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2. SELETUSKIRI 

2.1. Detailplaneeringu koostamise alused 

Pihtla Vallavolikogu otsusega  10.02.2017 nr 14 algatati Lahekülas Neeme kinnistul 

detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise taotlus on esitatud Andres Tamm ja Priit Riim poolt. 

Pihtla Vallavolikogu korraldusega  16.02.2017 nr 32 on otsustatud strateegilist keskkonnamõju 

hindamist mitte algatada. 

Detailplaneeringu koostamise aluseks on: 

[1] Pihtla Vallavolikogu poolt väljastatud detailplaneeringu lähteseisukohad; 

[2] Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“, [Võrgumaterjal]. Available: http://saare.maavalitsus.ee/asustust-ja-

maakasutust-suunavad-keskkonnatingimused. [Kasutatud 04. juuli, 2017]; 

[3] ``Pihtla valla rannaala üldplaneering``, [Võrgumaterjal]. Available: 

http://www.pihtlavv.ee/index2.php?141&x=4&m=aktid. [Kasutatud 04. juuli, 2017]; 

[4] Pihtla Vallavolikogu määrus nr 11, ``Pihtla valla arengukava 2015-2021 koos 

eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2020``, 24.11.2016; 

[5] Pihtla Vallavolikogu määrus nr 4, ``Pihtla valla ehitusmäärus``, 22.03.2006; 

[6] VVS.``Planeerimisseadus``, 28.01.2015; 

[7] VVS, ``Ehitusseadustik¹``, 18.01.2016; 

[8] VVS, ``Veeseadus¹``, 11.05.1994; 

[9] VVS, ``Looduskaitseseadus¹``, 21.04.2004; 

[10] VVS, ``Asjaõigusseadus¹``, 09.06.1993; 

[11] VV määrus nr 155 „Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ , 

23.10.2008; 

[12] VV määrus nr 42, ``Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutsuega 

hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid``, 04.03.2002; 

[13] VV määrus nr 171, ``Kanalisatsiooniehitise veekaitsenõuded¹``, 16.05.2001; 
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[14] VV määrus nr 99, ``Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 

esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 

kontrollimise meetmed¹``, 29.11.2012; 

[15] SM määrus nr 17, ``Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele``, 

30.03.2017; 

[16] MTM määrus nr 73, ``Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja 

kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded ``, 25.06.2015; 

[17] EVS 812-6:2012/A1:2013, Ehitise tuleohutus, Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 

[18] EVS 809:1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: 

Linnaplaneerimine; 

[19] EVS 848:2013/AC:2013 “Väliskanalisatsioonivõrk”; 

[20] Pihtla Vallavolikogu, ``Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühine jäätmekava 

2015-2020``, 29.01.2015 nr 1; 

[21] Pihtla Vallavolikogu määrus, ``Pihtla valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri´´, 29. märts 

2012.a. nr 4; 

[22] Pihtla Vallavolikogu, ``Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri``, 17.02.2016; 

[23] OÜ A.M.T. Invest poolt koostatud, ``EP-0439 suvila eelprojekt``, 15.04.2014. 

2.2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid 

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada 2,2 ha suurune kaasomandis olev 

kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Määrata moodustavate kruntide ehitusõigus ühe 

2-korruselise üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, s.h määrata krundi tehnovõrkude ja –rajatiste 

asukohad ning liikluskorralduse põhimõtted. 

2.3. Planeeringuala asukoht 

Planeeritavaks objektiks on Neeme kinnistu, katastritunnusega 59201:005:0450, pindalaga 2,2 ha. 

Kinnistu asub Saaremaa lõuna osas, Liivi lahe ääres, Tirbi poolsaarel. Alates 1991 aastast on 

piirkond muutunud populaasrseks elamualaks. Sellest tulenevalt on Laheküla Pihtla Valla Rannaala 

Üldplaneeringus reserveeritud elamualana. 

Kinnistu piirinaabriteks on põhjas Pihlaka kü (59201:005:0110), läänes Saare kü (59201:005:0470), 

lõunas Lõugu (59201:005:0683). Idast piirneb kinnistu Kase (Ennu) lahega.  
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Väljavõte Maa-ameti kaardilt: 

 

2.4. Olemasoleva olukorra analüüs 

2.4.1. Olemasolev hoonestus 

Katastriüksus on hoonestatud. Ehitisregistri andmetel asuvad kinnistul palkseintega suvemaja 

(ehitisregistri kood 120701755), hoiukuur (ehitisregistri kood 120771592), puurkaev (ehitisregistri 

kood 220730272).  

2.4.2. Olemasolevad tehnovõrgud 

Hoonete teenendamiseks on rajatud vee- ja kanalisatsioonitrassid ja maaküttetoru. Piki kinnistu 

läänepiiri kulgeb madalpingekaabelliin. Tee servas asuvast elektrikapist on viidud 

madalpingekaabelliin hoonestuseni. 

2.4.3. Olemasolev haljastus 

Eesti Geoloogiakeskuse andmetel on antud piirkonna põhjavesi nõrgalt kaitstud.  

Kinnistu on lääne poolt kaetud hõreda männimetsaga, kinnistu keskosas kasvavad kadakad ja 

mereäärne ala on lage rohumaa. 

Planeeritav kinnistu on elamumaa sihtotstarbega.  

Kinnistul on järgmine kõlvikuline koosseis: Looduslikku rohumaad 0,6 ha ja muud maad 1,6 ha. 
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2.4.4. Olemasolevad teed 

Maa-alale pääseb riigi kõrvalmaanteelt nr 21136 Vaivere–Vätta, seejärel kohalikult teelt nr 5920004 

Vanamõisa-Laheküla tee ja seejärel üle Sopi, Kõutsi, Pohla, Tirbi, Lahe, Küüni, Saaduvälja, 

Kadakaoksa, Priidiku, Männimetsa, Ranna-Kopli, Pihlaka kinnistuid kulgevat Laheküla – Tirbi 

teed, numbriga 5920051, pidi. Laheküla-Tirbi tee on eratee, millele on osaliselt sõlmitud Pihtla 

vallaga avaliku kasutuse leping. Lahe, Kadakamarja, Välja, osaliselt Neeme, Lõugu, Lagle, 

Härgama, Kurase ja Toompuu kinnistute osas avalik kasutus puudub (vt. kaarti, kus kollasega on 

tähistatud eratee avalik kasutus ja punasega ei ole). 

Väljavõte Maa-ameti maanteeameti kaardirakenduse kaardiserverist: 

 

Kinnistusiseselt on rajatud kruusatee hoonestuseni ja sealt edasi kuni Kase laheni. Juurdepääsutee 

laiuseks on 4 meetrit. Suunaga lõunast-põhja on rajatud kruusatee kuni Pihlaka kinnistuni.  



Saare maakond, Saaremaa vald, Tirbi küla, Neeme katastriüksus                                                             detailplaneering 

Koostaja OÜ A.M.T Invest Rohu tn 5, 
Kuressaare linn  
Registrikood 10296208                Töö nr. DP-0546  14.07.17.            Tellija Andres Tamm, Priit Riim          9 
 

2.4.5. Olemasolev reljeef 

Maapind on ühtlase kaldega mere suunas. Kõrguste vahemik kinnistu piires absoluutväärtustes on 

+3,25 m kuni +0,27 m. 

2.4.6. Olemasolevad kitsendused 

Maa-ameti X-Gis andmete alusel piirneb Neeme kinnistu idast ja lõunast Kasti lahe hoiualaga 

KLO2000312. Hoiuala ruumiline ulatus kinnistu idaalal on 478,1 m².  

Kinnistul on ranna ja kalda piiranguvöönd, 200 m Liivi lahest, ruumilise ulatusega 21151.9 m². 

Kinnistul on Liivi lahe ranna ja kalda ehituskeeluvöönd, vähendatud keskkonnaministri 07.07.2005 

kirjaga nr 16-6/1380-5 Pihtla valla rannaala üldplaneeringu alusel 100 m-ni veepiirist. 

Looduskaitseseaduse (edaspidi nimetatud LKS) § 38 lg 3 alusel on ranna ehituskeeluvööndis uute 

hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. 

Kinnistul on ranna või kalda veekaitsevöönd 20 m Liivi lahest, ruumilise ulatusega 2198.7 m². 

Kallasraja ulatus Liivi lahest on 10 m, ruumilise ulatusega 1104 m². 

Kinnistul asub puurkaev PRK0053540, mille hooldusala on 10 m. 

Kinnistut läbib 0,4kV elektrimaakaabelliin, millele seada isiklik kasutusõigus. (AÕS §226 lg.2). 

Maakaabli kaitsevööndi ulatus on 1+1 m mõlemale poole liinirajatist ja elektrikilbil 2 m ulatuses. 
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Tabel 1 

Kitsendused ja servituutide vajadused (DP joonis 2) 

Krundi aadress

Neeme

Priidu

Kitsendused ja servituutide vajadused

Kitsendused kaitsevöönites: krunt asub ranna või kalda ehituskeeluvööndis
100 m; ranna või kalda veekaitsevööndis 20 m; veekogu kallasrada 10 m.
Servituutide vajadused: ol. oleva 0,4 kV maakaabli kaitsevööndi ulatus

1+1 m; servituudi vajadus juurdepääsuteele.

Kitsendused kaitsevöönites: krunt asub ranna või kalda ehituskeeluvööndis
100 m; ranna või kalda veekaitsevööndis 20 m; veekogu kallasrada 10 m.
Servituutide vajadused: ol. oleva 0,4 kV maakaabli kaitsevööndi ulatus

1+1 m ja el.kilbil 2 m ulatuses; servituudi vajadus juurdepääsuteele.

 

2.5. Vastavus üldplaneeringule ja arengukavale 

Pihtla valla rannaala üldplaneering on kehtestatud Pihtla Vallavolikogu määrusega nr 6, 13.10.2005.  

Väljavõte üldplaneeringust: 
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Sellest tulenevalt on Laheküla Pihtla Valla rannaala üldplaneeringus reserveeritud elamumalana. 

Pihtla valla arengukava 2015-2020 soosib hea elukeskkonnaga, turvalise ja ökoloogiliselt puhta 

valla säilimine ja arenemist. Arengukava eesmärkideks on säilitada külaelu oma traditsioonilistes ja 

uuenenud vormides. Visioonideks on elamupiirkondade suurenemine, mereäärsete ja muude 

puhkepiirkondade arendamine. 

Lähtuvalt üldplaneeringust jääb Pihtla vallas rannaalal elamuehituses põhiliseks ühepereelamute  

ehitamine. Uute hoonete ehitamisel tuleb järgida väljakujunenud planeerimisviisi ja hoonestuslaadi. 

Abihooned ja nende välisviimistlus peaksid sobima elamutega. Rannaalale ehitatavad ehitised 

peavad olema ka mere poolt vaadates visuaalselt esteetilised.  

Kinnistu piirile ei tohi ehitada lähemale kui 5 m. Tirbi poolsaarel Lahekülas reserveeritud 

elamualadel mitte vähem kui 0,5 ha ja elamute vaheliseks miinimumkauguseks minimaalselt 75 m. 

Saare maakonna rannaala tsoneeringus toodud soovituste alusel, et kogu kallasraja ulatuses ei tohi 

rajada piirdeid, v.a rannas olevate karjamaade piirded, mille rajamisel tuleb ette näha läbipääsu 

kohad.  

Piirete rajamisel rannaalal tuleb eelistada traditsioonilisi materjale ning kohalikke ehitusviise ja -

tavasid. Hajaasutuses ei tohi rajada piirdeid, mis on kõrgemad, kui 1,8 meetrit maapinnast. Erandi 

moodustavad rajatavad traditsioonilised kiviaiad, mis vastavalt Saare maakonna rannaala 

tsoneeringuga määratud rannavööndis ei tohi olla kõrgemad kui 1,4 meetrit maapinnast.  

Käesolev detailplaneering on Pihtla valla rannaala üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringuga on 

Tirbi poolsaarel Lahekülas kehtestatud elamute vaheliseks miinimumkauguseks 75 meetrit. 

Nimetatud ala asub osaliselt ehituskeeluvööndis, seetõttu ei ole elamute planeerimisel (ehitamisel) 

võimalik järgida 75 meetri nõuet. Tulenevalt võrdse kohtlemise printsiibist on kõigil 

kinnistuomanikel õigustatud ootus saada, väljaspool ehituskeeluvööndit ja väljaspool kaitstavate 

poollooduslike koosluste alasid, ehitusõigus.  

PlanS § 142 (7) kohaselt tehakse antud detailplaneeringuga ettepanek vähendada üldplaneeringus 

nõutud elamute vahelist miinimumkaugust 35 meetri võrra Neeme, Priidu ja Pihlaka kinnistutel. 

Uueks hoonetevaheliseks miinimumkauguseks kujuneb antud kinnistutel 40 meetrini (vt. DP joonis 

4 ``Põhijoonis``). 
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Pihtla valla rannaala üldplaneering sätestab oma mõjualal üldised nõuded ehituskrundi 

minimaalsele suurusele ning elamute/suvilate omavahelistele kaugustele. Aegade jooksul on Pihtla 

Vallavalitsus valla rannaala üldplaneeringu piirkonnas igale ehitusõigust taotlevale kinnistule 

lähenenud erinevast seisukohast. Põhiliseks aluseks ehitusõiguse seadustamiseks just rannaala 

üldplaneeringu seisukoha asbektides on kasutatud naaberkinnistute omavahelisi kokkuleppeid. 

Laheküla Neeme kü jagamise DP menetluses on kasutatud analoogset põhimõtet, et mitte tekitada 

ebavõrdsust ajalooliselt ehitusõigust saavate kinnistu omanike taotluste menetlemisel. 

2.6. Detailplaneeringu lahendus 

Detailplaneeringuga jagatakse, vastavalt omenike soovile,  2,2 ha suurune kaasomandis olev Neeme 

(katastritunnusega 59201:005:0450) kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. 

Käesoleva detailplaneeringu järgi on planeeritav maa-ala tsoneeritud elamumaaks vastavalt VV 

määrus nr 155 „Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ , 23.10.2008.  

Planeerimisettepanek lähtub olevast Pihtla valla üldplaneeringust, kehtivast Pihtla valla 

ehitusmäärusest, olevate maaüksuste piiridest, juurdepääsu-võimalustest ja tehnorajatiste 

vajadustest.  

2.6.1. Planeeringuala kruntideks jagamine 

Uute kruntide piiride kulgemine ning nende täpne pindala täpsustatakse peale katastritoimingute 

teostamist.  

Kruntide moodustamisel määratakse neile planeeringujärgne sihtotstarve, milleks on elamumaa 

(001; E). Vabariigi Valitsuse määrusega nr 155 vastu võetud „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja 

nende määramise kord“ alusel on elamumaa alaliseks või perioodiliseks elamiseks ettenähtud 

ehitiste maa ja garaažide maa. Elamu, sh korterelamu, suvila, aiamaja alune ja selle juurde kuuluva 

majapidamis- ja abiehitise alune ja neid ehitisi teenindav maa. 
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Tabel 2 

Katastriüksuse kruntideks jagamine (DP joonis 3) 

Aadress Pindala sihtotstarve

Planeeringueelne maaüksus

Neeme 2,2 ha elamumaa 100%

Aadress Pindala sihtotstarve

Planeeringujärgne maaüksus

Neeme elamumaa 100%10857 m²

Priidu elamumaa 100%10363 m²

 

2.6.2. Kruntideehitusõigus, hoonestusala ja põhilised arhitektuursed nõuded hoonetele 

Käesoleva detailplaneeringuga antakse ehitusõigus kruntidele, aadressi nime ettepanekutega Neeme 

ja Priidu. Detailplaneeringuga on näidatud lubatud hoonestusala planeeritavatele kruntidele koos 

ehitusõigusega, vt. joonist DP 4 „Põhijoonis“. 

Lubatud hoonestusalade kujundamisel on lähtutud eelkõige üldplaneeringust tulenevast nõudest, et 

krundi piirile ei või ehitada lähemale kui 5 m ja 100 m ranna ja kalda ehituskeeluvööndist. 

Detailplaneeringus näidatud hooned on tinglikud ja tegelik hoonestus paigutatakse krundile 

konkreetsete ehitusprojektide käigus, lähtuvalt detailplaneeringuga lubatud tigimustest. 

Planeeringu joonisel DP 2 „Tugijoonis“ on näidatud Pihtla valla rannaala üldplaneeringust tulenev 

75 m piiranguala naaberkinnistute hoonete võimalikule paiknemisele. Lähtuvalt sellest, et Pihlaka 

kü olemasolevad hooned ja käesoleva detailplaneeringuga kavandatavate hoonete vaheline kaugus 

on alla 75 m, on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Detailplaneeringuga tehakse 

ettepanek vähendada hoonetevahelist miinimumkaugust antud kinnistutel 75 meetrilt 40 meetrini 

(vt. DP joonis 4 ``Põhijoonis``). 
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Tabel 3 

(DP joonis 4) 

Kruntide ehitusõigus ja arhitektuursed nõuded

Krundi aadress
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Planeeritavale maaüksusele on ette nähtud moodustada 2 elamukrunti üksikelamute ehitamiseks 

koos abihoonetega.  

Planeerimislahendusega on määratud kruntide ehitusõigus, mis vastavalt Planeerimisseadusele 

sisaldab kruntide kasutamise sihtotstarvet ja suurimat lubatud hoonete arvu krundil, hoonete 

suurimat lubatud ehitusalust pindala ning kõrgust ja lisaks suurimat täisehituse protsenti ning 

suurimat lubatud korruselisust (vt. joonis 4, Põhijoonis ja seletuskiri tabel 3). 

Käesoleva detailplaneeringuga konkreetseid arhitektuurseid nõudmisi ei esitata, uute hoonete 

kavandamisel arvestatakse ümbritseva keskkonnaga ja sobivusest sellega. Ranna-alale ehitatavad 

ehitised peavad olema ka mere poolt vaadates visuaalselt esteetilised. Täpne hoone arhitektuur ja 

viimistluse määratakse iga konkreetse ehitusprojektiga eraldi. 

Katused: Piirkonna hoonestus koosneb põhiliselt viilkatustega hoonetest. Pihtla vald on oma 

detailplaneeringu lähtetingimustes ette näinud maa-alale katusekalde kuni 45°.  

Lubatud välisviimistlusmaterjalid: Ühel krundil kasutada omavahel sobivaid materjale ja lähtuda 

ühtse arhitektuurse terviklikkuse printsiibist. Arvestada naabruses paikneva hoonestusega. Eelistada 

naturaalseid materjale, kivi, puit jmt. Värvivalik piiretel nagu hoonete fassaadidelgi tagasihoidlik 

(pastelne), kasutada võib naturaalseid toone.  
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2.6.3. Haljastus, heakord ja piirded 

Planeeringualal säilitatakse võimalikult palju olemasolevat kõrghaljastust. Maasoojuspumba 

torustiku paigaldamisel lõhutud haljastus taastada. Minimaalne haljastuse protsent vähemalt 15%.  

Kinnistu teepoolses servas asub kiviaed.  Sissepääsuteele on paigaldatud puidust värav. Planeering 

ei näe ette piirete rajamist. Piirete rajamise vajaduse tekkimisel juhinduda Pihtla valla 

üldplaneeringust. 

Kruntidesisesed teed ja platsid ja uushaljastus lahendatakse hoonete projektidega. 

2.6.4. Teed ja parkimine 

Maa-alale pääseb riigi kõrvalmaanteelt nr 21136 Vaivere–Vätta, seejärel kohalikult teelt nr 5920004 

Vanamõisa-Laheküla tee ja seejärel üle Sopi, Kõutsi, Pohla, Tirbi, Lahe, Küüni, Saaduvälja, 

Kadakaoksa, Priidiku, Männimetsa, Ranna-Kopli, Pihlaka kinnistuid kulgevat Laheküla – Tirbi 

teed, numbriga 5920051, pidi. Laheküla-Tirbi tee on kruusakattega eratee, millele on osaliselt 

sõlmitud Pihtla vallaga avaliku kasutuse leping. Lahe, Kadakamarja, Välja, osaliselt Neeme, Lõugu, 

Lagle, Härgama, Kurase ja Toompuu kinnistute osas avalik kasutus puudub (vt. maanteeameti 

kaardirakenduse kaarti, kus kollasega on tähistatud eratee avalik kasutus ja punasega ei ole). 

Koostatud detailplaneering näeb ette ka planeeritava Priidu ja Neeme kinnistul kulgevale teele 

avaliku kasutamise, tagades sellega pääsu ka Neeme krundile ning järgnevatele Tirbi poolsaare 

tipus olevatele maaüksustele. Selleks tuleb maaomanikel sõlmida omavalitsusega vastavasisuline 

notariaalne kokkuleppe. Juurdepääsutee laiuseks on 4 meetrit. 

Parkimine lahendatakse kinnistusiseselt. 

2.6.5. Vertikaalplaneerimine ja sademevee kanaliseerimine 

Maapind on ühtlase kaldega mere suunas. Kõrguste vahemik kinnistu piires absoluutväärtustes on 

+3,25 m kuni +0,27 m. Olemasoleva suvila maapinna absoluutkõrgus on +2,80 m. Planeeritava 

Neeme krundi hoonetealust maapinda kavandatakse tõsta kuni absoluutkõrguseni +2,80 m. 

Sademevett mitte juhtida naaberkinnistutele. Sademeveed immutatakse pinnasesse ja loomuliku 

kaldega merre.  
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2.6.6. Tehnovõrgud ja -rajatised 

Veevarustus: 

Priidu kinnistul asub puurkaev PRK0053540 (ehitisregistri kood 220730272), mille hooldusala on 

10 m. Kavandatava Neeme kinnistu joogivesi lahendatakse samuti lokaalselt rajatava puurkaevu 

baasil, millest võetakse vett ühe kinnistu tarbeks alla 5 m³/ööpäevas. 

Reovee kanaliseerimine: 

Eesti Geoloogiakeskuse andmetel on antud piirkonna põhjavesi nõrgalt kaitstud. 

Priidu kinnistule on rajatud lokaalne kogumiskaev. 

Neeme kinnistule on planeeritud rajada samuti lokaalne kogumiskaev.  

Käeaoleva planeeringu koostamise aluseks on EVS 848:2013/AC:2013 “Väliskanalisatsioonivõrk” 

ja  Veeseaduse § 26 tulenevad nõuded, Eesti Vabariigi Valitsuse määruses nr. 99 29.11.2012 a. 

„Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded” ning 

Eesti Vabariigi Valitsuse määruses nr. 171 16.05.2001 a. “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” 

kajastatud nõuded , hõljum aine osas 35 mg/l, BHT osas min.40 mg/l ning keemiline hapnikutarve 

15 mg/l. 

Planeeritud hoonete reostuskoormuseks on arvestatud 6 inimekvivalenti, mille alusel reovee 

hulgaks on arvestatud kuni 2,5 l/s. 

Planeeritud üksikelamu reovete kanalisatsioon lahendada lokaalse kogumiskaevu baasil. 

Planeeritav  reovee käitluslahendus peab tagama reovee puhastuse ning puhastist väljundi vastavuse 

Eesti Vabariigi Valitsuse määruse nr. 99 29.11.2012 a. „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded”  lisas 1 kajastatud nõuetele, hõljum aine 

osas 35 mg/l, BHT osas min.40 mg/l ning keemiline hapnikutarve 150 mg/l vee taseme. Sama 

määruse § 6 lõige 5 punkt 4 kohaselt võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee 

bioloogilist puhastamist heit- ja sademevett pinnasesse juhtida kuni 10 m³ ööpäevas. 

Piirkonnas põhjavee tase ca 4-5 m sügavuses, dolomiidikihi peal, kuna selle peal asetsevad 

pinnasekihid (saviliiv, saviliivmoreen) on hästi filtreeruvad pinnasematerjalid. 



Saare maakond, Saaremaa vald, Tirbi küla, Neeme katastriüksus                                                             detailplaneering 

Koostaja OÜ A.M.T Invest Rohu tn 5, 
Kuressaare linn  
Registrikood 10296208                Töö nr. DP-0546  14.07.17.            Tellija Andres Tamm, Priit Riim          17 
 

Vajadusel reovete kanaliseerimise detailsemaks lahendamiseks tuleb koostada vastavasisuline ja 

nõuetekohane projektlahendus põhiprojekti tasemel vastavat tegevuslitsentsi omava isiku poolt. 

Sademevee kanaliseerimine: 

Võimalikud liigveed juhitakse maapinna planeerimisvõtteid kasutades hoonestusest kaugemale ja 

loomuliku kaldega Kase lahte. 

Sademevete juhtimine naaberkinnistutele ja teedele on keelatud. 

Soojavarustus: 

Priidu kinnistul on suvila soojaga varustamiseks paigaldatud maaküttekollektor. 

Planeeritud hoone küte lahendatakse hoonete projekteerimise käigus kas elektri- (sinna alla kuulub 

ka soojuspump), - või tahkeküttena, lähtuvalt energiatõhususest ja omaniku vajadustest. 

Elektrivarustus: 

Priidu kinnistul on liitumine Elektrilevi OÜ-ga. Liitumiskilp asub juurdepääsutee servas. 

Neeme kinnistu elektriga varustamiseks tuleb taodelda Elektrilevi OÜ Saarte regiooni tehnilised 

tingimused. Võimalusel rajada nimetatud  kilp mitmekohalisena Priidu ja Neeme kinnistute 

teenindamiseks. 

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja 

ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia 

saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu 

sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. 

Planeeritavatele OÜ Jaotusvõrgule kuuluvatele madalpingekaablile kehtib kitsendus vastavalt AÕS 

§158 „Tehnovõrgud ja rajatised“, kaitsevööndiga 1 m mõlemale poole liini (majandus- ja 

taristuministri 5.06.2015 määrus nr 73 “Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord 

ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”).(vt detailplaneeringu joonist DP 2 „Tugijoonis“). 

Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le. 
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Sidevarustus: 

Sideteenusega liitumiseks küsida pakkumised mobiili- ja raadiosidet pakkuvatelt sideettevõtetelt. 

2.6.7. Tulekaitse abinõud 

Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass projekteeritakse vastavalt MTM määrus nr 17, 

``Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele``, 30.03.17 ja EVS 812-

6:2012/A1:2013, Ehitise tuleohutus, Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 

Hoonetevahelised kujad: 

Planeeritud kruntide hoonestusalad on paigutatud nii, et hoonestusalade piirid jäävad 

naaberkruntide piiridest 5 m kaugusele. Hoonete planeerimisel on tagatud 8 m kuja nõue. 

Kavandatud üksikelamute (I kasutusviisiga ehitised) minimaalne tulepüsivusklass on TP3 

(tuldkartev). 

Tuletõrjevesi: 

Tegemist on hajaasustus piirkonnaga. Tulekustutusvesi saadakse Kuressaare linnas, Pihtla tee L5 

katastriüksusel (34901:004:0131) asuvast  tuletõrje veehüdrandist. Hoone kustutamiseks vajalik 

veehulk on 10 l/s 3 h jooksul. 

2.6.8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused 

Kuritegevuse ennetamiseks tuleb juhinduda standardist EVS809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. 

Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine.  

Planeeritav ala asub olemasolevate üksikelamute vahel, mis loob eeldused naabrivalve tekkeks ja 

toimimiseks. 

Turvalisuse suurendamiseks ja kuritegevusriskide ennetamiseks on soovitav tagada krundil 

korrashoid. Korrektselt väljaehitatud ja selgelt eristatud juurdepääs vähendavad kuritegevuse riske. 

Paigaldada hoone külgedele, liikumisanduritega valgustid. Paigaldada hoonele sissemurdmist 

raskendavad välisuksed. Paigaldada välisustele turvasulused. 

Kõik muud avatäited, peale uste, avatavad vaid seestpoolt kogu esimese korruse ulatuses. 
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2.6.9. Keskkonnatingimused 

Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused”, kehtestatud maavanema 28.04.2008. a korraldusega nr 474, kohaselt 

paikneb planeeritav Neeme kinnistu konfliktialal, kus on Kasti lahe hoiuala - elupaikade ja 

kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste 

mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused. Neeme kinnistu ei asu Kasti lahe 

hoiualal.  

Vastavalt Pihtla valla rannaala üldplaneeringule paikneb planeeritav Lõugu kinnistu väärtuslikul 

maastikul: Vätta poolsaare maastik – kohaliku tähtsusega, ala hõlmab loodusväärtusi (Kasti MKA, 

tüüpiline rannikumaastik kadastike (Kailuka nõmm) ja vanade rannaastangutega (Äigi mäed). 

Planeeringus kavandatud tegevus ei kuulu keskonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatute hulka. Kavandatav tegevus ei kuulu ka KeHJS § 6 

lõikes 2 nimetatud valdkondade hulka.  

Planeeritavale alale ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke objekte, mille projekteerimiseks oleks 

vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine. 

Üldised tingimused väärtuslike maastike säilitamiseks on järgmised:  

• Saarte traditsioonilise maastikupildi säilitamiseks on määrava tähtsusega pärandkoosluste 

(loopealsed, puisniidud, rannaniidud, aruniidud) jätkuv majandamine ja vajadusel taastamine. Põllu-

, heina- ja karjamaad on vajalik hoida kasutuses;  

• hoida traditsioonilist maastikustruktuuri (üldine maakonna asustusmuster, külade struktuur, 

teedevõrgustik ja maastiku väikeelemendid);  

• teede ja liinirajatiste asukohavalikul eelistada olemasolevaid trasse/koridore – teid, pinnasteid, 

elektriliine; õhuliinidele eelistada maakaableid;  

• maastikulised väikevormid nagu kiviaiad, tarad, üksikud puud ja väiksemad puudegrupid, alleed, 

kivihunnikud, endised talukohad, kui maastikku kujundavad elemendid, tuleb säilitada;  

• kompaktse hoonestusega alade asukohavalik väärtuslikel maastikel toimub ainult üldplaneeringu 

alusel.  
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Maakasutustingimused kultuurilis-ajaloolise ja identideediväärtusega maastikel:  

• säilitada ja/või luua maastikus avatust ja vaateid väärtuslikele maastikuelementidele;  

• võimaluse korral taastada traditsioonilisi elemente ja maakasutust (kivi- ja lattaiad, puiesteed, 

looduslikud niidud, karjatatud metsad jne);  

• Uusi ehitisi ja maakasutust tuleb sobitada vanade ehitustega nii, et need moodustaksid ehitusliku 

ja visuaalse terviku. Olemasolevatel hoonestatud aladel ehitamisel (sh rekonstrueerimine ja 

renoveerimine) tuleb järgida väljakujunenud traditsioonilisi ehitusmahtusid ja hoonestuse 

struktuuri;  

• Merega piirnevatel maastikel tuleb säilitada ja taastada merekultuuriga seonduvaid objekte - 

ajaloolisi lautrikohti, võrgukuure, slippe, paadisildu, agariku- ja mudakogumiskohti jmt. 

Üldplaneeringutes tuleb määratleda kõik avalikult kasutatavad lautrikohad koos juurdepääsuga 

neile;  

• Merega või siseveekogudega piirnevatel maastikel tuleb tagada juurdepääs rannale ja kaldale. Igas 

külas peab säilitama või looma vähemalt ühe avaliku juurdepääsu rannale või kaldale;  

• Korrastada olemasolevad ja endised põllumajanduslikud tootmisalad (farmid, laod, kuivatid, 

silohoidlad jmt), lammutada mittevajalikud ehitised;  

• Aladele, kus on oht muinsuskaitseala ja/või mälestise või muu arhitektuurilise või 

miljööväärtusega objekti silueti nähtavuse ja vaadeldavuse piiramiseks, uushoonestust üldjuhul ei 

kavandata.  

Keskkonnakaitselised abinõud planeeritaval alal on : 

• kanaliseerimine on ette nähtud septiku ja bioloogilise puhasti baasil, mis paiknevad väljapool 

kaitstavaid elupaigatüüpe; 

• tahkete olmejäätmete käitlus lahendatakse kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud korra kohaselt 

vastava jäätmekäitlusfirmaga sõlmitud lepingu alusel; 

• hoonete küttesüsteemide projekteerimisel arvestada kaasaegsete ja atmosfääri vähem saastavate 

kütteliikide võimaliku kasutamisega (alale on näidatud võimaliku maaküttekollektori asukoht); 

• ehitamise ajal tuleb säilitada olemasolev kõrghaljastus, st ehitustegevus tuleb hoida kavandatud 

hoonestusalade piires; 

• ehitusprojektis loodussäästlike lahenduste kasutamine peaks olema primaarne. Keskkonnale 

negatiivsete mõjude ilmnemise korral tuleks kasutada mõjusid leevendavaid meetmeid. 
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2.6.10. Piirangud 

Tehnovõrkude kaitsevööndite ulatus: 

Vastavalt VVS, ``Veeseadus¹`` § 28 on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatuseks 10 m.  

Vastavalt VV määrus nr 171, ``Kanalisatsiooniehitise veekaitsenõuded¹``§ 6 on septiku või muu 

pealt kinnise omapuhasti kuja vähemalt 5 m. 

Lähtuvalt VVS, ``Asjaõigusseadus¹``§ 158 on kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema 

kinnisasjal maapinnal, maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, 

veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, 

küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), 

kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks vajalikud, nende 

ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab 

ülemääraseid kulutusi. 

Vastavalt MTM määrus nr 73, ``Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja 

kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded ``§ 10 maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev 

ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised 

vertikaaltasandid. 

Teede kaitsevöönd ja sanitaarkaitsevöönd: 

Lähtuvalt VVS, ``Asjaõigusseadus¹``§ 156  (1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik 

juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda 

juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse 

kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. 

Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve. 

Looduskaitselised piirangud: 

Aluseks on võetud VVS, ``Looduskaitseseadus¹``. Kinnistul on ranna ja kalda piiranguvöönd, 200 

m Liivi lahest. Keskkonnaministri 07.07.2005 kirjaga nr 16-6/1380-5 on Liivi lahe ranna ja kalda 

ehituskeeluvöönd vähendatud Pihtla valla rannaala üldplaneeringu alusel 100 m-ni veepiirist. 

Kinnistul on ranna või kalda veekaitsevöönd 20 m Liivi lahest. 
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Kallasraja ulatus Liivi lahest on 10 m. 

Tabel 4 

Kitsendused ja servituutide vajadused (DP joonis 2) 

Krundi aadress

Neeme

Priidu

Kitsendused ja servituutide vajadused

Kitsendused kaitsevöönites: krunt asub ranna või kalda ehituskeeluvööndis
100 m; ranna või kalda veekaitsevööndis 20 m; veekogu kallasrada 10 m.
Servituutide vajadused: ol. oleva 0,4 kV maakaabli kaitsevööndi ulatus

1+1 m; servituudi vajadus juurdepääsuteele.

Kitsendused kaitsevöönites: krunt asub ranna või kalda ehituskeeluvööndis
100 m; ranna või kalda veekaitsevööndis 20 m; veekogu kallasrada 10 m.
Servituutide vajadused: ol. oleva 0,4 kV maakaabli kaitsevööndi ulatus

1+1 m ja el.kilbil 2 m ulatuses; servituudi vajadus juurdepääsuteele.

 

2.6.11. Detailplaneeringu elluviimine 

Detailplaneeringus kavandatud tööde järjekord: 

1. Juurdepääsutee laiendamine.  Vastavalt detailplaneeringule notariaalse avaliku kasutamise 

lepingu sõlmimine Pihtla vallaga; 

2. Vajalike kommunikatsioonide rajamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba); 

3. Hoonete ehitamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba). 

Vastutav insener Sirje Lember     30.06.2017 
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