärimaa + + + +

Tootmismaa + + + + + +

Veekogude maa

Transpordimaa + + + + + +

Jäätmehoidla maa +

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste 
maa

Üldkasutatav maa + +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala T1 – tootmisala

A1 – üldkasutatav ala ilma hoonete ehitamise õiguseta T2 – tootmisala

T3 – tootmisala

T4 – tootmisala

Selgitused tabeli 16 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a 
segahoonestusala). See tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid 
moodustama  51% või  enam.  Alade  piire  võib  vajadusel  (nt  kinnisomandi  piiride  järgi)  hiljem 
täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või 
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Elamu- ja üldkasutataval alal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud tootmisalad järgmiselt:
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● T1 –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  ei  vaja  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-
tingimuste täitmiseks ja kus on lubatud keskkonnasõbralik tootmine ja seda teenindavate 
infrastruktuuride rajamine;

● T2  –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  vajab  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-
tingimuste täitmiseks;

● T3  –  jäätmekäitluse  ja  puhastusseadmete  alune,  nende  laienemiseks  ja  teenindamiseks 
vajalik maa;

● T4 – maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks ette nähtud maa-ala.
4. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Joonis V8. Väljavõte Norrby külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t 
planeeringu lisas ...
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

Tabel 17. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2

Täiendamisel.
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2.4.9. Rumpo
Rumpo küla asub poolsaarel. Sumbküla tihe struktuur – nii teedevõrk kui krundid – on Rumpos 
väga hästi säilinud. Talud asetsevad tihedalt üksteise kõrval külateede ääres. Lisaks sellele on suur 
osa  traditsioonilisest  arhitektuurist  küllaltki  algupäraselt  ning  märkimisväärselt  heas  seisundis 
säilinud ja on ühtlasi säilitanud valdavalt ajaloolise tervikliku küla ilme.

Tabel 18. Reserveeritud maakasutus Rumpo külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud 
sihtotstarbed

E ... ... A1 A2 L T1 T2 T3 T4

Elamumaa +

Ärimaa + + + + +

Tootmismaa + + + + + + + +

Veekogude maa

Transpordimaa + + + + + + + +

Jäätmehoidla maa +

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike 
ehitiste maa

+ +

Üldkasutatav maa + + + +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala T1 – tootmisala

A1 – üldkasutatav ala ilma hoonete ehitamise õiguseta T2 – tootmisala

A2 – üldkasutatav ala hoonete ehitamise õigusega T3 – tootmisala

L – transpordiala T4 – tootmisala

Selgitused tabeli 18 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a 
segahoonestusala). See tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid 
moodustama  51% või  enam.  Alade  piire  võib  vajadusel  (nt  kinnisomandi  piiride  järgi)  hiljem 
täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või 
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2.  Elamu-, üldkasutataval ja transpordialal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste 
ehitamiseks.
3. Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud tootmisalad järgmiselt:
● T1 –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  ei  vaja  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-

tingimuste täitmiseks ja kus on lubatud keskkonnasõbralik tootmine ja seda teenindavate 
infrastruktuuride rajamine;

● T2  –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  vajab  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-
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tingimuste täitmiseks;
● T3  –  jäätmekäitluse  ja  puhastusseadmete  alune,  nende  laienemiseks  ja  teenindamiseks 

vajalik maa;
● T4 – maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks ette nähtud maa-ala.

4. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Tabel 19. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2
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Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

Joonis V9. Väljavõte Rumpo külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t 
planeeringu lisas ...

Täiendamisel.
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ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering

2.4.10. Rälby
Rälby küla ajalooline krundi- ja teede struktuur on hästi säilinud. Sumbküla ei ole pärast 19.-20. saj 
vahetust oluliselt laienenud. Peale kahe talu, mis asuvad külast kaugel põhjas neemel, ei asu ükski 
talu külatuumikust eemal. Kõik hilisemad muutused on toimunud selle väljakujunenud maksimumi 
raames. Samuti on vähe hilisemat suuremate talude jagamist.

Kuid kuigi palju traditsioonilist ajaloolist taluarhitektuuri on säilinud, on hoonete ilmet muudetud 
(remontimiste tõttu).

Tabel 20. Reserveeritud maakasutus Rälby külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... A1
Elamumaa +

Ärimaa

Tootmismaa + +

Veekogude maa

Transpordimaa + +

Jäätmehoidla maa

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste maa

Üldkasutatav maa + +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala

Selgitused tabeli 20 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a 
segahoonestusala). See tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid 
moodustama  51% või  enam.  Alade  piire  võib  vajadusel  (nt  kinnisomandi  piiride  järgi)  hiljem 
täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või 
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Elamu- ja üldkasutataval alal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Tabel 21. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2
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Joonis V10. Väljavõte Rälby külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t 
planeeringu lisas ...

Täiendamisel.
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2.4.11. Saxby
19. ja 20. sajandi vahetuseks oli Saxbyst kujunenud väike 15 talust koosnev sumbküla ühes sellele 
külatüübile iseloomuliku tänavatevõrguga. Külast idas ja põhjas asusid veskid. Esimese Vabariigi 
ajal külasüdamesse uusi talusid ei rajatud, mistõttu on Saxby ajalooline plaanistruktuur väga hästi 
säilinud – sisuliselt  kõik ajaloolised talud on kaardilt  loetavad ning mitmed neist  tänapäeval ka 
hoonestatud. Samuti tuleb esile tõsta talude kõrget heakorra taset ning asjatundlikku taastamistööd.

Nipearsi talu on ühtlasi kogu saare kontekstis autentsemaid ning paremini säilinud traditsioonilisi 
talusid – säilinud kõrvalhoonetest pärineb ilmselt enamik 19. sajandist, elamu ehitati 20. sajandi 
esimestel kümnenditel.

Külast eemal kirdes asub neli asunikustalu, mille õued tänasel päeval on minimaalselt kui üldse 
hoonestatud. Küla tuumikust eemal mere ääres asuvad tulepaak ja tuletorni kompleks.

Tabel 22. Reserveeritud maakasutus Saxby külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ...
Elamumaa +

Ärimaa

Tootmismaa +

Veekogude maa

Transpordimaa +

Jäätmehoidla maa

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste maa

Üldkasutatav maa +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala

Selgitused tabeli 22 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust. See 
tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid moodustama 51% või 
enam. Alade piire võib vajadusel (nt kinnisomandi piiride järgi) hiljem täpsustada detailplaneeringu 
koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või  detailplaneeringu  koostamise 
kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Elamualal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).
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Joonis V11. Väljavõte Saxby külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t 
planeeringu lisas ...

Tabel 23. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2

Täiendamisel.
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2.4.12. Suuremõisa (Storhoa)
Suuremõisa  hõlmab  tänapäeval  lisaks  endisaegsele  Magnushofi  mõisale  ka  asundusi  Kärret  ja 
Bussbyt. Niiöelda peatee äärde jäävad mõisa valdavalt varemetes hooned, mille vahele on pärast II 
maailmasõda talusid rajatud. Kuid neid on ehitatud ka varemete sisse.

Lõunapool  asuvad  omariikluse  perioodil  mõisamaadest  jagatud  Kärre  küla  asundustalud,  mis 
paiknevad enim ahelkülatüübile iseloomulikult kahel pool teed lühemate ja pikemate vahemaade 
tagant. Tihedamalt on talusid kobaras lõunapoolseimas otsas endises Bussby külas, kus tee tagasi 
põhja suure tee poole keerab, moodustades U-kuju. Nii Bussbys kui Kärres on säilinud terve hulk 
sõjaeelse Eesti Vabariigi aegset hoonestust.

Suuremõisa piirkond on võrreldes II maailmasõja järgse seisuga palju muutunud nii teedevõrgu kui 
plaani- kui ruumilise struktuuri poolest.

Tabel 24. Reserveeritud maakasutus Suuremõisa külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ... A1 T1 T2 T3 T4
Elamumaa +

Ärimaa + + + +

Tootmismaa + + + + + +

Veekogude maa

Transpordimaa + + + + + +

Jäätmehoidla maa +

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste 
maa

Üldkasutatav maa + +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala T1 – tootmisala

A1 – üldkasutatav ala ilma hoonete ehitamise õiguseta T2 – tootmisala

T3 – tootmisala

T4 – tootmisala

Selgitused tabeli 24 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a 
segahoonestusala). See tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid 
moodustama  51% või  enam.  Alade  piire  võib  vajadusel  (nt  kinnisomandi  piiride  järgi)  hiljem 
täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või 
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
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2. Elamu- ja üldkasutataval alal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud tootmisalad järgmiselt:
● T1 –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  ei  vaja  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-

tingimuste täitmiseks ja kus on lubatud keskkonnasõbralik tootmine ja seda teenindavate 
infrastruktuuride rajamine;

● T2  –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  vajab  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-
tingimuste täitmiseks;

● T3  –  jäätmekäitluse  ja  puhastusseadmete  alune,  nende  laienemiseks  ja  teenindamiseks 
vajalik maa;

● T4 – maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks ette nähtud maa-ala.
4. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Tabel 25. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2
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Joonis V12. Väljavõte Suuremõisa (Storhoa) külast ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t planeeringu lisas ...
Täiendamisel.
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2.4.13. Sviby
Sviby oli  19. saj  lõpul suhteliselt  tiheda tänavate võrgustikuga võrdlemisi suur ning kompaktne 
sumbküla. Pärast 1932. a suurt põlengut, kus hävis pea täielikult osa külast, ehitati nii palju kui 
võimalik kiirelt üles. Lisaks laienes küla hiljem, kuid enam mitte sumbkülale iseloomulikult, vaid 
uusi talusid rajati rohkem külast välja viivate teede äärde (väikeste gruppidena, kusjuures grupis 
olevate elamute arhitektuurne lahendus oli sarnane). Külasüdame ümber peamiselt lääne ja lõuna 
suunda on lisaks rajatud hiljem asunikutalusid.

Sviby on üks paremini säilinud ajaloolise teedevõrguga küladest. Esile tuleb tõsta ka mitmekesist 
traditsiooniliste  hoonete  hulka.  Küla  põhjaossa  ja  küla  keskel  asuva  ristmiku  lähedusse  kokku 
neljale tühjaks jäänud krundile ehitati nõukogude perioodil tüüpprojekti alusel uued elamud ühes 
kõrvalhoonetega.  Hooned  on  miljöösse  mahult  ja  arhitektuurselt  lahenduselt  võrdlemisi  hästi 
sulanduvad,  kuid  samas  ka  hästi  eristatavad  –  nii  ei  teki  kahtlust,  et  tegemist  on  hilisemate 
lisandustega ajaloolisesse keskkonda.

Tabel 26. Reserveeritud maakasutus Sviby külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ... A1 T1 T2 T3 T4
Elamumaa +

Ärimaa + + + +

Tootmismaa + + + + + +

Veekogude maa

Transpordimaa + + + + + +

Jäätmehoidla maa +

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste 
maa

Üldkasutatav maa + +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala T1 – tootmisala

A1 – üldkasutatav ala ilma hoonete ehitamise õiguseta T2 – tootmisala

T3 – tootmisala

T4 – tootmisala

Selgitused tabeli 26 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust (v.a 
segahoonestusala). See tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid 
moodustama  51% või  enam.  Alade  piire  võib  vajadusel  (nt  kinnisomandi  piiride  järgi)  hiljem 
täpsustada  detailplaneeringu  koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või 
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detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Elamu- ja üldkasutataval alal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Käesoleva üldplaneeringuga on reserveeritud tootmisalad järgmiselt:
● T1 –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  ei  vaja  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-

tingimuste täitmiseks ja kus on lubatud keskkonnasõbralik tootmine ja seda teenindavate 
infrastruktuuride rajamine;

● T2  –  ettevõtted,  mille  tootmistehnoloogia  vajab  insener-tehnilisi  meetmeid  keskkonna-
tingimuste täitmiseks;

● T3  –  jäätmekäitluse  ja  puhastusseadmete  alune,  nende  laienemiseks  ja  teenindamiseks 
vajalik maa;

● T4 – maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks ette nähtud maa-ala.
4. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Tabel 27. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2
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Joonis V13. Väljavõte Sviby külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t 
planeeringu lisas ...

Täiendamisel.
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2.4.14. Söderby
19.  saj  lõpul  oli  Söderby suurus  12  talu,  millest  kolm asusid  külasüdamest  veidi  eemal  (kaks 
Norrbysse  viiva  tee  ääres).  Tuulikud  asusid  külast  lõunas  ühisel  platsil.  Söderby on  üks  neist 
sumbküladest,  kus  külasüdames  on  mitmeid  krunte,  mille  taashoonestamine  oleks  äärmiselt 
perspektiivikas.

Omariikluse  perioodil  küla  plaanistruktuur  oluliselt  ei  muutunud.  Nõukogude  perioodil  on 
hävinenud mitmeid talusid ja hooneid ning tänapäeval on Söderbys vaid viis talu, millest üks asub 
külast nii kaugel, et seda võiks ekslikult pidada Norrby koosseisu kuuluvaks. 

Külas  on   nii  hästi  säilinud ning küllaltki  rikkaliku  hoonestusega  talud  kui  ka  saare  miljöösse 
absoluutselt sobimatu hoonete paigutuse ja arhitektuurse lahendusega kaasaegne suvitustalu.

Tabel 28. Reserveeritud maakasutus Söderby külas
Juhtotstarbed (tähis*)

Lubatud sihtotstarbed E ... ...
Elamumaa +

Ärimaa

Tootmismaa +

Veekogude maa

Transpordimaa +

Jäätmehoidla maa

Riigikaitsemaa

Kaitsealune maa

Maatulundusmaa

Ühiskondlike ehitiste maa

Üldkasutatav maa +
* Tähised (v.t ka järgnevad selgitused):
E – elamuala

Selgitused tabeli 28 juurde:
1. Juhtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49% kaardil piiritletud kasutusala mahust. See 
tähendab, et elamualal peab maakasutuse sihtotstarbega elamumaa krundid moodustama 51% või 
enam. Alade piire võib vajadusel (nt kinnisomandi piiride järgi) hiljem täpsustada detailplaneeringu 
koostamise  kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga,  või  detailplaneeringu  koostamise 
kohustuse puudumisel maakorralduslike tegevustega.
2. Elamualal on tootmismaa lubatud vaid tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks.
3. Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt 
ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).
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Joonis V14. Väljavõte Söderby külasüdamikust ja laiendatavast elamualast. Tingmärgid v.t 
planeeringu lisas ...

Tabel 29. Hoone(te) ehitamisõiguse tagav krundi miinimum suurus.
E

Krundi minimaalne suurus (m2) 600

Suurim maapealne korruselisus 2

Täiendamisel.

2.4.15. Säilitatava maakasutusega alad
Maatulundusala  käsitletakse  senise  maakasutamise  säilitava  alana.  Tegu  on  traditsioonilise 
hajaasustusega,  kus  valdavalt  haritakse  maad või  majandatakse  metsa.  Hajaasustuses  paiknevad 
elamud majapidamistena üksikult või paarikaupa.

Maatulundusalal  ei  või  kõrvalkasutus  ületada  30%  kaardil  piiritletud  kasutusala  mahust.  See 
tähendab, et maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksused peavad moodustama 70% või enam. Alade 
piire võib vajadusel (nt kinnisomandi piiride järgi) hiljem täpsustada detailplaneeringu koostamise 
kohustusega  alal  või  juhul  detailplaneeringuga  või  detailplaneeringu  koostamise  kohustuse 
puudumisel maakorralduslike tegevustega.
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Maatulundusalal  ei  seata  maa  kasutamise  piiranguid  kõrvalkasutustele.  Kõik  tootmisobjektid 
peavad mahtuma vastavale krundile koos ülenormatiivse mõjuga (nt saeveskil peab olema sedavõrd 
suur krunt, mille piiridest ei välju ülenormatiivne müra). Nõrgalt kaitstud või kaitstama põhjaveega 
aladel eelistada tootmist, mis ei oleks potentsiaalselt ohtlik põhjaveele (nt mahepõllundus, puidu ja 
roo töötlemine, nn puhtad tehnoloogiad).

Täpsustamisel.

2.5. Ehitustingimused
Järgnevalt on esitatud üldised ehitustingimused, mis täiendavad ruumikasutamise üldisi tingimusi. 
Üldiseid  ehitustingimusi  on  täpsustatud  ka  järgnevates  alapeatükkides  (nt  miljööväärtuslikel 
hoonestusaladel, rohevõrgustiku alal jm).

Vormsi vallale omane hoonete paiknemine eeldab elamu asetsemist enamasti esikülje või otsaga tee 
poole, harva nurga all või külatee vahetus läheduses. Hooned tuleb paigutada õuel üksteise suhtes 
reeglina 90 kraadise nurga all.  Sumbküla struktuur on tihe ja seetõttu õued väiksemad. Hoonete 
vahel tuleb tagada tuleohutuskuja tulemüüri kasutamata,  kuna tulemüür ei ole Vormsi hoonetele 
omane.

Hoonetele on lubatud kuni kaks maapealset korrust, kusjuures teine korrus tohib olla vaid viilkatuse 
alune.  Keelatud on külamiljöösse sobimatud hooned ning hoonete välisviimistluses mitteomased 
ehitusmaterjalid ja võtted (nt ümaraks treitud palkidest hooned, silikaatkividest hooned, jmt).

Külatänavale ligemale tuleb reeglina rajada laudad-tallid, et loomad pääseksid hõlpsasti külateele ja 
sealt  karjamaale.  Lauda  võib  rajada  ka  päris  õue  sügavusse,  karjamaa  vahetusse  lähedusse. 
Tänapäevastest  hoonetest  on  soovitav  tänavale  lähemale  paigutada  garaaž,  mille  kasutus  lähtub 
sarnasest loogikast.

Eestirootsi asualadel oli küllaltki tavapärane, et ehitati nn pöördustega lautasid: pika lauda eri osad 
asetsesid üksteise suhtes nüri- või täisnurgi, loomapidamisruumidega olid ühendatud heinaküünid, 
katusealused,  kuurid,  aidad  ja  muud  majapidamishooned.  Pöördusi  oli  mitmeid,  nii  et  laut 
moodustas kolmest või isegi neljast küljest suletud karjaõue. Sarnast arhitektuurset lahendust on 
soovitatav kasutada mitmepereelamutele.

Võib  ka  detailseimaid  nõudeid  seada,  nt:  Taluõu,  kus  toimub ka  loomapidamine,  tuleb  jagada  
puhtaks- ehk esiõueks ning karja- ehk tagaõueks. Soovitav on õued kujundanda viljapuude, eriti  
kirsi-, ploomi- ja õunapuudega. Soositud on mesipuude rajamine. Puuriidad on ajalooliselt laotud  
majandushoonete räästaste alla.

2.5.1. Miljööväärtuslik hoonestusala
Piiritlemisel. Esialgne on kantud joonisele. Tingimused täpsustamisel.

Võib ka detailseimaid nõudeid seada, nt: Taluõuel on olnud üks või kaks kaevu, mis vooderdati  
kividega, rakked ehitati reeglina puidust. Levinud on salvkaev, mille kaevurakete kahel pool on  
püstpalgid, mille vahele on kinnitatud pöörlev võll ning tugipostidele on ehitatud viilkatus. Kaevu  
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ümber maapinnal võib olla puidust või kividest platvorm. Samuti asusid ajalooliselt mitmes külas  
külaväljakul suured ühiskaevud.

2.5.2. Rohevõrgustik
Piiritlemisel. Tingimused täpsustamisel.

2.5.3. Sadamad, lautrid ja hüdrograafia objektid
Täpsustamisel.

2.5.4. Lennuväli ja helikopteriväljak
Täpsustamisel.
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3. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise kokkuvõte ja 
planeeringu elluviimine

Koostamisel (10.08.2015).
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