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 ÜLDOSA 

Vormsi valla üldplaneering on koostatud Vormsi Vallavalitsuse tellimusel 
ajavahemikus detsember 2001-juuni 2004. 

Üldplaneeringu koostamise aluseks on: 

• Vormsi Vallavolikogu 30.11.2001 määrus nr 12 p 1 Vormsi valla üldplaneeringu 
algatamine. 

• Vormsi valla üldplaneeringu lähteülesanne (vt lisa 1) 

Töö eesmärk 

Käesoleva üldplaneeringu eesmärgiks on koostada Vormsi vallale ruumilise arengu 
põhisuundi kavandav alusdokument, mis vastab Planeerimisseadusele (RTI, 
09.12.2002, 99, 579), mis reguleerib Eesti Vabariigis omavalitsuse territooriumi või 
selle osa üldplaneeringu koostamist alates 01.01.2003. Planeeringu koostamise 
põhiline osa toimus Planeerimis- ja ehitusseaduse (RT I 1995, 59, 1006 
redaktsioonidega) § 8 kehtivusajal.  

Kaasnev eesmärk on koondada ja täpsustada Vormsi valla erinevaid eluvaldkondi 
kajastav digitaalne kaardi- ja kohtteabematerjal, mis on pädevaks aluseks 
maakasutuse jt ressursside säästvaks juhtimiseks ja haldamiseks ning edasiste 
planeeringute koostamiseks. 

Töö meetod 

Üldplaneeringu ettevalmistamist alustati 2001.aasta lõpus lähteülesande 
koostamisega, mis kinnitati omavalitsuse volikogu poolt (vt lisa 1). 

Töö omapäraks oli üldplaneeringu koostamine vallale, mille kinnisvaraomanike 
enamuse moodustavad rannarootslaste järeltulijad, kes ei ole valla elanike registris, ei 
ela pidevalt valla territooriumil ega Eestis ning ei kasuta suhtlemiseks eesti keelt.  

Vormsi oludes on eriline osa Rootsi Kuningriigi kodanikest maaomanike kaasamisel 
planeerimisega kaasnevasse dialoogi ja otsustamise protsessi. 

Samas oli informatsioon rootslastest maaomanike tegelike tulevikunägemuste, 
plaanide, soovide, võimaluste kohta praktiliselt olematu. Olemasolev vähene teave oli 
vahendatud eelmise, maareformi läbiviimise suunamiseks koostatud planeeringu 
lähteseisukohtade kaudu või põhines paratamatult subjektiivsetel arvamustel.  

Dialoogi saavutamiseks oli juba planeerimisprotsessi algstaadiumis vajalik saada 
kontakt rootslastest maaomanikega, viia nende hulgas eskiiside tutvustamise kaudu 
läbi küsitlusi arvamuste ja seisukohtade saamiseks ja pakkuda võimalusi osaleda neid 
endid suuresti puudutavas planeeringuprotsessis. 

Küllaltki olulise osa tööst ongi moodustanud planeeringumaterjalide viimine Vormsi 
rootslaste külakogukondadele mõistetavale kujule ning vastava teabe vahendamine. 

Vormsi valla üldplaneeringu koostamisel lähtuti Läänemaa maakonnaplaneeringust ja 
maakonna teemaplaneeringust Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused, vastavatest andmekihtidest ning maakasutuse põhimõtetest. 

Töö algusest ettepanekute valmimiseni vältas planeeringuala kohta oluliste 
lähteandmete, sh kaardiandmete koondamine ning teemakaartide ja geoinformaatilise 
andmebaasi koostamine ja täpsustamine.  
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Vormsi valla üldplaneeringu koostamise käigus toimus 3 üldist ja avatud 
üldplaneeringu arutelu-seminari, millel osalesid lisaks töörühma liikmetele ja 
omavalitsuse esindajatele kõik asjahuvilised. Esimene arutelu toimus 6.märtsil 2002 
ning selle käigus täpsustati lähteseisukohti ning planeeringustrateegiat. Teisel arutelul 
27.märtsil 2002 käsitleti lahenduste töövariante ning kolmandal arutelul 28.juulil 2002 
toimus maaomanikele ja elanikele konkreetsete planeeringuettepanekute tutvustamine. 

Kõik üldplaneeringu aktuaalsed materjalid on töö käigus vahendatud Rootsi, et 
nendega oleks võimalik vahetult tutvuda. Samuti on üldplaneeringu materjalid olnud 
pidevalt tutvumiseks veebilehel www.ekonsult.ee. Arutelude ning üldplaneeringu 
ettepaneku põhjal laekunud ettepanekud ja täpsustused on kantud üldplaneeringu 
kaardile ja kajastatud käesolevas seletuskirjas. 

Planeeringu koostamisel tehti pidevat koostööd töörühma ja kontaktisikutega, kellega 
koos toimusid Vormsi valla olemi ülevaatused ning lähteandmete koondamine. Lisaks 
sellele toimus dialoog ja teabevahetus Keskkonnaministeeriumi Läänemaa 
Keskkonnateenistuse, Läänemaa Maavalitsuse ja ametkondade esindajatega. 

Töö koostajad 

Vormsi valla üldplaneeringu koostamist korraldas üldplaneeringu töögrupp, kuhu 
üldplaneeringu koostamise esimeses faasis kuulus Vormsi valla poolt Vormsi 
vallavanem Ants Varblane, hiljem vallavanem Meelis Mägi ja vallavolikogu esimees 
Elle Puurmann, samuti Vormsi Vallavalitsuse ehitusnõunik Kalev Sepp.  

Üldplaneeringu lahenduse töötas välja, materjalid koondas ja vormistas OÜ Dereevos 
juurde moodustatud Vormsi üldplaneeringu töögrupp koosseisus maastikuarhitekt 
Andres Levald EAL (planeeringulahendus, seletuskiri), geoloogiamagister Eduard 
Pukkonen (planeeringukaardid) ning Elle ja Toomas Puurmann (planeeringuandmed, 
kohalikud arutelud). Üldplaneeringu keskkonnamõju hindas planeeringu koostamise 
käigus Andres Levald (KMH-011). 

Iga töö on oma aja ja tegijate nägu ning tulemus nende tegevuse tunnistaja. Seda on 
ka käesolev dokument, mille peamiseks eesmärgiks on avaliku kokkuleppe 
saavutamine. 

Suur tänu kõigile, kes Vormsi valla üldplaneeringu koostamisel nõu 
ja jõuga abistasid! 

VORMSI VALLA ÜLDPLANEERING 2003 
Loodud: 02.05.02 AL Toimetatud: 22.04.03 14:02 Trükk: 22.04.03 14:00 Lk 5 

 

http://www.ekonsult.ee/


1.  PLANEERINGUALA KIRJELDUS 

1.1.  Asend ja asustuse kujunemine 

1.1.1.  Asend ja suurus 

Planeeringuala hõlmab Vormsi saart koos valla halduspiiridesse jäävate väiksemate 
saartega. Suuremad nendest on Pasilaid, Suur-Tjuka ja Harilaid.  

Vormsi vald paikneb Lääne-Eesti saarestikus Lääne maakonna loodeosas ning on 
maakonna maavaldadest väikseim. Ala suurus on 93 km2. 

Saar on lääne-ida suunas välja venitatud. Suurim laius ulatub 9 kilomeetrini, pikkus 
10 kilomeetrini. Kõige põhjapoolsem punkt saarel on Austurgrunne sääre tipp. 
Lõunapoolseim on Rumpo nina ning läänes ulatub rannik kõige kaugemale Saxby 
tuletorni juures. Idas on kaugeim punkt Gjusgrünne ümar maanina.  

1.1.2.  Ühendusteed 

Vormsi saare keskasula Hullo küla kaugus maakonna keskusest Haapsalus on 
linnulennult 25 km. Ühendus mandriga toimub praamiga Rohuküla ja Sviby sadamate 
vahel, talvel ka jääteed mööda. 

1.1.3.  Ajaloost 

Vormsi saare asustus on suhteliselt noor. Tõenäoline, et naabersaartel olid juba 
pronksiajal elanikud. Läänemeri pole tema ümber elanud rahvastele kunagi ületamatu 
olnud. Eriti tihe läbikäimine oli muinasajal Saaremaa ja Ojamaa vahel. Hiiumaa 
kaudu võis ojamaalasi ka Vormsi sattuda. Ormsö legendaarne seos Ormi-nimelise 
viikingiga on tõenäoliselt enam kui vaid müüt. Legendidest on teada ka, et kunagi 
koosnes Vormsi kolmest suuremast saarest, mis olid madalate veesilmadega üksteisest 
eraldatud. Ühe saare moodustas läänevakus, teise suurem osa idavakusest ja kolmanda 
Norrby-Söderby maad.  

Kirjalikes ürikutes on Vormsit esmakordselt mainitud 1391.aastal. Asustus oli siin 
kindlasti vanem, kuigi arheoloogilisi kinnitusi sellele ei ole leitud. Esimesteks 
asukateks peetakse rootslasi, kuid seni ei osata kuigi täpselt vastata küsimusele, millal 
asusid rootslased esmakordselt saarele. Küll on üsna kindel, et 13.sajandi keskel liikus 
rootslasi Eesti rannavetes. 1220. aastal toimunud misjoni- ja vallutusretkest sai 
tõenäoliselt sissejuhatus Rootsi kolonisatsioonile Vormsis.  

Algasukad olid Rootsi kalurite ja põlluharijate järglased, enamik pärit Soomest, kust 
tulid ka Tallinna rootslased. Väljarände põhjused ei ole selged, ometi oli see 
massiline. Ränne Eesti rannikule ja sidemed emamaaga jätkusid ka pärast 13.sajandit. 
Peale Vormsi oli eesti-rootsi asustus levinud kogu Loode-Eesti rannikualal ja saartel 
nii põhjas kui ka läänes. Keskseks Rootsi asualaks olid aga Noarootsi ja Vormsi 
kihelkond. Kohalikud maaisandad võtsid rootslasi ilmselt meelsasti vastu. Vanemate 
kohalike rootsi pärimuste järgi tahtsid nad rannikualade asustamise kaudu kindlustada 
oma meresõitu, kuid loogilisem on, et lääni- ja maahärrad, piiskopid ning ordu 
soovisid asustamata maade ülesharimist ja kalanduse arengut. 

Emamaalt kaasatoodud õigusdeklaratsiooni alusel kehtis Rootsi õigus edasi ka 
väljarändajate suhtes. Kui eesti talupojad kaotasid alates 14.sajandi lõpust järk-järgult 
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liikumisvabaduse ja muutusid pärisorjadeks, siis eestirootslaste privileegiks oli õigus 
oma asustusala piires ümber paikneda.  

Rootsi ajal 17.sajandi alguses olid umbes pooled rootsi taludest tühjad ning nende 
põllumaad söötis. Arvatakse, et sajandi keskpaigast olid need uuesti asustatud. 1604. 
aastal rajas Magnus Brümmer Bussby küla maadele esimese mõisa, Magnushofi. 
Kogu l7.sajandi jooksul taotlesid saare elanikud oma vanade eesõiguste kinnitamist. 
Talupojad kaebasid mõisnike omavoli ja ebaõigluse üle nii kohalikele võimudele kui 
ka Stockholmi. Selle tulemusena määrati 1685.aastal kuninga resolutsiooniga, et 
Noarootsi, Vormsi ja Eylandi talupoegi tuleb käsitleda kui vabatalupoegi. Mõisnikul 
säilis õigus määrata maks, kuid mitte nõuda mõisategu rohkem, kui ette nähtud. 

Rootsi loovutas Vormsi ja teised alad Eestis 1721.aastal Uusikaupunki rahulepinguga 
Venemaale. Katk möllas ka Vormsis ning sõja ja haiguste tagajärjel vähenes 
elanikkond jällegi poole võrra. 

18.sajandi lõpus kirjutab A.W.Hupel, et saarel oli juba 1700 hinge. Vormsilastel on 
alles rida privileege. Saarel on kaks mõisat – Magnushof ja Söderby, mis mõlemad 
kuuluvad Karl Wilhelm von Stackelbergile. Esimese mõisa põllud on väikesed; 
külvatakse peamiselt rukist. Mets on vilets, kuid heinamaad head. Peale põlluharimise 
ja kalapüügi tegelevad vormsilased veel lubjapõletamisega ning lupja veetakse 
väljagi. 

19.sajandist saarel on rohkem andmeid. Vormsis oli eelmisel sajandi kaks tuhat 
elanikku ja nende jaoks tervelt kolmteist kõrtsi.  

1873. aastal tuli Vormsile Rootsist Evangeelse Isamaafondi misjonär Lars-Johan 
Österblom. Rajati esimene kool, kerkisid palvemajad ning suitsutarede asemel ehitati 
suurte akendega elamuid. Saare elanike arv kasvas 2500-ni. Saarele asutati 3 kooli, 
üldine elamiskultuur ja -kvaliteet tõusis märgatavalt. 1887. aastal saadeti Österblom 
tagasi Rootsimaale ja paari aasta pärast müüdi tema maad riigile. 

Vene-usustamise ajal jagatud lubaduste toel asutati 19.sajandi 80-ndatel aastatel 162 
hingega Õigeusukogudus ning seejärel ehitati Hullosse sibulkuplitega vene kirik. 
Kogudus Eesti Vabariigi ajal hääbus, kuid varemetes kirik annab sellest perioodist 
tänaseni tunnistust.  

19. sajandi II poolest alates talupoegade majanduslikud tingimused paranesid. Tekkis 
võimalus talude vabaksostmiseks. 20.sajandi algusaastateks olid kõik talud Vormsis 
eraomanduses. Kontaktid Rootsiga olid tihedamad kui iial enne. Majandus 20.sajandi 
algul oli kiirelt edenemas. Põllumajandus sammus tööstusest ees. 

Esimese maailmasõja ajal mobiliseeriti paljud Vormsi elanikud, teistele mõjus sõda 
piki randu ehitatud kaitsekindlustuste kaudu. Vormsi oli 1917.-1918. aastani 
sõjapiirkonnas, kuid saarel endal sõjategevust ei toimunud. 

Eesti Vabariigi algul oli saarel väiketalundeid talundite üldarvust 38%. 18,4% 
talundite maast oli põllu-aiamaa. Moodsaid põllutööriistu kasutati ühiselt, mis aitas 
taludel odavamalt välja tulla. Karjamaana kasutati nii looduslikke rohumaid kui ka 
mereäärseid kase- ja sanglepametsi. Vormsi oli Läänemaa metsarikkamaid 
kihelkondi, metsa oli 15,8% talundite maast. Siiski oli ehitusmetsa vähe, rohkem 
leidus metsastunud karjamaid. Tööstusettevõtetest tegutses Vormsis 2 keskmise 
suurusega ja 8 väikeettevõtet. Neist 2 sepa- ja lukksepatöö alal, 3 puutöö-, 1 kingsepa- 
ning 5 rätsepa- ja õmblustööde alal. Kaubandusettevõtteid tegutses 8. 

1934. aasta rahvaloenduse andmeil oli Vormsis õuede arv 448. Nende hulka on peale 
talude ja suvilate arvatud ka 5 koolimaja. Välja on jäetud luteri ja vene kirikud ning 
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palvemajad, milliseid oli igas suuremas külas. Peaaegu kõik talud asetsesid rühmiti 
küladena, neid oli 18, sh 13 sumbküla.  

1934.aastal elas Vormsis 2547 elanikku, nendest 2425 rootslast, s.o ligikaudu 95% 
elanikkonnast. Eestlasi oli vaid 4,5% ja nad elasid põhiliselt Svibys.  

Suurima muutuse saare ajaloos, elus ja inimestes tõid aastad 1943-44, mil Vormsist 
lahkus läände peaaegu kogu elanikkond. Väljaränne oli massiline. Saar jäi sõja lõpul 
peaaegu inimtühjaks, et seejärel mõneks ajaks asenduda sõjapõgenikega idast. Rootsi 
või mujale asus elama ligikaudu 2000 vormsilast.   

Võrreldes 30-ndate aastatega vähenes pärast sõda märgatavalt külade arv (14-lt 11-le). 
Mõned külad jäid sootuks tühjaks. Eriti mõjus rootslaste lahkumine Förbyle ja 
Borrbyle. Olulised on ka pärastsõjaaegsed rahvastiku muutused. Vormsi tuli palju 
sõjapõgenikke Kohtla- Järve ja Narva piirkonnast, kellest küll suurem osa läks peagi 
kodukanti tagasi, 1946. aasta arvestuste kohaselt oli Vormsis 313 majapidamist ja 
1008 elanikku. Järgmistel aastatel toimus pidev rahvastiku vähenemine peamiselt 
põgenike tagasipöördumise tõttu. Järsk langus toimus 60.-ndail: 797-lt 359-le, so 45% 
võrra. Ilmselt oli see seotud Vormsi sovhoosi moodustamisega ja sellega seoses 
töökohtade vähenemisega.  

Rahvastiku järsu vähenemise tõttu langes peale sõda saare kasutamise intensiivsus. 
Inimtegevuse puudumine on mõjutanud ka saare looduslikku ilmet. Suurenenud on 
metsamaa, peamiselt puisniitude ja looduslike heinamaade arvel. 

Pärast Eesti taasiseseisvumist on elanikkonna kahanemine jätkunud, kuna saarel ei ole 
piisavalt töökohti ja elatusvõimalusi. 1990-ndate aastate alguses tehti ettepanek arvata 
valitud maa-alad riigi maareservi maareformi läbiviimiseks. Kui enne 1940.aastat 
koosnesid Vormsi talude maad mitmest eraldi asuvatest siiludest, mis olid pärast sõda 
massiivistatud, siis see oleks võimaldanud maade asendamist õigustatud subjektidele, 
säilitada põllumajandusmaa sihtotstarbeline kasutamine ja ühtlasi alaline elanikkond 
saarel. Maareformi tagajärjel on põllumajanduslik tootmine peaaegu lakanud, kuid 
elavnenud on metsakasutus.  

1.1.4.  Planeeringuline kujunemine 

Varasemates planeeringutes on Vormsi valla territooriumi käsitletud 
nõukogudeaegsete generaalplaanide (Eesti Projekt) ja rajooniplaneerimise 
materjalides (Eesti Maaehitusprojekt, 1975. Töö nr 4014104). Koostatud oli Hullo 
küla planeerimise ja hoonestamise projekt (RPI Eesti Maaehitusprojekt, 1979. Töö nr 
9000211).  

Hiliseim, 1990.-aastate keskel, kuid siiski veel enne tänasele Planeerimisseadusele 
eelnenud Planeerimis- ja ehitusseaduse kehtestamist koostatud planeering on Vormsi 
valla üldplaneeringu skeem (maareformiga seotud osa). (RE Eesti Maauuringud. 
Maaplaneeringud, 1994. Töö nr 6-94 MP). 

Üldplaneeringu koostamisele on eelnenud olemuselt planeeringuid toetav 
arengukavade koostamise protsess alustades esialgse Vormsi Valla arengukavaga 
aastateks 1995 – 1997 (koostatud 1995) ja Vormsi Valla arengukavaga aastateks 2000 
– 2010 (Kinnitatud Vormsi vallavolikogu 2001 aasta 28 juuni määrusega nr.8) koos 
lähima tegevuskavaga aastani 2005. 

Vormsi vald on planeeringuliselt erandlik. Unikaalsele saarelisele looduskooslusele 
lisaks on selle põhjuseks endine saarerootsi asustuse omapära, selle asustuse 
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praktiliselt täielik katkemine 1944 aastal ning käimasolev ennesõjaaegsete 
(maa)omandisuhete taastamine. 

Segased omandisuhted, konfliktid ja hõivatus hetkeprobleemidega ei ole soodustanud 
kaugemaleulatuvat planeerimistegevust. Nii olid nõukogudeaegsete planeeringute 
eesmärgiks toonaste arengunägemuste väljendamine, mis paljuski ei haaku muutunud 
ühiskonnakorraldusega. 1994.aastal koostatud üldplaneeringu skeemi eesmärk oli 
maareformi suunamine ning sellega seotud maakasutuskompromisside 
(asendusmaade) leidmine vastavalt õigustatud subjektide soovidele (vt 
planeeringukaardid). Ettepanekud ei rakendunud ning käesoleva planeeringu 
koostamisel tuli lähteseisukohti sisuliselt täiesti uuesti analüüsida. 

Planeeringuprotsess peab igal tasandil arvestama erinevaid ja sageli vastuolulisi huve 
ja arengufaktoreid. Valla üldplaneering peab arvestama maakonnaplaneeringu 
seisukohti kui pikemaajalisi regionaalseid üldisi huve väljendava arengusuunisega ja 
samas olema kõigile kohalikele huvigruppidele vastuvõetav valla loodus- ja 
ressursikasutust nii era- kui avalikes huvides tasakaalustatult reguleeriv dokument. 
Planeeringud väljendavad alati teatud kompromisse eri huvide vahel. Üldplaneeringu 
kvaliteet sõltub sellest, kuidas peetakse kinni leitud ühishuvide väljendamiseks 
kehtestatud regulatsioonidest. Oluliseks planeerimisalaseks probleemiks on eri 
kogukondade erinevad ootused, mis väljenduvad usalduses, või õigemini selle 
puudumises. 

Vormsi saare ja ümbritsevate merealade ruumilist planeerimist mõjutavad ja oluliselt 
toetavad sarnase temaatikaga eriprojektid1, mille tulemusel on valminud oluline osa 
planeerimises kasutatavast digitaalandmetest. Eelnimetatud projektid ja temaatikat 
edasiarendavad võimalikud uued (sh ka rahvusvahelised) projektid oluliselt 
lihtsustavad ja kiirendavad nii käesoleva üldplaneeringu rakendamist, selle jätkutööde 
läbiviimist ning mitmesuguste teema- ja detailplaneeringute koostamist. 

1.2.  Planeeringuala asustus ja keskused 

1.2.1.  Asustuse erijooni 

Vormsi külad kuuluvad läänepoolse Läänemaa sumbkülade valdkonda.2 Vt Vormsi-
Ormsö kultuurilooline kaart. 

Saare asustuse struktuur on väga suures osas säilinud. Võrreldes teiste sarnaste 
Läänemere saartega on Vormsi ainulaadses seisus, kuna vaatamata erinevatel 
etappidel ja põhjustel (1975, 1994) korduvalt planeeritud uutele suvilaküladele on saar 
uusehitustest suhteliselt puutumata ning looduslikus seisus säilinud rannaaladega. 
Kuigi küla hoonestus on osaliselt hävinud ning kunagisi majaasemeid tähistavad vaid 
kivijalad, on tulevikus algse asustussüsteemi järgimine täiesti võimalik, põhjendatud 
ning igati loogiline, kui arvestada järjepidevuse taastamist omandisuhetes. 

                                                 
1 Sh Biosfääri Läänemaa Keskuse ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritud 
projektid. Väga olulised on Lääne maakonna 2002.aasta lõpuks valmiva teemaplaneeringu Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused seisukohad. 
2 Asulastik Rmt.: Läänemaa. Eesti. Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Üldosa 
VIII.1938. Tartu, lk 110 
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1.2.2.  Asustusjaotus 

Vormsi valla asustusjaotus Eesti vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade 
nimistu alusel koos rahvaarvu ja elanike soolise koosseisuga külades (seisuga 
18.06.2002 - Vormsi Vallavalitsuse andmed) on toodud järgnevas tabelis. 
 18.06.2002 

Küla nimi kood  M N 

1934 1948 1959 1970 1979 1989 1998 1999 

Hullo 1900 125 62 63 176 181 146 94 117 158 138 135 
Sviby 7875 40 22 18 352 183 108 52 56 48 50 53 
Rumpo 7124 22 15 7 110 ? 41 15 10 10 20 22 
Suuremõisa 7845 37 20 17 157 125 139 61 32 55 45 40 
Förby 1670 3 3 0 195 ? 17 0 0 1 2 2 
Fällarna 1662 5 3 2 72 ?     6 3 
Saxby 7502 6 3 3 121 ?     6 6 
Kersleti 2981 11 5 6 292 119 92 36 22 20 10 11 
Borrby 1493 4 3 1 335 ? 76 7 4 3 6 6 
Rälby 7205 25 14 11 152 ? 60 27 9 21 22 22 
Diby 1502 15 9 6 116 ? 48 26 14 12 14 14 
Norrby 5453 15 11 4 126 ? 50 28 17 17 13 13 
Söderby 7971 1 0 1 136 ? 20 13 3 2 2 2 
Hosby 1889 1 0 1 85 19     0 0 
Kirikumõis      32        
Bynäs     46        
Bussby     44 19       
Kokku  310 170 140 2547 1184 797 359 316 347 334 329 

Varasemad eraldi paiknevad külad Kirikumõis, täielikult hävinud Bynäs ja Bussby on 
käesoleval ajal liidetud teiste küladega. Asustusjaotuses on taastatud mitmed vahepeal 
liidetud külad ja ennistatud nende nimed originaalkujul. Probleemiks on jätkuv külade 
tühjenemine, mis kehtib ka valla suurima asustusüksuse Hullo kohta.  

Vormsi valla elanike arv on pärast sõda pidevalt vähenenud. Kuigi pärast absoluutset 
madalseisu 1970-ndatel aastatel toimus teatav kasv, siiski on elanike vähenemine 
jätkunud ka viimase 10 aasta jooksul. Põhjuseks võib lugeda töökohtade kadumist mis 
on tingitud põllumajandusliku tootmise taandarengust. 

1.2.3.  Keskused 

Vormsi valla suurimaks keskuseks on Hullo küla, kus asub Vormsi Vallavalitsus. 
Külas asuvaid teenindus-, kaubandus-, kultuuri-, haridus- ja sotsiaalobjekte kasutavad 
kõik valla elanikud. Sõjaeelsed suuremad külad Sviby, Borrby ja Kersleti on 
minetanud elanikkonna kahanedes tähtsuse. Asendi tõttu saare suurima sadama 
läheduses on küllaltki head arengueeldused Sviby külal. 

1.3.  Rahvastik 

Vormsi vald on rahvaarvult ja elanike asutustiheduselt erandlikumaid valdu Eesti 
Vabariigis. Valla rahvastik oli omavalitsuse elanikeregistri andmetel 01.01.2004 
seisuga 308 elanikku, keskmine asustustihedus seega vaid 3,31 el/km2. Vormsi vald 
on elanike tiheduselt maakonnas eelviimasel kohal, edestades napilt vaid Noarootsi 
valda (3,03 el/km2). Asustuse  hõrenemise põhjused on aga mõlemas vallas samad. 
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Kui 1934.aastal III rahvaloenduse andmetel elas Vormsi saarel 2547 elanikku 448 
õues, siis pärast ligikaudu 2000 vormsirootsi elaniku põgenemist oli 1945.aastal saarel 
912 inimest, 1946.aastal 1008 elanikku 313 majapidamises ja 1948.aastal 1184 
inimest. Viimane ongi jäänud sõjajärgselt suurimaks elanike arvuks, kuna juba 
1959.aastaks oli elanikke jäänud vaid 797. Rahvastiku vähenemine toimus peamiselt 
Kohtla-Järve ja Narva piirkonnast tulnud sõjapõgenike tagasipöördumise tõttu. Eriti 
järsk langus 45% võrra toimus aga 60ndail aastail. Ilmselt oli see seotud Vormsi 
sovhoosi moodustamisega ja sellega seoses töökohtade vähenemisega. Nii oli 
1970.aasta rahvaloenduseks saarele jäänud 359 elanikku ja samas suurusjärgus on 
elanike arv püsinud tänaseni. 1979.aastal, mil oli rahvaarvu absoluutne madalseis, 
loeti 316 elanikku ning 1989.aastal 347 elanikku.  

Seisuga 01.jaanuar 1994 oli vallas 149 majapidamist 348 alalise elanikuga. 

1998.aasta alguses oli elanikke 334, 1999.aastal 329 ning 2000.aastal 331, 171 meest 
ja 160 naist. 

Praegu saarel elav püsielanike kogukond on kujunenud II Maailmasõja järgsete 
sisserändajate baasil ja vastandub mitmes aspektis oluliselt valdava osa saare 
maafondi Rootsi Kuningriigi kodanikest omanikele ja nende arusaamadele. Samas on 
ka taastärkav rootsi kogukond oluliselt erinev ennesõjaaegsest rannarootsi 
kogukonnast ja kannab teistsugust mentaliteeti. See tuleneb nii põlvkondade 
vahetusest kui ka tolleaegse saarelt väljarännanud põlvkonna elulaadi olulisest 
muutumisest tolleaegses industriaalses Rootsi Kuningriigis. Suurem osa õigustatud 
subjektidest elab väljaspool Eestit ja ei kavatse tulla alaliselt Vormsile elama. 

Üldplaneeringu koostamiseks, elanikkonna arengutendentside väljaselgitamiseks ning 
Vormsi valla vastavate andmete võrdlemiseks leidus olulist teavet Eesti 
rahvaloenduse andmebaasiga seotud statistilistes kogudes3. Rahvaloendusega 
(31.03.2000) saadud Vormsi elanike arv 254 inimest erineb valla elanikeregistri 
andmetest sama aasta jaanuaris (331). Vahe põhjustab see, et paljud elanike registris 
olevad inimesed ei ela aastaringselt saarel. Samas selgitati rahvaloenduse käigus välja 
mitmeid statistilisi andmeid elanikkonna kohta, mis on kasutatavad suhtarvudena. 

1.3.1.  Elanike ja leibkondade arv ning iive 

Rahvaloendusel loeti 31.märtsil 2000.aastal Vormsil 247 elanikku, mis jaotusid 
tavaleibkonniti järgmiselt: 

Leibkonnaliikmeid 
leibkonnas 

Leibkonnad 
kokku 

1 2 3 4 5 6 

Kokku Leibkonna 
keskmine suurus

120 54 28 20 15 1 2 247 2

Mitmeperelisi leibkondi ja ühepereleibkondi oli pooleks. 2000.aasta rahvaloendusel 
saarel loetud 59 perekonnatuumast 39 oli lastega. Valdavad on 1-2-lapselised pered.  

18.juunil 2002 elas Vormsil 310 inimest, sh mehi 170 ja naisi 140 (suhtarv 1,21). 
Elanike jaotus külade kaupa on toodud peatükis 1.2.1 Asustusjaotus. 

Vormsi valla loomulik iive on alla taastootmise taset. Nii loomuliku iibe kui rändeiibe 
probleemiks on haritud noorte lahkumine. Sisseränne valda 1989.aasta 
rahvaloendusega võrreldes on toimunud põhiliselt Harju maakonnast 33 inimest, 
kellest 23 Tallinnast. Välisriigist oli samas ajavahemikus tulnud vaid 1 püsielanik. 

                                                 
3 Eesti Regionaalarengu andmebaas http://www.stat.vil.ee/era/index.html  

VORMSI VALLA ÜLDPLANEERING 2003 
Loodud: 02.05.02 AL Toimetatud: 22.04.03 14:02 Trükk: 22.04.03 14:00 Lk 11 

 

http://www.stat.vil.ee/era/index.html


1.3.2.  Elanike tihedus 
Pindala km2 Elanikke Tihedus 

93 308 3,31 

Vormsi vald on hõredalt asustatud ning elanike tiheduselt maakonnas eelviimasel 
kohal, edestades napilt Noarootsi valda (3,03 el/km2). 

1.3.3.  Elanikkonna vanuseline ja sooline struktuur 

1.3.3.1.  Vanuseline ja sooline koosseis 

1993.aasta elanikest (338) oli tööeelseid 89 (26%), tööealisi 74 (52%) ja 
pensioniealisi 75 (22%). 

Olukorda 2000.aasta rahvaloenduse andmete põhjal iseloomustab järgmine tabel: 
  Kokku 0-6 0-15 16 kuni 

pensioni-
iga 

Pensionieas

Kokku 247 19 45 144 58
 100% 8% 18% 58% 23%

Mehed 129 12 25 83 21
 100% 9% 19% 64% 16%

Naised 118 7 20 61 37
 100% 5% 16% 47% 29%

Kõigis vanuseklassides peale pensioniea on meeste ülekaal, mille suhtarv on 
tööealises vanuseklassis 1,36, vanuseklassis sünnist pensionieani 1,33 ning 
koolieelses vanuseklassis koguni 1,71. Pensionieas meeste suhtarv on aga vaid 0,57 
samaealiste naistega võrreldes. Samas on töötute meeste suhtarv koguni 2,55. 
Pensionit märkis 1.elatusallikana veerand elanikest (23,6%), teiste isikute 
ülalpidamisel on aga isegi üle veerandi (25,5%). Mehed on rakendatud põhiliselt 
põllumajanduses ja metsanduses, avalikus halduses ja haridussfääris, naiste 
tegevusalade pingereas on seevastu enam rakendatud müügialal, hariduses, avalikus 
halduses ning põllumajanduses. Need näitajad mõjutavad ettevõtluse äriplaane ja 
töökohtade kavandamist.  
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1.3.3.2.  Vormsi valla rahvastikupuu 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Naised Mehed
 

Vormsi kogukond on liialt väike, et toodud statistilisest analüüsist saaks teha 
kaugeleulatuvaid järeldusi. Siiski võib näha, et rahvastikupuu vorm on kaugel 
klassikalisest. Trendijooned näitavad ilmekalt kahte suhteliselt vähem esindatud 
eaklassi keskpunktiga 60-ndates eluaastates naistel ning ilmselt sellega seotult ka 
eagrupis 30-ndate eluaastate ümber nii naistel kui meestel. Põhjus on tõenäoliselt 
elanikkonna vähenemise järelmõjudes aastatel 1950-1970. Rahvastikupuu trendid 
näitavad ka 40.-ndates kuni 60.-ndates eluaastates meeste vanusegrupi ülekaalu. 

1.3.4.  Elanikkonna haridustase 

Elanikkonna haridustase Vormsi vallas 
 kõrgharidus keskeriharidus keskharidus põhiharidus algharidus 
31.02.2000 10,2% 11,7% 23,8% 30,9% 11,2% 

Vormsi valla tööjõuealise elanikkonna haridustase on suhteliselt madal. Kesk- ja 
keskeriõppes on 2,5% elanikest, sama palju on omandamas kõrgharidust. Probleemiks 
on haritud inimeste hoidmine, kuna haridustase mõjutab väga oluliselt ettevõtluse 
arengut ja tööhõivet. Uute töökohtade loomisel võib tekkida probleeme vajaliku 
kvalifikatsiooniga töötajate leidmisega kohapealt. 

1.4.  Looduslikud tingimused ja loodusressursid 

1.4.1.  Looduslikud tingimused 

Vormsi saar on Läänemere regioonis unikaalne väikesele pindalale koondunud 
loodusliku mitmekesisuse poolest. Vormsi, see on üks suur ja umbes 30 väiksemat 
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saart. 11-km laiune Hari kurk lahutab Vormsit Hiiumaast ning 3 km-ne Voosi kurk 
mandrist. 

Vormsi vanemad ja ühtlasi kõrgemad osad tõusid üle merepinna ligikaudu 3000 aastat 
tagasi. Tänapäeval jätkub maapinna kerkeprotsess kiirusega kuni 3 mm aastas. 

Sadakond kilomeetrit rannajoont on väga liigestatud, pikad poolsaared vahelduvad 
sügavate lahtedega. Merevee sügavus põhja- ja lõunarandade lähistel on väga erinev. 
Põhjarannikul läheb meri ruttu sügavaks, madalal lõunarannal on vesi pikalt põlvini. 
Lääne- ja põhjarand on klibused, liivaranda leidub Rumpo küla all; saare ida- ja 
lõunaosas on rand kamardunud ja sageli roostunud. 

Endistest merelahtedest on maa kerkides moodustunud Prästviigi, Diby ja Kärrsläti 
järved. Varem oli neid seitse, kõik tekkinud madalatest merelahtedest. Säilinud 
veekogud on madalad, kinnikasvava rannajoonega. Järvedest suurim Prästviigi järv 
(pindala 36,6 ha) on endine merelaguun, mis on kinnikasvav ja suures osas roostunud, 
kuid säilitanud siiani tähtsuse rannikumere kalade koelmualana (haug, särg, teib, luts). 
Arvukas ja mitmekesine on siinne linnustik (hüüp, hallhani). Järve põhjaosas on 
arvukalt allikaid millest suurim on Suurallikas. Suurallika ümber ja Prästviigi järve 
loodekaldal kasvab lodumets. Prästviigi järve läänekaldal on sõnajala sanglepalodu, 
mis on nimetatud Eesti kaitset väärivate biotoopide hulgas. Prästviigi järve 
põhjakaldal asub Raviallikas, millest põhja suunda jääb omapärane soine lubjarikas 
niit, kus kasvab muguljuur, soohiilakas, pruun sepsikas jt. Vormsi ainus 
vooluveekogu Prästviigi oja algab Prästviigist ja suubub Hullo lahte. 

Saare aluspõhi koosneb lubjakividest. Suhteliselt tasast pinnamoodi liigestavad saart 
loode-kagu suunaliselt läbivad oosid ja vanad rannavallid. Vormsi kõrgeim koht on 
ligi 13 m üle merepinna ulatuv küngas Huitbergi lähistel. Saare rannad on mitmel 
pool ulatuslikult madalad. 

Saarel esinevad vallseljakud kolme loode-kagusuunalise paralleelse reana. Need 
pikad, kitsad, suhteliselt järsud vallid ongi saare silmatorkavamad pinnavormid. 
Kõrgeim on Hullo oos: oma üksteist kilomeetrit pikk, keskmine kõrgus 5-6 m üle 
merepinna. Oosi kõrgeimad paigad on Lillkullbackeni kõrgendik 12,7m ja Haubackan 
11,9 m üle merepinna. Vormsi idaosas on teine, 8 km pikkune oos, mis ulatub 
Norrbyst Hosbyni. Nende kahe, looduses hästi välja joonistunud valli vahel on 
katkendlik künnis. Keskmist oosi on parem jälgida saare põhjaosas Rälbys, kus 
kõrgeim punkt on 10,2 m üle merepinna. Saare keskosas see oos madaldub ja kaob, 
tulles uuesti nähtavale Svibys koguni mitme kühmuna. Kõik kolm oosi on suhteliselt 
madalad ja laugjate nõlvadega. Nende esialgset kuju on meri tugevasti ümber 
kujundanud. Nõlvadele on kuhjatud rannavalle ja murrutatud astanguid. Oosid 
jätkuvad mere põhjas veealuste karidena. 

Vormsi maastik on väga vaheldusrikas. Saare lääneosas on iseloomulikud loopealsed 
ja kadastikud, saare idaosa on madalam ja soisem. Üle poole saare pindalast on kaetud 
metsaga. Traditsioonilise põllumajandustegevuse tulemusel tekkinud poollooduslikes 
kooslustes (rannakarjamaad, puisniidud,) esineb mitmeid mujalt Eestist ja kogu 
Euroopast kadunud või ohustatud taime- ja loomaliike. 

Taimestik on saarel rikkalik. Vormsi saarelt on teada üle 900 liigi erinevat puu, põõsa- 
ja rohttaimeliigi, millest 55 on erineva rangusega kaitse all (näit. kaunis kuldking, 
valge ja punane tolmpea, kärbesõis, koldjas selaginell, müür-raunjalg, emaputk, 
Moori osi jt.). Saarel on kirjeldatud üle 200 samblaliigi, eriti huvitav on saare 
samblikufloora, mis sisaldab üle 300 liigi. 
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Loomastikust on saarel on registreeritud 3 roomaja- ja 3 kahepaikseliiki. Märkimist 
väärib juttselg-kärnkonn ehk kõre, kes leiab elupaiga madalaveelistes rannaloikudes. 
Kaitsealustest liikidest elutseb saarel veel suurkõrv. Suuremaid ja väiksemaid 
imetajaid on täheldatud ligi 25 liiki, sealhulgas ka karu ja ilves. Arvukalt on saarel 
metssigu. 

Rikkalik on saare linnustik. Üldse on Vormsil registreeritud 209 linnuliiki, kellest 
väärivad eraldi märkimist saarel pesitsevad merikotkad ja sookured. Siin tegutseb 
rabapistrik, kassikakk, hüüp, balti risla. Arvukalt on rukkirääku, keda mujal Euroopas 
kohtab harva. 

Vormsit läbivad kaks tähtsat lindude rändeteed: üks mis kulgeb üle Haapsalu 
Tagalahe ja Noarootsi poolsaare Väinamerd pidi üle Virtsu Liivi lahe suunas ja teine 
mis kulgeb Põõsaspea neemelt üle Vormsi põhjaranniku Tahkuna suunas. Kevadel ja 
sügisel väärib tähelepanu valgepõsk-laglede ning teiste metshanede läbiränne, sügisel 
muudavad sookured põllud halliks. 

1.4.2.  Pinnakate ja maavarad 

1.4.2.1.  Pinnakate 

Aluspõhja lubjakive katavad õhemalt või paksemalt erinevad setted: põhimoreen, 
jäävee-, mere- ja rannasetted. Eriti paks on pinnakate saare idaosas, peamiselt selle 
lõunarannikul Sviby ümbruses (10 m). Lääneosas on setteid võrdlemisi õhukeselt. 
Saxby ja Kärrslätti piirkonnas esineb alasid, kus neid on alla 30 cm. Vanim 
pinnakattematerjal liiv või liivsavimoreen on pärit viimasest jääajast. Moreen 
paljandub vaid saare lääneosas pealiskorra kõrgendike piires, Diby ümbruses ja 
väiksemas ulatuses Sviby, Norrby ning Borrby piirkonnas. Jääveesetteid esineb 
vallseljakutes Hullo, Rälby-Sviby ja Norrby-Hosby joontel. Vallseljakud ehk oosid 
koosnevad kihitatud kruusast ja liivast, milles kohati esineb ka tüsedaid savikihte. 
Otse maapinnal avanevad viirsavid Norrbyst läänes. Meresetted on levinud laialt saare 
idaosas ja Prästviigi ümbruses ning Mõisaholmil. Rannasetted — kruusad ja liivad – 
levivad  üle kogu saare. Tuiskliiva esineb vaid Rumpo piirkonnas, Söderby ning 
Norrby vahelise künnise lael. Liiv siin luiteid ei moodusta. Soosetteid turba näol on 
saarel tänu tema noorusele väga vähe. Neid esineb vaid Rälby ja Hullo vahelisel alal, 
kus turbalasund on umbes 40 cm paksune. 

Saare pinnas on enamasti viljakas, kuid kivine ja põuakartlik. 

1.4.2.2.  Maavarad ja -ainesed 

Vormsi valla territooriumil leidub põhiliselt kruusa, liiva, paekivi ja viirsavi 
kohalikeks vajadusteks (tee-ehitus, traditsioonilise iseloomuga ehitustegevus). 
Vastavate maa-aineste võimaliku kaevandamise kohad on kantud üldplaneeringu 
kaardile. Kohad vajavad enne kaevandamise algust täiendavat uurimist. Maa-ainese 
kaevandamise loaga kehtestatavad nõuded peavad tagama, et maa-ainese 
kaevandamise kahjulik mõju loodusele, maastikupildile ja asustusele jääks 
võimalikult väikeseks.  

1.4.3.  Metsad 

Esimeseks saare looduse kaitsele suunatud aktiks võib lugeda lubja põletamise keeldu 
mõisniku poolt 1766.a. metsa kaitse eesmärgil. Lubjaahju ühe kuni kolmepäevane 
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töötsükkel nõudis kuni 40 koormat puitu ja 70 koormat lubjakive. Lubjale lisaks 
valmistati saarel veel kuuse- ja männikändudest puutõrva, samuti puusütt. 

Praeguseks on saarest üle 60% metsa all. Suuremad metsaalad jäävad keskossa. 
Ülekaalus on kuusk, kohati mänd. Vormsil on umbes 6.000 ha metsa sellest ~400 
kuulub riigile ja umbes 5.600 ha erametsaomanikele 

Enamlevinud metsatüüp on loomets, mis võtab enda alla 25% puistutest. Need metsad 
kasvavad õhukese moreenkattega aladel Lääne-Vormsis. Puurindes on palju kuuske, 
mändi, põõsastest kadakat. Alustaimestik on neis metsades hõre, samas lubjalembene 
ja liigirohke. Samblarinne on lausaline. 

Sürjametsi on samuti enam Vormsi lääneosas. Need kasvavad meelsamini veidi 
paksema moreenkihiga aladel. Valitsevateks sürjametsadeks on kuusikud. Alusmets 
on neis tihe, kasvab nii kadakat, sarapuud kui kuslapuud. 

Vähemal määral on saarel laanemetsi. Neid esineb Norrby-Söderby ümbruses ja Hullo 
ning Rälby vahel. Esindatud on ka mustika- ja karusamblamännikud. Saare keskosa 
metsamassiivides esineb rabastuvaid männikuid. 

Niiskematel muldadel kasvavad lodu- ning rabastuvad metsad. Lodumetsade hulgas 
valitsevad sõnajala-angervaksakaasikud ja sanglepalodu. Seda tüüpi metsi on Vormsi 
idaosas Prästviiigi ümbruses. 

Aastas raiutakse riigimetsadest umbes 1000 tm, millest on palki ja paberipuitu 80 %,  
küttepuid 20 %. Erametsadest viiakse välja 3000-1000 tm, millest  tarbepuitu 70 % 
aastas (Lääne Ranniku Metsaühistu andmed). Suurendada oleks võimalik haavapuidu 
raiet, mida praegu ei väärtustata. 

Metsad on linnu- ja loomarikkad, loomade arvukust peab piirama, eriti käib see 
põtrade ja metssigade kohta. Viimane ilmus saarele alles 60-ndate lõpus ning on siin 
hästi kodunenud ja ohtralt paljunenud. Kaitsealadel kehtestatud kaitse-eeskiri 
jahipidamisele erilisi piiranguid ei sea. Jahihooajal 01. juuni, 2000 - 28. veebruar, 
2001 küttisid Vormsi Jahiseltsi liikmed 15 põtra, 3 metskitse, 65 metssiga, 6 rebast, 
56 kährikut, 14 metsnugist, 3 valgejänest, 228 parti, 33 hanelist ja 21 hallvarest. Kuna 
Vormsis on ulukite migratsioon suhteliselt väike ning toidubaas piiratud, tegi 
Läänemaa keskkonnateenistus üldplaneeringu kooskõlastamisel ettepaneku taotleda 
madalamat ulukite arvukust nende populatsiooni jõulisemaks ohjamiseks.  

1.5.  Maakasutus 

Vormsis toimis pikka aega naturaalmajandus. Kõik mere- ja maa-annid kulusid 
enamasti oma pere vajaduste rahuldamiseks. Riided õmmeldi oma lammastelt saadud 
villast, põllutööriistad valmistati igas talus omad. 19. sajandi keskpaiku oli külades 
ikka veel nn siilumaasüsteem: talude maad olid jaotatud väikesteks osadeks, kõiki töid 
pidi taludes tehtama ühel ajal ning kõik pidid kasvatama üht ja sama teravilja. 
Mitmeväljasüsteem viidi Vormsis sisse alles 1920. aastal. Väga palju kasvatati rukist. 
Loomadest oli vormsilastel enam lambaid ja lehmi, vähem kasvatati sigu. Vormsi 
talupidamisele oli iseloomulik, et kõiki talutöid tegid naised, kuna mehed kalastasid 
merel ja pidasid ühendust mandriga. Adades kasvas rohkelt kirsi- ja ploomipuid. 

Eesti Vabariigi algul oli saarel palju väiketalundeid (talundite üldarvust 38%). 18,4% 
talundite maast oli põllu-aiamaa. Karjamaana kasutati nii looduslikke rohumaid kui ka 
mereäärseid kase- ja sanglepametsi. Vormsi oli Läänemaa metsarikkamaid kihelkondi 
(metsa 15,8% talundite maast). Ometi oli tõelist ehitusmetsa vähe, rohkem leidus 
metsastunud karjamaid. 
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1939.aastal oli Eesti Maakatastri andmetel Vormsi valla üldsuurus 8979 ha, sh põllu- 
ja aiamaad 1519 ha, heinamaad 2423 ha, karjamaad 2797 ha, muud maad (metsad, 
liivikud, veed, õued jne) 2240 ha. Suurem osa valla maast kuulus talunikele. 
Riigimetsa oli 449 ha. 1940.aastal oli vallas kinnistuid 646. 

Seisuga 01.01.1993 (Eesti Maakatastri aastaraamat 1992 - Maaplaneeringud, 1994) oli 
Vormsi valla üldsuurus 9282 ha, sh põllumaad 1269 ha, rohumaad 1101 ha, 
metsamaad 5413 ha, võsa, põõsastikku 354 ha, muud maad (sood, veed, teed jne) 
1145 ha. Põllumajandusmaa osatähtsus kogu valla maakasutusest oli 1994.aastal 26% 
ning see on jätkuvalt langenud. 

Prognoosida võib haritava maa kogupindala vähenemise jätkumist. Isevarustamise 
põhiliste toiduainetega võib tagada ca 0,4-0,5 ha elaniku kohta (Eesti 2010). Vormsi 
valla elanike praegusest arvust lähtudes tähendaks see teoreetiliselt 155 ha, elanike 
arvu kahekordistudes 310 ha. Kasutusest väljalangev maa tuleks kas metsastada või 
tagada selle säilitamine avamaastikuna lähtudes kultuurmaastiku ilmest ja 
pärandmaastiku väärtustest. 

Maakasutuse muutus peegeldub 
saare maakatte muutuses, mida  
iseloomustab Saxby küla näide.  
4. Ehkki Saxby on rannaküla, on 
kohalikud elanikud läbi aegade 
peatoidust hankinud 
põllumajandusest, eelkõige 
veisekasvatusest. 19. sajandi 
lõpus oli Saxby küllaltki 
tüüpiline vana eestirootslaste 
rannaküla. Toidu ja muu 
hädatarviliku poolest oli ta 
isemajandav, sest kohalikud kala-
varud, metsad, karjamaad ja 

põllud suutsid kohalikke vajadusi piisavalt katta. Igal talul olid harida oma põllusiilud. 
1898. aastal oli külas 10 väike-majapidamist ja 15 umbes 10-20 hektari suurust talu. 
20. sajandi keskpaigas loodi Saxbys kolhoos. Niitude pindala hakkas kokku kuivama 
ning pärast loomade karjatamise ja niitmise lakkamist jäeti eelkõige just lagedad 
loorohumaad võsastuma ja neil hakkasid võimust võtma kadakad. Puiskarjamaad ja 
puisniidud hakkasid samuti kaduma ja metsa kasvama. 1950. ja 1990. aastate vahel 
suurenes metsa pindala küla ümbruses ligi 50%. Rohumaade vähenemine jätkus ka 
pärast taasiseseisvumist toimunud põllumajandusliku languse ning püsielanike 
vähenemise tõttu 

Maareformi käigus maade tagastamine valdavalt juba rannarootslaste järeltulijaile on 
olnud küllaltki valuline. Suuremad konfliktid on seotud saare praegustele elanikele 
90-ndate aastate alguse talude taastamist soodustavate õigusaktide alusel põliseks 
kasutamiseks väljaantud endiste rannarootslaste maadega, mis on mitmel juhtumil 
rootslaste poolt vaidlustatud ja jõudnud ka kohtusse. Selliseid konflikte on käesolevas 
planeeringus võimaluste piiris arvestatud ning pakutud ehitusõiguse asendamist 
põliskülade lähipiirkonnas. 

                                                 
4 Randla T., Eesti küla muutuv saatus. Raamatus Põhja-Euroopa loodus. Bioloogiline mitmekesisus 
muutuvas keskkonnas. Põhjamaade Ministrite Nõukogu 2001:15 lk 274 
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Reservid on endiste põllumajandite tootmishoonete ja nende teenindusmaade ning 
mahajäetud sõjaväeobjekti kasutamise näol. 

1.6.  Majandus 

Vormsi vallas domineerivaks tegevusalaks oli varem põllumajandus. Täna on 
valdavateks turismimajandus, metsa ülestöötamine ja põllumajandus (põhiliselt 
loomapidamine).  

Edu alusena tulevikus on Vormsi valla arengukavas 2001 – 2010 nimetatud 
eripalgeline majandustegevus, mis seob kohalikud tavad, oskused, ajaloo, väärtused. 
Üks reaalne kohalikke olusid ja asukohaväärtusi arvestav võimalus saare 
majandusliku baasi mitmekesistamiseks, elukeskkonna parandamiseks ning saare 
arengu tasakaalustamiseks ja tõhustamiseks on puhkemajanduse sihipärane 
arendamine. Selleks on vaja on koostada turismi- ja puhkemajanduse arengukava, mis 
käsitleb turismi kui saare olulist majandusharu ja võimalust läbi turistidele teenuse 
osutamise ja kaupade müümise luua uusi töökohti. Oluline on vaadelda Vormsit nii 
Läänemaa  kui ka Lääne-Eesti saarestiku osana, kuid samas ära kasutada eestirootsi 
kultuuriruumi eripärast tulenevad eelised rahvusvahelise turismi osas. 

Eeltoodud aspektiga tihedalt haakuv majanduse arengumudel on Vormsi kui 
loodussõbralikku põllumajandust viljelev  väikesaar. Loodussõbralikul teel saadud  
toodang oleks üheks võimaluseks Vormsi talupidajale Euroopa turule jõudmiseks: 
aiandus (marja- ja puuviljakasvatus, ravimtaimed), mesindus, looduslikel rohumaadel 
põhinev karjakasvatus (lihaloomakasvatus, lambakasvatus), mis aitab kaasa ka saarele 
iseloomuliku kultuurmaastiku hooldamisele. Tootmist võib mitmekesistada sobivate 
mittetraditsiooniliste liikide kasvatamisega. Põllumajandusliku arengu vältimatuks 
eelduseks on pikaajalised lepingud maaomanike ja potentsiaalsete maakasutajate 
vahel maade sihtotstarbelise kasutuse kindlustamiseks. Vajalikud on ka nõuetele 
vastav tapapunkt, meierei, leivatööstus ning pakendamistsehh. 

Mets on saarel eelkõige elukeskkonna kujundaja kõige laiemas mõttes.  Vormsit 
nähakse paigana,  kus metsa säästva majandamise põhimõtteid jälgides majandatakse, 
st metsi kasutatakse ulatuses, et keskkonnakaitselised väärtused ei kannataks. Selline 
metsamajandus toetades teisi majandussuundi (eelkõige puhkemajandus ja turism) 
edendab saart kui tervikut. Eelduseks on eelkõige metsamaade pindala suur osakaal ja 
mitmekesised metsad ning metsaomanike suur hulk, kes tahavad metsast ka tulu 
saada, samuti aga ka palju söötis põllumaid, mida on võimalik kasutada metsamaana. 
Vajalik on piisava vääristusastmega puidutöötlemine töökohtade loomiseks ja 
töötlemisest saadava tulu jätmiseks saarele. Saarel on RMK Kärdla metskonna 
Vormsi jaoskond. 

1.6.1.  Töökohad 

1.6.1.1.  Töökohad Vormsi vallas 

Valla töötava rahvastiku rakendatus oma vallas on ca 73%. Tööealistest ei tööta seega 
ligi kolmandik (2000.aastal 27%). Töökohti napib, eriti meeste osas. Tööeas olevate 
meeste osatähtsus oli suur - 58% 1994.aastal ning 64% 2000.aastal. Sama elanikkonna 
puhul kasvab see tulevikus veelgi. 2000.aastal 37% meestest ei töötanud. Naiste osas 
oli vastav näitaja 16%. Ettevõtete jaotust majandussektorite kaupa näitab järgmine 
tabel: 
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  Kokku Primaarsektor sh põllumajandus Sekundaarsektor sh töötlev 
tööstus

Tertsiaarsektor 

1999 22 16 . 2 . 4 
2000 29 20 . 2 . 7 
2001 34 24 22 3 2 7 
2002 42 29 27 4 3 9 

Praktiliselt kõik ettevõtted on eraomandis ning 2/3 ettevõtetest on füüsilisest isikust 
ettevõtjad.  

Töökohtade pakkumine on saarelise asendi tõttu piiratud. 88% Lääne maakonna piires 
töötavatest Vormsi tööealistest meestest ning 91% naistest töötavad saarel. Osa 
Vormsi valla rahvast käib tööle Läänemaa teistes valdades ja Haapsalu linnas asuvates 
ettevõtetes. Teistes maakondades käib tööl 5% meestest ning 3% naistest 

Elanike rakendatuse suurendamisele aitaks kaasa turismi- ja puhkemajanduse 
arendamine.  

1.6.2.  Ehitustegevus 

Kuigi viimastel aastatel on Vormsis elavnenud suvemajade valmisehitamine ja 
rekonstrueerimine, ei ole ehitustegevus Vormsi valla erasektoris aktiivne.  

Ehituslubasid on vallavalitsuse andmetel välja antud järgnevalt: 
aasta tk  selgitus 

2002 7 sh 5 erahoonet, elamu, saun jne
2001 3 ühepereelamud 
2000 4 ühepereelamud 
1999 10 valdavalt suvemajad 

Rahvaloendusele eelnenud aastatel ei olnud kasutusse antud ühtegi uut eluruumi. 

Majanduslike võimaluste piiratuse tõttu on Vormsi omavalitsuse prioriteediks avalike 
teenuste osutamiseks vajalike ehitiste korrashoid ja arendamine valla võimaluste 
piires.  

1.6.3.  Teenindus ja ettevõtlus 

Kaubanduse, toitlustamise ja majutamisega, samuti elukondliku teenindamisega 
tegelevad ettevõtted Vormsi vallas on väga väikesed ning paiknevad suuremates 
külades.  

Kaubandusettevõtetest on Vormsil Hullo kauplus ja Küla pood Hullos ning Laurase 
talu pood Svibys. 

Valla kodulehele www.vormsi.ee tuginedes võiks viimastel aastatel arendatud 
majutusasutustest nimetada Elle-Malle külalistemaja, Strengi talu kodumajutust, 
Sarapuu kodumajutust ja Hullo trahterit Hullos, Norrenda puhkemaja ja Rumpo Mäe 
talu Rumpos, Magnushof-Suuremõisa puhkemaja Suuremõisas ning Diby kämping 
Diby külas. 

Nii kaubandus-, toitlustus- kui majutusasutuste järele suveperioodil ei ole vajadus veel 
kaugeltki rahuldatud, talvel on viimased aga tühjad.  

Saarel on RMK Kärdla metskonna Vormsi jaoskond. 
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1.7.  Haridus, kultuur ja sport 

Vormsi vallas on haridus-, kultuuri ning spordirajatised, samuti  nende funktsioonid 
omavahel väga tihedalt põimunud ja kujundavad üheskoos planeeringuala 
kultuurikeskkonna. See on ka kohaliku elu väga oluliseks arengutingimuseks.  

1.7.1.  Haridusasutused 

1.7.1.1.  Vormsi Põhikool 

Vormsi koolimaja Hullo külas on ehitatud 1936 aastal saareelanike ühiste jõududega. 
Ehitusel pidi töötama iga pere, nii rootslased kui eestlased. Õppetöö koolis algas 17. 
novembril 1937. 6-klassilises koolis toimus õppetöö nii rootsi kui ka eesti keeles. 

2001 oli vastremonditud koolimajas 20 õpilast. Õpilasi juhendavad 8 õpetajat, kellest 
vaid üks käib mandrilt. Õppetöö käib eesti keeles ja liitklassides. Juurde on ehitatud 
metalli- ja puidutööklassid. 

1.7.1.2.  Vormsi lasteaed 

Vormsi lasteaed paikneb Hullo külas ja selle ühes liitrühmas käib 12 last. Avamise 
ajal 1971.aastal oli kahes rühmas kokku 25 last. 1980-ndatel aastatel tekkis 
lasteaiakohtade puudus (vt Vormsi valla rahvastikupuu), mistõttu lasteaiale planeeriti 
juurdeehitus. 1990-ndate aastate alguses lasteaed laste vähesuse tõttu suleti. Lasteaed 
taasavati 1993.aastal 9 lapsega. 1997.aastal sai lasteaed Vormsi Põhikooli 
alusharidusrühmaks ning kavas on asutuse nimetamine lasteaed-põhikooliks. Varem 
paiknes lasteaed vanas üle 30 aasta vanuses majas, mis ei vastanud lasteasutustele 
esitatavatele nõuetele. Praegu tegutseb lasteaed 2002.aasta sügisel valminud hoones, 
mille teisel korrusel asub koolituskeskus. Lasteaia õuel on kultuurilooline 
mänguväljak. 

1.7.1.3.  Koolituskeskus 

Vormsi valla koolituskeskus asub  ühes hoones Vormsi lasteaiaga. Moodustamata 
eraldi asutust korraldab selle tegevust Vormsi Vallavalitsus. Koolituskeskuse 
põhiülesanne on Vormsi vallas toimuvate nõupidamiste ning koolitus- ja 
arendustegevusega haakuvate ürituste  teenindamine. Koolituskeskuse ruume 
kasutatakse Vormsi Vallavolikogu, Vallavalitsuse ning teiste asjast huvitatute poolt 
korraldatavate istungite, nõupidamiste, seminaride, õppepäevade, koosolekute ja 
koosviibimiste läbiviimiseks.     

1.7.2.  Kultuuriasutused 

1.7.2.1.  Vormsi Raamatukogu 

Esimeste raamatute ilmumisest Vormsi saarele on andmeid 19.sajandi 3.veerandist. 
Kirjavara koosnes sel ajal piiblitest ja kirikulauluraamatutest. Vormsi eestikeelse 
raamatukogu asutamise aastaks oli 1924. Siis oli saarel kaks raamatukogu Hullos ja 
Svibys. Viiekümnendate aastate alguses koliti raamatukogu Svibyst Suuremõisa. 
Mõned aastad hiljem koondati fond üheks koguks Hullosse. Siis kuulus raamatukogu 
Vormsi külanõukogule, seejärel Haapsalu Kultuuriosakonnale, alates 1991.a aga jälle 
vallale. 
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Täna on Hullos paikneva Vormsi Raamatukogu fondi suurus ligi 12 000 teavikut ning 
raamatukogul on 130 lugejat. On olemas ka lugemissaal. Alates 1999.aasta lõpust on 
raamatukogu ruumides avatud  avalik internetipunkt, mida on võimalik tasuta 
kasutada raamatukogu lahtioleku aegadel.  

1.7.2.2.  Vormsi Rahvamaja 

Vormsi Rahvamaja ehitati 1938.aastal. Hoolimata suurematest renoveerimistöödest 
1980tel, vajab hoone taas remonti. Planeeritud on hoone  kujundamine kohalikuks 
kultuuri ja seltsielu keskuseks, mis lisaks kultuuri- ja meelelahutusüritustele oleks 
kogunemis- ning tegutsemiskohaks saare ühingutele ja seltsidele. 

1.7.2.3.  Vormsi kogudused ja kirikud 

Vormsil tegutseb 2 kogudust: EELK Püha Olavi kogudus ja Rälby Baptisti kogudus. 

Pühale Olavile pühitsetud ajalooline Vormsi kirik paikneb Hullo külas Borrby-Rälby-
Kärrslätti tee ristil. Kiriku juures on olulise väärtusega surnuaed, mis on suurim 
rõngasristide leiupaik Eestis. 

1.7.3.  Vaba aja ja spordirajatised 

1.7.3.1.  Klubid ja seltsid 

MTÜ Vormsi Jahiselts registreeriti iseseisva ühinguna 5. oktoobril, 1991. aastal 
Hullo külas. Seltsis on 49 liiget ja lisaks veel 3 noorjahimeest. 

MTÜ Vormsi Käsitöö Selts asutati Vormsi saarel 29. aprillil 2000. aastal ning sinna 
kuulub 14 liiget. Oluliseks osaks selles on koolitus. Seltsi üheks tõsisemaks 
ülesandeks on kohaliku kultuuripärandi väärtustamine ja  tutvustamine. VKS on 
alustanud koos saare lastega koduloouurimisega, mille eesmärgiks on leida, 
jäädvustada ja säilitada endiste vormsirootslaste ainelist ja suulist kultuuripärandit. 
VKS-i tulevikuplaanide hulka kuulub oma käsitöötoa ehitamine, sisustamine ning tihe 
koostöö muuseumiga. 

Vormsi rahvatantsurühm on erinevates vormides tegutsenud aastaid. Praegu tantsib 
naisrühmas 11 naist. 

MTÜ Läänerannik tegevuse eesmärgiks on Lääne-Eestis kohaliku elu edendamine 
uuenduslike ja alternatiivsete arenguteede otsimise teel nii kohalikus majanduselus 
üldse kui ka kitsamalt traditsioonilises põllu- ja metsamajanduses ning 
rannakalanduses. 

Eesti Väikesaarte Noorte Ühendus registreeriti 2000.aastal. Organisatsioon koondab 
peale Vormsi veel Ruhnu, Prangli ja Kihnu noori. Ühenduse põhiline eesmärk on 
korraldada väikesaarte noorte ühistegevust. 

Vormsi külaseltsid ja Kodukandiühing (Ormsö Hembygds Förening) koondavad 
põhiliselt Rootsis elavaid vormsirootsi põliselanikke ja nende järeltulijaid ning 
tegutsevad vastavalt vajadusele ühist tegevust vajavate küsimuste arutamisel.  

MTÜ Saxby Külaühing paikneb ja tegutseb Eestis ühendades eesti ja rootsi 
kodakondseid. Külaseltside osalemine kohaliku elu edendamisel on Vormsi arengu 
üheks võtmeküsimuseks. 
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MTÜ Lääne Ranniku Metsaühistu asub Vormsil. Ühistu informeerib 
metsaomanikke seadusest, nende kohustustest, korraldab praktilisi töid metsaomanike 
metsas, organiseerib metsaomanike metsamaterjalide ja metsasaaduste müüki. 

1.7.3.2.  Spordirajatised 

Vormsi valla ainsaks spordirajatiseks on Vormsi Põhikooli staadion. Hullos on 
võimalik spordikompleksi väljaehitamine endise piirivalvekompleksi ümbruses. 

1.8.  Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

Vormsi valla elanikke teenindav perearst on põhikohaga mandril, kuid saarel on 
velskri haridusega meditsiinitöötaja. Ilmastikuolude lubades võtab perearst 
regulaarselt patsiente vastu endises Vormsi haigla majas, milles asub saare 
velskripunkt. Saarel on ka apteegipunkt. Kasutada on oma ambulantsiauto, milles on 
tarvilikud esmaabi ning kiireks sekkumiseks vajalikud vahendid. Üks kohaliku 
päästeteenistuse meeskonna liikmetest on läbimas koolitust parameediku kutse 
omandamiseks. Saarele otsitakse elama ja töötama keskastme meditsiinitöötajat. 
Oluline on kujundada saarelistes tingimustes  süsteemne struktuur, mis suudab 
pakkuda kiiret abi ja sekkumist õnnetusjuhtumite korral, aga ka stabiilset turvatunnet 
saare elanikele ja külalistele. 

MTÜ Ellav pakub hoones vanuritele ja puuetega inimestele üldhooldusteenust. 
Abivajajaid aidatakse ja hooldatakse kogudusele kuuluvas endises haiglas, mille ühes 
osas tegutseb ka ambulatoorium. Praegu elab hoones 5 inimest nii saarelt kui ka 
mujalt Eestist. Saare üldine hoolekandesüsteem on suunatud avahoolduse 
arendamisele. 

Vanurite teenindamiseks on olemas koduhooldussüsteem, mida korraldab lepingu 
alusel Püha Olavi Kogudus. 

1.9.  Liiklus ja teed 

Vormsi valla teedevõrgu pikkus ühe püsielaniku kohta on ligi 10 korda pikem kui 
Eesti keskmine, kuna Vormsi elanike tihedus on samavõrra hõredam Eesti 
elanikkonna keskmisest tihedusest. Suhteliselt vähe on seega ka maksumaksjaid. Tihe 
hierarhiline teedevõrk on saare eripärast lähtudes äärmiselt vajalik, kuid 
teehooldetööd on valla eelarvele väga suureks koormaks. Lisaks suvisele hooldusele 
on vajalik talihooldus nii püsiteedevõrgu osas kui ka talvise jäätee rajamine ja 
lahtihoidmine. 

Suureks probleemiks teede osas on pindamiseks vajaliku kruusamaterjali puudus 
Väga vajalik nii riigi- kui kohalike teede osas on teeäärsete kraavide ja truupide 
korrastamine. 

Vormsi teedevõrgu arendamine peab lähtuma põhimõttest, et riigimaanteed on 
maanteed, mis ühendavad iga Eestimaa küla riigi teedevõrgu kaudu pealinnaga ja 
võimaldavad riigi teenuste osutamist. Kohalikud teed võimaldavad liikumist 
naaberkülade vahel ning kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmist. Erateed on 
hajakülas kinnistute vahelised teed, mille rajamise ja hooldamisega peavad tegelema 
maaomanikud või nende poolt volitatud teedeühistud. Erateedega seonduvad 
servituudid kantakse katastrisse külakogukonna ja selle liikmete omavaheliste 
kokkulepete alusel. 
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1.9.1.  Riigimaanteed vallas 

Vormsi valla riigimaanteed5 
Maantee nr Maantee nimetus Marsruudi 

pikkus km 

16130 Sviby sadama tee 1,189
16131 Vormsi ringtee 32,828
16132 Hullo tee 1,266

 Kokku: 35,283

Riigimaanteede tihedus Vormsi saarel (0,38 km/km2) võrdub Eesti keskmise 
riigimaanteede tihedusega (0,36 km/km2), kuid samas ei vasta riigimaanteed Vormsi 
vallas isegi V klassi tehnilistele nõuetele. Vaid 10,6 km (30%) on tolmuvaba kattega 
teid, mis on märksa väiksem osakaal kui Läänemaal (50%). Maanteed kuuluvad Pärnu 
Teedevalitsuse Lääne osakonna haldusalasse (Vormsi saarel on 5% Pärnu 
Teedevalitsuse Lääne osakonna teedest).  

1.9.2.  Kohalikud maanteed vallas 

Vormsi vallateed on kantud valla teederegistrisse ja vallavalitsuselt saadud 
informatsiooni alusel digitaalselt Vormsi valla planeeringukaardile. Parandamist 
vajavad nii kohalikud vallamaanteed, külateed kui ka talude sissepääsuteed, sh 
erateed. 

Teedemajanduse arendamine (külateed, talude sissepääsuteed, põhiteedevõrk) on valla 
arengukavas nimetatud arenguprioriteetide hulgas. 

1.9.3.  Ühendus mandriga ja ühistransport 

Ühendus mandriga toimub läbi Sviby sadama. Sadam kuulus peale Teist Maailmasõda 
Tallinna Merekaubasadamale. Kuuekümnendatel aastatel tehti Sviby sadamas 
süvendustöid. Kaheksakümnendatel aastatel ehitati uus sadamakai ja sellega tekkisid 
võimalused parvlaevaühenduse loomiseks Vormsi saarega. 1994.aastal anti Sviby 
sadam EV Teede- ja Sideministeeriumi poolt moodustatud RAS Saarte Liinid 
haldamisele. Laevaühendust saarega teostab AS Saaremaa Laevakompanii Rohuküla 
sadamast. Sadam saab vastu võtta laevu pikkusega kuni 50m ja süvisega kuni 3,2 m. 
Sadamas on kai laevade vastuvõtuks ja ujuvkai jahtidele. Kai on varustatud 
kaldarambiga. 

Parvlaevad liiguvad suveperioodil 2-3 korda päevas, talveperioodil harvem ning 
liiklus on tugevasti sõltuv ilmastikust.  

Svibyst väljuvad bussid vastavalt praamiliiklusele ning liiguvad mööda saare ringteed. 

Üldplaneeringu kaardile on kantud talitee trassid, mis võimaldavad lumerohketel 
talvedel kasutada vajadusel võimalikult vähest hooldust nõudvaid marsruute. 
Näidatud on jääteele pealesõidu võimalus Hosby poolsaarelt. 

Üldplaneeringu kaardile peale kantud lautri- ja väikesadamakohad väljendavad sh 
perspektiivseid avalikke huve, nt külakogukondade ühishuve sadama ja lautrikohtade 
järele (Förby, Kersleti, Borrby, Diby, Hosby,Norrby, Mõisanina). Vald taotleb avalike 

                                                 
5 Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid Teede- ja sideministri 15.02.2001 määrus nr 8 
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lautrikohtade juurde maad munitsipaalomandisse. Olulisemate sadamakohtade 
(Saxby, Rälby, Rumpo) munitsipaliseerimist taotleb vald esmajärjekorras.  

Hullos paikneb murulennuväli, mis üldplaneeringu kohaselt säilib. Regulaarlende ei 
toimu, kuid lennuühenduse võimalus on vajalik nii saareelanike teenindamise kui 
tulevikus ka saare külastatavuse suurendamise seisukohalt. 

1.9.4.  Üldplaneeringu liikluslahenduse põhimõtted 

Vormsi vallas üldplaneeringu ettepanek täiendavate teede ehitamist ei kavanda. 
Eesmärk on tagada Vormsile, kui turismisaarele vajalik maksimaalselt avatud avalik 
juurdepääs kõigile objektidele, minimeerides autode ja muude mootorsõidukite 
kasutuse.  

Tulevikus on vajalik Vormsi ringtee järk-järguline muutmine kogu ulatuses 
tolmuvabaks. Kui riigimaantee läbib enamust Vormsi püsielanikkonnaga külasid, siis 
Borrby ja Rumpo külad jäävad Vormsi ringtee äärest eemale. Elanike soovidele 
vastavalt on vajalik olukorra parandamine ja teelõigu korrastamine, et oleks võimalik 
liitumine saare bussiringiga. Üldplaneeringuga tehakse ettepanek Borrbyga ühendava 
teelõigu ja Hullo-Rumpo maantee kandmiseks riigimaanteede nimekirja ja nimetatud 
teede vastavaks korrastamiseks. Külade arengu soodustamiseks on otstarbekas Förby, 
Hosby, Fällerna ja Bussby küladesse viivate teede liitmine riigiteede hulka. 
Korrastamist vajab ka Söderbyt läbiv tee. 

Üldplaneeringu kaardile on kantud korrastamist vajavad kohalikud teed, mis 
ühendavad külasid, puhkekohti ja randumiskohti saare ringteega. Nende kohalike 
teede avatuna ja korrashoidmine sõidukitega liiklemiseks on valla kohustus. 
Vajadusel võib kohalike teede avalikku kasutust ja hooldamist reguleerida nende 
teede maa-ala munitsipaliseerimisega. 

Mootorsõidukitega juurdepääs eravaldustele on valdajate endi otsustada 
nendevahelise kokkuleppega. Erateed ja ligipääsud kruntidele väljaspool sumbkülade 
südameid tuleb lahendada, välja ehitada ning korras hoida maaomanikel. 

Planeeringukaardil on eristatud avalikku kasutushuvi pakkuvad kergliiklusteed, mis 
tagaks jalgsi ja jalgrattaga läbipääsu kõigile – tee seisukorrast (sh aastaajast) sõltuvalt 
ka operatiivsõidukitele – kulud selleks katab vald. Muudele sõidukitele läbipääsu 
võimaldamise otsustavad nendel teedel üldjuhul eraomanikud omavahelisel 
kokkuleppel ja kannavad ka vastavad kulutused. Seda võib reguleerida kas lepingute 
või vajadusel servituutidega läbitavate kinnisasjade piires. 

Määratud on sesoonse kasutatavusega taliteed mööda vanu teeasemeid, sihte, 
liinialuseid, et reguleerida lähiaastate paratamatult hoogustuvat talvist ATV ja 
lumesaaniliiklust. Sedasorti liiklus on juhitud küladest eemale. Õiguslikult on selliste 
teede kasutamist võimalik reguleerida ajutiste sesoonsete lepete või servituutidega. 

Püsiva teeühenduse loomine mandriga, seega Vormsi saare ja Noarootsi vahele 
vajab põhjalikke lisauuringuid ja keskkonnamõju hindamist. Arvestades ka 
maaomanike arvamusi ei ole käesolevas üldplaneeringus püsiühenduse trassi 
käsitletud. Tõenäoline sillapea Vormsi saarel paikneks Norrby külas. Ühe variandina 
on kõne all olnud ka kettpraami käikupanek. 

Hullo lennuväli ja helikopteriväljak säilib ning üldplaneeringuga on ette nähtud 
võimalus selle väljaehitamiseks 810 meetri pikkuse ning 60m laiuse 
maandumisrajaga. Vastavad stardi- ja maandumissektorid on kantud 
planeeringukaardile. 
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Detailplaneeringu kohustusega aladel Vormsi vallas on tee projekteerimise aluseks 
kehtestatud detailplaneeringud. Hajaasustuses väljaspool detailplaneeringu 
kohustusega alasid on tee projekteerimise aluseks projekteerimise nõuded. Pärnu 
Teedevalitsuse Lääne osakond annab projekteerimise nõuded saarel paiknevate 
riigimaanteede ja nende rajatiste osas. Projekteerimise nõuded kohaliku maantee, 
tänava, jalgtee, jalgrattatee ja eratee kohta annab vallavalitsus. 

Teenindusasutuste ja äriettevõtete juurde tuleb ettevõtete valdajal rajada piisava 
mahutavusega parklad, mille asukoht ning mahutavus täpsustatakse 
detailplaneeringuga.  

1.10.  Hüdrograafia objektid 

Vormsi vallas paiknevad lisaks Saxby ja Norrby tuletornidele järgmised hüdrograafia 
objektid: 

• Norrby liini eesmine ja tagumine 
• Sviby liini eesmine ja tagumine 
• Harilaiu liini eesmine ja tagumine 
• Vormsi liini tagumine (Vormsi N) 
• Vormsi liini eesmine (tagumine) 
• Vormsi liini eesmine (Vormsi S) 

1.11.  Elamualad  

1.11.1.  Olemasolevad elamud 

Vormsi vallas on 2000.aasta rahvaloenduse andmetel elumajades kokku 221 
tavaeluruumi, millest 195 paiknevad pereelamutes. Tavaeluruumidest 114 on ehitatud 
enne 1945.aastat, millele lisandub 68 eluruumi, mille ehitusaeg on teadmata (kokku 
82% eluruumidest).  

Asustatud tavaeluruume loendati 108 ning neis elas 116 leibkonda. Pereelamute 83 
eluruumis elas 90 leibkonda 187 elanikuga, pereelamu osas 6 eluruumis 7 leibkonda 
14 elanikuga ning korterites 18 eluruumis 18 leibkonda 38 elanikuga. Asustatud 
tavaeluruumide kogupindalast (7457) 92% oli pereelamutes. 

Riigile kuulus 2 eluruumi, milles elas 3 elanikku, vallale 14 eluruumi, milles elas 15 
leibkonda kokku 30 elanikuga. Eraomandis olevatest eluruumidest kuulus Eesti 
elanikele 83 eluruumi, milles elas 89 leibkonnas 192 elanikku ning välisriigi elanikele 
9 eluruumi, milles elas 10 leibkonnas 15 elanikku. 

Veevärgiga oli varustatud 39% eluruume (42% elanikke), kanalisatsiooniga 38% 
eluruume (43% elanikke). Veeklosetiga oli 8% eluruumidest (9% elanikke). Sooja 
veega oli varustatud 24% eluruume (27% elanikke), vanni või dušiga 16% eluruume 
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(18% elanikke), saunaga 45% eluruume ja sama palju elanikke. Keskküttega 
eluruume oli 9,3% (12% elanikke). Elektrikütet kasutas 4% eluruume ja sama palju 
elanikke. Elektriga oli varustatud 96% eluruume (98% elanikke). 

Statistiliselt Vormsi vallas eluruumide puudust ei ole. Enamus pindadest on aga 
eraomanduses ning saarel aastaringselt mitte elevad omanikud ei ole altid neid välja 
üürima. Munitsipaalpindade järele on vajadus suur, sest väljaüüritavate heakorrastatud 
eluruumide puudumine takistab nii spetsialistide saarele tulekut, aga ka saare 
rahvastiku kasvu üldisena. 

1.11.2.  Planeeritud elamumaa 

Vormsi valla detailplaneeringu kohustusega aladest on perspektiivne väikeelamumaa 
planeeritud Hullo külas. Elamutega hoonestamiseks soodsaid kohti on külluses 
sumbkülade südamikes ning varem hoonestatud (alusmüüridega) kruntidel.  

1.12.  Kaitsemetsad ja maastikud 

Suurust ja asendit arvestades kuulub Vormsi saar tervikuna maakonna ökovõrgustiku 
tuumalasse. Eesti riiklik keskkonnaalane tegevuskava näeb ette NATURA 2000 
nõuetele vastava kaitsealade võrgu rajamise või kujundamise Eestis ökovõrgustiku 
raames. Sama tegevuskava näeb eraldi ülesandena ette ka pärandkultuurmaastike 
inventeerimise ning neile kaitserežiimi kehtestamise. 

Vormsi saarel tuleks võimalikult säilitada traditsioonilist maastikumustrit, st suletud 
ja avatud maastike vaheldumist ning põllu- ja rohumaid. Maastikuhoolduskava ja 
sellele vastavat hooldust vajavad ka rannaniidud ning puisniidud. 
Maastikuhoolduskava olemasolu on eelduseks maastikuhooldustoetuste taotlemisel. 

Natura 2000 võrgustiku raames on võimalik saada pool-looduslike koosluste 
hoolduseks loodushoiutoetust. 

Vormsi arendamiseks turismiteenuseid pakkuva saarena tuleb võimalikult säilitada 
ühiskasutatavaid metsaalasid. Paranevad võimalused ökoloogiliselt kõrgväärtusliku 
elukeskkonna kujundamiseks. Selle raames tuleb vastastikuste huvide arvestamise 
alusel jõuda läbirääkimiste kaudu kokkuleppele maaomanikega.  

Läänemaa Metsamajandi 1987.aasta metsakorralduse ja AS West metsakorralduse 
kohaselt olid kõik Vormsi metsamaad pinnasekaitsemetsad. 1994.aasta planeeringus 
oli tehtud ettepanek kõik biosfääri kaitseala tuumaladel paiknevad metsad kuulutatud 
hoiumetsade kategooriasse. Käesoleva üldplaneeringu ettepanekuks on määrata kõik 
Vormsi valla piiridesse jäävad metsad, mis ei ole hoiumetsad Vormsi 
maastikukaitseala piires, kaitsemetsa kategooriasse. 

Väljaspool põliskülade südamikke tuleb eelistada rohke haljastusega ümbritsetud 
hajahoonestust vanadel alusmüüridel või külasüdamikku täiendavas naabruses. 
Vormsi hajaasustuses peaksid krundid olema tihehoonestusala tekke vältimiseks 
sellised, et elamute vahele jääks vähemalt 100-meetrine vahemaa.  

Krundi vähimaks suuruseks, millest alates võib reaalselt rääkida haljastuse rajamisest 
või säilitamisest tiheda hoonestusega alal, on ca 1500 m2. Sumbkülades tuleb krundi 
suuruste määramisel järgida traditsioonilist hoonestusviisi.  

Üldplaani raames on võimalik anda vaid kõige üldisemaid juhiseid. Konkreetsemaks 
tööks on vaja läbi viia maastike inventariseerimine ja selle alusel detailsem 
maastikuhoolduskavaga seotud planeering.  
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1.13.  Elektrivarustus 

Saare elektrivarustus toimub pingel 10 kV Sutlepa 35/10 kV alajaama baasil. Saart 
ühendab mandriga üks merekaabel pikkusega 3,47 km. Kaabli läbilaskevõime 
(koormatavus) on ca 500 kW. Avariiolukorras on saarel varem kasutatud 
diiselelektrijaama toidet. 

Saarel ülesseatud transformaatorite võimsus on 1669 kVA (19 tarbijaalajaama). 
Alajaamad ja kõrgepingeliinid on kantud Vormsi valla planeeringukaardile 1:30 000.  

Elektrivarustuse töökindluse tõstmiseks on saare 10 kV liin jagatud ringvõrguks, 
tulevikus on otstarbekas maandada ka teine 10 kV kaabel.  

Saare praeguse asustuse ning elanikega ajalooliste sumbkülade vajadusi 
elektrivarustus üldjoontes rahuldab. Siiski on elektrivarustuseta Hosby ajalooline 
küla, osaliselt ka Kersleti küla. Põllumajandusliku tootmise struktuuri muutumisega 
on alajaamade koormused langenud ning ümber jaotunud. Konkreetsete kohtade 
detailplaneeringutega selguvad vajalike trafode võimsused või olevate 
trafoalajaamade rekonstrueerimise vajadused. Uute elektriliinide ehitamisel mitte 
rajada õhuliine seal, kus see rikuks maastikuilmet, st loopealsetel, kadastikes, 
rannikualal ja muudel atraktiivsetel maastikel tuleb paigaldada maa-alune kaabelliin. 

Probleemid tulenevad saare hõredast asustusest ning omandireformist tulenevatel 
soovidel hoonestada põhiliselt suvilatega sõjajärgsel ajal või ka varem ehitusalana 
kasutamata ning infrastruktuuriga hõlvamata maatükkidele.  

Vormsi valla elektritarbijaid varustatakse elektrienergiaga Fortum Elekter AS poolt, 
kes äriettevõttena tegeleb uute liitujatega liinirajatistesse tehtavate investeeringute 
tasuvuse alusel. 

1.14.  Side 

1.14.1.  Elekterside 

Vormsi valda tuleb Noarootsist valguskaabel.  Lisaks sellele tuleb saarele Haapsalut 
Vormsi (Hosby ja Mõisaholmi) kaudu Kärdlaga ühendav varasemast perioodist 
pärinev sidekaabel, mis on kantud Vormsi valla üldplaneeringu kaardile. Sidekaabel 
on põhiosas kasutusest väljas ning teenindab saarel vaid üksikuid kliente. 
Püsielektersidevõrkude rekonstrueerimine toimub vastavalt AS Eesti Telefoni 
arengukavadele.  

1.14.2.  Raadioside 

Tulevikus on saarel suuremad väljavaated raadioside kaudu toimuval andmeedastusel. 
Kiire internetiühendus saarel on võimalik tänu raadiolingile. Interneti püsiühendus on 
momendil tagatud tehniliste lahendustega Hullosse ja haruna Rumposse. Raadioside 
kvaliteet saarel vajab parandamist. 

Mobiilside leviala katab kogu saare. Kaks 80 meetri kõrgust mobiilside raadiomasti 
Hullos on koos kaitsevööndiga kantud üldplaneeringu kaardile. Uute 
mobiilsidemastide püstitamisest saarele tuleb hoiduda. 
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1.14.3.  Sidejaoskonnad 

Vormsi vallas Hullo külas paikneb üks sidejaoskond sihtnumbriga 91301, mille  
teeninduspiirkond hõlmab kogu saart 

1.15.  Jäätmete käitlemine ja reostusallikad 

Saarel olev Rumpo prügila (3 ha) suleti 1996,  kaeti pinnasega ja korrastati karjääri 
rekultiveerimisega. Ebaseaduslikult on paljude majapidamiste juurde tekkinud 
jäätmete ladestamise kohad. Jäätmeid on heidetud ka metsa alla ja vanadesse 
karjääridesse. Need jäätmete kõrvaldamise kohad on mitteametlikud ja tuleb 
likvideerida. 

Vormsi valla eelarvest on heakorra ja jäätmehoolduse alt peamine kulu jäätmete 
kogumisele ja transpordile. Osal elanikest ja Vormsi Vallavalitsusel on sõlmitud 
leping Ragn-Sells AS-ga. Jäätmed kogutakse kahte suurde konteinerisse ja viiakse 
mandrile. Igal aastal viiakse konteineritega mandrile umbes 130 t jäätmeid. 

Nii jäätmemajanduse, põllumajanduse, vee- kui ka tervisekaitsega seonduvaks 
probleemiks Vormsi vallas on farmide endised sõnnikuhoidlad ja Suuremõisa lauda 
biotiik. 

Varasemast ajast pärinevad põllumajandusmürkide jäägid viidi saarelt ära 2002. aasta 
suvel, pinnasereostust esineb endise Suuremõisa mürgihoidla alal. 
Minematoimetamist vajavad Hullo endises väetisehoidlas olevad jäägid. 

1.15.1.  Jäätmekäitluse arengupõhimõtted 

Käesoleval ajal ei vasta tingimustele ükski Vormsi valla territooriumil paiknev 
prügila. Ühelegi neist ei ole rajatud nõuetekohast põhjakonstruktsiooni, drenaaži, 
nõrgvete kogumist ja puhastamist ega muid keskkonnakaitseabinõusid ning kõik nad 
kuuluvad sulgemisele. Prügilate sulgemisel tuleb arvestada Eesti Jäätmeseaduse 
sätetega ja EL prügilaid reguleeriva direktiiviga6. 

Vormsi valla üldplaneeringus on arvestatud, et olmejäätmete ladestuspaik paikneb 
perspektiivselt väljaspool saare territooriumi vastavalt Lääne maakonna jäätmekavale 
ning koostatavatele uuringutele. Jäätmehoolduse põhimõtteks on jäätmete tekke 
vältimine, kuid ka ära viidava, edasist käitlust vajava jäätmekoguse vähendamine.  

Et rakendada jäätmete maksimaalselt sorteerimist ja liigiti kogumist selleks ette 
nähtud mahutitesse koha peal, ehitatakse koostöös jäätmekäitlejaga külakeskustesse 
jäätmete kogumiskohad (varjualused) ja paigaldatakse konteinerid olmejäätmete 
sorteeritud kogumiseks. Saarele tuleb rajada olmejäätmete kogumis-, sorteerimis- ja 
lühiajalise vaheladustamise koht, kust jäätmed viiakse lõppkäitlemiseks edasi. 
Üldplaneeringus on selleks ette nähtud võimalik asukoht Hullos. 

Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumis- ja lühiajalise 
vaheladustamise koht on planeeritud välja ehitada Hullosse töökoja territooriumile. 
Soovitav on paigutada väiksemate olmetekkeliste ohtlike jäätmete (nt patareid, 
aegunud ravimid jms) kogumiskast nt vallamaja kui ühiskondliku keskuse juurde, 
määrates nende tühjendamise ja käitlemise eest vastutaja. Üks kogumiskonteiner 
peaks olema ka sadamas. Nimetatud tegevus on reguleeritav tegevuslubadega ning 
omab üldplaanil informatiivset väljundit. 

                                                 
6 Council Directive 1999/31/EC of 26 Aprill 1999 on the landfill of waste 

VORMSI VALLA ÜLDPLANEERING 2003 
Loodud: 02.05.02 AL Toimetatud: 22.04.03 14:02 Trükk: 22.04.03 14:00 Lk 28 

 



Pilsivee vastuvõtukoht tuleks välja ehitada Sviby sadamasse, kus see viiakse edasi 
Rohuküla pilsivee käitlemise keskusesse.  

Inertsete ehitusjäätmete võimalikuks ladestamiskohaks on vallal planeeritud 
Suuremõisa kruusakarjäär. 

Loomalautade taasavamise üheks tingimuseks on sõnniku ja läga kasutamise ja 
käitlemise negatiivse keskkonnamõjuga praktikast loobumine. Vaatamata kasinatele 
majanduslikele võimalustele tuleb järgida Eesti keskkonnaseadusandluse nõudeid ja 
kohalikest tingimustest lähtuvate piiranguid. Vastavate probleemide lahendamisest 
sõltub tulevikus põllumajandusettevõtte sertifitseerimine ning toodete pääs 
kvaliteetturule. 

1.16.  Veemajandus ja reoveepuhastus 

1.16.1.  Veevarud ja nende kasutamine 

Põhjaveekasutus. Valdavalt on saare geoloogiliselt põhjavesi nõrgalt kaitstud. Saare 
põhjavee kaitstus ning reostusohtlikud objektid on kantud skeemile (Maves, 1993). 
Veemajandus baseerub ainult ühel veehorisondil, mis on seejuures suures osas 
kaitsmata (saare lääne- ja loodeosa – Förby, Saxby, Kersleti ümbrus) või nõrgalt 
kaitstud (saare kirdeosa – Diby ja keskosa – Hullo, Borrby ja Suuremõisa ümbrus). 
Intensiivne põllumajandus on siin piiratud. Tihehoonestusega aladel on neis 
piirkondades kõrgendatud nõuded puurkaevude ehitamisel ja heitvee käitlemisel. 

Põhjavee tarbimine on 10 000 m3 aastas (Maakonnaplaneering, 1998). Hullo asulas on 
kaitsetsooniga ühispuurkaev koos veejaotusvõrguga. Paljude kaevude vee kvaliteet ei 
vasta joogiveele esitatavatele nõuetele (Sviby, Bussby). Saare põhjavee rauasisaldus 
on liiga kõrge. Vormsi kaevuvee uuringu tulemused on kantud skeemile (Maves, 
1993). 

Võimaluse korral tuleks praktiseerida puurkaevude ühiskasutust. Tamponeerida 
tulevad nõuetele mittevastavad ja põhjavee reostust põhjustada võivad kaevud.  
Alustada tuleb vastava ülevaate koostamisest, kuna see käesoleval ajal puudub. 

Üldplaneeringu kaardil on tähistatud ühisveevärgiga piirkond Hullos koos 
ühisveevärgi toimimiseks vajalike veeallikatega. 

1.16.2.  Reoveepuhastus  

Arvestuslik heitveehulk on 7000 m3 aastas (Maakonnaplaneering, 1998). Phare 
programmi rahastamisel valmis 1999.a. Hullo liivafiltril põhinev puhastusseade ja 
töösse läks Hullo keskasula kanalisatsioonisüsteem.  

Üldplaneeringu kaardil on tähistatud olev ja laiendatav ühiskanalisatsiooniga piirkond 
Hullos. Teiste külade reoveeprobleem tuleb lahendada külade kaupa arvestades 
hoonestuse iseloomu ning põhjavee kaitstust. Suurematesse küladesse, mis asuvad 
põhjavee kaitsmata ja nõrgalt kaitstud aladel, imbväljakud üldjuhul ei sobi: kaitsmata 
põhjaveega aladel on ilma süvapuhastamata heitvee pinnasesse immutamine keelatud, 
nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib pinnasesse immutada kuni 10 m3 vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. Aladel, kus imbväljakute tegemine ei ole 
lubatud, tuleb heitvee kogumiseks kasutada nõuetele vastavaid kogumiskaevusid, 
mille tühjenduskohaks on Hullo heitveepuhastusseadmed. 
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1.17.  Riigikaitse 

1.17.1.  Varasemad riigi kaitserajatised 

Vormsi saarel asub arvukalt endise NL piirivalve rajatiste varemeid – vaatlustorne, 
hooneid, kasarmuid jne. Rajatised on oma algse otstarbe minetanud ning Eesti 
Vabariigile neist suurem osa mingit riigi- ega sisekaitselist tähtsust ei oma. 

1.17.2.  Riigikaitseliste vajadustega arvestamine 

Kersleti küla lähistel asuvale endisele NL piirivalve vaatlustorni ja radarihoone 
platsile on kavandatud Eesti Piirivalveameti mereseire radarisüsteemi 
lähivaatlusradari (SRR) positsioon, mis on ehituslikult 50 meetri kõrguse seadmete 
kabiiniga radarimast, milleks on kinnistatud vastav katastriüksus. Vastavalt 
Tervisekaitseinspektsiooni ekspertiisile radarimast ei oma negatiivset mõju masti 
läheduses viibivate inimeste tervisele. Radarimasti asukoht koos 50 meetrise 
kaitsevööndiga on tähistatud üldplaneeringu kaardil. 

1.18.  Keskkonnakaitse 

Keskkonnakaitseline olukord Vormsi vallas on viimastel aastatel oluliselt paranenud. 
Ühest küljest mõjutas seda keskkonnamõjuga tootmisettevõtete likvideerimine või 
tootmisvõimsuste oluline langus, teiselt poolt aga suurema tähelepanu pööramine 
keskkonnaprobleemidele. Enamusi keskkonnakaitselisi probleeme planeeringualal 
ning nende lahendusi on käsitletud osades Loodusressursid, Jäätmete käitlemine, 
Veemajandus ja Reoveepuhastus. Mitmed probleemid on lahendatavad 
looduskasutuslubade väljaandmise ning tootmistehnoloogia täiustamisega vastavalt 
keskkonnaorganite nõuetele. 

Põllumajandusreostus.  

Arvestades valla paiknemist reostustundlikus piirkonnas on vaatamata hääbunud 
tootmisele jätkuvalt üheks ohuks pinnasele ning selle kaudu ka pinnase- ja põhjaveele 
põllumajandusest tulenev reostus. Sellega tuleb eriti arvestada tootmise taastamisel. 

Põllumajanduslikest tootmishoonetest on suurim Suuremõisa laut. Loomi momendil 
sees ei ole, aga sõnniku ladustamise paik ja pesuvete biotiik on ohtlikeks 
põhjaveereostuse allikateks, mis tuleb likvideerida.  

Väikeloomapidamisi on alla 20. Talude sõnnikuhoidlad ei vasta normidele. 
Põllumajanduslik hajareostus ei ole momendil probleemiks. 

Loomapidamisega seotud reostuse vähendamiseks on    

• vajalikud ühekordsed investeeringud talude sõnnikuhoidlate väljaehitamiseks ja 
rekonstrueerimiseks ning keskkonnaohutuks viimiseks.   

• vajalik Suuremõisa lauda juures ladustatud sõnniku ära viimine ja pesuvete 
biotiigi tühjendamine. Enne kui jätkatakse loomapidamist, on vaja sõnnikuhoidla 
viia keskkonnanõuetega vastavusse. 

Suuremõisas ja Borrbys on vajalik endiste mürgiladude likvideerimine ja pinnase 
puhastamine. Väetisehoidlad (Borrby, Hullo) tuleb vastavusse viia kehtestatud 
eeskirjadele või hoidlad sulgeda.    
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Nimetatud keskkonnaprobleemide lahendamine ei ole üldplaneeringu pädevuses vaid 
need on kõrvaldatavad korralduslike meetmetega. Iseseisva keskkonnaülevaate 
koostamisel Vormsi valla territooriumi kohta on otstarbekas kasutada üldplaneeringu 
geoinformaatilist andmekogu olukorra  täpsustamiseks ja analüüsimiseks  

1.19.  Tervisekaitse 

Tervisekaitsealast järelevalvet teostab Vormsi saarel Pärnu Tervisekaitsetalituse 
Läänemaa osakond.7  

Avalik- ja eraõiguslik juriidiline ning füüsiline isik tagab kontrolli toorme, toodete ja 
heitmete, sh müra üle, veekogude ja mereranna haldamisel olmevajadusteks, 
supluseks või spordiks kasutatava vee üle. Vee valdaja peab kontrollima veevõrku 
juhitava ja võrgus oleva joogivee kvaliteeti (tooteohutuse ja rahvatervise seadused). 

Tervist ohustavate tegurite kontrollimine on seadusega pandud tööandjale 
töökeskkonna osas (töökaitseseadus), toidu käitlejale toidu terviseohutuse tagamiseks 
(toiduseadus), juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjale ioniseeriva 
kiirguse osas (kiirgusseadus). 

Müra normtasemete rakendamist kontrollib otsustaja (kohalik omavalitsus) ruumilisel 
planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel, samuti müratekitavate seadmete ja 
ettevõtete paigutamisel elamutesse ja muudesse hoonetesse. 

Vastavalt Tervisekaitseinspektsiooni ekspertiisile Kersleti ninale kavandatav 
radarimast ei oma negatiivset mõju masti läheduses viibivate inimeste tervisele. 

1.20.  Turvalisus, päästeteenistus ja tuleohutus 

Politseijärelevalvet teostab Läänemaa Politseiprefektuuri konstaabel. 

Läänemaa päästeteenistuse Vormsi tuletõrje- ja päästekomandos on 5 meest ning see 
teostab tuletõrje järelevalvet ning tulekustustus- ja päästetöid. Päästeteenistuse 
kasutada on ambulantsiauto koos esmaabivahenditega ning 2 tuletõrjeautot nii 
kustutustöödeks kui muudeks päästeoperatsioonideks. 

Üldplaneeringu kaardil on tähistatud koht tuletõrje tulekustutusvee võtmiseks Hullo 
külas. Kaardile on kantud tuletõkestusribade asukohad metsatulekahjude leviku 
takistamiseks. 

1.21.  Kuritegevusriskide ennetamine 

Vormsi saare hõre ja hooajaline asustus ning mereline asend koos talvise jääteega on 
toonud siia kuritegelikke külalisi mandrilt, kes ohustavad talvel tühjana seisvaid 
suvemaju ja elamuid.  

Kuritegevusriskide planeeringulise ennetamise Eesti standard käsitleb põhiliselt 
linnakeskkonda sobivaid võtteid. Samas sobib siin kuritegevuse ennetamiseks just 
saartel ja maakohtades ajalooliselt toiminud naabrivalve, mille üheks eelduseks on  
eluhoonete ja elanike silmside.  

Planeeringuliselt saab naabrivalve tegevust kuritegevusriskide ennetamisel Vormsi 
vallas soodustada ehitustegevuse koondamisega võimalikult põliskülade südamikesse, 
mida täiendavad elanikevahelised kokkulepped külakogukondade kaupa. 

                                                 
7 Sotsiaalministri 20. detsembri 2001. a määrus nr 140. RTL 2002, 2, 17 
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1.22.  Kultuurimälestiste kaitse 

Vormsi vallas paiknevate ja vastavalt kehtivale korrale kultuurimälestisteks 
tunnistatud kinnismälestiste loetelud (ajaloo-, arheoloogia- ja arhitektuurimälestised) 
on toodud käesoleva töö osas 4.2. Kultuurimälestised ning samas on käsitletud neist 
tingitud põhilisi maakasutuspiiranguid.  

Kaitstavad kinnismälestised on valla maakasutuskaartide jt asjakohaste materjalide 
alusel üldistavalt kantud Vormsi vallaüldplaneeringu kaartidele. Mõõtkavast tingitult 
ei ole valla planeeringukaardil tähistatud kõiki kaitsealuseid üksikobjekte - nt 
koosnevad kaitsealused mõisakompleksid mitmest iseseisvalt kaitstavast objektist.  

Projekteerimistingimuste ning detailplaneeringute koostamisel tuleb 
kultuurimälestiste kaitse kohaldamisel aluseks võtta kinnismälestiste ülalnimetatud 
ametlikud loetelud ning nende võimalikud täiendused.  
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2.  KAVANDATUD ARENG PLANEERINGUALAL 

Vormsi vallal on kehtiv arengukava 2001 – 2010, mis on heaks kiidetud Vormsi 
Vallavolikogu 2001 aasta 28 juuni määrusega nr.8. Arengukava koostamise 
eesmärgiks oli: 

• saare arengu kavandamine,  
• näidata, kuidas parandada toimetulekut ja tagada majanduslik edenemine; 
• huvigruppide, elanike ja võtmeisikute informeerimine ning kaasamine 

otsustusprotsessi; 
• ühiskondliku kokkuleppe saavutamine olulisemate meetmete rakendamiseks ja 

finantseerimiseks. 

Arengukava koostamise esimesel koosolekul otsustas vallavalitsuse juurde 
moodustatud  nõuandev grupp, et valla arengu kavandamisel vaadeldakse 
majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast arengut tervikuna st lähtutakse säästva 
arengu printsiipidest. Vallavolikogu valis arengukava koostamise käigus järgmised 
arengueelistused: väikeettevõtlik Vormsi, külaliste Vormsi, loodussõbraliku 
põllumajandusega Vormsi ja metsane Vormsi.   

Arengukavas on välja toodud omavalitsuse tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud 
(SWOT analüüs) ning seatud arenguprioriteedid. Arengukava on võetud käesoleva 
üldplaneeringu koostamisel aluseks. Järgnevalt on arengukavast toodud valik 
väljavõtteid, mis mõjutavad planeeringuala ruumilist arengut ja maakasutust.  

2.1.  Visioon ja arengusihid 

Tulevikunägemus 2010:  

Vormsi on jätkusuutliku maaelu ja mitmekülgse väikeettevõtlusega, 
inimsõbralik ja turvaline, looduslikult ja kultuuriliselt omanäoline väikesaar 
Läänemeres. 

Saar on soovitud paik nii elamiseks ja töötamiseks kui ka puhkamiseks. 

Arengu üldeesmärk: 

tagada terviklik areng ja elukeskkonna kvaliteet; kujundada loodus- ja 
kultuuripärandi väärtustel põhinev, kuid infoühiskonna tingimusi arvestav ja 
paindlikult arenev piirkond.  

Arenduse üldised suunad:  

• hea ühenduse loomine mandriga; 
• inimsõbraliku turvalise elukeskkonna loomine ja säilitamine (elanike ja 

puhkajate vajadusi rahuldav sotsiaalne ja tehniline infrastruktuur, puhas 
looduskeskkond) , mis on aluseks Vormsi kui soovitud elamise paiga tekkeks; 

• säästva arengu põhimõtteid järgiva kohalikul ressursikasutusel põhineva 
soodsa majanduskeskkonna ja mitmekülgse väikeettevõtluse arendamine, mis 
loob aluse Vormsi elujõulise majandusliku baasi kujunemiseks, uute 
töökohtade loomiseks; 

• omanäolise loodus- ja kultuuripärandi uurimine, säilitamine ning tutvustamine, 
vanade traditsioonide edasiandmine ja uute kujundamine , mis loob aluse saare 
omanäolisuse säilitamiseks, kodukohatunnetuse süvenemiseks, Vormsi maine 
kujunemiseks. 
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Saarele  on vaja leida üldiselt aktsepteeritav, traditsioonidest ja ajaloost lähtuv, kuid 
uusi välismaailma arenguid arvestav Vormsile ainuomane juhtiv/kandev arenguidee. 

Arengu kavandamisel arvestatakse järgmiste valla eripäradega:  

• saareline asend; 
• enamik maaomanikke ei ela aastaringselt saarel; 
• eestirootsi kultuuripärand; 
• rahvusvaheline programmiala - biosfäärikaitseala Vormsi piirkond 

Arendustegevuse põhimõtted: 

Saare arendustegevus lähtub peaasjalikult saare enda potentsiaali paremast 
ärakasutamisest, põhineb arengutakistuste väljaselgitamisel ning nende vähendamisel. 
Arendada tuleb eelkõige neid tegevusalasid, mis praegu toimivad ja valdkondi, mis on 
olulised tööhõive seisukohalt. Toetada tuleb eelkõige kohalikke teotahtelisi inimesi, 
kes saarel aastaringselt oma igapäevaelu elavad ja aastaringset tegevust kavandavad. 
Suurendada elanikkonda, soodustades spetsialistide tulekut saarele (olemasolev 
elamispind, soodustingimused elamuehituseks). Arengu kavandamisel vaadatakse 
saart nii Lääne-Eesti saarestiku kui ka Läänemaa osana. Eelistada tuleb saare 
elanikele täiendavaid töökohti loovaid pakkumisi. 

Kohalikul tasandi avaliku sektori vahenditeks arendustegevuses on maakasutuse 
planeerimine ja maastiku tsoneerimine, ehitustegevuse reguleerimine, infrastruktuuri 
arendamine ja haldamine, investeeringute soodustamine ja finantsmehhanismide 
tagamine, nõudluse mõjutamine hinnapoliitika, litsentseerimise-atesteerimise ning 
turunduse kaudu. 

2.2.  Puhkemajanduse arendamine 

Eelkõige tuleb arendada puhkemajandust kui kohalikul loodusväärtustel, ajalool ja 
kultuuril põhinevat infrastruktuuri ning  parandada turismimajanduse toetusel saare 
elukeskkonda, arendada saare kultuuri- ja loodusväärtusi. Üheks eelduseks on 
nõuetekohaste majutuskohtade olemasolu, mis loob võimaluse pereturismi 
arendamiseks. Turismi arendamise eelduseks on atraktiivsuse suurendamine läbi 
heakorra parandamise, traditsiooniliste ürituste korraldamise ja vastavate 
infrastruktuuride väljaarendamise. 

Vormsil toetatakse järgmiste puhkemajanduse vormide arendust:  

• turismitaludele ja pansionaatidele orienteeritud 
o soodustatakse pereturismi ja väikeste gruppide tulekut saarele,  
o soodustatakse kodumajutuse ja pere-ettevõtluse arengut,  
o puhkajale pakutakse võimalust kogeda külalislahkust ja elamusi, mis on 

omased saare- ja  maaelule;  

Planeeringuliselt on ühest küljest oluline väljund vaba looduskeskkonna, sh 
rannaalade säilitamine avalikult käidavate ja kasutatavatena, teisalt aga 
majutuskohtade ja puhkerandade ning vastavate teenindusettevõtete ja infrastruktuuri 
loomine.  

• üksik- ja seiklusturistile orienteeritud 
o tegemist on turistiga, kes käib omapead ja tahab peatuda (telkida) mõnes 

omaette paigas, 
o eelistatud on jalgsi ja jalgrattaturist; 
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Planeeringuliselt on oluline väljund vaba looduskeskkonna, sh rannaalade säilitamine 
avalikult käidavate ja kasutatavatena ning teedevõrgu ja teeninduse arendamine. 

• maa- ja suvekodudele orienteeritud  
o maakodu tähendab otstarbekalt ehitatud väikeste ekspluatatsioonikuludega 

kinnisasja, kus on võimalik ühendada töö ja elukoht,  
o nende omanike haaramine saare kogukonna tegevusse on suur potentsiaal 

saare arenduses, mida seni on veel vähe kasutatud,   
o linnastunud eestimaalaste taassidumine ökoloogiliselt puhta maakoduga;  

rannarootslaste järeltulijatest maaomanike sidumine oma esivanemate 
sünnimaaga. 

Planeeringuliselt on oluline väljund turvaliste ning saare traditsioonidega kooskõlas 
olevate ehituskohtade pakkumine kohtades, mis oleksid maa- või suvekodule vajaliku 
infrastruktuuriga võimalikult väikeste kulutustega liidetavad ning madalate 
püsikuludega ekspluateeritavad nii avalike teenuste kui arenduskulude osas. 

Et puhkemajanduse arendamine/arenemine ei tekitaks uusi probleeme (sh ohtu 
loodusele ja keskkonnale), on vaja keskkonna ja turismi vahelisi seoseid reguleerida 
järgmistes põhisuundades, millel on ka planeeringuline väljund: 

• turismi liigendamine, erinevate turismivormide toetamine ning nende  parem 
juhtimine 
o puhkekasutusest tulenevat kasutuskoormuse  hajutamine või/ja reguleerimine 

maakasutuse planeerimise,  maastiku tsoneerimise ning ehitustegevuse 
reguleerimise ja suunamise kaudu, 

o kokkulepete sõlmimine eramaade omanikega matka- ja õpperadade ning 
laagripaikade rajamiseks (vt ka koostöö);  

• turismiteenuste kvaliteedi ja informatsiooni parandamine, infrastruktuuride 
väljaarendamine ja haldamine/korraldamine: 
o telkimis- ja lõkkekohtade ning õpperadade ettevalmistamine koos vastava 

teabematerjaliga (sh liikumisskeemid, trükised ja kaardid),  
o sadamate ja randumispaikade väljaarendamine, 
o jäätmemajanduse korraldamine; 

• erinevate omandivormide, ettevõtete ja organisatsioonide üksteist toetav koostöö 
ühistes huvides 

Kogu saart hõlmav koostöö loodus- ja keskkonnasõbraliku puhkemajanduse 
arendamisel võiks reaalselt saada üldiselt aktsepteeritavaks ja kandvaks, 
traditsioonidest ja ajaloost lähtuvaks, uusi välismaailma arenguid arvestavaks 
Vormsile ainuomaseks arenguideeks. 

Lähtuvalt Eesti turismitoote tutvustamise kontseptsioonist on Lääne-Eesti  
välisturgudel tutvustamise müügilause “Romantiline läänerannik”  (Romantic West 
Coast).  Sellega  püütakse esile tuua toote silmapaistvaid külgi: huvitav ajalooline 
keskkond, suhteliselt puutumatu loodus, mitmekülgset põnevat tegevust pakkuv 
rannaelu, võimalus osa saada saareinimese  elulaadist ja tavadest.  

Eestisisestel turgudel  põhineks saare kui turismitoote esitlus erihuvidel põhinevatel  
turismivõimalustel, sündmustel, öko- ja taluturismi võimalustel. 

Ökoturism on vastutustundlik reisimine, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi 
säilimist ning kohalike elanike heaolu. Ökoturism on säästva turismi vorm – väiksema 
mahuline kvaliteetturism, mis seab eesmärgiks suurendada reisijate teadmisi ja 
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kultuurilist mõistmist. Ökoturismi all mõistetakse eelkõige väljaspool otseseid 
turismirajatisi aset leidvaid tegevusi ja mõjusid; selle tähtsamaks ressurssideks on 
maaelanike ning nende poolt kantava omakultuuri kõrval looduspärand, eeskätt 
kaitsealad. Edukas ökoturismi tähendab praktikas ressursside tulutoova ja säästva 
kasutamise vahelist tasakaalu. 

Planeeringuliselt on oluline ülaltoodud lähtekohtadest kantud maakasutusvõimaluste 
soodusarendamine ning võimalikult maksimaalne arvestamine põllu- ja 
metsamajanduse edendamisel. 

Säästva maakasutuse eesmärgiks on luua kohalikule loodusressursile ja 
kultuuripärandile toetuv alalhoidev süsteem kui näide mõistlikust majandamisest ja 
piisavast elukvaliteedist meie loodusregioonis. Bioloogilise mitmekesisuse kaitset 
tasakaalustatakse maapiirkonna arenguga. 

Vajalikud meetmed on: 

• looduskeskkonda säästvate majandamisvõtete ja arengusuundade edendamine, 
• haruldaste ja tüüpiliste liikide, ökosüsteemide ja traditsiooniliste maastike 

säilitamine, 
• teaduslik, majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane toetus, loodusharidus ja 

laiem teavitustöö. 

Kohalikule loodusressursile toetuv ja kultuuripärandit väärtustav maakasutus toetab 
saare puhke- ja turismiväärtusi ning annab lisavõimaluse ära kasutada mitmesugused 
looduskaitselised toetused ning Euroopa Liidu põllumajandus- ja keskkonnatoetused. 

Privaatse elukeskkonna arenguvariant seisneb mõttes muuta saar ihaldusväärseks 
elamise paigaks nende jaoks, kelle äri ja tegevus põhinevad tänapäevastel 
telekommunikatsioonivahenditel (näiteks loominguline töö tegijad: kunstnikud, 
kirjanikud tõlkijad, toimetajad, kujundajad). Eelduseks, et ligi tõmmata suhteliselt 
jõukaid inimesi, kes saavad asuda saarele elama ja siin töötada, on eraldatus ja 
turvalisus ning paljude sobiva ehitusõigusega maatükkide olemasolu. Ette tuleb 
valmistada infrastruktuur elamuehituseks, vajadusel ka elamispind, mida on võimalik 
pika perioodi jooksul üürida, samuti mitmekülgsete teenuste võimaluse tagamine. 

Planeeringuline väljund on ka selle arenguvariandi puhul turvaliste ning saare 
traditsioonidega kooskõlas olevate ehituskohtade pakkumine kohtades, mis oleksid 
maa- või suvekodule vajaliku infrastruktuuriga võimalikult väikeste kulutustega 
liidetavad ning madalate püsikuludega ekspluateeritavad nii avalike teenuste kui 
arenduskulude osas. 

2.3.  Ülesanded: 

Infrastruktuuri ja keskkonna ning heakorra kvaliteet on äärmiselt olulised 
ettevõtluse ja seega kogu omavalitsuse arenguks. 

2.3.1.  Infrastruktuur 

Infrastruktuuri valdkonnas on ülesanneteks tagada transpordivajadustele vastav 
teedevõrk, saareelanike vajadustele vastav kvaliteetne veevarustus ja kanalisatsioon 
ning tahkete olmejäätmete nõuetekohane kogumine ja jäätmemajanduse korraldamine. 

• Saare- ja mandrivahelise alternatiivsete ühenduste tasuvusuuringud; 
• Vormsi teede parandamine, külade vaheliste teede muutmine tolmuvabaks; 
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• Sadama- ja randumiskohtade väljaarendamine ja tähistamine, sh Sviby sadama 
infrastruktuuri väljaehitamine Saarte Liinid arengukava kohaselt, Rälby sadama 
ehituse lõpuleviimine ning  väiksemate sadama- ja randumiskohtade asukohtade 
määratlemine üldplaneeringuga ning nende tähistamine; 

• Hooajalise turismilaevanduse arendamine ühenduses Haapsalu ja Hiiumaaga; 
• Kütusemüügi korraldamine saarel ja tankla asukoha valik. 
• Hullo keskasula ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi arendus, sh 

ühepereelamute liitumine kanalisatsioonisüsteemiga; 
• Farmide ja talude lautade sõnnikuhoidlate keskkonnanõuetele vastavusse viimine; 
• Jäätmete kogumis- ja sorteerimispunkti ehitamine Hullosse ning olmejäätmete, 

klaasi ja vanapaberi kogumismahutite seadmine küladesse ja enamkülastatavatesse 
paikadesse; 

• Külade bussipeatustesse varjualuste projekteerimine ja ehitamine; 
• Laagrikohtade (telkimiskohad, lõkkeplatsid) planeerimine ja väljaehitamine; 
• Puhke- ja vaatekohtade süsteemi rajamine 
• Jalgrattaradade planeerimine,  väljaehitamine ja viitadega varustamine; 
• Matka- ja looduse õpperadade  planeerimine, väljaehitamine ja looduses 

tähistamine; 
• Metsateede, -sihtide  ja -kraavide korrastamine ja hooldus tuleohutuse tagamise 

eesmärgil 

2.3.2.  Keskkonnaseisund 

• Vormsi keskkonna tegevuskava koostamine ja rakendamine; 
• Vormsi veekaitse- ja jäätmekava  lõpetamine ning rakendamine; 
• Muinsuskaitseobjektide korrastamine ja tähistamine; 
• Looduskaitsealuste üksikobjektide korrastamine ja tähistamine; 
• Suuremõisa pargi korrastamine ja kujundamine; 
• Hullo keskasula haljastuskava koostamine ning rakendamine; 
• Väheväärtuslike  põllumaade metsastamine, jõulukuuskede projekti 

väljatöötamine ja rakendamine; 
• Maastikuhoolduse näidisalade rajamine pärandkultuurmaastike ja -koosluste 

kaitseks (rannikurohumaad, puisniidud); 
• Hoolduskavade koostamine talunikele maastikuhooldus- ja põllumajandustoetuste 

taotlemiseks looduslike rohumaade taastamiseks ja hooldamiseks 

2.3.3.  Loodus- ja maakasutuse planeerimine 

Ruumiplaneerimise ülesanneteks Vormsi vallas on maade sihtotstarbelise kasutamise 
planeerimine; arhitektuuri ja ehituspoliitika suunamine, et püüda säilitada ajaloolis- 
traditsioonilist keskkonda; maastiku kui kultuurilis-ökoloogilise väärtuse ja 
elukeskkonna komponendi säilitamine ja kaitse seotuna vastavate majandusharude 
arenguga. 

Selleks on vajalik: 

• Teemaplaneeringute algatamine ja koostamine: rannik, metsandus, 
puhkemajandus, põllumajandus,  maastik, loodus- ja kultuuripärandi kaitse , sh. 
ajaloolised külakeskused 

• Saare loodusressursside andmebaaside koostamine ja kättesaadavaks tegemine 
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• Detailplaneeringute koostamine koos keskkonnamõju hindamisega rannaäärsetele 
küladele ja teistele põlisküladele koostöös külakogukondadega 

• Saare ehitus- ja arhitektuurialase planeeringulise kontseptsiooni väljatöötamine 
arvestades muinsuskaitset ja turismi arendust 

• Suvemajade ja elamute ehitamise põhimõtteline keelamine randa, kus seda 
ajalooliselt tehtud ei ole. Ehituskeeluvööndi vähendamise võimalikud alad 
määratletakse üldplaneeringuga ja konkreetne ettepanek tehakse 
detailplaneeringuga; 

• Üldistes huvides arendatavate maade munitsipaliseerimine (üldkasutatavad 
rannad, väikesadamad jne). 

2.4.  Vormsi külad ja külade arenguvõimalused 

2.4.1.  Vormsi külatüübist 

Vormsi külad kuuluvad läänepoolse Läänemaa sumbkülade valdkonda.8 Tsitaat 
maateaduslikust raamatust Läänemaa (1937): 
“Sesse valdkonda kuuluvad Vormsi, Noarootsi, Ridala ja Lihula kihelkond tervelt, Lääne-Nigula, 
Martna ia Kirbla kihelkonna lääneosa ning Karuse ja Hanila kihelkonna põhjaosa. Valdkonna 
peatunnuseks on suured, 30—50 õuega ja hargnenud tänavastikuga sumbkülad, mille seas leiduvad ka 
mõned üksikud haja-, ahel- või ridakülad. Viimased kannavad eriti Noarootsis ja Lääne-Nigulas 
väljakujunemata või kohalikkude erioludega kohandatud sumbkülade ilmet. Näit. Paslepa ja Eistrepa 
on rida- ja tänav-külad sumbkülaks muutumise tunnustega, Vanaküla on- ridaküla, sest ta asetseb 
künnisel jne. Sama nähtus kordub Hanila kihelkonnas, kus siinsed ridakülad pole kõik veel tihenenud 
sumbküladeks. Sumbküla tüübi teket tuleb otsida vanas ribapõldude maakasustusviisis, mille puhul 
õued ühes aiamaaga asetsesid maade keskel koos majakruntidel. Keset küla on tähtsamate tänavate 
ristumiskohal väljak, suuremais külis ka mitu. Algul olid sellised õuede koondised tavaliselt kaunis 
hõredad, kuid aja jooksul talude poolitamisel tekkis uusi õuesid juurde, ja sageli näeme neis õue õue 
küljes kinni, kus puudub majakruntidel ruum isegi aiamaaks ja külaväljak on võetud selle alla (Kärsläti 
küla Vormsis). Tüüpilisemaiks aladeks siinses valdkonnas on Vormsi saar, kus leidub peale Suuremõisa 
asundi hajaküla ainuüksi sumbküli, ja Ridala ümbrus. Elamuvormi poolest erinevad ranna-rootslaste 
asulad eestlaste omist tunduvalt seega, et eestlaste talu eluruumid on kõikjal koos rehetoa ja 
rehealusega ühe katuse all (peale uuemate ehitiste), rootslastel aga on elamu ehitatud eraldi, mille 
tõttu nende elamud on tavaliselt suuremad ja nägusamad eestlaste omist. Segaaladel, kus eestlased 
elavad koos rootslastega, nagu Noarootsis ja Sutlepas, on kumbki rahvus jäänud oma vana elamutüübi 
juurde, ja nii leiame segakülades segi eesti ja rootsi tüüpi elamuid. Rootsi tüüpi elamu leviku kagupiir 
langeb seega ühte rootslaste levimispiiriga Läänemaa mandril.” 
Põliseid külasid on Vormsil 11. Vt Vormsi ajalooline asustus. Ajalooliste ürikute aega 
tuli Vormsi 13 külaga, üldse on saarel ajaloo jooksul eksisteerinud 19 küla (Dahl, 
1973). Vormsi külad on valdavalt sumbkülad (13), ainult 5 on erinevat tüüpi (neist 
Norrby, Hosby ja Hokabakan on väljakujunemata sumbkülad, Magnushofi 
asundustalud moodustavad hajaküla, Kerre moodustab ridaküla, Sviby osaliselt 
sumbküla, osaliselt hajaküla). Suurtes sumbkülades on teestik mitmeti hargnenud, 
keskel asetseb tavaliselt väljak. Küla äärtel olid pukktuulikud rühmiti. Külad uppusid 
rohelusse, palju oli õunapuid. Õuede arv Vormsil oli 1934. a. rahvaloenduse andmetel 
448 (6 Hakabacanil, 65 Svibys, keskmiselt 20-30 külas).  

                                                 
8 Asulastik Rmt.: Läänemaa. Eesti. Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Üldosa 
VIII.1938. Tartu, lk 110 

VORMSI VALLA ÜLDPLANEERING 2003 
Loodud: 02.05.02 AL Toimetatud: 22.04.03 14:02 Trükk: 22.04.03 14:00 Lk 38 

 



2.4.2.  Vormsi külaehitistest 

Vormsi rootslaste tared erinesid eestlaste omast tunduvalt. Rootsi tare ei olnud teiste 
hoonetega kokku ehitatud. Elumaja ehitati eraldi. Eluhoone koosnes enamasti kolmest 
osast. Keskel oli suur puust lae ja põrandaga elutuba. Elutoas asetses suur ahi, kus 
küpsetati leiba. Ahju ees oli pliit toidu keetmiseks. Algselt kasutati seda suurt tuba 
töötoana, kus olid sees puutööpink, tehti püüniseid.  

1870. a. alates ei ehitatud enam uusi suitsutaresid: osalt Soome eeskujul, rohkem 
misjonär Österblomi algatusel ja innustusel, hakati püstitama korstnaga maju. Sellest 
ajast olid majad vooderdatud, värvitud, enamasti kollased või punased, tihti 
klaasverandadega, valdavalt õlgkatusega.  

Tähtsamad elamutüübid olid (Laasi, 1940): 1) lampsiruk õlgviilkatusega, kahe 
välisuksega, mis on varustatud eeskodadega, pikiküljel 3-5 akent, otsas 1-2 akent, 
värvitud kollaseks või tumepunaseks; 2) lampsiruk õlgviilkatusega, ühe välisuksega, 
millel pikiküljel 2-3 akent, põhipinnalt väiksem (popsielamud); 3) lampsiruk 
ristkatusega, peamiselt Hullo külas. 

Kõrvalhooned olid oma iseloomult üsna selgesti välja kujunenud ja nende arv õuedes 
üsna ühesugune. Nii oli igas õues rehi, ait, laut, enamikul oli ka saun, vähestel 
sepikoda. 

Loomapidamishooned (lagårn ka någorn) koosnesid tallist, lehmalaudast, sea- ja 
lambalaudast. Need hooned olid ehitatud kivist, puust pealisehitisega. Grupeeritud ja 
ühendatud ühe katuse alla, moodustasid nad hobuserauakujulise hoone ümber õue. 
Hoonete vahele jäid trapetsikujulised tühimikud, need piirati palkseintega ja kasutati 
loomasöötade hoidmiseks. Lahtine külg suleti kuuri või kõrge planguga, sinna sisse 
pääses ühe või kahe värava kaudu. 1930ndatel aastatel loobuti sellisest hoonete 
paigutamise viisist. Hiljem ehitati vägevad kivilaudad, millede müürid seisavad siiani. 
Hobustele ehitati lauda otsa tall, mille müürid ulatusid poole seinani. Talli jätkuks 
püstitati kuur hoburiistade hoidmiseks ja kuurialgune vankrite jaoks. Lauda teise otsa 
ehitati küün loomasööda hoidmiseks.  

Enamikus taludes oli suitsusaun, mida kasutati ka liha ja kala suitsutamiseks. Aidad 
(huse) olid talu vara ja toiduainete paigutamiseks: riideaitu oli enamasti mitu, oli 
viljaait, ait kala ja liha hoidmiseks, ait, milles hoiti teljed. Popsikohtades võis olla ait 
ühe katuse all elamuga. Tähtsamaid hooneid oli rehi ja rehealune; neid oli igas talus 
peale popsikohtade. Kuurid ja küünid olid ühe katuse all lauda või rehega. Üldse oli 
Vormsis tavaline, et kõrvalhooned püüti ehitada kokku ühe katuse alla 
nelinurgakujuliselt (Laasi, 1940). Igal talul või kahe peale oli pukkveski. (Laasi, 1940; 
Lindström, 197?).  

Pea kõikidele Vormsi õuedele oli ühine hoonete täisnurkne asetus üksteise suhtes. 
Juhtudel, kui see puudub, on teed või vähene ruum seda takistanud. Õuetüüpidel võib 
vahet teha järgmiselt (Laasi, 1940): 1) popsikoha õued (ainult üks hoone, sest 
kõrvalruumid, laudad, aidad on elamuga ühe katuse all); 2) suvilate õued (koosnevad 
elamust, ja ühest või kahest kõrvalhoonest, ait kuuriga ja laut või saun); 3) tavalised 
taluõued (peale elamu veel laut, rehi ja ait). Hoonestamata õuealadest oli pea alati 
esindatud puhas hoov, karjahoov ja aed.  

2.4.3.  Külade iseloomustus 

Järgnevalt on toodud üldplaneeringu seisukohast oluline Vormsi valla asustusüksuste 
iseloomustus ning kinnisvaraomanike seisukohad ja arengusoovid. 
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Kinnisvaraomanike ja nende ühenduste arvamused on koostatud esialgse 
planeeringukaardi kohta, kuhu olid peale kantud kõigi soovid. Käsitletud külad koos 
lahkmejoontega on kantud Vormsi valla üldplaneeringu kaardile. 

2.4.3.1.  Hullo 

Hullos oli 1934.aasta rahvaloenduse järgi 14 talu, kogu külas koos Håkabackaniga 41 
perekonda 176 inimesega. Neist lahkus 1943/44.aastal 147. 2002.aasta suvel on Hullo 
keskasula 125 elanikuga saare suurim küla. 

Hullo paikneb ühel Vormsit loode-kagu suunas läbival oosil, seega võrdlemisi kõrges 
paigas. Elu hakkas selles asulas jõudsalt arenema tänu soodsatele looduslikele 
tingimustele ning paiknemisele sadama lähedal ja teede ristumiskohas. Saare 
keskuseks oli Hullo juba selle sajandi alguses eestirootslastel. Hullos on vallamaja, 
postiasutus, 2 kauplust, kasutuseta ja lagunev meierei, seiskunud pagaritöökoda, 
pansionaat, töötav Vormsi EELK Vormsi Püha Olavi kirik ja lagunev Vene õigeusu 
kirik. Varem koosnes küla kahest poolest, talurahva ja suvitajate omast. Enamikus 
suvilais elati ka talvel. Suvituskohana oli Hullo kuulus nii eestlaste kui rootslaste 
hulgas. 

Eelmise sajandi algul tegutsesid saarel aiandusteadlane Jaan Spuhl Rotalia ja Cyrillus 
Kreegi isa Konstantin Kreek, kes oli Vormsis kooliõpetaja. Mõlemad mehed on 
maetud saarele ning nende hauad on säilinud koolimaja taga, vanal vene õigeusu 
koguduse kalmistul. 

Rälby suunast lähenedes jääb asula piirile rahvamaja, mis asub endises karskusseltsi 
1938. aasta ehitatud hoones. Rahvamaja vastas algab kõrgete mändide vahel metsatee, 
mis viib Parunikivi nimelise rändrahnu juurde. Kivi seostub Vormsi viimase 
Stackelbergide suguvõsast paruniga, kes armastas siin puhkamas käia. Vana paruni 
pojad lasksid isa mälestuseks kivisse kirja raiuda.. 

Hullo külas Borrby-Rälby-Kärrslätti tee ristil on Pühale Olavile pühitsetud Vormsi 
kirik. Kui Vormsi tihedamini asustati, siirdus saare keskus Håkabackani (haka – 
konks, backan – küngas, seega Konksumägi) nõlvadele, kus leidus looduslik sadam 
nii suurematele laevadele kui ka kaluripaatidele. Sinna, pärimuse järgi esimese 
viikingi Ormi maja alusele, ehitati kabel, mis sai kiriku aluseks. Maapinna tõusuga 
kujunes uueks keskuseks Hullo kirikust kagus, kus oli sügavam sadam ja paremad 
põllumaad. Kirik ennistati ja taaspühitseti 1990.aastal. Kirikust kagusse jäävad 
pastoraadi varemed ning mälestuskivi L.J.Österblomile. 1929 püstitati kirikaia 
lähedusse Vabadussõja mälestusmärk, mis ilmselt tänu rootsikeelsetele kirjadele püsis 
oma kohal ka nõukogude ajal. Samas lähedal on ka kiviaiaga ümbritsetud kalmistu, 
kus asub maailma suurim rõngas- ehk ratasristide kogu. 

Håkabackanil paikneb Vormsi Püha Olavi kogudusele kuuluv endine haiglahoone, 
mille ühes osas tegutseb ambulatoorium ja velskripunkt, teises osas hooldekodu. 
Hoones tegeleb MTÜ Ellav vanurite ja puudega inimeste abistamisega.  

Hullo ja Suuremõisa küla piirile jääb Vormsi suurim järv – Prästviik. Tänapäeval on 
kunagisest mereosast järel jätkuvalt kinnikasvav roostike ala. Järve põhjakaldal 
avaneb arvukalt allikaid, millest suurim on kaitsealune  Suurallikas ja allikatest tuntud 
ka Raviallikas. Järvest Hullo laheni juhatab saare ainus jõgi – Prästviigi oja (Vae). 

Hullo lahte jääb Väinamere üks suuremaid siiakoelmualasid. Lahe kirderannikul asub 
survelise põhjaveega rannaniit – Natura 2000 ettepanekus määratletud elupaik, mis on 
kaitsealuste   koldja selaginelli ja mitmete orhideeliikide kasvualaks. 
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2.4.3.1.1.  Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta 

Sven Söderblom on teinud järgmise ettepaneku: 

Hullos on vaja maad suvila ehitamiseks. Hullo lahe ümbrus sobib väga hästi suvila 
kruntideks. Kui nüüd umbes pool lahe piirkonda on looduskaitse all, siis peaks 
ülejäänud osa minema kasutamiseks. Minu ettepanek on planeerida see osa suvilate 
ehitamiseks. 

Planeeringu koostaja kommentaar: Hullo küla piires ei jää rannik maastikukaitseala 
piiresse, küll on lubjarikkad allikasood ja -niidud oma rikkaliku taimestikuga 
määratletud Natura 2000 elupaigana. 

2.4.3.2.  Sviby 

Praamiga saarele tulija astub Vormsile Sviby sadamas.  

Svibys oli 1934.aastal 61 perekonda 352 elanikuga, neist 68 eestlast, s.o 24 rootsi ja 
10 eesti peret. Rootsi suundus umbes 280 inimest. 2002.aasta suvel on külas 40 
elanikku. 

Sviby küla nimi tuleb sõnast svidja — põletama, alet tegema. Seega on tegemist 
alekülaga. Arvatakse, et küla algasukad tulnud Rootsi keskosast Svealandist, ka sellest 
võib tuleneda elupaiga nimi. Küla on oma olemasolu jooksul kaks korda põlenud. 
1825. aasta lõõmas tuli kogu asulas ja 1932. aasta heinaajal hävitas idaosa. Algselt oli 
praeguse sadama kohal küla kalasadam. Ühendus mandriga toimus teiste sadamate 
kaudu. Sviby sadamamuul on ehitatud pärast 1932. a. Sviby küla tulekahju 
hädaabitööde korras. Enamik vähestest eestlastest saarel elas just siin. 

Sviby mäge olevat enne sõda trooninud kaks tuulikut. 

Sviby küla Pearse tallu rajatakse Vormsi kodukandiühingu eestvõtmisel talumuuseum. 
Laurase talus küpsetab perenaine Vormsi sepikut ja hapuleiba, mida on võimalik 
talupoest osta. 

Sadama lähedalt viib Rumposse ligi 3 km pikkune matkarada. Sviby ja Hullo laht 
koos vahelduva rannikualaga on määratletud rahvusvahelise tähtsusega linnualana. 

2.4.3.2.1.  Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta 

Üldplaneeringu esmase kaardi kohta on avaldanud seisukoha Sviby Külaühing 
(arvamused koondanud Algot Slät) ning otsustas oma koosolekul 29.04.2002 ette 
panna järgmist: 

Vajalik on kajastada üldplaneeringu kaardil ka väiksemaid teid, mis on vajalik 
kinnistutele pääsemiseks. 

Teeme ettepaneku, et Nätebackan näidatakse väikelaevade sadamana. 

Oleme sama meelt, et Sviby mäge tuleb hoida kasutamise eest. 

Parunikivi on kaardil näidatud vales külas, kivi ei ole Svibys 

Oleme neutraalsed uue arenguettepaneku suhtes, millega ala lääne pool Sviby mäe ja 
sadama vahelist teed ning Båtsar skåtani ja Hoitnäse suunas on märgitud puhkealana. 

Planeeringu koostaja kommentaar: Sviby küla maale jääb Skärestain, kaitsealune 
rändrahn 
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2.4.3.3.  Rumpo 

1934.aastal oli Rumpos 20 majapidamist 110 inimesega. Rootsi läks 87 elanikku.  
2002.aasta suvel elas külas 22 elanikku. 

Rumpo on ajalooline rannaküla. Rumpo küla oli 1613. aastal veel Rumpoby, mis sai 
nime asukoha järgi Rumpnäse tipul. Poolsaare mehed olid agarad kala- ja 
laevamehed. Kaubeldi ka vääriskalaga. Rumpo ja Hullo küla piirile oli ehitatud 
hollandi veski. Praegu on külas mitmeid korrastatud hooneid, enamasti suvemajad, 
kuid ka puhkemaju: Norrenda puhkemaja ja Rumpo Mäe talu. Siin on ka Vormsi 
Ennu arboreetum, mis on kantud väärtuslike istanduste nimistusse. Kadastikus on 
telkimispaik ja rannas supluskoht. Erineva tiheduse ja vanusega kadastikega Rumpo 
poolsaar on Eestis ainulaadsete ning haruldaste tundrailmeliste samblikukoosluste 
kasvuala. Ala on kaitse all Vormsi maastikukaitseala Rumpo sihtkaitse- ja  
piiranguvööndina. Et säilitada samblike kasvualasid, tehakse kadastikus raiet. Talvel 
rannast varutud roost, teeb Rumpo Mäe talu peremees rookatuseid. Rannaalade 
hooldamiseks toodi Mäe talu kadakasele karjamaale 2000.a šoti mägiveised.  Laidudel 
ja poolsaarel karjatatakse lambaid. Hullo lahe laiud on arvukate rannikulindude 
pesitsusalaks.  Külast poolsaare tippu viib 3 km pikkune matkarada.  Rumpos asub 
Vormsi maastikukaitseala Rumpo teabekeskus, mida haldab Silma looduskaitseala 
administratsioon. 

Asko Pohla tegi 26.07.2002 järgmise ettepaneku: 

1. Märkida kaardile ehitusalad, kuhu on põhimõtteliselt võimalik välja anda 
ehitusluba, samuti ehituskeelualad. Ehituskeeluala peaks hõlmama kõiki 
looduskaitsealade sihtkaitsevööndeid (vastavalt kehtivale seadusele) 

2. Kui maastikukaitsealal Rumpo poolsaarel nähakse ette perspektiivne ehitusala 
maastikukaitseala piiranguvööndis, siis mitte lubada püstitada ehitisi üksteisele 
lähemale kui 150 m, maksimaalselt 1-korruselisi ning elektriliinid ja sideliinid 
lubada rajada ainult maa-alused. Samuti mitte vähendada 200 m ehituskeeluala 
rannajoonest. 

3. Mitte lubada perspektiivset ehitusala Rumpo poolsaarel maastikukaitseala 
sihtkaitsevööndis ja kogu maastikukaitseala linnukaitsealal (soovitav ka 
piiranguvööndis). 

4. Näha ette perspektiivsed ehitusalad eelkõige ainult olemasolevate külade piirides, 
kuna külades on piisavalt vanade ehitiste vundamente ja vaba maad. Sellega saab 
ära hoida inimtegevuse kasvu seni asustamata aladel, mis aitaks säilitada Vormsi 
saarele omast puutumata loodust. 

Elin Adele Dahlström, Katarina Andersson, Maria Tammgren, Kurt Anders 
Tammgren, Edvin Enkel, Inga-Britt Rönnerstedt, Rune Jacobsson, Ester Marja 
Lindström, Gertrud Vidgren, Sigrid Alice Hellmann volitatud esindaja vandeadvokaat 
Liina Linsi esitas 02.10.2002 järgmise ettepaneku: 

Arvesse võttes: 

• Vabariigi    Valitsuse    01.08.2000.a.    määrusega    nr    264    kehtestatud    
Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirjas (edaspidi: "Kaitse-eeskiri") fikseeritut; 

• Vormsi valla ja Rumpo ühistalu maaüksuse osas tagastamise õigustatud 
subjektideks tunnistatud isikute ja nende pärijate vahel 30.06.2000.a. sõlmitud 
kokkulepet, mille kohaselt vald kohustus tegema õigustatud subjektidega 
koostööd õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel, kompenseerimisel, 
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ümberkruntimisel selliselt, et õigustatud subjektid omandaksid võimaluse 
tagastatavast maast kokkuleppega kindlaksmääratud alale ehitiste püstitamiseks, 
sh harrastusmeresõitjate teenindamiseks vajaliku sadama rajamiseks; 

• Rumpo sumbküla territooriumil erinevalt teistest Vormsi valla sumbküladest 
puudub vaba ala elamute rajamiseks; 

esitame siinkohal omapoolsed ettepanekud Vormsi Valla üldplaneeringu osas, 
millised puudutavad Rumpo küla. 

1. Lubada Rumpo sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul ehitiste 
rajamist kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks. 

Eelnimetatud ettepanek on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 01.08.2000.a. määrusega 
nr 264 kehtestatud Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja § 11 lg 5 p. 6-ga. 
Üldplaneeringuga ei ole võimalik muuta kehtestatud Kaitse-eeskirjast tulenevaid 
nõudeid. Üldplaneeringus tuleb arvestada kehtestatud Kaitse-eeskirjast tulenevaid 
nõudeid (planeerinus- ja ehitusseaduse § 8 lg 4 p.11). 

2. Lubada Rumpo piiranguvööndis kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul 
muuhulgas uute ehitiste püstitamist, teede, õhuliinide ja muude 
kommunikatsioonide rajamist. 

Eelnimetatud ettepanek vastab Kaitse-eeskirja §-le 15 lg 2 p.-le l ja 2. 

3. Arvesse võttes kaitse-eeskirjast tulenevaid nõudeid ja kitsendusi, lugeda 
perspektiivseks elamuehituse alaks Rumpo ühistalu maaüksuse osas tagastamise 
õigustatud subjektideks tunnistatud isikutele ja nende pärijatele vastavalt 
03.12.2001.a. allkirjastatud piiriprotokollile tagastatavast maa-alast käesolevale 
ettepanekule lisatud plaanil punase joonega tähistatud ala. 

Eelnimetatud ettepanek on kooskõlas Vormsi valla ja Rumpo ühistalu maaüksuse 
osas tagastamise õigustatud subjektideks tunnistatud isikute ja nende pärijate 
vahel 30.06.2000.a. sõlmitud Kokkuleppega. 

Planeeringu koostaja kommentaar: Üldplaneeringus Vormsi saarele uusi kompaktse 
hoonestusega alasid ja perspektiivseid ehitusalasid väljapoole sumbkülasid ei ole 
kavandatud. Samas ei välista selline määratlus teatud tingimuste täitmisel 
ehitustegevust väljaspool sumbkülasid. Käesoleva seletuskirja osas 4.5 on kirjeldatud 
detailplaneeringute koostamise põhimõtted Vormsi vallas. Selle kohaselt on 
kõnealune ala III prioriteetsusega. Sihtotstarbe muutmiseks ning antud asukohas 
rannaalal ehitusõiguse saamiseks on detailplaneering kohustuslik. 

Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri (RT I 2000, 65, 424) sätestab, et “§ 11 (5) 
Sihtkaitsevööndis on kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul lubatud: 
[1), 2), 3), 4), 5)] 6) rajatiste rajamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala 
tarbeks.” Ehitusseadus § 2 määratleb: (1) Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt 
ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi. Ehitised jagunevad 
hooneteks ja rajatisteks. (2) Hoone on katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitis.” 
Seega ei ole üldplaneeringuga Vormsi Maastikukaitseala Rumpo sihtkaitsevööndisse 
kaitseala valitseja nõusolekul ehitiste rajamise lubamine võimalik, kuna kaitseala 
valitsejale pole Kaitse-eeskirjaga antud volitusi sihtkaitsevööndisse hoonete ehitamise 
lubamiseks. Üldplaneeringuga ei ole võimalik muuta seadustest tulenevaid nõudeid, 
mis on fikseeritud kehtestatud Kaitse-eeskirjas. 

Kaitse-eeskiri sätestab “§ 15 lg 2 Kaitseala valitseja nõusolekuta on piiranguvööndis 
keelatud 1) uute ehitiste püstitamine; 2) teede, õhuliinide ja muude 
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kommunikatsioonide rajamine”, millega on see võimalus kaitseala valitseja 
igakordsel nõusolekul antud. Üldplaneering on selles osas Kaitse-eeskirjaga 
kooskõlas. 

Vanderadvokaat Liina Linsi ettepanekule lisatud tagastatava maa-ala plaanil punase 
joonega tähistatud ala(d) puudutavad kahte konkreetset kohta. Mõlemad on III 
prioriteetsusega ning detailplaneeringu kohustusega. Esimene neist jääb väljapoole 
Vormsi Maastikukaitseala piire Hullo-Rumpo maantee ja mere vahele ning seal on 
üldplaneeringuga tehtud ettepanek ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamiseks. Juhul, 
kui keskkonnaminister annab selleks loa, jääb tulemusena maantee lähedusse 
ehituskeeluvööndiga katmata ala. Teist ala Rumpo piiranguvööndis ehituskeeluvööndi 
ulatus tervikuna ei kata. Ranna või ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamiseks 
maastikukaitsealal planeeringuline põhjendus puudub. 

2.4.3.4.  Suuremõisa (Storhoa) 

Magnushofis koos Kärre ja Tompo pisiküladega oli 1934.aastal 35 perekonda ja 187 
asukat, neist lahkus 176 inimest. Bussbyst (44 elanikku) ja Bynäsist (46) evakueeriti 
68 inimest. 2002.aasta suvel on Suuremõisas 37 elanikku. 

Suuremõisas asuvad 1604.a Magnus Brümmeri poolt rajatud Suuremõisa 
(Magnushofi) varemed. 1630-ndatel läks mõis De la Gardie perekonna valdusse, 
kellelt selle päris Aurora Königsmarck, kuulus ja mõjuvõimas naine Euroopas.  
18.sajandi keskpaigale järgnes arvukate kohtuprotsessidega ajalooperiood Vormsi 
rootsi vabade talupoegade ja mõisnik Stackelbergi vahel, kes eemaldati 19.sajandi 
keskel mõisa valitsemisest. 1894. aastal oli siin riigimõis ja aadlitütarlaste 
sanatoorium. Nüüdseks metsistunud  mõisaaed oli omal ajal  tuntud ja hästi 
kujundatud. Küla idaosa sanglepalodumets jääb Vormsi maastikukaitseala Prästviigi 
piiranguvööndisse. 

Suuremõisaga liidetud Bussby küla esimeses kirjapanekus, 1565. aastal koostatud 
vakuraamatus, on kirjas 31 talupoega ja 6 sulast. Külas oli 32 talu. See viitab asula 
jõukusele, 1606. aastal leiame veel Bussby nime ülestähendamist, aga 1628 esineb see 
viimast korda. Legend “Bussby pulm” räägib priiskava eluviisiga küla uppumisest. 

2.4.3.4.1.  Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta 

Üldplaneeringu esmase kaardi kohta on avaldanud seisukohta Storhoa Külaühing 2. 
mail 2002 (koondanud Axel Fällman) 

Rannakaitsetsoon. Koosolek soovib, et rannakaitsetsooni vähendataks pakutud 200 
meetrilt 100 meetrini, järgides samal ajal 2 m tasemejoont. 

Teed. Koosolek soovib et kõigi kinnistute juurde viiks teed, mis oleksid sõidetavad 
aasta ringi igasugustele sõidukitele. Teede rajamine peaks toimuma suurima hoolega, 
kinnistuid võimalikult vähe vähendades ning seniseid teid võimalikult suurel määral 
kasutades. Tahame, et kaardil märgitud teelõik suletaks ja selle asemel kasutataks 
idapoolset teed, mis samuti kinnistuteni viib. Ühe maaomaniku eriarvamus. Kinnistu 
90701:002:0733 Linde omanik Sigrid Carlström ei luba oma kinnistule teed rajada. 

Planeeringu koostaja kommentaar: Teede rajamine kinnistu juurde juhul, kui 
vastavaid servituute ei ole katastriplaanile kantud, on maaomanike endi kokkuleppe 
küsimus. 

Servituut. Koosolek soovib, et teede ja samuti võimalike elektri- ja veetrasside osas 
lahendataks servituudid neid puudutavate kinnistute kohta. 
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Millised on võimalikud ehituskitsendused? 

Kuidas korraldatakse jahi- ja kalapüügiõigus? 

2.4.3.5.  Förby 

Förby (Eesküla) oli kunagi rahvarohke 34 talu ja 195 inimesega küla, kus 20.sajandi 
algul tuli külakoolile kõrvalklasse luua. 1943/44.aastal lahkus külast 152 inimest. 
Täna elab külas 3 inimest. Förby ja Bussby vahel küla all asus enne viimast sõda 
Vormsi suurim sadam. Siitkaudu viidi Inglismaale propse, kartuleid Rootsi ja õunu 
Soome. Hobustega sõideti kaubaga mereranda ja paat viis lasti laevale. 

Förbyst viib metsatee saare keskosa poole Fällarnasse. Metsatee ääres kuusemetsa all 
asub Huitberge korallriff, Pirgu lademe lubjakivipaljand, 2,5 m kõrgune põhja-
lõunasuunaline piklik paekühm, mille on vorminud mandrijää.  

Siinne Suuremõisa mets on saare suurim riigimetsa massiiv. 

Piki rannikut läbib küla tähistatud Lääne-Vormsi jalgrattarada. 

2.4.3.5.1.  Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta 

Üldplaneeringu esmase kaardi kohta on avaldanud seisukoha Förby külaühing 
8.05.2002 Tulemused koondas Elvine Smedberg. 

Me ei saa aktsepteerida välja pakutud tiheasustust. Me ei saa aktsepteerida punase 
ruudustikuga markeeritud ala, mida saaks tihedalt asustada kämpingute või 
majagruppidega.  

Peaks kehtima nõue, et igasuguse grupiviisilise ehituse lubade asjus peaks küsima 
küla kõigilt teistelt maaomanikelt nõusoleku. 

Meie püüdlus on hoida loodust nii palju, kui võimalik. Me tahame säilitada praegust 
rikkalikku linnustikku ja imelist taimestikku. Rannalähedastele maadele kehtestatud 
kõrged hinnad võivad kaasa aidata sellele, et omanikud oma maa ära müüvad ja neid 
maid seejärel ekspluateerima hakatakse. Seepärast pakume, et asustamata ranna-alad 
rannaniitudega, mida võib võrrelda looduskaitsealadega, jäetaks maksustamata. Neil 
juhtudel, kus üldplaneeringut kasutatakse muidu ehitamiseks sobivale maale ehitamise 
takistamiseks, peaks sellised maad maksust vabastama. Alternatiivina võiks riik või 
vald sellised maa-alad välja osta. 

Kinnistuomanike õigused Holmenil, kruntidel (karjamaa Förby ja Holmeni vahel) ja 
karjamaal Förby ja Saxby vahel tuleb piirata maksimaalselt kahe suvila ehitamisega.  

Mis puudutab küla ennast, tuleb arvesse võtta endine asustus ja vanad alusmüürid. 
Majad peavad ka arhitektooniliselt sobivad olema ja ekstreemseid vorme ei tohi 
lubada. Külatänavat laiemaks teha ei tohi, sest siis kaotab küla oma iseloomu. 

Olemasolevad teed tuleks nii korda teha, et see ei teeks oma maade kasutamisele 
lisatakistusi. Selgeks tuleb teha, kes teed korrastab ja kes selle eest maksab. 
Olemasolevad üksikhuvide väiketeed ja rajad tuleb asjassepuutuvail endil lahti ja 
korras hoida. Tee Saxby ja Förby tuletornide vahel peaks jääma jalgrattateeks, aga 
seda tuleb kohati parandada, sama käib Förby ja Bussby vahelise tee kohta. Väikesed 
teed üksikute kinnistute juurde oleme proovinud lisatud kaardil ära märkida. Förby 
külas randa pääsemise eelduseks on, et krunt nr. 25 oleks ühiskasutusmaa ning et 
korda tehtaks tee küla põhjaosas, mis varem randa viis. Selle tee nimi on 
Kålgårdsgatan (Kapsamaatänav). 
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Et võimaldada ehitamist rannalähedastele kruntidele, pakume rannakaitsetsooni 
vähendamist 100 meetrini. Üldiselt peaks ehitusloa andmise aluseks olema 
ehituspaiga sobivus ja ehitatava objekti vorm. Lisame kaardi, kus iga punane rist 
tähistab ühte ”peahoonet”. Meil olemas oleva väikese kaardi põhjal on kaugust 
veepiirini raske otsustada ja maapind on kohati väga soine, aga seal, kus võimalik, 
peaks 100 meetri reegel kehtima. 

Kavandatud 20 meetri laiust üldkasutusala piki randa tuleks topograafiat arvestades 
laiendada. Mitmes paigas on seal taimestiku ja vesise maa tõttu võimatu liikuda. 
Rannaäärsete maade omanikud peaksid olema teadlikud, et 20 meetri laiune riba piki 
randa on ühiskasutusmaa ning seetõttu ei tohi sinna pääsu takistada. 

Vanad kiviaiad, mis mitmes paigas säilinud on, tuleks kaitse alla võtta, samuti vana 
kindlustus-ehitus Kordon, mis asub rannas küla lõunaservas.  

Joogiveevarud võivad samuti probleemiks saada. Kuivadel suvedel jäid meil pinnase-
kaevud tühjaks. Seetõttu tuleb küsitavaks pidada, kas veekäimlate rajamist saab 
lubada. 

2.4.3.6.  Fällarna 

Fällarnas elas 1934. aastal 11 perekonda 72 inimesega. Rootsi suundus 57 elanikku. 
2002.aasta suvel elab külas 5 inimest. 

Fällarna on teistest hiljem asutatud küla, dokumentides alles l700. Küla asub saare 
keskel, sellest ka varasem pilanimi Äggolan (munakollane).  

Saarel tegutsenud tuntud aiandusteadlane Jaan Spuhl Rotalia õpetas vormsilasi puid 
pookima ja silmama. Tema aiast, mis asus Fällarnas, said vormsilased 
istutusmaterjali, muuhulgas ka aastaid hiljem Eestis tähelepanu äratanud rootsi 
õunasorti  Åkerö. Vormsi küladele on iseloomulik viljapuude, eriti kirsi- ja 
ploomipuude rohkus, pirnipuu oli sageli majapuuks. 

2.4.3.7.  Saxby 

Saxbys oli 26 talu 121 elanikuga. Siit läks Rootsi 97 inimest. 2002.aasta suvel on 
külas 6 elanikku. 

Ka selle küla elanikud saabunud ligikaudu samast, kust Kärrslätti omad – Soomest 
Borgå (Porvoo) linna lähedalt Saksala-nimelisest paigast. Saxby tuntud malmtuletorn 
on ehitatud 1864. aastal. Kivistel põldudel Saxbys kasvatati palju kartulit, mida 
laevamehed müüsid Soome ja Rootsi. Siin, nagu ka mujal saarel, paiknes hulganisti 
pukktuulikuid. 

Saxby rand paepaljandi ja pikalt saare siseossa ulatuvate klibuvallidega pakub nii 
maastikulist silmailu kui geoloogilist teaduslikku avastamisrõõmu. Saxby tuletorni 
juures rannas on jälgitav, kuidas meri randa lõhub,  klibuvallidel võib jälgida 
taimestiku kujunemisjärke.  Saxby pangal  avanev Vormsi lademe lubjakivi sisaldab 
rikkalikult kivistisi. Alal, kus lubjakivi on  maapinnale väga lähedal ja lubjarikas 
mullakiht selle peal vaid paarikümne sentimeetri paksune, on kujunenud loopealsed. 
Looniidud on kasvukohaks käpalistele. Omal ajal olid Saxby küla ümber ulatuslikud 
puisniidualad, millest osa Lagesa talu maadel on tänaseks taastatud. Saxby rannik  on 
kaitse all Vormsi maastikukaitseala Saxby piiranguvööndina. 

MTÜ Saxby küla juhatuse liige H. Timusk esitas 18.10.2002 üldplaneeringu 
koostajatele MTÜ Saxby küla järgmised ettepanekud: 
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1. Moodustada töörühm, koostada programm uute elanike - perede 
integreerimiseks Vormsile, 

2. Kasutada sellelaadseid kogemusi lähiriikidest – Soome, Rootsi, Norra, Island 
3. Kaasata selle projekti väljatöötamiseks ka välisriikide eksperte ja toetus fonde 
4. 20 perekonda (100 inimest) oleks minimaalne arv selle programmi 

realiseerimiseks 
5. Paremaks integreerimiseks hajutada 2-1 perekonda igasse suuremasse külasse 
6. Vormsi maaja metsaomanikega sõlmida lepingud tagamaks maa ja metsade 

kasutamise koos pikaajalise väljaostmisega 
7. Kaasata Eesti kõigi lähiriikide saarte kogemused mahepõllumajanduse, 

kalanduse, käsitöö, metsanduse, turismi, loodushoiu jne kasutamiseks 
Vormsil. 

8. Luua Eesti saarte toimetuleku tuleviku programm mille kogemusi saaksid 
kasutada kõik Eesti saared 

Planeeringu koostaja kommentaar: Vormsi üldplaneeringu koostajad tervitavad 
esitatud ettepanekuid ning soovitavad neid arvestada üldplaneeringu rakendamisel. 
Suurem osa ettepanekutest väljuvad üldplaneeringu pädevuspiiridest, mistõttu 
ettepanekud on 21.10.2002 vahendatud Vormsi Vallavalitsusse. 

2.4.3.8.  Kersleti (Kärrslätt) 

Kersleti külas oli 49 perekonda 292 elanikuga, neist lahkus 239. 2002.aasta suvel elab 
külas 11 inimest. 

Kärrslätt on saare vanemaid külasid. Kärslätti elanikud tulid Soomest, arvatavasti  
Kyrkslätti (Kirkkonummi) linna ümbrusest ning ehitasid saabudes küla juurde kabeli. 
Kohta, kus see asus, nimetatakse Kapolbackaniks 18.sajandi esimesel poolel (1730-
40) on keegi doktor Roman katsetanud siin päikese abil mereveest soola aurutada, 
kuid tulemused olid kehvad. Tunnistuseks on jäänud kohanimed Doktorskrobba mere 
ääres ja talu Salt-Pears. Külas oli saare suurim palvemaja. Enne II Maailmasõda oli 
külas 6-klassiline kool. 

Tänapäeval saab viljapuude istikuid osta ja head aiandusalast nõuannet Kersleti küla 
Stoase talu peremehe puukoolist. Saare lääneosa viljakamatel muldadel on hästi 
kasvanud rukis ja kartul. Kahjuks meenutavad varasemalt saare maastikupildile 
iseloomulikke põlluteede äärseid kiviaedu 1980ndatel aastatel nõukogudeaegsete 
maaparandustööde käigus kokkulükatud kivihunnikud. 

2.4.3.8.1.  Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta 

Üldplaneeringu esmase kaardi kohta on avaldanud seisukoha Kärrsläti Külaühing 
(arvamused koondanud Ingvar Lindkvist) ning otsustas oma koosolekul 21.04.2002 
ette panna järgmist: 

Vormsist lahkumise ajal oli Kärrsläti külas terve rida ühiskasutuses olevaid maid, 
millel on külaühingu arvates ajalooline ja praktiline väärtus, mistõttu neid peaks 
säilitama ja ka üldplaneeringu kaartidel ära märkima. Lisatud kaardiskitsil on är 
toodud järgmised neist: A. Kjusnäset (tõlkes ’Laevanina’); B. Nätgården (nät ’võrk’, 
gård ’talu, aed’, seega siis ’võrguaed’); C. Näset (nina, neem); D. Doktorsviken 
(”Doktorskrobba”) (Doktori laht); E. Lubjapõletamise koht; F. Liiva ja savi võtmise 
paik. Nimetatud kohtade kaitseregulatsioon on jäetud külaelanike otsustada. 
Üldplaneering soovitab ajalooliste paikade märgistamist ning nende säilitamist ja 
kasutamist ühishuvides külakogukonna ja maaomanike kokkuleppel. 
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Tähtis ühiskasutusala oli Kålgården (’kapsaaed’) küla keskel. See oli 
kolmnurgakujuline plats, kus kasvatati küla juurvilja, aga see oli ka külaelanike 
kogunemispaik ja sotsiaalse suhtlemise koht. 

Külaühing nõuab ka, et erilised ajaloolised paigad säilitataks ja märgistataks, nii et 
praegune ja tulevased põlved saaksid teadmisi küla ajaloost. Lisatud kaardil on 
märgitud: 

1. Kiviaiad kahel pool teed külast Kabelimäele. 
2. Kabelimägi lubja- ja tõrvapõletusjälgedega ning haudadega idanõlval. 
3. Näset (maanina) tsaariaegse päästejaama jäänustega. 
4. Soolalaht tsaariaegsete mereveest soola aurutamise jälgedega. 

Üldplaneeringule lisatud kaardil ei jälgi külapiir adekvaatselt endist küla maaomandit. 
Näiteks on Vainola maatüki piirid muutnud põhjapoolset Borrby ja Kärrsläti vahelist 
piiri. 

Ilmar Koppelmaa on teinud kirjaliku ettepaneku Kerslinina lautrikoha taastamise 
kohta. Ettepanekuga on planeeringus arvestatud. 

2.4.3.9.  Borrby 

Borrby on olnud ajalooliselt saare suurim küla. Borrbys oli 1934. aastal 57 perekonda 
kokku 335 elanikuga. Rootsi suundus 328 inimest. 2002.aasta suvel elab külas 4 
inimest. 

Asunikud arvatakse olevat siia rännanud Soomest Porvoo (Borga) linna lähistelt. Siin 
asub mitu rändrahnu ja kõrgem küngas — Dombackan, mille nimi viitab 
kohtupidamisele. Külas asub vana paemurd. Omal ajal põletati siin lupja, mis on 
olnud vahetuskaubaks isegi soolale.   

Külast idas metsas, kuhu läheb põldudevaheline rada, asub saare üks suurimaid 
kaitsealuseid rändrahne Smen e. sepakivi. 

2.4.3.9.1.  Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta 

Üldplaneeringu esmase kaardi kohta on avaldanud seisukoha Borrby külaühing 
kogunes 7.05.2002 Koosolekule oli tulnud 31 inimest 20 talust, tulemused koondas 
Britta Rosenquist. 

Kaardil ette pandud tiheasustusala paigutus ei sobi pinnasetingimuste tõttu ala 
loodeosas. Paik on vana paekivimurd süvenditega, mis tugevate kevadiste suladega 
veega täituvad. Paekivipinnas ilma katva mullakihita välistab roheluse rajamise, kui ei 
võeta ette ulatuslikke mullatöid. Selle asemel pakume, et tiheasustusala paigutataks 
endisele karjamaale põhjapoolse ranna-ala lähedal, mis praegu on kadakatesse 
kasvanud. Sel moel saaks hoida algsest külast avanevat vaba vaadet merele.  

Vaevalt näeb üle majade paremat vaadet kui üle metsa. See ei ole veenvaks 
põhjenduseks 200 m ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 

Borrby külasse ei vii üldkasutatavat teed mõistliku teehooldusega. Selle olemasolu on 
eelduseks, et küla saaks bussiühendusse lülitada. Borrby tee võiks muutuda riigiteeks. 

Rannakaitseala. Valla pakutud 200 m kaitsetsoon jäägu kehtima. Arvestada tuleb 
randade rikast linnustikku ja tundlikku taimestikku. 

Järgmised paigad tuleks säilitada ja varustada nende ajalugu kirjeldavate tähistega: 

1. Dombacken (koos 14 tuuleveski jäänustega) 
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2. Palvemaja (seal on praegu kettidega piiratud vanast korstnajalast monument. On ka 
mälestustahvel). 
3. Smen, saare suurim rändrahn 
4. Masinahoone küla edelaosas, kus oli küla rehepeksumasin 
5. Nõukogudeaegne vahitorn 
6. Läänemadalik. Väga unikaalne maa-ala rikkaliku linnustikuga. 
7. Kabelimägi lubja- ja tõrvapõletamise jälgedega. Väga ammusel ajal oli siin kabel ja 
surnuaed. 
8. Kõrge küngas Hullo poole viiva tee ääres, saare kõrgeim punkt. 
9. Külas on mitmeid ilusaid maakivimüüre, endiste lautade ja tallide jäänuseid, mis 
oleksid väärt alalhoidmist. 

Üldplaneeringukavas pole sõnagi sellest, kuidas kavatsetakse lahendada väljapakutud 
tiheasustusala joogi- ja heitveeküsimused. Piirkond on tuntud oma veepuuduse tõttu 
kuivadel suvedel. 

Planeeringu koostaja kommentaar: Kadastik on määratletav Natura 2000 
elupaigana. 

Hr Teet Vainola on teinud ettepaneku kanda Vormsi valla üldplaneeringusse Östery 
talu kämpingute ala. 

Planeeringu koostaja kommentaar: Üldplaneeringus Vormsi saarele uusi kompaktse 
hoonestusega alasid väljapoole sumbkülasid ei ole kavandatud. Ala on III 
prioriteetsusega. Sihtotstarbe muutmiseks ning antud asukohas rannikualal 
ehitusõiguse saamiseks on detailplaneering kohustuslik. Ranna või ehituskeeluvööndi 
ulatuse vähendamiseks üldine planeeringuline põhjendus puudub. 

2.4.3.10.  Rälby 

Rälby 25 perekonna ja 152 elaniku hulgast lahkus 1944.aastal 143 elanikku. 
2002.aasta suvel elab külas 25 inimest. 

1632. aastal nimetati seda küla Rewalbyks (Reval?). Rälby on üks Vormsile 
ajalooliselt omastest sumbküladest, millele on iseloomulik omapärane teedevõrk, küla 
keskel paiknev külaväljak, talude paiknemine põllumassiivi servaalal või väiksemate 
põldude keskel. Rälbyt peeti kunagi Vormsi uhkeimaks külaks. Jõukuse tõid siia 
kalandus ja laevandus. Seltskondlik elu oli koondunud palvemaja ümber ega 
puudunud ka oma laulu- ja keelpilliansambel. 

Rälby raba vajab kaitset nii ulatusliku veereservuaari kui ka rabakoosluste säilitamise 
seisukohalt. Ala on elupaigaks kaitsealustele linnu- ja taimeliikidele ning on kaitse all 
Vormsi maastikukaitseala Rälby sihtkaitsevööndina.  

Küla servas asusid tuulikud. Külas asuv Erjase talu on tüüpiline vana Vormsi-rootsi 
suurtalu, kus on säilinud vanad hooned ning taluplaneering – õu ja karjaaed. Vormsi 
talus oli elumaja ehitatud kõrvalhoonetest lahus, värvitud sageli kollaseks või 
punaseks. 

2.4.3.10.1.  Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta 

Üldplaneeringu esmase kaardi kohta on avaldanud seisukohta Rälby-Diby Külaühing 
26.04.2002 (arvamused koondanud Ingvar Wahlberg) 

Tuleviku ehitusalad: Meie arvates on ettepandud ehitusala on liiga suur ja toob kaasa 
suuri muudatusi saare iseloomus. Edaspidi ei peaks ehitus toimuma ridaküladena vaid 
paigutatama teede äärde vähema arvu kõrvalteedega. Kavandatav majade hulk teeb 

VORMSI VALLA ÜLDPLANEERING 2003 
Loodud: 02.05.02 AL Toimetatud: 22.04.03 14:02 Trükk: 22.04.03 14:00 Lk 49 

 



meid murelikuks ka joogiveevarude pärast. Liikluse tolmutekitamine läheb väga 
häirivaks. 

Rannakaitsetsoon: Seda peaks vähendama 100 meetrini seal, kus saab jälgida 2 m 
taset, mis sobib hästi näiteks Rälby Klubbale. Kunagi on külad asunud rannal, aga 
maatõusu tagajärjel jäänud merest kaugele. Rahvas elas peamiselt kalapüügist ja 
meresõidust ning mere lähedus külale on seetõttu saarel tüüpiline. 

Põldudele ja metsa viivad teed: Vajadus ja õigus maaomandi juurde viivate teede 
järele tuleb sätestada selles ulatuses, nagu see oli 1930-ndatel aastatel servituutidena 
teise maaomaniku suhtes juhul, kui vastavat asjaõigust ei ole kantud 
kinnistusraamatusse ega katastrikaartidele. See on hädavajalik näiteks metsa 
majandamiseks. Nende vajadus tuleb välja lisast, kus vajalikud teed on märgitud 
värvidega. 

Munitsipaalkasutusse jäävate maa-alade moodustamist taotletakse riigi omandis 
olevatest aladest ning need ei kuulu vabade maadena erastamisele. Juhtudel, kui on 
tegu omandireformi objektiga, peaks riik või omavalitsus vastavad maaomandid 
turuhinnaga välja ostma. Ka muud kasutuspiirangud tuleks kompenseerida 
turuväärtuse põhjal. 

Looduskaitsealad: Tundliku looduse ja loomastiku kaitse on hädavajalik. Ometi on 
meil kahtlusi kaitsealade suuruse ja ulatuse kohta, kui meil puudub täielik 
informatsioon, mida kaitstakse ning kas need kaitstavad alad on hädavajalikud. Kas 
need on juba moodustatud ja millistel tingimustel? Kui need toovad kaasa piiranguid, 
tuleks väiksemate piirangute korral maaomanik maamaksust vabastada, suuremate 
piirangute puhul peaks riik aga kaitseala selle omanikult turuhinnaga välja ostma. 

Planeeringu koostaja kommentaar: Üldplaneering kajastab 2000. aastal moodustatud 
Vormsi maastikukaitseala kehtivaid  piire, Natura-hoiualade kaitse korraldamisel 
küsitakse läbirääkimiste käigus täiendavalt maaomanike arvamust. 

2.4.3.11.  Diby 

Dibys elas 18 perekonda 116 inimesega. Rootsi asus elama 108 inimest. 2002.aasta 
suvel elab külas 15 inimest. 

Küla ümbruses on nimele vastavalt (di – muda, seega Mudaküla) soine maapind. 
Poolsaarel asuv madal roostunud Diby järv, suuruselt saare kolmas on sookurgede 
rändeaegseks peatuspaigaks. Suvel põuaga jääb veekogust järele vaid väike lomp, 
kuid  18.sajandil kasvatasid talumehed järves kokri. 

Diby kandi looduses on palju märkimisväärset. Samanimeline poolsaar on valdavalt 
kaetud sürja ja loometsaga ning on orhideede kasvualaks. Siin leidub valget tolmpead, 
kaunist kuldkinga, lubjarikkal karstiilmelise pinnasega  niidul  kasvab teiste liikide 
seas kärbesõis, muguljuur ja soohiilakas. Rannikuloigud on kaitsealuse juttselg 
kärnkonna e. kõre elupaigaks. Looduskaitseliselt väärtuslikud alad on määratletud 
Vormsi maastikukaitseala Diby piiranguvööndina. 

2.4.3.12.  Norrby 

Norrbys oli 18 talu 126 elanikuga, lahkus 93. 2002.aasta suvel elab külas 15 inimest. 

Norrby küla kuulus mõisale. Saare siseosa suunas läheb rannikukadastik üle tihedaks 
metsamassiiviks. Saare idaosale on iseloomulikud just niiskemad metsaalad – 
sanglepa ja kase lodumets.  
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Saare idaosa liivased põllud ei ole viljakad, küladele  andsid  teatava jõukuse kalandus 
ja laevandus. Siinsed elanikud olid saare agaramad kalurid, mitmed ka 
laevaomanikud. Nõukogude ajal tegutses Norrby, Diby ja Rälby külades 
kalurikolhoos “Põhjarannik”, mis 50ndatel aastate algul  oli üheks edukamaks 
ettevõtteks saarel. Norrby alumine ja ülemine tuletorn on ehitatud 1932.aastal. Norrby 
majakavahi Oskar Frieberg mälestuste läbi on kestnud Vormsi ajalugu.  

Norrby Mangese talu tamme-sanglepa puisniit on saarel pea ainuke, mis on olnud 
pidevalt hooldatud ja pakkunud möödujale silmailu. 

2.4.3.12.1.  Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta 

Üldplaneeringu esmase kaardi kohta on avaldanud seisukohta Norrby külaseltsi 
koosolek 8.05.2002 (arvamused koondanud Per-Arne Jönebring) 

Varasemad hooned, mis paiknesid Norrby küla südames ning ülejäänud hooned 
metsades ja küla äärepiirkonnas, peaksid olema uue arengu lähtekohaks. 

Jätkupidevus minevikuga peaks olema stimuleeritud soodsate võimalustega loa 
saamiseks eraldatud kohtadesse ehitamiseks. Elanikel, kes elasid külades enne sõda, 
oli palju arenguplaane ning nende järeltulijad soovivad hoida seda sidet mineviku, 
maa ja selle kultuuriga. Mitmed soovivad ehitada kinnistutele, kus varasemad plaanid 
olid katkenud. 

Väikehoonete, nagu paadikuuride ja väikeste varjualuste ehitamine võiks olla ranna 
ääres lubatud. Loa taotlemist selliste ehitiste rajamiseks peaks lihtsustama. 

Nõustume arengupiirkonnana ruutudega tähistatud aladega. Me ei oleks ka vastu, kui 
sellised alad jääksid üldplaanis tähistamata. 

Metsateed ja –rajad tuleks märkida kaardile vastavalt lisatud plaanile 1935-7. 

Sinise peene mustriga märgitud ala Norrby rannaluhal oleks sobiv sadamakoht 
väikelaevadele. Ka Söderby piiril on sinisega märgitud ala. Kuna see rand on maalt 
raskesti ligipääsetav, kahtleme selle sobivuses arendamiseks. 

Norrbackan’is tuleb kõrgepingeseadmed matta maasse. 

Kraavid tuleb kavandada ja hoida sellises korras, et kuivendus toimiks korralikult. See 
tuleb korraldada maaomanike keskel koostöös vallaga. Drenaaži suund tuleks kaardile 
märkida.  

Kaardile ei ole joonistatud teed soovitatud sadamakoha juurde Norrby külas. 
Seepärast teevad Söderby küla maaomanikud ettepaneku, et nimetatud tee 
planeeritaks Norrby küla maadele. Maa-ala vastu seda Norrby külas on osa Hansase 
talust ja selle pindala on niivõrd väikene, et tee planeerimine sellele vähendaks 
märgatavalt maaomandi suurust. 

Norrby sadamakohta võiks toetada ühe võimalusena perspektiivse kettpraami 
sadamakohana. Rasked ja suured veosed liiguksid ka edaspidi läbi Sviby sadama 

Göran Mäele on teinud ettepaneku Norrby külas asuvate Paljasmäe ja Haljasmäe 
kinnistutele ehituskeelu tsooni vähendamiseks 100 meetrile. 

Planeeringu koostaja kommentaar: Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku 
tegemine nimetatud kinnistute osas ei ole planeeringuliselt põhjendatav. 
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2.4.3.13.  Söderby 

Söderbys oli majapidamisi 18, elanikke 137, evakueeriti 107. 2002.aasta suvel elab 
külas 1 inimene. 

Söderby oli mõisale kuuluv asula. 1810. aasta paiku püüti siin soola toota. Mitmed 
kohanimedki on sellega seotud, näiteks Saltlagge (lagge- metsaveer) ja 
Soolakaevuvälu. Söderby külast pöörab Pikneri talu juurest ühendustee Hosby külla. 

Söderbys on viimane nõukogudeaegne maaparandusobjekt, mis vajab ülevaatamist ja 
vajadusel mõningal määral rekonstrueerimist. 

Söderby külas on vormsilase Maria Murmani kodu. Paljudel huvilistel on olnud 
võimalus näha tema käsitööd ning kuulata tsitre mängu ja vanu Vormsi laule. 

2.4.3.13.1.  Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta 

Üldplaneeringu esmase kaardi kohta on avaldanud seisukohta Söderby maaomanike 
koosolek Stockholmis 6.05.2002 (arvamused koondanud B. Dahl) ning Söderby talud 
Anders, Nilsas, Jobas, Jakas, Greisa, Marsas ja Hansase (arvamused koondanud Karin 
Alström) 

Valla maakasutusplaan on väga positiivne samm õiges suunas, et taastada, üles 
ehitada ja hallata seda eriti looduskaunist keskkonda, mis on seotud Vormsi ja tema 
rootsi päritoluga. Dokument on pikas perspektiivis väga väärtuslik. 

Oleme aru saanud, et ehitus võib vastavalt ehitusseadusele toimuda küla kruntidel või 
mujal, kus asustuseks sobivat maad leidub. Keskkonna inetumaks muutmist tuleb 
vältida ja elamute planeerimist kergendada. 

Et kõik ehitused võtaks arvesse algupärast miljööd ja kõrvalekaldumisi sellest ei 
lubataks. Lähiajal tuleks laiali saata informatsioon ehitusreeglite kohta, kus näiteks 
oleks nõutud minimaalne katusekalle 40º, kõrged raamitud aknad jms. Ka majade 
värvivaliku soovitused peaksid lähtuma algsest. Võiks koostada skitsid sobivate 
Vormsi-tüüpi elamute kohta, mida huvitatud saaksid oma ehituse kavandamisel 
kasutada. 

Varem ehitati palkidest ja seda tuleb soovitada ka nüüd. See lisaks saarele 
töövõimalusi, metsaomanikud saaksid seeläbi palkidest suuremat tulu, sobivad 
saeseadmed saaksid rohkem tööd, kasvaks metsatöö hulk, enam mehi õpiks 
palgitöövõtteid – need oleksid vaid mõned positiivsed tulemused. Pealegi on vajalikud 
masinad metsa- ja kaevetöödeks saarel olemas. 

200 m rannaehituskeeluala on hea reegel. Vältida tuleks ehitusi rannas, mis muudavad 
rannajoont. 

Me sooviksime, et tohiksime ehitada ka külast lõunasse (vt. kaarti). See on praegu 
märgitud põllumajandusmaana. Kaardil ette pandud (punasega märgitud) ehitusalad ei 
järgi järjepidevalt vana külastruktuuri. Osa talusid on punasega märgitud ja kuuluvad 
tulevasse ehitusalasse. Andersi, Hansase, Massase ja Jakase talud ei ole punasega 
märgitud. Meie oleme nende vanade, külastruktuuri kuulunud talude omanikud ja 
tahame loomulikult ehitada oma talu maadele, kus osa meist on ka elanud ja sündinud. 
Seepärast peab üldplaneeringus kirjalikult olema märgitud, et meil kui omanikel on 
õigus üldisi huve arvestades oma maale ehitada. 

Külast põhjas asuv maa-ala, mis on märgitud punaste ruutudega ja ette nähtud 
võimalikele tulevastele omanikele suvilaehituseks, ei ole seega kavandatud 
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kämpinguks või muuks äriotstarbel kasutatavaks maaks ning selle vastu ei ole meil 
midagi. Sooviksime aga laiendada ehituspiiri 50 m võrra.  

Vald peaks laskma koostada kuivendusplaani pinnavee ärajuhtimiseks Söderbyst, nii 
et maa-omanikud võiksid kraave planeerida. Sellekohase informatsiooni peaksid maa-
omanikud saama võimalikult kiiresti, kuna kraavid läbivad mitut kinnistut. 
Kuivendamine on vajalik, et hoida pinnase- ja puurkaevude vee kvaliteeti. Pealegi 
saab nõnda piirata võsastumist. Kuivendamine on eriti aktuaalne just Söderbys. 
Kuivendamine peaks toimuma hoolikalt, et mitte kahjustada puude juuri. 

Teed tuleb kandvuse saavutamiseks mõlemalt poolt kraavitada. Teekraavid tuleb 
ühendada kuivenduskraavidega, et pinnavesi ära juhtida. Teed tuleks katta siduva 
ainega. Ettepanekuid tuleb arvestada Söderbyt läbiva riigimaantee plaanitud 
remontimisel.  

Teed tuleks hoida kitsad, et säilitada keskkonda ning vähendada kiirust ja 
hooldusvajadust. Ära tuleks märkida möödumispaigad. Üldplaneeringus peaks ära 
märkima endise tee Andersi talusse (vt. kaardil punane joon) ning endise tee Hansase 
talu valduste juurde (kollane joon). Sissesõiduteed üksikutesse taludesse ei ole 
üldplaneeringu objekt 

Kaardile ei ole joonistatud teed soovitatud sadamakoha juurde Norrby külas. 
Seepärast teeme ettepaneku, et nimetatud tee planeeritaks Norrby küla maadele. 
(Maa-ala vastu seda on osa Hansase talust ja selle pindala on niivõrd väikene, et tee 
planeerimine sellele vähendaks märgatavalt maaomandi suurust). 

Vormsil tuleks kehtestada üldine kiirusepiirang 50 km/tunnis ning külades ja 
elumajade juures 30 km/tunnis või isegi 20 km/tunnis. Söderby keskkond küla läbiva 
puudealleega on meile eriti tähtis säilitada ja hoida ning seal ei tohiks ühtegi puud 
langetada.  

Kaablid ja transformaatorid tuleks ümber paigutada või kaevata maasse või teetrassi, 
et võimaldada elamuehitust soovitatud alal ning vähendada keskkonnamõju. 
Kõrvaldada tuleb magnetväli ja tulekahjuoht. See on eriti tähtis elamute planeerimisel 
küla põhjaosas. Me ei saa aktsepteerida mobiiltelefonimasti püstitamist meie 
territooriumile ilma meie nõusolekuta ja asjaliku dialoogita, kus kaalutakse riske ja 
keskkonnamõjusid. 

Seasaare tahaksime me kuulutada looduskaitsealaks tema eripärase looduse ja 
rikkaliku linnustiku, eriti laululuikede suure koloonia tõttu. 

Infrastruktuuri planeerimisel tuleb silmas pidada töövõimaluste arendamist ja 
keskkonnahoidu.  

Vaja on anda teabeabi, et ehituste käigus peetaks silmas ja säilitataks üldist 
keskkonda. Hullos (või/ja valla interneti kodulehel) tuleks rajada väikeettevõtluse 
infokeskus. See peaks puudutama ehitust, metsatöid, kruusahankimist, rohuniitmist, 
masinate rentimist, elektritöid, piirisihtide puhastamist, palkide sisseostu, autode ja 
masinate parandust, kaevude puurimist, kraavikaevamist, paadisildade ehitust, ehitiste 
valvet, turvaseadmete installeerimist, arhitektitöid.  Eriti vajalik on informatsioon 
kohalike tegijate ning pakkumiste vahendamine. Selle tegevuse tähtsus kasvab 
kolmanda põlvkonna osakaalu tõusmisega ja info koondamine annab võimaluse leida 
kiiresti vajaliku ja aktsepteeritava väikeettevõtte. Sellega kiireneb ehitustegevus 
oluliselt. Vajalik on sadama reklaamimine. 

Oleme vastu praamiühendusele Noarootsiga, kuna see kahjustab keskkonda. Jätkuvalt 
tuleb arendada Sviby sadamat jahisadamana, mis võiks vastu võtta külalisjahte. 
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Sadamasse võiks ehitada turismikeskus, mis pakuks külalistele tualeti, duši ja 
giiditeenust ja toetaks ka üksikult või bussiga saabunud turiste, üüriks jalgrattaid ja 
aerupaate, müüks kalapüügilube, üüriks välja telkimispaiku, juhataks majutuse ja 
söögipaikadesse, pakuks tõlgi võimalust, annaks loodusinformatsiooni, tutvustaks 
saarel kehtivaid reegleid ja piiranguid, lubatud sõidukiirust, informatsiooni saare 
päritolust, keskkonna eripärast -hoiust, ajaloost jne. Väljaüürimiseks võiks rajada ka 
väiksemaid kämpingumaju. Tegevuse tasakaalustatud planeerimiseks on leitud 
otstarbekaks taotleda Sviby sadama ümbrus munitsipaalomandisse ning määrata 
detailplaneeringu kohustusega alaks. 

2.4.3.14.  Hosby 

Hosbys oli 19 talu ja 85 elanikku, külast lahkus 71 inimest. 2002.aasta suvel elab 
külas 1 inimene.  

Ühendustee ringteelt Hosby külla kulgeb läbi Söderby küla ning pöördub enne Pikneri 
talu hooneid. Hosby on saare üks nooremaid külasid, asutatud pärast seda, kui Vene 
kroonu ostis Stackelbergide mõisad. Enne Hosbyt vasakul tee ääres on endise Söderby 
karjamõisa varemed ja neid tähistavad üksikud puud.  

Aiandusteadlane Johann Spuhl Rotalia (1859-1916) oli üks esimesi, kes tutvustas 
eestikeelses trükisõnas aiandusalaseid teadmisi.  

2 km teeristilt seisab paremal pool karjamaal kivirahn Skärestain. Seejärel hargneb tee 
kaheks: parempoolne suundub Långaurni maasäärele, vasakpoolne Obholmenile. Siit 
algas talitee mandrile. Obholmvikenis oli kunagine vanim sadamas, mille kaudu 
toimus ka ühendus Haapsaluga. Poolsaare lähedal meres on Hobulaid. Küla piires 
paikneb vana metsa kasvanud tammepuisniit. Endisel metsaheinamaal kasvavas 
metsas, mis vaheldub soolaikudega, esineb tamme looduslik uuendus. Oma 
vaheldusrikkusega pakub ala elupaika kaitsealustele linnu- ja loomaliikidele. Ala 
kuulub  Vormsi maastikukaitseala Hosby sihtkaitsevööndisse  

2.4.3.14.1.  Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta 

Üldplaneeringu esmase kaardi kohta on avaldanud seisukohta Hosby maaomanikud 
7.mail 2002 (koondanud Per-Arne Jönebring – ingl. keeles) 

Hosby küla tuleb taastada lähteiseloomu järgides. Lisaks hoonestatavatele aladele 
üldplaneeringu ettepanekus soovime lisada arengualale esimesed kolm kinnistut 
Långörani ristmikust lõunas, teede vahel, peateest läänes. See ala on olnud ka varem 
hoonestatud ning on kõrgel üle veepinna. Hoonestus nimetatud piirkonnas parandab 
külakogukonna ning ranna tajumist, mis on mõlemad ajaloolisele külale olulised. 

Kinnistu osad, mis ristuvad Obholmeniga vana sadamakoha juures tuleb samuti liita. 

Kinnistutel, mis vaid osaliselt jäävad punasega märgitud alade sisse, tuleb 
hoonestatavat ala suurendada. 

Arengu ettepanek piki teed Pikneri ristmikust kuni Skäresteini viiva rajani tuleb 
katkestada, et säilitada loomade läbikäike. Juhul, kui maaomanik tahab arendada teisi 
alasid kui punasega kaardile märgitud piirkonnad, tuleb ehitusluba menetleda 
vastavalt tavalisele korrale, mis lubab erijuhtudel erandite tegemist. 

Kaart peab näitama servituute, kui tingimused neid eeldavad. 
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Metsateed Obholmeni tipus tuleb märkida kaardile. Poolsaar Obholmeni tipus tuleb 
säilitada avaliku rannana. Teeme ettepaneku, et Hosby vana sadam märkida sobivaks 
väikelaevadele. 

Seal, kuhu on kaevatud kraavid, tuleb neid hooldada ja tagada vee korralik äravool. 

Hosby küla võiks saada rohelise energiaallikate kasutamise mudeliks tänapäevase 
tehnoloogia abil. Juhul kui see ei ole võimalik või soovitav, tuleb elekter tuua maa-
aluste kaablitega läbi arenguala. 

Soovime, et Hosby säiliks alana, kus loomad ja inimesed saaksid harmooniliselt koos 
elada. Eelkõige tuleb piirata mürareostust nii merelt kui maalt. Selle saavutamiseks ei 
tohi soodustada mootorite ning teiste lärmakate mehhaaniliste seadmete kasutamist 
või need võimalikult varjestama.  

Hosby küla elanikud ja maaomanikud Maria Gilbert, Agneta Tomingas, Marianne 
Selin ja Aadu Arulo on teinud ettepaneku Hosby küla soovitusliku ehitusala, mis 
kulgeb piki Hosby küla tee vasakpoolset serva, pikendamiseks Obholmeni poolsaare 
lõpuni, kuna seal asuvad meile tagastatavad maad. 

Planeeringu koostaja kommentaar: Hosby külas ei ole soovituslikku ehitusala 
tähistatud. Tehtud on ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek. Vastava ettepaneku 
tegemine metsaalal Obholmeni poolsaare lõpuni ei ole põhjendatav. 
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3.  PÕHILISED MAAKASUTUSPIIRANGUD 

3.1.  Piirangute alus 

3.1.1.  Asjaõigusseadus 

Maakasutuse piirangute põhilise seadusliku aluse sätestab Asjaõigusseadus (RT I 
1993, 39, 590 muudatustega) 

§ 169 Muud kinnisomandi kitsendused  

Maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlusel, 
kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks ühiskondlikeks 
vajadusteks võib seadusega kehtestada täiendavaid kinnisomandi kitsendusi. 

3.1.2.  Säästva arengu seadus 

Vastavalt Säästva arengu seadusele (RT I 1997,26,390) võib omandi käsutamise ja 
ettevõtlusega tegelemise õigust kooskõlas seadustega kitsendada, seda lähtudes 
vajadusest kaitsta loodust kui inimkonna ühisvara ja rahvuslikku rikkust. 

3.1.3.  Maareformi seadus 

Maareformi seadus (RT 1991, 34, 426 muudatustega) 

§ 6. Tagastatav maa 

(3) Hoone või rajatis käesoleva seaduse tähenduses on maapinnaga püsivalt 
ühendatud ehitis ehitusseaduse tähenduses, samuti lõpetamata ehitis ja ehitise 
püstitamiseks seaduslikus korras väljaantud ehitusluba. Rajatise kohta sätestatut 
kohaldatakse sordiaretus-, teadus- või kultuuriväärtust omava istanduse, kaasa arvatud 
dendropark ja -aed suhtes. Nimetatud istanduste loetelu kinnitab Vabariigi Valitsus. 
Rajatise kohta sätestatut kohaldatakse samuti kultuuriväärtust omava endise 
mõisakompleksi ehitiste ja pargi suhtes, kui need on muinsuskaitseseaduses (RT I 
1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) sätestatud alustel ja korras 
tunnistatud kultuurimälestisteks. 

(31) Teed ning tehnovõrgud ja -rajatised, mis võimaldavad tagastatava maa 
otstarbekohast kasutamist, ei ole rajatised käesoleva seaduse tähenduses. Samuti ei 
käsitata ehitisena ajutisi hooneid või rajatisi ning lagunenud ja kasutusest 
väljalangenud ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustavaid ehitisi. Viimati 
nimetatud ehitised teeb omanik korda või kõrvaldab kohaliku omavalitsuse määratud 
tähtpäevaks. Tähtaeg ei või olla lühem kui üks aasta. Tähtpäevaks korrastamata või 
kõrvaldamata ehitised sundvõõrandatakse kinnisasja sundvõõrandamise seaduse (RT I 
1995, 30, 380; 59, 1006) § 3 1. lõike punktis 8 sätestatu alusel.  

3.2.  Kultuurimälestised 

Kultuurimälestiste alla kuuluvad arheoloogia-, arhitektuuri-, kunsti- ja 
ajaloomälestised. Vormsi kunstimälestised on põhiliselt Vormsi kirikuga seotud 
vallasmälestised. Üldplaneeringus käsitletakse järgnevalt kinnismälestisi, millest 
tulenevad piirangud maakasutusele.  
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3.2.1.  Piirangute rakendamise alus  

• Muinsuskaitseseadus (RT I 2002, 27, 153 muudatustega) 
• Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise kord. 

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994.a. määrus nr. 272 (RT I 1994, 57, 966; RT I 
1997, 75, 1273) 

Kultuurimälestiseks tunnistamine Ajaloomälestised – Kultuuriministri 03.12.1997 
määrus nr. 76, (RTL 1997, 40/41, 189) 
Jrk.nr Reg.nr Nimetus Aadress 

1 14430 II maailmasõjas hukkunute ühishaud  Hullo küla 
2 14431 Otto Friedrich Fromhold von Stackelbergi mälestuskivi, 

"Parunikivi"  
Hullo küla 

3 14432 Vabadussõja mälestussammas  Hullo küla 
4 14433 Vormsi kalmistu Hullo küla 
5 14434 Vormsi kirikuaed Hullo küla 

Kultuurimälestiseks tunnistamine Arhitektuurimälestised, Kultuuriministri 30.03.1998 
määrus nr. 7, (RTL 1998, 147/148, 557) 
Jrk.nr Reg.nr Nimetus Aadress 

219 15598 Vormsi kirik Hullo küla 
220 15599 Vormsi kirikuaia piirdemüür Hullo küla 
221 15600 Vormsi õigeusu kirik Hullo küla 
222 15601 Vormsi tuletorn Saxby küla 
223 15602 Vormsi tuletornivahi elamu Saxby küla 
224 15603 Vormsi tuletorni kütusehoidla Saxby küla 
225 15604 Vormsi tuletornivahi kelder Saxby küla 
226 15605 Vormsi tuletornivahi ait Saxby küla 
227 15606 Vormsi tuletornivahi saun Saxby küla 
228 15607 Vormsi tuletornivahi kaev Saxby küla 
229 15608 Suuremõisa mõisa peahoone Suuremõisa küla 
230 15609 Suuremõisa mõisa park alleega Suuremõisa küla 
231 15610 Suuremõisa mõisa piirdemüürid Suuremõisa küla 
232 15611 Suuremõisa mõisa teenijatemaja varemed Suuremõisa küla 
233 15612 Suuremõisa mõisa tall-tõllakuuri varemed Suuremõisa küla 
234 15613 Suuremõisa mõisa aida varemed Suuremõisa küla 
235 15614 Suuremõisa mõisa valitsejamaja varemed Suuremõisa küla 
236 15615 Suuremõisa mõisa jääkelder Suuremõisa küla 
237 15616 Suuremõisa mõisa karjalaut Suuremõisa küla 
238 15617 Suuremõisa mõisa viinavabriku varemed Suuremõisa küla 
239 15618 Suuremõisa mõisa härjatall Suuremõisa küla 
240 15619 Suuremõisa mõisa abihoone Suuremõisa küla 
241 15620 Suuremõisa mõisa tuuleveski varemed Suuremõisa küla 

3.2.2.  Väljavõtted Muinsuskaitseseadusest 

§ 24. Kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal kehtivad kitsendused  

(1) Muinsuskaitseameti ning valla- või linnavalitsuse loata on kinnismälestisel ja 
muinsuskaitsealal keelatud järgmised tegevused: 

1) konserveerimine, restaureerimine ja remont; 
2) ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise teel, ning 

lammutamine; 
3) katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täisehitamine; 
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4) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute) piiride 
muutmine ning kruntimine; 

5) krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine; 
6) katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate jms muutmine; 
7) ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, nagu reklaami ja info 

paigaldamine ning katusele tehnilise seadme paigaldamine, samuti muul viisil mälestise või 
muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilme muutmine ja ehitusdetailide ümberpaigutamine; 

8) siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja -konstruktsioonide algsest asukohast 
eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine; 

9) algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine; 
10) teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine; 
11) haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine.  

(2) Muinsuskaitsealal ehitades, konserveerides ja restaureerides ning selleks 
ehitusmaterjale valides tuleb arvestada nii ehitise kui ka muinsuskaitseala 
arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust.  

(3) [---] kinnismälestise kasutamise kitsendustes tehtavad leevendused määrab 
kindlaks Muinsuskaitseamet kaitsekohustuse teatises. 

§ 25. Kaitsevöönd  

(1) Kinnismälestise kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd. [---] Kaitsevööndiks on 50 m 
laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks 
tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.  

Kaitstavad kinnismälestised on üldistavalt kantud planeeringukaartidele (vt ka 1.22. 
Kultuurimälestiste kaitse). Projekteerimistingimuste ning detailplaneeringute 
koostamisel tuleb kultuurimälestiste kaitse kohaldamisel aluseks võtta 
kinnismälestiste ametlikud loetelud ning nende võimalikud täiendused, samuti 
kaitsekohustuste teatised ning kinnistusraamatu kanded. 

3.3.  Kaitstavad loodusobjektid 

3.3.1.  Piirangute rakendamise alus 

• Kaitstavate loodusobjektide seadus (RT I 1994, 46, 773 muudatustega) 
• Looduskaitseregistri asutamine VV 29.04.1996 määrus nr. 119 (RT1 1996, 32, 

635; VV m 29.12.98 nr.301 RT I  1998, 118/120, 1898) 
• Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide tähised ja tähistamise kord 

(Keskkonnaministri 21.05.1998 määrus nr 36, RTL 1998, 216/217, 847) 
• Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1.08.2000 

määrusega nr 264, RT I 2000, 65, 424) 

Erilist kaitset vajavate loodusobjektide looduskaitse alla võtmise korra ja kaitse 
olemuse kehtestab ning maaomanike ja -valdajate ning teiste isikute õigused ja 
kohustused kaitstavate loodusobjektide suhtes sätestab Kaitstavate loodusobjektide 
seadus ning selle rakendusaktid. 

Üldplaneering kajastab kaitsealade kehtivaid piire. Natura-hoiualade moodustamisel 
küsitakse läbirääkimiste käigus täiendavalt maaomanike arvamust. 

3.3.2.  Väljavõtted Kaitstavate loodusobjektide seadusest 

§ 2 (1) Kaitstavad loodusobjektid on:  

• kaitsealad,  
• kaitstavad looduse üksikobjektid,  
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• kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid.  

Kaitsealade üheks alajaotuseks on maastikukaitsealad (looduspargid).  

Kaitstav looduse üksikobjekt on kaitse alla võetud teadusliku, ajaloolis-kultuurilise 
või esteetilise väärtusega elus- või eluta looduse objekt nagu puu, rändrahn, juga, 
pank, astang, koobas, paljand ja karst või nende rühm. 

§ 4 (2) Kõikidele kaitse alla võetud loodusobjektidele tagatakse võrdne õiguslik 
kaitse, sõltumata omanikust või sellest, kes objekti kaitse alla võttis. 

§ 5 (3) Kaitse alla võtmine toimub taotluse alusel, millele on lisatud maaomaniku, 
kohaliku omavalitsuse, maavalitsuse ja Keskkonnaministeeriumi arvamus. 

§ 6 (1) Kaitstava loodusobjekti valitseja on riigiasutus, kellele on käesolevas seaduses 
ettenähtud ulatuses ja korras antud kaitseala või kaitstava looduse üksikobjekti 
valitsemise volitus.  

§ 61 (1) Kaitseala ja kaitstava looduse üksikobjekti valitsemine on järelevalve 
teostamine ja kaitse-eeskirjaga sätestatud ning kaitsekorralduskavaga kavandatud 
tegevuse korraldamine.  

(2) Täidesaatvat riigivõimu teostab kaitseala ja kaitstava looduse üksikobjekti 
valitseja:  

1) käesoleva seaduse ja kaitse-eeskirja nõuete täitmise kontrollimisega;  
2) käesoleva seaduse ja kaitse-eeskirjaga määratud ulatuses keskkonna kasutamise 
tingimuste andmisega;  
3) keskkonna kasutamise ja ehitistele esitatavate nõuete täitmise järelevalvega, 
omades protokolli koostamise õigust.  

(3) Kaitseala valitsejal on õigus kaitse-eeskirjaga sätestatud ja kaitsekorralduskavaga 
kavandatud tegevust korraldada omavalitsusega, maaomanikuga või mõne muu 
isikuga sõlmitud lepingu alusel. [19.02.1998] 

3.3.2.1.  Kaitstava looduse üksikobjekti kaitsest tulenevad piirangud 

§ 19 (1) Üksikobjekti mis tahes kahjustamine on keelatud.  

(2) Üksikobjekti seisundit või ilmet mõjutava töö teostamine on lubatud üksikobjekti 
valitseja nõusolekul.  

(3) Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on kinnisasja omanik kohustatud hoolt 
kandma üksikobjekti seisundi ja selle ümbruse korrastamise eest.  

(1) Üksikobjekti kaitse alla võtmise otsusega moodustub selle ümber kuni 50 meetri 
kauguseni piiranguvöönd, kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti. [---] 

Objekti omanik või valdaja peab tagama vaba juurdepääsu objektile. Kaitstava 
looduse üksikobjektini viivad erateed on avalikuks kasutamiseks vastavalt 
Asjaõigusseaduse § 157 

Kuni üksikobjekti kaitse-eeskirja kehtestamiseni peaks objekti hooldamisel arvestama 
objekti ümbritseva erikaitsevööndiga, mille ulatus on: 

• rändrahnudel ja kividel 5 m raadiuses ümber objekti; 
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3.3.2.2.  Kaitstava loodusobjekti tähistamine 

§ 27. (3) Kaitseala ja kaitstavat looduse üksikobjekti tähistab kaitstava loodusobjekti valitseja 
keskkonnaministri määratud tähistega ja korras (vt ka Keskkonnaministri 21.05.1998 määrus nr 36 
Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide tähised ja tähistamise kord).  

3.3.3.  Vormsi maastikukaitseala 

Vormsi vallas paikneb Vormsi maastikukaitseala, mille kaitse-eeskiri on kinnitatud 
Vabariigi Valitsuse 1.augusti 2000 määrusega nr 264. Kaitseala on moodustatud 
Haapsalu RSN TK 19. augusti 1987. a otsusega nr 212 «Rumpo taimestikukaitseala 
moodustamine» kaitse alla võetud Rumpo taimestikukaitseala baasil. 27. detsembril 
1989. aastal moodustati kogu piirkonnas Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala, 
mis sai rahvusvahelise tunnustuse ning lülitati 1990. aastal biosfääri kaitsealade 
maailmavõrku. Maastikukaitseala (looduspargi) maa- ja veeala jaguneb vastavalt 
kaitsekorra eripärale kahte tüüpi vöönditeks: kolmeks sihtkaitsevööndiks (Rumpo, 
Rälby ja Hosby sihtkaitsevöönd – 2 viimast seoses merikotka elupaikadega) ja neljaks 
piiranguvööndiks (Saxby, Prästviigi, Diby ja Rumpo piiranguvöönd). Sihtkaitse- ja 
piiranguvööndid on kantud üldplaneeringu kaardile.  

Vormsi maastikukaitseala valitseja on Silma Looduskaitseala Administratsioon. 

3.3.3.1.  Kaitse eeskirjast tulenevad piirangud ja tegevused 

Kaitsealal on valitseja nõusolekut vaja planeeringute kehtestamise ja maa sihtotstarbe 
muutmise puhul (§ 5 (3) Vormsi MKA kaitse eeskirjast). 

• Rumpo sihtkaitsevööndis Rumpo poolsaarel on keelatud mootorsõidukitega 
liiklemine, välja arvatud järelevalve, pääste- ja teadustöödel ning kinnisasja 
omanike ja kohalike elanike traditsioonilise tegevusega (rannapüük, 
karjatamine, roovarumine, turismi korraldamine) seotud sõiduvahenditega 
kaitseala valitseja loal; Kaitseala valitseja nõusolekul on laidude külastamine 
lubatud 15. juulist kuni 1. novembrini. Liikumispiirang ei laiene kohalikele 
elanikele traditsioonilise tegevuse (näiteks karjatamise) jätkamiseks Tjälmeni 
laiul ja Pasilaiul. veealal on keelatud veerollerite kasutamine; 
veemootorsõidukitele kehtib kiirusepiirang 15 sõlme.  

• Rumpo sihtkaitsevööndis on lubatud: merealal kohalike elanike 
traditsiooniline rannapüük; pilliroo niitmine jää pealt 15. novembrist 1. 
märtsini või püsiva jääkatte korral rändlindude saabumiseni; roo käsitsi 
niitmine veest või maismaalt oma tarbeks 1. septembrist 15. novembrini;  
niitmine ja karjatamine koormusega mitte rohkem kui 1 veis või 2 lammast 
hektari kohta, rannaniidu osas 1 veis ja 2 lammast hektari kohta. Rumpo 
sihtkaitsevööndis Rumpo poolsaarel on haruldaste samblike kasvukohtade ja 
avatud maastike säilitamiseks ning poollooduslike koosluste ilme ja liigilise 
koosseisu tagamiseks kohustuslik puu- ja põõsarinde harvendamine kaitseala 
valitsejaga kooskõlastatud ulatuses. 

• Hosby ja Rälby sihtkaitsevööndis on piiratud liikumine väljaspool teid ja radu 
ning keelatud rahvaürituste korraldamine 1. märtsist 1. augustini.  

3.3.4.  Kaitstavad looduse üksikobjektid Vormsi vallas 

Kaitsealused üksikobjektide nimekirja aluseks Vormsi vallas on Eesti NSV Haapsalu 
raj. RSN TK otsus 1984.11.21 nr. 267 Looduskaitseobjektide nimekirja täpsustamine. 
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Kaitstavate looduse üksikobjektid on kantud juuresolevasse tabelisse ning 
üldplaneeringu kaardile. 

Kaitstavate looduse üksikobjektide valitsejaks Vormsi vallas on Läänemaa 
keskkonnateenistus (Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73, RTL 
2001, 21, 282). 

Nr Nimetus Number looduskaitseregistris 

Rändrahnud 
1  Smen e. Sepakivi 731 
2  Vargstain 732 
3  Kirikukivi  939 
4  Skärestain  734 
5  Parunikivi 733 
Allikad 
6  Suurallikas 8364 

3.3.5.  Ettepanekud kaitse alla võtmiseks 

3.3.5.1.  Natura 2000 alad 

Vabariigi Valitsus on lülitanud piiritletud alad Vormsi saarel Väinamere 
loodushoiuala ja linnuala koosseisus eelvalikualadena Natura 2000 looduskaitsealade 
võrgustikku (vt Natura-alade kaart http://maps.ekk.ee/natura/ , lisateave 
http://www.envir.ee/natura2000/ ). 

Kui Natura-alaks saav ala ei ole varem kaitstud, määratletakse ta kas kaitsealana või 
hoiualana (vt ka Looduskaitseseadus RTI, 30.04.2004, 38, 258). Hoiualal seadusega 
konkreetseid tegevuspiiranguid ei kehtestata. Kui hoiualale kavandatakse tegevusi, 
mis võivad põhjustada keskkonnaseisundi muutmist (nt Keskkonna- või ehitusluba 
nõudvaid tegevusi), peab kavandatav tegevus läbima eelnevalt keskkonnamõjude 
hindamise. Hindamise käigus selgitatakse välja, ega plaanitav tegevus kahjusta neid 
elupaigatüüpe ja liikide elupaiku, mille kaitseks ala on valitud. Ka Natura ala 
naabrusesse plaanitava tegevuse puhul tuleb arvestada, et tegevus ei kahjustaks Natura 
objekte.  

Mingi ala kuulumine Natura võrgustikku ei tähenda majandustegevuse keelamist. 
Üldjuhul tähendab see senise looduskasutuse jätkuvat lubamist või mõnel puhul 
koguni soosimist (näiteks ranna- ja puisniitude ning metsakarjamaade hooldamine 
riigi toel). 

Kui maaüksus asub Natura-alal, on võimalik taotleda toetusi Euroopa Liidust 
loodusväärtuste säilimiseks tarvilike hooldustööde tegemiseks sellel alal või ka 
kompensatsiooni teatud tegevuste tegemata jätmise eest. 

3.3.5.2.  Ettepanek võtta kaitse alla üksikobjektina  

• Raviallikas (varasemalt on olnud kaitsealuste objektide nimekirjas);  
• Huitbergi paekühm.  

3.3.5.3.  Ettepanek võtta kaitse alla maastikukaitsealana 
Planeeringukaardile on kantud ettepanekud valla seisukohalt perspektiivsed 
loodushoiuks sobivad alad, arvestades sh maade sobimatust majandustegevuseks. 
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Tehakse ettepanek riigile suurendada looduskaitsemeetmetega haaratud alasid saart 
ümbritsevate merealade arvelt. 

3.3.6.  Kohalikud piirangud kaitstavatel loodusobjektidel 

Kui raie asukoht on looduskaitsealusel territooriumil või erikaitserežiimi piirkonnas, 
on vaja kooskõlastus kaitseala valitsejaga (Silma Looduskaitseala Administratsioon).  

3.4.  Loodusliku mitmekesisuse ja liikide kaitse tulundusmetsades 

3.4.1.  Piirangute rakendamise alus 

• Metsaseadus (RT I 1998, 113/114, 1872 täiendustega) 
• Võtmebiotoobi väljavaliku juhendi ja võtmebiotoobi klassifikaatori kinnitamine 

(Keskkonnaministri 7.07.1999 määrus nr 65 (RTL 1999, 114, 1487) 
§ 31 (1) Võtmebiotoop käesoleva seaduse tähenduses on kaitset vajav ala tulundusmetsas, kus 
tõenäosus ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemiseks on suur, nagu väikeste veekogude ja 
allikate lähiümbrus, väikesed lodud, põlendikud ja soosaared, liigirikkad metsalagendikud, metsa 
kasvanud kunagised aiad, metsaservad, astangud, põlismetsa osad. 

(2) Metsa majandamise käigus tuleb võtmebiotoobi moodustamise eelduseks olevad võtmeelemendid 
nagu vanad puud, põõsad, kiviaiad ja allikad säilitada. 

(3) Võtmebiotoobi klassifikaatori ja võtmebiotoobi väljavaliku juhendi kinnitab keskkonnaminister. 

(4) Võtmebiotoobi kaitse eraõiguslikule isikule ja omavalitsusele kuuluvas metsas toimub 
keskkonnaministri ja metsaomaniku vahel sõlmitud lepingu alusel. Riigimetsas korraldab 
võtmebiotoobi kaitset riigimetsa majandaja keskkonnaministri ettekirjutuse kohaselt.  

(5) Lepinguga määratakse metsaomaniku kohustused võtmebiotoobi kaitsel ning riigipoolsed 
kohustused võtmebiotoobi kaitsele kaasaaitamisel, samuti bioloogilise mitmekesisuse säilitamisest ja 
lepingust tulenevate metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahjude hüvitamiseks või täiendavate 
kulude tasumiseks.  

Võtmebiotoobi väljavaliku juhendi p 3 kohaselt Võtmebiotoobi väljavalikut korraldab Metsaamet oma 
kohalike asutuste kaudu9. P 9. Kui võtmebiotoobina väljavalitud alal asub kaitsealuseid liike kaitstavate 
loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) tähenduses ja metsaomanik ei soovi 
sõlmida [---] võtmebiotoobi kaitse lepingut [---], teeb [---]10 keskkonnaministrile kaitstavate 
loodusobjektide seaduse § 5 p 3 kohaselt ettepaneku võtmebiotoobina väljavalitud alal kaitseala 
moodustamiseks. 

3.5.  Veekogude ja vee kaitse 

3.5.1.  Piirangute rakendamise alus 

• Ranna ja kalda kaitse seadus (RT I 1995, 31, 382 täiendustega; RT I 1999, 95, 
843; RT I 2001, 50, 290) 

• Veeseadus (RT I 1996, 13, 241 täiendustega; RT I 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 
155; 54, 583; 95, 843; RT I 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; RT I 2002, 1, 
1) 

• Riigi veekatastri põhimäärus (Vabariigi Valitsuse 26.10.1999. a määrus nr 324, 
RT1 1999, 83, 757) 

                                                 
9 Seoses organisatsiooniliste ümberkorraldustega keskkonna- ja looduskaitse riiklikus korralduses – 
kohalik (Läänemaa) keskkonnateenistus 
10 sama 

VORMSI VALLA ÜLDPLANEERING 2003 
Loodud: 02.05.02 AL Toimetatud: 22.04.03 14:02 Trükk: 22.04.03 14:00 Lk 62 

 



• Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord (Vabariigi Valitsuse 31.08. 
2001. a määrus nr 269 RT I RT I 2001, 69, 424) 

• Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri 
reostustundlikkuse järgi (Keskkonnaministri 16.11.1998 määrus nr 65, RTL 1999, 
167, 2446) 

• Ohtlike ainete piirnormid pinnases ja põhjavees (Keskkonnaministri 16.06.1999. a 
määrus nr 58, RTL  1999, 105, 1319) 

• Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse kord ning puurkaevude projekteerimise, 
puurimise, konserveerimise ja likvideerimise kord (Keskkonnaministri määrus 
30.01.1997 määrus nr. 8, RTL, 01.01.1997, 145) 

• Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord 
(Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61, RTL 1997, 3, 8) 

• Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja 
mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise nõuded 
(Vabariigi Valitsuse 28.08.2001 määrus nr 288, RT I 2001, 72, 443) 

• Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele. (Vabariigi Valitsuse 25.07.2000 
määrus nr 247, RT I 2000, 64, 407) 

Ranna ja kalda kaitse seaduse § 1 kehtestab veekogude randade ja kallaste ulatuse, 
nende ökosüsteemide kaitse ja kasutamise korralduse, lähtudes säästliku ja 
alalhoidliku arengu ning loodusliku mitmekesisuse säilitamise põhimõtetest. 

§ 2 (1) Kallas on merd, järvi, jõgesid, veehoidlaid ja veejuhtmeid ääristav, veekogu 
tavalisest veepiirist algav maismaavöönd. (2) Kalda üleujutusest või kaldaastangust 
tingitud erijuhtudel kalda ulatust kas arvestatakse kõrgveepiirist või laiendatakse 
astangu ülaservast maismaa poole.  

§ 3. Ranna ja kalda ulatus hajaasustusalal (1) Läänemere, Peipsi ja Võrtsjärve rannad, 
üle 10 ha suuruse pindalaga järvede ja veehoidlate kaldad ning üle 25 km2 suuruse 
valgalaga jõgede ja veejuhtmete kaldad on 200 m laiused. (2) 5-10 ha suuruse 
pindalaga järvede ja veehoidlate ning 10 kuni 25 km2 suuruse valgalaga jõgede ja 
veejuhtmete kaldad on 100 m laiused. (3) Ülejäänud veekogudel kehtestab kalda 
ulatuse kohalik omavalitsusüksus vähemalt 10 m laiuselt, aga mitte rohkem kui 25 m. 

(2) Tiheasustusala laiendamine rannal või kaldal toimub ainult maakonnaplaneeringu 
alusel koostatud linna või valla üld- ja detailplaneeringu järgi. (3) Uue tiheasustusala 
moodustamine rannal või kaldal on keelatud. Erandi võib teha Vabariigi Valitsus 
omavalitsuse ettepanekul. 

§ 5 Ranna ja kalda lähtejooned hajaasustusalal (1) Tavaline veepiir on käesoleva 
seaduse tähenduses maakatastri kaardil märgitud veekogu piir. (2) Kõrgveepiir on 
mererannas 1,5 m samakõrgusjoon tavalisest veepiirist ja suurte üleujutusaladega 
siseveekogudel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras määratud piir. Suurte 
üleujutusaladega siseveekogude nimistu kinnitab Vabariigi Valitsus.  

§ 6 (1) Ranna või kalda või ehituskeeluvööndi ulatust võib kohalik omavalitsus 
suurendada kehtestatud üldplaneeringuga. 

(2) Ranna või kalda või ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamiseks annab nõusoleku 
keskkonnaminister kohaliku omavalitsuse taotluse ja planeerimisseaduse kohaselt 
vastuvõetud: 1) üldplaneeringu alusel või 2) kehtestatud üldplaneeringu muutmise 
ettepanekut sisaldava detailplaneeringu alusel või 3) detailplaneeringu alusel, kui 
kehtestatud üldplaneering puudub.  
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(3) Ranna või kalda või ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamine jõustub 
üldplaneeringu või detailplaneeringu kehtestamisega. 

§ 9 Ranna ja kalda kasutamise kitsendused hajaasustusalal. (1) Rannal ja kaldal on 
majandustegevus keelatud veekaitsevööndis, välja arvatud käesoleva paragrahvi 8. 
lõike punktides 1, 2, 3, 6 ja 7 määratud objektidel. Veekaitsevööndi laius tavalisest 
veepiirist on 2 m) [---] järvedel, veehoidlatel, jõgedel ja kanalitel - 10 m; 3) 
maaparandusobjektide eesvooludel kuni nende suubumiseni looduslikesse 
veekogudesse - 1 m . 

(2) Rannal ja kaldal on keelatud: 

1) püstitada ja laiendada tootmisobjekte ja ladusid, kus kasutatakse, tekitatakse või 
ladustatakse I, II ja III ohtlikkuse klassi kuuluvaid aineid; 
2) tootmisobjekte, millest lähtuv kahjulik mõjutus ulatub veekaitsevööndile või 
supelrannale; 
3) kinnistute jagamine kruntideks ilma kehtestatud detailplaneeringuta. 

(3) Rannal ja kaldal on ehituskeeluvöönd, mille laius tavalisest veepiirist on: 3) üle 10 
ha suuruse pindalaga järvel ja veehoidlal ning üle 25 km2 suuruse valgalaga jõel ning 
veejuhtmel - 50 m; 4) viie kuni 10 ha suuruse pindalaga järvel ja veehoidlal ning 10 
kuni 25 km2 suuruse valgalaga jõel ning veejuhtmel - 25 m. 

(5) Lõheliste kudemis- ja elupaikadeks kinnitatud veekogu või tema lõikude kallastel 
laienevad käesoleva § 2. lõikes kehtestatud tootmistegevuse kitsendused 200 m 
kauguseni. Lõheliste kudemis- ja elupaikade nimistu kinnitab keskkonnaminister. 

(8) Ehituskeeld ei laiene üld- ja detailplaneeringute alusel rajatavale, 
rekonstrueeritavale või taastatavale: 

1) veeliikluse ja veehaarde objektile; 
2) tehnilisele kommunikatsioonile; 
3) seirejaamale ja hüdrograafiateenistuse objektile; 
4) kalakasvatuse ja kalapüügiga seotud rajatistele; 
5) maaparandussüsteemile, välja arvatud poldritele; 
6) riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse otstarbega ehitusele; 
7) olemasolevale ehitisele, kui selle rekonstrueerimine ei ole keelatud vastavalt 
käesoleva paragrahvi 2. lõikele; 
8) taluhoonestusele algses kohas, kui kinnisasja kõlvikute sihtotstarbeks on põllu- või 
metsamajanduslik kasutamine. 

(9) Kaitstava loodusobjekti ja kultuurimälestise või nende kaitsevööndite piires 
määrab ranna ja kalda kasutamise ning kaitse selle objekti kaitset reguleeriv õigusakt. 
Kui see on leebem käesoleva seaduse kitsendustest, rakendatakse käesoleva seaduse 
sätteid. 

(10) Rannal ja kaldal on keelatud: 

1) üleujutatavatel aladel reoveesetete laotamine. Sõltuvalt üleujutuse sagedusest võib 
piirnormidega keelata ka keemiliste taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamine, välja 
arvatud käesoleva paragrahvi 11. lõikes sätestatud erandjuhtudel; 

2) kalmistute ja loomade matmispaikade rajamine; 

3) karjatamine siseveekogude veekaitsevööndis puittaimestikuga alal. 
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(11) Rannal ja kaldal taimehaiguste ja -kahjurite puhanguliste kollete likvideerimine 
mürkkemikaalidega toimub keskkonnaministri või tema poolt volitatud ametiisiku 
igakordsel loal. 

(12) Metsa- või põllumajandusliku sihtotstarbega kinnisasjale ehitusõiguse 
seadmiseks rannal või kaldal on vajalik keskkonnaministri nõusolek. 

(13) Majandustegevuse keeld veekaitsevööndis ei laiene karjatamisele, heina 
niitmisele ja roo lõikamisele, kui: 
1) sellega ei rikuta ega hävitata puittaimestikku ja pinnast; 
2) peetakse kinni keskkonnaministri poolt määratud keeluaegadest pesitsevate lindude 
kaitseks. 

§ 10 (1) Tiheasustusalal [---] on 50 m laiune ehituskeeluvöönd. (2) Ehituskeeld ei 
laiene üld- ja detailplaneeringute alusel toimuvatele töödele: 

1) kallaste kindlustamiseks ja heakorrastamiseks; 
2) avaliku tee või kallasraja rajamiseks; 
3) säilitamiseks määratud hoonestusega alal; 
4) maaparandussüsteemide ehitamiseks.  

(4) Käesoleva § 2 lõikes lubatud tegevuse ulatus määratakse üldplaneeringuga.  

§ 11 (1) Maavarade ja maa-ainese kaevandamine on keelatud veekaitse-vööndis 
ning ülejäänud ranna ja kalda alal lubatud keskkonnaministri loal. (3) 
Veekaitsevööndis on puittaimestiku raie keelatud, välja arvatud veejuhtme ja 
veehoidla remondiga seotud tööde tegemiseks või puittaimestiku hooldamiseks ja 
uuendamiseks sanitaar- või turberaiena. (4) Metsa juhtfunktsiooni muutmiseks rannal 
ja kaldal on vajalik keskkonnaministri nõusolek. 

§ 16 (1) Avaliku supelranna asutamise loa annab kohalik omavalitsusüksus, kui 
taotlejal on selleks olemas kinnisasja omaniku nõusolek ning supelranna asukoht 
vastab üldplaneeringule. (2) Avalikus supelrannas viibimine on tasuta. (3) Avaliku 
supelranna piiritlemise, kasutamise ja hooldamise korra supelranna asutamisloa 
taotlejale kehtestab ja avalikustab kohalik omavalitsusüksus. (4) Supelranda 
teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse määrab kohalik omavalitsusüksus 
detailplaneeringuga [---]. (5) Avalikul supelrannal ei ole veekaitsevööndit. 

Veeseaduse § 10 (1) Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks 
kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja laiust 
arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva 
ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva 
ülemise serva vahelist maariba. (2) Kallasraja laius on: 

1) laevatatavatel veekogudel 10 meetrit; 
2) teistel veekogudel 4 meetrit; 
3) suurvee ajal, kui kallasrada on üle ujutatud, 2 meetri laiune kaldariba, mida mööda 
võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda. 

Kallasrada võib igaüks kasutada veekogu ääres liikumiseks ja viibimiseks, 
kalastamiseks ning veesõidukite randumiseks. Veekogu omanik ja valdaja on 
kohustatud hoidma veekogu kaldad puhtana ning hooldama kallasrada. 

Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimine  
Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord (RT I 2001, 69, 424 §§ 4 ja 5) 
sätestab, et veekogusse juhitava heitvee pH või ohtlike ainete sisaldus ei tohi ületada 
määruse lisas 1 esitatud piirväärtusi ning veekogusse juhitava heitvee reostusnäitajad 
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peavad vastama määruse lisas 2 esitatud piirväärtustele või reovee puhastusastmetele. 
§ 9. Pinnasesse juhitava heitvee pH või ohtlike ainete sisaldus ei tohi ületada määruse 
lisas 3 esitatud piirväärtusi. 

§ 6 lg 1 Väikese reostuskoormusega (vähem kui 2000 ie) reostusallikatest pärinev 
reovesi tuleb enne veekogusse juhtimist puhastada nii, et: 

1) see vastaks vee erikasutusloas nõutavatele heitvee reostusnäitajate piirväärtustele 
või reovee puhastusastmetele, mis ei tohi olla karmimad määruse lisas 2 esitatud 
tabeli viimases veerus nõutud näitajatest reostusallikast lähtuva reostuskoormuse 
2000–9999 ie kohta; 

2) oleks tagatud  fosforiärastus reostustundlikku suublasse juhitavast heitveest. 

§ 10 täpsustab heitvee hajutatult pinnasesse immutamise nõudeid.  

Lõige 2 Kui heitvee juhtimine kaugel asuvasse veekogusse on ebamajanduslik ning ei 
ole põhjavee reostumise ohtu, võib heitvett immutada pinnasesse, v.a veehaarde 
sanitaarkaitsealal ja mitte lähemal kui 50 m selle välispiirist, järgmistes kogustes: 
1) 10–50 m3 ööpäevas pärast reovee bioloogilist puhastamist; 

2) kuni 10 m3 ööpäevas pärast reovee mehaanilist puhastamist. 

Lõige 6 Üldplaneeringuga määratud reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse 
immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud 
kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee 
kogumiseks olema kogumiskaevud. Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel 
tiheasustusaladel peab reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama.  

Lõige 7 Kaitsmata põhjaveega aladel on süvapuhastamata heitvee pinnasesse 
immutamine keelatud.  

Lõige 9 Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib pinnasesse immutada kuni 10 m3 
vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas.  

Lõige 12 Heitvee pinnasesse juhtimise nõuded (veehulk pindalaühiku kohta jm) 
täpsustatakse vee erikasutusloas.   

Lõige 13 Heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool 
põhjavee kõrgeimat taset. 

Pinnasesse ei tohi juhtida heitvett, mis sisaldab üle avastamispiiri: 
1) halogeenorgaanilisi ühendeid ja aineid, mis veekeskkonnas võivad neid moodustada 
(heksaklorotsükloheksaan, 1,2-dikloroetaan, DDT, pentaklorofenool, aldriin, dieldriin, endriin, isodriin, 
heksaklorobenseen, heksaklorobutadieen, triklorometaan, trikloroetüleen, tetrakloroetüleen, 
triklorobenseen, süsiniktetrakloriid, klooralkaan, pentaklorobenseen, adsorbeeritavad 
halogeenorgaanilised ühendid (AOX), polükloreeritud bifenüülid (PCB), polükloreeritud terfenüülid 
(PCT)); 
2) fosfororgaanilisi ühendeid; 
3) tinaorgaanilisi ühendeid; 
4) veekeskkonnas kantserogeensete, mutageensete või teratogeensete omadustega ühendeid; 
5) elavhõbedat ja selle ühendeid; 
6) kaadmiumi ja selle ühendeid; 
7) naftapäritolu püsivaid mineraalõlisid ja süsivesinikke; 
8) püsivaid sünteetilisi aineid, mis võivad ujuda veepinnal, jääda heljumisse või settida ning takistada 
vee kasutamist; 
9) tsüaniide. 

Veehaarete sanitaarkaitseala 
Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord määrab p 1.2 
kohaselt, et põhja- ja pinnavee kaitse sanitaarkaitsealal on lubatud majandustegevuse 
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kitsendamine kinnisasja kasutamisel veeseadusega (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 
241), ranna ja kalda kaitse seadusega (RT I 1995, 31, 382) ning asjaõigusseadusega 
(RT I 1993, 39, 590; 1995, 26-28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967) ettenähtud 
juhtudel ja ulatuses. P. 2.1.2. Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, 
üldjuhul 50 m raadiuses ümber puurkaevu või 50 m kaugusele mõlemale poole 
kaevusid ühendavast sirgjoonest ja 50 m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste 
puurkaevude. P. 2.1.3. Veehaarde või sanitaarkaitseala projekti alusel ja kohaliku 
riikliku keskkonnateenistuse esildisel võib keskkonnaminister sanitaarkaitseala piire 
vähendada või suurendada. P. 4.1 Ühe kinnisasja omanikule vajaliku kaevu asukoht 
peab olema võimalike reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- 
ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne.) suhtes põhjaveevoolu 
suunas (järgib üldjoontes maapinna kallakust) ülesvoolu ja neist krundi piires 
võimalikult kaugemal (mitte vähem kui 10 m). 

Vastavalt Veeseaduse § 281 (1) Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal laiusega kas 30 m 
või 50 m on majandustegevus keelatud, välja arvatud: 
1) veehaarderajatiste teenindamine; 
2) metsa hooldamine; 
3) heintaimede niitmine; 
4) veeseire. 

(4) Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal laiusega kas üle 30 m või üle 50 m rakendatakse 
ranna ja kalda kaitse seadusega (RT I 1995, 31, 382) ranna ja kalda kasutamiseks 
sätestatud kitsendusi. 

Põllumajandusest tulev reostus 
Arvestades saare reostustundlikkust on vaatamata vähenenud tootmisintensiivsusele 
jätkuvalt ohuks pinnasele ning selle kaudu ka pinnase- ja põhjaveele põllumajandusest 
tulenev reostus. Eriti tuleb sellega arvestada tootmise võimalikul taastamisel. 

Valgala kaitseks põllumajanduslikest reostusallikatest pärineva reostuse eest tuleb 
järgida Veeseaduse nõudeid, mille § 26 ja selle täiendustega on kehtestatud 
maksimaalsed lubatud väetiskogused, väetiste kasutamine allikate ja karstilehtrite 
ümbruses (vt ka 7.5.2) ning haritava maa ühe hektari kohta peetavate loomade 
maksimumäär (1,5 loomühikut). Veeseadusega on sätestatud sõnniku ja virtsa 
hoidmise nõuded, valgala kaitse põllumajandusreostuse eest nitraaditundlikul alal 
ning valgala kaitse ohtlike ainetega reostamise eest. Nitraaditundliku ala valitseja on 
keskkonnaministri poolt määratud keskkonnateenistus, kellele on käesolevas seaduses 
ettenähtud ulatuses ja korras antud nitraaditundliku ala valitsemise volitus. Pärast 
nitraaditundliku ala kaitse-eeskirja kehtestamist koostab nitraaditundliku ala valitseja 
kaitsekohustuse teatise. 

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määrusega nr 288 (RT I 2001, 72, 443) on 
kinnitatud veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele 
ja mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise nõuded.  

Määrusega on kehtestatud: 
• Veekaitsenõuded tahke mineraalväetise hoidlatele (§ 2);  
• Veekaitsenõuded vedela mineraalväetise hoidlatele (§ 3);  
• Veekaitsenõuded sõnniku- ja virtsahoidlatele (§ 5);  
• Nõuded sõnniku hoidmiseks põllul (§ 6); 
• Veekaitsenõuded siloladustamiskohtadele (§ 7);  
• Nõuded rullsilo hoidmiseks põllul (§ 8);  
• Mineraalväetiste kasutamise nõuded; 
• Sõnniku kasutamise nõuded;  
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• Silomahla kasutamise nõuded. 

Määrus kehtestab mineraalväetistega haritava maa hektari kohta aastas lubatud 
lämmastiku kogused sõltuvalt kasvatatavast kultuurist ja planeeritavast saagist. 

3.5.2.  Piirangud vallas 

Vormsi vallas paiknevate veekogude kohta on Avalikult kasutatavate veekogude 
nimekirjas (RT I 1996, 58, 1090 redaktsioonidega; RT I 1997, 73, 1205; RT I 2000, 
80, 513; RT I 2002, 42, 269) toodud järgmised andmed: 

I osas Avalikult kasutatavate järvede nimekiri 
1986 kood   Nimi   Asukoht   Pindala (ha)   Märkused 

204560 Prestviik Hullo 35 rannajärv, oja kaudu 
ühenduses merega 

Avalikult kasutatava veekogu kalda laius on 200 meetrit, ehituskeeluvöönd 50 meetrit 
ning veekaitsevöönd 10 meetrit. Avalikult kasutatava veekogu kallasrada on 4 meetri 
laiune. 

Prestviigi järv on ka Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade 
nimekirjas reostustundlikkuse järgi (Keskkonnaministri 16. novembri 1998. a määrus 
nr 65, RTL 1998, 346/347, 1432; 1999, 167, 2446). 

Põhjaveehaarete ja puurkaevude sanitaarkaitsevööndid on kantud üldplaneeringu 
kaardile. 

3.6.  Maaparandus- ja kuivendussüsteemid 

3.6.1.1.  Piirangute rakendamise alus 

• Maaparandusseadus (RT I 1994, 34, 534; RT I 2002, 53, 336) 
• Veekaitsenõuete kehtestamine maaparandussüsteemide väljavalikul, ehitamisel ja 

ekspluateerimisel (keskkonnaministri 24.12.1996 määrus nr. 64, RTL  1997, 14, 
87), 

Maaparandusühistu liikmeteks võivad olla maaomanikud ja -valdajad omaniku 
volituse alusel, kelle maatükile või ettevõttele toob ühistu tegevus kasu. Ühistu 
moodustanud isikud on ühistu asutajaliikmed. Maaparandusühistu liikmeks olemine 
on sellega seotud maatüki või ettevõtte omanikule kohustuslik, kui ta saab kasu 
maaparandussüsteemi toimimisest. 

Maaparandussüsteemist kasu saava maatüki või ettevõtte omandiõiguse üleminekul 
loetakse uus omanik ühistu liikmeks ja talle lähevad üle endise omaniku õigused ja 
kohustused ühistu suhtes. 

Maaparandusühistu liige on kohustatud tasuma ühistule maaparandussüsteemi 
rajamise ja hoiu kulutused proportsionaalselt arvestusliku kasuga. 

Maaparanduslikke ehitustöid võib teha, sõltumata maatüki kuuluvusest, vaid 
kooskõlastatud maaparandusprojekti ja ehitusloa alusel. Maaparandusprojektis 
sisalduvate ja tehnoloogianõuetega nähakse ette maastikuhooldus ning tagatakse 
maaparandussüsteemide rajamisel ja korrashoiul loodusvarade, looduskeskkonna, 
loodusobjektide, muinasmälestiste ning teistele omanikele kuuluvate rajatiste hoid ja 
säilimine. 
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Vee juhtimiseks läbi võõra maa tuleb asjaosalistel seada servituut valitseva kinnisasja 
kasuks, mille kohta kohaldatakse asjaõigusseaduse sätteid, kui käesolevast seadusest 
ei tulene teisiti. 

Vee juhtimine peab toimuma võimalikult mööda piire või sihte, kus 
maaparandussüsteem maa kasutamist kõige vähem takistab ja maale kõige vähem 
kahju tekitab. Läbi õue, puiestike, viljapuu- ja köögiviljaaedade võib vett juhtida 
ainult toruveejuhtmetega, kui omanikuga ei lepita kokku teisiti. 

Maaparandushoid on maaparandussüsteemide toimimist tagav tegevus, mis seisneb 
maaparandussüsteemide remondis ja hooldes ning muus maaparandussüsteemide 
valdamisega seotud tegevuses. 

Eesvoolud, poldrid, veehoidlad ja niisutussüsteemid, mis toovad kasu mitmele 
maaomanikule või -valdajale tuleb hoida korras maaparandusühistute kaudu. 
Maaparandussüsteemide loetelu, mis kuuluvad korrashoidmisele maaparandusühistute 
kaudu, kehtestab põllumajandusminister kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega. 

Kuni maaparandusühistu asutamiseni hoiab eesvoolu, poldri, veehoidla ja 
niisutussüsteemi või nende osa korras maaomanik või -valdaja, kelle maal see paikneb 
ja kellele see toob kasu. 

Igasugune kunstlik veevoolu takistamine ja ummistamine maaparandussüsteemis ning 
veevõtt maaparandussüsteemist, kui see tekitab kahju teisele maaomanikule või 
maaparandussüsteemile, on keelatud. 

Maa kruntimisel või ümberkruntimisel kooskõlas maakorralduslike õigusaktidega 
tuleb tagada maaparandussüsteemi toimimine ja kaitse. 

Põllumajandusministeeriumi bilansis olevate maaparandussüsteemide koosseisu 
kuuluvad rajatised nagu lahtised ja kinnised veejuhtmed, sillad, truubid, paisud, 
tammid jt. antakse maa tagastamisel või asendamisel maaomanikule, kellele kuuluval 
maal need paiknevad, aktiga üle. 

3.7.  Liiklusrajatised, tehnovõrgud ja –rajatised 

3.7.1.  Teed 

3.7.1.1.  Piirangute rakendamise alus 

• Teeseadus (RT I 1999, 26, 377) 
• Riigimaanteede nimekiri, maanteede liigid ja klassid (Teede- ja sideministri 

11.08.1999 määrus nr 47, RTL 1999, 154, 2166) 
• Tee projekteerimise normid ja nõuded (Teede- ja sideministri 28.09.1999 määrus 

nr 55, RTL 2000, 23, 303) 
• Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (Teede- ja sideministri 28. 

09.1999. a määrus nr 59, RTL 1999, 155, 2173) 
• Tee seisundinõuete kinnitamine. (Teede- ja sideministri 1.11.1999 määrus nr 63, 

RTL 1999, 166, 2399) 

Teeseaduse § 3. Teemaa on maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud 
tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.  

§ 13. (1) Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt 
lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatakse 
tee äärde kaitsevöönd. (2) Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja 
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telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 meetrit. 
(3) Kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme 
sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 20 kuni 50 meetrit. (4) 
Eratee kaitsevööndi laius on mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral 
mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 10 kuni 50 meetrit.  

§ 36. (1) Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:  
1) ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi ning rajada istandikku;  
2) ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või ajutist müügipunkti või 
muud teeninduskohta;  
3) takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;  
4) paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;  
5) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;  
6) kaevandada maavara ja maa-ainest;  
7) teha metsa uuendamiseks lageraiet;  
8) teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist tööd.  
(2) Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga 
külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada 
nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama 
paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle 
ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei 
takista juurdepääsu tema elukohale ja varale. 

3.7.2.  Lennuväli 

3.7.2.1.  Piirangute rakendamise alus 

• Lennundusseadus (RT I 1999, 26, 376) 
• Lennuvälja lähiümbruse määratlemise ja kasutamise kord (Vabariigi Valitsuse 

5.04.2000 määrus nr 117 (RT I 2000, 31, 184) 

3.7.2.2.  Piirangute olemus 

Lennuvälja lähiümbruse moodustab lennuvälja ümber asuv maa-ala, mille määratleb 
üldpiirangupinna välispiiri projektsioon maapinnale. 

Lennuametiga kooskõlastatakse kohaliku omavalitsuse poolt väljaantud 
projekteerimistingimused ja ehitusprojekt. Lennuametile esitatavas 
kooskõlastustaotluses tuuakse ära lennutakistuste kohta: 
1) objekti nimi ja iseloomustus; 
2) tellija, projekteerija, ehitaja ning omaniku või valdaja kontaktandmed; 
3) markeerimine (värvimine, ohutuled): tulede paigutus, tüüp ja võimsus ning nende sisse- ja 
väljalülitamise viis ning selgelt nähtav viide omanikule; 
4) asukoht: aadress (linn, tänav, maakond, vald, küla) ning litsentsitud ettevõtte poolt määratud 
asukoha absoluutne kõrgus ja koordinaadid (kraadid, minutid, sekundid) WGS-84 koordinaatide 
süsteemis; 
5) kõrgus mere- ja maapinnast; 
6) võimaliku lennutakistuse vahetu ümbruskonna kirjeldus (lage ala, mets, ehitised ja nende 
umbkaudne kõrgus); 
7) märge objekti asukoha kohta Eesti baaskaardi  1:50 000 (või suurema mõõtkavaga kaardi) vastaval 
lehel, kuhu peab olema märgitud selle koostaja, väljaandja, väljaandmise aasta ja kaardi lehe number. 
Lennuamet kontrollib taotluses esitatud objekti mõõtmeid konkreetse lennuvälja 
piirangupindade suhtes ja otsustab,  kas objekti loetakse lennutakistuseks või mitte. 
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Lennuamet tagab lennuväljade lähiümbruse alade skeemide üleandmise kohalikele 
omavalitsustele ja maakondadele alade kandmiseks maakonna, valla ja linna üld- või 
detailplaneeringule. 

Käesoleva määruse rakendamise tehnilistes küsimustes annab selgitusi Lennuamet. 

3.7.3.  Elektriliinid 

3.7.3.1.  Piirangute rakendamise alus 

• Energiaseadus (RT I 1997, 52, 833) 
• Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus (Vabariigi Valitsuse 2.07.2002 määrus nr 

211, RTI, 10.07.2002, 58, 366) 

3.7.3.2.  Piirangute olemus 

Vastavalt Energiaseaduse § 151 (1) Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu kaitsevöönd on 
neid tehnovõrke (elektriliinid, gaasi- ja kaugküttetorustikud ning nendega liituvad 
ehitised) ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus tehnovõrkude ohust ja nende 
kaitse vajadusest tulenevalt kitsendatakse kinnisasja omaniku või valdaja tegevust.  

(3) Elektri-, gaasi- ja kaugkütte kaitsevööndis peab kinnisasja omanik või valdaja 
kinni pidama järgmistest kitsendustest:  
1) elektrivõrgu kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektrivõrgu ehitisteni, ladustada 
jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid, teha tuld, põhjustada oma tegevusega elektrivõrgu ehitiste 
saastamist ja korrosiooni, korraldada üle 1000 V pingega elektrivõrgu õhuliinide kaitsevööndis 
massiüritusi;  
2) elektrivõrgu veekaabelliinide kaitsevööndis on keelatud teha süvendustöid, veesõidukiga ankrusse 
heita, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega;  
6) elektrivõrgu kaitsevööndis on ilma võrguettevõtja loata keelatud ehitada, rekonstrueerida või 
lammutada hooneid ja rajatisi, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, 
niisutus- ja maaparandustöid, istutada ja langetada puid ja põõsaid;  
7) elektrivõrgu õhuliinide kaitsevööndis on ilma võrguettevõtja loata keelatud sõita masinate ja 
mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma on üle 4,5 m; üle 1000 V pingega 
elektrivõrgu õhuliinide kaitsevööndis rajada karjaaedu, traattarasid ja loomade joogikohti;  
8) elektrivõrgu maakaabelliinide kaitsevööndis on ilma võrguettevõtja loata keelatud töötada 
löökmehhanismidega, planeerida pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 m, küntaval maal 
sügavamal kui 0,45 m ning ladustada ja teisaldada raskusi;  
9) elektrivõrgu veekaabelliinide kaitsevööndis on ilma võrguettevõtja loata keelatud paigaldada 
veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning lõhata ja varuda jääd;  
Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a määruse nr 211 Elektripaigaldise kaitsevööndi 
ulatus alusel: 

Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini 
telge paiknevad mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus: 
1) alla 1 kV pingega liinide korral on 2 meetrit; 
2) kuni 20 kV pingega liinide korral on 10 meetrit; 
3) 35–110 kV pingega liinide korral on 25 meetrit; 
4) 220–330 kV pingega liinide korral on 40 meetrit.  
Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt 
poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised 
vertikaaltasandid. 

Veekaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev veepinnast põhjani ulatuv 
veeruum, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest meres ja järvedes 
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100 meetri kaugusel ning jõgedes 50 meetri kaugusel paiknevad mõttelised 
vertikaaltasandid. 

Laevatatavate siseveekogude veepinna kohal asuva õhuliini kaitsevöönd on piki liini 
kulgev õhuruum, mida mõlemalt poolt liini piiravad liini äärmistest hälbimatus 
asendis juhtmetest 100 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 

Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele 
piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest. 

Uute elektriliinide ehitamisel mitte rajada õhuliine seal, kus see rikuks maastikuilmet, 
st loopealsetel, kadastikes, rannikualal ja muudel atraktiivsetel maastikel tuleb 
paigaldada maa-alune kaabelliin. 

Üldplaneeringu kaartidel on fikseeritud elektriliinid vastavalt põhikaardile, 
maakonnaplaneeringule ja Vormsi Vallavalitsuse informatsioonile. Teavet on töö 
käigus täpsustatud. 

3.7.4.  Sideliinid 

3.7.4.1.  Piirangute rakendamise alus 

• Telekommunikatsiooniseadus (RT I 2000, 18, 116) 
• Liinirajatise märgistamise nõuded ja kaitsevööndis   tegutsemise eeskiri. Teede- ja 

sideministri 21.12.2000 määrus nr 122 (RTL 2001, 1, 9) 

3.7.4.2.  Piirangute olemus 

Telekommunikatsiooniseaduse § 93 (1) Liinirajatise kaitsevöönd käesoleva seaduse 
tähenduses on ala, mis on määratletud liinirajatise keskjoonest mõlemal pool 
kindlaksmääratud kaugusel asuva liinirajatisega paralleelse mõttelise joonega või 
raadiomasti keskpunkti ümbritseva kindlaksmääratud raadiusega mõttelise 
ringjoonega ning kus igasugune liinirajatist ohustada võiv tegevus on lubatud 
käesoleva seaduse §-s 95 sätestatud tingimustel ja korras. (2) Käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 nimetatud liinirajatise kaitsevööndi mõõtmed on: 

1) maismaal – kaks meetrit liinirajatise keskjoonest või raadiomasti puhul selle 
kõrgusega ekvivalentne raadius maapinnal meetrites;  

§ 95. (1) Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune 
tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. (12) Teede- ja sideminister kehtestab 
liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise eeskirja, milles sätestatakse liinirajatise 
kaitsmiseks rakendatavad tehnilised abinõud ning liinirajatise märgistamise nõuded. 

Vormsi valla üldplaneeringu kaardile on kantud elektriside kaabelliinid ning 
mobiilside raadiomast. 
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4.  MAAKASUTUSE PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED 

4.1.  VASAB 2010 "Soovitused Läänemere rannikualade 
planeerimiseks" 

Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud VASAB 2010 määratlustega Soovitused 
ruumilise planeerimise protsessi ja rannikualade arengu juhtimise suunamiseks: 
a) rannikualade mõistet kogu Läänemerel tuleb defineerida ja rakendada vastavalt HELKOMi 
soovituste punktile 15/1, mis ergutab planeerimistsooni laiendamist vähemalt 3 km ulatuses sisemaa 
suunas ning rannikuvööndi kaitseala laiendamist väljaspool olemasolevat linnalist asustust vähemalt 
100-300 m ulatuses nii maismaa kui mere poole arvestatuna keskmisest veepiirist, 

b) rannikualade säästvat arengut toetada püüdvad üldised planeeringud tuleb välja töötada 
asjakohastel sobivatel tasemetel (rahvuslik, regionaalne, kohalik), tagades kohalike omavalitsuste ja 
avalikkuse osavõtu sellest, 

c) väljaspool olemasolevat linnalist asustust planeeritava uue linnalise asustuse, ehitiste, 
infrastruktuuri, puhkekeskuste ja vaba aja veetmise rajatiste paigutamine rannikualadele peab 
baseeruma planeeringulisele või funktsionaalsele põhjendusele, 

d) uued ehitised peaksid eelistatult paiknema olemasolevates asulates, nende läheduses või taga, 
vältides hajutatud arengut rannikualadel ning säilitades loodusmaastikud, 

e) uued ehitised ei tohi tekitada visuaalset barjääri piki rannajoont, selleks tuleb säilitada või istutada 
rohelised haljasribad või grupid, 

f) iga suurema ehitise, infrastruktuuri projekti, maaparanduse või muu rannikulooduse ja -maastiku 
olulise jääva muudatuse kavale/projektile peab eelnema kas regionaalne või kohalik planeering või 
spetsiaalne regionaalne või kohaliku mõju hinnang, mis käsitleb nii visuaalseid kui ka 
keskkonnaaspekte, 

g) tuuleveskid (-jõujaamad) peaksid paiknema väljaspool rändlindude jaoks olulisi alasid ning viisil, 
mis võimalikult vähe mõjutab väärtuslikke maastikke, 

h) tundlike või/ja ülerahvastatud piirkondade kohta tuleb kindlasti koostada üldised ja/või 
detailplaneeringud, 

i) võimalused tagamaa sidumiseks olemasolevate sadamatega ning sadamaalade tulevaseks 
revitaliseerimiseks tuleb lahti hoida, 

j) puhastamata heitvee juhtimist rannikualale tuleb vältida, heitmete mahapaneku kohad tuleb valida 
kehtestatud planeeringute ja vastavate regulatsioonide kohase regionaalse ja keskkonna mõju 
hindamise alusel, 

k) inimasustuse säästliku arengu parema kontseptsiooni loomiseks tuleb erineva loodusliku 
väärtusega alad, olgu nad kaitse all või mitte, haarata rohelisse infrastruktuuri, 

l) puhkekeskuste ja vaba aja veetmise rajatiste paigutus peaks vastama kohalikele planeeringutele 
ning riiklikust või regionaalsest turismipoliitikast tulenevatele kaalutustele, võttes arvesse maastike, 
looduse, kultuuripärandi säilitamise vajadust ning maastike vastuvõtuvõimet, 

m) väljaspool asulaid tuleks rannikukaitsemeetmeid/ehitisi kasutada vaid sel juhul, kui seda peetakse 
vajalikuks loodusliku rannajoone säilitamisel, 

n) soodustada tuleks keskkonnasõbralikke transpordi- ja energiasüsteeme ning eramootorsõidukite 
kasutamine tundlikel rannikualadel viia keskkonna seisukohalt vastuvõetavatesse piiridesse, 

o) rannikualade asumite kultuurpärandit ja iseloomu tuleb säilitada ja arendada ning ajalooliste 
asustuspiirkondade elustamist tuleks eelistada uute hoonestuspiirkondade tekkele. 
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4.2.  Ruumilise arengu põhimõtted Vormsi vallas 

4.2.1.  Üldpõhimõtted 

Vormsi valla üldplaneeringuga kavandatud ruumilise arengu peamiseks printsiibiks 
on Vormsi saare kui unikaalse loodusliku ja kultuurilis-miljöölise koosluse 
säilitamine võimalikult ehedal kujul ning tingimuste loomine selle merelise saarvalla 
keskkonnasäästlikuks arendamiseks. 

Vormsi saar on maakonna teemaplaneeringus “Lääne maakonna asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratletud tervikuna nii maakonna 
rohevõrgustiku osana kui ka väärtusliku puhke- ja kultuurmaastikuna. Lisaks 
praegustele kaitsealustele territooriumitele on tehtud ettepanek valdavalt kogu vald 
kuulutada Väinamere Natura 2000 ala osaks. Võrreldes maastikumustrit käesoleval 
ajal nn verstase kaardiga aastast 1900 seisnevad muutused põhiliselt avatud ja 
poolavatud alade võsastumises ning kinnikasvamises ning kunagise põliskülade 
hoonestuse osalises hävimises. Samas annavad säilinud vundamendid ainulaadse 
võimaluse hoonestamisega koos traditsioonilise maakasutuse taasväärtustamiseks. 
Koos väga heade rekreatsiooniressurssidega loob see Vormsi elanikele ja 
maaomanikele kordumatu võimaluse ajaloolise pärandi alusel arendada loodusturismi 
ja selle teenindust ning hoiduda randade täisehitamisest suvitusküladega. 

Suvituskülade rajamine oli vormsirootslaste soovidel põhinev ettepanek 1990.aastate 
alguses maareformi läbiviimiseks koostatud planeeringusse. Suvituskülade sisuliseks 
mõtteks oli vahetusmaade leidmine, et säiliks põllumajandusliku tootmise jätkamiseks 
vajalik maaressurss. Maade tagastamine toimus aga selliselt, et tänaseks on enamus 
kõnealustest põldudest ja karjamaadest siilutatud erinevatele omanikele. Vormsi 
maastikke kujundanud põllumajandus ja karjakasvatus on käesolevaks ajaks pea 
täielikult hääbunud. Maastikupilti ilmestavad laudavaremed ja söötis põllud. Edasise 
tegevuse suunaks saab olla vaid ühistegevuse maksimaalne soodustamine ja vastavaks 
iseregulatsiooniks tingimuste loomine. 

Planeerijale esitatud arvamuste kohaselt jõudsid samadele seisukohtadele valdavalt 
kõik esialgset planeeringuettepanekut analüüsinud ja läbi arutanud vormsirootslaste 
külakogukonnad (vt eespool külakirjelduste all). Kui alguses said planeeringukaardile 
kantud kõik laekunud arendusettepanekud lootuses, et nii selgub nende tegelik ulatus 
ja tähendus Vormsi saarele, siis vastukajas toonitati peaaegu kõigis laekunud 
arvamustes saare loodus- ja miljöökeskkonna ainulaadsust, mida tuleb sellisena ka 
edaspidi hoida. Randadesse ehitamise kohta oli vastandlikke arvamusi, mis näitas, et 
tegu on tundliku probleemiga, mida tuleb detailselt käsitleda. Leiti ka, et 
ehituskeeluala rannal on saare seisukohalt positiivne. Vormsi rannaalasid tuleb lugeda 
saare kogukonna kõigi liikmete kinnisvara väärtuse oluliseks ühisosaks. Ühise 
keskkonnaressursi ajaloolisest erinev kasutamine erahuvidest lähtuvaks 
arendustegevuseks vajab planeeringulisele kokkuleppele jõudmist. Ehituskeeluvööndi 
ulatuse osalist vähendamist on üldplaneeringu ettepanekuga taotletud vaid Rumpo, 
Förby, Hosby ja Sviby külades, kus see on põhjendatud keskkonnast, teedevõrgust ja 
maakasutusest lähtudes. 

Vormsi valla üldplaneeringus on koondatud põhitähelepanu avalikele huvidele ning 
omavalitsuse põhiülesannete täitmisele. See tähendab ühistegevuseks vajalike 
munitsipaalmaade määratlemist, vallateede, sh ka taliteede trasseerimist, teede 
ehitamiseks ja korrashoiuks vajalike maavarade leiukohtade tähistamist, 
randumiskohti, kommunikatsioone, jäätmekäitlust, tuletõkkevööndeid metsades jms. 
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Üldplaneeringuga lahendatakse asju, mis on Vormsi väikesele püsielanikkonnale 
püsima jäämiseks ja ettevõtluse arenguks eluliselt vajalikud ning reaalsed, samas 
püütakse vältida katteta kohustuste võtmist. 

Hea maakasutus- ja ehitustava põhiliseks lähtekohaks on kinnisomandiga kaasnev 
õigus traditsioonilist asustustava jätkavaks maakasutuseks. Keeldumine kohaliku 
omavalitsuse poolt maakasutuse sihtotstarbe muutmise või ehitusõiguse andmise 
ettepanekust, mis ei lähtu traditsioonilist asustustava jätkavast maakasutusest, või 
selle sidumine seadusest lähtuvate kohustuste (nt detailplaneeringu koostamise 
kohustus) täitmisega ei ole isiku õiguste rikkumine ega vabaduste piiramine. Seda 
eeldusel, et keeldumisega ei muudeta kinnisasja senist kasutamist võimatuks ega 
piirata oluliselt senist kasutamist.  

Ajaloolised külad olid majandustegevuse tõttu mere ääres. Tänapäeval ei ela rahvas 
kalast- ja merest, mistõttu mereäärset ehitusviisi ei pea soosima kohtades, kus seda 
ajalooliselt pole olnud. 

Traditsioonilisus Vormsi talumajapidamise puhul tähendab elamu ja kõrvalhoonete 
ehitusõigust tuumikkülas ning maatulundusliku maakasutuse õigust koos seda 
teenindavate ehitistega väljaspool küla tuumikut paiknevatel põllu-, heina- ja 
metsamaadel, mis varem olid valdavalt kogukondlikus kasutuses. Vormsi sumbkülade 
(mere ääres ka ridakülade, nt Hosby) asustuse taastamine parandab ka turvalisust. 
Külade tuumikhoonestusalade (külasüdamike) piirid on kantud planeeringukaardile. 

Hoonestuse edasisel arendamisel toetab käesolev üldplaneering külade struktuuri 
kompaktsemaks muutmist, et taastada ajalooliste sumbkülade südamikud. Valdavaks 
peab jääma Vormsi miljöösse sobivate  ühepereelamute ehitamine. 

4.2.2.  Maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused 

4.2.2.1.  Külasüdamikud 

Külasüdamikes on ehitustegevus soovitav. Ehituslubade väljastamisel ja maa 
sihtotstarbe muutmisel üldplaneering täiendavaid piiranguid ja kitsendusi ei sea, va 
ehitusloa ja projekteerimistingimustega antavad üldised piirangud traditsioonilise  
arhitektuurilise ilme ja külakeskkonna miljöö säilitamiseks ning põhjendatud 
vajadusel kooskõlastusnõue naabriga. Erandina käsitletakse vaid Hullo keskasulat ja 
selle lähimat ümbrust, kus külasüdamiku piire ei kehtestata. 

Kuigi üldplaneering käsitleb üldjoontes ka Vormsi külamiljööd ja selle arhitektuurilisi 
erijooni, vajab see lisauuringuid ning nende alusel vastavate nõuete täpsustamist. 
Külade miljööväärtuslikud üldnõuded on soovitatav kehtestada valla ehitusmäärusega 
ja nende edasiseks täpsustamiseks võib külaelanike soovil koostada Vormsi 
ehitusmääruse osana kohalikke küla ehitusmäärusi, mis kooskõlastatakse 
külakogukonna poolt. 

Ala tunnused: paiknemine külasüdamikus, mis on kantud planeeringukaardile. 

4.2.2.2.  Ehitamine ja maakorraldus hajaasustusena saare sisepiirkonnas 

Mõõdukal kaugusel rannast hoonete ehitamine toimub detailplaneeringu ning 
ehitusloa alusel, mis antakse projekteerimistingimuste kohaselt koostatud 
ehitusprojektile. Detailplaneeringu lähtetingimuste esitamise hõlbustamiseks võib 
nõudeid täpsustada kohaliku küla ehitusmäärusega. Soositavate  tegevuste hulka 
kuulub ka elamute ehitamine olemasolevale vundamendile. Elamu ja kõrvalhoonete 
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ehitusõiguse kasutamiseks traditsioonilises mahus ei ole detailplaneering kohustuslik 
ning nimetatud ulatuses on ehitusõigus kinnisasja lahutamatu osana võõrandatav. 
Detailplaneeringu kohustus tekib nimetatud aladel kui taotletud tegevusena 
kavatsetakse rajada ühele maatükile enam kui üks elamu nii, et kahe elamu 
vahekaugus jääb väiksemaks kui 100 m või elamule lisaks rajatakse samale maatükile 
enam kui kuus abihoonet. Juhul kui on prognoositav kompaktse hoonestuse ja 
intensiivse maakasutusega ala teke, siis tuleb detailplaneering koostada 
üldplaneeringut muutva planeeringuna vähemalt 5 naabermaaüksust hõlmava ala 
kohta ning kohustuslik on vähemalt ühe avaliku arutelu korraldamine. 
Detailplaneeringuga võib vajadusel määratleda puittaimestikuga kaetud ala pindalalise 
osatähtsuse kogu krundist.  

Pärast üldplaneeringu avalikku väljapanekut ja arutelu planeeringuettepaneku kaardil 
detailplaneeringu kohustusega alade piiritlemise üle jätkunud mõttevahetusi on 
Vormsi Vallavolikogu 3.detsembri 2003 protokolliga nr 12 avaldanud soovi 
kehtestada Vormsi saarel tervikuna detailplaneeringu kohustus, mida võib 
otsustuskorras volikogu otsusega mitte rakendada. Kaalutlemisel tuleb lähtuda 
sisulistest argumentidest ning võrdse kohtlemise põhimõttest. 

Ka hajaasustusega alade planeerimisel arvestatakse teatud miljööväärtuslikkuse 
nõudeid, mis on soovitatav täpsemalt reguleerida valla ehitusmäärusega. Arvestada 
tuleb sellega, et vastavalt maakonnaplaneeringule on kogu Vormsi saar 
miljööväärtuslik ala.  

Detailplaneeringu kohustuslikkuse kaalutlemine ning detailplaneeringu 
lähtetingimuste seadmine toimub kehtestatud üldplaneeringu alusel. Planeeringulistest 
aspektidena lähtutakse maakorraldustoimingute läbiviimisel eelkõige järgmistest 
nõuetest: 

• omaniku taotlus kinnisasja otstarbekaks kasutamiseks; 
• loodusvarade säästlik kasutamine, terve elukeskkonna tagamine ja maastiku 

omapära hoidmine; 
• kinnisasja sobivus ettenähtud sihtotstarbeks; 
• kinnisasjale otstarbeka juurdepääsutee tagamine; 
• kinnisasja terviklikkuse ja otstarbeka kuju tagamine, lihtsate ja selgete piiride 

loomine ning looduslike piiride arvestamine; 
• kinnisasja kiildumise ja ribasuse vältimine; 
• teede, liinide, muude ehitiste ja maaparandussüsteemide otstarbekas rajamine ja 

kasutamine. 

Maakorraldustoimingud detailplaneeringu kohustuse mitterakendamisel viiakse läbi 
maakorralduskava alusel, milleks on ümberkruntimiskava, kinnisasja vahetus- või 
jagamisplaan. Maakorraldustoimingute läbiviimiseks võivad kinnisvaraomanikud 
koonduda maakorraldusühistutesse. 

4.2.2.3.  Rannaalad 

Ehitussurve tasakaalustamiseks, hajutatud asustuse tekkimise reguleerimiseks 
rannaaladel ning loodusmaastike säilitamiseks on rannapiirkondades detailplaneeringu 
koostamine sisuliselt vajalik. Ranna ehituskeelutsooni vähendamise ettepanekud on 
üldplaneeringus minimaalsed ning on kantud põhjendatud juhtudel rannalähedastes 
külades ja Sviby sadamapiirkonnas planeeringukaardile. Planeeringuettepaneku ja 
omavalitsuse taotluse alusel on Keskkonnaminister 27.04.2004 kirjaga nr 16-6 
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega ning seadnud sellele oma tingimused. 
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Rannaaladel koostatava detailplaneeringu lähteülesandes esitatakse  
miljööväärtuslikud erinõuded või tingimus nende väljatöötamiseks detailplaneeringu 
käigus. Üldjuhul tuleb detailplaneering neil aladel koostada koos keskkonnamõju 
hindamisega. Kohustuslik on vähemalt ühe avaliku arutelu korraldamine. 

Ala tunnused: paiknemine ranna läheduses või rannaala kasutust otseselt mõjutaval 
maa-alal. 

4.2.2.4.  Kaitsealad 

Üldplaneeringu kaardile kantud olevad ja perspektiivsed looduskaitsealad, mille 
suhtes tehakse planeeringuga ettepanek kaitse alla võtmiseks on detailplaneeringu 
kohustusega. Detailplaneering tuleb neil aladel koostada koos keskkonnamõju 
hindamisega vähemalt 5 naabermaaüksust hõlmava ala kohta. Juhul kui kavandatud 
tegevuseks on hoone(te) ehitamine tuleb detailplaneering koostada üldplaneeringut 
muutva planeeringuna. Kohustuslik on vähemalt ühe avaliku arutelu korraldamine. 

Ala tunnused: paiknemine oleva või perspektiivse looduskaitseala piires, mis on 
kantud planeeringukaardile. 

4.2.2.5.  Kokkuvõtteks 

Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral koostatakse ehitusprojekt kehtestatud 
detailplaneeringu alusel ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297) sätestatud korras. 

Paljude tegevuste aluseks, nagu teehooldus, maaparandussüsteemide korrashoid jne 
külades on ühistegevus mitmesugustes vormides (teeühistu, veeühistu, 
maaparandusühistu jne). Ühistegevuse aluseks on kokkulepped. Vajadus selliste 
täiendavate kokkulepete sõlmimise järele on mitmes eluvaldkonnas. Tuleb saavutada 
kokkulepe ka selles, et mereranda ei ehitataks ehitusloata täis eriilmelisi paadikuure. 
Uute elektriliinide ehitamisel mitte rajada õhuliine seal, kus see rikuks maastikuilmet, 
st loopealsetel, kadastikes, rannikualal ja muudel atraktiivsetel maastikel tuleb 
paigaldada maa-alune kaabelliin. 

Külade kaupa on soovitav koostada ja rakendada üldplaneeringut ning valla 
ehitusmäärust täpsustavaid kohalikke ehitusmäärusi kohustuste ja soovitustega 
miljööväärtusliku maastikustruktuuri ja -ilme tagamiseks ja tasakaalustatud 
arendamiseks See on soovitav ja äärmiselt vajalik ka selleks, et lahendada kohalike 
teede ja nende servituutide, kuivenduskraavide ning teiste küla elukorraldust tagavate 
elementide asukoht ja toimimine. 

4.3.  Maakasutuse juhtfunktsioonid 

Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse kavandamise põhimõtteks on selliste 
juhtfunktsioonide valik, mis seaks selle raames maakasutuse sihtotstarbele võimalikult 
väikesed piirangud. Juhtfunktsioonide määramisel on juhindutud 
Keskkonnaministeeriumi tellimusel 2002.aastal valminud tööst Soovituslikud 
planeeringulised leppemärgid. 

4.4.  Munitsipaalomandisse taotletavad maad 

Käesoleva üldplaneeringu alusel on kohalikule omavalitsusele oluliste avalike 
huvidega ning saare arengu huvides ühiskasutuses vajaliku maana otstarbekas 
munitsipaalomandisse taotleda järgmised maa-alad: 
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• Sviby sadamapiirkond – puhke- ja virgestusmaa – sotsiaalmaa  
Eesmärgiks koheselt vajalik välja arendada saare üldist turismipotentsiaali 
tõstev piirkond – avalik telkimisplats, rand, massiürituste korraldamise plats, 
territooriumi rentimine muude teenuste osutajatele – paadi- ja 
jalgrattalaenutus, einetamis- ja puhkepaigad 

• Rälby puhke- ja sadamakoht poolsaare tipus - puhke- ja virgestusmaa, 
supelranna maa – sotsiaalmaa 
Eesmärgiks praegu kohaliku tähtsusega paadisadama piirkond lisaks koheselt 
kasutusele võtta avaliku ranna ja telkimisplatsina. 

• Borrby liivakarjääri piirkond – puhke- ja virgestusmaa, avaliku supelranna 
maa – sotsiaalmaa  
Eesmärgiks koheselt võtta valla vajadusteks kasutusele karjääris säilinud 
liivavarud, et karjäärid rekultiveerida ja maad kasutada arendustegevuseks, sh 
telkimisplatsi ning avaliku rannana.  

• Rumpo küla-alune telkimisväljak ja avalik rand – puhke- ja virgestusmaa, 
supelranna maa – sotsiaalmaa 

• Saxby avalik rand (2 lõiku) – puhke- ja virgestusmaa, supelranna maa – 
sotsiaalmaa 
Eesmärgiks koheselt välja arendada avaliku ranna ja telkimisplatsina,  

• Suuremõisa park,  
• Hullo halduskeskus – valitsus- ja ametiasutuse maa, üldkasutatava hoone maa 

– sotsiaalmaa 
Eesmärgiks koheselt rekonstrueerida praegune ja vana vallamaja ning vana 
lasteaed, 

• Hullo keskasula koolitus- ja puhkepiirkond – üldkasutatava hoone maa, 
puhke- ja virgestusmaa – sotsiaalmaa 
Eesmärgiks välja arendada staadion ja spordihoone lisaks sellel maal praegu 
asuvatele, koolile, lasteaiale, koolituskeskusele ja vabaõhulavale, 
Hullo puhastusseadmete maa – tehnoehitise maa – tootmismaa 
Eesmärgiks tagada Hullo puhastusseadmete teenindamiseks vajalik maa, 

• Prestviigi järve väljavoolu piirkond – tehnoehitise maa, looduslik haljasmaa – 
sotsiaalmaa  
Eesmärgiks järve taastamiseks vajalike rajatiste paigutamine, seotud 
rahvusvaheliste projektidega, 

Vald taotleb avalike lautrikohtade (Förby, Kersleti, Borrby, Diby, Hosby, Norrby, 
Mõisanina) juurde maad tulevikus munitsipaalomandisse. Olulisemate külade 
sadamakohtade (Saxby, Rälby, Rumpo) munitsipaliseerimist taotleb vald 
esmajärjekorras.  

Perspektiivis on vald väljendanud huvi munitsipaalomandisse taotleda Hullo 
piirivalvekordoni ja vanade tootmishoonete ümbrus (vajavad suuri investeeringuid), 
lennuväli, mitmeid ranna- ja telkimiskohti ning külade keskmeis ning külade 
äärealadel paiknevaid avalikku arendushuvi pakkuvaid maid (Hosby puhkeala, Rälby 
küla karjamaa, Borrby rahvapeoplats; Hullo avalik rand). 

Munitsipaalomandisse taotletavad alad on määratud prioriteetsuse alusel ning kantud 
planeeringukaardile.  
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4.5.  Planeeringute koostamise vajadus ja järjestus 

4.5.1.  Teemaplaneering 

Üldplaneeringu koostamise käigus toodi esile maa- ja looduskasutuse 
teemaplaneeringu algatamise vajadus pärast üldplaneeringu kehtestamist. Vastavad 
probleemid on kuhjunud metsaressursi üleekspluateerimises, põllumaade 
metsastumises. 

4.5.2.  Detailplaneeringu kohustusega alad ning majanduslikud 
võimalused planeeringu elluviimiseks 

Detailplaneering koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks valla 
või linna territooriumi väiksema osa kohta. Kehtestatud detailplaneering on aluseks 
uute katastriüksuste moodustamisele ning olemasolevate katastriüksuste piiride 
muutmisele detailplaneeringu koostamise kohustuse korral. 

4.5.2.1.  Detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude 
määramine 

Detailplaneeringu kohustusega alade määratlemisel on lähtutud osast 4.2 Ruumilise 
arengu põhimõtted Vormsi vallas, sh eriti osas 4.2.2. Maa- ja veealade üldised 
kasutamis- ja ehitustingimused fikseeritud sätetest. Viimatinimetatud peatükis on ka 
tingimused detailplaneeringute koostamisele.  

Pärast üldplaneeringu avalikku väljapanekut ja arutelu planeeringuettepaneku kaardil 
detailplaneeringu kohustusega alade piiritlemise üle jätkunud mõttevahetusi on 
Vormsi Vallavolikogu 3.detsembri 2003 protokolliga nr 12 avaldanud soovi 
kehtestada Vormsi saarel tervikuna detailplaneeringu kohustus, mida võib 
otsustuskorras volikogu otsusega mitte rakendada. Kaalutlemisel tuleb lähtuda 
sisulistest argumentidest ning võrdse kohtlemise põhimõttest. 

Vormsi arenguprioriteediks on soodustingimuste loomine külasüdamike 
(taas)hoonestamiseks ja mõõduka privaatse hajaasustuse teke eelkõige saare 
sisepiirkondades. Planeeringukaardile on kantud külasüdamikud, kus volikogu võib 
põhjendatud juhtudel detailplaneeringu koostamise nõuet mitte rakendada. 

Detailplaneeringu nõuett mujal Vormsi vallas võib mitte rakendada juhul kui: 

• ühele maatükile ei kavandata enam kui ühe elamu ehitamist nii, et kahe elamu 
vahekaugus jääb väiksemaks kui 100 m või  

• elamule lisaks rajatakse samale maatükile mitte enam kui kuus abihoonet või  
• kavandatava tegevuse tulemusel ei teki kompaktse hoonestuse ja intensiivse 

maakasutusega ala. 

Viimatitoodud punkti rakendamine toimub omavalitsuse kaalutlusõiguse alusel, mille 
abivahendiks on toodud järgmised kriteeriumid. 

4.5.2.2.  Kaalutlemise kriteeriumid 

Vastavalt Läänemaa maakonnaplaneeringu arengupõhimõtetele ja üldplaneeringu 
lähteülesandele planeeringualal tiheasustusalasid ei ole. 

Detailplaneeringu kohustuse kohaldamisel arvestada soovitustega, mille kohaselt 
kompaktse hoonestuse ja intensiivse maakasutusega alad vallas on:  
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• Kompaktse hoonestusega, tänavate ja ühiste tehnovõrkudega aleviku- või 
külaosa; 

• Suvila või aiandusühistu maa-ala; 
• Ühepereelamute aiamajade või suvilate grupp, mis koosneb enam kui kolmest 

nimetatud hoonest, millede omavaheline kaugus on alla 100m; 
• Eraldiseisev rida- või sektsioonelamu(te) ala koos selle teenindamiseks 

vajaliku maaga 
• Eraldiseisev üle 1000 m2 ehitusalase 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 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. 

Soovituste rakendamisel ning detailplaneeringu tingimuste esitamisel tuleb eelistada 
ehitusliku maakasutuse koondumist külasüdamikesse ning vältida randade ja 
loodusalade täisehitamist.  

4.5.2.3.  Detailplaneeringute koostamise järjestus 

Detailplaneeringute algatamine ning nende järjekord määratakse kindlaks vastavalt 
Vormsi Vallavolikogu õigusaktidega. Detailplaneeringute koostamine sõltub eelkõige 
konkreetsetest vajadustest ja võimalustest. Planeeringute koostamise järjestus sõltub 
vajadustest ning investeerijate ja ehitada soovijate olemasolust. Üheks prioriteediks 
on Sviby sadamaala detailplaneeringu koostamine. 

4.5.2.4.  Majanduslikud võimalused planeeringu elluviimiseks 

Valla eelarvelised vahendid tuleks koondada oluliste avalike huvidega alade ning 
ühiskasutuses piirkondade planeerimisele (vt Munitsipaalomandisse taotletavad 
maad). Asukohtades, kus on võimalik avalike huvide toetamine arendajate poolt (nt 
Sviby sadamaala) tuleb maksimaalselt kaasata eravahendeid. Teemaplaneeringute 
ning uuringute koostamiseks taotleda võimalikke projektitoetusi. Planeeringu 
elluviimiseks vajalikud majanduslikud vahendid on vastastikuses sõltuvuses Vormsi 
saare kasvavast atraktiivsusest elu- ja puhkekohana.  

4.6.  Ehituskeeluvööndi ulatuse osaline vähendamine 

Ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamiseks annab nõusoleku keskkonnaminister 
kohaliku omavalitsuse taotluse ja planeerimisseaduse kohaselt vastuvõetud 
üldplaneeringu alusel. Ulatuse vähendamine jõustub üldplaneeringu kehtestamisega. 

Ehituskeeluvööndi osaline vähendamine on üldplaneeringuga kavandatud Rumpo, 
Förby, Hosby ja Sviby külades, kus see on põhjendatud keskkonnast, teedevõrgust ja 
maakasutusest lähtudes. Nimetatud kohad on kantud planeeringukaardile. 

Planeeringuettepaneku ja omavalitsuse taotluse alusel on Keskkonnaminister 
27.04.2004 kirjaga nr 16-6 nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega ning 
seadnud sellele oma tingimused. 
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4.7.  Vastavus maakonnaplaneeringule 

Vormsi valla üldplaneeringu koostamisel on aluseks võetud Läänemaa 
maakonnaplaneeringu arengupõhimõtted ning koostatava teemaplaneeringu Asustust 
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused printsiibid. Üldplaneering ei sisalda 
Läänemaa maakonnaplaneeringu põhimõtteid muutvaid ettepanekuid. 

Ehituskeeluvööndi osaline vähendamine on põhjendatud keskkonnast, teedevõrgust ja 
maakasutusest lähtudes ning ilma kaasnevate negatiivsete mõjudega.  
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5.  MÕJUDE HINDAMISE KOKKUVÕTE 

5.1.  Kokkuvõte 

Vormsi valla üldplaneeringu koostamise käigus hinnati kavandatava ruumilise 
arenguga kaasneda võivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning 
looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid planeeringu strateegilise keskkonnamõjuna. 

Keskkonnakahjustusi ärahoidvatest meetmetest on tähtsamad territooriumi 
planeerimine, keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit. Planeeringu koostamisel 
on põhiülesanne keskkonna ja majandushuvide tasakaalustamine. Seega on oluline, et 
kogu maakasutus ja valla arengustrateegia harmoneeruksid meid ümbritseva 
looduskeskkonnaga. Vastavalt Säästva arengu seadusele (RT I 1997, 26, 390) võib 
omandi käsutamise ja ettevõtlusega tegelemise õigust kooskõlas seadustega 
kitsendada, seda lähtudes vajadusest kaitsta loodust kui inimkonna ühisvara ja 
rahvuslikku rikkust. 

Üldplaneeringuga kavandatava ruumilise arengu mõjude hindamise üheks ülesandeks 
on tagada, et kõik teadaolevad keskkonnakaitseliselt, tervisekaitseliselt, 
muinsuskaitseliselt tähtsad objektid ja seadustest tulenevad keskkonnakaitselised 
kitsendused oleksid planeeringus fikseeritud ja arvestatud, koondades üldistavalt 
planeeringu koostamise ajaks valla keskkonna kohta teadaolevad andmed ja uuringute 
tulemused. Kavandatava tegevuse mõjude ulatuse selgitamiseks kaasnes 
keskkonnamõju hindamine11 pidevalt üldplaneeringu koostamisele ning seda kasutati 
sihipäraselt võimaliku kahjuliku mõju väljaselgitamiseks ja vähendamiseks. Mõjude 
hindamise tulemus vormistati pärast seaduse kehtimahakkamist vastavuses 
Planeeringuseaduse nõuetele  

Mõjusid hindas üldplaneeringu koostaja maastikuarhitekt Andres Levald 
(litsentseeritud keskkonnamõju hindaja KMH0011) töögrupi liikmete jt osaliste 
kaasabil. Arvestades, et protsessid olid pidevalt lahutamatult läbi põimunud, on 
järgnevalt toodud mõjude hindamise kokkuvõte ja lõppjäreldused 
planeeringulahendust detailsemalt kordamata.  

Keskkonnamõju hindamise programmi ja lähtekohti tutvustati avalikkusele 
üldplaneeringu aruteludel 6.märtsil ning 27.märtsil 2002. Aruteludel ei tehtud 
ettepanekuid programmi täiendamiseks. 

Üldplaneeringu ning keskkonnamõju hindamise koostajatel oli tänu mitmetele 
eelnenud uuringutele kasutada üldplaneeringu koostamiseks piisav teave saare 
ajaloost, rahvastikust, majandusest ja kultuurielust, mida täienda kogu valda hõlmav 
ülevaade elustiku mitmekesisuse, erinevate liikide ja nende asurkondade kohta.  

Probleemide teket kriitilistes kohtades saab ennetada ja olemasolevaid leevendada 
detailplaneeringute keskkonnamõju hindamise läbiviimisega planeeringualal. 
Vastavad piirkonnad on detailplaneeringu kohustusega alade piiritlemise juures 
määratletud. Hangete ja detailplaneeringute keskkonnamõjude hindamisel tuleb 
vajadusel teostada täiendavaid uuringuid. 

Valla maastikulised iseärasused on kantud planeeringu üldplaanile ning andmebaasi. 
Vormsi vallas paiknevate metsade korralduskavad vajavad täpsustamist. 

                                                 
11 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus RK 14.06.2000, RT I 2000, 54, 348) 
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Põhjavee kaitsmata või nõrgalt kaitstud alade kohta on ehitus- ja 
maakasutustingimuste määramiseks piisav teave olemas varasemates uuringutes 
(Maves 1993). 

Vormsi valla territooriumile jäävad kultuurimälestised ja kaitstavad loodusobjektid 
ning -alad on kantud üldplaneeringu kaardile ning andmekihtidele, mis võimaldab 
saada üldise ülevaate kaitstavatest aladest ja looduse üksikobjektidest, aga ka turiste 
meelitavatest huviväärsustest. 

Loodusobjektide ja kultuuriväärtuste kaitse on suhteliselt riigikeskne funktsioon, kuid 
vastavate programmide kaudu näeb ette ka omavalitsuste ja isegi maaomanike 
kaasamist ja riiklikku finantseerimist. See võimaldab keskkonnakaitseliste ja 
majanduslike huvide harmoonilist ühendamist ja neid võimalusi on otstarbekas otsida 
kõikidel osapooltel. 

Suurema elanike tihedusega piirkondi on käesolevas üldplaneeringus käsitletud 
üksikasjalisemalt ning Hullo külakeskuse kohta on antud tsoneering.  

Üldplaneeringus on fikseeritud ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga piirkonnad 
Hullo keskasulas, samuti ühisveevärgiga piirkonna veevarustuseks vajalikud 
veeallikad. Vormsi vallas on vajalik veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava 
koostamine vastavuses Veeseaduse § 38 lg 5 sätestatud nõudega. Arengukavas 
määratleda etapiviisiliselt pinna- ja põhjavee kaitseks rakendatavad meetmed, nende 
maksumus ja rakendamine, analüüsides ja arvestades seejuures elanikkonna reaalset 
maksujõulisust. Põhjavee kasutamise ja kaitsega seotud õigusi ja kohustusi tuleb 
järgida detailplaneeringute koostamisel ning maakasutus- ja ehitustingimuste 
seadmisel. 

Vormsi valla üldplaneeringule eelnevalt ega planeeringu käigus müramõõtmisi ei ole 
korraldatud ning müra mõjudega arvestamine on toimunud eelkõige kogemuslikult. 
Valla territooriumil planeeringulisi müraprobleeme ei ole, üksikud tõstatatud 
küsimused on pigem kasutuslikku ja olmelist laadi. Müraga tuleb siiski arvestada 
detailplaneeringute keskkonnamõju hindamisel ja projekteerimistingimustes. Kui 
elamu asukohta mõjutavad välised müraallikad (külasid läbiv autoliiklus), tuleb 
tugevdada müraallika poolsete välisseinte heliisolatsiooni. Suurema mürakindluse 
saavutamiseks on otstarbekas kasutada ka tugevdatud mürakaitseliste omadustega 
aknaid. Eluruumidele Eestis kehtivatele normidele, st klimaatilistele tingimustele 
vastavad elamute välispiirdekonstruktsioonid tagavad üldjuhul nii vajaliku 
soojaeristuse kui ka piisava müraisolatsiooni. 

Vastavalt Tervisekaitseinspektsiooni ekspertiisile Kersleti ninale kavandatud 
radarimast ei oma negatiivset mõju masti läheduses viibivate inimeste tervisele. 

Vormsi valla üldplaneeringu koostamisel on kinni peetud Maapõueseadusega 
maavarade kaitseks kehtestatud nõuetest ning maavara sisaldavatele aladele ei ole 
planeeritud ehitisi ega tegevusi, mis on vastuolus nimetatud seadusega. Planeering ei 
ole määravaks dokumendiks küsimustes, kas maardlana riiklikku registrisse kantud 
või maavarude bilansis olevate maavarade kaevandamiseks antakse luba või mitte. 

Keskkonnaseire andmete ja sellega keskkonnaseisundist pideva ülevaate omamine on 
planeeringu väljaarendamiseks ja arengu suunamiseks väga olulise tähtsusega. 
Keskkonnaseire seaduse kohaselt teostab kohalik omavalitsus keskkonnaseiret temale 
seadusega pandud ülesannete täitmiseks või oma töö korraldamiseks. Kohaliku 
omavalitsuse keskkonnseire aluseks on valla keskkonnaseire programm.  
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Seire osas on olnud saare keskkonna jaoks tulemuslik koostöö Silma looduskaitseala 
administratsiooniga (varasem Lääne-Eesti saarestiku biosfäärikaitseala Läänemaa 
keskus) läbi Vormsi maastikukaitseala Rumpo teabekeskusega. Kaitsealale 
koondatakse informatsioon riiklike seirealade kohta.  

Euroopa Liidu seadusandluse lähendamine toob kohalikele omavalitsustele hulgaliselt 
keskkonnaalaseid funktsioone ja ülesandeid (sh. seire osas), kuid nende funktsioonide 
finantseerimist ei ole veel arutatud. Praeguses olukorras kohalikul omavalitsusel ei ole 
võimalik kavandada reaalselt täidetavaid keskkonnaalaseid ülesandeid ega 
keskkonnaseire programme. Riigikeskne keskkonnakaitse tuleks lähendada kohalikule 
omavalitsusele, nähes ette ka vajaliku finantseerimise. Igal juhul on otstarbekas ja 
vajalik toimivat koostööd jätkata. 

5.2.  Hindamistulemuste järeldused 

Vormsi valla üldplaneeringu koostajad on lähtudes kvalifikatsioonist ja kogemustest 
planeeringuettepaneku koostamisel ja planeeringuprotsessis pidevalt arvestanud 
planeeringuga kaasneda võivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid 
ning looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Mõjude hindamisest tulenevad 
ettepanekud on planeeringus kajastatud. 

Looduskeskkonna seisundi ja kaitsealuste objektide osas on üldplaneeringus aluseks 
võetud planeeringu tegemise ajaks määratud keskkonnaseisund, kaitstavad 
loodusobjektid ning kultuurimälestised. Nimetatud andmeid on täiendatud uute 
kaitsealade ja –objektide ettepanekutega. 

Üldplaneeringu ettepanekutega on kavandatud arvukalt Vormsi valla 
keskkonnaseisundit parandavaid pikaajalisi tegevusi, sh maakasutuse tsoneerimine, 
külakeskuste piiritlemine ja jäätmemajanduse korrastamine. Planeeringuettepanekute 
rakendamisega ei kaasne keskkonnakaitselisi negatiivseid muudatusi. Üldplaneeringu 
positiivseid ettepanekuid tuleb edasi arendada detailplaneeringutega. 

Planeeringuala kohta käiv põhiline ruumiline teave, sh keskkonda ja kaitsealuseid 
objekte puudutav osa on vormistatud MapInfo kohtandmekihtidel, mis võimaldab 
planeeringuskeemide paindlikku kasutamist ja planeeringumaterjalide 
edasiarendamist. 

Valla territooriumil ja lähipiirkonnas on hulgaliselt huvipakkuvaid loodus- ning 
kultuuriväärtusi, mis vaatamisväärsustena omavad ka kõrget (turismi)majanduslikku 
potentsiaali. Planeeringuga nähakse ette nende objektide kaitse ja säilitamine. 
Planeeringuga on seatud tingimused, mis tagavad rohelise võrgustiku säilimise ning 
saare arengu tervikliku puhke- ja virgestusalana. Seadustest ja 
kaitsekorralduskavadest tulenevad maakasutuse piirangualad ja kaitsevööndid on 
kantud planeeringukaardile. Mõjude hindamise käigus on analüüsitud 
keskkonnakaitseliste ja majanduslike huvide harmoonilise ühendamise võimalusi. 

Planeeritavate tegevuste mõjud majanduslikule keskkonnale on positiivsed, kuna 
enamus planeeritavaid tegevusi on seotud ehitatud keskkonna korrastamise ja 
parandamisega, mis parandab majandustegevuse eeldusi ning asukoha atraktiivsust. 

Planeeritavate tegevuste mõjud ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale on positiivsed, 
kuna nende esiletoomine ja väärtustamine planeerimisettepanekutes parandab Vormsi 
valla identiteeti, eksponeerib ajaloolisi ja elamiskultuurilisi väärtusi. 

Planeeritavate tegevuste mõjud sotsiaalmajanduslikule keskkonnale on positiivsed, 
kuna ehitatud keskkonda korrastav tegevus ning avalikult kasutatavate välisruumide 
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reserveerimine toob kaasa positiivseid muutusi sotsiaalmajanduslikus valdkonnas. 
Positiivse keskkonnamõjuga on ka maade reserveerimine ühisvajadusteks. 

5.3.  Lõppjäreldus 

Vormsi valla üldplaneeringus kavandatavad tegevused ei oma negatiivseid 
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning looduskeskkonnale 
avalduvaid mõjusid ning on kavandatud lähtudes tasakaalustatud ruumilise 
arengu pikaajalistest positiivsetest eesmärkidest ning säästva arengu 
põhimõtetest. 

VORMSI VALLA ÜLDPLANEERING 2003 
Loodud: 02.05.02 AL Toimetatud: 22.04.03 14:02 Trükk: 22.04.03 14:00 Lk 85 

 



6.  TEEMAKOHASED MATERJALID JA KAARDID 

6.1.  Planeeringud, arengukavad 

Lääne maakonna planeering. – Haapsalu: Lääne Maavalitsus, 1998. 

Vormsi saare rajooniplaneerimise projekt. RPI EMP töö nr 4014104, Tallinn 1975. 

Vormsi valla üldplaneeringu skeem (maareformiga seotud osa). RE Eesti 
Maauuringud. Maaplaneeringud, 1994. Töö nr 6-94 MP. 

Hullo küla planeerimise ja hoonestamise projekt (RPI Eesti Maaehitusprojekt, 1979. 
Töö nr 9000211). 

Vormsi Valla arengukava aastateks 1995 – 1997.  

Vormsi Valla arengukavaga aastateks 2000 – 2010 (Kinnitatud Vormsi Vallavolikogu 
2001 aasta 28 juuni määrusega nr.8) koos lähima tegevuskavaga aastani 2005. 

Vormsi valla põhjaveekaitse ja jäätmekava. Projekt, 1999  

Projekti „Külavõrk“ (Villnet) ülevaateraport, 2000 

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala säästliku arengu programm. Turu, 1993. 

6.2.  Kirjandus 

Blumfeldt, E. 1961. Estlandssvenskarnas historia. Stockholm. 

Kalk, R. 1973. Siin ja sealpool maanteed. Haapsalu rajoon. Tallinn 

Karling, S. 1937. Vormsö Kyrka. (Tõlge Muinsuskaitseinspektsioonis, Läänemaa) 

Laasi, A. 1940. Ormsös landskapsbild. - Svio-Estonica 1939, Tartu, 163-231. 

Luige, A. 1982. Eesti tuletornid. Fakte ja meenutusi. Eesti Raamat. Tallinn, 107 lk. 

Läänemaa. Eesti. Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus VIII. 1938. Tartu. 

Olev-Miller, A. 1938. Meie Eesti saared. Tartu. 

Plaat, J. 1999. Vormsi usk: usuliikumised Vormsi rootslaste ja eestlaste seas 1740.-
1990. aastail. – Akadeemia, …, 277-307. 

Rahvaloendus Eestis. 1.III.1934 Rahvaloenduse andmed. 1934. Vihik I, valdade 
rahvastik. Tallinn. 

Reiljan, K. Tuntud ja tundmatu Vormsi. Lääne Elu, 8.06. 1995. 

Randla, T. Eesti küla muutuv saatus. Raamatus Põhja-Euroopa loodus. Bioloogiline 
mitmekesisus muutuvas keskkonnas. Põhjamaade Ministrite Nõukogu 2001:15 lk 274 

Ratas, U. 1977. Vormsi loodusest. Tallinn, 59 lk. 

Rotaalia, I.S. 1896. Vormsi rootslased ja nende käekäik muistsest ajast meie ajani – 
Eesti Postimehe Õhtused Kõned, lk. 54-55. 

Russwurm, C. 1855. Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Esthlands und auf 
Runö I, II. Reval, 423 s. 

Varblane, A. Vormsi matkarajad. Eesti Loodus 1984, nr 11, lk 736-741 

Varep, E. Mereäärne maa – Läänemaa. Eesti Loodus 1984, nr 11, lk 690-697. 

VORMSI VALLA ÜLDPLANEERING 2003 
Loodud: 02.05.02 AL Toimetatud: 22.04.03 14:02 Trükk: 22.04.03 14:00 Lk 86 

 



Wieselgren, P. 1962. Ormsö ortnamn och bebyggelsehistoria. - Acta Academiae 
Regiae Gustavi Adolphi XLI. Lund. 

Österblom, L.J. 1927. Svenskarna i Östesjöprovinserna. 3. Upplaga, Karlshamn. 

1922.a. üldrahvalugemise andmed. 1924. Vihik VII-a, II osa, Lääne maakond. 
Tallinn. 

6.3.  Käsikirjad 

Dahl, E. J. 1973. Vormsi ajalugu. Eesti rootsi asustuse ja selle tekkeprobleemide 
osana. Tallinn, 128 lk. 

Lindström, A. 197?. Käsikirjaline uurimus Vormsi kohta. (Käsikiri eravalduses) 

Lääne maakonna planeering. 1999. 137 lk., 3 teemakaarti: 1. Haldusjaotus, 
kultuurimälestised, põllumajandus. (Käsikiri Vormsi vallavalitsuses). 

Ritningen över gravgården och indelningen i kvarter med gravnummer upprättad på 
Ormsö, Estland. 1989. (Käsikiri Muinsuskaitseinspektsioonis, Läänemaa).  

Uurimistöö kalmistute hauamärkidest. Köide I. Üldosa ja Vormsi kalmistud. 
Seletuskiri, joonised, fotod, kaardid. 1980. Tallinn. (Käsikiri EELK Vormsi koguduse 
raamatukogus).  

Vormsi ekspeditsiooni materjalid. 1977. Eesti NSV Riiklik Kunstiministeerium. 

Vormsi kirik. Situatsiooniplaan M !:500. 1984. ENSV Ehituskomitee. 
Kultuurimälestiste RPI. (Plaan muinsuskaitseinspektsioonis, Läänemaa). 

6.4.  Arhiivimaterjalid 

Kaartide kogu. Riiklik Ajalooarhiiv. F. 2072 , N 3, sü 2 (19. saj. / 20. saj. algus) 

VORMSI VALLA ÜLDPLANEERING 2003 
Loodud: 02.05.02 AL Toimetatud: 22.04.03 14:02 Trükk: 22.04.03 14:00 Lk 87 

 



VORMSI VALLA ÜLDPLANEERING 2003 
Loodud: 02.05.02 AL Toimetatud: 22.04.03 14:02 Trükk: 22.04.03 14:00 Lk 88 

 

7.  LISADE LOETELU JA LISAD 

Lisa 1. Vormsi Vallavolikogu 30.11.2001 määrusega nr 12 Üldplaneeringu 
lähteülesande kinnitamine kinnitatud Vormsi valla üldplaneeringu 
ülesanne 

Lisa 2. Vormsi valla üldplaneeringu kooskõlastused 


	OÜ DEREEVOS
	OÜ E-KONSULT
	MTÜ LÄÄNERANNIK
	VORMSI VALLA ÜLDPLANEERING
	Vormsi 2004
	SISUKORD
	SISUKORD1
	ÜLDOSA4
	Töö eesmärk4
	Töö meetod4
	Töö koostajad5
	1.PLANEERINGUALA KIRJELDUS6
	1.1.Asend ja asustuse kujunemine6
	1.1.1.Asend ja suurus6
	1.1.2.Ühendusteed6
	1.1.3.Ajaloost6
	1.1.4.Planeeringuline kujunemine8
	1.2.Planeeringuala asustus ja keskused9
	1.2.1.Asustuse erijooni9
	1.2.2.Asustusjaotus10
	1.2.3.Keskused10
	1.3.Rahvastik10
	1.3.1.Elanike ja leibkondade arv ning iive11
	1.3.2.Elanike tihedus12
	1.3.3.Elanikkonna vanuseline ja sooline struktuur12
	1.3.4.Elanikkonna haridustase13
	1.4.Looduslikud tingimused ja loodusressursid13
	1.4.1.Looduslikud tingimused13
	1.4.2.Pinnakate ja maavarad15
	1.4.3.Metsad15
	1.5.Maakasutus16
	1.6.Majandus18
	1.6.1.Töökohad18
	1.6.2.Ehitustegevus19
	1.6.3.Teenindus ja ettevõtlus19
	1.7.Haridus, kultuur ja sport20
	1.7.1.Haridusasutused20
	1.7.2.Kultuuriasutused20
	1.7.3.Vaba aja ja spordirajatised21
	1.8.Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne22
	1.9.Liiklus ja teed22
	1.9.1.Riigimaanteed vallas23
	1.9.2.Kohalikud maanteed vallas23
	1.9.3.Ühendus mandriga ja ühistransport23
	1.9.4.Üldplaneeringu liikluslahenduse põhimõtte�
	1.10.Hüdrograafia objektid25
	1.11.Elamualad25
	1.11.1.Olemasolevad elamud25
	1.11.2.Planeeritud elamumaa26
	1.12.Kaitsemetsad ja maastikud26
	1.13.Elektrivarustus27
	1.14.Side27
	1.14.1.Elekterside27
	1.14.2.Raadioside27
	1.14.3.Sidejaoskonnad28
	1.15.Jäätmete käitlemine ja reostusallikad28
	1.15.1.Jäätmekäitluse arengupõhimõtted28
	1.16.Veemajandus ja reoveepuhastus29
	1.16.1.Veevarud ja nende kasutamine29
	1.16.2.Reoveepuhastus29
	1.17.Riigikaitse30
	1.17.1.Varasemad riigi kaitserajatised30
	1.17.2.Riigikaitseliste vajadustega arvestamine30
	1.18.Keskkonnakaitse30
	1.19.Tervisekaitse31
	1.20.Turvalisus, päästeteenistus ja tuleohutus31
	1.21.Kuritegevusriskide ennetamine31
	1.22.Kultuurimälestiste kaitse32
	2.KAVANDATUD ARENG PLANEERINGUALAL33
	2.1.Visioon ja arengusihid33
	2.2.Puhkemajanduse arendamine34
	2.3.Ülesanded:36
	2.3.1.Infrastruktuur36
	2.3.2.Keskkonnaseisund37
	2.3.3.Loodus- ja maakasutuse planeerimine37
	2.4.Vormsi külad ja külade arenguvõimalused38
	2.4.1.Vormsi külatüübist38
	2.4.2.Vormsi külaehitistest39
	2.4.3.Külade iseloomustus39
	3.PÕHILISED MAAKASUTUSPIIRANGUD56
	3.1.Piirangute alus56
	3.1.1.Asjaõigusseadus56
	3.1.2.Säästva arengu seadus56
	3.1.3.Maareformi seadus56
	3.2.Kultuurimälestised56
	3.2.1.Piirangute rakendamise alus57
	3.2.2.Väljavõtted Muinsuskaitseseadusest57
	3.3.Kaitstavad loodusobjektid58
	3.3.1.Piirangute rakendamise alus58
	3.3.2.Väljavõtted Kaitstavate loodusobjektide se
	3.3.3.Vormsi maastikukaitseala60
	3.3.4.Kaitstavad looduse üksikobjektid Vormsi va�
	3.3.5.Ettepanekud kaitse alla võtmiseks61
	3.3.6.Kohalikud piirangud kaitstavatel loodusobjektidel62
	3.4.Loodusliku mitmekesisuse ja liikide kaitse tulundusmetsades62
	3.4.1.Piirangute rakendamise alus62
	3.5.Veekogude ja vee kaitse62
	3.5.1.Piirangute rakendamise alus62
	3.5.2.Piirangud vallas68
	3.6.Maaparandus- ja kuivendussüsteemid68
	3.7.Liiklusrajatised, tehnovõrgud ja –rajatised6�
	3.7.1.Teed69
	3.7.2.Lennuväli70
	3.7.3.Elektriliinid71
	3.7.4.Sideliinid72
	4.MAAKASUTUSE PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED73
	4.1.VASAB 2010 "Soovitused Läänemere rannikualad
	4.2.Ruumilise arengu põhimõtted Vormsi vallas74
	4.2.1.Üldpõhimõtted74
	4.2.2.Maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehi�
	4.3.Maakasutuse juhtfunktsioonid77
	4.4.Munitsipaalomandisse taotletavad maad77
	4.5.Planeeringute koostamise vajadus ja järjestu�
	4.5.1.Teemaplaneering79
	4.5.2.Detailplaneeringu kohustusega alad ning maj
	4.6.Ehituskeeluvööndi ulatuse osaline vähendami�
	4.7.Vastavus maakonnaplaneeringule81
	5.MÕJUDE HINDAMISE KOKKUVÕTE82
	5.1.Kokkuvõte82
	5.2.Hindamistulemuste järeldused84
	5.3.Lõppjäreldus85
	6.TEEMAKOHASED MATERJALID JA KAARDID86
	6.1.Planeeringud, arengukavad86
	6.2.Kirjandus86
	6.3.Käsikirjad87
	ÜLDOSA
	6.4.Arhiivimaterjalid87
	7.LISADE LOETELU JA LISAD88
	Vormsi valla üldplaneering on koostatud Vormsi V�
	Üldplaneeringu koostamise aluseks on:
	Vormsi Vallavolikogu 30.11.2001 määrus nr 12 p 1
	Vormsi valla üldplaneeringu lähteülesanne \(vt
	Töö eesmärk

	Käesoleva üldplaneeringu eesmärgiks on koostada�
	Kaasnev eesmärk on koondada ja täpsustada Vormsi
	Töö meetod

	Üldplaneeringu ettevalmistamist alustati 2001.aa�
	Töö omapäraks oli üldplaneeringu koostamine va�
	Vormsi oludes on eriline osa Rootsi Kuningriigi kodanikest maaomanike kaasamisel planeerimisega kaasnevasse dialoogi ja otsustamise protsessi.
	Samas oli informatsioon rootslastest maaomanike t
	Dialoogi saavutamiseks oli juba planeerimisprotse
	Küllaltki olulise osa tööst ongi moodustanud pl�
	Vormsi valla üldplaneeringu koostamisel lähtuti 
	Töö algusest ettepanekute valmimiseni vältas pl�
	Vormsi valla üldplaneeringu koostamise käigus to
	Kõik üldplaneeringu aktuaalsed materjalid on tö�
	Planeeringu koostamisel tehti pidevat koostööd t
	Töö koostajad

	Vormsi valla üldplaneeringu koostamist korraldas�
	Üldplaneeringu lahenduse töötas välja, materja�
	Iga töö on oma aja ja tegijate nägu ning tulemu�
	Suur tänu kõigile, kes Vormsi valla üldplaneeri�
	PLANEERINGUALA KIRJELDUS
	Asend ja asustuse kujunemine
	Asend ja suurus


	Planeeringuala hõlmab Vormsi saart koos valla ha�
	Vormsi vald paikneb Lääne-Eesti saarestikus Lä�
	Saar on lääne-ida suunas välja venitatud. Suuri�
	
	Ühendusteed


	Vormsi saare keskasula Hullo küla kaugus maakonn�
	
	Ajaloost


	Vormsi saare asustus on suhteliselt noor. Tõenäo
	Kirjalikes ürikutes on Vormsit esmakordselt main�
	Algasukad olid Rootsi kalurite ja põlluharijate �
	Emamaalt kaasatoodud õigusdeklaratsiooni alusel �
	Rootsi ajal 17.sajandi alguses olid umbes pooled 
	Rootsi loovutas Vormsi ja teised alad Eestis 1721
	18.sajandi lõpus kirjutab A.W.Hupel, et saarel o�
	19.sajandist saarel on rohkem andmeid. Vormsis ol
	1873. aastal tuli Vormsile Rootsist Evangeelse Is
	Vene-usustamise ajal jagatud lubaduste toel asuta
	19. sajandi II poolest alates talupoegade majandu
	Esimese maailmasõja ajal mobiliseeriti paljud Vo�
	Eesti Vabariigi algul oli saarel väiketalundeid �
	1934. aasta rahvaloenduse andmeil oli Vormsis õu�
	1934.aastal elas Vormsis 2547 elanikku, nendest 2
	Suurima muutuse saare ajaloos, elus ja inimestes 
	Võrreldes 30-ndate aastatega vähenes pärast sõ�
	Rahvastiku järsu vähenemise tõttu langes peale �
	Pärast Eesti taasiseseisvumist on elanikkonna ka�
	
	Planeeringuline kujunemine


	Varasemates planeeringutes on Vormsi valla territ
	Hiliseim, 1990.-aastate keskel, kuid siiski veel 
	Üldplaneeringu koostamisele on eelnenud olemusel�
	Vormsi vald on planeeringuliselt erandlik. Unikaa
	Segased omandisuhted, konfliktid ja hõivatus het�
	Planeeringuprotsess peab igal tasandil arvestama 
	Vormsi saare ja ümbritsevate merealade ruumilist�
	Planeeringuala asustus ja keskused
	Asustuse erijooni


	Vormsi külad kuuluvad läänepoolse Läänemaa sum
	Saare asustuse struktuur on väga suures osas säi
	
	Asustusjaotus


	Vormsi valla asustusjaotus Eesti vallasiseste lin
	18.06.2002
	1934
	1948
	1959
	1970
	1979
	1989
	1998
	1999
	Küla nimi
	kood
	M
	N
	
	Keskused

	Rahvastik
	Elanike ja leibkondade arv ning iive
	Elanike tihedus
	Elanikkonna vanuseline ja sooline struktuur
	Vanuseline ja sooline koosseis
	Vormsi valla rahvastikupuu

	Elanikkonna haridustase

	Looduslikud tingimused ja loodusressursid
	Looduslikud tingimused
	Pinnakate ja maavarad
	Pinnakate
	Maavarad ja -ainesed

	Metsad

	Maakasutus
	Majandus
	Töökohad
	Töökohad Vormsi vallas

	Ehitustegevus


	selgitus
	
	Teenindus ja ettevõtlus

	Haridus, kultuur ja sport
	Haridusasutused
	Vormsi Põhikool
	Vormsi lasteaed
	Koolituskeskus

	Kultuuriasutused
	Vormsi Raamatukogu
	Vormsi Rahvamaja
	Vormsi kogudused ja kirikud

	Vaba aja ja spordirajatised
	Klubid ja seltsid
	Spordirajatised


	Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
	Liiklus ja teed
	Riigimaanteed vallas
	Kohalikud maanteed vallas
	Ühendus mandriga ja ühistransport
	Üldplaneeringu liikluslahenduse põhimõtted

	Hüdrograafia objektid
	Elamualad
	Olemasolevad elamud
	Planeeritud elamumaa

	Kaitsemetsad ja maastikud
	Elektrivarustus
	Side
	Elekterside
	Raadioside
	Sidejaoskonnad

	Jäätmete käitlemine ja reostusallikad
	Jäätmekäitluse arengupõhimõtted

	Veemajandus ja reoveepuhastus
	Veevarud ja nende kasutamine
	Reoveepuhastus

	Riigikaitse
	Varasemad riigi kaitserajatised
	Riigikaitseliste vajadustega arvestamine

	Keskkonnakaitse
	Tervisekaitse
	Turvalisus, päästeteenistus ja tuleohutus
	Kuritegevusriskide ennetamine
	Kultuurimälestiste kaitse

	KAVANDATUD ARENG PLANEERINGUALAL
	Visioon ja arengusihid

	Tulevikunägemus 2010:
	Arengu üldeesmärk:
	Arenduse üldised suunad:
	Arengu kavandamisel arvestatakse järgmiste valla�
	Arendustegevuse põhimõtted:
	Puhkemajanduse arendamine
	Ülesanded:
	Infrastruktuur
	Keskkonnaseisund
	Loodus- ja maakasutuse planeerimine

	Vormsi külad ja külade arenguvõimalused
	Vormsi külatüübist
	Vormsi külaehitistest
	Külade iseloomustus
	Hullo
	Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta

	Sviby
	Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta

	Rumpo
	Suuremõisa \(Storhoa\)
	Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta

	Förby
	Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta

	Fällarna
	Saxby
	Kersleti \(Kärrslätt\)
	Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta

	Borrby
	Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta

	Rälby
	Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta

	Diby
	Norrby
	Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta

	Söderby
	Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta

	Hosby
	Seisukoht üldplaneeringu esmase ettepaneku kohta




	PÕHILISED MAAKASUTUSPIIRANGUD
	Piirangute alus
	Asjaõigusseadus
	Säästva arengu seadus
	Maareformi seadus

	Kultuurimälestised
	Piirangute rakendamise alus
	Väljavõtted Muinsuskaitseseadusest

	Kaitstavad loodusobjektid
	Piirangute rakendamise alus
	Väljavõtted Kaitstavate loodusobjektide seaduses
	Kaitstava looduse üksikobjekti kaitsest tuleneva�
	Kaitstava loodusobjekti tähistamine

	Vormsi maastikukaitseala
	Kaitse eeskirjast tulenevad piirangud ja tegevused

	Kaitstavad looduse üksikobjektid Vormsi vallas


	Nr
	
	Ettepanekud kaitse alla võtmiseks
	Natura 2000 alad
	Ettepanek võtta kaitse alla üksikobjektina
	Ettepanek võtta kaitse alla maastikukaitsealana

	Kohalikud piirangud kaitstavatel loodusobjektidel

	Loodusliku mitmekesisuse ja liikide kaitse tulundusmetsades
	Piirangute rakendamise alus


	§ 31 \(1\) Võtmebiotoop käesoleva seaduse t
	Veekogude ja vee kaitse
	Piirangute rakendamise alus


	§ 10 \(1\) Tiheasustusalal [---] on 50 m laiu
	1) kallaste kindlustamiseks ja heakorrastamiseks;
	2\) avaliku tee või kallasraja rajamiseks;
	3\) säilitamiseks määratud hoonestusega alal;
	4\) maaparandussüsteemide ehitamiseks.
	\(4\) Käesoleva § 2 lõikes lubatud tegevuse�
	§ 11 \(1\) Maavarade ja maa-ainese kaevandami
	Lõige 6 Üldplaneeringuga määratud reoveekogumi�
	Lõige 7 Kaitsmata põhjaveega aladel on süvapuha�
	Lõige 9 Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel või�
	Lõige 12 Heitvee pinnasesse juhtimise nõuded \�
	Lõige 13 Heitvee immutussügavus peab olema aasta
	Pinnasesse ei tohi juhtida heitvett, mis sisaldab
	2\) fosfororgaanilisi ühendeid;
	3\) tinaorgaanilisi ühendeid;
	4\) veekeskkonnas kantserogeensete, mutageensete
	5\) elavhõbedat ja selle ühendeid;
	6\) kaadmiumi ja selle ühendeid;
	7\) naftapäritolu püsivaid mineraalõlisid ja s
	8\) püsivaid sünteetilisi aineid, mis võivad u
	9\) tsüaniide.
	3) heintaimede niitmine;
	
	Piirangud vallas


	Nimi
	Maaparandus- ja kuivendussüsteemid
	
	Piirangute rakendamise alus


	Liiklusrajatised, tehnovõrgud ja –rajatised
	Teed
	Piirangute rakendamise alus



	§ 36. \(1\) Teel ja tee kaitsevööndis on tee 
	2\) ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale�
	7) teha metsa uuendamiseks lageraiet;
	
	Lennuväli
	Piirangute rakendamise alus
	Piirangute olemus



	5\) kõrgus mere- ja maapinnast;
	6\) võimaliku lennutakistuse vahetu ümbruskonn�
	
	Elektriliinid
	Piirangute rakendamise alus
	Piirangute olemus



	7\) elektrivõrgu õhuliinide kaitsevööndis on �
	3\) 35–110 kV pingega liinide korral on 25 meetr
	
	Sideliinid
	Piirangute rakendamise alus
	Piirangute olemus



	MAAKASUTUSE PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED
	VASAB 2010 "Soovitused Läänemere rannikualade pl

	rannikualade mõistet kogu Läänemerel tuleb defi�
	Ruumilise arengu põhimõtted Vormsi vallas
	Üldpõhimõtted
	Maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustin�
	Külasüdamikud
	Ehitamine ja maakorraldus hajaasustusena saare sisepiirkonnas
	Rannaalad
	Kaitsealad
	Kokkuvõtteks


	Maakasutuse juhtfunktsioonid
	Munitsipaalomandisse taotletavad maad
	Planeeringute koostamise vajadus ja järjestus
	Teemaplaneering
	Detailplaneeringu kohustusega alad ning majandusl
	Detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja
	Kaalutlemise kriteeriumid
	Detailplaneeringute koostamise järjestus
	Majanduslikud võimalused planeeringu elluviimise�


	Ehituskeeluvööndi ulatuse osaline vähendamine
	Vastavus maakonnaplaneeringule

	MÕJUDE HINDAMISE KOKKUVÕTE
	Kokkuvõte
	Hindamistulemuste järeldused
	Lõppjäreldus

	TEEMAKOHASED MATERJALID JA KAARDID
	Planeeringud, arengukavad
	Kirjandus
	Käsikirjad
	Arhiivimaterjalid

	LISADE LOETELU JA LISAD

