
Haapsalu linna üldplaneering kehtestati 24.11.2006. 
 

 

 

2008.a. on üldplaneeringut muudetud järgmiste detailplaneeringutega: 
 

1. Kalda tn 40                             

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu 27.06.2008 otsusega nr 224. 

(üldmaa HP kavandati  väikeelamumaaks EV ja krunditi pereelamukruntideks) 

 

2.Kuuse tn 32, 32a, 32b, 32c   

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu  26.09.2008 otsusega nr 233. 

(pereelamute maa muudeti ühiskondlike hoonete maaks  A ja haljasalademaa HP     

liiklusmaaks ja ühiskondlike  hoonetemaaks A) 

 

3. Sadama tn 26 ja 28   

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu 26.09.2008 otsusega nr 234. 

(lisati krundi ehitusõigusele kolmas korrus) 

 

4. „Üldplaneeringu tingmärgi täpsustamine“  

Haapsalu Linnavolikogu 28.11.2008 otsusega nr 242. 

lisati üldplaneeringu põhijoonise tingmärkide eksplikatsiooni tingmärgile „EV – pere- ja 

ridaelamutemaa“ sõnad „kuni kahekordsete korterelamute maa“. 

 

 

 

 

2009.a. on üldplaneeringut muudetud järgmiste detailplaneeringutega: 
 

5. Tšaikovski puiestee pikendus 

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu 30.01.2009 otsusega nr 248. 

(planeeriti promenaadi pikendus ümber Supeluse 2 krundi, osaliselt täideti selleks merd) 

 

6.  Raudtee tn 2 ja 16    
Haapsalu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu 29.05.2009 otsusega nr 277. 

(osa raudteejaamahoone krundist Raudtee 2 ja tootmismaakrunt  Raudtee 16 /kasutati 

vanametalli kokkuostu- ja ladustamisplatsina/  maad planeeriti pereelamute kruntideks (4 tk) 

 

7.  Lihula mnt 10                        

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu 19.06.2009 otsusega nr 281 

(kinnistu jagati ärikrundiks ja ühiskondlike ehitiste maa krundiks, et ehitada universaalhall) 

 

8. Kiltsi tee 1           

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu 28.08.2009 otsusega nr 288  

(maaüksus, kus asuvad/asusid raudtee rööbastikud ja teised raudteega seotud rajatised ning 

depoohoone krunditi ja täpsustati kruntide sihtotstarbed (ärimaa, kaitsealune maa, 

transpordimaa, veekogudemaa) 

 

 



2010.a. on üldplaneeringut muudetud järgmiste detailplaneeringutega: 

 
9. Raudtee 50 ja Lihula mnt 14  

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu 24.09.2010 otsusega nr 68 

(1.Lihula mnt 14 sai lisaks ärimaa funktsioonile sihtotstarbe tootmismaa – vastavalt 

üldplaneeringule on krunt reserveeritud perspektiivse veetorni ehituseks; 

2.Raudtee 50 krunt sai sihtotstarbe ärimaa) 

 

10. Oja tn 6, 6a, Aida tn 9 kruntide ja lähiala 

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu 24.09.2010 otsusega nr 69 

(planeeringuga muudeti Pargi tänav tupiktänavaks ja seni üldplaneeringus Pargi tänava 

elamupiirkonda Oja tänavaga ühendanud liiklusmaa lõik muudeti ärimaaks) 

 

11. Potissepa, Aiavilja, Haava tänavate ja Tagalahe vaheline ala  

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu 17.12. 2010 otsusega nr 82 

(planeeringulahendus vastab üldplaneeringule, kuid vastavalt kehtivale ehitusseadusele, 

loetakse planeeritud tegevused nagu roostiku täitmine, kergliiklustee ja platside rajamine 

ehitusluba nõudvaks ehitamiseks, mida ranna ja kalda ehituskeeluvööndis teha ei ole lubatud. 

Seetõttu on muudetud antud planeeringuala ulatuses ehituskeeluvööndit, nii et täidetav ala 

jääb välja poole keeluala.)  

 

 

 

2011.a. on üldplaneeringut muudetud järgmiste detailplaneeringutega: 

 
12. Holmi kallas 18  

Haapsalu Linnavolikogu kehtestad detailplaneeringu 25.03.2011 otsusega nr 106 

(planeeringuga muudeti kinnistu maakasutuse sihtotsarvet: kuni kolmekorruseliste elamute 

maa asendati pereelamute maaga) 

 

 

Muudatused on kantud üldplaneeringu joonisele. 
 

 

 

 


