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1. Sissejuhatus 

1.1. Planeeringu koostamise alus 

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekute tegija: Kalev Raidjõe. 

Detailplaneering on algatatud Varbla vallavolikogu 19. aprilli 2012. a. otsusega 

nr 10.  

1.2. Planeeringus huvitatud isik ja planeeringu koostaja 

Planeeringu tellija:   Varbla Vallavalitsus 

Planeeringust huvitatud isik: Vöerahansu Farm OÜ 

Planeeringu koostaja:   Plaan OÜ (reg kood 12199722) 

     Tamme pst 111, Tartu 50416 

Planeerija:    Kärt Pill 

Maastikuarhitekt:   Tiina Kuusepuu 

Keskkonnaspetsialist:  Piret Toonpere 

2. Planeeringu eesmärk, planeeritava ala suurus, andmed 

planeeringualal olevate kruntide kohta 

Detailplaneeringu eesmärgiks on krundi jagamine 3-ks katastriüksuseks ning 

ühe katastriüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks. 

Moodustatud elamumaa krundil olemasoleval õuemaal asuvale vundamendile 

ühe pereelamu ehitusõiguse planeerimine koos hoone laiendamise võimalusega. 

Lisaks antakse lahendus haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja 

tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 

vähendada Liivi lahe ehituskeeluvööndid planeeritud hoonestusala ulatuses. 

Planeeringuala pindala on 9,7 ha. 
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Andmed planeeringualal asuva kinnistu kohta on toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Andmed planeeringualal asuva kinnistu kohta 

Aadress Pindala Sihtotstarve Omanik 

Pärnu maakond, 
Varbla vald, 
Tamba küla, 
Viibre 
(86301:003:0141) 
maaüksus 

9.7 ha 
sh haritavat maad 1,5 ha 

looduslikku rohumaad 3,5 ha 
muud maad 4,7 ha 

Maatulundusmaa 100% Vöerahansu 
Farm OÜ 

Allikas: Maa-amet 04.09.12 seisuga ja Kinnistusraamatu 28.12.12 seisuga. 

3. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid 

• Pärnu maakonnaplaneering (1998); 

• Pärnu maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (2003); 

• Varbla valla üldplaneering (1999); 

• Viibre kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

eelhinnang (OÜ Adepte Ekspert, 2012); 

• Eesti Metroloogia ja Hüdroloogia instituudi Virtsu tõenäosuslikud 

maksimaalsed veetasemete arvutus (10.08.2012, kiri nr 406). 

 

3.1. Olemasolevad geodeetilised alusplaanid 

Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on võetud Tippgeo OÜ (reg nr 

1194957, aadress Papiniidu 5, 80010 Pärnu, litsentsi nr 714 MA, 589 MA-k, 

EMTAK 71122, MTR-i reg. nr. EEG000210) poolt koostatud „ Viibre KÜ osaline 

maa-ala plaan” geodeetiline alusplaan koos tehnovõrkudega (töö 2012TG073). 

Mõõdistused on teostatud 2012 aasta juuni kuus.  
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4. Planeerimisettepanek 

4.1. Olemasoleva olukorra iseloomustus 

Planeeringuala asub Pärnumaal, Varbla vallas, Tamba külas (vt leht 1) 

„Situatsiooniskeem“. Planeeringualal õue- ja kanali ala ning juurdepääsutee 

ümbrus on toodud detailselt kaardil 2 „Olemasolev olukord ja kitsendused“. 

Ülejäänud Viibre kinnistul ei planeerita midagi muuta ja seoses sellega ei ole 

otstarbekas detailselt planeerida tervet Viibre kinnistut.  

 

Vastavalt Eesti Põhikaardile (M 1:10 000) asub kinnistul Viibre sadam, mille 

ümber asub õueala suurusega ca 3000 m2, kus paiknesid sadamat teenindavad 

hooned. Tänaseks on säilinud üks hoone, teistest hoonetest on säilinud vaid 

vared. Samuti leidub hooneid ka väljapool õueala – kirdesuunas õuealast ca 50 

– 100 m kaugusel (vt. Fotod 1-3). 

 
Foto 1. Olemasolev kanal   Foto 2. Olemasolev hoone 

 
Fotod 3. Hoonete vared 
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Viibre kanal on tänaseks amortiseerunud; kanal on aastaid olnud kasutusest 

väljas ning käesoleval hetkel eravalduses. Valla üldplaneering ning arengukava 

ei näe ette kanali ala muutmist avalikku kasutusse. Kanali ala planeeritakse 

heakorrastada eraomaniku finantseeringust ning vajaduse ilmnemisel võib kanal 

pakkuda erinevaid sadamateenuseid (paadi vette laskmine, paadi hoidmine jne).  

 

Ala külgneb läänest Liivi lahega, põhjast Rahula kinnistuga (katastriüksuse 

tunnus 86301:003:0016), lõunast Dorbek kinnistuga (katastriüksuse tunnus 

86301:003:0190) ning idast Audru-Tõstamaa-Nurmsi maanteega nr T-19101. 

Rahula ja Dorbek kinnistu kasutamise sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. 
 
Juurdepääs planeeringualale on tagatud asfaltkattega Audru-Tõstamaa-Nurmsi 

maanteelt, olemasoleva õuealani kulgeb kõva pinnaskattega krundisisene 

juurdepääsutee (vt foto 4-5). Planeeringuala kagunurka lõikab teine 

pinnaskattega tee, mille üheks eesmärgiks on teenindada naabruses asuvat 

Dorbek`i kinnistut.  

 

 
Foto 4. Olemasolev mahasõit   Foto 5. Olemasolev pinnaskattega tee 
 
Planeeringuala piirneb ca 670 m ulatuses Liivi lahe rannajoonega. Liivi 

laheäärne kivine rand on suurvee ajal lõunaosas üleujutatav. Planeeringualal 

valdav maapinna kalle on ida-lääne suunaline ehk kaldu Liivi lahe suunas. 

Madalam koht jääb planeeringuala keskossa, kus kohati ala on soostunud. 

Valdaval on planeeringuala kaetud kõrghaljastusega. Ala lõunaosas asub 

suurem rohumaana kasutuses olev põllumassiiv ning märkimisväärne haljastus 
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puudub ka Liivi lahe rannajoone lähedal (vt foto 6) ja õuealal asuva olemasoleva 

hoone ning kanal ümbruses.  

 

 
Foto 6. Panoraamvaade rannast 

 

Viibre kinnistu lääneosani ulatub Viibre paadikanal, mille suubla laius jääb 5-10 

m vahele, kanali osas 16-20 m piiresse. Paadikanal on hetkel intensiivsest 

kasutusest väljas ning vajab täiendavat rekonstrueerimist. Kanalist ca 10 m 

kaugusele ida suunda jääb 17 m2 ehitusaluse pinnaga 2-korruseline (põhikorrus 

+ ärklikorrus) hoone, mida on kasutatud hooajalise majutushoonena. 

Olemasolev hoone asub ca 1,3 m kõrgemal veepiirist (mõõdetud 05.06.2012). 

Olemasoleva hoone ja juurdepääsu tee ala liigniiskuse märke ei esine. 

 

Ehitamisel tuleb arvestada üleujutuste ja rüsijääga. Vastavalt Eesti 

Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi Virtsu hüdromeetriajaamade 1889-2009. 

a. vaatlusrea andmetele on aasta kõrgeim veetase 1% tõenäosusega 1,46 m BS 

ning 10% tõenäosusega 1,19 m BS. Kanalis oli 05.06.2012.a. seisuga veetase -

0,01 m BS. Maksimaalne registreeritud veetase esines 2005 aasta jaanuaris ja 

oli võrdne 1,94 m BS. Toodud andmed on uushoonestuse ning rajatiste ehituse 

aluseks.  

 

Planeeritav ala jääb Liivi lahe mõjupiirkonda, millele kehtivad tulenevalt 

Looduskaitseseadusest ning Veeseadusest järgmised piirangud on toodud 

alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 2. Liivi lahe veekaitselised piirangud 

 Kallasraja 
ulatus 

Veekaitse-
vöönd 

Ehituskeelu-
vöönd 

Piirangu-
vöönd 

Liivi laht 10 m 20 m 100 m 200 m 

 

Ranna veekaitse-, ehituskeelu- ja piiranguvöönd koosnevad üleujutatavast alast 

ja Liivi lahe veekaitselistest piirangutest. Mererannal loetakse korduvalt 

üleujutatud ala piiriks ühe meetri kõrgust samakõrgusjoont. Kallasrada on 

kaldariba avaliku veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja laiust 

arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest. Suurvee ajal, kui 

kallasrada on üle ujutatud, on kallasrada 2 meetri laiune kaldariba, mida mööda 

võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda. Vastavalt 

Looduskaitseseaduse § 36 lg 2 kohaselt on kohalikud omavalitsused kohustatud 

üld- ja detailplaneeringuga tagama avalikud juurdepääsuvõimalused kallasrajale. 

Kuna Varbla valla üldplaneeringuga ei ole määratud juurdepääsud kallasrajani, 

tehakse Viibre kinnistu detailplaneeringu raames ettepanek planeerida 

juurdepääs kallasrajale Viibre kinnistu lõunaosas asuvalt olemasolevalt 

juurdepääsuteelt. Antud tee on juba kasutuses naaberkinnistu omaniku poolt ja 

seega legaliseeritakse servituudi seadmisega olemasolev teekasutus. Kallasraja 

kasutamine on määratud avalikku kasutusse Veekaitseseaduse alusel ja 

täiendava servituudi seadmise vajadus seal puudub (Looduskaitseseadus § 36 

lg 1, Veeseadus § 10). 

 

Planeeringualal rannikualale jäävad sooldunud gleimullad (ArG), 

Põhjapoolsemas osas on valdavalt gleistunud koreserikkad rähkmullad (Krg) 

ning lõunaosas gleistunud rähkmullad (Kg). Planeeringuala maanteepoolses 

osas ning edela nurgas leidub rähkset gleimulda (Gk). Olemasolev hoonestusala 

ning õueala jääb valdavalt gleistunud koreserikastele rähkmuldadele, mida 

iseloomustatakse kui nõrgalt liigniisked mullad. Vastavalt Eesti põhjavee 

kaitstuse kaardile on planeeringualal põhjavesi nõrgalt kaitstud. 
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Planeeritav ala jääb Natura 2000 võrgustikku kuuluvale Väinamere hoiualale. 

Väinamere hoiuala (Pärnu) asub osaliselt Väinamere linnualal (EE0040001) ja 

Väinamere loodusalal (EE0040002). Keskkonnaregistri andmetel esineb 

planeeringualal III kategooria taimeliike hall käpp (Orchis militaris) ja emaputk 

(Angelica palustris). Samuti esineb III kategooria linnuliik – hänilane (Motacilla 

flava). Kaitsealuste liikide leiukohad jäävad väljapoole soovitavat ehitusala. 

Soovitaval ehitusalal välivaatluste põhjal kaitsealuste taimeliikide esinemist ei 

tuvastatud. Tegu on endise õuealaga, mis on hakanud kinni kasvama. 

 

Planeeringuala on valdavalt kõrghaljastatud, mistõttu maanteelt avatud vaated 

Liivi lahele puuduvad. Hoone ümbrus on aktiivsest kasutusest väljas, mistõttu 

esineb võsastumise tundemärke.  

 

Viibre krunti läbib kõrgepinge õhuliin, mille kaitsevöönd on 25 m äärmise liini 

teljest. Planeeringuala keskosa ja lõunaosa läbivad kuivenduskraavid, mis 

suubuvad Liivi lahte. Teised tehnovõrgud puuduvad. 

 

4.2. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed 

Varbla vald asub Pärnu maakonna loodeosas vastu Läänemaa piiri. Liivi lahe 

ääres paikneval vallal on üle 30 km rannajoont, mis on looduslikult väga 

mitmekesine - kivised ja roostikuga kaetud rannalõigud vaheldumisi 

liivarandadega. 
 
Pärnu maakonnaplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala piirkond 

puhkemajanduslikult kasutatavasse rannikuvööndisse ning osaliselt maakondliku 

rohekoridori äärealale. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kohaselt jääb planeeringuala 

väärtuslikule maastikule A42 - Paatsalu - Varbla laiud. Piirkond hõlmab 

rannikuala Läänemaa piirist kuni Varbla laidudeni. Kaunis ja enamasti kivine 



Viibre kinnistu detailplaneering 

Töö nr 0111 - 11 

 

10 

mererand on väga liigestatud Paatsalu ja Varbla laidude kohal. Maastikku 

ilmestab merelindude rikkus nii kevad-sügisesel läbirändel kui ka 

pesitsuspaikades rannikul. Sügavale merre ulatuvatelt maaninadelt avanevad 

imekaunid vaated merele ja rannaaladele. Maastikupildis domineerivad kadakaid 

ja kiviaedu täis maalapid, vaheldudes väiksemate ja suuremate looduslike 

metsatukkadega. Ala on sobiv looduspuhkuse arendamiseks. Varbla valla 

üldplaneeringu kohaselt planeeringuala jääb hajaasustusega alale. 

Üldplaneeringu graafilises osas on Viibre kinnistul märgitud ära olemasolev 

sadam tähisega „VIIBR.“. 

 
Planeeringualast ca 50 km kaugusele kagusuunda jääb Pärnu linn, 21 km 

kaugusele kirdesuunda Lihula linn, 13 km kaugusele loodesuunda Virtsu sadam. 

Vihula vallas rahva arvu järgi suuremad külakeskused on Varbla (ca 8 km 

planeeringualast), Tõusi (ca 9 km planeeringualast), Tamba (ca 3 km 

planeeringualast), Paatsalu (ca 15 km planeeringualast). 

 
Juurdepääs planeeringualale on tagastud Audru-Tõstamaa-Nurmsi maanteed 

mööda, mis ca 6 km kaugusel lõunasuunas ristub Varbla-Väänja tugimaanteega 

ning ca 8 km kaugusel kirdesuunas Karuse-Kalli teega, mis omakorda ca 7 km 

kaugusel ristub Risti-Virtsu teega. Audru-Tõstamaa-Nurmsi maantee on 

paralleelselt rannikuga kulgev maantee, mille kasutus suveperioodil 

intensiivistub tulenevalt ranniku ääres puhkajatest. Jalakäijatele ja jalgratturitele 

puuduvad sõiduteest eraldatud kergliiklusteed ning olemasoleva olukorra 

kohaselt liiguvad jalakäijad ning jalgratturid sõiduteel või selle peenral. 

 
Planeeringuala lähiümbruses olemasolevate kinnistute struktuur on erinev, 

leidub suuremaid kinnistuid (Põlde kü 14,7 ha; Dorbek kü 14 ha; laine 12,89 ha 

jt) ja väiksemaid kinnistuid (Järve kü 1,0289 ha; Viibre I kü 1,5 ha; Andu kü 2,03 

ha jt). Suuremate kinnistute maakasutuse sihtotstarve on valdavalt 

maatulundusmaa ning väiksemad kinnistud elamumaa sihtotstarbega. 

Hoonestus paikneb hajusalt, levinud on hoonetegrupid, kus põhihoone juurde 

kuulub 2-4 kõrvalhoonet. Hoonestuses esinevad valdavalt 1-2 korruselised kivi- 
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ja puit viimistlusega individuaalelamud. Audru-Tõstamaa-Nurmsi maanteega 

külgneval hoonestusel puudub selgelt välja kujunenud ehitusjoon. Valdavaks 

katusetüübiks on ca 40-60 kraadise kaldenurgaga viilkatused.  

 

Varbla valla arengukava järgi on valla rannaalal suur turismipotentsiaal vabaaja 

veetmiseks. Hetkel on planeeringualale jääv hoone mitterahuldavas seisus, 

õueala võsastunud ning endine paadikanal amortiseerunud ning paadiga 

randujatele mittekasutatav kuna puuduvad vajalikud kanalirajatised (paadikuur, 

paadisild, slipp). Planeeringulahenduse realiseerimine annab võimaluse uuesti 

kanal kasutusele võtta ning elamu rajamisega korrastatakse ka võsastunud 

õueala, teostatakse mõõdukat lähiümbruse niitmist, mis tagab omakorda 

sealsete poollooduslike koosluste säilimise. Varbla valla üldplaneeringus ja 

arengukavas on strateegiliseks eesmärgiks seatud säästlik ruumiline areng. 

Antud planeeringu koostamisel on sellega arvestatud – uus hoone on 

planeeritud olemasoleva vundamendile, paadisild ja slipp olemasolevale 

paadikanali alale ning juurdepääsuteena kasutatakse olemasolevat 

juurdepääsuteed. 

 

4.3. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine 

Planeeringuga kavatsetakse olemasolev Viibre kinnistu jagada kolmeks 

krundiks. Planeeritud krundid on esitatud lehel 3 „Põhijoonis ja tehnovõrgud“. 

 

4.4. Krundi ehitusõigus 

Kruntide ehitusõigus on toodud planeeringu põhijoonisel (leht 3). Ehitusõigusega 

on määratud: 1) planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve; 2) hoonete suurim 

lubatud arv krundil; 3) hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala; 4) hoonete 

suurim lubatud kõrgus. 
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Hoone ja kanali kasutusotstarbed on määratud vastavalt 

kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002.a määrusele nr 10 „Ehitise 

kasutamise otstarvete loetelu”: 

Põhihoone  11101 üksikelamu 

12744 Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun. 

Paadikanal  21512 kalda- või ujuvramp; 

   21519 muu sadama juurde kuuluv rajatis 

 

Planeeringulahenduse kohaselt olemasoleva Viibre paadikanali alale on 

planeeritud rajada paadikuur, paadisild ja slipp. Samuti tuleb rekonstrueerida 

kanali rajatised (poi jt). Paadisild ja slipp on kavandatud väikepaadile. Sellest 

tulenevalt ei ole oodata kanalikasutusest tulenevat olulist häiringu kasvu. 

Olemasolevat 17 m2 ehitusaluse pinnaga hoonet on planeeritud laiendada kuni 

150 m2-ni, paadikuuri ehitusalune pind on kuni 15 m2. 
 

4.5. Ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks 

Looduskaitseseaduse § 40 lõike 1 kohaselt võib ranna ja kalda 

ehituskeeluvööndit suurendada või vähendada, arvestades ranna või kalda 

kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade 

piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. 

Planeeringuga ei kavandata piiranguvööndis keelatud tegevusi, mis võiksid  

kahjustada ranna kaitse eesmärke. Planeeritav ühepereelamu rajatakse 

olemasoleval hoone vundamendi peale, laiendatakse ning juurdepääs on 

tagatud olemasolevalt pinnaskattega teelt. Planeeritava maa-ala hoonestamisel 

korrastatakse kraavide süsteem, mis parandab liigvete ärajuhtimist merre. 

Detailplaneering teeb ettepaneku vähendada ehituskeeluvööndit 

detailplaneeringus näidatud õueala ulatuses.  
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4.6. Arhitektuurinõuded ehitistele 

Detailplaneeringu põhijoonisel (vt leht 3) on näidatud uute hoonete võimalikud 

asukohad krundil planeeritud hoonestusalana.  

 

Arhitektuur peab olema kõrgetasemeline, kaasaegne, olemasolevat miljööd 

arvestav ja elukeskkonda parandav. Hoonestamisel tuleb järgida piirkonnale 

omast hoone mahtu, proportsioone, avatäiteid ja teisi ehitusvõtteid.  

 

Elamu arhitektuursed nõuded: 

• lubatud elamu kõrgus: kuni 8,5 m; 

• lubatud korruselisus kuni 2 korrust; 

• lubatud välisviimistlusmaterjalid: kvaliteetsed esinduslikud puitmaterjalid, kivi, 

betoon kombineeritult juurde klaasi ja metall, lubatud ka palk 

välisviimistlusena (keelatud on imiteerivad materjalid); 

• lubatud katusetüüp: viil- või lamekatus; 

• lubatud katusekalle: vaba; 

• lubatud katusekattematerjalid: eterniit, plekk, kivi, rullmaterjalid, looduslikud 

materjalid (puit-laast, roog); 

• piire: sissesõidutee ääres kuni 1,5 m kõrgune puitlipp-, võrk- või kiviaed 

(aeda on lubatud kombineerida hekiga); 

• Minimaalne tulepüsivusklass: TP3. 

 

Paadikuuri arhitektuursed nõuded: 

• Lubatud hoone kõrgus: kuni 5,5 m; 

• lubatud korruselisus: kuni 1 korrust; 
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• lubatud välisviimistlusmaterjalid: kvaliteetsed esinduslikud puitmaterjalid, kivi, 

betoon kombineeritult juurde klaasi ja metall, lubatud ka palk 

välisviimistlusena (keelatud on imiteerivad materjalid); 

• lubatud katusetüüp: viil- või lamekatus; 

• lubatud katusekalle: vaba; 

• lubatud katusekattematerjalid: eterniit, plekk, kivi, rullmaterjalid, looduslikud 

materjalid (puit-laast, roog); 

• Minimaalne tulepüsivusklass: TP3. 

 

Hoone ± 0.00 sidumisel tuleb sokli kõrguse määramisel arvestada Liivi lahe 

veetasemetega ning võimaliku rüsijääga. Ehitamisel tuleb lähtuda 1% 

tõenäosusele vastavast aasta kõrgeimast veetasemest 1.46 m BS. Hoone 

sokkel tuleb kavandada nimetatud veetasemest kõrgemale, et vältida suuremaid 

võimalikke kahjustusi. Antud juhul jääb hoonestusala ca 1.26…1.42 m 

kõrgusmärkide piiresse. Sokli täpne kõrgus määratakse edaspidi hoone 

arhitektuurse projektiga. Antud piirkonnas ei ole rüsijää tekkimist täheldatud, 

selle tõestuseks on rüsijää poolt kahjustamata rannaala ja kinnistul paiknev 

hoone. Kuna Liivi lahes on jääolud muutlikud peab kanali ehitamisel arvestama 

võimaliku rüsijää ohuga. Kanali konstruktsioonid võivad osutuda jää rüsistumise 

tsentriks, nii et rüsijää koguneb selle ümber. Selle mõju ilmnemine on lahendatav 

õige konstruktsiooniga, mis jääd eemale juhiks. Samuti võib rüsijää jõudmist 

elamuni takistada vallide rajamisega. Täpne kanali lahendus ja leevendavad 

meetmed pannakse paika kanali ehitusprojektiga.  

 

Kuna planeeritava elamu ja Tamba tuulepargi tuuliku vaheline kaugus on 

ligikaudu 400m, võib tulevikus esineda mürapiiranguid seoses tuulikuga, mistõttu 

tuleb elamu ehitamisel arvestada tuulikutest paiknemisega kontaktvööndis 

(kasutada heliisolatsiooni materjale, planeerida magamistoad teisele poole 

hoonet jms). 
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4.7. Krundi hoonestusala piiritlemine  

Põhijoonisel on tähistatud hoone võimalik asukoht krundil planeeritava 

hoonestusalana, st, et planeeritavat hoonet võib ehitada ainult joonisel näidatud 

hoonestusalasse. Planeeritud hoonestusala jääb täies ulatuses ranna 

ehituskeeluvööndisse. Ehituskeeluvööndisse võib ehitada ainult 

detailplaneeringus kavandatud rajatisi, millele taotletakse ehituskeeluvööndi 

vähendamist või mis kuuluvad Looduskaitseseaduses nimetatud erandite hulka. 

 

4.8. Tänavate maa-ala piirid, liiklus- ja parkimiskorraldus 

Planeeringualale (Pos 1) juurdepääs on tagatud asfaltkattega Audru-Tõstamaa-

Nurmsi maanteelt nr T-19101. Maantee kaitsevööndi laius on 50 m äärmise 

sõiduraja teljest, sanitaarkaitsevöönd 60 m. Krundisisene juurdepääsutee on 

kõval põhjal pinnaskattega tee, mille laius jääb 2,6-3 m vahemikku. Ühe 

pereelamu planeerimine oluliselt liikluskoormust ei suurenda, mistõttu 

juurdepääsutee laiendamine ei ole vajalik. Kergliiklusteed juurdepääsutee 

kõrvale eraldi ei planeerita, liigutakse sõidutee servas. 
 
Elamu juurde on planeeritud 2 parkimiskohta. Tee ja parkimisala puhul tuleb 

arvestada Liivi lahe kõrgeima veetasemega, kus rajatiste ehitamiseks võetakse 

aluseks aasta kõrgeimale 10% tõenäosusega veetasemele vastavalt 1.19 m BS. 

Planeeritavad teed ja platsid tuleb kavandada nimetatust kõrgemale. Arvestades 

eeltoodut tuleb olemasolevat juurdepääsuteed keskosas tõsta ca 10 cm. 

 

Positsioon 3-le on juurdepääs tagatud Audru-Tõstamaa-Nurmsi maanteelt nr T-

19101 olemasoleva pinnastee kaudu, mida kasutab ka Dormek´ kinnistu 

juurdepääsuks. Positsioonile 2 on juurdepääsutee planeeritud Positsioonil 1 

asuvalt krundisiseselt juurdepääsuteelt.  
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4.9. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted 

Olemasolev kõrghaljastus säilitatakse maksimaalselt. Võsa raie on lubatud ainult 

positsioonil 1 õueala ulatuses ning paadikanali ümbruses. Lisaks on lubatud 

teostada raiet tehnovõrkude kaitsevööndis. Uue haljastuse rajamisel on 

soovitatav kasutada kodumaiseid taimeliike ning lähtuda traditsioonilisest 

maapiirkonna haljastuspõhimõttest. Ehitustegevuse jooksul tuleb hoiduda 

vigastamast olemasoleva kõrghaljastuse võra, tüveosa ja/või juurestikku.  

 

Ehitamisel võib tekkida vajadus maapinna täideteks. Ehitiste kavandamisel tuleb 

olemasolevad pinnakõrgused maksimaalselt säilitada. Planeeringualal sajuvesi 

immutatakse krundi siseselt. Olemasolevad kuivenduskraavid tuleb krundi 

heakorrastamise käigus puhastada. Haljastuse hooldus ja heakorrastus jääb 

kruntide siseselt krundi omaniku/valdaja kohustuseks. 

 

Varbla valla haldusterritoorium moodustab ühise jäätmeveo piirkonna Tõstamaa, 

Audru, Koonga ja Lavassaare valla haldusterritooriumiga. Varbla vallas 

puuduvad seaduslikud prügiladestuskohad, lähim prügila on Paikre, mis asub 

Paikuse vallas. Lähtudes Varbla valla jäätmehoolduseeskirjast vastutab jäätmete 

nõuetekohase käitlemise eest jäätmevaldaja. Kõigil maavaldajatel tuleb tagada 

nende territooriumil tekkivate jäätmete kogumine prügikastidesse või 

konteineritesse ning sõlmida nende äraveo leping vastavalt kehtivale korrale. 

Suvilaomanikel on võimalik taotleda hooajalist vabastust. Positsioonile 1 

planeeritud prügikonteinerite asukohad on toodud kaardil 3. Iga krundi omanik 

peab rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi, samuti kanda 

hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega 

keskkonnale. 
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4.10. Ehitistevahelised kuja 

Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutuse klasside ja 

hoonete vaheliste kujadega vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. 

a määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”. 

Hoone minimaalseks tulepüsivusklassiks on määratud TP3.  

 

4.11. Tehnovõrkude ja – rajatiste asukohad 

4.11.1 Olemasolev olukorra iseloomustus 

Planeeringuala keskosa läbib 35-110 kV elektriõhuliin (Helmküla:VIR). Liini 

kaitsevöönd on 25 m mõlemale poole liini telge. Teised tehnovõrgud 

planeeringualal puuduvad.  

 

4.11.2 Veevarustus  

Veevarustus planeeringualal on lahendatud planeeritava puurkaevu baasil. 

Puurkaevu võimalik asukoht on antud detailplaneeringuga, asukoht täpsustada 

puurkaevu ehitusprojektiga. Arvutuslikuks veetarbimiseks on 0,6 m3/ööpäevas. 

Veetarbimise arvutamisel on arvestatud leibkonna suuruseks neli liiget ja ühe 

liikme veetarve on 0,15 m3/ööpäevas. Tegu on väga väikese veetarbega, mis ei 

halvenda piirkonna põhjavee kättesaadavust. Puurkaevu rajamisel tuleb järgida 

Veeseaduse nõudeid ning puurkaev tuleb projekteerida ja rajada 

hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi omava ettevõtte poolt. Puurkaevu 

kasutatakse ühe kinnistu tarbeks, mistõttu sanitaarkaitseala ei moodustata. 

Puurkaevule on ette nähtud hooldusala, mis peab olema vähemalt 10-meetrise 

raadiusega ehk sellesse ei tohi jääda reostusallikaid. Heitvett võib immutada 

pinnasesse puurkaevu hooldusala välispiirist vähemalt 50 m kaugusel, seega 
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puurkaevust 60 m kaugusel. Kaevu hooldusala säilimise ja korrasoleku eest 

vastutab kaevu omanik või haldaja. 

 

Puurkaevu projekteerimisel peab arvestama, et puurkaevu konstruktsioon peab 

tagama põhjavee kaitstuse reostuse eest. Puurkaevu konstruktsioon peab 

tagama ka puurkaevu projektikohase tootlikkuse ja projektikohase tootlikkuse 

juures tahkete osakesteta vee.  

 

Samas peab puurkaevukonstruktsioon: 

1. tagama pudedate ja varisevate setete kindlustatuse; 

2. välistama reostunud vee, sh ülemiste põhjaveekihtide vee sissevoolu 

puurkaevuga või -auguga avatavasse põhjaveekihti; 

3. tagama, et juhul, kui rajatakse puurkaev või põhjaveeseire puurauk, 

ulatuks manteltorude põhikolonn vähemalt 30 cm üle maapinna või ehitise 

põranda ja oleks välistatud maapinnalt või põrandalt pärineva vee 

sissevool puurkaevu või -auku; 

4. tagama manteltorudetaguse ruumi isolatsiooniga sademevee ja 

maapinnalt arvates esimese põhjaveekihi teineteisest eraldamise; 

5. kindlustama, et isolatsiooni tagamiseks oleks eri põhjaveekihtide 

üksteisest eraldamisel ettepuuritud puuraugu ja manteltorude diameetrite 

vahe vähemalt 50 mm. 

4.11.3 Kanalisatsioon ja sajuvesi 

Elamu reoveekanalisatsioon on lahendatud bioloogilise puhasti baasil (võimalik 

asukoht toodud planeeringu graafilises osas).  

 

Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et puhasti kuja on vähemalt 10 m ja 

septikul 5 m. See peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning 

põhjavee liikumise suhtes allavoolu. 
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Reovesi juhitakse kolmekambrilisse septikusse ning seejärel pinnasfiltrisse. 

Puhastunud reovesi immutatakse pinnasesse.  

 

Imb- või filtersüsteeme on võimalik rajada juhul kui põhjavee kõrgeim tase on 

aastaringselt sügavamal kui 1-1,2 m. Kui põhjavee tase on lubatust kõrgem, on 

võimalik rajada tõstetud filtersüsteem, kus torustikud asuvad maapealses 

filterkuhilas. Filterkihid peavad olema veetiheda geomembraaniga pinnasest 

eraldatud. Membraani pealt tuleb vesi koguda ja juhtida eesvoolu või selle 

puudumisel suunata imbväljakule. 

 

Planeeritud arvutuslik keskmine reoveekogus on ca 0,6 m3/d. Kaitsmata ja 

nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib pinnasesse immutada kuni 10 m³ 

vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. 

 

Planeeringualale massiivseid kõvakattega pindasid ei planeerita, mistõttu 

puudub sajuveekanalisatsiooni rajamise vajadus. Juurdepääsuteelt, parkla 

kohtadelt ja katuselt tulev sajuvesi juhitakse haljasalale kus see imbub 

pinnasesse. 

 

4.11.4 Elektrivarustus 

Elektrivarustus on planeeritud olemasolevalt Tamba: Tõstamaa (Toitealajaam: 

VARBLA 35/10; Toitefiider: TAMBA:VRB; Jaotusfiider: F3) alajaamast. Hoone 

varustamine elektrienergiaga nähakse ette sissesõidu tee serva paigaldatavast 

liitumiskilbist. Lubatud on kasutada energia saamiseks päikesepaneele. Täpne 

lahendus selgub hoone projekteerimise käigus. 
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4.11.5 Soojavarustus 

Soojavarustus lahendatakse individuaalkütte baasil. Lubatud lokaalkütteviisid on 

maakütte-, elektri-, tahkekütte- või kombineeritud kütteviisid. Soojavarustus 

lahendatakse edaspidi hoonete projekteerimise käigus. Keelatud on keskkonda 

oluliselt saastava raskeõli ja kivisöe kasutamine. Maakütte torustiku 

projekteerimisel peab arvestama hoone ja teiste rajatiste asukohta. Hoone 

rajamisel on soovitav kasutada soojusvahetuspumpade (maakütte pumbad, 

õhksoojuspumbad jms) kasutamist, et vähendada lisanduvat keskkonna 

saastekoormust.  

4.11.5 Tuleohutus ja tuletõrjeveevarustus  

Ehitiste ehitamisel tuleb arvestada tuleohutuse klasside ja hoonete vaheliste 

kujadega vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusele nr 

315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”. Hoone minimaalseks 

tulepüsivusklassiks on määratud TP3.  

 

Vastavalt EVS 812-6:2012 “Osa 6: Tuletõrje veevarustus” hajaasutusega 

piirkonnas üksik – ja kaksikelamutele ning nende abihoonetele ei nähta ette 

eraldi välist veevõtukohta kustutusveele. Hoone ehitusprojektis tuleb anda teave 

lähima kasutuskõlbliku veevõtukoha kohta.  

 

Rajatava hoone ja kanali juurde on ette nähtud juurdesõidutee ja vaba plats 

tuletõrje operatiivauto manööverdamiseks (mõõtmetega 12 x 12 m). 

Manööverdamisplats ja juurdepääsutee peavad olema kõvendatud kattega ja 

kandevõimel arvestada tuletõrjeauto täismassiks 25 tonni.  
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4.11.6 Telekommunikatsioonivarustus 

Telefoniga varustatus lahendatakse mobiiltelefonide või raadiotelefonide baasil. 

 

4.12. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava 

elluviimiseks 

Detailplaneeringuga kavandatud tegevustega ei kaasne eeldatavalt olulist õhu 

saastatuse või müratasemete suurenemist võrreldes olemasoleva olukorraga. 

 

Planeeringuala asub suures osas Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel Väinamere 

Väinamere hoiualal (Pärnu; KLO2000300). Väinamere hoiuala (Pärnu) asub 

osaliselt Väinamere linnualal (EE0040001) ja Väinamere loodusalal 

(EE0040002). 

 

Väinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas 

nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse.  

 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ kohaselt jääb planeeringuala osaliselt maakondlikule 

rohekoridorile. Teempaplaneeringu järgi rohekoridoridel on metsakategooriaks 

üldjuhul tulundusmets ja seal võib arendada majandustegevust, va väärtuslikud 

märgalad, veekogude kaldaalad, vääriselupaigad, kaitsealad, I ja II kategooria 

kaitsealuste liikide elupaigad ja teised seadustest tulenevate piirangutega alad. 

Viibre kinnistu detailplaneering järgib teemaplaneeringus toodud 

planeerimissoovitusi. Tegu ei ole tegevusega, mis kavandaks rohevõrgustiku 

alale olulisi infrastruktuuriobjekte või põhjustaks rohekoridori katkemist ning 

seega ei ole tegevus vastuolus teemaplaneeringu põhimõtetega. Järgida tuleb 

Looduskaitseseadusest tulenevaid tingimusi. Kuna planeeringuala jääb 
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väärtuslikule maastikule tuleb tagada uushoonestuse arhitektuurne sobivus 

piirkonda. 

 

Planeeringualal esinevad Natura elupaigatüüpide kaardikihi andmetel 

elupaigatüübid 1630* (rannaniidud), 5130 (kadastikud) ja 6280 (alvarid). Niidud 

on inventeeritud 1999 aastal Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poolt ning 

planeeringualale jääv kadastik Natura 2001 aasta inventuuri raames. 

Niidukoosluste seisund on määramata ja kadastike esinduslikkus ning väärtus 

on hinnatud hindega C. Keskkonnaregistrist (kaardikiht KR_PLK) ilmneb, et 

antud piirkonna poollooduslikud kooslused on uuesti inventeeritud augustis 2010 

A. Palo poolt. Piirkonna elupaigatüüpide andmeid on antud inventuuri raames 

oluliselt täpsustatud. Planeeringualale jäävad elupaigatüübid 1630* 

(rannaniidud), 7230 (madalsood) ja 6270 (arurohumaad). 

 

Rannaniitude esinduslikkus ja looduskaitseline väärtus on hinnatud seisundisse 

B. Lõunapoolne rannaniidu osa on üldseisundilt mõnevõrra kehvem, tegu on 

roostuva ning laiguti põõsastunud kooslusega. Alalejääva madalsoo puhul on 

tegu väheesindusliku kooslusega, elupaigatüübi looduskaitseline väärtus ja 

üldine seisund on keskmine. Arurohumaa põhjapoolne eraldis on roostuv, kuid 

arvestatava esinduslikkusega. Lõunapoolse eraldise näol on tegu kooslusega, 

mis on väärtuslik ranniku maastikukompleksi osana, kooslusel esinevad erineva 

niiskusastmega nõod-künkad. Kadastike elupaigatüüpi inventuuriga alale enam 

määratud ei ole. Välivaatlusel selgus, et kadastik on praeguseks pea täies 

ulatuses muutunud männinoorendikuks ning kadastiku elupaigatüüpi antud alal 

valdavalt enam määrata ei ole võimalik. 

 

Keskkonnaregistri andmetel esineb planeeringualal III kategooria taimeliike hall 

käpp (Orchis militaris) ja emaputk (Angelica palustris). Samuti esineb III 

kategooria linnuliik – hänilane (Motacilla flava). Kaitsealuste liikide leiukohad 

jäävad väljapoole soovitavat ehitusala. Soovitaval ehitusalal välivaatluste põhjal 
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kaitsealuste taimeliikide esinemist ei tuvastatud. Tegu on endise õuealaga, mis 

on hakanud kinni kasvama. Esineb üksikuid noori mände ja pajupõõsaid. 

 

Väinamere hoiualal kaitstavad linnuliigid on valdavalt veelinnud, kelle jaoks on 

olulisemateks pesitsus- ja puhkealaks hoiuala laiud ja väikesaared. Sellest 

lähtuvalt on linnustiku osas peamiselt uuritud aladeks samuti Väinamere hoiuala 

mereosa ning sellele jäävad laiud. Lähtudes projekti „Merekaitsealad Läänemere 

idaosas“ aruande linnustiku osadest ning „Väinamere hoiuala mereosa 

kaitsekorralduskava aastateks 2009-2018” eelnõust ilmneb, et Viibre kinnistuga 

külgnevat laheosa ei ole määratud oluliseks pesitsusalaks kormorani, hallhane, 

tuttvardi, haha, tõmmuvaera, rohukoskla, kalakajaka, räusktiiru, jõgitiiru, randtiiru 

ega väiketiiru jaoks, kes muidu on kaitsekorralduslikult olulised ning hoiualal 

arvukalt pesitsevad liigid. Hoiuala mandriosa linnustikku on mõnevõrra vähem 

uuritud, kuid siiski esineb Keskkonnaregistris antud piirkonna kohta esinduslikul 

määral linnustiku kandeid. Keskkonnaregistri kohaselt esineb ehitusala lähialal 

kaitstavatest linnuliikidest hänilane (III kat). Hänilane on niitudel ja karjamaadel 

sagedasti esinev liik. Iseloomult ei ole liik kõrge inimpelglikkusega. Otseselt 

ehitusalaks kavandatud alal kaitsekorralduslikult oluliste linnuliikide pesitsemine 

on vähetõenäoline – võib esineda värvuliste pesitsemist põõsastikes ning 

olemasoleva hoone katuseräästates. Otseselt Viibre kinnistule jäävat hoiuala 

osa ei saa hoiuala kontekstis linnustiku osas pidada väga kõrge väärtusega 

alaks. Tegu on inimtegevusest mõõdukalt mõjutatud alaga, kus inimese 

kohalolek on ka praegu aktuaalne.  

 

Vältimaks võimalikku vähest häiringut piirkonnas pesitsevatele lindudele tuleb 

ehitustegevus teostada väljapool lindude pesitsusperioodi, mis enamikel liikidel 

kestab 15. märtsist 31. juulini. Ehitustegevuse käigus tuleb vältida tallamist ja 

pinnasekahjustuste tekitamist väljapool kavandatavat õueala. 
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Planeeringuala paikneb Eesti põhjavee kaitstuse kaardi kohaselt nõrgalt kaitstud 

põhjaveega alal. Reovesi puhastatakse eelnevalt bioloogilise puhasti baasil, 

seega pole oodata sellest tulenevalt olulist mõju põhjaveele.  

 

Õli- ja muud ohtlikud jäätmed, samuti olmejäätmed tuleb koguda kinnistesse 

vastavatesse konteineritesse. Jäätmete äravedu võib teostada vastavat luba 

omav ettevõte.  

 

4.13. Üldplaneeringu muutmisettepanek 

Planeering teeb ettepaneku muuta Varbla valla üldplaneeringut Liivi lahe ranna 

ehituskeeluvööndi vähendamise osas. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib 

suurendada või vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse eesmärke ning 

lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast 

teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest.  

 

Planeeritud hoonestusala puhul on tegu võsastunud endise õuealaga. Sellest 

lähtuvalt ei kaasne tegevusega mõjusid, mis otseselt vähendaks elupaigatüüpide 

pindala või hävitakse kaitsekorralduslikult oluliste liikide elupaiku. Arvestades 

tegevuse väikest pindalalisust ja paiknemist hoiuala äärealal ei too tegevus 

kaasa ka hoiuala killustatavuse suurenemist. Lisaks otsesele mõjule võib 

tegevusega kaasneda kaudsemaid mõjusid tallamise ja häirimise näol. Antud 

juhul soovitakse rajada ühte pereelamut. Tegu on alaga, mis juba käesoleval ajal 

on ajutiselt kasutatav (populaarne kalastuspiirkond) ja seega ei ole inimese 

kohalolek uudne nähtus. Arvestades alal esinevate koosluste iseloomu ei mõjuta 

vähene tallamine neid negatiivselt. Ühe pere igapäevane elutegevus ei hakka 

eeldatavalt ületama koosluste koormustaluvust. Kuna tegu on poollooduslike 

kooslustega võib mõõdukas tallamine pigem mõjuda vähesel määral positiivselt. 

Oluline on, et väljapool otsest õueala (eeskätt halli käpa kasvukohas) välditaks 

koosluste liigmadalat (muruniitjaga) niitmist. Samas oleks vägagi soovitatav 



Viibre kinnistu detailplaneering 

Töö nr 0111 - 11 

 

25 

niidukoosluste niitmine üks kord aastas. Tegu on toetusõiguslike poollooduslike 

kooslustega, mille niitmiseks ja karjatamiseks on võimalik saada ka toetust. 

 

Kavandatav paadikuur, paadisild ja slipp on planeeritud olemasoleva paadikanali 

alale. Tegu on olemasoleva inimtekkelise rajatisega. Paadisilla ja slipi rajamine 

ei mõjuta looduslikke elupaigatüüpe. Samuti ei ole teada kanali alalt 

kaitsekorralduslikult oluliste linnuliikide esinemist. Paadikuur, paadisild ja slipp 

on kavandatud väikepaadile. Sellest tulenevalt ei ole oodata kanali kasutusest 

tulenevat olulist häiringu kasvu.  

 

Hetkel on planeeringualale jääv hoone mitterahuldavas seisus, õueala 

võsastunud ning endine paadikanal amortiseerunud ning paadiga randujatele 

mittekasutatav kuna puuduvad vajalikud kanalirajatised (paadikuur, paadisild, 

slipp). Planeeringulahenduse realiseerimine annab võimaluse uuesti kanal 

kasutusele võtta ning elamu rajamisega korrastatakse ka võsastunud õueala, 

teostatakse mõõdukat lähiümbruse niitmist, mis tagab omakorda sealsete 

poollooduslike koosluste säilimise. Uus hoone on planeeritud olemasoleva 

vundamendile, paadisild ja slipp olemasolevale paadikanali alale ning 

juurdepääsuteena kasutatakse olemasolevat juurdepääsuteed. 

 

Võttes arvesse tegevuse iseloomu ja mahtu ning ala kaitsekorralduslikke 

väärtusi ei mõjuta kavandatav tegevus negatiivselt Natura elupaiku ja liike, ei ole 

oodata negatiivset mõju hoiuala kaitse-eesmärkidele ja terviklikkusele. Seega 

üldplaneeringu muutmisettepanek, mis käsitleb ranna ehituskeeluvööndi 

vähendamist, on põhjendatud.  

 

4.14. Servituutide vajaduse määramine 

Servituudi ala on planeeritud olemasoleva elektriõuliini tarbeks. Juurdepääsu 

servitut seatakse olemasolevale Viibre kinnistu lõunaküljel asuvale teele. Antud 
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tee tagab juurdepääsu Dorbek (86301:003:0190) maaüksusele ja seega 

juurdepääsu servituudi seadmisega seatakse ka õiguslik alus juba 

olemasolevale tee kasutamisele. Samuti antud juurdepääsutee kaudu tagatakse 

juurdepääs kallasrajale. Servituudi alad on toodud joonisel “Olemasolev olukord 

ja kitsendused” ja tabelis 3.  

 

Tabel 3. Servituudi määramise vajadus.  

Teeniv 
kinnisasi 

Vadaja 
kinnisasi/isik 

Servituut / 
kitsendus 

Servituudi sisu 

Pos 1 Pos 2 Juurdepääsu 
servituut. 

Teeservituut annab Pos 2 
krundi igakordsele omanikule 
õiguse kasutada läbi Pos 1 

krundi kulgevat teed.  
Pos 3 Varbla 

vallavalitsus 
Juurdepääsu 

servituut.  
Juurdepääsu servituut tagab 
jalgsi liiklejate juurdepääsu 
kallasrajani. Samuti tagab 

antud tee juurdepääsu Dorbek 
(katastriüksuse tunnus 

86301:003:0190) maaüksusele.  
Pos 1, 
Pos 2, 
Pos 3 

Elektrivõrgu 
valdaja  

Isiklik 
kasutusõigus. 

Isiklik kasutusõigus annab 
elektrivõrgu valdajale õiguse 

ehitada ja hooldada läbi 
kinnisasja kulgevat elektriliini. 

 

4.15. Kuritegevusriske vähendavad nõuded ja tingimused 

Planeeringut koostades on välisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud 

erinevaid kuritegevust vähendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud: 

• Hoonete ja kanali ümbruses hea  valgustatus; 

• konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed; 

• füüsilise piirdega piiramine. 

Projekteerimisel ja hilisemal rajamisel ning kasutamisel tuleb lisaks eelnevale 

arvestada järgnevaga: 

• jälgitavus (videovalve); 

• atraktiivsed materjalid, värvid; 
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• vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, 

pingid prügikastid, märgid) ; 

• atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur; 

• alade korrashoid. 

 

4.16. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude 

hüvitaja 

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks 

tuleb tagada, et rajatav hoone ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise 

võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise käigus. 

 

Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt koheselt 

hüvitada. 

 

4.17. Planeeringu rakendamise võimalused. 

Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. 

Planeeringuala sisesed planeeritava uue hoonestusega seotud teed ja 

haljastuse ehitab välja krundi valdaja, kui pole kokku lepitud teisiti.  

 

Planeeringualal edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud 

vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele ja heale 

projekteerimistavale. Ehitusprojekt (selle osad) peab olema koostatud 

Ehitusseaduse paragrahvis 41 toodud nõuetele vastava isiku poolt (st 

registreeritud majandustegevuse registris). 
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Tehnovõrkude rajamine toimub tehnovõrguliinide valdajate ja krundiomanike 

kokkuleppel. 

 
Kärt Pill, planeerija, 08.03.13 
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5. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte 

Amet / asutus 
 

Kuupäev Allkirjastaja  Märkused Kooskõlastuse 
auskoht 

Keskkonnaamet 
Pärnu-Viljandi 

regioon 
Roheline 64 
80010 Pärnu 

28.12.2012 Sulev Vare, 
juhataja. 

 

- Kooskõlastuse kiri 
nr PV 6-

5/12/29832-3 asub 
lisades 

Maanteeamet 
Lääne regioon 
Suur-Posti 20 
80017 Pärnu 

19.12.2012 Margus 
Eisenschmidt, 

direktori 
asetäitja 

- Kooskõlastuse kiri 
nr 15-2/12-

00050/460 asub 
lisades 

Päästeameti 
Lääne 

Päästekeskus 
Pikk 20a 

80010 Pärnu  
 

31.12.2012 Erko 
Oidersalu, 

Juhtiv-
inspektor 

- Kooskõlastuse 
viseering nr K-
EO/11-1 asub 

joonisel “Põhijoonis 
ja tehnovõrgud” 

ning seletuskirja lk 
nr 20 

Terviseamet 
Lääne Talitus 

05.03.2013 Peeter Piik, 
direktor 

Kuna planeeritava 
elamu ja Tamba 
tuulepargi tuuliku 

vaheline kaugus on 
ligikaudu 400 m, võib 

tulevikus esineda 
mürapiiranguid seoses 

tuulikuga, mistõttu 
soovitame sellega 
elamu ehitamisel 

arvestada (kasutada 
heliisolatsiooni 

materjale, planeerida 
magamistoad teisele 
poole hoonet jms). 

 

Kooskõlastuse kiri 
nr 9.3-l/l89 asub 

lisades 

Elektrilevi OÜ 
Kadaka tee 63, 
12915 Tallinn 

 

08.01.2013 Kadri Raap, 
võrgu 

planeerija 
 

Tööprojekt 
kooskõlastatakse 

täiendavalt. 

Kooskõlastuse akt 
nr 9924722394 

asub lisades 
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6. Graafiline osa 
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7. Lisad 

 


