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Kuidas?  
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Planeering pole eesmärk omaette 
 

• Esmalt on planeeringut vaja, et seadustele tuginedes 
määrata, kuidas saab omanik Eestis vallata, kasutada ja 
käsutada temale kuuluvat maad, vett, õhuruumi, 
maavara ja maaga seonduvat kinnisvara; 

• Teisalt on planeeringut vaja kogukonna huvide kaitseks, 
et omanike ja avalikkuse huvid oleksid omavahel 
tasakaalus ja tagaksid demokraatlikud väärtused; 

• Laiemas plaanis aitab planeering suunata 
ruumikasutusest tulenevat mõju naaberriikide vahel ja 
Euroopa Liidus; 

• Omanikeringi moodustavad riik, KOV-id, kõikvõimalikes 
majandusvormides ühingud ja ettevõtted ning eraisikud; 
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Omaniku huvisid sh ruumihuvisid kaitseb Põhiseaduse  
§ 32 

 

• Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. 
Omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult 
seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides 
õiglase ja kohese hüvituse eest. Igaühel, kelle vara on 
tema nõusolekuta võõrandatud, on õigus pöörduda 
kohtusse ning vaidlustada vara võõrandamine, hüvitus 
või selle suurus. 

• Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja 
käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Omandit ei tohi 
kasutada üldiste huvide vastaselt. 
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Kohustused igaühe tegevusele ruumis määrab 
Põhiseaduse §53 
 

• Igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda 
ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud. 
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Planeerimissüsteem on hierarhiline  
 

• Esikohale on tõstetud riiklikud huvid ja need sisalduvad 
üleriigilises planeeringus või riigi eriplaneeringus ning 
alanevalt täpsustatud kirjelduses 
maakonnaplaneeringutes, tasakaalustades riiklikke ja 
kohalikke huve; 

• Riigi huvide raamides tuleb koostada üldplaneeringud, 
või KOV-i eriplaneeringud, mis tasakaalustavad ruumilise 
arengu põhimõtteid valla või linna territooriumi või selle 
osa ulatuses;  

• Detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu 
elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse 
loomine. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse 
alus, läbi mille teostuvad ka eraõiguslikud huvid; 
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Planeerimine pole omaniku otsene huvi, selleks on: 
 

• Kasutada oma maad oma vajaduste kohaselt; 
• Ehitada oma maale majanduslikult tasuvaid hooneid või 

muid ehitisi või kasutada maad metsa- või põllumaana; 
• Teostada neid eesmärke võimalikult vähekoormaval 

moel ja koheselt; 
• Omanikule on kõige olulisem ehitusõigus (krundi 

sihtotstarve, hoonete arv krundil, suurim lubatud 
ehitisealune pind, suurim lubatud kõrgus, suurim lubatud 
sügavus) ja sellest tulenev hoone suletud brutopinna 
suurus ja korruselisus, e hoone maht; 

• Iga lisanduv kitsendus on omaniku jaoks täiendav 
kohustus; 
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Detailplaneering määrab omaniku tegevuse piirangud ja 
avaliku huvi kõige detailsemalt 

 
• avaliku ruumi või avalike puhkealade määramine;  
• teede, tänavate, parkimise ja liikluse lahendused 
• kruntideks jaotamine;  
• hoonestusala paiknemine;  
• ehitiste ehituslikud ja arhitektuuri tingimused sh arhitektuurivõistluse nõudega alade või 

juhtude määramine; 
• avalikes huvides maa võõrandamine;  
• tehnovõrkude lahendused;  
• haljastus ja heakord;  
• keskkonnatingimuste tagamine, looduskaitse aspektid; 
• kuritegevuse mittevõimaldamine;  
• maaparanduse  lahendused; 
• miljööalade olemasolu; 
• põllumajandusmaade olemasolu;  
• servituudid;  
• kujad ja kallasraja kasutamine, sh ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine;  
• ja muu, mis võib ette tulla kohast või ajast; 
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Paindlik maakonna- või üldplaneering vähendab omaniku 
koormust - selles peitub planeerimise kunst 

 

• Mida paindlikumad on detailplaneeringust ülenevad 
planeeringud, seda lihtsam on koostada detail- 
planeeringut või välja anda projekteerimistingimusi; 

• Jäik ja liiga üheselt määratud maakonna- või 
üldplaneering sunnib koostama maakonnaplaneeringut 
muutvaid üldplaneeringuid ja üldplaneeringut muutvaid 
detailplaneeringuid; 

• Muutvad planeeringud suurendavad halduskoormust ja 
sageli pole muudetava sisuosa tähtsus võrdeline mitme 
aasta planeerimistööga või selle teostudes pole 
omanikul enam võimalusi projekti realiseerida; 
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Detailplaneering versus projekteerimistigimused 1 
 

• PlanS - KOV üksus võib lubada detailplaneeringu 
koostamise kohustuse korral detailplaneeringut 
koostamata püstitada/laiendada projekteerimis- 
tingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele 
jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad 
rajatised, kui:  

• 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud 
keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;  

• 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja 
ehitustingimused, sh projekteerimis- tingimuste andmise aluseks 
olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole 
vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega. 
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Detailplaneering versus projekteerimistingimused 2 
 

• Detailplaneeringu koostamise menetlus on KOV-ile 
säästvam, kuna planeeringu koostavad planeerija ja 
planeeringust huvitatud isik. KOV-ile jääb menetleja ja 
planeeringu koostamise järelevaataja roll ning koostöö 
volikoguga, DP menetlus reguleeritud seadusega; 

• Projekteerimistingimuste väljastamine ja vastutus on 
aga KOV-i kanda, PT eelnõu avalike huvide menetlus 
seaduses reguleeritud osaliselt;   

• KOV peab määrama hoonetele: 
kasutamise otstarve, suurima lubatud arvu maa-alal, asukoha, lubatud suurima 
ehitisealuse pinna, kõrguse ja sügavuse, arhitektuurilised, ehituslikud ja 
kujunduslikud tingimused, ehitiste teenindamiseks vajalike ehitiste võimalikud 
asukohad, ehitusuuringu tegemise vajaduse, haljastuse, heakorra ja 
liikluskorralduse põhimõtted. 
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Detailplaneering versus projekteerimistingimused 3 
 

• Keerukaks ja aeganõudvaks võib muutuda KOV-i jaoks 
projekteerimistingimuste koostamine, kui tuleb PT 
andmise menetlus korraldada avatud menetlusena, 
PlanS §27, so juhul, kui detailplaneering on vanem kui 5 
aastat ja soovitakse planeeringut seadusega lubatud 
osas muuta; 

•  Samale tulemusele, ehk pikkade vaidlusteni võib viia PT 
eelnõu esitamine arvamuse avaldamiseks asutusele või 
isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või 
ehitamine puudutada, so juhul, kui on tegemist ühe 
kinnisasja planeeringuga olemasoleva hoonestuse vahel; 
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Tallinna üldplaneeringu juhtum 
 

• Tallinna üldplaneering, kehtestatud 2001 aastal; 
• Nõmme linnaosa üldplaneering, vastu võetud 04. mail 

2017, otsusega nr 47; 
• Projekteerimistingimuste koostamine kehtiva Tallinna 

üldplaneeringu ja vastu võetud Nõmme linnaosa 
üldplaneeringu alusel lõppeb eitava kohtulahendiga. 
Tallinna Halduskohtu 15.02.2019 otsusega rahuldati 
kaebus, tühistati TLPA 23.04.2018 projekteerimis- 
tingimused ja mõisteti vastustajalt kaebaja kasuks välja 
menetluskulud 5500 eurot. 
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Kohtulahendist kooruvad tõsiasjad 1 
 

• Kohtulahendeid on kaks. Esimene otsus tehti naabrite 
kaebuse põhjal halduskohtus ja teine Tallinna 
apellatsioonikaebuse peale ringkonnakohtus, lõplikud 
otsused on fikseeritud viimases kohtulahendis; 

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=251825126 
 https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=253024918 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=251825126
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=253024918
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Kohtulahendist kooruvad tõsiasjad 2 
 

• Tallinna üldplaneering ei sisalda projekteerimis- 
tingimuste andmise aluseks olevaid tingimusi; 

• Tallinna üldplaneering viitab, et täpsemad kasutus- ja 
ehitustingimused antakse täiendavalt järgmistes 
planeeringustaadiumites või muude reguleerivate 
dokumentidega; 

• Kohtu arvates oleks selline praktika põhimõtteliselt 
võimalik, kui need  regulatsioonid oleksid olnud 
üldplaneeringu kehtestamise ajaks olemas ning 
avalikkusel oleks olnud võimalus selle sisu üle kaasa 
rääkida viisil, nagu see on tagatud üldplaneeringu 
menetluses; 
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• Nõmme linnaosa üldplaneeringu tööversioonile saaks 
tugineda üksnes juhul, kui selle alusel oleks võimalik 
täpsustada üldplaneeringus määratletud ehituslikke ja 
arhitektuurilisi tingimusi, ent praegusel juhul tooks 
selline tõlgendus kaasa olukorra, kus 
projekteerimistingimuste väljastamise aluseks olevad 
kohustuslikud tingimused, mis peaksid sisalduma 
üldplaneeringus, asendatakse täielikult Nõmme linnaosa 
üldplaneeringu tööversiooniga (ja ehitusmäärusega); 

• Detailplaneeringut asendavate projekteerimistingimuste 
puhul ei ole nõutav detailplaneeringule esitatavate 
sisunõuete järgimine. Seadustest sellist järeldust teha ei 
saa; 
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• Õige on halduskohtu seisukoht, et detailplaneeringu 
kehtestamiseta projekteerimistingimuste väljastamise 
korral tuleb projekteerimistingimustega lahendada 
ehitamisega seonduvad naabrite huvide konfliktid; 

• Mõistagi peab kohalik omavalitsus jätma omanikule ja 
arhitektile piisava otsustusruumi ehitise kuju, välimuse ja 
suuruse üle otsustamisel. Vaid nii on võimalik kvaliteetse 
elu- ja ehitatud keskkonna kujunemine ning ehituskunsti 
areng; 
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Harku valla juhtum, omanik on planeeringute lõksus  

• 3-põlve maaomanik on juba aastaid raskustes oma tagasi 
saadud maatulundusmaa kasutamisega; 

• Maaomaniku sooviks on hajaasustuses paiknevale 
kinnistule, vahetult külatee lähedale püstitada ridaküla  
põhimõttel elamu oma kodu loomiseks; 

• Harku valla üldplaneeringu (üle vaadatud 2017) kohaselt 
on nimetatud maatükk tee äärse servaga leebe režiimiga 
loodusliku haljasmaa Põhja-Eesti klindi rohevõrgustiku 
koridoris ja suurema alaga hajaasustuses range režiimiga 
loodusliku haljasmaa rohevõrgustiku Vääna-Jõesuu 
tuumalas; 
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• ÜP-ga tuumalas ehitustegevust ette ei nähta, 
üldplaneeringu kehtestamisel pole asustusstruktuuri 
võimaliku arenguga arvestatud; 

• Harju maakonnaplaneering 2030+ (kehtestatud 2018) 
seletuskirja punkti nr 3.3.1 kohaselt ei ole rohelise 
võrgustiku planeerimise eesmärgiks ulatuslike “roheliste 
alade” määramine ja nende majandustegevusest välja 
jätmine…..Võrgustiku funktsioneerimiseks ei tohi 
looduslike alade osatähtsus tuumalas langeda alla 90%. 

• Tuginedes maakonnaplaneeringu paindlikule käsitlusele, 
mis jätab võimaluse ka inimtegevusele, on maaomanikul 
lootust üldplaneeringut muutva detailplaneeringu abil 
mõne aasta pärast saada endale soovitud kodu. 
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Projekteerimistingimuste sisu üldplaneeringus 

• Soovitus on lähtuda üldplaneeringu koostamisel 
Ehitusseadustiku peatükk 3-st; 

• Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse: 
 1) hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas 
hoonestuslaadi; 
2) et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute 
õiguste või avaliku huviga; 
3) üldplaneeringus määratud tingimusi; 
4) muinsuskaitse eritingimusi, kui need on nõutavad muinsuskaitseseaduse 
kohaselt. 
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Projekteerimistingimuste detailid üldplaneeringus 

• Projekteerimistingimuste üksikasjad on samuti  
Ehitusseadustiku peatükk 3-s, need peaksid olema 
tuletatavad ka üldplaneeringust; 

• Projekteerimistingimustega määratakse hoone või 
olulise rajatise: 
 1) kasutamise otstarve; 
 2) suurim lubatud arv maa-alal; 
 3) asukoht; 
 4) lubatud suurim ehitisealune pind; 
 5) kõrgus ja vajaduse korral sügavus; 
 6) arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused; 
 7) maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik  
  asukoht; 
 8) ehitusuuringu tegemise vajadus; 
 9) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted. 
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Nõmme linnaosa ÜP näide maakasutustingimustest  
Pereelamute ala (Ep) 
Alale võib kavandada pereelamuid (kuni kaks korterit) ning väikeseid 
lähipiirkonda teenindavaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid, kaubandus-, 
teenindus- ja lastehoiuettevõtteid ja -asutusi. 
 
  Üldised maakasutustingimused 

 
1. Maa-ala 

üldiseloomustus 
Pereelamute alaks on määratud valdavalt pereelamutega 
(kuni kahe korteriga elamud) hoonestatud väljakujunenud 
elamualad. Pereelamute ala on käsitletav traditsioonilise 
aedlinnana. Uusi hooneid on võimalik rajada üksikute 
suuremate kruntide tükeldamise korral või amortiseerunud 
hoonete asendamise teel. Pereelamute ala moodustab suure 
osa Pääsküla, Kivimäe ja Vana-Mustamäe asumist. 

2. Arendamise 
eesmärk 

Piirkonnale omase väljakujunenud hoonestusmiljöö 
säilitamine traditsioonilisel kujul ning vähesel määral uute 
ühe või kahe korteriga elamute ehitamiseks tingimuste 
loomine ja ehitustingimuste reguleerimine. 
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3. Lubatud 
kasutusfunktsioonid 

Ühe ja kahe korteriga elamud (pereelamud), samuti 
olemasolevad korterelamud (olemasolevad korterelamu 
krundid). 
Peale elamute võib alale kavandada ümbruskonna ja 
elurajooni teenindamiseks vajalikke ühiskondlikke hooneid 
(nt lasteasutusi), väiksemaid kaubandus-, teenindus- ja 
äriettevõtteid, mängu- ja spordiväljakuid, 
infrastruktuuriehitisi (trafod, pumplad, parklad) jm. 

4. Korruselisus ja 
kõrgus 

a) Hoonete suurim lubatud kõrgus on 11 m, põhimahu 
räästas või parapett 8 m, täiskorruste arv 2. Sellele võib 
lisanduda põhikorrustest oluliselt väiksema pindalaga 
katusekorrus. 
b) Elamute abihoonete suurim lubatud kõrgus: katusehari 
5 m, räästas või parapett 4 m. Abihooned võivad olla 
ühekorruselised. 
c) Ühiskondlike hoonete suurim lubatud kõrgus on 11 m. 
Kui lähiala kruntide eluhoonete korruselisus või kõrgus on 
suurem ja see sobib miljöösse, võib elamute kõrguse ja 
korruselisuse määramisel lähtuda nendest hoonetest. 
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Eriotstarbeliste ehitiste kõrgust üldplaneeringuga ei 
reguleerita. 

5. Kruntide suurim 
lubatud 
täisehitusprotsent ja 
hoonetealune pind 
kokku 

Elamukrunt ning sellega integreeritud väiketeenindus- või 
väikekaubandusettevõte või -töökoda: 

Krundi suurus 
m2 

Suurim lubatud hoonealune pind või 
suurim lubatud täisehitusprotsent 

Kuni 600  30% 
601–800  200 m2 
801–1000  220 m2 
1001–1300  240 m2 
1301–1600  255 m2 
1601–1900  270 m2 
1901–2200  285 m2 
2201–2500  300 m2 
2501–2800  315 m2 
2801–3000  330 m2 
Üle 3000 11% 
Muud hooned – üldjuhul kuni 20% 
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Hoonete väikesemahulisel laiendamisel või abihoonete 
rajamisel võib hoonealune pind põhjendatud juhul olla 
eeltoodust vähesel määral (ca 10%) suurem. 

6. Haljastatud pinna 
osakaal krundist 

Kruntide minimaalne haljastatud pinna osakaal on 50%. 
Haljastatud pinna hulka ei kuulu maapinnaga ühendamata 
haljastus, nt katuse- või garaažipealne haljastus. 
Metsastel kruntidel (nn metsalinnas) tuleb säilitada 
Nõmmele iseloomulik looduslik haljastus. Metsalinn on 
metsase iseloomuga ala, kus looduslikule 
metsakasvukohale omaseid puid on sellisel määral, et need 
annavad välisruumile metsase ilme. Krundi metsapuudega 
(peamiselt mändidega) kaetud ala võiks olla vähemalt 25% 
krundi pindalast. 
Haljastatud ala krundil peab olema võimalikult kompaktne, 
hoone asukoht tuleb kavandada võimalikult kõrghaljastust 
säästvalt. Nõmmele tüüpilise tänavahaljastuse tagamiseks 
tuleb säilitada või taastada krundi tänavaäärne 
kõrghaljastus. Tehnovõrkude projekteerimisel ja võrkude 
liitumiste kavandamisel lähtuda kõrghaljastusest, juurestiku 
kaitsevööndisse ei või tehnovõrke kavandada. 
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Kui kruntide olemasoleva haljastuse osakaal on palju 
väiksem ja krundi kasutusotstarvet ei muudeta, võib 
haljastuse osakaal jääda 50% väiksemaks, kuid haljastatud 
pinna osakaal ei või väheneda. 

  Linnaehituslikud lisasuunised detailplaneeringute ja 
ehitusprojektide koostamiseks 

7. Hoonestusviis ja 
hoonete paiknemine 
ning lubatud 
kaugused kinnistu 
piirist 

Lahtine hoonestusviis. Lubatud on plokistada ühekorruselisi 
hooneosi tingimusel, et see sobib piirkonna miljöösse. 
Abihooned on lubatud kinnistu piiril plokistada. 
 
Hoonete üldised minimaalsed lubatud kaugused krundi 
piiridest:  
 Eesaed  Tagaaed Külgaed 
Põhihooned > 5 m > 6 m > 6 m 
Abihooned ja 
rajatised 

> 5 m > 4 m > 4 m 

Vabaduse pst ääres eesaia laius 8 meetrit. Uute hoonete 
ehitamisel ja hoonete laiendamisel lähtutakse ehitusjoone 
ning ees-, taga- ja külgaia ulatuse määramisel 
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naaberkruntidel ja tänaval väljakujunenud ehitustavast ja 
alljärgnevatest hoonete paiknemise põhimõtetest. 
 Lähtuda tuleb tuleohutus- ja valgustusnõuetest. 
 Naaberkrundil asuvate (põhi)hoonete vahekaugus 

peaks üldjuhul olema selline, mis tagab hoonete vahel 
nõuetekohased kasvutingimused puudele. 

 Arvestada tuleb hoonete põhimahu vahekaugust ja 
paiknemise rütmi tänavate ääres. 

 Põhihoone ühekorruseliste osade paiknemisele külgaia 
suhtes võib rakendada abihoonetele seatud tingimusi. 

 Krundi piirile lähemale kui 4 m ehitamiseks on vaja 
teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö 
dokumenteerida. Tagada tuleb tuleohutus ja 
naabrusõigused. 

 Mitut naaberkrunti hõlmava ühtse detailplaneeringu või 
projekti asendiplaani lahenduse puhul võib uute 
kavandatud elamute vahekaugus olla väiksem olenevalt 
tuleohutus-, valgustus- jm nõuetest. 

 Abihooneid ei ole üldjuhul lubatud planeerida 
põhihoonest tänava poole. 
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 Abihoonete suurus ja asetus krundil lähtub piirkonnale 
iseloomulikust abihoonete suurusest ja paigutamise 
põhimõtetest. 

8. Kruntide 
koormusindeks 

Koormusindeksit ei rakendata va olemasolevatele 
korterelamu kruntidele uue hoonestuse rajamisel (sh krundi 
jagamisel) määratakse suurim lubatud korterite arv 
koormusindeksi (KKKI 600) alusel. 

9. Krundi 
minimaalsuurus ja 
kruntide 
tükeldamise 
tingimused 

Jagatava elamukrundi minimaalne suurus on 2400 m2 ja 
rohevõrgustiku arengualal 3000 m2, seejuures minimaalne 
lubatud uue elamukrundi suurus on 1200 m2 ja 
rohevõrgustiku arengualal 1500 m2. 
Krundi jagamisel võib linnaehituslikult või ajalooliselt 
põhjendatud juhtudel olla määratud kuni 5% kõrvalekalle 
minimaalsuurusest. Jagamisel moodustuv krundistruktuur 
peab olema kooskõlas lähipiirkonnale iseloomuliku 
krundistruktuuriga. Sellest, et krundi suurus on jagamiseks 
piisav, ei saa tuleneda õigustatud ootust, et krundi jagamist 
peaks lubama. Iga juhtumit analüüsitakse eraldi, peab olema 
tagatud moodustuva krundistruktuuri linnaruumiline 
sobivus,  ning vastavus teistele üldplaneeringu tingimustele. 
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Kõrghaljastusega kinnistute jagamisel tuleb krundi suuruse 
määramisel lähtuda vajadusest säilitada kõrghaljastusega 
alade kompaktsus ja vajaduse korral planeerida krundid 
suuremad.  

10. Haljastus, heakord, 
tänavaäärsed 
piirded 

Säilitada tuleb kinnistul paiknevad 1. ja 2. väärtusklassi ja 
võimaluse korral ka 3. väärtusklassi puud. Vaid 
linnaehituslikult kaalukal põhjusel võib väga väärtusliku 
puu likvideerida. 
Kinnistut ümbritsevate hekkide puhul on soovitatav vältida 
igihaljaid liike, ennekõike elupuid. Eelistada tuleb 
vabakujulisi hekke või grupiti põõsaistutusi. 
Hekkide paigutamisel krundi piirile või selle vahetusse 
lähedusse peab silmas pidama naaberkinnistu insolatsiooni 
jätkusuutlikust st ei tohi kahjustada loomuliku valguse levi 
naaberkinnistule. Hekkide suurim lubatud kõrgus on 
üldjuhul 1,5 m. 
Kõrghaljastuse säilitamisel või taastamisel tuleb eelistada 
piirkonnas traditsioonilisi puittaimi. Säilitada või taastada 
tuleb viljapuuaiad. 
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Miljööväärtuslikel hoonestusaladel peab aiakujunduses 
lähtuma hoone ehitamisel rajatud või ajastule iseloomulikest 
kujunduselementidest ja taimmaterjalist. 
Piirdeaia kujundus ja kõrgus peab lähtuma naaberkinnistute 
piirdeaia kõrgusest ja kujundusest ehk piirkonnale 
iseloomulikust piirdeaedade lahendusest, lubatud suurim 
kõrgus on 1,5 m. Piirdeaiana on lubatud hõre läbipaistev 
puitlippaed ja hekiga kombineeritud võrkaed, kruntide 
vaheline aed võib olla ka võrkaed. Kruntide siseseid 
piirdeaedu ei ole lubatud rajada. Et piirdeaed ei mõjuks 
planguna peab piirdeaia lippide vahe olema 1/3 kuni 1/2 lipi 
laiusest. Suure liikluskoormusega tänavate äärtes on 
erilahendusena lubatud tihedamad, vaheliti paigutatud 
lippidega ruumiliselt kahekihilised piirdeaiad, mille lippide 
vahe on traditsiooniline (1/3 kuni 1/2 lipi laiusest). 
Erilahendused on lubatud üksnes linnaplaneerimise ameti 
või linnaosa arhitekti ja vastava piirinaabri kirjalikul 
nõusolekul tingimusel, et kõrgem piirdeaed või erilahendus 
sobib piirkonda. Nurgakruntide puhul tuleb piirdeaedade 
rajamisel või asendamisel liiklusohutuse tõttu kaaluda aia 
tagasiastet või läbipaistvama piirde rajamist. 
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11.  Linnaehituslikud 
lisasuunised 

Uute hoonete ja juurdeehitiste kavandamisel tuleb arvestada 
lähipiirkonnas või kvartalis väljakujunenud linnaruumilist 
olukorda sh hoonete suurusi ja tüpoloogiat, arhitektuuristiili, 
katusekaldeid ja räästajoone kõrgusi, ning paigutada uus 
hoone sobivalt ümbritsevasse linnaruumi. Samuti tuleb 
arvestada naabrite privaatsusvajadusega hoonete 
asendiplaanilisel kavandamisel, sh eluruumide akende 
paigutusel. 
Tuleb jälgida, et oleks tagatud nõuetekohane insolatsiooni 
kestus ja päevavalgusteguri minimaalsed väärtused 
vastaksid olemasolevate elamute puhul Eesti standardile. 
Lisaks tuleb maksimaalselt püüda vältida naaberkinnistute 
väärtuslike hoovialade varjutamist otsese päikesevalguse 
eest. 

12. Keskkonna- ja 
tervisekaitsenõuded 

Sademevesi – vältida maapinna kõrguse tõstmist ja 
sademevee valgumist naaberkinnistule. Eelistatud on 
sademevee immutamine pinnasesse. 
Välisõhk – küttekollete ja kaminate kavandamisel vältida 
ohtu, et küttekolletest tõusev suits satub naaberelamute 
eluruumidesse. 



 

Pa
ge

33
 

Radoon – detailplaneeringute ja projektide koostamisel 
tuleb arvestada 2015. aastal valminud Tallinna radooniriski 
kaardiga ja lähtuvalt sellest määrata radooniuuringu ja 
radooniohutu hoone projekteerimise standardiga 
arvestamise vajadus. 
Insolatsioon – uute hoonete kavandamisel olemasolevate 
elamute naabrusse tuleb tagada neis standardile vastavate 
valgustustingimuste säilimine. 
Väikeseid lähipiirkonda teenindavaid kaubandus- ja 
teenindusettevõtteid, lastehoide ja vaba aja veetmisega 
seonduvaid ettevõtteid ja asutusi jms võib kavandada vaid 
juhul, kui see ei too kaasa olulist mõju lähiala 
elukeskkonnale (müra, lõhna, tolmu, vibratsiooni, 
autoliikluse olulist kasvu). 
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Ruum ja ruumilise keskkonna planeerija 
 

• Põhisseaduses on mõiste „ruum“, nii nagu me kasutame 
seda planeerimises ja kavandamises, taandatud mõistete 
alla „omand“ ja „keskkond“; 

• Planeerimisseaduse ülesanne on sisustada mõiste 
„ruum“, sh „ruumiline areng“, „ruumiline planeerimine“, 
„ruumiline mõju“, „ruumiline vajadus“;  

• Planeeringu „ruumilise lahendusega“ määratakse maa-
aladele maakasutus- ja ehitustingimused; 

• Planeerija on geograafia, arhitektuuri või 
maastikuarhitektuuri eriala magistritasemele vastava 
kõrgharidusega või vastutava spetsialisti taseme 
kutsetunnistusega isik või isik, kellele on antud ruumilise 
keskkonna planeerija kutse. 
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Ruumiloome 
 

• Uus mõiste „ruumiloome“ on mõtestatud  dokumendis 
„Ruumiloome ekspertrühma lõpparuanne“ (2018). 
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/str
ateegiaburoo/ruumiloome_lopparuanne_.pdf 

• „Ruumiloome on ruumi arengut mõjutavate otsuste 
kujundamine ja elluviimine. 

 
 
 
 
 

 

https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/ruumiloome_lopparuanne_.pdf
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/ruumiloome_lopparuanne_.pdf
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Ruumimudel „Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks“ 
põhjal 

• Ruumimudel: vahend üldplaneeringu koostamisel, mis 
on abiks tiheasumite ruumilise struktuuri ja 
terviklahenduse kavandamisel, näidates ära 
põhimõttelised hoonestusmahud, hoonete paigutuse ja 
tänavavõrgustiku.  

• Ruumimudel on suurema ala ühtse ja täpsema 
visioonina aluseks detailplaneeringute koostamisele, 
hoonete ja  avaliku ruumi suhete, samuti elamispindade 
ja taristute vastastikuste seoste ning tiheasumi ruumilise 
struktuuri arendamisele. 
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Klassikaline 3d mudel, Kopli liinid 
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Ruumimudeli aluseks on olemasoleva taristu ruumimudel 

• Tallinna aluskaardi hoonete kuubikud räästa kõrguselt 
(uuenevad kaks korda aastas)   

https://www.tallinn.ee/est/geoportaal/Andmed?fbclid=IwAR0Y1Zjxj
vVX8OGR_DuB8QNmMF2nvVtQHyR2AMkYH28BR4DtFNP6cJo4xS8 

   

 

https://www.tallinn.ee/est/geoportaal/Andmed?fbclid=IwAR0Y1ZjxjvVX8OGR_DuB8QNmMF2nvVtQHyR2AMkYH28BR4DtFNP6cJo4xS8
https://www.tallinn.ee/est/geoportaal/Andmed?fbclid=IwAR0Y1ZjxjvVX8OGR_DuB8QNmMF2nvVtQHyR2AMkYH28BR4DtFNP6cJo4xS8
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Kauba 1 ja lähiala 
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Tänan! 
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