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Tirbi külas Lahe detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 

 

 

Saaremaa Vallavalitsuse 13. augusti 2019. a korraldusega nr 2-3/1455 algatati Tirbi külas Lahe 

detailplaneering. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Tirbi külas ja hõlmab Lahe katastriüksust 

(katastriüksuse tunnus 59201:005:0670, pindala 2,77 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega).  

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, 

arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, 

trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse 

määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja 

teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.  

Detailplaneeringuga moodustatakse Lahe katastriüksusest 3 katastriüksust, millest kahele antakse 

ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks ning üks jääb transpordimaa sihtotstarbega. 

Kruntidele positsioonidega 1 ja 2 antakse ehitusõigus kuni 3 hoone ehitamiseks (1 elamu+2 

kõrvalhoonet, ka. 20-60 m² ehitisaluse pinnaga hooned) maksimaalse ehitisealuse pinnaga 400 

m
2
. Lubatud suurim kõrgus elamul on 8,5 m (2 korrust) ja kõrvalhoonetel 6 m. Krundil 

positsiooniga 3 on avalikult kasutatav Laheküla-Tirbi tee ja sinna ehitusõigust ei määrata.  

Juurdepääs planeeringuala krundile Pos 1 on Vanamõisa- Laheküla teelt ja juurdepääs krundile 

Pos 2 on Laheküla-Tirbi teelt. Laheküla-Tirbi tee planeeritavate kruntidega piirnevale osale on 

moodustatud teemaa krunt (krunt Pos 3), teemaa laius on 10 m. Krundile Pos 3 seada avalikult 

kasutatava tee servituut krundi moodustamisel. Parkimine lahendatakse krundil. 

Veevarustus planeeritakse lahendada rajatavate puurkaevudega. Reovesi kogutakse 

reoveekogumismahutitesse.  

Planeeringualal on keelatud lageraie kogu krundi ulatuses ja põhjendamatult olemasoleva puistu 

ja alustaimestiku kahjustamine. Maha on lubatud võtta otseselt ehitatavate hoonete (hoone 

välisperimeetrist kuni 10 m kaugusele) ja rajatavate teede, parkimiskohtade ning tehnorajatiste 

alla jäävaid puid. 

Planeeringualal on Pihtla Vallavolikogu 13. oktoobri 2005. a määrusega nr 6 kehtestanud Pihtla 

valla rannaala üldplaneeringu (edaspidi nimetatud üldplaneering). Üldplaneeringu kohaselt asub 

planeeringuala reserveeritud elamualal ning Tirbi poolsaare elamuala on määratud 

detailplaneeringu kohustusega alana. Seega on detailplaneeringu koostamine vajalik 

planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel. Tirbi poolsaare reserveeritud elamualal on minimaalne 

krundi suurus 0,5 ha ja elamutevaheliseks miinimumkauguseks 75 m. Ranna ehituskeeluvöönd 

on Tirbi külas vähendatud üldplaneeringu alusel 100 meetrini. Kuna maakasutuse juhtotstarvet ei 

muudeta, arvestatud on kehtiva ranna ehituskeeluvööndiga, moodustatavad elamumaakrundid on 

suuremad kui 0,5 ha ning elamutevaheline miinimumkaugus on tagatud, on detailplaneering 

üldplaneeringuga kooskõlas. 

Detailplaneering on saanud kooskõlastuse Päästeametilt 08.05.2020 kirjaga nr 7.2-3.4/4396-2. 

Päästeameti Lääne päästekeskus juhib kirjas tähelepanu asjaolule, et planeeringus viidatakse 
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kustutusvee tagamise lahenduses EVS 812-6:2012 mõistes hajaasustusele, kus naaberkinnistute 

ehitiste vaheline kuja on 40 meetrit. Planeeringus on hoonestusalad planeeritud 5 meetri 

kaugusele kinnistu piirist, seega tulevikus võib see tuua kaasa naaberkinnistute omanikele 

kohustuse välja ehitada kustutusveehoidla, või piirata ehitusõiguse realiseerimist 35 meetri 

ulatuses kinnistu piirist. Kuna kehtivas üldplaneeringus on sätestatud elamutevaheliseks 

miinimumkauguseks 75 m, siis on hoonestusalad määratud arvestades miinimumkauguse 

tagamist. Hetkel on krundi Pos 2 naabruses olevad Küüni (katastriüksuse tunnus 

59201:005:0378) ja Tirbi (katastriüksuse tunnus 59201:005:0333) katastriüksused hoonestatud 

ning vajalik vahekaugus on tagatud. Krundi Pos 1 naabruses olevad Sepa (59201:005:0334), 

Kapa (59201:005:0687) ja Küünimetsa (59201:005:0379) on hoonestamata, kuid kehtiva 

üldplaneeringu kohaselt on seal detailplaneeringukohustus ning hoonestusala määramisel tuleb 

tagada elamutevaheline miinimumkaugus 75 m.    

Planeeringulahenduse koostamisel on tehtud koostööd Elektrilevi OÜ-ga (11.05.2020 

kooskõlastus nr 5722713551).  

Planeeringulahendus saadeti arvamuse avaldamiseks planeeringuala naabritele 23.04.2020 

kirjaga nr 5-2/2406-1. Määratud tähtajaks menetlusosalised arvamust ei avaldanud.  

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 134, Saaremaa Vallavolikogu 22. 

veebruari 2018. a määruse nr 10 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine“ § 2 lõike 2 

punkti 2, Saaremaa Vallavalitsus 

 

annab k o r r a l d u s e: 

 

1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Tirbi külas Lahe detailplaneering (Klotoid OÜ 

töö nr 451119), mille eesmärgiks on määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks. 

2. Avaldada teade detailplaneeringu avalikust väljapanekust Saaremaa valla infolehes Saaremaa 

Teataja ja Saaremaa valla veebilehel www.saaremaavald.ee. 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

4. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades vaide 

Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitades 

kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teadasaamise päevast. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Mikk Tuisk /allkirjastatud digitaalselt/ 
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