
 

 

 

 
 

HALJALA VALLAVOLIKOGU 
O T S U S 

 

Võsu          21. september 2021 nr 199 

 

Haljala Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 185 

„Üldplaneeringut muutva Käsmu sadama  

detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamine“ muutmine 

 

Haljala Vallavolikogu algatas 29.06.2021 üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise otsusega nr 185 (edaspidi otsus 

nr 185). Otsusele nr 185 lisatud planeeringuala ulatus oli arvestatud ekslikult väiksemana, mistõttu 

planeeringuala ulatust suurendatakse ja planeeringualasse arvestatakse osaliselt ka Merekooli tn 3 

(katastritunnus 92201:014:0043) kinnistu (163 m2). 

Otsuses nr 185 on jäänud märkimata, et Vihula valla üldplaneeringu kohaselt jääb planeeritav ala 

riigikaitselise maa sihtotstarbega alale. Koostatav detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtiva 

üldplaneeringuga määratud maakasutuse sihtotstarve sadama maaks, ühiskondlike ehitiste maaks ja 

ärimaaks. 

Haljala Vallavalitsus edastas detailplaneeringu algatamise otsuse nr 185 kooskõlastamiseks 

Rahandusministeeriumile. Rahandusministeerium tegi 03.08.2021 ettepaneku kooskõlastada 

detailplaneering ka Kaitseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ja Transpordiametiga ning lisada 

lähteseisukohtadesse (käesoleva otsuse lisa 1) planeeringuga lahendatavad ülesanded, eeldatav ajakava 

ning ülevaade planeeringu koostamiseks vajalikest uuringutest.  

Planeeringu koostamise eeldatav ajakava tuleneb planeerimisseadusest, kuid võib muutuda tulenevalt 

planeeringule esitatavatest vastuväidetest. 

Planeeringu koostamiseks vajalikud uuringud on keskkonnamõju strateegiline hindamine, täpsem 

uuringute vajadus selgub planeeringu menetluse käigus. 

 

Lähtuvalt eelnevast ning planeerimisseaduse § 4 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 

lg 1 punkti 31 alusel 

 

Haljala Vallavolikogu o t s u s t a b: 

 

1. Haljala Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 185 „Üldplaneeringut muutva Käsmu sadama 

detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“, asendades lisa 

„Lähteseisukohad“ käesoleva otsuse lisaga 1. 

 

2. Haljala Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 185 „Üldplaneeringut muutva Käsmu sadama 

detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“, asendades lisa 

„planeeringuala kaart“ käesoleva otsuse lisaga 2. 
 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
 

4. Otsuse peale võib esitada haldusmenetluse seaduse alusel vaide Haljala Vallavolikogule (asukohaga 

Mere tn 6, Võsu alevik) või halduskohtumenetluse seadustiku alusel kaebuse Tartu Halduskohtu 

Jõhvi kohtumajasse (Kooli tn 2, Jõhvi) 30 päeva jooksul otsuse saamise päevast arvates.  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Vello Väinsalu 

volikogu esimees 


