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Seos üldplaneeringutega

• Maanteeameti taristu teenuste osakonna pea- ja 
juhtivspetsialist

• ~20 ÜP ja KSH töögrupi liige, projektijuht/ juhtivekspert
• >50 kehtestatud detailplaneeringut

• ~40 ÜP muutmise ettepanekuga
• DP KSH eelhinnangud
• Analüüsid arendajatele

• Kahe KOV volikogu planeerimiskomisjoni liige
• Ettepanekud ÜP koostamiseks
• ÜP ülevaatamine
• Otsuste motiveerimine



Probleemid

• Asjakohast infot ei leia üles
• Leitud info on liiga 

• üldine,
• üksikasjalik,
• nõrgalt seostatud,
• keeruliselt esitatud.

• ÜP rakendusväärtus on madalam
• Halduskoormus suurem



Seletuskirja ülesehitus

• PlanS § 71 lõige 1
• Selge ja usaldusväärne
• Lihtne tuvastada 

• avalikku, 
• ametialast,
• isiklikku huvi

• Hõlbus rakendada
• Kodulugu, statistika jms lisadesse
• Ladus ja korrektne keel



Transpordivõrgustiku üldise 
asukoha määramine

• Raskesti ligipääsetavad piirkonnad
vs

• Teetrasside planeerimine

Maaomaniku skeem 10.10.2019
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Jalgratta- ja jalgteed (JJT)
• JJT rajamine otstarbekas siis, kui see täidab eesmärke
• Üldjuhul kavandage riigiteest eraldiseisva rajatisena

• Ohutum
• Lihtsam ehitada ja hooldada

• Kui valdav osa sihtpunkte ühel teepoolel, siis määrake 
trass



Transpordivõrgustiku kitsenduste 
määramine

• Planeeritavad kitsendused
• Kajastatavad kitsendused

• Kõik mõõtkavasse sobivad
+    Terviklik taust otsustele
- Pole ÜP eesmärk

• Ei kajasta üldse kitsendusi
+    Fookus sellel, mida planeeritakse
- Rakendamiseks vaja koguda/küsida infot juurde

• Valikuline kajastamine
- Eeldab väga selget ja põhjalikku teavitamist
- Madalam rakendusväärtus
- Kes vastutab menetlus- ja otsustusvigade eest?



Tänava kaitsevööndi suurendamine
• Maa-ameti X-GIS 2.0



Olulise liiklussagedusega teed 
(OLT)

• Riigiteed aasta keskmise ööpäevase liiklussagedusega 
>6000

• OLT ääres seame arendustegevusele kõrgemad 
nõuded:
• ristumiskohtade arv ja asukoha valik rangemalt piiratud;
• MA tingimused maakasutusele ja ehitustegevusele eelkõige 

OLT kohta.



Oluliselt muudetav teelõik (OMT)
• Tee geomeetria muutmine, täiendavate sõiduradade 

ehitamine, ristumiskohtade arvu oluline vähendamine, 
eritasandiliste ristumiskohtade rajamine.



Üldised soovitused
• Tehke ise võimalikult palju
• Planeerige liikuvust omandiüleselt

• Ohutus
• Toimivus
• Säästlikkus

• Sõnastage eesmärgid/ tingimused edasiviivalt ja 
paindlikult
• Elevantide parkimise keeld ei laiene eeslitele
• Raamistik käsitlemata teemade/juhtude jaoks
• Madalam halduskoormus ÜP rakendamisel

• Põhjendage
• Sobilikkus
• Vajalikkus
• Proportsionaalsus

• Kaasake innustavalt, sh andma positiivset tagasisidet
• Avalikkusel on alati rohkem teadmisi
• Avalikkusel on alati rohkem teadmatust



Tänan tähelepanu eest!

marek.lind@mnt.ee
tel 54501752


