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LISA 2. INTERVJUUDE KÜSIMUSTIK (EESTI 
DETAILPLANEERINUD) 
Esindatav organisatsioon/valdkond: 

● Milline on Teie varasem kokkupuude detailplaneeringutega, kas olete olnud osaline nende 

koostamises või nende elluviimises? 

 

Tänased detailplaneeringutega (sh erineva maakasutussihtotstarbega maa, sh nii äri, tootmine, elamine, 
puhkamine, transport, taristu, ühiskondlik) seotud probleemid? 

1. Millised on Teie arvates suurimad detailplaneeringutega seotud probleemid, 

● sh detailplaneeringute koostamise protsessiga? 

● sh detailplaneeringutega seotud dokumentidega (seletuskiri, haldusakt, joonised)? 

● sh detailplaneeringute sisulise kvaliteediga? Sh, milliseid probleeme esineb ülesannete lahendamisel, mis on 

vastavalt detailplaneeringute seadusele detailplaneeringutele pandud (5 esimest kohustuslikud): 

1) planeeringuala kruntideks jaotamine; 
2) krundi hoonestusala määramine; 
3) krundi ehitusõiguse määramine; 
4) detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -
rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine; 
5) ehitise ehituslike tingimuste määramine; 
6) ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine; 
7) liikluskorralduse põhimõtete määramine; 
8) haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; 
9) kuja määramine; 
10) kallasrajale avaliku juurdepääsu tagamine; 
11) kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine; 
12) müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete 
seadmine; 
13) maaparandussüsteemide asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine; 
14) loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmine ja kaitsevööndite määramine; 
15) miljööväärtuslike alade, väärtuslike üksikobjektide ja väärtuslike põllumajandusmaade määramine ning 
nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine, kui need ei ole üldplaneeringuga määratud; 
16) ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine; 
17) servituutide seadmise ja olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajaduse 
märkimine; 
18) arhitektuurivõistluse nõudega alade või juhtude määramine; 
19) eraõigusliku isiku kinnisasjal asuva olemasoleva või kavandatava puhkeala avalikult kasutatavaks alaks 
määramise vajaduse märkimine; 
20) käesoleva lõike punktides 1‒19 loetletud ülesannete täitmiseks avalikes huvides omandamise, sealhulgas 

sundvõõrandamise, või sundvalduse seadmise vajaduse märkimine; 

21) põhjendatud juhul nendele ehitistele tingimuste seadmine, mille ehitamiseks ei ole detailplaneeringu 
koostamine nõutav. 

 
2. Milliseid probleeme esineb detailplaneeringute koostamisel planeerimisseaduses toodud 

planeerimispõhimõtete rakendamisel?  

● sh elukeskkonna parendamise põhimõtte rakendamisega? 

● sh avalikkuse kaasamise ja teavitamise põhimõtte rakendamisega? 

● sh huvide tasakaalustamise ja lõimimise põhimõtte rakendamisega? 

● sh teabe piisavuse põhimõte? 

● sh otstarbeka, mõistliku ja säästliku maakasutuse põhimõtte rakendamisega? 
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3. Milliseid probleeme on ette tulnud detailplaneeringute elluviimisel 

● sh detailplaneeringute sisust tulenevad probleemid? 

● sh detailplaneeringute vormist (seletuskiri, haldusakt jne) tulenevad probleemid? 

 

Lahendused detailplaneeringutega seotud probleemide ületamiseks: 

1. Kuidas võiks hinnata detailplaneeringute sisu kvaliteeti? Mis võiksid olla indikaatorid? Milline on Teie 

arvates sisuliselt hea kvaliteediga detailplaneering? 

 

2. Milliseid lahendusi pakuksite detailplaneeringutega seotud probleemide lahendamiseks,  

● sh koostamise protsessi parendamiseks,  

● sh planeeringudokumentide kvaliteedi parendamiseks,  

● sh sisulise kvaliteedi parendamiseks? 

 

3. Kas ja milliseid detailplaneeringutega seotud probleemide parendamiseks oleks vajalik täiendavaid 

abimaterjale, juhiseid, seadusandlikke muudatusi jm taolist? 

 

4. Kuidas oleks võimalik parendada sisulist detailplaneeringute elluviidavust? 

 

Planeerimisdokumentide head/halvad näited: 

1. Millised on Teie arvates detailplaneeringute või nende osade eeskujulikud näited? 

● Kas nimetatud eeskujulike planeeringute elluviimisel on siiski tõstatunud probleeme? Milliseid? 

 

2. Millised on Teie arvates detailplaneeringute kehvad näited? 
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aastat kogemust), õppejõud 

Sune P. Carlsen 
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LISA 4. INTERVJUUDE KÜSIMUSTIK (VÄLISPRAKTIKAD) 
Intervjuu eesmärgiks on välja uurida ja analüüsida välisriikide (Läti, Soome, Taani) detailplaneeringute 
koostamise praktikaid, mille rakendamist oleks võimalik kaaluda ka Eestis. 

Rollijaotus ja detailplaneeringute koostamise üldpõhimõtted 

1. Millistel juhtudel koostate detailplaneeringuid? 

2. Kes on detailplaneeringute koostamise korraldaja? Milline on tema roll detailplaneeringute sisulisel 
koostamisel? 

3. Kes on detailplaneeringute koostamise osapooled? Milline on nende roll? 

4. Kui palju tehakse detailplaneeringuid omaalgatuslikult (koostamise korraldaja poolt) ja kui palju 
taotluse alusel? 

5. Kas on võimalik algatada detailplaneeringuid, mis ei ole kooskõlas kõrgema tasandi planeeringuga 
(Eesti on lubatud üldplaneeringut muutvad detailplaneeringuid)? 

6. Kas detailplaneeringut on võimalik täpsustada peale selle kehtestamist nt 
projekteerimistingimustega? Kui jah, siis kui levinud on see praktikas? Kas see on hea lahendus? 

Probleem – ajaline kestvus 

1. Millist informatsiooni ja millise detailsusega küsitakse detailplaneeringu algatamisel algatamise üle 
otsustamisel? Kui siduv on algatamine ja algatamise üle otsustamiseks kasutatud informatsioon 
edaspidisel detailplaneeringu menetlemisel (kuivõrd peab detailplaneeringu algatamisel esitatud 
lahendus vastama juba lõplikule lahendusele)?  

2. Millistel alustel otsustatakse juba algatamisel, et idee ei ole sobilik, st detailplaneeringut ei algatata? 
Kui tihti detailplaneeringuid ei algatata? 

3. Kui kaua võtab aega detailplaneeringu algatamine või algatamata jätmine alates detailplaneeringu 
algatamise taotluse saamisest? 

4. Kui kaua ühe detailplaneeringu menetlemine algatamisest kehtestamiseni?  

5. Kas ja kuidas mõjutab detailplaneeringu menetlemise pikkust detailplaneeringu sisu, nt asukoht, 
kavandatava tegevuse iseloom, vms asukoha või kavandatava objekti keerukus? 

6. Kas ja milliseid meetmeid olete rakendanud detailplaneeringute menetlemise ajaliseks 
optimeerimiseks? 

Probleem – detailsusaste 

1. Millest lähtuvalt detailplaneeringu koostamise maa-ala määratakse? Kui suurele maa-alalde 
detailplaneeringuid koostatakse? Kas pigem ühe kinnistu põhiseid või suurema maa-ala kohta? 

2. Millest lähtuvalt detailplaneeringu koostamise maa-ala määratakse? Kui suurele maa-alalde 
detailplaneeringuid koostatakse? Kas pigem ühe kinnistu põhiseid või suurema maa-ala kohta? 

3. Kuivõrd on detailplaneeringute koostamise korraldajal otsustusvabadust protsesside, sh esitatavate 
dokumentide sisu, kujundamisel? Kuivõrd on see info ette antud seadusandlikul tasandil? 

4. Mis eesmärgil detailplaneeringuid koostate? Kas teil on detailplaneeringutel sisu käsitlemisel 
paindlikkus täpsuse osas (nt põhimõtteline asukoht vs täpne asukoht)? Kas hindate, et teie 
detailplaneeringud on üldjuhul liiga üldised, liiga detailsed või proportsionaalsed? Mis oleksid 
parendusvõimalused?  

5. Millise detailsusega on lahendatud detailplaneeringus hoonete ja kommunikatsioonidega seotud 
küsimused (näiteks treppide asukohad hoones, torustike täpsed asukohad jne)? 
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Probleem – pädevus 

1. Kas on kehtestatud eraldi pädevusnõuded planeerimisametnikule (st isikule, kes menetleb 
planeeringut) ja planeerimiskonsultandile (st isikule, kes töötab erasektoris)?  

2. Kuidas toimub planeerijate, sh planeerimisametnike ja planeerimiskonsultantide väljaõpe? Kas on 
olemas vastavad erialad ülikoolis või on üles ehitatud kutsesüsteem? 

3. Kuidas toimub erinevate detailplaneeringuga seotud osapoolte pädevuse tõstmine – avalikkus, 
detailplaneeringu koostamise korraldaja jne? 

4. Kus asub peamine pädevuskeskus – kas konsultatsiooniettevõtetes või detailplaneeringu koostamise 
korraldaja juures? 

Probleem – detailplaneeringuga seatud ülesannete lahendamine 

1. Kas detailplaneeringute koostamisel arvestatakse kliimamuudatustega seotud küsimuste 
lahendamisi? Millised on head näited, mida on rakendatud? Millele toetudes seda küsimust 
detailplaneeringus lahendatakse?  

2. Kas detailplaneeringus lahendatakse liikluskoormuse kasvuga (nii teed kui ka parkimiskorraldus) 
seotud küsimusi? Millised on head näited, mida on rakendatud? Millele toetudes seda küsimust 
detailplaneeringus lahendatakse? 

3. Kas detailplaneeringus tegeletakse kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramisega? Millised 
on head näited, mida on rakendatud? Millele toetudes seda küsimust detailplaneeringus 
lahendatakse? 

4. Kuidas on miljööväärtuslikud alad integreeritud ülejäänud linnaruumiga või vastupidi kuivõrd on 
miljööväärtuslike alade naaberpiirkonnad integreeritud miljööväärtusliku alaga? 

5. Kas detailplaneeringud sisaldavad elluviimise osa? Kui jah, siis mida ja kui täpselt seal käsitletakse? 

6. Kuidas detailplaneeringut tutvustatakse avalikkusele? Kas ja mida tehakse, et see oleks avalikkusele 
paremini mõistetav (kergemini arusaadav)? 

7. Kas teil on detailplaneeringute koostamiseks juhendmaterjale, standarte vms abimaterjale? Milliseid? 
Kas saate neid meiega jagada? 
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LISA 5. VÄLISPRAKTIKATE ANALÜÜSI KOKKUVÕTTED 

LÄTI 

PLANEERIMISSÜSTEEMI ÜLESEHITUS 
Lätis on sarnaselt Eestiga kolme taseme planeeringud: 

• üleriigiline planeering, 

• piirkondlik ehk regionaalplaneering (viis piirkonda), 

• omavalitsuse planeeringud, milleks on üldplaneering, osaüldplaneering, teemaplaneering ja 
detailplaneering. 

Latvija2030 strateegia ja riiklik arengukava 2014–2020 on parlamendis vastu võetud riigi strateegilise arengu 
kavandamise dokumentidest hierarhiliselt kõige kõrgemad. Latvija2030 strateegia määrab poliitilised suunad 
riigi territooriumi jätkusuutlikuks ja tasakaalustatud arenguks, saavutades täiel määral piirkondade 
majanduslikku potentsiaali, parandades elanike elukvaliteeti, säilitades ja oskuslikult kasutades loodus- ning 
kultuuriloolisi ja ajaloolisi väärtusi. 

Regionaalplaneerimise planeerimispiirkonnad töötavad välja ja kiidavad heaks iga planeerimispiirkonna 
säästva arengu strateegia ja arenguprogrammi, et suunata ruumilist arengut piirkondlikul ja kohalikul tasandil. 
Planeerimispiirkondade otsuseid tegev organ kavandab piirkondade arengunõukogu, mis koosneb KOVide 
volikogu esindajatest. Planeerimispiirkonnad koordineerivad oma planeerimisdokumentide rakendamist ja 
esitavad arvamusi KOVi ruumilise arengu kavandamisdokumentide eelnõude vastavuse kohta seaduste ja 
määruste nõuetele. 

KOHALIKU TASANDI PLANEERIMISDOKUMENDID 

KOVid töötavad välja ja kiidavad heaks KOVi arengustrateegia, arengukava, üldplaneeringu (nimetatakse ka 
territoriaalplaneeringuks), osaüldplaneeringu, detailplaneeringud ja teemaplaneeringud. 

KOVi üldplaneering hõlmab kogu KOVi haldusterritooriumi ning kehtestab kõrgema tasandi planeeringutes 
täpsustatud nõuded, asukoha ja objektid. Selles planeerimisdokumendis määratletakse õiguslikult siduvad 
nõuded maakasutusele ja hoonestamisele, sealhulgas funktsionaalne tsoneerimine, avalik taristu ning 
maakasutust ja ehitamist käsitlevad üldised suunised ning muud maakasutuse tingimused. 

Osaüldplaneeringu töötab KOV välja oma haldusterritooriumi osal (nt linna, küla või maapiirkonna osa) 
planeerimisülesande täpsemaks täitmiseks või üldplaneeringu detailiseerimiseks või muutmiseks. 
Osaüldplaneering sisaldab detailsemat maakasutust, transpordi ja tehnilist taristut, erinevalt Eestist ka 
ehitusõigust ja teisi maakasutuse sätteid ja piiranguid vastavalt ruumilise arengu eesmärgile ja 
üldplaneeringule. Kehtestatud eeskirjad määratlevad funktsionaalse tsoonide kujutamise ühised standardid 
(nt eramaja territooriumi kood - DzS, kollane värv, georuumiline kood “1010100”, hulknurga täitevärv - RGB 
255, 245, 145, kontuure pole), erisätetega alade, tänavate ja teede kategooriad ning maakasutusviiside 
liigituse. 

Teemaplaneering on ruumilise arengu kavandamise dokument, mis keskendub sektorite (nt transporditaristu) 
või konkreetsete teemade (nt väärtuslikud maastikualad ja kõrge riskiga alad) arendamisega seotud 
konkreetsete küsimuste hindamisele ja lahendamisele. Erinevalt Eestist ei ole teemaplaneeringu koostamisel 
vaja läbida avalikku menetlust. Teemaplaneeringuid võetakse arvesse teiste ruumilise arengu kavandamise 
dokumentide väljatöötamisel, mistõttu võib neid käsitleda õiguslikult pigem uuringu kui planeeringuna. 

Detailplaneering töötatakse välja selleks, et täpsustada konkreetsete maaüksuste kasutamise nõudeid ja 
hoone parameetreid, samuti kohandada maaüksuste piire ja piiranguid. Detailplaneeringu võib koostada 
juhul, kui KOVi üldplaneering ei hõlma konkreetsete maa-alade ruumikasutust ja hoonestustingimusi, kuid 
erinevalt Eestist ei tohi detailplaneeringuga muuta üldplaneeringu või osaüldplaneeringu maakasutuse 
funktsionaalset jaotust. Kui osaüldplaneeringu või detailplaneeringu algatamisest huvitatud isik ei ole KOV, 
rahastab selle väljatöötamist ja elluviimist kõnealune huvitatud isik, sõlmides selle kohta KOViga lepingu. 
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Sellisel juhul võib KOV osaleda osaüldplaneeringu või detailplaneeringu rahastamises seadustes ja määrustes 
sätestatud korras. 

Kuigi ka Eestis saab ehitusõigust anda üldplaneeringuga või osaüldplaneeringuga, on see lubatud 
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral ehk väljaspool linnu, aleveid ja alevikke. Lätis aga 
saab ehitusõigust anda ka osaüldplaneeringuga, sh detailplaneeringu koostamise kohustuse korral. Sellest 
võiks järeldada, et detailplaneeringud sarnanevad oma detailsuselt rohkem ehitusprojektile kui 
osaüldplaneering on kohati detailplaneeringu täpsusastmega. Läbivaadatud detailplaneeringud seda aga ei 
kinnita, vaid Läti detailplaneeringud sarnanevad Eesti omadega. 

RUUMILISE ARENGU KAVANDAMISE ÜLERIIGILINE INFOSÜSTEEM TAPIS 

2015. aastal avati Lätis ruumilise arengu kavandamise üleriigiline infosüsteem (TAPIS), mis koosneb riigi 
ühtsest georuumilise teabeportaali keskmoodulist (tapis.gov.lv) ja jaotise "Ruumilise arengu kavandamine" 
avalikust osast geoinfoportaalis ĢeoLatvija.lv ning e-teenuste avalikust portaalist Latvija.lv. 

TAPISe keskmoodul on mõeldud KOVide, planeerimispiirkondade ja riigiasutuste volitatud kasutajatele 
peamiselt riiklike, piirkondlike ja kohalike ruumilise arengu kavandamise dokumentide väljatöötamiseks. Iga 
ruumilise arengu kavandamise dokumentide koostamise menetlus on määratletud vastavalt riikliku tasandi 
seadustele ja määrustele ning seda tehakse samm-sammult, lisades otsuse iga järgmineva etapi kohta, nt 
otsused planeeringu algatamise, avaliku arutelu, dokumendi täiendamise ja heakskiitmise jne kohta. See 
hõlbustab planeeringute väljatöötamist ja vähendab vigade tekkimise võimalust või menetluse mõne etapi 
väljajätmise võimalust. Kuid ennekõike võimaldab see süsteemil saata automaatselt genereeritud teated kõigi 
planeerimisdokumentide kohta kõigile isikutele, kes on teatisi taotlenud välkposti teel. Konkreetsete Läti 
territooriumi ja ruumilise arengu kavandamise dokumenditüüpide kohta TAPISes on võimalik taotleda teatisi 
keskmoodulis või avalikus osas, mis on üks ĢeoLatvija.lv kodanikele mõeldud e-teenustest. 

TAPISe avalikus osas (GeoLatvija.lv) saavad elanikud hõlpsalt esitada ettepanekuid konkreetse ruumilise 
arengu kavandi kohta, kui see on avaliku arutelu objekt. Need ettepanekud saadetakse automaatselt TAPISe 
keskmoodulisse, kus ruumilise arengu kavandamise dokumendi menetleja saab neid töödelda ja anda vastuse, 
mis seejärel saadetakse elaniku märgitud välkpostile. Kõik materjalid (reeglid, kaardid, selgitused jne), mis 
lisatakse ruumilise arengu kavandamise dokumentidele avaliku arutelu käigus ja pärast dokumendi 
kinnitamist, on üldsusele kättesaadavad ühes kohas (ĢeoLatvija.lv) kogu Lätis. Kodanikud leiavad nad asukoha 
või nime järgi hõlpsasti. Keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministeerium täiustab süsteemi pidevalt ning 
süsteemi populaarsus kasvab järk-järgult. 

TAPISe leht tundus külastades ülekoormatud – andmed laadisid viivitusega. Tõenäoliselt saab laadimist 
kiirendada teatud kihte välja lülitades. Erinevatel planeeringutel klikkides avanevad planeeringuga seotud 
dokumendid. Info mõttes tundub leht asjalik, kuid tehniline teostus vajaks kaasajastamist. 
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SOOME 

PLANEERIMISSÜSTEEMI ÜLESEHITUS1 

Soomes on maakasutuse plaanide koostamise põhimõtted defineeritud maakasutuse ja ehituse 
seaduses2. Piirkondlike maakasutuse plaanide koostamise juhiste ettevalmistamise eest vastutab Soome 
Keskkonnaministeerium. Sarnaselt Eestile on maakasutuse planeerimissüsteem üles ehitatud 
hierarhiliselt, ning piirkondlikke plaane võib jagada sarnaselt Eestiga kolmeks:  

• regiooniülesed plaanid, 

• üldplaneeringud ja 

• detailplaneeringud. 

Lisaks eelnimetatutele näevad Soome seadused ette mõningate eripiirkondade planeeringute 
koostamise võimalusi. Näiteks on alates 1997. aastast Soomes kaldapiirile ehitamine keelatud, kui 

 

1 https://ym.fi/en/land-use-planning 
2 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 01.01.2000, Ympäristöministeriö 

JOONIS 1. KUVATÕMMIS LÄTI RUUMILISE ARENGU KAVANDAMISE ÜLERIIGILISEST INFOSÜSTEEMIST TAPIS. 
„D“ TÄHISTAB DETAILPLANEERINGUT JA „L“ TÄHISTAB OSAÜLDPLANEERINGUT.  
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nimetatud õigust ei ole varasemalt koostatud plaanides ette nähtud. Rannikualade üldplaneeringud on 
olulise tähtsusega.  

 

Regiooniülene plaan 4  on maakasutuse ja ehitamise seaduse kohaselt koostatud kaart, millel kuvatakse 
piirkonna maakasutuse plaanid lähtuvalt nii riiklikest kui ka maakondlikest eesmärkidest. Selles antakse 
ülevaade ehituse ja keskkonna arengust järgmistel aastakümnetel. Regiooniplaneering annab juhised 
munitsipaalmaa kasutuse planeerimise ja muu ametliku tegevuse kohta, mis mõjutab maakasutust. 
Regiooniülesed plaanid koostavad ja võtavad vastu regiooninõukogud (Regional Council) ning kinnitab 
Keskkonnaministeerium. 

Üldplaneeringud5 on omavalitsuste põhised maakasutusplaanid, mis tuginevad regionaalsetele plaanidele. 
Lisaks KOVide põhistele üldplaneeringutele on võimalik koostada omavalitsuste üleseid ühiseid 
üldplaneeringuid. Omavalitsuste üleselt lahendatakse tavapäraselt omavalitsuste üleselt olulisi teemasid, 
näiteks suuremate teede asukohad, kaubanduskeskused, omavalitsuste ülesed elamu- ja äripiirkonnad. 

Üldplaneeringutes antakse üldised suunad maakasutuse kohta, näiteks elamupiirkondade asukohad, 
tööstusalad ja liiklusteed. Üldplaneeringud annavad ülevaate KOVide arengust ja suunised detailplaneeringute 
koostamiseks. Maakasutuse ja ehitamise seaduse6 § 39 kohaselt tuleb üldplaneeringu koostamisel arvestada 
järgmisega: 

• kogukonna struktuuri toimimine, majanduslik ja ökoloogiline jätkusuutlikkus; 

 

3 https://www.uudenmaanliitto.fi/en/development_and_planning/regional_land_use_planning/planning_system  
4 https://www.ymparisto.fi/en-US/Living_environment_and_planning/Land_use_planning_system/ 
Local_master_plans_coordinate_and_direct_local_detailed_plans 
5 https://www.ymparisto.fi/en-US/Living_environment_and_planning/Land_use_planning_system/ 
Local_master_plans_coordinate_and_direct_local_detailed_plans 
6 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 01.01.2000, Ympäristöministeriö  

JOONIS 2. SOOME PLANEERIMISSÜSTEEMI HIERHARHILINE ÜLESEHITUS JA PLAANIDE VAHELISED SEOSED 3 
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• olemasoleva struktuuri/keskkonna kasutamine; 

• eluasemevajadused ja teenuste kättesaadavus; 

• transpordi, eriti ühistranspordi ja väiketranspordi, samuti energia-, vee- ja jäätmekäitluse asjakohase 
korraldamise võimalused keskkonnasäästlikult, looduslikult ja majanduslikult säästval viisil; 

• turvalise, tervisliku ja tasakaalustatud elukeskkonna võimalused erinevatele elanikkonnarühmadele; 

• äritingimused KOVi piires; 

• keskkonnaohtude vähendamine; 

• tehiskeskkonna, maastiku ja loodusväärtuste kaitse; 

• vaba aja veetmiseks/puhkamiseks sobivate alade piisavus. 

Üldplaneeringud on omavalitsuste lõikes väga eriilmelised. Need võivad olla strateegilised ja anda juhiseid 
üldisel tasandil, sarnaselt piirkondlike maakasutusplaanidega. Teisalt võivad nad olla ka väga täpsed. 

Üldplaneeringuid koostavad KOVid ning need kiidavad heaks linna- või vallavolikogud. Omavalitsuste üleste 
plaanide puhul on vajalik ka Keskkonnaministeeriumi heakskiit. 

Soome suuremad linnad, eelkõige Lõuna- ja Lääne-Soomes kasvavad pidevalt, samal ajal kui äärealadel ja 
valdavalt riigi maapiirkondadel seisab ees rahvastiku vähenemine ja majanduse nõrgenemine. See on viinud 
ruumipoliitika üha suurema tähelepanu pööramiseni linna- ja linnapiirkondlikele küsimustele, samuti 
majanduskasvu tsoonidele ja koridoridele.7  

Detailplaneering toob välja konkreetsed juhised kitsamale alale: mida tuleb säilitada, kus ja mida on lubatud 
ehitada, kui palju ja millisel viisil. Detailplaneeringuid koostatakse eelkõige tiheasustusaladele, kuid ka 
rannaaladele, turismiga seotud ehitistele ning tööstuspiirkondadele.8  

Detailplaneering peab olema kooskõlas kõrgema taseme plaanidega. Detailplaneering on õiguslikult siduv 
kogu ehituse ja otsuste tegemise ajal ning on ehitusloa andmise aluseks. Detailplaneeringuid saab koostada 
nii tervete linnaosade kui ka üksikute kruntide kohta. Soome Keskkonnainstituudi (Suomen ympäristökeskus 
ehk SYKE) 2020. a maakasutuse iga-aastase ülevaate9 kohaselt oli 2019. a lõpu seisuga Soome pindalast 8221 
ruutkilomeetrit ehk 2,2 protsenti kaetud detailplaneeringutega. Sellest omakorda 3 876 ruutkilomeetrit ehk 
vähem kui pool olid linnastud. 

Detailplaneeringute koostamise protsessi juhivad KOVid ning kõrgema taseme osapoolte heakskiitu ei ole vaja. 

Käesoleval ajal on toimumas maakasutuse ja ehituse seaduse10 reformimine, tähtaeg on 2021. aasta lõpp. 
Reformi peamisteks eesmärkideks on süsinikuneutraalne ühiskond, bioloogilise mitmekesisuse tugevdamine, 
ehituse kvaliteedi parandamine ja digitaliseerimise edendamine. Seaduse reform võtab muu hulgas arvesse 
järgmist: 

• laiaulatuslikud sotsiaalsed nähtused, nagu kliimamuutused, piirkondlik mitmekesistamine, 
linnastumine, digitaliseerimine, liikuvuse muutus ja üleminek puhtale energiale; 

• eri piirkondade elujõulisus ja säästev areng; 

• maakasutuse planeerimise kvaliteet; 

• ehituse kvaliteedi ja vastutuse küsimused; 

• regulatiivse kontrolli tõhusus; 

• osalemise ja suhtlemise lihtsus; 

• ühilduvus muude õigusaktidega; 

• Soome Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevad kohustused ja rahvusvahelised kohustused.11  

 

7 https://journals.openedition.org/belgeo/32122?lang=en  
8  Alueidenkäytön vuosikatsaus 2020. Suomen ympäristökeskus, December 15, 2020. Kättesaadav: 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Alueidenkayton_vuosikatsaus  
9  Alueidenkäytön vuosikatsaus 2020. Suomen ympäristökeskus, December 15, 2020. Kättesaadav: 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Alueidenkayton_vuosikatsaus  
10 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 01.01.2000, Ympäristöministeriö 
11 https://mrluudistus.fi/tietoa-lakiuudistuksesta/  

https://journals.openedition.org/belgeo/32122?lang=en
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Alueidenkayton_vuosikatsaus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Alueidenkayton_vuosikatsaus
https://mrluudistus.fi/tietoa-lakiuudistuksesta/
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DETAILPLANEERINGUTE KOOSTAMISEGA SEOTUD OLULISEMAD OSAPOOLED 

Soomes on kõige olulisem roll detailplaneeringute koostamisel kohalikul omavalitsusel. KOV vastutab oma 
territooriumil maakasutuse kavandamise, ehitamise juhtimise ja järelevalve eest. Soomes on levinud praktika, 
kus võimalusel ostab KOV maa endale, mis annab suurema otsustusvabaduse planeerimisel ja ka hilisemas 
planeeringu elluviimisel.  

Kui KOVi elanike arv on suurem kui 6000, peab KOVil olema kvalifitseeritud planeerija KOVi 
planeerimisfunktsioonide täitmiseks. KOVid võivad jagada planeerijat või KOV võib lepingu alusel määrata 
tööülesanded mõne muu KOVi või ühisettevõtte palgatud planeerijale. Planeerija on kvalifitseeritud koostama 
detailplaneeringuid, kui tal on projekteerimisülesandeks sobiv ülikoolikraad ja ülesande täitmiseks piisav 
kogemus. Omavalitsuste planeerijad ja planeerimise konsultandid saab kanda FISE12 registrisse. 

Detailplaneeringu kinnitab KOVi volikogu. Kui planeeringul pole olulist mõju, võib volikogu delegeerida oma 

volitused ka munitsipaalametile või komisjonile. 

KOV peab jälgima kohalikke detailplaneeringuid, et tagada nende ajakohasus, ja vajaduse korral võtma 

meetmeid vananenud detailplaneeringute ülevaatamiseks. 

Lisaks on sarnaselt Eestile detailplaneeringute koostamisel olulised erinevad huvitatud osapooled, näiteks 

maaomanikud, kodanikud (avalikkus, naabrid) ja teised (ettevõtjad, arendajad). 

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISELE JA KOOSTAMISELE KULUV AJAPERIOOD 

Algatamise või mittealgatamise otsuseks kuluv aeg võib varieeruda mõnest nädalast või kuust kuni mitme 
aastani keerulisemate kaasuste korral. Detailplaneeringu algatamiseks vajalikud dokumendid ei ole riiklikul 
tasemel määratud. KOVi ülesanne on kaaluda ja otsustada, kas algatamine on piisavalt realistlik ja kas esitatud 
dokumendid on piisavalt üksikasjalikud. Enne algatamise või mittealgatamise otsuse tegemist võivad vajadusel 
toimuda läbirääkimised vallaametnike ja arendajate vahel. Kui KOV ning arendaja ei jõua kokkuleppele, siis 
detailplaneering jääb algatamata. 

2015. a tehtud uuringu kohaselt võtab ühe detailplaneeringu menetlemine algatamise otsusest kuni 

kehtestamiseni keskmiselt aega 15,6 kuud. Samas kiirematel juhtudel jõutakse kehtestamiseni 3-4 kuuga, 

aeglasematel juhtudel kulub mitu aastat. Üldjuhul nähakse, et kuna Soomes on KOVide planeeringutega 

seotud ametnikud pädevad ja KOVid hästi mehitatud, siis ollakse detailplaneeringute koostamise protsessis 

efektiivsed. Samas on ajaline kestvus KOVide lõikes kõikuv ja kui planeering tekitab suure avaliku diskussiooni, 

st kaasneb rahuolematus, siis pikeneb märgatavalt kehtestamiseks kuluv aeg. 

DETAILPLANEERINGU SISU 

Detailplaneeringute detailsusaste on varieeruv: mida suurem asustustihedus, seda detailsem on 
detailplaneering. Sarnaselt Eestiga leiavad arendajad Soomes, et kohati nõuavad KOVid liigset detailsust. 

Maakasutuse ja ehitamise seaduse 13  § 54 kohaselt tuleb detailplaneering koostada nii, et oleks loodud 
tingimused tervislikuks, turvaliseks ja meeldivaks elukeskkonnaks, teenuste piirkondlikuks kättesaadavuseks 
ja liikluse korraldamiseks. Tehis- ja looduskeskkonda tuleb säilitada ning nendega seotud väärtusi ei tohi 
hävitada. Tsoneeritavas piirkonnas või selle vahetus läheduses peab olema piisavalt parke või muid 
puhkamiseks sobivaid alasid. Detailplaneering ei tohi põhjustada kellegi elupaiga kvaliteedi olulist 
halvenemist, kui see ei ole linnaplaneeringu eesmärki silmas pidades õigustatud. Samuti ei tohi 
detailplaneering maaomanikule või teisele osapoolele tuua kaasa põhjendamatuid piiranguid ega tekitada 
selliseid ebamugavusi, mida oleks võimalik vältida planeeringu eesmärkidest või nõuetest mööda minemata. 

 

12 https://fise.fi/en/certification-service/apply-for-certification/designers/building-designer/  
13 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 01.01.2000, Ympäristöministeriö 

https://fise.fi/en/certification-service/apply-for-certification/designers/building-designer/
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Kui detailplaneering koostatakse piirkonnale, millel puudub õiguslikult siduv üldplaneering, tuleb 
detailplaneeringu koostamisel vajaduse korral arvestada ka üldplaneeringu sisunõuetega. 

Maakasutuse ja ehitamise seaduse 14  §54a ütleb, et detailplaneeringule tuleb kanda hoonestusala koos 
maastiku kirjeldusega. Hoonestusala peab olema välja toodud piisava üksikasjalikkusega. Detailplaneeringut 
ei kehtestata, kui hoonestusala ei ole piisavalt detailne ega täpne või on vananenud sedavõrd, et seda ei saa 
enam kasutada tsoneerimise aluseks. 

Detailplaneering esitatakse kaardil, millel on näidatud: 

• detailplaneeringu ala piirid (planeeringuala); 

• detailplaneeringus sisalduvate erinevate alade piirid; 

• avalik või eraotstarve, milleks maad või veealasid kavatsetakse kasutada; 

• ehitise suurus;  

• ehitiste asukoha põhimõtted ja vajadusel ehitamisviis. 

Lisaks kaardile kuulub detailplaneeringu juurde aruanne (seletuskiri), mis sisaldab planeeringu eesmärkide, 
erinevate valikuvõimaluste ja nende mõju ning lahenduste põhjendamise hindamiseks vajalikku teavet. 

AVALIKKUSE KAASAMINE 

Helsingi näitel: detailplaneeringu algatamise etapis peab KOVi arhitekt-planeerija koostama avaliku osaluse ja 
mõju hindamise kava (osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Teavitus detailplaneeringu algatamisest 
saadetakse neile, kellel on juriidiline huvi antud kinnistu või maa vastu, külgnevatele naabritele ja kogukonda 
esindatavatele ühingutele. Sõltuvalt planeerimisettepaneku olulisusest avaldatakse teavitus kohalikus või 
üleriiklikus ajalehes. Tavaliselt on kõik detailplaneeringute kavandid avalikkusele kommenteerimiseks 
kättesaadavad linnaplaneerimise osakonnas, linnakantseleis ja Internetis. Olulised detailplaneeringud võivad 
olla saadaval ka naabruskonna keskustes. Elanikele ja muudele huvirühmadele antakse tavaliselt 2-3 nädalat 
oma arvamuste esitamiseks. Lisaks, sõltuvalt planeeringu olulisusest, võidakse pidada kohtumisi või teha 
töötubasid avalikkusega. Algatamise etapis küsitakse esialgne kirjalik tagasiside ka teistelt linnavalitsuse 
osakondadelt, külgnevatelt kohalikelt omavalitsustelt ja riigiasutustelt.15 

Pärast detailplaneeringu algatamist ning enne selle kehtestamist on avalikkusel veelkord võimalik avaldada 
arvamust.  

Loomisel on ka digitaalne lahendus (riiklik andmekogu), et avalikkus saaks tutvuda planeeringutega 
mugavamalt. 

DETAILPLANEERINGUTE MUUTMINE VÕI KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

Maaomanik võib esitada igal ajal ettepaneku detailplaneeringu muutmiseks pärast detailplaneeringu 
kehtestamist. Ettepanek muudatuseks tuleb esitada kirjalikult KOVile. Muutmise protsess on sarnane 
detailplaneeringute koostamise protsessile. 

Maakasutuse ja ehitamise seaduse16 § 60 kohaselt peab KOV jälgima detailplaneeringuid, et tagada nende 
ajakohasus ja vajaduse korral võtma meetmed vananenud plaanide ülevaatamiseks. Kui detailplaneering on 
kehtinud rohkem kui 13 aastat ja on olulises osas jäänud elluviimata, siis hoonetele, mis omavad olulist mõju, 
ei tohi anda ehitusluba enne kui KOV on hinnanud, kas detailplaneering on ajakohane. Hindamine pole vajalik, 
kui möödas pole rohkem kui viis aastat alates eelmisest hinnangust. Mõjuva põhjuse olemasolul võib 13-
aastast perioodi pikendada või lühendada. Ajavahemik ei tohi olla lühem kui viis aastat ega pikem kui 20 aastat. 
KOVi otsust detailplaneeringu ajakohasuse osas ei saa edasi kaevata.  

 

 

14 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 01.01.2000, Ympäristöministeriö 
15 Detailed Planning in Helsinki, City of Helsinki, City Planning Department, 2012 
16 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 01.01.2000, Ympäristöministeriö 
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TAANI 

PLANEERIMISSÜSTEEMI ÜLESEHITUS 

Taanis korraldab ruumilist planeerimist Taani ettevõtlusamet (Erhvervsstyrelsen). 

Planeerimisseaduse (lov om planlægning ehk planlov) järgi on ruumilisel planeerimisel kolm taset: 

• üleriigiline planeering, 

• üldplaneering (kommuneplanlægning) ja 

• detailplaneering (lokalplanlægning). 

Erinevalt Eestist puudub regionaal- ehk maakonna tasand, sest maakonnad kaotati. KOVi tasemel koostatakse 
nii üld- kui detailplaneeringuid. Planeerimisseadus ei kehti Fääri saartel ja Gröönimaal. Lisaks ametlikele 
planeeringutele koostavad KOVid ka uuringuid, mida nimetatakse üldplaaniks (masterplan) Üldplaan ei ole 
õiguslikult siduv planeering, vaid visioon soovitud arengust ja võib seega aidata kaasa, et järgnevad väiksemate 
piirkondade kohalikud planeeringud aitaksid kaasa linna üldisele arengule. 

Taanis on üleriigiline digitaalne planeeringute andmebaas plandata.dk koos interaktiivse kaardiga aadressil 
kort.plandata.dk. Andmebaasis on peale kehtivate planeeringute ka mahahääletatud planeerimisettepanekud 
ja kehtivuse kaotanud planeeringud. Andmebaasis on näidatud erinevate planeeringute ja 
planeerimisettepanekute ala koos valdava otstarbega (kui seda on). Huvitav detail on võimalus kahte erinevate 
andmetega kaarti võrrelda liugnupu abil – nuppu vasakule ja paremale liigutades. 

 

JOONIS 3. KUVATÕMMIS TAANI RUUMILISE PLANEERIMISE ÜLERIIGILISEST INFOSÜSTEEMI KAARDIST 
KOPENHAAGENI PIIRKONNAS: VÄRVIDEGA ON TÄHISTATUD ERINEVAD OTSTARBED, SH HELEHALLIGA MUU 
OTSTARVE, KESKMISE HALLIGA REGULEERIMATA JA MUSTAGA SEGAKASUTUS.  
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Iga detailplaneeringuala juurde käib ligi saja väljaga andmerida, millest õnneks kõik väljad ei ole täidetud ja 
mõned on genereeritud automaatselt. Andmeridadest üks on link PDF failile, kus on planeeringu seletuskiri 
koos joonistega. Andmebaasis olevad andmed ulatuvad ligi 100 aasta tagusesse aega (Kopenhaagenis on 
andmebaasis olev vanim kehtiv detailplaneering kehtestatud 25.05.1928) – paistab, et andmebaasi on lisatud 
kõik kehtivad planeeringud olenemata kehtestamise ajast. Omavalitsustel on ka oma planeeringute kaart koos 
andmebaasiga, nt Kopenhaageni detailplaneeringute andmebaas asub võrguaadressil 
https://www.kk.dk/lokalplaner ja Aarhusi oma aadressil https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/. 

 

 

ÜLERIIGILINE PLANEERING 

Ettevõtte ja tööstuse minister vastutab tervikliku üleriigilise planeeringu ja vajalike uuringute läbiviimise eest. 
Üleriigilise planeeringu aruanne kirjeldab omavalitsuste planeerimistöö raamistikku ja loob omavalitsustele 
aluse valitsuse visioonide järgimiseks planeerimises. Iga nelja aasta tagant avaldab kaubandus- ja 
tööstusminister ülevaate riiklikest huvidest. Aruanne võtab kokku asjakohased nõuded üldplaneerimise sisule, 
st millele tähelepanu pöörata ja mis väljakutseid lahendada. Riiklikud planeerimisdirektiivid on 
täitedokumendid või ringkirjad, millega äri- ja tööstusminister saab kehtestada üldplaneerimise sisule siduva 
raamistiku. Fingerplan (sõrmeplaan) sätestab pealinnapiirkonna füüsilise planeerimise üldise raamistiku 
(planlægning i hovedstadsområdet, planeerimisseadusess peatükk 2c). Piirkonna 34 omavalitsust täidavad 
seejärel raamistiku, nt üld- ja detailplaneeringud. Planeerimisseaduses on eraldi nõuded veel rannaalade 
planeerimisele (planlægning i kystområderne, planeerimisseaduse ptk 2a), äripiirkondade planeerimisele 
(planlægning til butiksformål, planeerimisseaduse ptk 2d) ja põgenike ajutiste varjupaikade planeerimisele 
(midlertidige opholdssteder til flygtninge, planeerimisseaduse ptk 2e). Harvadel juhtudel võtab üldplaneeringu 
lisade koostamise üle riik. 

ÜLDPLANEERIMINE (KOMMUNEPLANLÆGNING) 

Kõigil omavalitsustel on kohustus välja töötada ja üle vaadata üldplaneering. Üldplaneeringu kehtivushorisont 
on 12 aastat. Omavalitsuse volikogu peab üldplaneeringu regulaarselt üle vaatama. Plaan annab edasi volikogu 
prioriteedid omavalitsuse maakasutuse kohta. Volikogu peab planeerimisstrateegia vastu võtma ja avaldama 
iga 4 aasta tagant. Strateegiaga otsustab volikogu, millises ulatuses tuleb üldplaneering üle vaadata. 
Planeerimisseadus annab üldplaneeringu koostamise metoodika osas vabad käed, kuid üldplaneering peab 
vastama teatud vorminõuetele. Muuhulgas tuleb täita planeerimisseaduses 29 punkti alates linna- ja 
suvilapiirkondade määramisest. Lisaks tuleb üldplaneeringuga määrata 18s punktis loetletud tingimused 
detailplaneeringute koostamiseks. Üldplaneering peab muu hulgas sisaldama üldisi arengueesmärke, 

JOONIS 4 KUVATÕMMIS TAANI RUUMILISE PLANEERIMISE ÜLERIIGILISEST INFOSÜSTEEMI TABELANDMETEST: 
KOKKU LIGI 100 ANDMETULBAST ON VÄLJAVÕTTEL NÄHA 17 ESIMEST, SH PLANEERINGU NIMI, KEHTESTAMISE 
KUUPÄEV JA LINK PDF FAILILE. 

https://www.kk.dk/lokalplaner
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suuniseid maakasutuseks ja täpset raamistikku detailplaneeringute sisuks. Planeerimisseaduse kohaselt 
(peatükk 7) on Taani jagatud kolmeks piirkonnaks: linnapiirkond (byzone), suvilate piirkond 
(sommerhusområder) ja maapiirkond (landzoner). Tsoneerimise kaudu luuakse selge piir linna ja maapiirkonna 
vahel. 

DETAILPLANEERIMINE (LOKALPLANLÆGNING) 

Omavalitsus saab mõjutada valla arengut detailplaneerimise kaudu. Omavalitsus võib igal ajal koostada 
omanike ja kasutajate jaoks siduva detailplaneeringu ettepaneku. Mõne ehitise suhtes võidakse kohaldada 
detailplaneerimise kohustust. Detailplaneering ei tohi olla vastuolus kehtiva üldplaneeringuga (kuid võib seda 
muuta üldplaneeringule samaaegselt muudatuse tegemise abil), Natura 2000 alade reeglitega, 
mereplaneeringuga ega teiste kehtivate dokumentidega. 

Detailplaneeringu koostamise kohustus on enne suurema krundijaotuse tegemist või enne suuremate hoonete 
ja rajatiste ehitamist, sealhulgas ehitiste lammutamist ja muul juhul vajaduse korral. Detailplaneeringu 
menetlus sõltub planeeringuga kavandatavate muudatuste olulisusest – väiksemaid muudatusi menetletakse 
kiiremini ning suuremad (nagu üldplaneeringu muutmine) põhjalikumalt. 

Detailplaneeringus määratavad sätted peavad põhinema planeerimisseadusel ning olema nii täpselt ja üheselt 
sõnastatud, et nii neile, kel on planeeringust huvitatud, kui ka neile, kes sätteid rakendama peavad, on selge, 
mis kehtib.  Detailplaneeringu sätted tuleb üldjuhul sõnastada käitumisjuhistena. See tähendab, et tekstist 
peab olema võimalik välja lugeda, mis on lubatud ja keelatud üldplaneeringuga hõlmatud alal. 
Käitumisstandardite näideteks on sellised sätted nagu „Ala võib kasutada ainult”, „Elamud peavad asuma…”, 
„Ehitised ei tohi olla kõrgemad kui…” jne. Kui neid nõudeid ei täideta, võib hiljem palju aega kuluda sätete 
tõlgendamisele ning võib-olla kohtuvaidlustega tegelemisele. KOV võib loobuda detailplaneeringu sätete 
täitmise nõudest, kui need on vastuolus uuemate reeglitega ja kui loobumine ei ole vastuolus planeeringu 
põhimõtetega. 

Detailplaneeringu koostamisel peavad olema täidetud mõned miinimumnõuded: 

• sisaldama teavet plaani eesmärgi ja õiguslike tagajärgede kohta (paragrahvi 15 lõige 1). 

• selgitust selle kohta, kuidas planeering on seotud üldplaneeringuga ja piirkonna muu planeerimisega 

(§ 16 lg 1, vt edaspidi jaotises „Avaldus” (3. peatükk). 

Detailplaneeringute  täpsusaste erineb aga väga laialdaselt. Miljööväärtuslikel aladel tuleb vahest ära määrata 
akna ruudujaotus, mida uueelamurajooni kavandamisel kindlasti teha ei ole vaja. Iga detailplaneeringu puhul 
valib omavalitsus nn detailplaneeringu kataloogist, milliseid asjaolusid detailplaneering reguleerib. Variatsioon 
on väga lai – väga detailsetest, projekti tasemel nõutest kuni väga üldiste nõueteni. Näiteks kuritegevusriski 
tavapäraselt otseselt ei käsitleta, kuid mõnikord võib detailplaneering piirata nt heki kõrgust. 

Vastavalt planeerimisseaduse paragrahvi 13 lõike 1 võib omavalitsus igal ajal koostada detailplaneeringu 
ettepaneku. See toimub tavaliselt linnaarengu kavandamise osana ja olukordades, kus omavalitsus soovib 
eraõiguslikule hoonestusprojektile oma tingimused seada.  

Lisaks on seaduses määratlemata, kuid üldistest reeglitest tulenev tingimus, et detailplaneering, v.a 
eriolukorras peab olema kooskõlas teiste õigusaktidega. Kõik detailplaneeringu sätted peavad lähtuma 
planeerimisseaduse paragrahvi 15 lõikest. 2. Lisaks peab plaanil tervikuna ja üksikutel sätetel olema 
planeerimise põhjendus. Paragrahv 15 lõige 2 sisaldab detailplaneeringu ülesandeid (Taanis lahendatakse 
tavaliselt vaid väike osa neist ülesannetest, enamik, sh Eestis kohustuslik osa nagu kruntide määramine ja 
ehitusõigus, jäetakse vabaks): 

1) planeeringuga hõlmatud ala viimine linna- või suvilapiirkonda, 

2) ala kasutamine, sealhulgas kindlaksmääratud alade reserveerimine avalikuks otstarbeks, 

3) krundi suurus ja selle piiritlemine, 

4) teed ja rajad ning muud liikluse seisukohalt olulised tingimused, sealhulgas juurdepääs liiklusaladele 

ja liiklejate eristamiseks, 

5) rööbasteede ja liinide asukoht, sealhulgas elektrivarustus, 
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6) ehitiste asukoht krundil, sealhulgas maapinna kõrgus, kuhu hoone püstitatakse, 

7) hoonete ehitisealune pindala ja kujundus, sealhulgas elamutiheduse reguleerimiseks, 

8) üksikhoonete kasutus, 

9) nõue, et kuni 25 protsenti elamufondist peab olema avalik eluase, vastavalt avaliku eluaseme 

seadusele, 

10) hoonestamata alade kavandamine, kasutamine ja hooldamine, sealhulgas maapinna kõrguse 

määramine, piirdeaiad, haljastuse säilitamine ja muud haljastustingimused, sealhulgas haljastuse 

lubatud kõrgus, samuti teede ja muude liiklusalade valgustus, 

11) maastikuelementide säilitamine seoses ala linnapiirkonda või suvilapiirkonda arvamisega, 

12) ühiskondlike ehitistega sidumine planeeringualal või väljaspool seda kui eeltingimus uute ehitiste 

kasutuselevõtuks, 

13) selliste leevendusmeetmete rakendamine nagu haljastusvööndi, müratõkke vms rajamise kohustus, 

eelkõige üleminekupiirkonnas, kui soovitakse uute hoonete kasutuselevõttu või hoonestamata ala 

kasutamise muutmist, 

14) nõuded mehaanilisele ventilatsioonile, nii et õhu sisselaskeavad peavad asuma kõrgusel, kus uute 

elamu- või kontoriehitiste jms ehitamisel ning olemasolevate hoonete muudetud kasutamiseks elu- 

või kontoriruumideks järgitakse lõhna, tolmu ja muu õhusaaste piirväärtusi jms hoone 

kasutuselevõtmise eeltingimusena, 

15) nõue, et kontoritarbeks jms kasutamiseks peab hoone olema hermeetiliselt suletud, kui hoone asub 

lõhna, tolmu ja muu õhusaaste piirväärtusi ületavas piirkonnas eeltingimusena, 

16) abipiirkonnas tööstuskaupluse kasutuselevõtuloa andmiseks toidupoe kasutuselevõtuloa olemasolu, 

17) maaomanike ühenduste asutamine uutele aedelamupiirkondades, äripiirkondades, suvila 

arendamise aladel või linnade ümberkujundamise aladel, sealhulgas liikmelisuse kohustus ning 

ühingu õigus ja kohustus vastutada üldkasutatavate alade ja ühiste rajatiste rajamise, käitamise ja 

hooldamise eest, 

18) olemasolevate hoonete säilitamine, nii et hooneid tohib lammutada, ümber ehitada või muul viisil 

muuta ainult omavalitsuse loal, 

19) üleujutuste ja erosiooniohtlikes piirkondades üleujutuste vältimise ja erosioonikaitsemeetmete 

rakendamine kasutuselevõtmise eeltingimusena, 

20) ala vabastamine uueks arenduseks, kui praegust hoonestust võib ohustada varing, üleujutus või muu 

kahju ning seeläbi seada ohtu kasutajate elu, tervist või vara, 

21) servituudi kehtivuse lõpetamine, kui servituudi jätkamine on vastuolus kohaliku planeeringu 

eesmärgiga ja kui servituut ei kao § 18 tagajärjel, 

22) korterite ühendamine olemasolevates elamutes, 

23) olemasolevate elamute isoleerimine müra eest, 

24) olemasolevate hoonete suuremahuliste ehitustööde keeld, nii et selliseid töid saab teha ainult 

omavalitsuse loal või riigiasutuse taotlusel vastavalt õigusaktidele, 

25) aiaühistute asutamine uutele eraldatud aiaaladele, sealhulgas liikmelisuse kohustuse ning ühistu 

õiguse ja kohustuse kohta võtta vastu omavalitsuse heakskiidetavaid sätteid, kasutusvalduse 

lõpetamise või lõppemise ja aedade loovutamise kohta; 

26) olemasolevate elamurajoonide või segatüüpi linnapiirkondade uute elamute müra isolatsioon, vt 

paragrahvi 11 b alajagu 1, nr 2, 

27) veealade kasutamine linna muutmispiirkonnas (vt paragrahv 11 d) sadama sees või kõrval, 

28) linna muutmispiirkonna veekogude rajatiste kavandamine, vrd paragrahv 11 d, sadama sees või 

kõrval, sealhulgas muldkeha ja tagasitäide, püsirajatiste rajamine ning püsivate või ankurdatud 

rajatiste või objektide paigutamine ja laevade paigutamine, mis on ette nähtud kasutamiseks mujal 

kui purjetamiseks, süvendamiseks või kaevamiseks jne, 
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29) tualettruumi loputamiseks ja masinpesuks kasutatavate katuste vihmavee kogumise süsteemide 

paigaldamine uute hoonete kasutuselevõtmise eeltingimusena. 

Kliimamuutusega tegelevad kõik uued detailplaneeringud. Eriti puudutab see Taani kontekstis üleujutusriski, 
nt määrates kindla vähima maapinna kõrguse hoonestusele. Vanad detailplaneeringud kehtivad aga edasi ja 
seal neid kliimaküsimusi lahendatud ei ole. Mingil hetkel tuleb ilmselt teha kliimamuutustega kohanemise 
teemaplaneering, et neid küsimusi kompleksselt lahendada. 

Planeeringu rakendamine võib sõltuda muude õigusaktide, näiteks keskkonnakaitse-, põllumajandus-, 
looduskaitse-, metsa-, kiriku- või rannakaitsealaste õigusaktide kohastest lubadest või eranditest. 
Detailplaneeringuga saab ainult erivolituste alusel anda lubasid, mis on vajalikud teiste õigusaktide alusel. Kui 
maaomanik soovib taristut välja ehitada kiiremini, kui on omavalitsus oma arengukavas kavandanud, võib 
omavalitsus sõlmida arendajaga vastava kokkuleppe (planeerimisseaduse peatükk 5a). 

Detailplaneeringu sätted on planeeringuga hõlmatud kinnistute omanikele ja kasutajatele siduvad. Siduv mõju 
tähendab, et planeeringu sätteid tuleb järgida ka edaspidi jaotamisel, ehitistes, istutamisel jne. Seevastu plaan 
ei avalda mõju seaduslikult olemasolevale hoonele ega kasutusele, mis võib seega jätkuda nagu varem, 
hoolimata detailplaneeringust. 

Kui mingit tegevust tuleb sundida, tuleb seda teha sundvõõrandamise teel, kui selle tingimused on täidetud. 

Detailplaneeringut ei saa ajaliselt piirata. Seda kohaldatakse seni, kuni seda muudetakse uue 
detailplaneeringuga või kuni see tunnistatakse kehtetuks, ilma paragrahvi 33 kohaselt erijuhtudel uut 
detailplaneeringut koostamata, kus omavalitsus võib otsustada: 

• tühistada linnapiirkonnas tehtud detailplaneering ja planeerimisotsused, kui ala viiakse tagasi 

maapiirkonda, 

• detailplaneeringud maapiirkonnas, kui ala planeerimine ei ole enam vajalik või 

• tühistada linnapiirkonnas või suvilapiirkonnas tehtud detailplaneering ja planeerimisotsused, kui alal 

toimuvad arengud ei võimalda enam lubade haldamist ilma planeerimisseaduse § 14 ja 19 

kohaldamata, säilitades piirkonna varasema piirkonnastaatuse (st linnapiirkond või suvilapiirkond). 

Detailplaneerimise kohustus tähendab, et omavalitsus peab enne suuri hoone või rajatise ehitustöid või olulist 
muutust hoonete ja alade kasutuses andma projekti tagajärgedele planeerimisalase hinnangu. Tuleb tagada 
ka huvitatud avalikkusele ja asjaomastele asutustele võimalus avaldada arvamust plaani sisu kohta ja vajadusel 
vastu olla. 

Detailplaneering ei tohi sisaldada otseseid sätteid etapijaotuse (ajalise järjestuse) kohta. Kui on soov määrata 
eraomandis alade jaoks etapijaotus, võib kasutada planeerimisseaduse paragrahvi 12 lõiget 2, mis annab 
KOVile õiguse keelduda kruntimisest ja ehitamisest, mis on vastuolus üldplaneeringu etapijaotusega. Sageli on 
siiski mõistlik lükata detailplaneerimine edasi kuniks kõnealuseid alasid hakatakse kasutama väljaehitamiseks. 

Vastavalt planeerimisseaduse paragrahvi 13 lõike 2 punktile 2 on omavalitsuse ülesanne koostada 
detailplaneering, kui see on vajalik üldplaneeringu elluviimise tagamiseks. 

Detailplaneeringute koostamise kohustus on kohalikul omavalitsustel, kuid  kui omavalitsus soovib, võib 
koostamise üle anda ka erakonsultantidele. Viimasel puhul valib planeeringu koostaja huvitatud isik ning tasub 
ka planeeringu koostamise kulu. Riik sekkub detailplaneerimisse väga vähe, regionaalsel tasandil üldse mitte, 
kuigi riik annab välja suuniseid nii üldisel tasandil kui ka soovitusi piirkonniti – eriti Kopenhaageni piirkonnas 
(Hovedstaden), kus on 1947. aastast aluseks Sõrmedeplaan (Fingerplan), aga ka mujal.  

Planeeringu algatamisele kulu aeg võib olla väga erinev ja sõltub sellest, kui hästi on soovitu kooskõlas 
kehtivate planeeringute ja arengudokumentidega.  Planeeringu enda koostamine võtab tüüpiliselt aega umbes 
ühe aasta. Suuremates omavalitsustes, eriti Kopenhaagenis võtab detailplaneeringu koostamine rohkem aega. 
Samuti on ajakulukam planeerimine kiire kasvuga piirkondades, kus omavalitsus on valivam. 

Planeeringu algatamisel ei pea tavapäraselt esitama väga põhjalikku lahendust ja kindlasti mitte 
valmislahendust. Kuid on olukordi kui keerulisemate otsuste puhul,  mis ei ole väga selgelt teiste 
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planeerimisdokumentide ja/või poliitiliste eesmärkidega kooskõlas, nõutakse põhjalikumat põhjendamist. 
Keskkonda sobivuse üle otsustatakse võimalikult varajases etapis, sest see on üks kesksemaid küsimusi. Iga 
planeering peab olema looduskaitse seisukohast tõendatult vastuvõetav. 

Detailplaneeringu koostajatele formaalseid pädevusnõudeid seatud ei ole, kuid omavalitsus võib keelduda 
ebaprofessionaalselt koostatud planeerimisettepaneku vastuvõtmisest. Varasematel aegadel olid planeerijad 
selle peale spetsialiseerunud arhitektid või insenerid, kuid nüüd võivad planeerijad olla väga erineva 
haridusliku ettevalmistusega, tihti tullakse sotsiaalerialadelt. On mitmeid õppekavasid, kursusi ja 
täiendkoolitust (nt strateegiline linnaplaneerimine), mida igaüks võib vastavalt  vajadusele valida. Planeerija 
hariduse mitmekesistumine tuleneb osaliselt sellest, et planeerimise olemus on  muutunud. Kui varasemalt 
otsustasid planeerijad ise enamjaolt planeeringu sisu üle ning poliitikud kinnitasid ettevalmistatud dokumente, 
siis nüüd soovivad nii poliitikud, arendajad, elanikud, erinevad organisatsioonid kui ka avalikkus panustada 
aktiivselt planeeringulahenduse kujundamisesse. Planeerija tähtsaks oskuseks on tõusnud suhtlemisoskus hea 
ruumilise taju kõrvale. 

Planeeringu kehtestamisega ei saa tavapäraselt kaasneda mingit hüvitamise nõuet – seda juhtub vaid 
olukorras, kui edasine kasutamine muutub tõesti võimatuks, kuid omaniku olukorra halvendamine iseenesest 
ei ole hüvitamise vääriline. Eriti raskeid otsuseid ehitiste kohta, mida ükski omavalitsus endale ei taha, langetab 
riik ja määrab asukoha nt ohtlike jäätmete hoidlale. Samamoodi on nt tuulikutega – naabrid võivad protestida, 
kuid omavalitsus või riik langetab ikkagi otsuse nagu ta seda õigeks peab ja õigus hüvitisele on pigem erandlik 
(kuigi nt maismaa tuulikutega seonduva hüvitamine on reguleeritud).
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LISA 6. KOKKUVÕTE ANALÜÜSITUD DETAILPLANEERINGUTEST 
Töö käigus analüüsiti 31 detailplaneeringut. Detailplaneeringute analüüsi tulemused on lisatud eraldiseisvate failidena aruandele. Analüüsimisel kasutati 
ühtlustatud ülesehitust teemade kaupa, mille kohta ekspert andis oma hinnangu. Kokkuvõte analüüsitud detailplaneeringutest on esitatud alljärgnevas 
tabelis. 

DP nimetus 
Analüüsitud kvaliteedid, mida on 

võimalik kasutada eeskujulike 
näidetena 

Kommentaar (lühikirjeldus, mis osas on tegemist esile tõstmist 
vääriva näitega) 

1. Alutaguse valla Estonia 
pumphüdroelektrijaama 
detailplaneering 

Planeeringuga antav õigus Rajatise suurim lubatud kõrgus on antud alternatiivsena. 
Kõrgema, kui 45 m ehitise realiseerumine on õimalik üksnes juhul, 
kui riigikaitseliste objektide töövõime tagamiseks rakendatakse 
kompensatsioonimeetmeid. Alustarindi realiseeritav kõrgus 
selgitatakse välja järgnevate loamenetluste ja projekteerimise 
käigus ning tihedas koostöös Kaitseministeeriumiga. 
Oluline on, et planeering ei pane tänase päeva teadmiste põhjal 
pikaajaliselt kestvat tulevikutööd lukku. 

Elluviimine Detailplaneeringuga kehtestatakse maksimaalne võimalik 
ehitusõigus. Tegelikult realiseeritav ehitusõigus täpsustatakse 
PHEJ projekteerimise käigus, lähtudes läbiviidavate uuringute ja 
mõjuhindamise tulemustest ning ametiasutuste seisukohtadest. 
Oluline on, et planeering ei pane tänase päeva teadmiste põhjal 
pikaajaliselt kestvat tulevikutööd lukku. 

2. Imavere vallas Imavere külas 
Kadastiku tee 8, Mahe, Tahe, 
Tõrrepõhja ja Tõrrepõhja tee 
katastriüksuste detailplaneering  

Tootmismaa planeerimise suured 
võimalused 

Esitatud on suur hoonestusala, mille sisse võib ehitada lähtuvalt 
ka muudest kitsendustest (tuleohutus, sanitaarkaitseala jms). 
Sellist üldise või kõrgemal lennutasandil lendamise 
detailplaneerimise võimalikkust peaks tutvustama ka 
kooskõlastatavatele asutustele, kes sageli soovivad näha, kuhu 
tulevad hooned ja ei saa aru suurema üldistusastmega 
planeerimisest. Selline planeering on v võimaldanud arendajal 
oma tegevust laiendada suhteliselt lihtsalt. 

Piirkonna analüüs Hea struktureeritud lähipiirkonna tekstiline analüüs. 

3. Magasini tn 29 kinnistu ja lähiala 
detailplaneering (Tallinn) 

Hea planeeringulahendus (saadud küll 
arhitektuurivõistlusega) 

Hooned ja autode parkimine on paigutatud perimeetrile, mis 
võimaldab suure tükeldamata haljasala moodustamist hoovi. 
Samuti on säilitatud endise haiglahoone pigiseinad jäetud 
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DP nimetus 
Analüüsitud kvaliteedid, mida on 

võimalik kasutada eeskujulike 
näidetena 

Kommentaar (lühikirjeldus, mis osas on tegemist esile tõstmist 
vääriva näitega) 

avanema haljasalade poole ja autoparkimine on viidud hoone otsa 
juurde. 

Hoonete sobiv, väärtuslikku endist 
haiglahoonet arvestav kõrgus 

Magasini tänava ääres on uued hooned tunduvalt madalamad kui 
endine haigla ja mujal vähemalt korruse võrra madalamad 
(tulenevalt muinsuskaitse eritingimuste nõudest). 

Hävitatud juudi kalmistu on ette nähtud 
taastada endist kasutust arvestava 
haljasalana 

Endise kalmistu haljastamisel tuleb arvestada alal paiknenud ja 
paiknevate haudadega. 

4. Mahlamäe tn 7 maaüksuse 
detailplaneering (Rapla linn) 

Olemasoleva linnakeskkonna 
tihendamine sarnase kõrguse ja 
ehitisealuse pindalaga hoonega 

Olemasolevate ressursside parem ärakasutamine, kuid hoone 
vormil ja asukohal tundub olevat ka paremaid lahendusi. 

5. Narva mnt 90//92//94 kinnistu 
detailplaneering (Tallinn) 

On ette nähtud säilitada ja tagada 
väljakujunenud jalakäijate läbipääs 
Narva maanteelt Kadrioru parki 

Eramaal asuva avalikult kasutatava läbipääsu säilitamine ning 
sellele ametliku servituudi seadmise ettepanek 

Ehitatud uushoone ei ole liiga kõrge, 
kuid on pika monotoonse fassaadiga ja 
varjab ajaloolise väärtusliku villa 
fassaadi avalikust ruumist 

Ei saa öelda, et seda saaks eeskujuks tuua. 

6. Võidujooksu tn 12/Pae tn 7a kinnistu 
ja lähiala detailplaneering (Tallinn) 

Linnakeskkonna tihendamine ning 
ressursside parem ärakasutamine 
suuresti väljakujunenud piirkonnas 

Tihendamine võimaldab olemasolevaid ressurssi efektiivsemalt 
kasutada, kuid planeeritud elukeskkond on üldiselt 
ebaõnnestunud 

7. Rapla keskosa detailplaneering Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted Läbi arhitektuurivõistluse on tulnud ala detailse lahendamise 
tingimused. Ehitusõiguse andmisel ja arhitektuursete tingimuste 

määramisel on määratud küllalt detailsed tingimused 
Kasutajasõbralikkus, avalik ruum 

Planeeringuga antav õigus 

Ligipääsetavus Ligipääsetavust ei ole planeeringus kuidagi mainitud, kuid 
projekteeritud lahendus tagab hea ligipääsetavuse. 

Loodus- jms väärtused Olemasolevaid väärtuslikke puid on käsitletud küllalt detailselt. 

Maakasutus – segakasutus Linnakeskusele iseloomulikult on planeeritud kokku erinevaid 
funktsioone – E-Ä-Ü. 

Kuritegevuse ennetamise riskide 
maandamine 

Planeeritud keskusala on kahel pool peatänavat, kogunemisala ei 
ole suunatud kuhugi tupikusse, alal on 24/7 tegevused, ala on 
akendest jälgitav. 
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DP nimetus 
Analüüsitud kvaliteedid, mida on 

võimalik kasutada eeskujulike 
näidetena 

Kommentaar (lühikirjeldus, mis osas on tegemist esile tõstmist 
vääriva näitega) 

8. Mario, Savimäe ja Motodepoo 
kinnistute maa-ala detailplaneering 
(Tartu vald) 

Kruntideks jagamisel on arvestatud 
looduslikke olusid 

Arvestatud olemasolevat olukorda 

Seletuskirjas on toodud mullastiku 
analüüs 

Põllumajandusmaast tööstusmaa tegemisel ja liigniiskuse tõttu on 
see vajalik. 

Lubatud kruntide liitmine Teeb lahenduse paindlikumaks. (Võimalust ei ole siiani kasutatud.) 

9. Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja 
Soo tänavate vahelise kvartali 
detailplaneering  

Koostatud on planeeringuala 
parkimiskorralduse analüüs 

Olukorra kaardistamine loob eeldused argumenteeritud 
lahenduse leidmiseks  

Planeering on koostaud eesmärgiga 
luua hea elukeskkond, ehitusõigust ei 
määrata 

Lahendus eeldab kogukonna vahelist kokkulepet korterelamute 
vahelise ruumi kasutamises ja jagamises, mis ei lähtu 
krundipiiridest ega omandist 

KOVi panus Ei jääda lootma üksnes elanike tegutsemisele vaid antakse 
omapoolne panus, et asjad paremuse suunas liikuma hakkaksid – 
asjaajamine ja suhtlus, kogukonnaga kokkulepete sõlmimine, 
teede väljaehitamise kohustuse võtmine  

10. Ülemiste ühisterminali 
detailplaneering (Tallinn) 

Erinevate ühistranspordiliikide 
ühendamine 

Loob eeldused mugavaks vahetuseks laiarööpmelise raudtee, 
Euroopa laiusega raudtee, kaugbussiliikluse, lennuliikluse ja 
linnaliinide vahel. (Asub aga kesklinnast ja teenuskeskustest 
kaugel autoliiklusega ülekoormatud piirkonnas ning on halvasti 
ühendatud linnalisse ühistranspordivõrku, mistõttu on Tallinna 
elanike ja külastajate jaoks ebaõnnestunud asukoht.) 

11. Suursoo küla Ingamäe kinnistu ja 
lähiala detailplaneering (Rae vald)  

analüüsimeeskond ei oska häid näiteid 
tuua 

  

12. Junga, Madruse, Pootsmani, 
Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate 
piirkonna (endise Maseko 
territooriumi) detailplaneering 
(Pärnu linn)  

Kasutajasõbralik avalik ruum jõe ääres Pärnu jõe kaldaala kasutusele võtmine ja avalikku kasutusse 
määramine. 

Ligipääsetavus erinevatele 
kasutajagruppidele ja liikumisviisidele 

Loodud head eeldused olemasoleva ühendamiseks ümbritsevaga 
ja ka ala arendamiseks 

13. Karoli luhale juurdepääsutee ja 
kanalist ülepääsuks vajaliku silla 
detailplaneering (Alutaguse vald) 

Avaliku tee kavandamine  Avaliku tee rajamine, servituudi kokkulepete sõlmimine tagamaks 
igaühe juurdepääsu looduslikule lammi alale.  
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DP nimetus 
Analüüsitud kvaliteedid, mida on 

võimalik kasutada eeskujulike 
näidetena 

Kommentaar (lühikirjeldus, mis osas on tegemist esile tõstmist 
vääriva näitega) 

14. Tuulenurga tn 1 kinnistu 
detailplaneering (Tallinn- Levadia 
jalgpalliväljak)  

analüüsimeeskond ei oska häid näiteid 
tuua 

  

15. Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 
16 ja Nurmenuku tänava T1 
kinnistute maa-ala detailplaneering 
(Pärnu linn)  

Kruntide moodustamine  Arvestades asukohta ja varem kujunenud olukorda on kruntide 
moodustamisel loodud eeldused erinevate vajaduste ja 
võimaluste realiseerimiseks 

Vertikaalplaneerimine Oluline, kuna piirkonnas on kõrge pinnaveetase  

Alternatiivsed küttelahendused Arvestatud on kruntide suurusi ja sellest tulenevaid võimalusi 

16. Tiigi kinnistu ja selle lähiala 
detailplaneering (Põltsamaa 
hooldekodu)  

Sobivaima asukoha valiku välja 
selgitamine eraldi tööna enne 
detailplaneeringu algatamist 

Annab argumenteeritud põhjendused, miks osutus valituks 
planeeritav asukoht 

17. Põltsamaa linnas Kuuse tn 19 ja selle 
lähiala detailplaneering (lasteaed)  

Põltsamaa lasteaia võimalike 
asukohtade ruumiline analüüs 

Hinnati asukohtade paiknevust, teenuse mugavamat 
kättesaadavust ja sidusust linnastruktuuri.  

18. Teaduse tn 11 kinnistu 
detailplaneering (Saku)  

Detailplaneeringuga määratud ranged 
arhitektuursed piirangud 

Lõpptulemusena täitsid aastaid hiljem oma eesmärki 

19. Väike-Maarja vallas Ao külas asuva 
Teramäe katastriüksuse maa-ala 
detailplaneering 

Planeeringu koostamise eesmärke 
tutvustav arutelu 

Võimaluse soovitud tegevusi tutvustada ja välja selgitada asjast 
huvitatute meelsus 

Koostatud KSH eelhinnang ja täiendav 
eksperthinnang 

Põhjalikud uuringud aitavad leida õigeid lahendusi. 

20. Valga linna ajaloolise Vabaduse tn 
13 koolihoone ja E. Enno tn 15 
spordihoone detailplaneering 

Arhitektuurivõistluse ideekavand „ÜKS 
JA ÜKS“ 

Hea näide kus on leitud piirkonda väärtustav suurepärane 
lahendus 

21. Põhja puiestee ning Tüve, Lääne ja 
Ladva tänavate vahelisele ala 
detailplaneering (Tartu linn) 

Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne ja 
kõrgetasemeline. Kogu planeeringuala arhitektuurne lahendus 
tuleb koostada terviklikult. Arutleda võib, kas sellisel tasemel 
planeering on liiga vaba oma tingimuste poolest ja seega halb või 
vastupidi, tulenevalt terviklahenduse koostamise kohustusest on 
jäetud arhitektile hilisemas staadiumis suurem loominguvabadus, 
kuid kogu kvartalit tervikuna lahendades tagab ta hilisemas 
staadiumis ühtse terviku. Näitlik hoonete ja haljasala paiknemine 
võimaldab rajada päikesele avatud suurema tervikhaljasala. 

Planeeringuga antav õigus 
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DP nimetus 
Analüüsitud kvaliteedid, mida on 

võimalik kasutada eeskujulike 
näidetena 

Kommentaar (lühikirjeldus, mis osas on tegemist esile tõstmist 
vääriva näitega) 

Kliimamuutuste leevendamine ja 
nendega kohanemine 

Nii haljastuse kui tehnovõrkude peatükis on käsitletud säästvat 
sademeveekäitlust. Lisaks on määratud nõue, et parklatesse on 
soovitatav istutada laiuva võraga puud, mis suureks kasvades 
annavad autodele varju. 

Ligipääsetavus Ligipääsetavuse puhul pole heureka-lahendust, kuid on mitmed 
projekteerimiseks elementaarsed tingimused planeeringusse sisse 
kirjutatud (ju vajab seda meie tänane tänava kujundajate 
seltskond) 

Loodus- jms väärtused, planeeringuga 
antav õigus 

Haljastuse lahendus on tavapärane, äramärkimist väärib reeglite 
seadmine edasiseks arhitekti vaba loomelennu projekteerimiseks 
ja puu võrade käsitlus. 

Kuritegevuse ennetamise riskide 
maandamine 

Ühine avatud puhke- ja haljasala ning seda ümbritsev parkla on 
kavandatud ala keskele, sellele on tagatud hea vaade kõigust 
planeeritud ümbritsevatest hoonetest. 

22. Tartu valla lõunaosa (II etapid) 
detailplaneering 

Maakasutus Planeeritud on suhteliselt palju segaotstarbelist maakasutust 
võimaldades samal krundil erinevaid funktsioone. 

Miljöö- ja kultuuriväärtused Planeeringulahenduse kavandamisel on lähtutud nii ERMi 
peahoonest. Samuti on määratud säilitatavaks nii kapaniirid kui 
lennu- ja ruleerimisrada. 

Kasutajasõbralikkus, avalik ruum Tingimused on seatud ERMi peahoonest lähtuvale teljele ja selle 
servadele. Avalikul tänavamaal on tänava projekteerimise 
põhimõtted, et tekkiks huvitav tänavaruum. Kõigile kruntidele on 
määratud haljasala nõue. Kirjeldatud on eri liiklejagruppide 
omavahelise ristumise nõudeid. 

Kliimamuutuste leevendamine Sademeveekäitlusel on arvestatud, et valgalalt ei väljuks rohkem 
sademevett, kui enne alale kõvakatete ehitamist. Parklatel on 
haljastusega liigendamise nõue ning kõigil kruntidel on haljastuse 
nõue. Soovituslik ekstensiivse katusehaljastuse nõue. 

Ligipääsetavus Kõigile liiklejagruppidele on kavandatud teed, sh on võimaldatud 
ühistranspordiliinide tegemist. Detailselt on käsitletud ristumisi – 
see on kirjeldatud küll jalgratturi vaatenurgast, kuid see tagab ka 
lapsevankri või ratastooliliiklejale mugavuse.  
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DP nimetus 
Analüüsitud kvaliteedid, mida on 

võimalik kasutada eeskujulike 
näidetena 

Kommentaar (lühikirjeldus, mis osas on tegemist esile tõstmist 
vääriva näitega) 

23. Tallinna Kalasadama ümbruse 
detailplaneering 

Maakasutus Planeeritud on erinevat maakasutust, domineeriv on siiski elamine. 
Osadele elamumaadele on seatud ärimaa kõrvaltingimus.  

Kvaliteetne ruum, avalik ruum Seatud on arhitektuurivõistluse nõuded. On kavandatud 
promenaad ja selle on seatud võistluse nõue. Ehitusõigus ja 
arhitektuursete tingimuste osas detailne krundipõhine 
lähenemine, mis südalinnalikust asukohast lähtuvalt on 
põhjendatud; samas ei ole tehtud päris eelprojekti asendiplaanilist 
lahendust. 

Piirkonna analüüs ja vastavus ÜP-le Võib arutleda kas ptk 3.2 esitatud vastavus ÜP-le on hea näide või 
mitte. Selles suhtes on näide väga hea, et seos ÜP-ga ja vastavus 
sellele on välja toodud. Küsimus on, et kas alati peab seda välja 
tooma? Jah korral, kuhu me tõmbame piiri – kas kirjutame ka, et 
vesi voolab mäest alla, kuna raskusjõud soosib seda. Siinkirjutaja 
arvates ei peaks üles lugema kõiki asjaolusid, millele koostatav 
planeering vastab. Kui sellist analüüsi peab tegema, siis on näide 
väga hea. 

Samuti on hea näide ehituskeeluvööndi (EKV) vähendamise 
põhjendamine. Siin võib küll arutada, kas seadusandja pole 
arvestanud, et linnades puuduvad looduslikud kooslused ja LKS-i 
kaitseülesanne pole teostatav ning kas võrse kohtlemise 
põhimõttest lähtuvalt peaks seda sarnastel aladel kõikjal muutma… 
Aga käsitluse näide on olemas.  

24. Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala 
detailplaneering (Tallinn) 

Mitmeotstarbelise ja arhitektuurilt 
mitmekesise linnarajooni lahendus – 
hea avaliku ruumi põhimõtte 
rakendamine 

Elamute, äridega, ühiskondlike hoonetega ja avaliku 
majadevahelise ruumiga lahendus peaks võimaldama sotsiaalselt 
mitmekesise ning aktiivse keskkonna tekkimise. Kesklinna lähedale 
sobiv kõrge hoonestustihedus. 

Tagatud kallasraja kasutamise 
järjepidevus 

Linna rannajoone avamine avalikkusele – avalikkusele avatuks on 
kavandatud peaaegu kogu mereäärne ala. 

Mitmeotstarbeline hoonestus on 
turvalisuse aspektist oluline, sest nii on 
tagatud inimeste kohalolek ja kontroll 
avaliku ruumi üle ööpäevaringselt 

Sotsiaalne kontroll ruumi üle. Mere äärde on kavandatud 
poolavalikke hooneid – valukoda, sadamahoone jms, mida saavad 
külastada ka teised peale omanike ja nende vahetute külaliste. 
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DP nimetus 
Analüüsitud kvaliteedid, mida on 

võimalik kasutada eeskujulike 
näidetena 

Kommentaar (lühikirjeldus, mis osas on tegemist esile tõstmist 
vääriva näitega) 

Säästlik linnaruumi kasutamine, 
parkimiseks võimalikult väikese ruumi 
kulutamine 

Parkimine on kavandatud valdavalt maa-alusena. Parklate 
otstarbeka kasutamise huvides on elu- ja töökohad soodne 
planeerida lähestikku, sest erineva kasutusrežiimi tõttu võimalik 
parkimiskohtade ristkasutamine vähendab kokkuvõttes 
parkimiskohtade vajadust. 

Olemasoleva linnaruumiga arvestamine 
uue hoonestuse kavandamisel 

Kultuuriväärtuslikud (tööstus)hooned on ette nähtud säilitada ja 
lõimida sobivalt uude keskkonda. Tööstuse tänava äärne hoonestus 
arvestab olemasoleva ehitusjoonega ning Tööstuse tänavale 
iseloomuliku pideva hoonefrondiga. Kalaranna tänavast põhja 
poole jääv ärihoonete kompleks töötab ühtlasi ka puhvertsoonina 
elava liiklusega tänava ja elamuala vahel. 

Läbimõeldud mahuline lahendus tagab 
hea elukeskkonna nii ala elanikele kui ka 
külalistele 

Planeeringuala keskossa planeeritud siseõuega kvartalid annavad 
võimaluse elada ühest küljest mere ääres ja eralduda tänu 
siseõuedele linnakärast. Laevakujulised hooned planeeringuala 
põhjaosas on sujuvaks üleminekuks merekeskkonnale ja tagavad 
head vaated ka keskossa paigutatud siseõuega kvartalitest. Hooned 
on seetõttu planeeritud suure intervalliga ja annavad ühtlasi ka 
piisavalt ruumi liigendada hoonete vaheline ala kergliiklusteede, 
haljasalade ja mänguväljakutega. Hooned on astmelised ja omavad 
ulatuslikke terasse ja rõdusid erinevatel korrustel. 

Kergliiklusele heade tingimuste 
määramine 

Jalakäijad saavad alal liigelda vabalt nii piki mere äärt kui ka 
Kalamaja kalmistupargi ja mere vahelisel alal. Planeeritaval alal on 
mitmeid väiksemaid väljakuid ja platse. Sõiduteede planeerimisel 
on kasutatud aeglustatud liiklemise võtteid (künnised, kurvid jms) 
ning esikohal on jalakäijad ja jalgratturid. Autode parkimine on 
lahendatud valdavalt maa all. Samas on puudu jalgrattateed. 

Heas mahus haljastuse ja kõrghaljastuse 
määramine 

Mereäärse promenaadi ühendamine kalmistupargiga jalakäijatele 
mõeldud laia kõrg- ja madalhaljastusega liigendatud 
ühenduskoridori abil. Haljastust on ette nähtud ka tänavate äärde. 
Planeeringualale kavandatud püsivalt maapinnaga ühendatud 
haljastuse protsent on u 20%. 

Läbimõeldud kohavalik lasteaiale Lasteaia planeerimisel ja asukohavalikul on lähtutud: kaitstus 
meretuulte eest, soodne paigutus ilmakaarte suhtes (kogu lasteaia 
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DP nimetus 
Analüüsitud kvaliteedid, mida on 

võimalik kasutada eeskujulike 
näidetena 

Kommentaar (lühikirjeldus, mis osas on tegemist esile tõstmist 
vääriva näitega) 

territooriumile langeb lõunapäike), paiknemine ulatusliku haljasala 
vahetus läheduses, hea juurdepääs Tööstuse tänavalt, võimalik 
välja ehitada ja funktsioneerida sõltumata planeeringuala 
ülejäänud arengust. 

25. Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu 
detailplaneering 

Parkmetsa serva koolieelse lasteasutuse 
kavandamine 

Kuigi planeeritaval krundil suurem osa kõrghaljastust hävitatakse, 
jääb ala piirnema kaitsealuse metsapargiga, mis omakorda tõstab 
esile loodusväärtused ja annab lasteaia krundile uue väärtuse. 

Kavandatud on liginullenergiahoone Planeeringus on käsitletud erinevaid võimalusi selle saavutamiseks 

26. Järvepõllu ja Uusmaa tee 19 
kinnistute ning lähiala 
detailplaneering 

Mitmeotstarbelise ja arhitektuurilt 
mitmekesise elamurajooni lahendus. 

Alal on nii korterelamud ridaelamud kui üksikelamud, ärihoone ja 
avalik mänguväljak koos haljasalaga, mis peaks võimaldama 
sotsiaalselt mitmekesise ning jätkusuutliku keskkonna tekkimise. 

27. Pärnu keskranna laiendamise 
detailplaneering 

Pärnu rannaala visioonivõistlus Tegemist on nö planeeringuvõistluse läbiviimisega, välja valitud 
lahendusi on võimalik integreerida planeeringusse.  

Varane avalikkuse kaasamine  Läbi visioonivõistluse korraldamise on avalikkus olnud varakult 
kavandatavatest mõtetest ja ideedest teadlik. 

Olemasoleva olukorra põhjalik analüüs planeeringulahenduse koostamise alus (paraku kordub ka 
planeeringulahenduses, tekitades seal liigset müra) 

28. Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A 
kruntide detailplaneering 

Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted Planeeringuga on jõutud tasakaalustatud terviklahenduseni. 
Hoonestatav ala laiendatakse orgaaniliselt olemasolevatest 
elamualadest lähtudes, avalikku kasutusse määratav looduslikmaa 
moodustatakse kompaktse kõrgema puhkeväärtusega alast jm 

Avalik ruum ja kasutajasõbralikkus Kõrgema puhkeväärtusega ala määramine avalikku kasutusse, 
moodustab kogu planeeringualast 60% ja on kokkulepe, et see 
antakse tasuta kohalikule omavalitsusele üle. 

Loodusväärtuste tähtsus Kuna alal asuvad looduskaitselised objektid on planeeringu 
lahenduse väljatöötamisel tulnud arvestada neist tulenevate 
piirangute ja tingimustega. 

Ligipääsetavus erinevatele 
liikumisviisidele 

Tagatud on erinevate kasutajate gruppide ligipääsetavus 
erinevatest suundadest.  

29. Kitsas tn 5 krundi detailplaneering  Kvaliteetse ruumi põhimõtted, kultuuri 
ja miljööväärtused 

Uushoonestuse sobitamine Tartu vanalinna aktiivselt kasutatava 
jalakäijate kiire kõrvale. 

Põlispuude säilitamine Planeeritud lahendus arvestab vajadusega põlispuud säilitada. 
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DP nimetus 
Analüüsitud kvaliteedid, mida on 

võimalik kasutada eeskujulike 
näidetena 

Kommentaar (lühikirjeldus, mis osas on tegemist esile tõstmist 
vääriva näitega) 

30. Saku alevik, Tiigi tn 16 maaüksuse 
osal ja lähiala detailplaneering  

Pikaajaline järjekindel planeerimine ja 
omavalitsuse kindel siht 

Ülemastme planeeringu kohase detailplaneeringu koostamine, 
planeeringu elluviimine. 

Kuritegevuse riskide maandamine Planeeringu koostamisel on sellele teemale mõeldud, kirjeldatud 
erinevatest kuritegevuse riskidest ja meetmetest. 

31. A. Haava 16 detailplaneering Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted Projekteerimise käigus hakati väärtustame olemasolevat 
haljastust, sellele pöörati rohkem tähelepanu detailsema analüüsi 
näol ja hoonestus kavandati selle alusel ümber. 
II etapi lahendusega väärtustati kesklinnalikku maad ja tehti 
naabritele vastuvõetavas mahus pinna suurenemine. 
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LISA 7. ANALÜÜSITUD DETAILPLANEERINGUD 

ANALÜÜSITUD EESTI DETAILPLANEERINGUD 

ALUTAGUSE VALLA ESTONIA PUMPHÜDROELEKTRIJAAMA DETAILPLANEERING 

KOKKUVÕTE 

ANALÜÜSITUD 
KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA 

EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA 
NÄITEGA) 

1. Planeeringuga antav 
õigus 

Rajatise suurim lubatud kõrgus on antud alternatiivsena. Kõrgema, kui 45 m ehitise 
realiseerumine on võimalik üksnes juhul, kui riigikaitseliste objektide töövõime 
tagamiseks rakendatakse kompensatsioonimeetmeid. Alustarindi realiseeritav kõrgus 
selgitatakse välja järgnevate loamenetluste ja projekteerimise käigus ning tihedas 
koostöös Kaitseministeeriumiga. 

Oluline on, et planeering ei pane tänase päeva teadmiste põhjal pikaajaliselt kestvat 
tulevikutööd lukku. 

2. Elluviimine Detailplaneeringuga kehtestatakse maksimaalne võimalik ehitusõigus. Tegelikult 
realiseeritav ehitusõigus täpsustatakse PHEJ projekteerimise käigus, lähtudes 
läbiviidavate uuringute ja mõjuhindamise tulemustest ning ametiasutuste 
seisukohtadest. 

Oluline on, et planeering ei pane tänase päeva teadmiste põhjal pikaajaliselt kestvat 
tulevikutööd lukku. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on leida kõige optimaalsemad tingimused PHEJ rajamiseks 
elektritootmise ja eesti elektrisüsteemi tasakaalustamise eesmärgil, kasutades ära suurtööstuse ja 
kaevandamise tagajärjel tekkinud tehiskeskkonda - Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt 
aheraine-puistanguga kaetud ala ning maa-aluseid kaeveõõnsusi. Maapealse alustarindi ehitusmaterjalina 
kavandatakse kasutada teiste võimalike ehitusmaterjalide asemel põlevkivi kaevandamise käigus tekkivat 
aherainet (kaevandusjäätmete taaskasutus). Lisaks planeeritavale PHEJ-le annab võimaluse taastuvenergia 
osakaalu suurendamiseks ka PHEJ maapealse alustarindi lõunanõlva kavandamine selliselt, et sinna on 
võimalik rajada päikesepark. 

Detailplaneeringuga määratakse PHEJ rajamiseks vajaliku krundi piir ja selle kasutamise sihtotstarve, krundi 
ehitusõigus, planeeritava rajatise toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning 
avalikule teele juurdepääsutee võimalik asukoht ja tuvastatakse servituutide seadmise vajadus. 

Estonia PHEJ koosneb maapealsest ning maa-alusest osast ja neid ühendavatest rajatistest. PHEJ koguvõimsus 
on kuni 50 MW, sh reservuaaride (nii maapealse kui ka maa-aluse reservuaari) kasulik maht kuni 500 000 m3. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST 

Detailplaneering muudab osaliselt kehtivat Mäetaguse valla üldplaneeringut2, mille kohaselt on 
planeeringualal üleriigilise tähtsusega Estonia põlevkivimaardla ning ei ole arvestatud elektrijaama rajamise 
võimalusega. 

Detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada koostamisel oleva Alutaguse valla ldplaneeringuga3, milles on 
omakorda arvestatud võimalusega pump-hüdroelektrijaama kavandamiseks Estonia kaevanduse alale ning 
viidatud koostatavale detailplaneeringule ja mõjude hindamise läbiviimisele. 
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LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Ümberringi on kaevandusmaastik – pole linnaehituslikke seoseid. Planeeringuala ja selle lähiümbrus on 
hajaasustatud. Lähimad külad on Uhe, Atsalama, Ohakvere ja Ongassaare. Suurem asula – Mäetaguse alevik, 
jääb alast loodesse, linnulennult ca 4 km kaugusele. Lähim elamu (Simumäe katastriüksus) paikneb 
planeeritavast alast edela suunas, linnulennult ca 1,2 km kaugusel. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Krundi ehitusõigus sisaldab nii maapealset kui maa-alust osa. Rajatise suurim lubatud kõrgus on antud 
alternatiivsena. Kõrgema, kui 45 m ehitise realiseerumine on võimalik üksnes juhul, kui riigikaitseliste 
objektide töövõime tagamiseks rakendatakse kompensatsioonimeetmeid. Alustarindi realiseeritav kõrgus 
selgitatakse välja järgnevate loamenetluste ja projekteerimise käigus ning tihedas koostöös 
Kaitseministeeriumiga. Oluline on, et planeering ei pane tänase päeva teadmiste põhjal pikaajaliselt kestvat 
tulevikutööd lukku. Lähtudes ala asukohast ja kontaktvööndist ei oma rajatise kõrgus mõju naabruskonnale 
ning kui riigi kaitsevõime paraneb tänu uutes asukohtades paiknevatele uutele radaritele või muudele 
lahendustele, siis võimaldab planeering ka suuremat ehitist. Väga hea näide planeerimise strateegilise vaate 
olemuslikkusest. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Arhitektuursed nõuded puuduvad, ehituslikud nõuete puhul on tänu KSH-le määratud edasiseks 
projekteerimiseks tähelepanu vajav. Analüüsi autori arvates oleks võinud ka maastiku kavandamiseks midagi 
ägedat sätestada – ka ptk 3.4. ütleb, et aherainemäed kujunevad maastikus olulisteks maamärkideks ja 
vaatekohtadeks. Kui on võimalik, et tuleb 100 m kõrgune maamärk, siis arvestades selle nähtavust, võiks 
sellega kaasneda ka maastikuarhitektuurne kontseptsioon.  

TEHNILINE TARISTU 

Käsitletud, juurdepääs tagatud, pole eriti asjakohane teema antud juhul. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Käsitletud, juurdepääs tagatud, pole eriti asjakohane teema antud juhul. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Otseselt käsitletud pole, keskkonnatingimuste osa all on osaliselt, pole eriti asjakohane teema antud juhul. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Käsitletud küllalt põhjalikult, osalt tänu sellele, et läbi on viidud KSH. 

MUU OLULINE INFO 

- 

ELLUVIIMINE 

Käsitletud. Oluline on: Detailplaneeringuga kehtestatakse maksimaalne võimalik ehitusõigus. Tegelikult 
realiseeritav ehitusõigus täpsustatakse PHEJ projekteerimise käigus, lähtudes läbiviidavate uuringute ja 
mõjuhindamise tulemustest ning ametiasutuste seisukohtadest. Kõrgema kui 45 m alustarindi projekteerimine 
ja ehitamine on lubatud ainult siis, kui on rakendatud Kaitseministeeriumi kavandatud täiendavad meetmed, 
mis tagavad riigikaitseliste ehitiste töövõime. Üle 45 m kõrguse alustarindi projekteerimine ja ehitamine tuleb 
täiendavalt Kaitseministeeriumiga kooskõlastada. Oluline on, et planeering ei pane tänase päeva teadmiste 
põhjal pikaajaliselt kestvat tulevikutööd lukku. Lähtudes ala asukohast ja kontaktvööndist ei oma kõrgus ja 
tehnilised parameetrid mõju naabruskonnale ja ongi mõistlik selline üldisem detailplaneering, mille 
parameetrid täpsustuvad edasisel projekteerimisel. 
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IMAVERE VALLAS IMAVERE KÜLAS KADASTIKU TEE 8, MAHE, TAHE, TÕRREPÕHJA JA TÕRREPÕHJA 
TEE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING 

KOKKUVÕTE 

ANALÜÜSITUD 
KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA 

EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE TÕSTMIST 
VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Tootmismaa planeerimise 
suured võimalused 

Esitatud on suur hoonestusala, mille sisse võib ehitada lähtuvalt ka muudest 
kitsendustest (tuleohutus, sanitaarkaitseala jms). Sellist üldise või kõrgemal 
lennutasandil lendamise detailplaneerimise võimalikkust peaks tutvustama ka 
kooskõlastatavatele asutustele, kes sageli soovivad näha, kuhu tulevad hooned ja ei 
saa aru suurema üldistusastmega planeerimisest. Selline planeering on v võimaldanud 
arendajal oma tegevust laiendada suhteliselt lihtsalt. 

2. Piirkonna analüüs Hea struktureeritud lähipiirkonna tekstiline analüüs. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringualaks on Imavere külas asuvad Kadastiku tee 8, Mahe, Tahe, Tõrrepõhja ja Tõrrepõhja tee 
katastriüksused. Planeeringuala suurus on ca 13.9 ha. Planeeringuala piir on joonise paremaks loetavuseks 
nihutatud katastripiiridest lahku. 

Planeeringu koostamise peamiseks eesmärgiks vastavalt algatamise korraldusele on maa sihtotstarbe ja 
krundipiiride muutmine ning ehitusõiguse, heakorrastuse, haljastuse, tehnovõrkude, -rajatiste põhimõtete, 
servituutide vajaduste määramine. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneeringu koostamisel kuulub arvestamisele Imavere valla üldplaneering aastani 2015, mille kohaselt 
asub planeeringuala olemasoleva tootmismaa, perspektiivse tootmis- ja ärimaa ning haljasala ja parkmetsa 
alal.  

Detailplaneeringuga kavandatu on ülevama strateegilise planeerimisdokumendi põhimõtetega kooskõlas. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Tegu pole linnaehitusliku analüüsiga, vaid lähipiirkonna analüüsiga. Kirjeldus tekstis on hea struktuuriga. 
Mõiste linnaehituslik analüüs ongi alguse saanud linnalisest keskkonnast, kuid nagu ka antud töö näitab, siis 
vajalik on laiapõhjalisem kontaktvööndi analüüs. Puuduseks on, et kirjelduse juurde ei kuulu ühtegi pilti ega 
kaarti (NB! Järgnevates ptk-des on esitatud ÜP skeem).  

Planeeringuala paikneb Imavere küla lõunaosas, Paide linn asub planeeringualast loodesuunas ca 30 km 
kaugusel. Imavere küla on valla tõmbekeskuseks, kus asuvad nii vallavalitsus, põhikool, lasteaed, rahvamaja, 
raamatukogu, postkontor, päevakeskus, perearst, spordisaal, palliväljakud, kauplus, kõrts. 

Imavere külas toimiv eeskätt puidul põhinev ettevõtlus on üks valla ja Järvamaa majanduse arengu peamisi 
mootoreid. 

Planeeringuala jääb tööstuspiirkonda Imavere saeveski vahetusse lähedusse, kus asuvad tootmis- ja 
maatulundusmaa sihtotstarbelised maaüksused. Imavere saeveski on valla suurim tööstusettevõte ja 
tööandja. Saeveski territooriumil asuvad 1-2- korruselised tootmishooned. Saeveski alal kehtiva 
detailplaneeringu (Kadastiku 15, Kännu ja Kadastiku tee 1 katastriüksuste detailplaneering) kohaselt on 
planeeritud tootmismaa kruntide täisehituse protsent ca 13-34 ning lubatud on lamekatusega kuni 2-
korruselised hooned. 

Planeeringuala asub logistiliselt heas asukohas, kuna planeeringualaga külgnevatele teedele toimub 
juurdepääs Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia maanteelt, mis ristub TallinnTartu-Võru-Luhamaa maanteega. 
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Planeeringualal katastriüksuste liitmine ja neist ühtse kompleksse kaasaegase tootmisala moodustamine on 
antud piirkonnas sobilik ja lisandväärtust loov. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Krundile on määratu peaaegu kogu krunti haarav hoonestusala, mille sisse võib ehitada vastavalt 
ehitusõigusele. Tööstusmaa planeerimisel ja eriti just asula tööstusmaa piirkonnas on selline lahendus 
eeskujulik. Hoonestusala (krundi piiritletud osa, kuhu võib püstitada ehitusõigusega lubatud hooneid) 
piiritlemisel on lähtutud olemasolevast hoonestusest/rajatistest, planeeritud tegevuse iseloomust ja selle 
laiendusvõimalustest, olemasoleva säiliva puurkaevu sanitaarkaitsealast, juurdepääsude tagamisest, 
tuleohutuskujadest ning maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu alal olemasolevatest dreenidest piisavast 
vahekaugusest. Kuigi planeeringualale säilib juurdepääs ala kirdeküljelt, on hoonestusala planeeritud ka sinna, 
et oleks võimalik rajada ala tegevuse iseloomust tulenevaid hooneid. 

 

NB! Võiks olla ka hoonete suurim lubatud kõrgus, mitte võõrkeelse päritoluga maksimaalne. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Ainus määrang on arhitektuuri osas, et arhitektuur peab olema olemasolevasse keskkonda sobiv ning 
kaasaegne. Muud pole määratud. 

TEHNILINE TARISTU 

Traditsiooniline kirjeldus, ei mingit heurekat. Kõik vajalik on kaetud, ei mingit sademevee puhverdamist vms 
21. saj lähenemist. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Autoliikluse juurdepääsu ja parkimise lahendus, ei sõnagi jalakäijate või jalgratturite liiklusest. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Traditsiooniline lahendus, nii palju kui üldplaneeringust tulenevalt on vaja, ei mingit üle-keskpärase 
lähenemist. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Keskkonnatingimused on korrapärase struktuuri alusel esitatud. Üles on loetletud erinevad load ja tingimused 
õigusaktides ning, et mida oleks mõistlik teha. Samas pole eriti midagi uut või olulist kehtestatud/ määratud. 

MUU OLULINE INFO 

- 

ELLUVIIMINE 

Lühidalt on elluviimise osa käsitletud. 
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MAGASINI TN 29 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING (TALLINN) 

KOKKUVÕTE 

2008. aastal kehtestatud Magasini tn 29 kinnistu ja lähiala detailplaneering nägi ette elamu- ja ärimaa kruntide 
moodustamise, neile ehitusõiguse, juurdepääsu ja heakorra määramise säilitades ajaloolise villa koos 
kõrghaljastusega. Tegemist oli olemasoleva olukorra seadustamisega – nii Narva maantee äärne kui ka villa 
Mon Repos terrass olid ehitatud lubadele mittevastavalt. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA EESKUJULIKE 

NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE 
TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Hea planeeringulahendus (saadud 
küll arhitektuurivõistlusega). 

Hooned ja autode parkimine on paigutatud perimeetrile, mis võimaldab 
suure tükeldamata haljasala moodustamist hoovi. Samuti on säilitatud 
endise haiglahoone pigiseinad jäetud avanema haljasalade poole ja 
autoparkimine on viidud hoone otsa juurde. 

2. Hoonete sobiv, väärtuslikku endist 
haiglahoonet arvestav kõrgus. 

Magasini tänava ääres on uued hooned tunduvalt madalamad kui endine 
haigla ja mujal vähemalt korruse võrra madalamad (tulenevalt 
muinsuskaitse eritingimuste nõudest). 

3. Hävitatud juudi kalmistu on ette 
nähtud taastada endist kasutust 
arvestava haljasalana. 

Endise kalmistu haljastamisel tuleb arvestada alal paiknenud ja paiknevate 
haudadega. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on jagada Magasini tn 29 kinnistu kaheks elamumaa krundiks ja üheks üldmaa krundiks 
ning määrata elamumaadele ehitusõigus kuni 3-korruseliste mitme korteriga elamute ehitamiseks. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, sest üldplaneeringu kohaselt on planeeritava 
ala juhtfunktsiooniks ühiskondlike ja puhkeehitiste ala, mis on mõeldud põhiliselt hariduse, teaduse, 
tervishoiu, kultuuri või spordi jm asutustele ning samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega 
seonduvatele ettevõtetele, kuid planeeringuga kavandatakse elamumaad ja endise juudi kalmistu asukohas 
üldmaad. Detailplaneering on kooskõlas koostamisel olnud teemaplaneeringuga “Tallinna kesklinna 
miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine”. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Alale sobib elamuehitus, sest endine nakkushaigla on kasutusest väljas, ala on kesklinna läheduses koos hea 
teenuste kättesaadavusega ning alal on rohkelt haljastust ja vähe autoliiklust. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Hoonestusala on määratud vastavalt arhitektuurivõistluse võidutööle võrdlemisi piiratult. Näidatud on 
võimalikud hooned. Hoonestuse paigutamine perimeetrile koos autoparkimiskohtadega annab võimaluse 
kvartali keskele suure tükeldamata haljasala rajamiseks, mis jääb suurema osa majade lõuna- ja lääneküljele. 
Endise haiglahoone parkla on paigutatud maja otsa ja hoone lõunapoolne pikisein avaneb haljasalale. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Arhitektuurnõuded on määratud vastavalt arhitektuurivõistluse võidutööle. 

TEHNILINE TARISTU 

Piirkonnas olemas. 
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LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Veidi autokeskne lahendus – näidatud on autode parkimiskohad, aga rataste parkimiskohti ei ole, kuid autod 
on põhiliselt viidud maa alla ja suunatud äärealadele ning haljasala moodustab väga olulise osa kruntide 
pinnast. Nii et lahendus on siiski pigem kergliikluse sõbralik. Tõsi, maa-alust parklat ei ole rajatud. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Võimalikult palju puudest on detailplaneeringuga ette nähtud säilitada. Hoonete vahele moodustub suur ja 
tükeldamata haljasala. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Tegemist ei ole keskkonnaohtliku arendusega. 

MUU OLULINE INFO 

Tegemist on arhitektuurivõistluse võidutöö järgi koostatud planeeringuga. 

ELLUVIIMINE 

Planeeringuga kavandatust ei ole ellu viidud maa-aluse parkla ehitust, muus osas paistab olevat ellu viidud. 

 

MAHLAMÄE TN 7 MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING (RAPLA LINN) 

KOKKUVÕTE 

2020. aastal algatatud Mahlamäe tn 7 maaüksuse detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat 
detailplaneeringut ning anda krundile ehitusõigus kuni 5-korruselise korterelamu püstitamiseks seni 
planeeritud ärihoone asemel. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST 
ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Olemasoleva linnakeskkonna tihendamine 
sarnase kõrguse ja ehitisealuse pindalaga hoonega. 

Olemasolevate ressursside parem ärakasutamine, kuid hoone 
vormil ja asukohal tundub olevat ka paremaid lahendusi. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on tingimuste sätestamine uue viiekorruselise kortermaja püstitamiseks krundile. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneeringu lahendus järgib vallavolikogu hinnangul kortermaja püstitamisega üldplaneeringu 
põhilahendust ja olemasolevast juhtotstarbest erineva maakasutuse määramine ei sisalda endas 
üldplaneeringu muutmisettepanekut. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Alale sobib elamuehitus, sest piirkonnas on mitmeid teisi sama suuri elamuid, mis aga ei tähenda, et peab 
tingimata ehitama sama mittemidagiütleva maja. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Elamu hoonestusala on määratud krundi kirdekülge ühtse pika lamellina ning on ühe pikikülje poolt 
ümbritsetud naaberkrundi garaažide ja nende esise liiklusmaaga ning teise pikikülje poolt elamu enda suure 
parklaga. Selline paigutusviis ei tundu parim, sest elamu kummagi pikikülje aknad ei avane haljasalale. 
Kavandatud parkla on vaid vähem kui meetri kaugusel naaberkrundist ja seal asuvast haljasalast. 
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ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Mänguväljak on paigutatud tänava ja naaberkrundil asuvate garaažidega piirnevasse nurka elamu otsaseina 
lähedale, mis on ilmakaarte mõttes hea lahendus, kuid funktsionaalselt halb lahendus – mänguväljakul 
toimuvat on võimalik jälgida vaid väga vähestest akendest ning see on autoliiklusega koormatud piirkonnas. 
Parem hoone paigutus oleks olnud selle asetamine L-tähe kujuliselt või kahe mahuna krundi põhjakülge ning 
mänguväljaku asetamine hoone erinevate osade vahele. Autoparkla nagu ka rattaparkla võiks vähemalt osalist 
olla paigutatud hoone soklikorrusele või maa alla. 

TEHNILINE TARISTU 

Piirkonnas olemas. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Autokeskne lahendus – näidatud on autode parkimiskohad, aga rataste parkimiskohti ei ole. Autoparkla on 
krundil domineeriv ning asub nii kavandatava elamu kui ka naaberelamu akende all. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Kaks planeeringualal kasvavat keskmist kasvu mändi on ette nähtud säilitada ning piki Mahlamäe tänavat on 
kavas rajada allee krundi ulatuses. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Tegemist ei ole keskkonnaohtliku arendusega. 

MUU OLULINE INFO 

Planeering on koostamisel. 

ELLUVIIMINE 

Planeeringut ei ole ellu viidud. 

 

NARVA MNT 90//92//94 KINNISTU DETAILPLANEERING (TALLINN) 

KOKKUVÕTE 

2013. aastal koostatud Narva 90//92//94 ehk villa Mon Repos krundi ja lähiala detailplaneering nägi ette 
elamu- ja ärimaa kruntide moodustamise, neile ehitusõiguse, juurdepääsu ja heakorra määramise säilitades 
ajaloolise villa koos kõrghaljastusega. Tegemist oli olemasoleva olukorra seadustamisega – nii Narva maantee 
äärne kui ka villa Mon Repos terrass olid ehitatud lubadele mittevastavalt. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON 
TEGEMIST ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. On ette nähtud säilitada ja tagada väljakujunenud 
jalakäijate läbipääs 

Narva maanteelt Kadrioru parki. 

Eramaal asuva avalikult kasutatava läbipääsu 
säilitamine ning sellele ametliku servituudi seadmise 
ettepanek. 

2. Ehitatud uushoone ei ole liiga kõrge, kuid on pika 
monotoonse fassaadiga ja varjab ajaloolise väärtusliku villa 
fassaadi avalikust ruumist. 

Ei saa öelda, et seda saaks eeskujuks tuua. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on määrata kahele moodustatavale krundile elamu- ja ärimaa ehitusõigus. Hooned 
säilitada väljaehitatud suuruses. 
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ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Vastab kehtinud Tallinna üldplaneeringule ja teemaplaneeringule „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike 
hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutustingimuste määramine“. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Alale sobib nii elamuehitus (sest tegemist on suure haljastuse osakaaluga) ja äripinnad (sest Narva maantee 
on oluline tuiksoon). 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Hoonestusala hõlmab juba valmisehitatud mahtusid ja terrasse. Uusi hoonestusalasid ei ole näidatud. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Arhitektuurnõuded on määratud vastavalt projektidele. 

TEHNILINE TARISTU 

Säilib juba väljaehitatud taristu. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Autokeskne lahendus – näidatud on autode parkimiskohad, aga rataste parkimiskohti ei ole. 

Maja ees on näidatud olemasolevad bussipeatused. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Dendroloogia uuringuga määratud väärtuslik haljastus on detailplaneeringuga ette nähtud säilitada. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Tegemist ei ole keskkonnaohtliku arendusega. 

MUU OLULINE INFO 

Tegemist on juba väljaehitatud ehitiste seadustamisega. 

ELLUVIIMINE 

Planeering oli juba koostamise ajal valdavalt ellu viidud. 

 

VÕIDUJOOKSU TN 12/PAE TN 7A KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING (TALLINN) 

KOKKUVÕTE 

2009. aastal kehtestatud Võidujooksu tn 12/Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneering nägi ette Paepargi 
säilitamise ja korrastamise väiksemas mahus ning selle äärealadele uude korterelamute, kaubanduskeskuse ja 
spordihoone ehitamist. Kavandatud linnaruumi tihendamine on positiivne, kuid konkreetne elukeskkonna 
planeering on ebaõnnestunud autokeskne lahendus suurte asfaltplatside ja rangelt paigutatud hoonetega. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST 
ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Linnakeskkonna tihendamine ning ressursside 
parem ärakasutamine suuresti väljakujunenud 
piirkonnas. 

Tihendamine võimaldab olemasolevaid ressurssi 
efektiivsemalt kasutada, kuid planeeritud elukeskkond on 
üldiselt ebaõnnestunud. 
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DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on pargiala kujundamine, kruntideks jagamine ning ehitusõiguse määramine 3- 
korruselise büroo, 2- korruselise kaubanduskeskuse, kolme 3-korruselise korterelamu, üheteistkümne 5- 
korruselise korterelamu, viie 8-korruselise korterelamu ja kolme 15-korruselise korterelamu, 5-korruselise 
parkimismaja ning 2-korruselise spordi- ja pargiteenindushoone ehituseks ning kruntidele kasutustingimuste 
seadmine. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneering muudab osaliselt kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringulahenduses nähakse ala ida-, 
lõuna- ja lääneossa elamu- ja ärihoonete ehitus, kuid üldplaneeringu järgi on kogu ala juhtotstarve pargiala või 
looduslik haljasala ehk puhkeotstarbeline ala, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning alale võib ehitada 
ka väiksemaid spordi- või puhkeehitisi. Samuti ei ole detailplaneeringulahenduses täielikult kooskõlas Tallinna 
rohealade teemaplaneeringuga. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Alale sobib lisaks veekogu ümbruses üldmaa säilitamisele ka elamuehitus, sest ala on hästi ühendatud 
ühistranspordiga, autoteedega ja tehnovõrkudega. Sellega vähendatakse küll üldmaa suurust, kuid see 
vähendamine tundub olevat põhjendatud. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Hoonestusala on määratud äärmiselt kitsalt – majade asukoht on planeeringuga paigas ning sellest tulenevalt 
ka haljasalade ja parklate asukoht.  

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Arhitektuurse kontseptsiooni on välja töötatud AB Pluss OÜ. Elukeskkond majade vahel ei ole kõige 
õnnestunum, vaid korrapäraselt ja igavalt paigutatud korterelamute vahel domineerivad suured asfaltplatsid. 
Olukorda pehmendab Paepargi olemasolu, millega osa planeeritud elamuid piirneb, kuid mõned uued elamud 
on kummalisel kombel omaenda parklaga veekogust ära lõigatud. 

TEHNILINE TARISTU 

Piirkonnas olemas. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Autokeskne lahendus – näidatud on autode parkimiskohad (seejuures maapealsed, mitte hoonealused), aga 
rataste parkimiskohti ei ole, juurdepääsust alale räägitakse vaid kui autoga juurdepääsust. Autoparklad on kõik 
liigendamata, sh enam kui 50-kohalised parklad. Kõige ebaõnnestunum ja autokesksem on kirdenurgas olev 
kaubanduskeskuse ja kõrgemate, kuni 15-korruseliste kortermajade piirkond. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Veekogu kaldad ning säilitatavad haljasalad on ette nähtud korrastada ning teha juurdepääsetavaks 
puhkealaks. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Tegemist ei ole keskkonnaohtliku arendusega. 

MUU OLULINE INFO 

- 

ELLUVIIMINE 

Planeeringuga kavandatu on suures osas ellu viidud ja tulemus ei ole kõige õnnestunum elukeskkond. 
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RAPLA KESKOSA DETAILPLANEERING 

KOKKUVÕTE 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA EESKUJULIKE 

NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE 
TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted Läbi arhitektuurivõistluse on tulnud ala detailse lahendamise 
tingimused. Ehitusõiguse andmisel ja arhitektuursete tingimuste 
määramisel on määratud küllalt detailsed tingimused. 

2. kasutajasõbralikkus, avalik ruum 

3. planeeringuga antav õigus 

4. ligipääsetavus Ligipääsetavust ei ole planeeringus kuidagi mainitud, kuid 
projekteeritud lahendus tagab hea ligipääsetavuse. 

5. loodus- jms väärtused Olemasolevaid väärtuslikke puid on käsitletud küllalt detailselt. 

6. maakasutus – segakasutus Linnakeskusele iseloomulikult on planeeritud kokku erinevaid 
funktsioone – E-Ä-Ü. 

7. kuritegevuse ennetamise riskide 
maandamine 

Planeeritud keskusala on kahel pool peatänavat, kogunemisala ei ole 
suunatud kuhugi tupikusse, alal on 24/7 tegevused, ala on akendest 
jälgitav. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide hoonestusala ja 
ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha 
määramine ja ehitiste ehituslike tingimuste määramine. Lisaks on planeeringu koostamise eesmärgiks seada 
Rapla linna keskuse arhitektuurnõuded, määrata liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtted ning kujad. 
Kokkuvõtvalt on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks planeeringu-alale ruumilise terviklahenduse 
koostamine. Detailplaneering on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Rapla keskväljaku ja 
linnaruumi kohta korraldati 2015. aastal arhitektuurivõistlus, mille I koha võidutöö „Holly“ lahendus on 
käesoleva planeeringu koostamise aluseks. Võistlus toimus EV100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ 
raames. Lisaks on planeeringulahenduse koostamisel lähtutud olemasoleva olukorra analüüsist, 
kinnistuomanike soovidest, tellija poolt koostatud lähteülesandest ja teistest alusmaterjalidest. 
Detailplaneeringu eesmärgi osas kirjeldatakse eesmärki vähem kui hiljem planeerimisettepaneku peatükis – 
tundub, et esmalt on lähteülesande kohane kirjeldus ja hiljem sisuline kirjeldus. 

Kesklinna segahoonestusala või keskuse maa-ala otstarbed: ÜV/ÜL/EP/EK/ÄB/ÄK/ÄM/ÄV/LV/LT 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneering on kooskõlas valla üldplaneeringuga, mis on alale samuti näinud ette linnaväljaku tegemise. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Olemasoleva olukorra osas on esitatud muu hulgas linnaehituslik analüüs. Igal tegijal on oma metoodika 
(ülesehitus), kellel on analüüs olemasoleva olukorra all, kellel analüüsi peatükis, samas lähenetakse 
põhimõtteliselt sarnaselt. Analüüs on struktureeritud tegija põhimõtete kohaselt. Analüüs sisaldab ka 
maastikulist osa, mis süveneb puude liikideni. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Planeeritud hoonestusalad toetavad hoonetega ümbritsetud väljaku teket, osadele hoonestusaladele (mitte 
kõigile) on määratud kohustuslik ehitusjoon väljakupoolsesse külge. Ehitusõigus on määratud (ilmselt) 
võidutöö autorite poolt küllalt detailne. Ehitusõigus tavapärane, kuid lisandunud on väljaku toimimiseks 
vajalikke iseloomulikke tingimusi: hoone esimese korruse aknad peavad avanema vitriinakendega (st suured 
aknad) tänavatasapinnale (ida- ja lõunapoole); (eraldiseisvat hoonet ehitada ei ole lubatud, tegemist on 
Linnaväljak 2 krundilt üleulatuva varikatuse osaga); hoonestuse rajamisel tuleb järgida, et uus hoone oleks 
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vaadeldav pargi poolt ja pargipoolne fassaad oleks lahendatud esinduslikuna, hoone esimese korruse aknad 
peavad avanema vitriinakendega (st suured aknad) pargiala suunas (põhja); hoonestusala ulatuses on lubatud 
ehitada lahtine varikatus maksimaalse kõrgusega 6 m; varikatus rajada puidust või terasest, varikatuse alla 
võib paigaldada ajutisi kioskeid, mis on eraldiseisvad (ei tohi olla kokku ehitatud varikatusega), varikatus peab 
olema osaliselt valgust läbilaskev; hoone fassaad tuleb väljaku poolses osas valgustada; planeeritud uuest 
hoonest kujuneb linnaruumiliselt oluline dominant, kuna paikneb väljaku otsas, hoonesse võib planeerida 
raekoja või mõne muu linnale olulise objekti, osaliselt võib hoone planeerida ärifunktsiooniga, uue hoone 
projekteerimiseks tuleb läbi viia avalik või vähemalt kolme osalejaga arhitektuurikonkurss, hoone fassaad tuleb 
väljaku poolses osas valgustada. Esitatud näited on head näited kohta, kus tuleb nii detailselt lahendus ette 
kirjutada. Analüüsi tegija ei propageeri, et kõikjal peaks sellise detailsusega planeeringuid tegema, kuid 
tundlikuma piirkonna jaoks on need näited head. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Arhitektuursed nõuded on esitatud eespool, ehituslikke nõudeid määratud ei ole. 

TEHNILINE TARISTU 

Tavapärane taristu lahendus. Lause Kinnistutel kogunev sademevesi tuleb maksimaalselt hajutada kinnistu 
haljasaladel. annab aimu sademevee säästliku käitlemise ideoloogiast. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Linna keskväljakut läbib riigimaantee – positiivne, et kaks põrkuvat funktsiooni on kokku sobitatud ning 
jalakäijate ruum on tehtud võimalikult ohutuks. Juurdepääsud on kavandatud selliselt, et autod ei lähe 
väljakule, väljak on jalakäijate ja jalgratturite jaoks. Parkimine on samuti väljaspool väljakut. Parkimise puhul 
on osa kohtasid määratud väljaspoole planeeritud kruntisid, mis on positiivne. Arutleda võiks, kas kesklinna 
piirkonnas võiks parkimist olla veelgi vähem. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Haljastuse lahendus on tavapärane, äramärkimist väärib mõnede puudega põhjalikum tegelemine:  

• Planeeritud turu varikatuse tagusel alal kasvab üks erakordsete mõõtmetega vana tamm (vt 

Tugijoonis, puu nr 53). Võras on kuivi oksi vähesel määral ja puu on dekoratiivne, kuid puu tüvi on 

õõnes. Samas on vigastuskoha ümber tekkinud tugev haavakoest moodustunud krae. On näha, et 

tugeva puiduosa paksus haava juures on võrreldes tüve läbimõõduga piisav. Dendroloogilises 

hinnangus on puu oma elupaiga ja kultuuripärandi väärtuse tõttu määratud säilitatavaks ja 

väärtuslikuks, kuid puu seisundit tuleb lõplikult hinnata läbi mikropuurimise. Kui puu mikropuurimise 

meetodil uurimisest selgub, et selle oksad on murdumisohtlikud ja puu pole perspektiivne, tuleb puu 

asendada. Kui puu on elujõuline, tuleb see säilitada ning selle juurestiku kaitsevööndis tuleb parkla 

rajada erilahendusena kaevevabal meetodil kruvivaiadele tõstetud metallrestidega sillutisele või 

graniitsõelmetest katendiga. 

• Turuhoone varikatuse tagusele alale planeeritud parkimiskohtade rajamiseks jäävad parkimisalale 

kaks väärtuslikku vana vahtrat, puud nr 47 ja 48. Turuhoone paviljoni projektis tuleb kaaluda 

parkimiskohtade väljaehitamise vajadust (nt kaaluda vaid 6 parkimiskoha rajamist parkla 

läänepoolses osas) väärtuslike puude säilitamiseks. Kui turuhoone paviljoni projektis nähakse ette 

rajada planeeringus kavandatud kõik parkimiskohad, tuleb puu nr 48 likvideerida. Puu nr 49 tuleb 

võimalusel säilitada ning selle juurestiku kaitseks tuleb parkla rajada erilahendusena kaevevabal 

meetodil kruvivaiadele tõstetud metallrestidega sillutisele või rajada alale graniitsõelmetest katend. 

Äärekiviga asfaltkatendiga parkla rajamist antud krundil tuleb puude kasvutingimuste tagamiseks 

vältida. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Keskkonnatingimuste all on palju punkte (16), kuid enamus neist on õigusaktidest tulenev. Puude ja nende 
juurte kaitse tingimused on küllalt detailselt kirjeldatud. 
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MUU OLULINE INFO 

Planeeringuala on olnud planeeringu menetlemise ajal suurem kui kehtestamise ajal. Ka kehtestatud 
lahenduses on arusaadavalt näha, missugused krundid on olnud planeeringus sees ja missugused tingimused 
on olnud neile määratud. Õiguslikult ei ole osadele kruntidele midagi määratud, järjepidevuse osas on hea 
näha varem käsitletut. 

ELLUVIIMINE 

Planeeringu elluviimise osa eraldi käsitletud ei ole. 

 

MARIO, SAVIMÄE JA MOTODEPOO KINNISTUTE MAA-ALA DETAILPLANEERING (TARTU VALD) 

KOKKUVÕTE 

2004. aastal koostatud Vahi tööstuspargi detailplaneering nägi ette tootmis- ja ärimaa kruntide 
moodustamise, neile ehitusõiguse, juurdepääsu ja heakorra määramise Tartu linna lähedal Tartu vallas Tartu-
Jõhvi maantee kõrval. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST 
ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Kruntideks jagamisel on arvestatud looduslikke 
olusid. 

 Arvestatud olemasolevat olukorda. 

2. Seletuskirjas on toodud mullastiku analüüs.  Põllumajandusmaast tööstusmaa tegemisel ja liigniiskuse 
tõttu on see vajalik. 

3. Lubatud kruntide liitmine.  Teeb lahenduse paindlikumaks. (Võimalust ei ole siiani 
kasutatud.) 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa, põllumajanduslike tootmishoonete maa ja jäätmehoidla maa 
tootmis- ja ärimaa kruntideks jagamine võimaldamaks tootmis- ja laomajanduse tegevust. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu muutmiseks (mille 
seaduspärasus on kaheldav), sest teemaplaneering nägi alale ette osaliselt elamumaa juhtotstarvet. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Ala sobib autotranspordikeskseks arenduseks, sest asub kahe suurema maantee (Tartu-Jõhvi ja Tartu Jõgeva) 
lähedal ning ka Tartu linna lähedal. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Ala on jagatud ebakorrapärasteks kruntideks arvestades olemasolevaid krundipiire, maaparanduskraave ja 
elektriõhuliine. Ehituskrunte on lubatud liita. Teekrunte on kavandatud pigem rohkem kui vähem vältimaks 
pikki tupikteid. Lisaks on kavandatud üks üldmaa 0,5 ha olemasoleva tiigi läheduses. Hoonestusala on antud 
kogu krundi ulatuses, hoonete suurimat ehitisealust pindala ega hoonete soovitavat asukohta näidatud ei ole. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Ehitusjoon peab olema paralleelne Tartu-Vahi maanteega ning krundisiseste teedega. Lubatud lamekatus või 
kuni 20 kraadi, välisviimistluse materjalid kivi, plekk ja klaas. 
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TEHNILINE TARISTU 

Kavandatud nii veevarustuse kui kanalisatsiooni ühendamine Tartu linna võrku. Sademevesi suunata 
kohalikesse kraavidesse. Kütteks on kavandatud gaasivõrgu rajamine. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Väga autokeskne lahendus – puudub kergliiklusega juurdepääsu ohutu võimalus (liikumine teepeenral), kuid 
alale kavandatakse ka kõnniteed ning tehakse ettepanek bussipeatuste asukohale. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Määratud on eraldi üldmaa krunt kõrghaljastusega. Samuti on nõutud osaliselt olemasoleva kõrghaljastuse 
säilitamist, kuigi elluviimisel ei ole seda järgitud (nt Savimäe tn 4 ja Vahi tee 7 krundil on kõik säilitamisele 
määratud puud maha võetud. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Ala on liigniiske, kuivendatud – tuleb tagada kuivendussüsteemide toimimine. 

Alal võib olla reostust, on puurkaev ja maaparandussüsteemid. 

MUU OLULINE INFO 

Põllumaa kasutusest väljavõtmise ja liigniiskuse tõttu on seletuskirjas eraldi peatükki muldade kohta. 

ELLUVIIMINE 

Elluviimise etapilisust määratud ei ole – saab ellu viia vastavalt vajadusele. 

Tänasel päeval pooleldi ellu viidud. Säilitatav kõrghaljastus on maha võetud ja planeeringuga ette nähtud 
kõrghaljastust ei ole rajatud. 

 

VALGA LINNA PIKA, PETSERI, ROOSI JA SOO TÄNAVATE VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERING 

KOKKUVÕTE 

Valga linn teadustab elanikkonna vähenemisest tulenevaid probleeme ning otsib lahendusi kuidas 
olemasolevat elukeskkonda väärtustada. Planeering on koostatud KOV ametnike poolt ja eestvedamisel. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA 
ON VÕIMALIK KASUTADA 
EESKUJULIKE NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE 
TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Koostatud on planeeringuala 
parkimiskorralduse analüüs 

Olukorra kaardistamine loob eeldused argumenteeritud lahenduse 
leidmiseks  

2. Planeering on koostaud eesmärgiga 
luua hea elukeskkond, ehitusõigust ei 
määrata 

Lahendus eeldab kogukonna vahelist kokkulepet korterelamute vahelise 
ruumi kasutamises ja jagamises, mis ei lähtu krundipiiridest ega omandist 

3. Kohaliku omavalitsuse panus  Ei jääda lootma üksnes elanike tegutsemisele vaid antakse omapoolne 
panus, et asjad paremuse suunas liikuma hakkaksid – asjaajamine ja 
suhtlus, kogukonnaga kokkulepete sõlmimine, teede väljaehitamise 
kohustuse võtmine  

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on maakasutuse põhimõtete välja töötamine ja kogukonnaga kasutuskokkulepete 
sõlmimine, et saavutada väärtuslikum ja kaasaegsetele tingimustele vastav elukeskkond. 
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ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST 

- 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Planeeringuala asub ca 1,5 km kaugusel linna keskusest , kvartali suurus on ligikaudu 3,2 ha. Planeeringualal 
asub kuus 5-korruselit korterelamut (391 korterit) ja lisaks 7 väikeelamu ja äri otstarbega kinnistut. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Hoonestusala määramisel on järgitud olemasolevate hoonete asukohta. Planeeringuga säilitatakse hoonestus 
olemasolevas mahus ja struktuuris. 

Planeeringu kehtestamisega on sõlmitud kokkulepe, et juhul kui üksikelamumaa krundil asuvad ehitised 
langevad kasutusest välja, ei vasta enam hoone tunnustele või lammutatakse, siis krunt muudetakse rohealaks 
või liidetakse naaberkorterelamu krundiga. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

- 

TEHNILINE TARISTU  

Uusi tehnovõrke ei kavandata, küll aga antakse lahendused teedele uues asukohas ja nähakse ette ala 
valgustamine. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Planeeringu elluviimise järgselt peab ruumis domineerivate mootorsõidukite asemel olema eelistatud 
inimene, soodustatud jalgsi ja jalgrattaga liikumise viisid. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Korterelamute vahelisele alale tuleb koostada haljastus- ja kujundusprojekt, mille mahus tuleb anda 
olemasolevale kõrghaljastusele dendroloogiline hinnang. Peab jääma kaks tajutavat ruumi – liikumine ning 
puhkamine ja mängimine. Alast 20 % peab olema haljastatud ja 60 % sellest kõrghaljastatud.  

Haljastuse koosseisu on lubatud arvestada ka murukiviga kaetud parkimisalad, mis loodetavalt ei hakka 
eesmärgi vastu töötama. 

KESKKONNATINGIMUSED  

Planeeringule on koostatud keskkonnamõjude strateegiline eelhinnang infrastruktuuri rajamise eesmärgist 
tulenevalt.  

Korterelamutele on lubatud projekteerida päikeseenergia kasutamiseks vajalikke seadmeid. 

MUU OLULINE INFO  

- 

ELLUVIIMINE 

Lahendust on võimalik ellu viia etapiti. Planeeringualale kavandatud avalikult kasutatava tee ja 
parkimisrajatise koos külgneva haljastuse ja välisvalgustusega ning vajalike tehnorajatistega (nt sademevee 
ära juhtimine) väljaehitamine on kohaliku omavalitsuse kohustus. 

Planeering kehtestati 2020, ei ole asutud ellu viima. 
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ÜLEMISTE ÜHISTERMINALI DETAILPLANEERING (TALLINN) 

KOKKUVÕTE 

2014. aastal algatatud, kuid vahepeal seiskunud detailplaneeringu menetlus jätkus 2020. aastal. On toimunud 
eskiisi väljapanek ja arutelu. Planeeringuga määratakse ehitusõigus Ülemiste rongi- ja bussijaama 
ühisterminali ning büroohoonete ehitamiseks. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA 
ON VÕIMALIK KASUTADA 
EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE 
TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Erinevate ühistranspordiliikide 
ühendamine. 

Loob eeldused mugavaks vahetuseks laiarööpmelise raudtee, Euroopa 
laiusega raudtee, kaugbussiliikluse ja linnaliinide vahel. (Asub aga 
kesklinnast kaugel, mistõttu on Tallinna elanike ja külastajate jaoks 
ebaõnnestunud asukoht.) 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada vajalikud äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundid 
ning määrata ehitusõigus Ülemiste ühisterminali, bussijaama ja büroohoonete ehitamiseks. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Ei ole materjalide hulgas. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Ei ole veel materjalide hulga. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Detailplaneeringu aluseks on arhitektuurivõistluse võidutöö, mis ei ole kõige parem tööde järjekord, sest 
selline toimimine muudab detailplaneeringu vaid formaalseks võitnud arhitektuurivõistluse vormistamiseks 
või kui tuleb välja, et võidutöö ei ole arvestanud oluliste asjaoludega, moonutab detailplaneeringu lahendus 
arhitektuurivõistlust tundmatuseni. 

Krundid on moodustatud nii jaamahoonele kui ka seda teenindavatele tänavatele ning arendatavatele 
ärihoonetele. Hoonestusala on terminalihoonele antud võrdlemisi piiratult vastavalt arhitektuurivõistlusele, 
kuid teistele moodustatavatele kruntidele kogu krundi ulatuses. Näidatud on võimalike hoonete asukoht ja 
korruselisus. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Ei ole veel määratud, aga eeldatavasti vastavalt arhitektuurivõistlusele. 

TEHNILINE TARISTU 

Ei ole veel määratud. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Kavas on luua ühine terminal Rail Balticu raudtee peatumiseks Tallinnas, Tartu ja Narva suunaliste rongide 
peatumiseks ja bussijaam üle tuua. Koht on ühendatud trammiteega ning põhja-lõunasuunaliste 
kergliiklusteedega, kuid ida-läänesuunalised kergliiklusteed on puudulikud. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Ei ole veel määratud 

KESKKONNATINGIMUSED 

Ei ole veel määratud 



 

48 
 

MUU OLULINE INFO 

Planeering on alles eskiisi järgus. 

ELLUVIIMINE 

I etapis on kavas ehitada raudteejaamahoone ja juurdekuuluvad rajatised, samuti tõsta ümber trammitee. II 
etapis ehitatakse bussijaama hoone. 

 

SUURSOO KÜLA INGAMÄE KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING (RAE VALD)  

KOKKUVÕTE 

Planeering algatatud 2014, on jäänud eskiislahenduse etappi seisma. Eeskujulikke näiteid analüüsimeeskond 
ei tuvastanud. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Planeeringu eesmärk on Ingamäe maaüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks, millest üks on 
olemasoleva majapidamise teenindamiseks, ehitusõiguse määramine üksikelamute püstitamiseks; - ja üheks 
maatulundusmaa sihtotstarbeliseks krundiks. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Suursoo küla asustusstruktuur on määratud Rae valla üldplaneeringuga 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Ala asub Suursoo küla ajaloolise asustusstruktuuriga miljööväärtuslikul alal. Suursoo küla loodi 1930-ndatel 
näidisasundusena Pikavere Suursoo maa-alale, mille harimiseks ja hoonestamiseks rajati kuivendussüsteemid. 
Tolleaegse planeerimiskava järgi pidi iga talu juures olema ruumi õueala, viljapuuaia ja loomade pidamiseks. 
Asunduskülad planeeris arhitekt Erika Nõva, kelle loomingut iseloomustab praktiline stiil, maa- ja 
looduslähedus. Peamiselt eelistati elumaja abihoonetega nurkehitisena kokku ehitada kogupindalaga ca 230 
m2. Materjalideks kasutati kohapeal valmistatud tsementbetoonkive, välisviimistluses telliseid (elamu osas).  

Esitatud lahenduse osas puudub analüüsile tuginev põhjendus. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Uute elamukruntide suurus jääb alla 1ha. Krundi hoonestusala on antud võimalikult avar. Igale elamumaa 
krundile on lubatud rajada üks põhihoone ja 5 abihoonet. 

Lahendusest ei tulene, et oleks järgitud ajaloolise asustruktuuri põhimõtteid. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Põhihoonete osas on määratud korruselisus, suhteline kõrgus ja max brutopind.  

TEHNILINE TARISTU  

Veevarustus rajatavast puurkaevust, kanalisatsioonile on kavandatud lokaalsed lahendused septikute või 
biopuhastitega, igal majal individuaalküte. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Ala piirneb kohaliku teega. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Planeeringualal asuv olemasolev kõrghaljastus säilitatakse. 
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KESKKONNATINGIMUSED  

Puuduvad 

MUU OLULINE INFO  

Eskiislahendus on aegunud ja vajab planeeringulahenduse edasisel koostamisel kaasajastamist. 

ELLUVIIMINE  

Planeering on eskiislahenduse etapis 

 

JUNGA, MADRUSE, POOTSMANI, TÜÜRIMEHE JA SUUR-JÕE TÄNAVATE PIIRKONNA (ENDISE 
MASEKO TERRITOORIUMI) DETAILPLANEERING (PÄRNU LINN)  

KOKKUVÕTE 

2018 aastal kehtestatud detailplaneeringuga muudetakse 2008 aastal kehtestatud planeeringut, muudetakse 
krundistruktuuri ja vähendatakse hoonestusmahtusid kuni 30% võrra. Ümberkruntimise tulemusel moodustub 
oluliselt suurema pindalaga avalikku kasutusse antav üldmaa sihtotstarbega krunt ja haljastatud jalakäijate 
tänav. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON 
TEGEMIST ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Kasutajasõbralik avalik ruum jõe ääres Pärnu jõe kaldaala kasutusele võtmine ja avalikku 
kasutusse määramine. 

2. ligipääsetavus erinevatele kasutajagruppidele ja 
liikumisviisidele 

Loodud head eeldused olemasoleva ühendamiseks 
ümbritsevaga ja ka ala arendamiseks 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Planeeringu eesmärk on planeerida ümber varasema planeeringuga määratletud krundid, selgitada välja linna 
keskkonda sobiv tasakaalukas lahendus ja hoonestusmahud, määrata ehitusõigus ja arhitektuursed ning 
ehituslikud tingimused. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Planeering on koostatud vastavuses üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt on Pärnu jõe 
ehituskeeluvöönd 30 meetrit jõe veepiirist, planeeringuga vähendati ehituskeeluvööndit ulatuses mis 
võimaldab slipi rajamist. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Kesklinna linnaosas Papiniidu ettevõtluspiirkonnas (end Pärnu kalakombinaat) Pärnu jõe vasakkaldal uuest 
sillast umbes 300 m kesklinna poole asuval 18,5 ha suurusel alal on suur arengupotentsiaal elamuarenduseks. 
Jõe poolsesse külge on kavandatud avalik ruum, mis avab jõeääre ning võimaldab sinna tuua rekreatsiooniala 
rikastavaid funktsioone, lisaks on piirkonda kavandatud lasteaed ja ärihoone. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Ala on jagatud suures osas mittekorrapärasteks kruntideks. Kruntide hoonestusalad on antud võimalikult 
suured, hoonete paiknemine hoonestusalades on antud tinglik. Nt jõe poolsele küljele kaarjalt kavandatud 
hoonestusaladesse on planeeritud 3-5 korruselised korterelamud selliselt, et ühel krundil olevasse 
hoonestusalasse on kavandatud kolmest korterelamust koosnev grupp.  
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ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Planeeringu mahus on koostatud Salto AB OÜ poolt töö Pärnu Maseko territooriumi mahulise planeeringu 
ideelahendus (töö nr 059-12), kuid samas ei ole see siduv ei ehitusõiguse realiseerimisel ega hoonete 
projekteerimisel. 

Planeeringuga kavandatud hoonestus on jagatud vastavalt piirkondadele kolmeks:  

• Jõepoolne elamuala, kolme majaga krundid, ühel krundil olevad hooned on ette nähtud paigutada 
omavahel nurga alla. Jõepoolsed hooned 3 korruselised, eemal 4-5 korruselised. Parkimine hoone 
mahus maa-alusel korrusel. 

• tänavate äärne hoonestus on perimetraalne, hooned on 3-5 korruselised, nii kõrguse kui fassaadide 
osas liigendatud, esimestel korrustel äripindade võimalus. Parkimine osaliselt hoonete all. 

• avalike funktsioonidega hoonete, lasteaed ja ärihoone, korruselisus on 2 korrust ja nende hoonete 
parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb korraldada arhitektuurivõistlus. 

TEHNILINE TARISTU  

Planeeritav ala piirneb Suur-Jõe ja Tüürimehe tänavatega, piirkond on väga hästi varustatud Pärnu linna võrgu 
ühendustega (vesi, kanalisatsioon, kaugküte jm).  

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Alal on suurepärane ühendus linnakeskuse ja linna lähiümbruse aladega, tagatud on head ühendused nii 
ühistranspordiga kui ka loodud eeldused kergliiklusteede arendamiseks, Pärnu jõe äärde on jäetud võimalus 
perspektiivseks jõebussi/ -transpordi peatuseks. Lisaks on Suur-Jõe tänavale kavandatud kahesuunalised 
rattateed, jõeäärsele alale on kavandatud piki kallast kulgev kergliiklustee (Jaansoni raja jätk), elamute vahele 
on kavandatud kergliiklusteede võrgustik.  

Kesklinna lähedust arvestades on arvestatud iga korteri kohta parkimiskoht, parklakohti on  

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Pärnu jõe kallasraja laiendamine, atraktiivse avaliku rekreatsiooniala loomine, erinevad spordiväljakud, 
võimalik väliujula, mänguväljakud lastele jne koos Jaansoni raja laiendusega on väga hea. Kavandatud 
kergliiklusteed loovad hea ühenduse Waldhofi pargi ja selle ääres paiknevate bussipeatustega. Pargiala 
terviklikkuse tagamiseks on muudetud Suur-Jõe tänava teetrassi asukohta, tee rajatakse Waldhofi pargi 
kõrvale, parki hakkavad läbima vaid kõnni- ja kergliiklusteed. 

Kõigi elamumaa kruntide haljastuse osakaal peab moodustama vähemalt 30% krundi pinnast. 

Olemasolev kõrghaljastus tuleb võimalusel säilitada, juhul kui see ei ole võimalik tuleb teha asendusistutusi 
krundil või linnavalitsuse poolt näidatud kohas. 

Vajalik on koostada kogu ala hõlmav haljastusprojekt alal paiknevate avalike haljasalade haljastuse, 
rekreatsiooni pakkuvate väljakute, välisinventari jms läbimõeldud lahenduse leidmiseks.  

KESKKONNATINGIMUSED  

Ala asukohast tulenevalt on hinnatud detailplaneeringu võimalikku mõju Natura 2000 võrgustiku Pärnu jõe 
hoiualale, samuti on teostatud nõlva püsivuse uuring, koostatud on detailplaneeringu KSH eelhinnang. Ala 
kasutuselevõtt elamualana sh jõe äärde suure üldmaa kavandmine on arvestades ala varasemat kasutust 
pigem positiivne.  

MUU OLULINE INFO  

Alale ulatub Pärnu Alevi kalmistu kaitsevöönd, koostatud on muinsuskaitse eritingimused Pärnu Junga, 
Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) 
detailplaneeringu koostamiseks.  
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ELLUVIIMINE  

Planeeringut ei ole asutud ellu viima, lahendus on realiseeritav etappide kaupa. Erinevat tüüpi 
hoonestustüübid moodustavad eraldi etapid, mille valmides on võimalik tagada terviklik keskkond. Avaliku 
ruumi (tänavad ja haljasalad) arendamine saab toimuda samuti etapiviisiliselt. 

 

KAROLI LUHALE JUURDEPÄÄSUTEE JA KANALIST ÜLEPÄÄSUKS VAJALIKU SILLA DETAILPLANEERING 
(ALUTAGUSE VALD) 

KOKKUVÕTE 

Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist üle pääsuks vajaliku silla planeerimine, huvitatud isik on RMK. 
Planeering on kehtestatud 2019 aastal 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST 
ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Avaliku tee kavandamine  Avaliku tee rajamine, servituudi kokkulepete sõlmimine 
tagamaks igaühe juurdepääsu looduslikule lammi alale.  

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Detailplaneeringu eesmärk on juurdepääsu tagamine hooldustööde tegemiseks Karoli luhale, ehitusõiguse 
määramine tee ehitamiseks Jaama jõe ehituskeeluvööndisse ja silla ehitamiseks Karoli kanalist üle pääsuks. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Illuka valla üldplaneeringut. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Silla asukoha valik arvestab varasemat olukorda ja ülekäigu kohta.  

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Ehitusõigus on määratud terasest torusillale ja ca 1 km pikkusele teele. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Tuleb arvestada sätestatud keskkonnatingimustega. 

TEHNILINE TARISTU  

Lahendus on antud majanduslikel kaalutlustel olemasolevaid teid ja varasemat ületuskohta arvestades. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Planeeritud tee on kavandatud avalikult kasutatava teena. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Varasemalt kanalile rajatud teraskarkassi ja laudkattega sild on amortiseerunud ja ei pea hooldussõidukite 
koormusele vastu. Silla kõrval asub uppunud pontoonsild mis on voolutakistuseks ja põhjustab erosiooni. 
Vanad sild ja selle jäänused likvideeritakse. 

KESKKONNATINGIMUSED  

Karoli lammialale jääb Natura elupaigatüübi lamminiit, Struuga maastikukaitseala, loodusala ja linnuala. 
Planeeringualal elutsevad looduskaitsealused liigid. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju 
hindas ja KSH aruande koostas Skepast&Puhkim OÜ. 
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MUU OLULINE INFO  

Tee läbib eraomandis olevaid transpordimaid, millede omanikega on sõlmitud notariaalsed kokkulepped, mis 
tagavad õigusliku aluse nende kasutamiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja vajadusel rekonstrueerimiseks. 

ELLUVIIMINE  

Planeering on realiseeritud Euroopa ÜF fondi toetusel. 

 

TUULENURGA TN 1 KINNISTU DETAILPLANEERING (TALLINN- LEVADIA JALGPALLIVÄLJAK)  

KOKKUVÕTE 

Planeeritava maa omanik on RKAS, planeeringust huvitatud isik Levadia.  

Planeeringu koostamise käigus tehti kõigi osapooltega koostööd. Keskenduti soovitud eesmärgile rajada alale 
spordihall ja selleks otsiti juba olemasolevatele probleemidele, kohalike elanike poolsetele etteheidetele, 
lahendusi. Planeeringu avalikustamise ajal aga selgusid riigi enda erinevate instantside vahelised erimeelsused 
ja vastuseis. Riik maaomanikuna otsust planeeringu jätkamise ega lõpetamise osas langetada ei taha. 
Eeskujulikke näiteid analüüsimeeskond ei tuvastanud. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Planeeringu eesmärk on Tuulenurga tn 1 kinnistule olemasolevate staadionite kõrvale ehitusõiguse 
määramine kuni 3-korruselise spordihall-administratiivhoone ja 2- korruselise teenindushoone ehitamiseks. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

On kooskõlas. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Planeeritav maa-ala, suurusega 4,01 ha, paikneb Tallinnas, kesklinnast ca 5 km kaugusel, Pirita linnaosas 
Maarjamäel. Ümbritsevast hoonestusest (ühepereelamud) oluliselt suurem jalgpallihall on planeeritud krundi 
edelaserva, võimalikult eemale madalatest ühepereeramutest.  

Planeeritavast alast lõunasse jääb Maarjamäe memoriaal ja kommunismiohvrite memoriaal. Selles osas 
kavandatava sobivuse analüüs puudub. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Hoonestusala on antud ehitisealust pinda arvestades võimalikult piiratult. Spordihalli asukoha planeerimisel 
kaaluti antud kinnistu raames 3 erinevat asukoha varianti, kaalumise aluseks olid võimalikud asukohad 
väikeelamute suhtes. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Planeeringu koostamise ajal koostati halli eskiisprojekt 2015, koostaja AB Eek& Mutso, arhitekt Madis Eek, et 
lihtsustada kavandatavast arusaamist.  

Planeeringuga täpsemaid ehituslikke nõudeid või piiranguid arhitektuuri ega materjalide osas ei seata. On üks 
tingimus, et spordihalli rajamisel ei ole lubatud kasutada tüüplahendusi, lahendused tuleb leida eriprojekti 
järgi. Hoone peab olema väärikas, kuna hakkab asuma memoriaali kõrval ja sellest tulenevalt tuleb 
projekteerimisel teha koostööd memoriaali autoritega. 

TEHNILINE TARISTU  

Planeeringuga antakse tehniline lahendus ehitusprojekti täpsusega. 
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LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Tänavate võrk jääb muutmata. Kuna sõiduteede ääres puuduvad kõnniteed on nende rajamine nüüd 
kavandatud. Kohtades kuhu eraldi kõnnitee ei mahu, on lubatud asfaldile märgitud joonega eraldada jalakäija 
autoliiklusest. 

Planeeringuga soovitakse keelata parkimine tänaval kuna see tekitab kohalikes pahameelt. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Alal kasvava kõrghaljastuse osas on koostatud erinevatel aegadel erinevaid hinnanguid. Tulenevalt uuest 
hoonestamise soovist otsitakse taas uut kompromissi. Planeeringus on välja toodud väga detailsed suunised 
nii olemasoleva kõrghaljastuse säilimise, hooldamise ja kasvutingimuste parandamise kui ka uue haljastuse 
rajamiseks sh on välja toodud asendusistutuse maht. 

KESKKONNATINGIMUSED  

Suurim kohalike elanike probleem on staadionitelt tulenev müra, mida tekitavad pallilöögid vastu metallposte 
ja lärmist, mida tekitavad nii mängijad kui pealtvaatajad. Planeeringuga kavandatakse kuni 6m kõrgune 
müratõkkesein. 

MUU OLULINE INFO  

Planeeringu koostamise käigus leiti, et kuna tänavatel parkimine keelatakse, müra summutataks ja rajatakse 
müratõkkesein, on kavandatu mõju piirkonnale minimaalne. Maarjamäe memoriaalide osas kavandatavat 
mõju ei hinnatud ja analüüsides ei mainitud kordagi.  

ELLUVIIMINE  

Planeering ei ole kehtestatud. 

 

NURMENUKU TN 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 8, 10, 16 JA NURMENUKU TÄNAVA T1 KINNISTUTE MAA-ALA 
DETAILPLANEERING (PÄRNU LINN) 

KOKKUVÕTE 

2019. aastal kehtestatud detailplaneering muutis kehtetuks varem samale alale kehtestatud detailplaneeringu 
– kuue korterelamumaa krundi asemele kavandati kaks korterelamumaa ja üheksa üksikelamumaa krunti. 
Ümberplaneerimise aluseks oli korterelamute nõudluse analüüsi tulemus. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA EESKUJULIKE 

NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE 
TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Kruntide moodustamine  Arvestades asukohta ja varem kujunenud olukorda on kruntide 
moodustamisel loodud eeldused erinevate vajaduste ja 
võimaluste realiseerimiseks 

2. Vertikaalplaneerimine Oluline, kuna piirkonnas on kõrge pinnaveetase  

3. Alternatiivsed küttelahendused Arvestatud on kruntide suurusi ja sellest tulenevaid võimalusi 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Planeeringu eesmärk on korterelamute maa kruntide ümberplaneerimine väikeelamumaa kruntideks 
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ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut kruntidele määratud maakasutuse 
juhtotstarbe osas.  

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Väikeelamumaade kavandamine olemasolevate üksikelamute vahele on sobilikum lahendus kui varasemalt 
planeeritud korterelamute kavandamine. Ühendus teeniduskeskusega ja nn linna tuiksoonega asub 1,5 km 
kaugusel, tagatud on erinevate liikumisviisidega ühendused. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Ala on jagatud ebakorrapärasteks kruntideks arvestades olemasolevat ja väljakujunenud olukorda. Kruntide 
hoonestusalade määramisel on lähtutud naaberkruntide vahelisest piirist ja tuleohutuse nõuetest 8m, 
ehitusõigus sh ehitisealune pind on määratud täpsusastmega mis võimaldab 30% krundi täisehitust. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Kohustuslik ehitusjoon on määratud aga mitte kõigile kruntidele. Hoonete arhitektuurinõuete määramisel on 
lähtutud tingimusest et perspektiivne hoonestus oleks rajatud energiasäästlikult ja ökonoomselt. 

TEHNILINE TARISTU  

Veevarustus kui kanalisatsioon on lahendatud linna võrku, sademevee lahendused on antud lokaalsed, 
kraavide ja tiikide kavandamisega . Hoonete küte on võimalik lahendada mitme lahendusvariandi alusel, mis 
otsustatakse ehitusprojekti koostamise staadiumis(gaas, horisontaalne/vertikaalne maaküte, õhk-vesi 
soojuspumbad. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Ala paikneb Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ääres, ühendus teeniduskeskusega ja nn linna tuiksoonega asub 
1,5 km kaugusel, tagatud on erinevate liikumisviisidega ühendused (ühistransport, kergliiklus jm). 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Elamukruntide haljastuse põhimõtted tuleb anda ehitusprojekti mahus tingimusel, et krundi haljastus peab 
moodustama kinnistu pindalast vähemalt 30%. Maantee äärde on kavandatud müratõkkeks okaspuudest 
kõrghaljastus, tänava äärde on kavandatud puuderead. 

KESKKONNATINGIMUSED  

Kuna tegemist on üldplaneeringu muutmise ettepanekut käsitleva detailplaneeringu koostamisega, on 
planeeringu koostamisel seadusest tulenevalt hinnatud kavandatava tegevusega kaasnevat keskkonnamõju. 

Keskkonnaeksperdi poolt on koostatud keskkonnamõjude eelhinnang, kokkuvõtvalt on jõutud järeldusele, et 
arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei ole detailplaneeringu elluviimisel 
negatiivset keskkonnamõju. 

MUU OLULINE INFO  

- 

ELLUVIIMINE  

Planeeringualal on väljaehitatud tänavad, kõrghaljastus on rajamata. Ehitusõigus on realiseeritud ühel 
korterelamumaa krundil, rajatud on kolm korterelamut. Üksikelamumaade ehitusõigust realiseerima ei ole 
asutud. Ehitusõigust on võimalik realiseerida vastavalt vajadusele, etapilisust määratud ei ole. 
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TIIGI KINNISTU JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING (PÕLTSAMAA HOOLDEKODU)  

KOKKUVÕTE 

Teenuskeskustele sobiva asukoha ja planeeringuala leidmiseks analüüsiti kõigepealt 11 alternatiivse asukoha 
sobivust hooldekodu vajadustele, vajaliku taristu, ehituspiirangute, oluliste teenuste kättesaadavuse ja maa-
ala suuruste suhtes. Sobivaima asukoha valiku välja selgitamiseks jäi valikusse neli ala millede osas koostati 
töö „Analüüs - Põltsamaa hooldekodu teenuskeskuse parima asukohavaliku välja selgitamine“ (Alkranel OÜ, 
2019) Valituks osutusid kaks kõrvuti asetsevat ala. 

Planeering algatati 2020 veebruaris. Planeeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemusena otsustati 
planeeringu koostamist jätkata ainult ühele alale. Planeering on läbinud avaliku väljapaneku etapi kuid ei ole 
veel kehtestatud. 

Käesoleva detailplaneeringuga planeeritakse ümber 1999 aastal kehtestatud lahendus, millega määrati ala 
pargi ja haljasala maaks. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON 
TEGEMIST ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Sobivaima asukoha valiku välja selgitamine eraldi 
tööna enne detailplaneeringu algatamist 

Annab argumenteeritud põhjendused, miks osutus 
valituks planeeritav asukoht 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Planeeringu eesmärk on seni Lustivere mõisahoones oleva hooldekodu asemele uue, üldhooldusteenust 
osutava hooldekodu planeerimine Põltsamaa linna. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringuga määratud sihtotstarvete muutmiseks. 
Üldplaneeringus on planeeringuala maakasutuse sihtotstarveteks määratud parkide, haljasalade, 
puhkeotstarbeline ja veekogude maa. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Ala asub Põltsamaa linna kirde osas, ca 5 ha ala on hoonestamata. Ala hoonestamine võimaldab seni 
kasutusest väljas oleva maa otstarbekalt kasutusele võtta ja muuta linnaruumi kompaktsemaks ning loob 
eeldused positiivse mõju tekkeks piirkonna maastikuilme mitmekesistamisele. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Hoonestusala on määratud krundi piire arvestades nii elamumaal kui ka tervishoiu ja 
sotsiaalhoolekandeasutuse maal võimalikult suur, mõlemal krundil on näidatud võimalik hoone asukoht. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Planeeringuga on määratud ehitusõiguse näitajad, ja arhitektuuri nõuded on minimaalsed. 

TEHNILINE TARISTU  

Olemas on ühisvee- ja kanalisatsiooniga liitumise võimalus. Hoonete kütmiseks võib kasutada kaugkütet, gaasi, 
soojuspumpasid, päikesekütet maakütet. Hooldekodu krundil on määratud ala ja tagatud piisav ruum 
maaküttetorustiku paigaldamiseks.  

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Planeeritav ala asub Jõgeva-Põltsamaa mnt ääres, mistõttu on ühendus linna südamega väga hea (kaugus 
keskusest ca 1000 m). Planeeringuga on loodud eeldused jalakäijate mugavamaks liikumiseks. 
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HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Ala on tasase reljeefiga suures osas lage ala. Planeeringus on esitatud likvideeritav, säilitatav istutatav 
kõrghaljastus. 

KESKKONNATINGIMUSED  

Kuna tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga on planeeringule koostatud keskkonnamõju 
strateegilise hindamise eelhinnang. Planeeringu koostamise käigus on täiendavalt uuritud piirkonna katlamaja 
õhusaaste parameetrite vastavust normatiividele, teemaast tulenevat mürataset ja radooniriski. Planeeringus 
on välja toodud leevendavad meetmed. 

MUU OLULINE INFO  

Asukoha valik selgitati välja eraldi tööga kuid planeeringust ega asukoha valiku tööst ei selgu, kas sellesse 
protsessi kaasati ka avalikkus. 

ELLUVIIMINE  

Planeering on alles koostamisel. 

 

PÕLTSAMAA LINNAS KUUSE TN 19 JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING (LASTEAED)  

KOKKUVÕTE 

Põltsamaa linna 2 lasteaeda on amortiseerunud ning vajalik oli otsustada, milline on linnaehituslikult mõistlik 
arengustsenaarium uute investeeringute elluviimiseks.  

AB Artes Terrae OÜ on koostas töö „Põltsamaa lasteaia võimalike asukohtade ruumiline analüüs“ Kokku 
analüüsiti 5 asukohta, kahte olemasolevat ja kolme uut asukohta. Selgitati välja lasteaia ligikaudsed ruumilised 
vajadused ja eeldused krundi valikul. Lõpliku otsuse langetas volikogu lasteaia projekteerimise riigihanke 
tulemustest lähtuvalt. Kuna võidutöö kohane lahendus ei jätnud ruumi õuealale, otsustati uus asukoht ruumi 
olemasolust lähtudes.  

Planeering algatati 2020. aasta suvel. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST 
ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1 Põltsamaa lasteaia võimalike asukohtade ruumiline 
analüüs 

Hinnati asukohtade paiknevust, teenuse mugavamat 
kättesaadavust ja sidusust linnastruktuuri.  

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Eesmärk on lasteaia ja selle juurde kuuluva infrastruktuuri planeerimine.  

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneering ei ole Põltsamaa linna üldplaneeringu põhilahendust muutev. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Planeeringu koostamisel ei ole rõhk analüüsi koostamisel, pigem toetutakse tehtud otsustele. Planeeringualal 
paikneb 1989 aastal Raine Karp’i poolt projekteeritud laululava. Tegemist on amortiseerunud rajatisega, mis 
pole enam kasutuses. Lasteaed kavandatakse lauluväljaku asukohta. Kuskilt ei selgu kas Põltsamaal on vajadus 
lauluväljaku ja selle teenindamiseks vajaliku kogukonna keskuse järele. 
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KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Planeeringuala on jagatud kaheks krundiks. Moodustatud on üks haridus- ja lasteasutuse maa krunt ja üks 
üldmaa krunt. Detailplaneeringuga on määratud krundi hoonestusala krundi piire arvestades võimalikult 
suurena. Näidatud on võimalik hoone asukoht. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Planeeringuga on määratud ehitusõiguse näitajad, ja arhitektuuri nõuded on minimaalsed. 

TEHNILINE TARISTU  

Olemas on ühisvee- ja kanalisatsiooniga liitumise võimalus. Soojavarustus on lubatud lahendada gaasiküttena, 
kaugkütte baasil või maaküttena. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Planeeritav ala asub Põltsamaa keskusest ca 600 m kaugusel väikeelamute piirkonnas. Planeeringu 
realiseerimisel on küll tagatud ligipääs erinevatest suundadest, kuid eelkõige on mõeldud autodega 
ligipääsetavusele, kogu lasteaia liiklus on suunatud elamurajooni väikestele tänavatele. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Hoonestuse ja kõvakatte alt välja jääv kõrghaljastus tuleb säilitada, nt asuvad alal Põltsamaa kandi muusikutele 
istutatud nimelised puud, mis tuleb kindlasti säilitada, selleks on moodustatud eraldi üldmaa krunt. Lasteaia 
krundile kavandatavate puude ja põõsaste paigutus ning liikide valik määratakse hilisema haljastusprojektiga. 

KESKKONNATINGIMUSED  

Naaberalal koostamisel oleva detailplaneeringu (Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneering) mahus on 
hinnatud võimalikke keskkonnamõjusid, koostatud on keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. 
Planeeringu koostamise käigus on täiendavalt uuritud piirkonna katlamaja õhusaaste parameetrite vastavust 
normatiividele, teemaast tulenevat mürataset ja radooniriski. Planeeringus on välja toodud leevendavad 
meetmed. Leitud on, et eelhinnangu tulemused ja lõppjäreldus on üle kantav käesolevasse 
detailplaneeringusse. 

MUU OLULINE INFO 

- 

ELLUVIIMINE 

Planeeringu koostamine on pooleli. 

 

TEADUSE TN 11 KINNISTU DETAILPLANEERING (SAKU) 

KOKKUVÕTE 

Kunagises arhitektuuriväärtuslikus põllumajandustehnika näituste paviljonis avati 2020 suvel Saku vallamaja. 
Arhitekt Valve Pormeistri projekteeritud, aastaid tühjana seisnud ja tulekahjus suuresti hävinud hoone taastati 
tema endisel kujul erinevusega, et kõrge laega kombainide ja traktorite eksponeerimiseks mõeldud saali 
asemel asuvad kahel korrusel nüüd vallavalitsuse töötajate kabinetid. Rombikujulise katusekarniisi motiiv 
kordub ka hoone sees, kus teise korruse viltribidest lagi kulgeb üles alla liikuvate siksakkidena läbi terve hoone. 
Nii nagu 1968. aastal valminud hoones, on ka valminud hoones kasutatud punast tellist ja maast laeni aknaid. 
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ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON 
TEGEMIST ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Detailplaneeringuga määratud ranged arhitektuursed 
piirangud 

Lõpptulemusena täitsid aastaid hiljem oma eesmärki 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Planeeringu eesmärk on Teaduse tn 11 kinnistu kaheks jaotamine ja ehitusõiguse määramine korterelamu ja 
ärihoone ehitamiseks.  

Planeeringuga muudetakse samale alale varasemalt kehtestatud planeeringulahendust, kuna ärihoone 
laienduse järele vajadus puudub aga samas on suur vajadus korterelamute järele, planeeritakse ala ümber. 
Kontseptsiooni toetas Arhitektuurajalooline Eksperthinnang. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Maakasutuse juhtotstarbe muutmine osaliselt korterelamumaaks on üldplaneeringut muutev Vastavalt Saku 
aleviku ja lähiala üldplaneeringu miljööväärtusliku ala kaitse ja kasutustingimustele tuleb originaalprojektide 
järgi ehitatud hoonetel säilitada fassaadide arhitektuurne ja viimistuslik välisilme. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Teaduse 11 asub amortiseerunud, kuid arhitektuuriväärtuslik Näitusepaviljon. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Olemasolev näitusepaviljon on planeeritud rekonstrueerida ja ehitada sellest kaasaegsete 
konstruktsioonidega kahekorruseline ärihoone. 4-korruseline korterelamu on kavandatud näitusepaviljonist 
8,4 m kaugusele, hoonestusala on projekti täpsusega hoone eh. alune pindala. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Näitusepaviljoni rekonstrueerimisele on seatud detailplaneeringus ranged arhitektuursed tingimused, sh on 
sätestatud, et Juubelitammede tee poolne fassaad ja hoone idapoolne fassaad visuaalselt ei muutu. 

TEHNILINE TARISTU 

- 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

- 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Olemasolev kõrghaljastus, kolm tamme on määratud säilitatavaks ja need on ka säilinud. 

KESKKONNATINGIMUSED  

- 

MUU OLULINE INFO  

- 

ELLUVIIMINE  

Planeering kehtestati 2014 ja tänaseks on planeering ellu viidud. 
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VÄIKE-MAARJA VALLAS AO KÜLAS ASUVA TERAMÄE KATASTRIÜKSUSE MAA-ALA 
DETAILPLANEERING 

KOKKUVÕTE 

Teramäe kinnistule Põltsamaa jõe kalda ehituskeeluvööndisse on ebaseaduslikult rajatud 2017-2018 tiigid ja 2 
kanalit. Omanik tahab tegevuse seadustada ja koostada planeeringu eesmärgiga mitmekesistada kinnistu 
piires olevaid vee-elupaiku ja korrastada jõega piirnevat maastikku luues puhkeaja veetmise võimalusi. Vald 
korraldas enne planeeringu algatamist piirkonna elanikele ja ametitele tegevust tutvustava arutelu, planeering 
algatati 2019 lõpus. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON 
TEGEMIST ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Planeeringu koostamise eesmärke tutvustav arutelu Võimaluse soovitud tegevusi tutvustada ja välja selgitada 
asjast huvitatute meelsus 

2. Koostatud KSH eelhinnang ja täiendav 
eksperthinnang 

Põhjalikud uuringud aitavad leida õigeid lahendusi. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Detailplaneeringu eesmärk on ligikaudu 2,6 ha suurusel alal mitmekesistada vee-elupaiku ja korrastada jõega 
piirnevat maastikku, luues siin puhkeaja veetmise võimalusi.  

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Kavandatava tegevusega planeeritakse Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndisse püstitada ehitisi (kämping, 
vaatetorn, lehtla, laudteed ja jõe paremkaldal asuvale vundamendile puhkemaja/külakeskus. 
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut käsitleva planeeringu puhul on tegemist üldplaneeringu 
muutmise ettepanekuga. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Tegemist on olemasoleva olukorra seadustamisega, ala korrastamisega. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Jõe paremkaldal asuvatest vundamentidest üks soovitakse rekonstrueerida ning teise asemele rajada 
puhkemaja/külakeskus, lisaks soovitakse rajada kämpingute ala. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Puuduvad. 

TEHNILINE TARISTU  

Puudub ja tuleb lokaalselt lahendada (elektriühendus, puurkaev, omapuhasti -lekkekindel kogumiskaev ja 
kuivkäimlad - kompostkäimlad). 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Planeeritavat ala asub hea ligipääsetavusega Kapu-Rakke-Paasvere tee ääres, kus on ka kergliiklustee.  

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Nõuded tulenevad keskkonnamõju eelhinnangust ja eksperthinnangust.  
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KESKKONNATINGIMUSED  

Detailplaneeringu algatamise järgselt on planeeringule koostatud Hendrikson & Ko OÜ poolt keskkonnamõju 
strateegilise hindamise eelhinnang. Eesmärgiga uurida planeeringuga kavandatavat mõju Põltsamaa jõe 
veerežiimile ja kalastikule, koostati täiendav eksperthinnang Madis Metsur ja Martin Kesler poolt. Leitud on, 
et kavandatava tegevuse mõju Põltsamaa jõe ökoloogilisele seisundile, sh kalastikule, on piirkonnas pigem 
positiivne või neutraalne. 

MUU OLULINE INFO  

Planeeringu algatamise eelne arutelu protokoll ei ole avalikustatud, kohtumist ei ole protokollitud või ei ole 
protokoll valla dokumendiregistrisse kantud. 

ELLUVIIMINE  

Planeering on algatatud, lahendusteni jõutud ei ole. 

 

VALGA LINNA AJALOOLISE VABADUSE TN 13 KOOLIHOONE JA E. ENNO TN 15 SPORDIHOONE 
DETAILPLANEERING 

KOKKUVÕTE 

Arhitektuurivõistluse võitnud ideekavandi autori, kohaliku kogukonnaga ja ametitega tihedalt koostööd tehes 
on leitud piirkonda sobivaim lahendust.  

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON 
TEGEMIST ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Arhitektuurivõistluse ideekavand „ÜKS JA ÜKS“ Hea näide kus on leitud piirkonda väärtustav suurepärane 
lahendus 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Planeeringu eesmärk on arhitektuurivõistluse võitnud ideekavandi “ÜKS JA ÜKS” alusel Vabaduse tn 13 
koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone rajamiseks vajalike maakasutustingimuste ja ehitusõiguste 
määramine. Lahenduse eesmärgiks on tagada hästi toimiv ja atraktiivne linnaruum 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Lahendus on üldplaneeringuga kooskõlas. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Ala pindalaga 3,9 ha paikneb Valga linnatuumiku muinsuskaitsealal ja osaliselt selle kaitsevööndis. Ala analüüs 
on seotud ajalooga ja muinsuskaitse eritingimustes tooduga. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Kohustuslik ehitusjoon on määratud arvestades kunagise hoonestuse paiknemist. Ehitusõigus on antud 
olemasoleva koolihoone laiendamiseks, spordihoone ning äri ja korterelamu ehitamiseks. Hoonestusalad on 
määratud arvestades olemasolevat väärtuslikku hoonestust. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Arhitektuurilised ja ehituslikud nõuded on määratud tulenevalt arhitektuurivõistluse võidutöös “ÜKS JA ÜKS“ 
ja „Muinsuskaitse eritingimused Vabaduse 13 krundile täiendava ehitusõiguse määramiseks” 
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TEHNILINE TARISTU  

Olemasolev 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Lahendatud on ala sisene, hoonete vahele jääv avaliku ruum. Määratud on perspektiivsed asukohad jalakäijate 
ja jalgratturite liikumiseks vajalikele teedele ning mootorsõidukite liikumissuunad ja mootorsõidukite 
parkimiseks vajalikud alad. Parklate ristkasutuse ja kergliiklejate läbipääsu tarbeks on planeeringuga tehtud 
mitmed avalikuks kasutamiseks määramise ettepanekud.  

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Planeeringuga on olemasolevat kõrghaljastust võimalikult palju säilitatud. Täpsem haljastuslahendus, 
haljastuse likvideerimise vajadus ja uue haljastuse asukohad selguvad edasise projekteerimise käigus 
maastikuarhitektuurse projektiga. 

KESKKONNATINGIMUSED  

- 

MUU OLULINE INFO  

- 

ELLUVIIMINE  

Planeeringut on asutud ellu viima koolihoone ehitusõiguse realiseerimisega. 

 

PÕHJA PUIESTEE NING TÜVE, LÄÄNE JA LADVA TÄNAVATE VAHELISELE ALA DETAILPLANEERING 

KOKKUVÕTE 

ANALÜÜSITUD 
KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA 

EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA 
NÄITEGA) 

1. kvaliteetse ruumi 
aluspõhimõtted (5) 

Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne ja kõrgetasemeline. Kogu 
planeeringuala arhitektuurne lahendus tuleb koostada terviklikult. Arutleda võib, kas 
sellisel tasemel planeering on liiga vaba oma tingimuste poolest ja seega halb või 
vastupidi, tulenevalt terviklahenduse koostamise kohustusest on jäetud arhitektile 
hilisemas staadiumis suurem loominguvabadus, kuid kogu kvartalit tervikuna 
lahendades tagab ta hilisemas staadiumis ühtse terviku. Näitlik hoonete ja haljasala 
paiknemine võimaldab rajada päikesele avatud suurema tervikhaljasala. 

2. planeeringuga antav õigus 
(10) 

3. kliimamuutuste 
leevendamine ja nendega 
kohanemine (7) 

Nii haljastuse kui tehnovõrkude peatükis on käsitletud säästvat sademeveekäitlust. 
Lisaks on määratud nõue, et parklatesse on soovitatav istutada laiuva võraga puud, 
mis suureks kasvades annavad autodele varju. 

4. ligipääsetavus (9) Ligipääsetavuse puhul pole heureka-lahendust, kuid on mitmed projekteerimiseks 
elementaarsed tingimused planeeringusse sisse kirjutatud (ju vajab seda meie tänane 
tänava kujundajate seltskond) 

5. loodus- jms väärtused (4), 
planeeringuga antav õigus 
(10) 

Haljastuse lahendus on tavapärane, äramärkimist väärib reeglite seadmine edasiseks 
arhitekti vaba loomelennu projekteerimiseks ja puu võrade käsitlus. 

6. kuritegevuse ennetamise 
riskide maandamine (8) 

Ühine avatud puhke- ja haljasala ning seda ümbritsev parkla on kavandatud ala 
keskele, sellele on tagatud hea vaade kõigust planeeritud ümbritsevatest hoonetest. 
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DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on leida alale terviklahendus Tartu linna üldplaneeringu kohase ehitusõiguse 
realiseerimiseks. Lühike ja lakooniline; võib-olla näitab see üldplaneeringu head taset. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga, mis on kavandanud korterelamumaa juhtotstarbe alale. Uute 
hoonete lubatud korruselisus on kuni 4 maapealset korrust. Planeeringuala jääb maa-alale, mille kohta on 
2018. a koostatud töö „Jaamamõisa linnaosa keskkonnasäästliku planeerimislahenduse ja selle alusel 
sademevee säästliku käitlemise üldiste põhimõtete väljatöötamine Tartu linnale“. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Planeeringuala linnaehituslik analüüs on tavaline keskpärane. Ala piirneb väljakujunenud linnaruumiga, alal 
endal puudub hoonestus ning ala sisu lähtub üldplaneeringus määratud maakasutusest ja liikluskorraldusest.  

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Planeeritud on kaks krunti, millele on määratud suur hoonestusala, mis jätab arhitektile edasisel 
projekteerimisel suure vabaduse; võib-olla isegi liiga suure, määratud oleks võinud olla ka kohustuslik 
ehitusjoon või tekstiliselt hoonete paiknemine tänava suhtes ühel joonel, samas on seatud nõue lahendada 
kogu planeeringuala arhitektuurne lahendus tervikuna. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Ehitusliku nõudena on määratud tulepüsivusklass, arhitektuurse nõudena on määratud: Kavandatavate 
hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne ja kõrgetasemeline. Kogu planeeringuala arhitektuurne lahendus 
tuleb koostada terviklikult. Arutleda võib, kas sellisel tasemel planeering on liiga vaba oma tingimuste poolest 
ja seega halb või vastupidi, tulenevalt terviklahenduse koostamise kohustusest on jäetud arhitektile hilisemas 
staadiumis suurem loominguvabadus, kuid kogu kvartalit tervikuna lahendades tagab ta hilisemas staadiumis 
ühtse terviku. 

TEHNILINE TARISTU 

Tavapärane taristu lahendus. Erandiks on sademeveega seonduv, mida on käsitletud nii haljastuse kui 
tehnovõrkude peatükis. 

Planeeringuala sademevee käitlemisel kasutada võimalusel säästlikke lahendusi juhindudes tööst 
„Jaamamõisa linnaosa keskkonnasäästliku planeerimislahenduse ja selle alusel sademevee säästliku 
käitlemise üldiste põhimõtete väljatöötamine Tartu linnale“. Arvestada, et immutamine ei ole geoloogiliste 
omaduste tõttu antud alal võimalik. Arvestada tuleb ülejäänud nimetatud töös käsitletud Jaamamõisa 
piirkonna perspektiivse sademevee süsteemi ühendamise võimalusega käesoleva planeeringuala lahendusega. 
Põhijoonisel on Pos 1 krundile näidatud võimalikud sademevee viibenõvad, kuhu juhtida katustelt, kõvakattega 
pindadelt ning vajadusel ka haljasaladelt tulenev sademevesi. Krundi Pos 1 haljasala kavandada muust pinnast 
madalam, et erakordselt suure sademete koguse korral oleks seda võimalik kasutada ajutise veereservuaarina. 
Võimalusel rajada viibenõvad ka tänavatele planeeritud haljasribadele. Projekteerimisel võib kombineerida 
kõrghaljastust ja säästlikke sademeveelahendusi nii tänava alal kui krundisiseselt. 

Pos 1 planeeritud haljasala ning parkimisalade serva ning Ladva tänavale planeeritud jalgratta- ja jalgtee serva 
on planeeritud sademevee viibenõvad, kuhu tuleb suunata võimalikult palju planeeringuala sademeveest. 
Võimalusel näha sademevee viibenõvad ette ka teistele tänavatele planeeritud haljasribadele. Viibenõvade 
alla on planeeritud drenaaži torustik. Drenaaž projekteerida selliselt, et see saaks kuivendada nii tänavat kui 
võtta vastu viibenõvast tuleneva vee. Projekteerimisel näha drenaažitorustikule ette ka nõva põhjast kõrgemal 
asetsevad restkaevud, kuhu juhtida nõvade ülevool nende täitumisel või ajal, mil pinnas on külmunud.  

Valingvihma aegse ülekoormuse vähendamiseks sajuveesüsteemis tuleb planeeringuala kruntidelt 
tänavatorustikku juhitava sajuvee vooluhulka (l/s) piirata. Planeeringualalt sademeveesüsteemi juhitava 
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sademevee vooluhulga (l/s) vähendamiseks ja ühtlustamiseks kasutada võimalikul määral väikese 
äravooluteguriga pinnakatteid. Pos 1 on planeeritud reguleeriv maht (mahuti, torud vmt), mille tüüp ja asukoht 
tuleb täpsustada projekteerimisel. Kinnistutorustik ja reguleeriva mahu jaoks vajalikud rajatised tuleb 
tööprojekti koosseisus äravoolu reguleerimise nõudest lähtuvalt dimensioneerida.  

Planeering annab pehmelt soovitused ala sademevee säästlikumaks käitlemiseks, samas võiks olla nõuded 
sellised, et see oleks ainus võimalus, mitte üks mitmest. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Liilkuskorralduse peatükk on üles ehitatud lähtuvalt liiklejate hierarhiast: üldine ligipääsu põhimõte ja tänava 
ruumivajadus on kõige ees ning sellele järgneb eri liiklejagruppide kaudu kirjeldus alustades jalakäijatest ja 
lõpetades autode parkimisega. Mitmed projekteerimiseks justkui elementaarsed tingimused on 
planeeringusse sisse kirjutatud (ju vajab seda meie tänane tänava kujundajate seltskond): Jalg- ja/või 
jalgrattateede ristumine sõiduteedega tuleb teha jalg- ja/või jalgrattatee tasapinnas (tagades reljeefse kiviga 
ka nägemispuudega inimesele sõnumi teist liiki liiklusega ristumisest), sõiduteest eristuva katendiga, et 
potentsiaalne suurem ohuala eristuks muust teest. Planeeringuala tänavamaadele planeeritud 
tänavaelemendid ja kruntidele Pos 1 ja Pos 2 planeeritud hooned (va alajaam) ja teed peavad vastama 
puudega inimeste erivajadustest tulenevatele nõuetele. Parklate projekteerimisel tuleb tagada, et jalakäijatele 
jääb parklaga piirneval alal vähemalt 2 meetri laiune käimisruum + ohutusriba 0,5 meetrit; projekt peab 
füüsiliselt välistama, et parkiv auto hõivab nimetatud 2,5 meetrise ala. Jalgratta- ja jalgteedel peab olema 
tagatud standardi kohane külgohutusala. Välijalgrattaparklad tuleb rajada hoone sissepääsude lähedusse, 
raamist lukustamise võimalusega ning soovitav on need rajada varju alla.  

Kritiseerida võib suurt parkimiskohtade arvu ehitatavate hoonete elanikele, mis tuleneb standardist. Eraldi on 
välja toodud standardist suurem invakohtade arv. Naabruses oleva elukeskkonna parkimise lahendamiseks on 
kavandatud parkimishoone, mille asemele on siiski lubatud ehitada ka maapealne parkla. Käsitlemata on 
ühistranspordi kättesaadavus. 

Äramärkimist väärib piirkonna liikuvusstruktuur – planeeringuala põhjaküljes on ainult kergliiklusele mõeldud 
tee. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Haljastuse lahendus on tavapärane, äramärkimist väärib reeglite seadmine edasiseks arhitekti vaba 
loomelennu projekteerimiseks ja puu võrade käsitlus:  

Krundile Pos 1 koostada volitatud maastikuarhitekti poolt haljastus- ja kujundusprojekt. Alale projekteerida 
puhke-, mängu- ja tervisespordi funktsioonid erinevatele vanuserühmadele, juurdepääs nendele peab vastama 
puudega inimeste erivajadustest tulenevatele nõuetele. Pos 1 krundi kõvakattega ala pindala kokku ei tohi olla 
suurem kui krundi haljastatav osa kokku (põhijoonisel esitatud lahenduse puhul on see nõue täidetud). 30% 
Pos 1 krundi maa-alast peab olema haljastatud. Parklatesse on soovitatav istutada laiuva võraga puud, mis 
suureks kasvades annavad autodele varju. Pos 1 planeeritud puud, mis asuvad Pos 2 piiri ääres, tuleb valida 
kitsa võraga (nt püramiidsed vormid), et mitte takistada Pos 2 hoone ehitamist. Pos 1 parkla liigendamiseks 
planeeritud puudele on joonisel 4 näidatud 2 m laiused haljasribad, kuhu puude istutamiseks tuleb 
kasvupinnase mahtu suurendada kõvakatte alla rajatava tugipinnasega või teisel viisil. Parkimiskohtade arvu 
vähenemisel laiendada puude aluseid haljasribasid vähemalt kolme meetrini. Kui Pos 2 rajatakse maapealne 
parkla, tuleb see liigendada kõrghaljastusega. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Keskkonnatingimuste all on enamus punkte õigusaktidest tulenev, juhitud on tähelepanu nii insolatsiooni kui 
müranõuete täitmisele. Haljastuse ja sademevee käsitlus on tavapärasest detailsem. Näitlik hoonete ja 
haljasala paiknemine võimaldab rajada päikesele avatud suurema tervikhaljasala. 
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MUU OLULINE INFO 

Planeeringualale on varasemalt tehtud suurem linnaosa tänavate ja ehitust määrav plaanilahendus. Lisaks on 
seda laiemat ala kasutatud säästliku sademevee lahendamise pilootprojektina, mille käigus pakuti välja 
erinevaid võimalikke lahendusi.  

NB! Analüüsi tegijad on olnud ühelt või teiselt poolt selle planeeringu koostamise ja menetlemisega seotud. 

ELLUVIIMINE 

Planeeringu elluviimise osa on lühike ja lakooniline. 

 

TARTU VALLA LÕUNAOSA (II ETAPID) DETAILPLANEERING 

KOKKUVÕTE 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, 
MIDA ON VÕIMALIK KASUTADA 

EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE TÕSTMIST 
VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Maakasutus Planeeritud on suhteliselt palju segaotstarbelist maakasutust võimaldades 
samal krundil erinevaid funktsioone. 

2. Miljöö- ja kultuuriväärtused Planeeringulahenduse kavandamisel on lähtutud nii ERMi peahoonest. Samuti 
on määratud säilitatavaks nii kapaniirid kui lennu- ja ruleerimisrada. 

3. Kasutajasõbralikkus, avalik ruum Tingimused on seatud ERMi peahoonest lähtuvale teljele ja selle servadele. 
Avalikul tänavamaal on tänava projekteerimise põhimõtted, et tekkiks huvitav 
tänavaruum. Kõigile kruntidele on määratud haljasala nõue. Kirjeldatud on eri 
liiklejagruppide omavahelise ristumise nõudeid. 

4. Kliimamuutuste leevendamine Sademeveekäitlusel on arvestatud, et valgalalt ei väljuks rohkem sademevett, 
kui enne alale kõvakatete ehitamist. Parklatel on haljastusega liigendamise 
nõue ning kõigil kruntidel on haljastuse nõue. Soovituslik ekstensiivse 
katusehaljastuse nõue. 

5. Ligipääsetavus Kõigile liiklejagruppidele on kavandatud teed, sh on võimaldatud 
ühistranspordiliinide tegemist. Detailselt on käsitletud ristumisi – see on 
kirjeldatud küll jalgratturi vaatenurgast, kuid see tagab ka lapsevankri või 
ratastooliliiklejale mugavuse.  

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Detailplaneeringu eesmärkideks on: 

• krundipiiride, ehitusõiguse, hoonestusprintsiipide ja arhitektuursete tingimuste määramine; 

• kommunikatsioonide planeerimine, liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtete 
kindlaksmääramine, haljastuse ja heakorra määramine. 

Eesmärgi sõnastus on lakooniline. 

Planeeringuga kavandatakse Tartu linna lähialale (okupatsioonivägede siinviibimise tõttu mittearenenud 
linnaosale, kaugus raekojast linnulennult 3 km ja vähem) tihedat aktiivset ja mitmeotstarbelist linnaosa.  

Planeeringu ptk 3.1. on esitatud planeeringu idee, tavapäraselt nimetatakse seda võõrsõnana 
kontseptsiooniks. Esitatu pole planeeringute puhul tavapärane ja on hea vaheldus. Võib-olla veidi idealistlik. 
Samas tuleb siit välja endise struktuuri säilitamise vajadus ja väärtustamine – Muinsuskaitseamet on kümnendi 
võrra hiljem jõudnud samale järeldusele kaaludes osade väärtuste riikliku kaitse alla võtmist. 
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ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Viited kõrgematele planeeringutele on tavapärased, äramärkimist väärivatena pole mitte niivõrd strateegilised 
arengudokumendid vaid ERM-i peahoone võistlustöö, selle ehitusprojekt ning keskkonnareostust käsitlevad 
keskkonnauuringud. Planeering on kooskõlas üldplaneeringuga, mis nägi alale ette keskusemaa. 

Detailplaneeringuga kavandatu on ülevama strateegilise planeerimisdokumendi põhimõtetega kooskõlas. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Analüüs on jagatud kaheks alamosaks: 

• funktsionaalsete ja linnaehituslike seoste analüüsiks ja 

• ajalooliseks ülevaateks. 

Kuna tegemist on suure alaga, mida vahetu ümbrus ei ole klassikaline tihedalt hoonestatud linnaruum, siis on 
analüüsis suurem osakaal ümbritseva funktsionaalsete seoste kirjeldamisel.  

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Kruntide hoonestusalad on määratud suurte pindobjektidena, mis aga ei tähenda, et suure osa krundist võib 
täis ehitada. Tekstis on kirjeldatud, kuhu võib hoonet teha ja mida hoonestusala sisse võib teha, lisaks on 
märgitud täiendavaid niigi kehtivaid nõudeid nagu nt: Hoonestusalale ehitamisel tuleb järgida kujadest 
tingitud nõudeid. 

Tulenevalt ala suurusest ja detailplaneeringu tavapärasest suuremast üldistusastmest ei ole valdavalt 
määratud hoonete täpseid asukohti (üksikutel kruntidel on määratud kohustuslik ehitusjoon) vaid on jäetud 
edasiseks projekteerimiseks ja maakorralduseks täiendavad nõuded: Elamumaa sihtotstarbega kruntidele võib 
koostada hoonestuskava, millest tulenevalt võib vastavaid krunte jagada koostatud hoonestuskava alusel kuni 
neljaks krundiks, määrates siis ka vajalikud servituudid ja tehnovõrkudega ühendused. Krunte, millele on 
määratud tabelis 2 hoonestuskava koostamise nõue, võib jagada koostatud hoonestuskava alusel, määrates 
siis ka vajalikud servituudid ja tehnovõrkudega ühendused. 

Ehitusõiguse sihtotstarvete osas on palju antud võimalust tulevikus otstarvet korrigeerida andes sihtotstarvete 
lubatavuse vahemiku: Tulenevalt maa-ala suurusest ja sellest lähtuvast pikast arendamisajast ei ole võimalik 
koheselt absoluutselt õigesti määratleda tulevast maakasutust, seetõttu on sobivates kohtades määratud 
võimalikud sihtotstarvete piirid. Nt E 25(75)%, Ä 25 (75)% lubab krunti kasutada vähemalt 25% ulatuses 
elamumaana ja vähemalt 25% ulatuses ärimaana, ülejäänud 50% võib olla määratavas osakaalus kas 
elamumaa või ärimaa. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Arhitektuurinõuded on välja toodud üldised nõuded, samas on need piisavad, et tagada arhitektil hilisem 
loomevabadus kuid andes avalikkusele info kui suurt linnaruumi kavandatakse. Arutelda võib, kas 
kohustuslikku ehitusjoont oleks võinud olla rohkem määratud. Lisaks eespool toodud hoonestuskava nõudele 
võib näitena välja tuua järgnevat: 

• Hoone põhimaht tuleb ehitada kohustuslikule ehitusjoonele (kui on määratud) krundi vastavas küljes 

vähemalt 40% ulatuses kohustusliku ehitusjoone pikkusest. 

• Elamu- ja/või ühiskondliku hoone sihtotstarbega maale rohkem kui nelja hoone ehitamise korral tuleb 

projekteerimiseks läbi viia arhitektuurikonkurss. 

• Hoone välisviimistluses on keelatud kasutada plastmaterjale ja imiteerivaid materjale, samuti ümar- 

või freespalki. 

• Kruntide liitmisel tuleb tagada planeeritud linnapilt – avalike alade ääres on keelatud ehitusõiguse 

kokku liitmine ning sellest tulenevalt hoonete ehitamine ainult krundi ühte serva. 
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• Kõigi kruntide hoonestusalade tänavapoolsed ja avalike alade poolsed küljed peavad olema 

esinduslikud, arhitektuurselt liigendatud, nendele ei või paigaldada arhitektuurselt sobimatuid 

tehnoseadmeid (soojuspumbad, antennid jms). 

• Elamumaa kruntidel on soovituslik 25% ulatuses ehitusalusest pinnast rajada ekstensiivne murukatus; 

soovituslik on ehitada käidavad katused (kombinatsioonis intensiivse katusehaljastusega) terrasside, 

katuseaedade vms jaoks. 

• Lubatud piirde rajamine krundi piirile või sellest krundi poole on esitatud Tabelis 2. Krundid, millel ei 

ole lubatud piirde rajamine, peavad olema avatud ja läbikäidavad. Hoonestusala piires on lubatud 

piirde rajamine. 

• Krundid, kus on säilitatavad muldkindlustused, kuid kus on lubatud piirde rajamine, peab piire olema 

selline, et säilitatavad muldkindlustused on avalikult kasutatavale maale näha. 

• Kruntidel Pos 66 ja Pos 758 olevat betoonrada ei tohi üles võtta, ka sõidetava osa all, ega täis ehitada. 

Kõigil nimetatud kruntidel on lubatud avaliku huvi olemasolu korral betoonrajast üles võtta 

paisumisvuukide vaheliste ristkülikute kaupa (korraga kuni neli ühikut) osa betoonrada ning teha selle 

asemele liigendamise ja hea äraolemise eesmärgil haljasskvääri, veesilma, paviljoni (väikehoone) vms, 

mis on projekteeritud vastava krundi terviklahenduse kujunduse osana. Krundil Pos 66 võib krundiga 

Pos 69 piirneval osal kogu krundi Pos 66 laiuses kasutada betoonrada võimalike Pos-l 69 

korraldatavate suurürituste toimumisel välinäituse korraldamiseks või parkimiseks. 

• Olemasolev betoonrada peab ühe olulise kohaliku identiteedikandjana säilima ja olema avalik-

õigusliku isiku omanduses. Kui aja jooksul leitakse betoonrajale sobivam avalik kasutus, tuleb 

vabastada betoonrada mõistliku aja jooksul võimalikelt rentnikelt ning võtta vastavalt kasutusele. 

• Endisele lennurajale teede ja tänavate ehitamisel tuleb tagada lennuraja vaba visuaalne koridor – 

ehitatava tee pind ei tohi olla kõrgem lennurajast, valgustus ei tohi olla postidel. Tee ehitamisel 

kruntide Pos 68 ja Pos 66 tuleb arvestada samasid põhimõtteid – ERMi peahoonest algav koridor peab 

pikenema üle ehitatava tee rohealale, lubatud on sõidutee kasutamine ainult hooldussõidukite poolt, 

koridor rohealale on eelkõige jalakäijatele ja jalgratturitele. 

TEHNILINE TARISTU 

Tehnovõrgud on kavandatud arvestades nii planeeritut kui hilisemat juurde lisanduvat. Seatud on nõue, et 
projekteerimisel tuleb tagada haljastusega ning valdavalt on tehnovõrgud väljaspool sõiduteealust maad. 
Arvestades nii tehnovõrkude ptk-s sätestatut kui ka haljastuse ja arhitektuuritingimuste all toodut võib öelda, 
et tehnovõrkudega on tegeletud keskmisest rohkem. Ka on võimaldanud nö põllule planeerimine kavandada 
liinid nii, et need ei sega autoliiklust ega haljastust. Eraldi väärivad märkimist:  

• reovee kogumise valgalade määratlemine; 

• sademevee valgalade määratlemine ja neile 1%-lise tõenäosusega arvutusvihma alusel 

akumulatsioonitiikide planeerimine. Ajavahemikus 2005-2011. a planeeringut koostades ei osanud 

keegi seda kliimaeesmärgina käsitleda, kuid see on üks ehtsamaid näiteid.  

Lisaks eeltoodule on soovitusliku nõudena määratud ekstensiivse murukatuse tegemine. Ka kruntidele 
määratud haljasala nõue võimaldab leevendada sademevee koguseid (teada on planeeringu koostamisel 
kaaluti krundipõhist vähendamise nõuet, kuid kehtestati akumulatsioonitiikidega lahendus). 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Kogu planeeringualale on tagatud hea juurdepääs autoga. Osade teede/tänavate puhul lausa 2+2 lahendus. 
Samas on kõigile tänavatele planeeritud 3…4 m laiune jalgratta- ja jalgtee. Enamusele tänavatest on 
planeeritud sõidutee ja jalgratta- ja jalgtee vahele 4 m laiune haljasriba, millele tuleb istutada kõrghaljastust; 
võib istutada ka nähtavust mitte piiravat madalhaljastust. Nimetatud haljasriba võib kasutada ka 0° parkla 
tegemiseks sammuga 2 parkimiskohta (pikkus 12 m) ja puu; sellisel juhul tuleb tagada, et puud ja 
parkimiskohad tänava erinevatel külgedel oleksid nihkes, mitte kohakuti, kirjeldatu on esitatud tekstisisese 
skeemina. Hea kirjeldus on jalgratta- ja jalgtee projekteerimiseks: Avalikus kasutuses olevad teemaa-ala 
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kruntidel paiknevad jalgratta- ja jalgteed tuleb projekteerimise käigus täpsustada ja kujundada need 
võimalikult looklevaks. Loogete vahele tuleb istutada kõrg- ja madalhaljastust ning paigutada sinna skulptuure 
ja kavandada istumisplatse. Oluline on, et jalakäija või jalgrattur saaks haljastuselt kaitset tänavalt tuleva 
müra ja veepritsmete eest, samas ei tohi tekitada olukorda, kus sõidutee ja jalgratta- ja jalgtee vahele tekib 
pikk sirge haljassein. Kohtades, kuhu tulevad ülekäigurajad või on vahetult tee servas inimeste kogunemise 
kohad, tuleb tee tasapind projekteerida sõidutee ja kõnnitee vahelisele kõrgusele ning kasutada mõlemast 
teest erinevat materjali või teist tooni tõstetud pinna paremaks tähistamiseks. Kohtades, kus sissepääs krundile 
läheb üle jalgratta- ja jalgtee, tuleb sissepääsutee tuua jalgratta- ja jalgtee tasapinda – jalgratta- ja jalgtee 
pikiprofiil peab jääma samaks, sissepääsude ristumine jalgratta- ja jalgteega tuleb vastavalt liikluseeskirjale 
ka tähistada. Kui jalgratta- ja jalgtee pikiprofiilis tee tasapind muutub, peab üleminek olema sujuv, et 
jalgratturid seda kasutaksid – tihe astmetega tee on jalgratturile ebamugav ja jalgrattur hakkab kasutama 
sõiduteed. Teeprojekti koostamisse tuleb kaasata maastikuarhitekt, kes annab tänavamaaalale kujunduslikult 
tervikliku lahenduse. Taas võib arutleda, kas kirja pandu peaks olema projekteerija elementaarne teadmine v 
planeeringuga kehtestatav. 

Planeeringus on sätestatud, et elamupiirkonnas on suurim lubatud kiirus 40 km/h. 

Ühistranspordi peatuste asukohad ei ole määratud, kuid 4 m laiune haljasriba võimaldab taskuga 
ühistranspordi peatuse tegemist igal tänaval – peatuse kohas väheneb haljasala pindala; planeeringuga on 
loodud ühistranspordi peatuste tegemiseks võimalus. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Planeeringus on esitatud üldine haljastuse osakaalu nõue ja kolm erinevat haljastusklassi. Samuti on eraldi 
välja toodud kapaniiride käsitlus. Nõuded on seatud tee- ja tänavaruumi projekteerimiseks, sh kuidas kokku 
sobitada nt haljastus ja elektrikaabel. 

• Sõiduteede ning -platside ja hoonestuse alune maa ei tohi olla suurem kui 80% tootmis- ja ärimaa 

kruntidel ning suurem kui 65% elamumaa ja ühiskondlike hoonete maa kruntidel – vastavalt 20% ja 

35% peab olema haljasalade maa, kus sõltuvalt haljasala klassist on sellel alal muru, puud, võsa, 

mänguväljak, pesukuivatus jms. Tänavatel esitatud puuderea tingmärgiga alal tuleb projekteerimise 

käigus määrata puude täpne asukoht ja liik ning võimalik parkimiskohtade/ bussipeatuse tegemine. 

• Planeeringualal asub hulgaliselt muldkehasid ehk kapaniire, millede vahel hoiti lennukeid. 

Muldkehasid on praegu osaliselt ehitusmaterjaliks laiali veetud. Kaardil näidatud muldkehad tuleb 

säilitada, osaliselt ära veetud muldkeha osa tuleb kas taastada või jätta olemasolevale kujule. 

Muldkeha sisse võib ehitada, kuid tuleb tagada selle tuntava väliskuju säilimine. Piirete rajamisel tuleb 

tagada vaade muldkehadele. 

• Teede ja tänavate projekteerimisel tuleb tänavaruumi näha ette nii kõrg- kui madalhaljastus. 

Teedeprojekti tuleb kaasata maastikuarhitekt, kes kavandab tänavahaljastuse ja jalgteed terviklikult. 

Tänavaprojekti koostamisel tuleb tagada asukoht/liitumiskoht ka tehnovõrkudele, et ei tekiks hiljem 

vastuolusid tehnovõrkude ja haljastuse rajamisel. Kohtades, kus elektrikaabel tuleb rajada läbi 

haljasala, tuleb haljasala kujundada vastavalt elektrikaabli rajamisele esitatavatele nõuetele. 

• Transpordimaa sihtotstarbega kruntide jalgratta- ja jalgteed tuleb projekteerimise käigus täpsustada 

ja kujundada need võimalikult looklevaks. Loogete vahele istutada kõrg- ja madalhaljastust ning 

paigutada sinna skulptuure ning kavandada istumisplatse. Tänavahaljastuses kasutada okaspuid ja 

erineva lehevärviga lehtpuid ja -põõsaid, et silmailu oleks tagatud aastaringi. Kohtades, kus tänaval 

puuderida ja välisvalgusti kattuvad, tuleb ära jätta puu ja asendada see valgustiga. 

• Kogu planeeringuala piires on kohustuslikult rajatav haljastus prognoositava inimesepoolse 

kasutustiheduse järgi jaotatud kolme klassi. Haljastu füüsiline tihedus on nö sotsiaalse tihedusega 

mõneti pöördvõrdelises suhtes, samas mitte alati. 

o I klassi haljasala on kõige tihedamalt kasutatava ja suurima avalikkussurvega. Alad tuleb 
kujundada vastavalt tegevuste tüüpidele; haljastusprojekti koostamine on kohustuslik 
(koostaja peab olema oma ala professionaal) – võimalik konkursi korraldamise kohustus. 
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Tegevused ja atribuutika: suusatamine, pallimängud, tervisesport, mänguväljakud, kiiged, 
piknikukohad jne. 

o II klassi haljasala on rohkem kohaliku tähtsusega, teekonna osad, poolavaliku või 
poolloodusliku iseloomuga. Kujundusprojekti koostamine on nõutav, kuid täpsusaste ei pea 
olema nii kõrge, kui esimesel klassil. Tegevused: tervisesport, jalutamine. 

o III klassi haljasalal puhke- ja virgestusfunktsioon puudub. Haljasalade mõte on pakkuda 
visuaalset vaheldust ja võimalust peatuspaikadeks lindudel-putukatel jne. Haljastusprojekti 
koostada ei ole vaja; on isegi soovitav seda mitte teha. Sellesse klassi kuuluvad haljasalad 
peaksid olema isetekkelised, looduse poolt valitud liikidega, et moodustuksid iseseisvad, kohta 
looduslikult sobivad kooslused. Inimese funktsioon siin on loodusele kaasa aidata ja vajadusel 
üle mingi piiri minevaid puid-põõsaid kärpida-hooldada.  

Kogu klassifikatsioonis on erandiks muuseumihoone peateljena toimivat lennurada ääristav haljasala 
(asub kruntide Pos 59-65 (ei kehtestata käesoleva planeeringuga), Pos 67 ja Pos 69 koosseisus). 
Haljasala sotsiaalne tihedusaste on I, kuid kujunduse kontseptsioon ühtib III klassiga ehk siis 
poollooduslik ja - isekujunenud. Lennurajast moodustuval teljel liikuja peab tunnetama selle koha 
ajatust – raja mõlemal küljel on kõrghaljastusvöö, mille tagant hooneid ainult võib ehk aimata, mitte 
näha. Haljastus peabki olema isetekkeline, kus inimene aitab vaid kaasa (minimaalne võsalõikus jms) 
ja ehk istutatakse mõned väärtuslikumad liigid vahele, et uuenemise käigus tuleks ka haljastuse mõttes 
kõrgema väärtusega noori puid. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Keskkonnatingimused on tavapärased. Käsitletud on kaitsealused liigid oma elupaikadega ja kirjeldatud 
nendega ja nende ümbruses lubatud tegevust. Tulenevalt reostusest on seatud selle likvideerimise nõue. 
Jäätmekonteinerite asukohtasid pole määratud, kuid tekstis on seda käsitletud järgnevalt: Prügikonteinerid 
tuleb paigutada selliselt, et need jääks avalikul tänaval liikujatele ja hoonete külastajatele märkamatuks. Juhul, 
kui soovitakse paigutada eeskujulik jäätmete kogumise keskus, siis võib selle paigutada ka hästi nähtavasse 
kohta. Kõigil kruntidel, kuhu tuleb vähemalt 1000 m²-se pinnaga kauplus, tuleb luua projekteerimisel võimalus 
pakendikonteineri paigutamiseks. 

MUU OLULINE INFO 

Ehk määriks äramärkimist meeldetuletuselluviimise osas hilisemaks projekteerimiseks: Planeeringu tekst 
kehtib ühtse tervikuna. Tekstis on kohatise erinevates peatükkides dubleerimise teel suunatud eriliselt 
tähelepanu mitmetele teemadele, mis on planeeringu peamise eesmärgi täitumise seisukohast eriti olulised. 
Kogu tekst on töö lahutamatu osa ja mõned teemad kajastatud vaid neid käsitlevates peatükkides. Seega tuleb 
enne projekteerima hakkamist töötada läbi terviktekst, et vältida lünklikul lugemisel tekkivaid puudujääke ja 
nende hilisemat realiseerumist vigase lahendusena. Eriosade projekteerimisel tuleb arvestada ka teistele 
osadele esitatud nõuetega – nt elektriühenduse koostamisel tuleb arvestada ka haljastuse ja liiklusega ning 
teistes peatükkides esitatud tingimustega jne. 

ELLUVIIMINE 

Planeeringu rakendamise osa loeks üle keskmise heaks, määratud on elluviimiseks vajalikud eeltingimused. 
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TALLINNA KALASADAMA ÜMBRUSE DETAILPLANEERING 

KOKKUVÕTE 

ANALÜÜSITUD 
KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA 

EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA 
NÄITEGA) 

1. Maakasutus Planeeritud on erinevat maakasutust, domineeriv on siiski elamine. Osadele 
elamumaadele on seatud ärimaa kõrvaltingimus.  

2. Kvaliteetne ruum, avalik 
ruum 

Seatud on arhitektuurivõistluse nõuded. On kavandatud promenaad ja selle on seatud 
võistluse nõue. Ehitusõigus ja arhitektuursete tingimuste osas detailne krundipõhine 
lähenemine, mis südalinnalikust asukohast lähtuvalt on põhjendatud; samas ei ole 
tehtud päris eelprojekti asendiplaanilist lahendust. 

3. Piirkonna analüüs ja 
vastavus ÜP-le 

Võib arutleda kas ptk 3.2 esitatud vastavus ÜP-le on hea näide või mitte. Selles suhtes 
on näide väga hea, et seos ÜP-ga ja vastavus sellele on välja toodud. Küsimus on, et kas 
alati peab seda välja tooma? Jah korral, kuhu me tõmbame piiri – kas kirjutame ka, et 
vesi voolab mäest alla, kuna raskusjõud soosib seda. Siinkirjutaja arvates ei peaks üles 
lugema kõiki asjaolusid, millele koostatav planeering vastab. Kui sellist analüüsi peab 
tegema, siis on näide väga hea. 

Samuti on hea näide ehituskeeluvööndi (EKV) vähendamise põhjendamine. Siin võib 
küll arutada, kas seadusandja pole arvestanud, et linnades puuduvad looduslikud 
kooslused ja LKS-i kaitseülesanne pole teostatav ning kas võrse kohtlemise põhimõttest 
lähtuvalt peaks seda sarnastel aladel kõikjal muutma… Aga käsitluse näide on olemas.  

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Detailplaneeringu eesmärgiks on avada linnakodanikele pääs mere äärde ning luua sidus avalik ruum ja anda 
linnaruumiliselt sobiv lahendus piirkonna arendamiseks ning hoonestamiseks. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada alale krundid, määrata kruntidele ehitusõigus, 
kitsendused ja nõuded, lahendada tehnovõrgud ning liiklus ja parkimine; määrata haljastuse 
põhikontseptsioon ja lahendused ning tagada jätkusuutlik linnakeskkond. Planeeringu ülesandeks on Kalamaja 
möödasõidutee (Kalaranna tänava) koridori määramine koos haljaskoridori säilitamisega. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Viited kõrgematele planeeringutele on tavapärased, detailplaneering on üldplaneeringut muutev tulenevalt 
ehituskeeluvööndi vähendamise vajadusest, muus osas ei ole üldplaneeringu muutmist välja toodud. 
Muudetav üldplaneering on enam kui 10 aastat vana (2004 kehtestatud). Ptk 3.2 on käsitletud 
üldplaneeringule vastavust ning ka põhjendused ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Põhjendamise üle võib 
alati arutleda (pole õiget või valet lahendust), kuid siinkirjutaja arvab et näitena edasimõtlemiseks väärib see 
välja toomist. Sama on rohekoridori ja maakasutuse juhtotstarve muutmise põhjenduse osas – kohus näeb, et 
argumendid on välja toodud, kuidas spetsialistid nendesse suhtuvad on iseasi. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Olemasolevas olukorras on välja toodud nii ajalooline ülevaade, kui ka linnaehituslik ning põgus maastikuline 
situatsioon. Planeeringuga kavandatu osas on välja toodud lahendust mõjutavad linnaehituslikud elemendid 
järgneva struktuuriga: 

• maastikulised; 

• tehiskeskkondlikud; 

• elanikud; 

• organiseeritud avalik linnaruum ja suhe kõrvalaladega; 

• ühiskondlikud hooned, arvestatav tööstus, haljasalad; 
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• ümbritseva ala dominandid; 

• vaatekoridorid. 

Ptk 3.3 on esitatud linnaehituslik kontseptsioon, mis tugineb samuti analüüsidel. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Kruntide hoonestusalad. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Ptk 3.3 on esitatud arhitektuur-planeeringuline lahendus, linnaehituslikud ideed, üldised arhitektuurinõuded, 
arhitektuurivõistluse ülesanded ja hoonestustingimused. Tingimused on määratud küllalt detailselt kuid 
võimaldavad hilisemal projekteerimise arhitektil teatava loomevabaduse. Ilmselt kõige tugevam peatükk selles 
planeeringus. 

TEHNILINE TARISTU 

Tehnilise taristu osa on olemas. Selles on palju määranguid, millest enamus linnavalitsuse spetsialistides ja 
kehtestamise otsust tegevatest volinikest aru ei saa. Siinkirjutaja arvates ei pea detailplaneering kehtestama, 
et krundile Pos 22 tuleb viia toru DN50/140 või et lubatud on ainult HEKA-2 alajaam. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Alal on planeeritud erinevad liikumisviisid, sh ühistransport. Rannapromenaadi osas on seatud väikevormide 
rajamise ja arhitektuurivõistluse nõue. Tehtud on parkimise kontrollarvutus. 

KESKKONNATINGIMUSED, HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Keskkonnatingimuste osa on olemas, midagi erilist selles ei ole. Vaatamata pealkirjale on haljastuse osa selles 
käsitlemata. Ptk-s 4 on haljastus põgusalt käsitletud. Läbi on viidud dendroloogiline hindamine. 

MUU OLULINE INFO 

Planeering on kehtestatud kahes osas, nii tekst kui joonised on esitatud kahes versioonis kattes kinni 
mittekehtestatava osa – seda tasub võtta ühe näitena, kui on vajadus planeeringut osaliselt või mitmes osas 
kehtestada. Planeeringu osade kaupa kehtestamist ja selle protsessi käsitleb annotatsiooni peatükk 1.6. 

ELLUVIIMINE 

Planeeringu elluviimise osa on kekspärane viidates seaduste täitmise nõudele. Eraldi on välja toodud 
kultuuriväärtustega ja arhitektuurivõistlustega seonduv, välja on toodud oluline nõue etapiviisilise ehitamise 
korral. 

 

TÖÖSTUSE TN 48 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING (TALLINN) 

KOKKUVÕTE 

2009.-2013. aastal koostatud Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneering nägi ette mitmekesise 
jahisadama, elu- ja ärihoonete, kaubanduskeskuse, pargiala, promenaadi jms vaba aja ja teenindusasutuste 
koosluse rajamise koos juurdepääsude, parkimise, haljastuse ja heakorraga Tallinnas mere ääres. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA 
ON VÕIMALIK KASUTADA 
EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE TÕSTMIST 
VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Mitmeotstarbelise ja arhitektuurilt 
mitmekesise linnarajooni lahendus – 
hea avaliku ruumi põhimõtte 
rakendamine. 

Elamute, äridega, ühiskondlike hoonetega ja avaliku majadevahelise ruumiga 
lahendus peaks võimaldama sotsiaalselt mitmekesise ning aktiivse 
keskkonna tekkimise. Kesklinna lähedale sobiv kõrge hoonestustihedus. 
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ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA 
ON VÕIMALIK KASUTADA 
EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE TÕSTMIST 
VÄÄRIVA NÄITEGA) 

2. Tagatud kallasraja kasutamise 
järjepidevus. 

Linna rannajoone avamine avalikkusele – avalikkusele avatuks on 
kavandatud peaaegu kogu mereäärne ala. 

3. Mitmeotstarbeline hoonestus on 
turvalisuse aspektist oluline, sest nii on 
tagatud inimeste kohalolek ja kontroll 
avaliku ruumi üle ööpäevaringselt. 

Sotsiaalne kontroll ruumi üle. Mere äärde on kavandatud poolavalikke 
hooneid – valukoda, sadamahoone jms, mida saavad külastada ka teised 
peale omanike ja nende vahetute külaliste. 

4. Säästlik linnaruumi kasutamine, 
parkimiseks võimalikult väikese ruumi 
kulutamine. 

Parkimine on kavandatud valdavalt maa-alusena. Parklate otstarbeka 
kasutamise huvides on elu- ja töökohad soodne planeerida lähestikku, sest 
erineva kasutusrežiimi tõttu võimalik parkimiskohtade ristkasutamine 
vähendab kokkuvõttes parkimiskohtade vajadust. 

5. Olemasoleva linnaruumiga 
arvestamine uue hoonestuse 
kavandamisel. 

Kultuuriväärtuslikud (tööstus)hooned on ette nähtud säilitada ja lõimida 
sobivalt uude keskkonda. Tööstuse tänava äärne hoonestus arvestab 
olemasoleva ehitusjoonega ning Tööstuse tänavale iseloomuliku pideva 
hoonefrondiga. Kalaranna tänavast põhja poole jääv ärihoonete kompleks 
töötab ühtlasi ka puhvertsoonina elava liiklusega tänava ja elamuala vahel. 

6. Läbimõeldud mahuline lahendus 
tagab hea elukeskkonna nii ala 
elanikele kui ka külalistele. 

Planeeringuala keskossa planeeritud siseõuega kvartalid annavad võimaluse 
elada ühest küljest mere ääres ja eralduda tänu siseõuedele linnakärast. 
Laevakujulised hooned planeeringuala põhjaosas on sujuvaks üleminekuks 
merekeskkonnale ja tagavad head vaated ka keskossa paigutatud siseõuega 
kvartalitest. Hooned on seetõttu planeeritud suure intervalliga ja annavad 
ühtlasi ka piisavalt ruumi liigendada hoonete vaheline ala kergliiklusteede, 
haljasalade ja mänguväljakutega. Hooned on astmelised ja omavad 
ulatuslikke terasse ja rõdusid erinevatel korrustel. 

7. Kergliiklusele heade tingimuste 
määramine. 

Jalakäijad saavad alal liigelda vabalt nii piki mere äärt kui ka Kalamaja 
kalmistupargi ja mere vahelisel alal. Planeeritaval alal on mitmeid väiksemaid 
väljakuid ja platse. Sõiduteede planeerimisel on kasutatud aeglustatud 
liiklemise võtteid (künnised, kurvid jms) ning esikohal on jalakäijad ja 
jalgratturid. Autode parkimine on lahendatud valdavalt maa all. Samas on 
puudu jalgrattateed. 

8. Head mahus haljastuse ja 
kõrghaljastuse määramine. 

Mereäärse promenaadi ühendamine kalmistupargiga jalakäijatele mõeldud 
laia kõrg- ja madalhaljastusega liigendatud ühenduskoridori abil. Haljastust 
on ette nähtud ka tänavate äärde. Planeeringualale kavandatud püsivalt 
maapinnaga ühendatud haljastuse protsent on u 20%. 

9. Läbimõeldud kohavalik lasteaiale. Lasteaia planeerimisel ja asukohavalikul on lähtutud: kaitstus meretuulte 
eest, soodne paigutus ilmakaarte suhtes (kogu lasteaia territooriumile 
langeb lõunapäike), paiknemine ulatusliku haljasala vahetus läheduses, hea 
juurdepääs Tööstuse tänavalt, võimalik välja ehitada ja funktsioneerida 
sõltumata planeeringuala ülejäänud arengust. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on seada planeeritavatele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused hea ruumi 
põhimõtete kohase lahenduse loomiseks, lahendada haljastus juurdepääsud, liikluskorraldus ja 
tehnovõrkudega varustamine. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 
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LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Alal olnud mereäärse ja kesklinna lähedase tööstuse asemel on mõistlik see kasutusele võtta võimalikult 
intensiivselt ja võimalikult suurele elanikurühmale avatult. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Planeeringus on detailselt määratud hoonete asukoht ja arhitektuursed tingimused vastavalt 
arhitektuurivõistluse võidutööle. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Arhitektuursed tingimused vastavalt arhitektuurivõistluse võidutööle. 

TEHNILINE TARISTU 

Piirkonnas on tehnovõrkudega varustatus olemas. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Liikluslahendus on kergliiklejasõbralik, kuid ei ole eraldi välja toodud rattateid, et tagada jalgratturite mugav 
igapäevane kasutus (jalgrattaga ei ole arvestatud kui liiklusvahendiga, mis nii suure arenduse puhul oleks 
vajalik). Samuti on kummalisi lahendusi nagu autokiirendusrada Kalaranna tänaval, ülekäiguraja viimine 
ristmikust ebamugavalt eemale, ristmiku kanaliseerimine, jalgrattaparklate puudumine jms. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Mereäärse promenaadi ühendamine kalmistupargiga jalakäijatele mõeldud laia kõrg- ja madalhaljastusega 
liigendatud ühenduskoridori abil. Haljastust on ette nähtud ka tänavate äärde. Planeeringualale kavandatud 
püsivalt maapinnaga ühendatud haljastuse protsent on u 20%. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Tegemist ei ole keskkonnaohtliku arendusega. Võimalik endisest tööstusest põhjustatud alal olnud reostus 
tuleb likvideerida. 

MUU OLULINE INFO 

- 

ELLUVIIMINE 

Planeeringu elluviimine on käimas. 

 

ELVA LINNAS KADAKA TN 10 KINNISTU DETAILPLANEERING (LASTEAED)  

KOKKUVÕTE 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA EESKUJULIKE 

NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE 
TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Parkmetsa serva koolieelse 
lasteasutuse kavandamine 

Kuigi planeeritaval krundil suurem osa kõrghaljastust hävitatakse, jääb 
ala piirnema kaitsealuse metsapargiga, mis omakorda tõstab esile 
loodusväärtused ja annab lasteaia krundile uue väärtuse. 

2. Kavandatud on liginullenergiahoone Planeeringus on käsitletud erinevaid võimalusi selle saavutamiseks 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Planeeringu eesmärk koolieelse lasteasutuse rajamine. 
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ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Kooskõlas. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Planeeringuala pindala ca 1,6 ha on hoonestamata ja asub Elva-Peedu metsapargi territooriumil, kus kasvab 
80-100 aasta vanune männienamusega puistu. Ala pole aastaid parkmetsana majandatud. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Nähakse ette ühe lasteaiahoone ehitamine. Hoonestusala piiritlemisel on lähtutud maksimaalsest 
hoonestamise võimalusest ja välja kujunenud jalgteest kagusuunas. Lisaks ehitusõiguses toodud hoonele on 
lubatud täiendavalt paviljonide, varjualuste, aiamajade jmt püstitamine (ei kuulu ehitusõiguse näitajate hulka). 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Nõuete määramisel piirdutakse minimaalsega. Projekteerimise algfaasis on sätestatud nõue koostada kolm 
hoone ideekavandit. 

TEHNILINE TARISTU  

Tehniline taristu ühendatakse olemasolevaga. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Tagatud on välja kujunenud jalakäijate liikumistee suund läbi Kadaka tn 10 kinnistu. Krunt on valitud selliselt, 
et oleks tagatud võimalikult hea juurdepääsetavus autodega. Kavandatud on alaga piirneva juurdepääsu 
tänava rekonstrueerimine. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Planeeringuga on sätestatud vajadus tagada maksimaalselt olemasolevate elujõuliste mändide säilimine, 
samas on planeeringus näidatud kõrghaljastuse osas vaid illustreeriv lahendus ning lisatud on märge, et see 
täpsustub projekteerimise käigus. Täiendavate dendroloogiliste uuringute vajadust ega dendroloogi 
kaasamise vajadust ei ole sätestatud. 

Kavandatavast objektist tulenevalt on kavandatud mitmerindelise haljastuse (puud, põõsad, püsikud) 
rajamine, sh arvestada, et haljastuses ei tohi olla mürgiseid taimi; haljasalad väliklassi ja puhkealade piirkonda, 
kus õppetöö raames on võimalik lastel endil taimmaterjali istutada (lilled, maitsetaimed, köögiviljad vmt) ja 
nende eest hoolt kanda. 

KESKKONNATINGIMUSED  

Planeeringuga on kavandatud liginullenergiahoone, mistõttu tuleb hoone kavandamisel arvestada ka 
vastavate soojuse ja elektri tootmise süsteemidega. Taastuvenergia allikatest soojuse ja elektri tootmise 
lihtsaimad viisid on soojuspumpade, päikesekollektorite (sooja vee tootmiseks) ja päikesepaneelide (toodavad 
elektrit) kasutamine. Taastuvenergia allikana päikesepaneelide kasutamisel on muuhulgas võimalik kasutada 
ehitisintegreeritud paneele, mille saab paigaldada katusele, fassaadile või päikesevarjuna akende kohale. 
Paneelid või nendega kaetavad osad kavandada osaks arhitektuursetest elementidest või fassaadist või 
kavandada need hoone osade külge (katus, fassaad). 

MUU OLULINE INFO  

Kadaka tn 10 krundi osas on algatatud riikliku looduskaitse alt välja arvamise protsess. Kuni metsapark kuulub 
riikliku kaitse alla, on Elva-Peedu metsapargis ehitise püstitamiseks, sh ka ajutise ehitise ja väikeehitise (nt 
paviljon, varjualune, aiamaja jmt) püstitamiseks, vajalik kaitseala valitseja nõusolek.  

2014 on koostatud Käärdi metsapargi hoolduskava aastateks 2015-2024, mis peamiselt käsitleb alusmetsa 
hooldust, täiendavat dendroloogiat ei ole hinnatud..  
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ELLUVIIMINE  

Planeering kehtestati 2020 aastal ja ei ole veel ellu viidud. 

 

JÄRVEPÕLLU JA UUSMAA TEE 19 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING (RAE VALD) 

KOKKUVÕTE 

2019. aastal kehtestatud Järvepõllu ja Uusmaa tee 19 kinnistute ning lähiala detailplaneering nägi ette 
mitmekesise elamu-, äri- ja üldmaa koosluse rajamise juurdepääsude ja heakorra määramise Tallinna külje all 
Peetri alevikus. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA EESKUJULIKE 

NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE 
TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Mitmeotstarbelise ja arhitektuurilt 
mitmekesise elamurajooni lahendus. 

Alal on nii korterelamud ridaelamud kui üksikelamud, ärihoone ja avalik 
mänguväljak koos haljasalaga, mis peaks võimaldama sotsiaalselt 
mitmekesise ning jätkusuutliku keskkonna tekkimise. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on Järvepõllu maatulundusmaa maaüksusest jagada välja elamumaa, ärimaa, 
üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, seada planeeritavatele kruntidele ehitusõigus 
ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning 
haljastus. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Ala on üks väheseid veel väljaehitamata maatükke muidu viimastel kümnenditel hoonestatud endise Peetri 
küla põldudest ja rohumaadest. Piirkonnas on põhiliselt väikeelamud, ridaelamud ja korterelamud (kuni 4 
korrust), kuid leidub ka ärihooneid ja jalgsikäigu kaugusel on nii kool kui ka lasteaed. Arhitektuurselt on 
piirkond mitmekesine. Analüüsis ei ole välja toodud, et kuna aga enamik inimesi käib tööl Tallinna linnas, on 
ühistranspordi kaetus puudulik ja sõiduautod on linna suunduvad teed tipptunnil üle koormanud. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Ala on jagatud neljaks kuni 3-korruselise korterelamu krundiks, kolmeks kuni 2-korruselise korterelamu 
krundiks, kaheks nelja boksiga ridaelamu krundiks, kaheks paarimaja krundiks, kuueks üksikelamu krundiks, 
üheks ärimaa krundiks, üheks üldmaa krundiks ärimaa kõrval ja tänavamaa kruntideks. Hoonestusala on 
enamjaolt antud suurema osa krundi ulatuses, et hoone asendit oleks võimalik projekteerimisel valida, kuid 
näidatud on ka soovitav põhihoone asukoht krundil. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Arhitektuursetest tingimustest on antud korruselisus kuni 3, katusekalle kuni 30 kraadi (ärihoonel kuni 15 
kraadi), välisviimistlusmaterjalid puit, klaas, betoon, krohv, kivi, plekk kuni 40%, katusekattematerjalid kivi, 
rullmaterjal, plekk, katusekatte toon tume ning piirde tüüp puitpiire või võrkpiire hekiga kõrgusega kuni 1,5 
m. 

TEHNILINE TARISTU 

Piirkonnas on tehnovõrkudega varustatus olemas. 
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LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Autokeskne lahendus – juurdepääsu alla räägitakse ainult autoga juurdepääsust ning kavandatavatele 
tänavatele on näidatud vaid ühepoolne kõnnitee, puudub jalgrataste parkimisvajaduse arvutus. Kergliikluse 
juurdepääs kavandatud üldmaale on puudulik – külgneval tänaval puudub üldmaa poolses küljes kõnnitee. 
puudub kergliiklusega juurdepääsu ohutu võimalus (liikumine teepeenral), kuid alale kavandatakse ka 
kõnniteed ning tehakse ettepanek bussipeatuste asukohale. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Määratud on eraldi üldmaa krunt mänguväljaku ja kõrghaljastusega. Tänavaruumis kõrghaljastust kavandatud 
ei ole, kuigi mõnes lõigus Kodu teel on ruum selleks täitsa olemas. Suurema teega piirnevatele kruntidele ei 
ole kavandatud teest eraldavat kõrghaljastust ning selle projekteerimiseks ei ole ka ruumi jäetud. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Tegemist ei ole keskkonnaohtliku arendusega. Elanikke võib häirida liiklusmüra. 

MUU OLULINE INFO 

- 

ELLUVIIMINE 

Planeeringu elluviimine on käimas. 

 

PÄRNU KESKRANNA LAIENDAMISE DETAILPLANEERING 

KOKKUVÕTE 

Aastal 2017 on läbi viidud Pärnu rannaala visioonivõistlus, mille tulemusena selgitati välja kolm võidutööd, 
millede mõtteid ja ideid tuleb arvestades olemasolevat olukorda ja kehtivaid piiranguid koostatavasse 
detailplaneeringusse integreerida.  

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA EESKUJULIKE 

NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE 
TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Pärnu rannaala visioonivõistlus Tegemist on nö planeeringuvõistluse läbiviimisega, välja valitud 
lahendusi on võimalik integreerida planeeringusse.  

2. Varane avalikkuse kaasamine  Läbi visioonivõistluse korraldamise on avalikkus olnud varakult 
kavandatavatest mõtetest ja ideedest teadlik. 

3. Olemasoleva olukorra põhjalik analüüs planeeringulahenduse koostamise alus (paraku kordub ka 
planeeringulahenduses, tekitades seal liigset müra) 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Planeeringu eesmärk on välja selgitada võimalused rannaala laiendamiseks Pärnu jõeni ning rannaala 
juurdepääsetavuse ja sealse teeninduse parandamiseks. Hajutada rannaala külastatavust kõrgperioodil 
keskrannast rannaala tiibadele, luua täiendavad põhjused rannaala külastamiseks, parandada alale 
juurdepääsetavust ja luua tingimused teeninduse tekkimiseks, tutvustada Pärnu rannaala varieeruvat 
maastikku ja kaitseväärtusi. 
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ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks ranna ja kalda 
ehituskeeluvööndi vähendamise osas, parki kavandatava ehitusõiguse ja parkla ala vähendamise osas. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Planeeritav ala asub keskranna piirkonnas 57ha suurusel Pärnu lahe ja Pärnu jõe vahelisel alal, linnakeskusest 
1km kaugusel. Alal on looduskaitselised piirangud, ala on üleujutusohuga. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Perspektiivse hoonestusega alade osas on moodustatud krundid. Planeeringulahendusega on ette nähtud 
pargi ja ranna ala teenindavate ehitiste (nt kohvik, paki-, ranna- ja sporditarvete hoid, tualetid, dušid, 
hoiukapid jmt) püstitamise võimalus ehitisealuse pinnaga kuni 220 m², kõrgus 6m. Hoonestusalad on antud 
suuremana kui hoonete suurim lubatud ehitisealune pind, igale hoonestusalale on lubatud ehitada kuni kuus 
hoonet, mis on lahendatud modulaarselt. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Uushoonestus tuleb projekteerimisel lahendada modulaarselt st hoonekompleks koosneb mitmest väiksemast 
moodulist ja kogu planeeringualal ühtses kokku sobivas arhitektuurses võtmes. Ühtsuse saavutamiseks tuleb 
kogu planeeringualale kavandatud hoonete käsitluslaad (arhitektuurne lahendus, materjalid jne) määrata 
ühtse eskiisiga pärast detailplaneeringu kehtestamist. Eelistada tuleb hästi liigendatud, kergena mõjuvaid, 
mooduliteks jagatud lahendusi, millel on võimalikult suur läbipaistva, klaasise osa osakaal. 

TEHNILINE TARISTU  

Tehniline taristu on lahendatud olemasoleva ühenduste ja pikendustena. Planeeritud promenaadi pikendus, 
rannaga ristipidised juurdepääsud jm on kavandatud valgustada. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Planeeringuga on ette nähtud rannapromenaadi pikendamine algusega mudaravila (Hedon Spa) ja kuursaali 
ala merepoolsele küljele kuni Estonia mälestuspargini ning ühendamine Rannapargi teedevõrgustikuga. Ranna 
ala juurdepääsetavuse parandamiseks, külastatavuse hajutamiseks ja linna ning ranna vahelise liikumise 
tugevdamiseks on kavandatud ristipidised juurdepääsuteed rannale, nt on kavandatud erinevad loodusrajad 
liivaluidetele ja loodusliku järve äärealale. Rajad saab tinglikult jaotada muuliäärseks „Muulirajaks”, düünidel 
asuvaks „Luiterajaks” ja loodusliku järve ääreala „Loodusrajaks”. 

Planeeringu kohaselt jääb piirkonna parkimiskorraldus endiseks ning uusi parkimisalasid planeeritud ei ole. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Pärnu Rannapargis tuleb säilitada atraktsioonide piirkonnas ja hoonestusaladel kõik I ja II väärtusklassi 
kuuluvad puud ja puudegrupid. Kõrghaljastus säilitatakse võimalikult maksimaalselt, täpsustub 
projekteerimisel. 

KESKKONNATINGIMUSED  

Planeeritava ala jääb looduskaitsealuse Pärnu rannaniidu ja Rannaniidu looduskaitseala Naisteranna 
sihtkaitsevööndi territooriumile, kattudes ka Rannaniidu loodusala Natura 2000 alaga. Pärnu rannapark on 
looduskaitsealune park. 

Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise 
eelhinnang, millega on planeeringu koostamisel arvestatud. 

MUU OLULINE INFO  

Alale on koostatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ning Pärnu rannapargi hoolduskava 2016-
2025 raames on läbiviidud dendroloogiline hindamine. 
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ELLUVIIMINE  

Planeering on alles koostamisel. 

 

HIPODROOMI 4 JA MÄNNIMETSA TEE 3A KRUNTIDE DETAILPLANEERING (TARTU LINN)  

KOKKUVÕTE 

Planeering algatati 2004 aastal, koostamine venis erinevatest asjaoludest, sealhulgas omanike rohkusest 
tulenevate erimeelsuste tõttu enam kui 16 aasta pikkuseks protsessiks. Kehtestamiseni jõuti 2020 aastal, otsus 
vaidlustati kohtus looduskaitselistel teemadel. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA 
ON VÕIMALIK KASUTADA 
EESKUJULIKE NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE TÕSTMIST 
VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted Planeeringuga on jõutud tasakaalustatud terviklahenduseni. Hoonestatav ala 
laiendatakse orgaaniliselt olemasolevatest elamualadest lähtudes, avalikku 
kasutusse määratav looduslikmaa moodustatakse kompaktse kõrgema 
puhkeväärtuega alast jm 

2. Avalik ruum ja kasutajasõbralikkus Kõrgema puhkeväärtusega ala määramine avalikku kasutusse, moodustab 
kogu planeeringualast 60% ja on kokkulepe, et see antakse tasuta kohalikule 
omavalitsusele üle. 

3. Loodusväärtuste tähtsus Kuna alal asuvad looduskaitselised objektid on planeeringu lahenduse 
väljatöötamisel tulnud arvestada neist tulenevate piirangute ja tingimustega. 

4. Ligipääsetavus erinevatele 
liikumisviisidele 

Tagatud on erinevate kasutajate gruppide ligipääsetavus erinevatest 
suundatest.  

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Planeeringu eesmärk on avalikku kasutusse jäävate ja elamuehituseks sobilike alade määramine tingimusel, et 
avalikku kasutusse jääv maa-ala peab moodustama kokku vähemalt 60% olemasolevate kruntide pindalade 
summast. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Planeeringu koostamine on toimunud kolme üldplaneeringu alusel. Planeeringu algatamise ajal kehtinud 1999. 
aasta üldplaneeringus oli ala juhtfunktsioon üldmaa (puhkemetsad), planeering algatati üldplaneeringut 
muutvana. Alates 2005 aastal kehtestatud üldplaneeringust on lahendus olnud ülemastme planeeringuga 
kooskõlas sh ka 2017 aastal kehtestatud üldplaneeringuga. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Planeeritav ala pindalaga ca 12 ha asub Tartu linnas Ihaste linnaosas. Alal kasvab isetekkeline kõrghaljastus, 
lääne- ja lõunaosa on kaetud männimetsa, põhja- ja idaosa valdavalt võsastunud lehtmetsaga. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Detailplaneeringu alusel moodustatakse 28 üksikelamumaa krunti, tee ja tänava maa-ala krunt ja ca kuue 
hektari suurune avalikku kasutusse määratav kompaktne roheala. Loodusliku maa koosseisu on määratud 
kõrgema puhkeväärtusega, männimetsaga kaetud alad ja hoonestatavaks on määratud madalama väärtusega 
alad. 
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ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Arhitektuurilised ja ehituslikud nõuded on määratud olenevalt planeeritava krundi asukohast ja piirkonnas 
väljakujunenud hoonestuslaadist. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala jääb vahemikku 250-300 m². 
Igale krundile on lubatud ehitada kaks hoonet: põhihoone (2korrust) ja abihoone, hoonestusala on antud 
suurem kui ehitisealune pind. 

TEHNILINE TARISTU  

Tehnilise taristu lahendus seotakse olemasolevaga. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Paneeritav ala piirneb Hipodroomi ja Männimetsa tee tänavatega, loodud on võimalused jalakäijate 
liikumiseks kahe tänavamaa vahel sh juurdepääsuks avalikule looduslikule maale. Kruntidele juurdepääsuks 
rajatakse ala läbiv tänav väljasõitudega Hipodroomi tänavale. Olemasolevad tänavad on seotud ühistranspordi 
liiniga, loodud on head eeldused kergliiklusteede võrgustiku arendamiseks.  

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Ala haljastus kujundatakse eelkõige olemasoleva kõrghaljastuse baasil. Elamukruntidel on määratud alad, kus 
peab kõrghaljastus säilima, kruntidele istutatavate puude liik, arv ja asukohad, võimaliku madalhaljastuse 
lahendus, hekkide kõrgus, muud parameetrid (liik/liigid, istutusskeem, istikute arv jms) tuleb anda 
ehitusprojekti mahus. Ilma ehitusprojektita ja raieloata on keelatud likvideerida igihaljaid puid, mille kõrgus 
on üle kolme meetri ning heitlehelisi puid, mille diameeter on 1,5 meetri kõrguselt suurem kui 10 cm.  

KESKKONNATINGIMUSED  

Planeeringualal paikneb kaitsealuse liigi püsielupaiga sihtkaitsevöönd ja mitmed muud kaitstavad 
loodusobjektid. Planeeringule on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, täiendavalt 
on alal läbi viidud ja koostatud mitmeid ekspertarvamusi. 

MUU OLULINE INFO  

Planeeringu koostamine on toimunud väga tihedas koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga. 

ELLUVIIMINE  

Kuna planeeringu kehtestamise otsus on kaevatud kohtusse, ei ole planeeringut saadud ellu viima hakata. 

 

KITSAS TN 5 KRUNDI DETAILPLANEERING (TARTU LINN)  

KOKKUVÕTE 

 Planeering kehtestati 2012 aastal 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON VÕIMALIK 
KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON 
TEGEMIST ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Kvaliteetse ruumi põhimõtted, kultuuri ja 
miljööväärtused 

Uushoonestuse sobitamine Tartu vanalinna aktiivselt 
kasutatava jalakäijate kiire kõrvale 

2. Põlispuude säilitamine Planeeritud lahendus arvestab vajadusega põlispuud 
säilitada 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks äripinnaga korterelamu rajamiseks. 
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ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Kooskõlas 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Kitsas tn 5 krunt asub Kesklinna linnaosas Tartu vanalinna muinsuskaitsealal ja arheoloogilises 
miljööpiirkonnas. Krunt piirneb Kitsa tänavaga, mis on jalakäijate eelistusega tänav ning trepistikuga. Teiselt 
poolt järsu kallaku äärsete Vallikraavi tänava kruntidega. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Hoonestusala paigutamisel on arvestatud olemasolevate säilitatavate tammedega krundi põhjaosas, mistõttu 
on hoonestusala ulatus piiratud ja ei anna suurt vabadust.  

Krundile on kavandatud üks 3-korruseline kuni 16 korteriga korterelamu, mille esimesele korrusele Kitsas 
tänava ääres on ette nähtud avalikkusele suunatud kaubandus- ja/või teenindusasutuste pind.  

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Arhitektuurilised ja ehituslikud nõuded on määratud tulenevalt Kitsas tn 5 krundile koostatud hoone 
projekteerimise muinsuskaitse eritingimustest. Ruumiliselt ja arhitektuurselt parima lahenduse saamiseks on 
vajalik korraldada arhitektuurivõistlus. 

TEHNILINE TARISTU  

Olemasolevaga ühendamine. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Jalakäijate pääs planeeritavasse hoonesse on kavandatud Kitsas tänava treppide 

mademelt alguse saava kergliiklustee kaudu ja tänavaäärse fassaadi korral otse tänavalt. Lisaks on 
planeeringuga jäetud võimalus rajada üldkasutatav jalakäijate läbipääs Kitsas ja Vallikraavi tänavate vahel 
planeeritava hoone ja Kitsas tn 3 hoone vahelisel alal.  

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Krundil kasvavad tammed, sh ligi 18-meetrise võra läbimõõduga tamm, millest on hoonestusala määramisel 
lähtutud. 

KESKKONNATINGIMUSED  

On planeeringuga tagatud. 

MUU OLULINE INFO  

Planeeringulahenduse väljatöötamisel on arvestatud Kitsas tn 5 krundile koostatud hoone projekteerimise 
muinsuskaitse eritingimustega 

ELLUVIIMINE  

Planeeritud ehitusõigus on realiseeritud. 

 

SAKU ALEVIK, TIIGI TN 16 MAAÜKSUSE OSAL JA LÄHIALA DETAILPLANEERING (SAKU 
TERVISEKESKUS)  

KOKKUVÕTE 

Planeering on koostatud 2017 aastal. 
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ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA  

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST 
ESILE TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1.Pikaajaline järjekindel planeerimine ja 
omavalitsuse kindel siht 

Ülemastme planeeringu kohase detailplaneeringu 
koostamine, planeeringu elluviimine. 

2. Kuritegevuse riskide maandamine Planeeringu koostamisel on sellele teemale mõeldud, kirjeldatud 
erinevatest kuritegevuse riskidest ja meetmetest. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK  

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tiigi tn 19 maaüksuse osal krundi moodustamine, hoonestusala ja 
ehitusõiguse määramine tervisekeskuse ehitamiseks. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Kooskõlas 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS  

Planeeritav ala asub Saku alevikus, Tiigi tänava ja Uusmäe tänava vahelisel ca 1,8 ha suurusel maa-alal. Ala on 
hoonestamata looduslik rohumaa.  

Planeeringualast ca 80 m kaugusel asub Tallinn-Lelle raudtee, vahetus läheduses asub riigimaantee  

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Hoonestusala on antud võimalikult suur, selle piires on lubatud rajada kuni kolm kolmekorruselist hoonet. 
Hoonete paiknemine hoonestusala sees on vaba. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED  

Planeeringualale hoonestuse arhitektuurse lahenduse koostamiseks on soovitatav korraldada arhitektuurne 
ideekonkurss. 

TEHNILINE TARISTU  

Tehnilise taristu osas on tagatud ühendused olemasolevate võrkudega.  

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Tervisekeskuse rajamisega suureneb piirkonnas peamiselt sõiduautode liiklus. Tänavate äärde on kavandatud 
ka kergliiklusteed. Parkimise lahendamisel on kasutatud EVS suuremat parkimisnormi. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED  

Detailne haljastuse lahendus tuleb anda ehitusprojektis või eraldi haljastusprojektis. Krunt tuleb haljastada 
40% ulatuses. 

KESKKONNATINGIMUSED  

Uue tervisekeskuse planeerimine on sotsiaal-majanduslikult positiivse mõjuga nii Saku aleviku kui ka valla 
elanikele tervikuna. Planeeringus on analüüsitud erinevaid mõjusid: hoone projekteerimisel arvestada 
rongiliiklusest tuleneva müraga; siseruumides tuleb tagada radooniohutu keskkond; tuleb arvestada 
tervisekeskuse tehnoseadmete paigutusega.  

MUU OLULINE INFO  

Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused on koostatud standardi EVS 809-1:2002 Kuritegevuse 
ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine alusel. Eraldi punktidena on välja 
toodud korrashoid ja intensiivne kasutamine, elavus, nähtavus ja vaateväli, vargused ja vandalism. 
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ELLUVIIMINE  

Planeeringut on asutud ellu viima, väljastatud on ehitusluba 702,6 m2 ehitisealuse pinnaga kahekorruselise 
Saku Tervisekeskuse hoone ehitamiseks. 
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ANALÜÜSITUD SOOME DETAILPLANEERINGUD 

KUNINKAANTAMMI KESKUS 

KOKKUVÕTE 

Kuninkaantammi on Helsingi kirdeosas asuv tööstuspiirkond. Uus detailplaneering, mis suurendab piirkonna 
elamurajooni, kiideti heaks 2014. aastal ja ehitust alustati samal aastal. Piirkond katsetab uusi viise säästvama 

eluaseme saavutamiseks. (Detailplaneeringut illustreerivad joonised:
Kuninkaantammi 

joonised .) 

ANALÜÜSITUD OMADUSED, MIDA SAAB 

KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIKS VÄÄRIB ESILE 

TÕSTMIST) 

1. Jalakäijate sõbralikkus Tänavastruktuur ja haljastus suurendavad piirkonna väärtust 

ja vähendavad autode kasutamist 

2. Sadevee käitlus Läbilaskvuseta pindade loomisel on see funktsioon oluline 

3. Taastuvenergia Seda funktsiooni nõutakse, kuid lahendused otsustab ehitaja 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Helsingi kasvab ja vajab rohkem elamispindu. Plaan tagab, et ehitajad ehitavad uue naabruskonna, kus 
keskkonnaaspekte kaalutakse hoolikamalt. 

VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE VÕI MUUDELE OLULISTELE STRATEEGILISTELE ARENGUDOKUMENTIDELE 

Helsingi üldplaneeringus on linn kaardistatud 100x100m ruutudega, kus värv näitab ruudus oleva ala 
põhifunktsiooni. 

Kuninkaantammi piirkond on suunatud elamutele (3 erinevat pruuni tooni) koos kaubandus- ja avalike 
teenuste keskusega (oranž). Roosa ala tähistab olemasolevat veetaimestikku. Rajamärgid tähistavad 
trammiliini ja näitavad, kuidas piirkond on ühendatud Helsingi ühistranspordivõrgu peasoontega. 

Elamute erinevad toonid tähistavad ehitusaluse pinna ja ehitamata pinna suhet (plot ratio), kõige tumedam 
näitab üle 1,8, heledam 1,0–2,0 ja kõige heledam 0,4–1,2. 

Vaatamata üldisusele on üldplaneering funktsioonide ja ehitusaluse pinna ja ehitamata pinna suhte (plot ratio) 
osas detailplaneeringuga üsna sarnane. 

PLANEERINGU IDEE ANALÜÜS 

Erinevate teemade koos käsitlemine nagu jalakäijatele läbitavus ja sademevee juhtimine, toimib, kuna 
lahendusi saab selles etapis ühildada ühtse tulemuse saamiseks. Teemad töötavad ka selgroona, et suunata 
planeerijaid lahendusteni. 

Teised teemad on ringmajandus, energiatõhusus, taastuvenergia, haljaskatus ja linnapõllumajandus. 

KRUNDI EHITUSALAD JA EHITUSÕIGUSED (SH HOONE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE) 

Krundi hoonestusalad on detailplaneeringus tähistatud hoone piiridega. Kui on täiendav arv, näiteks 6000 + 
1000, näitab esimene eluaseme maksimaalset pinda ja teine kaubandustegevuse miinimumpinda. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Nõuded koosnevad detailplaneeringust ja kava kokkuvõttest. Plaanis on maksimaalne korruste arv tähistatud 
rooma numbriga. 
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Kõigis plokkides tuleb rakendada madala energiatarbimise põhimõtteid ja kasutada taastuvenergiat. 
Taastuvenergia jaoks vajalikud seadmed tuleb kavandada hoone arhitektuuri osana. Kõigil ühekorruselistel 
hoonetel peab olema rohealadega katus. 

Äripindadega elamu: A- (väike korpus), AK- (mitmekorruseline), AK-1 (mitmekorruseline õpilastele) ja AP (väike 
korpus, mis võib kattuda) tähistatud plokid 

• krohvitud müüritise värvilised fassaadid (valge keelatud); 

• tänavapoolsed rõdud on klaasitud ja hoone fassaadist seespool;  

• viilkatusega ja tumedat värvi katused; 

• tänavapoolsetel fassaadidel peavad esimesel korrusel olema aknad ja uksed; 

• tagaaia fassaadidel peavad olema puidust osad; 

• vähemalt 50% krundi elamispinnast peab koosnema 80 m² kolmetoalisest või suuremast korterist; 

• vähemalt 1 ühissaun krundi kohta ja üks ühine selvepesula ploki kohta. 

Avalikud teenused: YL 

• Arhitektuuri ja linnaruumiga arvestades tuleb ehitada kooli ja lasteaia kombinatsioon. 

TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 

Teenindusteed on detailplaneeringus tähistatud (tekst “ajo”). 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED 

Planeeringu üks temaatika on jalakäijatele läbitavus. Spiraalne kuju jätab autod keskelt väljapoole ja 
parkimismajad surutakse enamasti maa alla. Eesmärk on luua meeldivaid tänavaid ja propageerida seeläbi 
kõndimist ja rattasõitu. 

Plaanis olev tekst “ma25%” osutab maa-alusele parkimisele, protsent ütleb maksimaalse ala võrreldes krundi 
pindalaga. 

Raudteejaama on bussiühendus 6 minutit. Selle ühenduse võib tulevikus asendada trammiga. 

HALJASTUSE PÕHIMÕTTED 

Piirkonnas kaalutakse sademevee kontrolli ja seiskamist. Tänavatel ja kvartalitel on tiigid („hule“) ja puud. See 
vähendab üleujutuste ohtu ning vee ja roheluse trassid loovad hoonete vahele looduskeskkonna. 

Plaani kokkuvõttes nõutakse, et selles piirkonnas lõhatud kivimid kasutatakse ära samas piirkonnas, näiteks 
tiikides. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Olemasolevad rohealad ja matkarajad on säilinud. 

MUU OLULINE INFORMATSIOON 

Piirkond kasvab tulevikus veelgi. 

ELLUVIIMINE 

Aerofotod 2020. aasta suvest näitavad, et ala kujuneb plaanipäraselt. Ehitustehnika liikluse tõttu puudub 
tänavatelt rohelus. 
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KALEVANRINNE 

KOKKUVÕTE 

Kaleva on 1950ndatel moodustatud elamupiirkond Tamperes. Piirkond on mitmes faasis laienenud ja nüüd on 
kasv olnud märkimisväärne tänu piirkonda läbivale uuele trammiliinile. (Detailplaneeringut illustreerivad 

joonised: 
Kalevanrinne 

joonised .) 

ANALÜÜSITUD OMADUSED, MIDA SAAB KASUTADA 
EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIKS VÄÄRIB ESILE 
TÕSTMIST) 

1. Variatsioon Ehitiste kõrgus ja värv varieeruvad 

2. Paigutus Hooned loovad rahuliku siseõue muidu tempokas ja 
lärmakas piirkonnas 

3. Üleminekupunkt Inimeste voogu arvestades tundub, et eluasemete ja 
äripindade segunemine on töötav idee 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringuala on osa ristmikust, kuhu arvatakse moodustavat kohalik teeninduskeskus. Piirkonnas asusid 
ärihoone ja spordihall, mis on lammutatud ning asendatud tiheda elamuehitusega ja uue ärihoonega. Plaan 
(lisa 2) kiideti heaks 2019. aastal. 

VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE VÕI MUUDELE OLULISTELE STRATEEGILISTELE ARENGUDOKUMENTIDELE 

Tampere üldplaneeringus on piirkond märgitud kui oluline ühistranspordi ning kohaliku teenindusklastri 
üleminek ja ühenduspunkt. Piirkond on tähistatud ka olulise elamupiirkonnana. Üldplaneering ja 
detailplaneering on kooskõlas. 

PLANEERINGU IDEE ANALÜÜS 

Piirkonda on üldplaneeringus tunnistatud oluliseks kaubandus- ja transpordipunktiks ning sellest juhindub 
detailplaneering. 

Hooned moodustavad rahuliku sisehoovi. Hoonete kõrgused varieeruvad ja ala servadel on kõige kõrgemad 
hooned. Selle eesmärk on luua maamärke, mis on nähtavad kaugemalt. 

KRUNDI EHITUSALAD JA EHITUSÕIGUSED (SH HOONE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE) 

Iga hoone maksimaalsed pinnad on detailplaneeringus tähistatud hoone piiridega. Märgistusega „ltot200” 
saab öelda minimaalse äri- või kontoripinna koguse hoones, näiteks 200 m². 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Seaduse ja plaani kohaselt nõutakse: 

Eluase: AK ja AL (eluase äri- ja kontoriruumidega) tähistatud plokid: 

• värvilised tellistest või krohvitud müüritisega fassaadid. Iga hoone värv peab erinema külgnevast; 

• hoonetel peavad olema rõdud, kuhu need on detailplaneeringus suunatud "ülespoole"; 

• lamekatused; 

• ehituse maksimaalne kõrgus on tähistatud rooma numbriga. Allajoonituna ei aktsepteerita 

variatsioone; 

• müra vähendamine teede „32ΔLAeq“ külgedel. 

Äripinnad: KM 
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• 1 000 m² 8 000 m² suurusest pinnast on mõeldud toidupoodide ülejäänud osadele muude äriliste 

funktsioonide jaoks; 

• katus peab olema haljastatud, kuna see on korteritest nähtav. 

TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 

Märgistus „et-16 (30)” tähistab, et hoonesse või parkimismajja tuleb ehitada 16–30 m² suurune alajaam. 
Teenindusteed on detailplaneeringus tähistatud (tekst “ajo”). 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED 

Planeeringuala on kesklinnaga ühendatud trammiga (umbes 10 minutit) ja kesklinna viib ka jalgrattatee. 
Tekstid “pp” ja “jk” osutavad plaanis olevatele jalakäijate marsruutidele. 

Paljud bussiliinid läbivad selle punkti ja see moodustab reisijatele üleminekupunkti trammile üleminekuks ja 
vastupidi. 

Kõik parkimiskohad asuvad maa all. Plaanis olev tekst “ma/a” osutab maa-alusele parkimisalale. 
Ärifunktsioonide klientide parkimine on tänaval. 

HALJASTUSE PÕHIMÕTTED 

Maa-aluse parkla katusest peab 50% olema kaetud rohealadega. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Planeeritav ala koosneb peamiselt ehitatud keskkonnast. 

ELLUVIIMINE 

Endine ärihoone on lammutatud ja uue ärihoone ehitamisega on alustatud. Ka üksikud elamurajoonid kerkivad 
plaanipäraselt. 

 

ARABIA TÖÖSTUSPIIRKOND 

KOKKUVÕTE 

Endine keraamikatehas Arabia muudetakse uueks kasutuseks. Kinnistu eraomanik korraldas 2016. aastal 
ideekonkursi ja uus detailplaneering põhineb enamasti võitjate ettepanekutel. (Detailplaneeringut 

illustreerivad joonised: 
Arabia 

tööstuspiirkond joonised.) 

 

ANALÜÜSITUD OMADUSED, MIDA SAAB 

KASUTADA EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIKS VÄÄRIB ESILE 

TÕSTMIST) 

1. Aktiveerimine Ruumid, kus pole tegevusi, võetakse kasutusele ja plaanitakse 

luua ühendus erinevate üksuste vahel 

2. Mitmekesisus Plaan nõuab mitut tüüpi funktsioone 

3. Säilitamine Osa hoonepärandist on säilinud 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringuala hõlmab mitut hoonet, seejuures tehase ajalugu ulatub aastasse 1874. Plaan näitab, millised 
hooned on säilinud ning kuidas need ümber ehitatakse ja äsjavalminud struktuuriga ühendatakse. Plaanis on 
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ära toodud ka loetletud hoonete (sr-2 või sr-3) säilitusetapp. Olemasolev struktuur muudetakse erinevateks 
kasutusaladeks. Seal on haridus-, päevahoiu- ja kaubanduslikud funktsioonid. Uus struktuur koosneb elu-, 
kontori- ja äripindadest. 

VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE VÕI MUUDELE OLULISTELE STRATEEGILISTELE ARENGUDOKUMENTIDELE 

Helsingi üldplaneeringus on piirkond märgitud tiheda keskosana eluaseme-, äri- ja äritegevuseks (krundi suhe 
üle 1,8). Üldplaneering ja detailplaneering on kooskõlas. 

PLANEERINGU IDEE ANALÜÜS 

Endine tehaseala on reformitud mitmekesiste funktsioonide jaoks ning keraamikatehase ajalugu on säilinud. 
Lammutamise eesmärk on luua kvartali sisse avalikud väliruumid ja tänavad. Araabia piirkond on enamasti 
eluase ja see plaan toob piirkonda uusi funktsioone ja aktiveerib piirkonna. 

KRUNDI EHITUSALAD JA EHITUSÕIGUSED (SH HOONE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE) 

Iga hoone maksimaalne põrandapind on detailplaneeringus tähistatud (tn 2) hoone piiridega. Märge “li700” 
näitab minimaalset äri-, töö- või kontoripinda hoones, näiteks praegusel juhul 700 m². “Pk 1000” tähistab 
lastehoidu 1000 m². 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Nõuded koosnevad detailplaneeringust ja planeeringu kokkuvõttest. Plaanis on maksimaalne korruste arv 
tähistatud rooma numbriga. Samuti määratakse katuse kõrgeima punkti maksimaalne kõrgus. 

Igal elamul peab olema vähemalt neljanda korruse kõrgusel elanike jaoks mitmeotstarbeliste ruumidega ühine 
saun. Igal elamul peab olema pesumaja/pesuruum. 

Kõik parkimiskohad tuleb ehitada maa alla. Vajalik parkimiskohtade hulk sõltub hoone funktsioonist. Näiteks 
eluasemete puhul vähemalt 1 parkla 135 m² põrandapinna kohta. 

Nimekirja kantud hooned on tähistatud sr-2 või sr-3-ga. “Sr-2” määratleb, et hoone ajalooliselt väärtuslikud 
karakteristikud säilivad või taastatakse. “Sr-3” keelab mis tahes fassaadi suuremad muudatused. 

Korpus: AK-ga tähistatud plokid: 

• fassaadid tellistest või krohvitud müüritises; 

• katustel peavad olema haljaskatus, terrassid ja päikesepaneelid; 

• 50% elamu kogupinnast peavad olema kolmetoalised korterid (ei puuduta üürikortereid). 

Eluase haridus-, äri- ja kontoriruumidega: ALP 

• Eluruumide maksimaalne pind on 25% lubatud kogupinnast. 

Äri ja teenused: KLP 

TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 

Teenindusteed on detailplaneeringus tähistatud (tekst “ajo”). 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED 

Planeeringuala on kesklinnaga ühendatud trammiga (umbes 15 minutit) ja kesklinna on jalgrattatee. Tekstid 
“pp / h” osutavad plaanis olevatele jalakäijate marsruutidele. 

HALJASTUSE PÕHIMÕTTED  

Väljakutel on puud ja istutus. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Planeeritav ala koosneb peamiselt tehiskeskkonnast. 
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ELLUVIIMINE 

Plokis “ALP” on ehitamine alanud plaanipäraselt. 
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ANALÜÜSITUD LÄTI DETAILPLANEERINGUD 

BALASTA DAMBIS 2 DETAILPLANEERING (RIIA) 17 

KOKKUVÕTE (VT ALLPOOL “ANALÜÜSI KOKKUVÕTE“) 

2018. a kehtestatud detailplaneering annab ehitusõiguse olemasolevate hoonete ümberehitamiseks ja uute 
püstitamiseks koos väliruumi korrastamisega Riias Väina jõe vasakkaldal. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA EESKUJULIKE 

NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE 
TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Pakutud terviklik kontseptsioon 
planeeringuala arendamiseks. 

Tervikliku kontseptsiooni väljatöötamisega on võimalik detailplaneeringus 
pakutavaid lahendusi edukalt rakendada. 

2. Põhjalik objekti analüüs. Põhjalik objekti analüüs võimaldas välja töötada üksikasjalikumad ja 
täpsemad planeerimislahendused. 

3. Juurdepääsetavuse tagamisega on 
arvestatud. 

Juurdepääsetavuse tagamine on oluline osa planeeringulahendusest. 

4.  Neljaetapiline rakendusplaan. Väljatöötatud rakendusplaan on kasulik vahend planeeringulahenduse 
elluviimiseks. 

5. Planeeringuala ajaloo analüüs Analüüsides planeeringuala ajaloolist arengut, on võimalik paremini 
säilitada selle väärtus planeeringulahenduses. 

6. Säästlik sademevee kogumine. Sademevee kogumine ja kohalik käitlemine on vajalik jätkusuutliku arengu 
tagamiseks. 

7. Jalakäijate ja jalgrattateede 
ühendused. 

Kuna planeeringuala asub linnas, on esmatähtis mõelda jalakäijate ja 
jalgratturite ühendusele. Linna jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline 
pakkuda toimivaid jalakäijate ja jalgrattateid. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Detailplaneeringu eesmärk on välja töötada eeldused vastava infrastruktuuriga mitmeotstarbelise hoonestuse 
püstitamiseks planeeringualal, mis asub UNESCO kultuuripärandina kaitse all oleva Riia ajaloolise keskuse 
kaitsevööndis. Planeeringuga kavandatakse hotellide, kontorite ja teeninduse, aktiivse puhkuse ja 
spordiväljakute ning mitmekorruseliste parklate ehitamist. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneering vastab järgmistele õigusaktidele: 

• valitsuse määrus nr 628 „Omavalitsuse planeerimise eeskiri“ (https://likumi.lv/ta/id/269842-
noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem; 

• Väina jõe vasakkalda silueti kontseptsioon, 2010 (https://www.sus.lv/lv/petijumi/daugavas-kreisa-
krasta-silueta-koncepcijas-pilsetvides-veidosanas-noteikumi); 

• Riia säästva arengu strateegia aastani 2030 (https://www.rdpad.lv/strategija/); 

• Riia linnavolikogu 07.02.2006. kohustuslikud nõuded nr 38 „Riia ajaloolise keskuse ja selle 
kaitsevööndi ala kasutamise ja selles ehitamise eeskiri“ (https://www.rdpad.lv/wp-
content/uploads/2014/12/RVC_AZ_TIAN_SN.38_SN.220.pdf); 

• valitsuse määrus nr 240 “Territooriumi planeerimise, kasutamise ja ehitamise üldeeskiri” 
(https://likumi.lv/ta/en/en/id/256866); 

 

17 https://geolatvija.lv/geo/tapis3?organization=100018#document_11188 

https://www.sus.lv/lv/petijumi/daugavas-kreisa-krasta-silueta-koncepcijas-pilsetvides-veidosanas-noteikumi
https://www.sus.lv/lv/petijumi/daugavas-kreisa-krasta-silueta-koncepcijas-pilsetvides-veidosanas-noteikumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis3?organization=100018#document_11188
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• valitsuse määrus nr 264 „Kaitsealuste loodusalade kaitse ja kasutamise üldmäärus“ 
(https://likumi.lv/ta/en/en/id/207283). 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Detailplaneeringu väljatöötamisel on läbi viidud ulatuslikud uuringud. Kuna planeeringuala asub Riia ajaloolise 
keskuse kaitsevööndi alal, arvestati ala seost ümbritsevaga. Planeeringuala asukoht kesklinna suhtes määrati 
Daugava vasakkalda arengukavas, viidi läbi territooriumi sini-rohelise keskkonna struktuuri analüüs. Samuti 
selgitati välja õhusaaste ja mürasaaste näitajad. 

Kuna mitu objekti lähiümbruses on arendamisel, tuleb Balasta dambise 2 ala kavandamisel nendega arvestada 
ning kavandada terviklik keskkonda sobiv ühendus kesklinnaga. 

Ala haljastuse kontseptsioon on loodud vastavalt ümbritseva keskkonna olemasolevale struktuurile, luues 
rohekoridoride ja väljakute võrgu. Lisaks pööratakse suurt tähelepanu jalakäijate, jalgratturite ja 
ühistranspordiühendusele. 

Planeeringulahenduse väljatöötamisel rakendatakse säästva planeerimise lahendusi. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Ehitiste lubatud asukoht on kavandatud arvestades lubatud hoonestustihedust, kooskõlas taristu ja tänava 
kaitsevöönditega ning vastavalt ehitusjoontele. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Planeeritava hoonemahu määramisel on arvesse võetud Väina jõe vasakkalda silueti kontseptsiooni. 
Detailplaneeringuga on määratud avaliku ala vähim pindala vahemikus 7–8%, olenevalt korruste arvust (13–
24-korruseliste hoonete puhul 8%, 25- ja enamkorruseliste hoonete puhul 7%). Lahendus näeb ette vähima 
avalikus kasutuses ala määramise 8% ulatuses planeeringualast. Avalik ala hõlmab haljasalasid, kergliiklejate 
alasid ja haljastatud katuse lahendusi. Planeeringuala avaliku välisruumi lahendused põhinevad kahel ala 
läbival põhiühendusel, s.o Zunda kanali promenaad ja avaliku välisruumi vöönd. 

Ehituskontseptsioon näeb eelkõige ette kontori- ja teeninduspindade väljaarendamist, sealhulgas olemasoleva 
kõrghoone “Preses nams” rekonstrueerimist ja kõrgema klassi hotelli püstitamist esimese arendusetapi 
raames. Koos kõrghoone “Preses nams” rekonstrueerimisega on kavas olemasolev trükikoja hoone ümber 
ehitada, muutes selle kahekorruselisest neljakorruseliseks ning luues viienda korruse tasemele osaliselt avatud 
aktiivse puhkuse ja spordiala. Hoone 2-4 korrusele on kavas paigutada korrusparkla. 1300 parkimiskohaga 
mitmekorruseline parkla on mõeldud peamiselt klientidele ja büroohoonele. 

TEHNILINE TARISTU 

Kuna planeeringuala asub mitme jalgrattatee ristumiskohas, tuleb hoonete ja väljakute juurde paigutada 
jalgrattahoidjad vastavalt normatiivsetele nõuetele ja arvestades nõudluse suurenemisega. 

Kavas on kasutada olemasolevat veevarustusvõrku ja kanalisatsioonivõrku, mida täiendatakse uue isevoolse 
olmekanalisatsiooni kollektoriga. Sademevee kogumiseks kasutatakse isevoolsete kollektorite võrku. Selles 
piirkonnas kasutatakse ka säästvaid vihmavee kogumise süsteeme. 

Detailplaneering sisaldab ka teavet olemasoleva elektrivõrgu ja küttevõrgu kasutamise kohta koos uute 
hoonete järgi kohandamisega, kasutades paremaid ja tõhusamaid lahendusi. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Ühistransport: peamine juurdepääs ühistranspordile on kolmelt tänavalt, Kr. Valdemāra tänav koos Vanšu silla, 
Balasta Dambise ja Raņķa Dambise tänavaga. Planeeritav ala on ühistranspordiga suhteliselt hästi varustatud. 
Piirkonna lähedal on mitu peatust, kuhu sõidavad bussid, trollibussid ja väikebussid. Riia linn plaanib tulevikus 
planeeringuala lähedale uut trammiliini koos peatusega. 

Jalgrattaühendused: Kr. Valdemāra tänaval on olemasolev põhirattatee (Center - Imanta). Planeeringualal 
kasutavad jalakäijad ja jalgratturid kõnniteed. Riia transpordi arendamise teemaplaneeringu kohaselt 
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kavandatakse jalgrattatee jätk Balasta Dambisest mööda Raņķa Dambist kuni Uzvarase puiesteeni, aga seda ei 
ole veel välja ehitatud. 

Jalakäijate teed/Kõnniteed: planeeringuala lähimatel tänavatel on jalakäijate liikluse tagamiseks piki tänavat 
mõlemale poole rajatud kõnniteed. Jalakäijate ülekäiku on reguleeritud Ranka dami - Balasta dami ja Zunda 
kaldapealse - Kr. Valdemāra tänava ristmikul. Planeeringulahendus ei taga mitte ainult kvartali sisest mugavat 
ja arusaadavat liikumist, vaid moodustab ühenduse linna jalakäijate liikumisega üldiselt, tagades läbiva liikluse 
nii jagatud ruumi koridoris kui ka mööda Zunda kanali kaldapealset kulgevat rohelist koridori, luues ühendatud 
avaliku väliruumi ka kogu naabruses. 

Juurdepääs autoga: Autoga pääseb planeeringualale kõigilt kolmelt tänavalt: Kr. Valdemāra tänav, Balasta 
Dambis ja Raņķa Dambis. Alale on kavandatud mitu tasulist parklat ja mitmekorruseline parkimismaja. Kõik 
parklad on kavandatud tasulisteks ja teenindavad kõiki objekte.. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Haljastuslahendus koosneb nelja tüüpi haljastusest: 
1. Alasisene haljastus: moodustab detailplaneeringu territooriumi haljastusstruktuuri raamistiku, avalike 

ruumide võrk, mis ühendab era- ja avalikku väliruumi. Istutused peavad olema allutatud ruumi 
põhifunktsioonile – voolavusele. Haljastust saab luua kompaktse, kvaliteetse ja mitmeotstarbelisena. 
Puuliikide valimisel on eelistatud puud, mis on väikese vormitava võraga ja ei võta palju ruumi, kuid 
pakuvad peavarju. 

3. Tänavahaljastus/eesõued: tänavaruumi haljasala koosneb peamiselt lineaarsetest puuistutustest, 
rõhutades ala välispiire, eraldades selle intensiivsest liiklusvoolust ja tagades alal meeldiva mikrokliima. 
Kr. Valdemara ja Balasta Dambise tänava ääres tuleks võimalusel säilitada olemasolevad puud. Riia linnale 
ja antud piirkonnale on iseloomulikud kvaliteetsed puuliigid – pärn, kastan. 

4. Külgnevad alad: hoovi haljastus; peamiselt piirkonnas elavate ja töötavate inimeste vajaduste 
rahuldamiseks, sealhulgas  haljaskatuse lahendus. Nende alade põhiülesanne on pakkuda alal elavatele ja 
töötavatele inimestele puhkust, luues samal ajal võimaluse seda kasutada ka külalistel. Õuehaljastuse 
ülesanne on luua ala sisemine mikrokliima. Hoovis saab kasutada nii muru- kui ka kattematerjale koos 
peenarde, konteinerhaljastuse, valgustite ja laste mänguväljakutega, mis on lubatud aiaga piirata. 

5. Veeäärne haljastus: kaldapealse haljastus luuakse Zunda kanali äärsele alale koostöös Riia 
linnavalitsusega, uuendades linnavalitsuse omandis oleva kanali osa. 

Planeeringus rakendatakse säästvat sademevee kogumissüsteemi koos kraavide ja sobiva haljastusega. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Planeeringuala asub keskkonna ja loodusvarade kaitsealal, samuti UNESCO kultuuripärandi nimekirja kuuluva 
Riia ajaloolise keskuse kaitsevööndis. 

Planeeringualal on erinevad kaitsevööndid:  

• kanalisatsiooni- ja veevarustusvõrk, 

• soojusvarustusvõrk, 

• telekommunikatsiooni ja elektrivarustusvõrk, 

• gaasitorustik, 

• tänava kaitsevööndid, 

• Zunda kanaliäärne kaitsevöönd, 

• saarel asuv pinnaveekogu kaitsevöönd, 

• teeservituudi ala. 

Planeeringualal asub kaitsealune suur puu (Salix fragilis – raberemmelgas), mis vastavalt valitsuse määrusele 
nr 264 määratleb kaitsevööndi ulatuseks 10 m võrast. Puude hindamise raames on eksperdid tunnistanud, et 
puu on väheväärtuslik ja ohtlik, seetõttu esitati taotlus puu eemaldamiseks. 
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MUU OLULINE INFO 

Planeeringulahendus on välja töötatud vastavalt kavandatavale planeeringukontseptsioonile.. 

ELLUVIIMINE 

Territoorium arendatakse neljas etapis. Planeeritava ehituse maht on kooskõlas ehituse kontseptsiooniga, kus 
ala jaguneb neljaks kvartaliks. Vastavalt teostatavatele etappidele rajatakse vajalik infrastruktuur – tänavad ja 
sissesõiduteed, elektrivarustus, vee- ja kanalisatsioonivõrk, soojusvarustus jms vajalik taristu vastavalt 
detailplaneeringu lahendusele. Enne ehitustööde alustamist tuleb teostada inseneriettevalmistustööd 
vastavalt ehitusprojektile. 

STALDZENE ALA DETAILPLANEERING (VENTSPILSI LINN) 18 

KOKKUVÕTE 

2014. a kehtestatud detailplaneering määrab tingimused elukeskkonna loomiseks Venstpilsi äärelinnas 
Staldzene linnaosas paikneval planeeringualal. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA 
ON VÕIMALIK KASUTADA 
EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE TÕSTMIST 
VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Mereranna kaitsevööndid. Rannajoonel on alati suur erosioonirisk nii looduslikel kui ka inimtekkelistel 
põhjustel. Inimese sobimatu tegevus põhjustab ökosüsteemi kahjustusi ja 
kadumist. Planeerimisel on rangelt arvesse võetud kaitsevööndi seaduse 
nõudeid. 

2. Efektiivselt kavandatud 
mitmekesine maa kasutus. 

Keerukama ja mitmekesisema maakasutusega ala kavandamine on kasulik 
majanduslikult ja funktsionaalselt. 

3. Juurdepääsu lahendused. Juurdepääsetavus on tagatud erivajadustega inimestele ja lapsekärudega 
liiklejatele. Oluline on tagada inimestele võimalus pääseda ohutult 
rannikujoonele ja metsaradadele. 

4. Säästlik sademevee kogumine ja 
kraavitamine. 

Tõhusat vihmavee kogumist ja äravoolu peetakse alati heaks ja jätkusuutlikuks 
planeerimisviisiks. 

Veemajandussüsteemi kavandamisel tuleb arvestada keskkonna ja 
loodusvarade kaitse nõuetega. 

5. Jalakäijate ja jalgrattateede 
kavandamine. 

Kuna nimetatud territoorium asub oma ainulaadse ökosüsteemiga 
mererannal, on oluline pakkuda inimestele puhkuse veetmise võimalust. 
Jalgrattaturismi ja aktiivse puhkuse jaoks on oluline ka jalgrattavõrgustiku 
arendamine. 

6. Turvaline parkimine. Parkimine on erosiooniohu tõttu lahendatud konkreetsete parkimisalade 
määramisega. 

7. Jäätmemajandus. Jäätmekäitlus on detailplaneeringus lahendatud ja eesmärk on suurendada 
teadlikkust probleemist. 

8. Loodusliku ökosüsteemi ja 
kultuuriväärtuste kaitse ning turism. 

Planeeringulahendus arvestab kultuuriliste ja ajalooliste keskkonnaväärtuste, 
kohaliku elanikkonna elustiili ja igapäevaste traditsioonidega. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on täpsustada 2000. aastal kehtestatud Staldzene ehitusterritooriumi detailplaneeringu 
1. etapi lahendusi. Planeeringuga määratakse alale vastavalt täpsusastmele määratleda territooriumi 
kasutamist, täpsustades alale ehitamise nõudeid ja kasutuspiirangud. 

 

18 https://geolatvija.lv/geo/tapis3?organization=100018#document_2053 
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Planeeringualal kavandatavad kasutusviisid on üksikelamute maa, ettevõtlusasutuse maa, elamute ja 
ärihoonete segaala, avalike hoonete maa, avalike ja ärihoonete segaala, tee- ja taristuala, rannaala, 
avaparklad, metsaalad ning pargi- ja väljakumaad. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneering vastab järgmistele õigusaktidele: 

• valitsuse määrus nr 711 „Munitsipaalterritooriumi arengukavade kavandamise dokumentide eeskiri“ 
(ei kehti enam; kehtib valitsuse määrus nr 628 „Munitsipaalterritooriumi planeerimise dokumentide 
reeglid“, https://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-
dokumentiem); 

• Ventspilsi linna üldplaneering (2006.-2018) 
(https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/teritorialplanojums__buvnie
ciba_un_informacija_merniekiem/ventspils_pilsetas_teritorijas_planojums_2006_2018_ar_grozijumi
em/); 

• Ventspilsi linna ehituse reeglid 
(https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/teritorijasplanojums/sadala/vecais/Teritorijas_izmantosa
nas_apbuves_noteikumi.pdf); 

• Ventspilsi linnavolikogu korraldus nr 1693 (12.08.2011) „Selgase tänava objektide aadresside 
muutmise kohta“; 

• valitsuse määrus nr 240 “Territooriumi planeerimise, kasutamise ja ehitamise üldeeskiri” 
(https://likumi.lv/ta/en/en/id/256866). 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Planeeringuala asub Ventspilsi linna Staldzene linnaosa äärelinnas, laiendades elamupiirkonda ja pakkudes 
võimalust püstitada uusi elamuid, ärihooneid ning rajada hooldatud puhke- ja aktiivse puhkuse alasid. 

Planeeringuala on hästi ühendatud ümbritseva hoonestatud alaga tänavavõrgu, haljas- ja veealade võrgu 
seisukohalt. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Detailplaneeringuala hõlmab 45 kinnistut ja ala kogupindalaga 507 910 m2. Hooned ja rajatised peavad asuma 
hoonestusalal. 

Ehitiste asukoha ning tänava ja krundipiiride vaheline kaugus on määratud ehitusjoonega, mis on igal krundil 
10 m või 6 m (sõltuvalt olukorrast). 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Ehituskrunte võib kasutada vastavalt lubatud kasutusele, samuti parklate rajamiseks, haljastuse rajamiseks, 
juurdepääsutee ehitamiseks ning insenerivõrkude ja -objektide paigutamiseks. 

Suurim korruste arv on määratud korruse suurimaks kõrgusega 4 m, elumajade korruse vähim kõrgus 
vahekorruse alumise pinnani peab olema vähemalt 2,5 m. Avalike ruumide korruse vähim kõrgus peab olema 
3,0 m, kuid ümberehituse või renoveerimise korral vähemalt 2,5 m, välja arvatud ruumid, millele 
ehituseeskirjades on sätestatud muud nõuded. 

Ehitise suurim lubatud kõrgus kahekorruselistes elamutes ei tohi ületada 11 m. Ehitusprojektist lähtuvalt on 
lubatud vertikaalne arhitektuuriline aktsent mitte üle 13 m. Üheski hoone punktis ei tohi hoone suurim kõrgus 
ületada vahemaad sissesõidutee keskjooneni ja naaberkrundi piirini rohkem kui pooleteise kordselt. 

TEHNILINE TARISTU 

Veevarustus: 
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Planeeringuala veevarustus- ja kanalisatsioonilahendused on kavandatud, arvestades riigi ja kohaliku 
omavalitsuse asutuste tingimusi detailplaneeringu väljatöötamiseks. Detailplaneering näeb ette kaks 
veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendust: 

• rajada kohalikud veevõtukohad iga krundi jaoks – kaevud või arteesiakaevud ja kohalikud bioloogilised 
puhastusjaamad või hermeetiliselt ehitatud reoveesettebasseinid; 

• veevarustus ja kanalisatsioon kesksest võrgust. 

Kohalike veevõtukohtade ja reoveepuhastite asukoht määratakse hoone tehnilise projekti lahenduses. 
Veemajandussüsteemi kavandamisel tuleb arvestada keskkonna- ja loodusvarade kaitse nõuetega. 

Detailplaneering näeb ette iga üksikelamu ümbruse parendamise, vältides reovee imbumist pinnasesse ja 
reostust. Elamute tänapäevase toimimise tagamiseks kuni keskse veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseni on 
igale krundile lubatud kohaliku veemajandussüsteemi rajamine. Planeeringulahendus lubab kaevude rajamist, 
mida saab täpsustada tehnilise projekti väljatöötamise käigus. 

Planeeringualal on kraavisüsteemid ja looduslikult moodustunud vooluveekogud, mis kuivendavad pinnavett 
vaid osaliselt. Mõnele ehituskrundile on kavandatud tiigid, mis reguleerivad pinnavee kogumist kohalikus 
ulatuses. Planeeringuala pinnase geoloogia järgi on hinnatud pinnavee ärajuhtimise võimalusi. Ventspilsi linna 
Staldzene osa hüdroloogilise ekspertarvamuse kohaselt on alal kavandatud uute kraavide rajamine 
tänavaalale, võttes arvesse reljeefi, looduslikke vooluveekogusid ja kraave. Rannikumetsavööndi 
vooluveekogude muutmine ei ole lubatud. 

Küttevarustus: 

Soojusvarustuslahendusena planeeringualal on lubatud lokaalsete küttesüsteemide paigaldamine ja 
alternatiivkütuste kasutamine. 

Elektrivarustus: 

Detailplaneeringulahendus näeb ette olemasolevate 20/0,4 kV 400 kVA kompaktsete trafoalajaamade osalist 
kasutamist detailplaneeringu ala lähedal, samuti kahe täiendava 20/0,4 kV 400 kVA kompaktse trafoalajaama 
rajamine planeeringuala põhjaosas ja lõunaosas. 

Jäätmekäitlus: 

Olmejäätmete käitlemine toimub vastavalt Ventspilsi olmejäätmete kogumise, vedamise, sorteerimise ja 
kõrvaldamise nõuetele. Olmejäätmete prügikastid tuleb paigutada üldkasutatava juurdepääsutee lähedale 
spetsiaalsete konteinerite jaoks loodud alale koos sissesõiduteega. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Alale on loodud tänavate, jalg- ja jalgrattateede võrk, mis vastab funktsioonile, mugavale liikumisele ja 
arvestab ligipääsetavust. Turismiarenduse olulisuse tõttu on rannikumetsa ja randa kavandatud hooldatud 
jalg- ja jalgrattateed. Alal on bussipeatus, nii et olemas on ühistranspordiühendus. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Detailplaneeringuala on kavandatud väärtusliku elukeskkonna loomiseks, rõhutades Läänemere ranniku 
hoonestust ja keskkonna looduslähedust. Haljastuse rajamine (krundid, mis hõlmavad metsamaad, on ette 
nähtud säilitada metsamaana), on seotud mitmekesise rannikumaastiku säilitamise ja kaitsega, kasutades 
konkreetseid kasvutingimustele vastavaid taimi. Rannikualal asuvatel metsamaadel täiendavat haljastust 
rajada ei kavandata. 

Ehitusprojekti raames töötatakse välja ala heakorraprojekt, võttes arvesse alal olevaid bioloogiliselt 
väärtuslikke ja iseloomulikke üksikpuid, samuti mitte võimaldades olulist reljeefi ümberkujundamist. 
Maastikukeskkonna iseärasuste rõhutamiseks nähakse detailplaneeringuga ette Selgase tänava luidete ja 
puude säilitamine. 
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KESKKONNATINGIMUSED 

Detailplaneeringuala asub Läänemere rannikul, osaliselt Läänemere ja Liivi lahe rannikukaitsevööndis. 
Planeeringualal on maastikukeskkonnana kõrge potentsiaal, sest Läänemere rannik koos järskude 
rannikuluidete, vooluveekogude, niitude ja rannametsaga loob omavahel ühendatud ökosüsteemi. Läänemere 
rannametsade kaitsefunktsioon aitab ära hoida erosiooniprotsesse, kaitsta rannamaastikku, tagada ranniku 
loodusvarade kasutamine puhke- ja turismiarenduseks ning tagada tasakaalustatud ja säästev kasutamine. 

Kooskõlas riiklike keskkonnakaitsenõuetega, mis määravad loodusliku mereäärne ökosüsteemi kaitsmise ja 
taastamise vajaduse, et vältida bioloogilise mitmekesisuse kadumist, on detailplaneeringu väljatöötamisel 
hinnatud Läänemere kinnisvaraarenduse võimalusi. 

Arvestatakse keskkonna ja loodusvarade kaitseks mõeldud kaitsevöönditega: Läänemere ja Liivi lahe 
kaitsevöönd, teede, elektrooniliste sidevõrkude, veevarustus- ja kanalisatsioonivõrkude ning elektrivõrkude 
kaitsevööndid. 

Detailplaneeringu väljatöötamise raames on koostatud hüdroloogiline ekspertarvamus planeeringuala 
pinnavee kogumise ja heitveelahenduste kohta, samuti on antud järeldused bioloogiliste uuringute vajaduse 
kohta. 

Osa piirkonna randadest ja rannametsadest mängib olulist rolli kohaliku turismi arendamisel. Turistide 
ligimeelitamiseks on olulised avalikud hooned, saadaval olevad parklad ja heakorrastatud puhkealad. 

MUU OLULINE INFO 

Detailplaneering näeb ette kvaliteetse linnakeskkonna loomise kõrge kvaliteediga avalike väliruumide ja 
ühiskondlike hoonete kavandamisega, tagades keskkonna juurdepääsetavuse nii erivajadustega inimestele kui 
ka väikeste lastega vanematele ja ajutise puudega inimestele. Kuna detailplaneering ei anna territooriumi 
heakorrastamiseks piisavalt üksikasjalikke lahendusi, on ette nähtud vaja välja töötada eraldi heakorraprojekt, 
milles käsitletakse järgmisi küsimusi: 

• piiratud liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste juurdepääs rannale ja supluskohta, 

• haljastuslahendused, sissesõiduteed, jalgteed, kõnniteed, mis peavad võimaldama liikumispuudega, 
nägemis- ja kuulmispuudega inimesi ning tagama liiklusohutuse, 

• liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimestele ligipääsetavate puhke- ja puhkekohtade loomine, 

• avalike hoonete interjöör, eriti puuetega inimeste sanitaarruumid, koridorid, liftid ja 
evakuatsiooniteed peavad olema spetsiaalselt tähistatud ja tähistatud, et liikumis-, nägemis- ja 
kuulmispuudega inimesed saaksid viibida ja liikuda vabalt. 

ELLUVIIMINE 

Detailplaneeringut ei ole veel asutud ellu viima. 

 

"JAUNĶĪŠI" MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING (SALA VALD, BABĪTE REGIOON)19 

KOKKUVÕTE 

2014. a kehtestatud detailplaneering määrab tingimused sadama ja puhkeala kujundamiseks Lielupe jõe 
kaldale. 

 

19 https://geolatvija.lv/geo/tapis3?organization=100018#document_2513 

https://geolatvija.lv/geo/tapis3?organization=100018#document_2513
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ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA 
ON VÕIMALIK KASUTADA 
EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE TÕSTMIST 
VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Hoonete madal energiatarbimine. Energiatõhusate nõuete seadmine  detailplaneeringuga on hea tava, mis 
pakub jätkusuutlikku lähenemist uutele projektidele ja näitab head eeskuju 
edasiste projektide jaoks. 

2. Säästlikud vee- ja 
energialahendused. 

Jätkusuutlik lahendus on kavandada sademevee puhastussüsteemide 
paigaldamisest ning päikeseenergia kasutamist elektritootmise ja kütte 
otstarbel. 

3. Juurdepääsu lahendused. Juurdepääsetavus on planeerimise oluline aspekt. Selleks on 
detailplaneeringus antud planeerimislahendused erivajadustega inimestele ja 
lapsekärudega liiklejatele. Oluline on tagada inimestele võimalus pääseda 
ohutult kaldaalale ja metsaradadele. 

4. Säästlik sademevee kogumine ja 
kraavitamine. 

Tõhusat vihmavee kogumist ja äravoolu peetakse alati heaks ja 
jätkusuutlikuks planeerimisviisiks. 

Veemajandussüsteemi kavandamisel tuleb arvestada keskkonna ja 
loodusvarade kaitse nõuetega. 

5. Jalakäijate ja jalgratturite teede 
kavandamine. 

Kuna ala on kavandatud uue puhkealana, on oluline tagada hea juurdepääs 
jalakäijatele ja jalgratturitele ning ühendada ala ümbritsevate radade ja 
teedega piki jõge. 

6. Turvaline parkimine. Kuna ala asub jõekalda lähedal ja pinnavee, üleujutuste ja erosiooni tõttu võib 
kahjustada saada, on oluline kavandada külastajatele turvalised 
parkimiskohad. 

7. Jäätmemajandus. Jäätmekäitlus on detailplaneeringus lahendatud ja eesmärk on suurendada 
teadlikkust probleemist. 

8. Loodusliku ökosüsteemi kaitse ja 
turism. 

Koha olemasolevaid loodusväärtusi on hinnatud ja rakendatud meetmeid 
nende kaitsmiseks ja taastamiseks, aidates samal ajal kaasa ka inimeste 
kasutusele ja turismile. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on kinnistul "Jaunķīši" näha ette sobivaim kasutusviis vastavalt alale määratud 
kasutusele puhkeala ja täpsustada üleujutatud ala piirid. 

Detailplaneeringu alal on lubatud kavandada paatide ja mootorveesõidukite sadama rajamist, kaaluda puhke-
, spordi- ja turismiga seotud hoonete ehitusvõimalusi ning määrata nende hooldamiseks vajalik taristu, 
arvestades Babīte regiooni Sala valla arengukava 2005-2017 (2008. aasta muudatustega) ja seal täpsustatud 
kasutusala. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneering vastab järgmistele õigusaktidele: 

• valitsuse määrus nr 711 „Munitsipaalterritooriumi arengukavade kavandamise dokumentide eeskiri“ 
(ei kehti enam; kehtib valitsuse määrus nr 628 „Munitsipaalterritooriumi planeerimise dokumentide 
reeglid“, https://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-
dokumentiem); 

• valitsuse määrus nr 240 “Territooriumi planeerimise, kasutamise ja ehitamise üldeeskiri” 
(https://likumi.lv/ta/en/en/id/256866); 

• Sala valla üldplaneering 2005.-2017 (muudatustega 2008. aastal) 
(https://www.salasnovads.lv/lv/attistiba/teritorijas-planojumi/); 

• kaitsevööndi seadus (https://likumi.lv/ta/en/en/id/42348); 
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• valitsuse määrus nr 158 „Siseveetranspordi eeskirjad“ (https://likumi.lv/ta/id/103963-noteikumi-par-
kugosanas-lidzeklu-satiksmi-ieksejos-udenos) (enam ei kehti); 

• ehitiste energiatõhususe seadus (https://likumi.lv/ta/en/en/id/253635); 

• Lielupe haldamise eeskiri, 2016 (http://www.jurmalasosta.lv/wp-content/uploads/2017/11/Lielupes-
ekspluat%C4%81cijas-apsaimnieko%C5%A1anas-noteikumi-1.pdf). 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Planeeringuala ümbritseb Lielupe jõe lõunakallas. Valitud piirkond on sadama jaoks sobiv koht, kus on 
külastajatele puhkamisvõimalusi. 

Planeeringulahenduse väljatöötamisel rakendatakse säästva planeerimise lahendusi. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Alale kavandatud hoonestusala on hinnatud vastavalt jõe üleujutusvöönditele ja kaitsevööndi seaduse 
piirangutele. Kavandatav taristu arendamise ala asub Lielupe jõe kaldajoonest kaugemal kui 50 m. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Detailplaneeringu lahenduses nähakse ette uue paadi- ja jahisadama kavandamine, sealhulgas paadikai, 
kuuride ja muude vajalike ehitiste ning taristuobjektide rajamine, samuti puhkekohtade paigaldamine vee 
äärde. 

Detailplaneeringu lahenduses kavandatud püsivalt ehitatud kaide kogupikkus on 555 m, võimalusega 
paigutada eraldi ujuvkaid või paadisillad. Detailplaneeringus on kavandatud u 28 paadisilda/ujuvkaid, 
sammuga 8-15 m, igaüks 6-12 m pikk. Eeldades, et kavandatud jahisadamas asuvad kuni 12 m pikkused 
puhkeotstarbelised väikelaevad, on ainuüksi statsionaarsete kaide juurde võimalik paigutada u 35–40 alust, 
kuid võttes arvesse, et sadamasse lubatakse nii väiksemad kui ka suuremaid aluseid, ja kasutades kavandatud 
sadamakaid, mahub alale kuni 50 väikest alust. 

Detailplaneeringu lahendus näeb ette krundi “Jaunķīši” avaveeterritooriumi suurendamist nii olemasoleva 
Lielupe jõe lahe laiendamise ja süvendamise teel kui ka olemasoleva kuivenduskraavi põhjal täiendava 
siseveekogu loomisega paadisadamate ehitamiseks. Krundil “Jaunķīši” kavandatud uusarendusveekogude 
kavandatud kogupindala on u 1,2 ha, kavandatava sügavusega - 4–5 m. Kavandatavate siseveekogude äärde 
on kavandatud paatide ja jahtide kaide ehitamine ning kahe paadi sissesõidurambi – slipi – rajamine. 

Kavandatava jahisadama toimimise tagamiseks on planeeringulahenduses ette nähtud osa laeva- ja 
jahisadama maismaa-alast taristu arendamiseks 3,4 ha. Kavandatav taristu arendamise ala asub Lielupe jõe 
kaldajoonest vähemalt 50 m kaugusel. Lubatud on asutada jahtklubi, ärihoone laevandusega seotud 
kaupadega kauplemiseks, jahtide ja paatide hooldus- ja remonditöökojad, teenindus- ja hooldusehitis 
(tuletõrje- ja päästejaam jms), spordirajatised, kaubandus- ja teenindusrajatised ning lisakasutusena majutus 
jahisadamas. 

Planeeringulahendus näeb ette puhkealade rajamist vee äärde. Vee ääres kavandatud puhkekohad on plaanis 
ühendada jalgradadega. Lubatud on paigaldada päevitamisplatvormid, pingid, päikesevarjud jm hooajalised  
vahendid, pakkudes mugavat puhkust. 

TEHNILINE TARISTU 

Olmejäätmete kogumiseks tuleb ala varustada jäätmete kogumis- ja/või sorteerimiskonteineritega ning 
rajatise ehitamist alustades tuleb vastava operaatoriga sõlmida leping jäätmete regulaarseks eemaldamiseks 
objektist nii ehitustöö ajal kui ka hiljem. 

Uue taristu ehitamine peab toimuma planeeringuala piires, luues ühise kommunaalteenuste tsooni ja järgides 
nende vahelist vähimat lubatud kaugust. Ehitiste veevarustuseks on ette nähtud kohaliku süsteemi 
väljaehitamine ja käitamine, mis suudab tagada kvaliteetse joogivee, samuti olmereovee puhastamise 
vastavalt keskkonnakaitse nõuetele. Detailplaneeringualale kavandatav veehaare ja reoveepuhastid peavad 
asuma väljaspool üleujutatud ja üleujutusohu piirkonda. Kai äärde tuleb paigutada sanitaarsõlmed koos 
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prügikonteinerite (mahutite) kuuridega. Ehitiste ja küttelahenduste valimisel tuleb arvestada majanduslikke ja 
keskkonnategureid, samuti seadust ehitiste energiatõhususe kohta. Lisaks igat liiki energiavarustusele on 
ehitistes soovitatav kasutada energiavarustuseks, kütmiseks ja sooja vee saamiseks päikeseenergia 
kollektoreid. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED 

Planeeringulahendus võimaldab juurdepääsu kaidele ja elektripistikutele. Juurdepääsu kaile ja siseliikluse 
sadama ala tagab kavandatud sisetee, mis asub paralleelselt Lielupe jõega. Planeeringulahenduses nähakse 
ette kaide käitamiseks vajalike parkimiskohtade arv ja asukoht. Detailplaneeringu graafilises osas on näidatud 
77 parkimiskohta, mis asuvad eraldi plokkides, võimaldades hõlpsat ligipääsu kaile ja puhkealadele. 

Alale on kavandatud juurdepääs jõekaldal jalgteedevõrgule. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Detailplaneeringu lahenduses nähakse ette krundi lõunaosas asuva territooriumi väärtuslike puude-elupaiga 
osa „Puistuga mereäärsed luited“ kui ka iseloomuliku maastikukeskkonna säilitamine luhaniidu kirdeosas. 
Detailplaneeringu lahendus näeb ette muutmata kaldajoone hoidmise kaide vahel 0,5 km. Üldiselt säilitatakse 
detailplaneeringu piirkonnas muutmata kaldajoon 0,8 km. 

Jalakäijate kaldaalale liikumise tagamiseks on kavas arendada välja jalgradade võrgustik. Radade parendamisel 
on kavas kasutada keskkonnasõbralikke materjale, samuti on kavas rajada märgadele ja regulaarselt 
üleujutatud aladele puidust tõstetud jalgteed. Korraldatud jalakäijate voog ja lamminiitude nõuetekohane 
majandamine tagavad niidu ja eriliselt kaitstud elupaikade kvaliteetse kaitse, vähendamata selle elurikkust. 
Detailplaneeringu lahendus näeb ette olemasoleva, madala kvaliteediga mustlepa metsa järkjärgulise 
raadamise, sest see on vajalik sadama ja maa-alade rajamiseks. Metsaraie, lageraie ja ehitus on ette nähtud 
ainult kavandatud taristu arendusalal, mis on kavandatud Lielupe jõe kaldajoonest kaugemale kui 50 m. 

Alale on kavandatud vaatetorn, mis võib samaaegselt toimida nii linnu- kui maastikutornina, samuti antakse 
võimalus Lielupe jõel toimuvate veesporditegevuste jälgimiseks. Võttes arvesse vaatetorni asukohta, võib see 
toimida ka navigatsioonimärkide paigutamise hoonena kui ka maamärgina. Ala heakorrastamine tuleb 
lahendada samaaegselt hoonete ja rajatiste projekteerimise ja ehitamisega. Haljastuselemente ja arhitektuuri 
väikevorme (rajad, puidust sillad, trepid, vaatetornid, pingid jms), ajutisi puhkehooneid, haljastust, kasutatud 
puu-, põõsa- ja taimeliike soovitatakse kujundada ühe üksikprojekti järgi, tagades kvaliteetse tulemuse. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Detailplaneeringu lahendus näeb ette kuivendussüsteemi korrastamist detailplaneeringualal. 
Olemasolevatest kraavidest on kavas säilitada ja korrastada (puhastada ja süvendada) piki krundi läänepiiri 
kulgev kraav, samuti säilitada ja korrastada (koristada ja süvendada) olemasoleva kraavi keskosa, luues seeläbi 
loodusliku piiri kavandatava sadamaehitusala ja muude alade vahel. 

Kuna ala asub Lielupe jõe käärus, võetakse arvesse kaitsevööndiseadust ja Lielupe jõe käitamis- ja 
majandamisreegleid, samuti Lielupe jõel kehtivaid navigatsiooni, purjetamise ja kalapüügi piiranguid. 

MUU OLULINE INFO 

Detailplaneeringu väljatöötamisel 2013. aastal kontrolliti maatükki ja anti hinnang kasvavate puude ja 
elupaikade kohta. 

Samuti tehti ala ajaloolised uuringud. Maatükk "Jaunķīši" on osa vanemast maatükist "Ķīši", mille piire on 
kujutatud Riia ümbruse 1927. aasta kaardi väljavõttel. Ajaloolise maatüki "Ķīši" idaosa on olnud hoonestatud 
ja seal oli talukoht nimega "Ķīsis". Ülejäänud maatükk on olnud põllumaa ja karjamaa. Ķīši majast lõuna pool 
asus Sala pastori mõis. Tee "Ķīši" majast Sala pastoraadini ühendas Lielupe kallast ka Babīte järvega. 

ELLUVIIMINE 

Detailplaneeringut ei ole veel asutud ellu viima. 
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ANALÜÜSITUD TAANI DETAILPLANEERINGUD 

LOKALPLAN NR. 6 ERHVERVSOMRÅDE VEST FOR MOTORVEJEN VED PADBORG (AABENRAA 
OMAVALITSUS) 

KOKKUVÕTE 

2007. a kehtestatud detailplaneering Lõuna-Taanis Saksamaa piiri läheduses Aabenraa omavalitsuses määrab 
varem maatulundusmaana kasutatud krundid kiirteega E45 piirneval alal Padborgi linna juures peamiselt 
transpordiga seotud ettevõtlusmaaks. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA EESKUJULIKE 

NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE 
TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Jalgteedevõrgu rajamise kohustus. 
Et tagada äripiirkonnas jalgsi ja rattaga liikumise võimalus on kõigi 
teede äärde määratud ka jalgtee rajamise kohustus. 

2. Haljastuse rajamise kohustus. 
Haljastuse rajamise kohustus on nii planeeringuala piiridel kui ka 
siseteede ääres. Kohustus tuleb täita enne kasutuslubade 
väljastamist. 

3. Ühisalade hooldamiseks maaomanike 
ühenduse asutamise kohustus. 

Tagamaks ühisalade järjepidev hooldus on nõutav vastava 
maaomanike ühenduse asutamine. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on tingimuste sätestamine maa-alale praeguse maatulundusmaa asemele ehitusõiguse 
määramine transpordiga seotud logistika-, teenindus-, ekspedeerimis- ja tootmisettevõtete asutamiseks. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Planeeringuala on praegu maapiirkonnas ja piirneb vahetult linnapiirkonnaga (vastavalt seadusele on Taani 
jagatud maa-, linna- ja suvilapiirkonnaks) ning detailplaneeringuga muudetakse alal üldplaneeringut, nii et 
sellest saab linnapiirkond. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Planeeringuala ala piirab idast kiirtee E45 ja lõunast raudtee. Piirkond hõlmab kogu Fårhusi mittesiduva 
tervikplaani (helhedsplan) ettevõtlusala lõunaosa ja on läänest piiratud kultuurikaitsevööndiga, mis on 
üldplaneeringus ette nähtud Fårhusi küla ja ettevõtlusala vahel. Fårhusil on kultuuriloolise huvipiirkonna 
staatus. Olemasolev äripiirkond piirab planeeringuala põhja poolt. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Planeeringuala jaguneb alapiirkondadeks A ja B, millel on erinevad eeldused kasutamiseks.  Kruntide 
täisehituse osakaal on kuni 50%. Planeeringuala tuleb jaotada vähemalt 5000 m2 suurusteks kruntideks ja 
krundid peavad olema paigutatud nii, et alapiirkonnas A on need kiirteega risti. 

Planeeringuala on kiirteelt hästi nähtav, nagu ka olemasolevast põhjapoolsest äripiirkonnast. Tagamaks, et 
need kaks äripiirkonda ilmuksid ühtse ja harmoonilise hoonestusena, tuleb jätkata mõningate olemasoleva 
äripiirkonna põhimõtete järgi hoonete asukoha määramist ning kasutada samu nõudeid hoonete 
arhitektuursele kujundusele.  

Detailplaneeringuga on ala reserveeritud transpordiga seotud ettevõtetele, kellel on suur maa-ala ja 
ehitusmahu kasutamise vajadus. Hoonestuse kõrgus on üldiselt kuni 15 m. Kõrgemate, kuni 20 m kõrguste 
hoonete puhul on vaja visuaalselt dokumenteerida hoone olulisust ümbruskonna jaoks. 
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ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Kiirteega poolsele küljele on määratud kohustuslik ehitusjoon, mis aitab tagada, et hoonete asukoht tee kõrval 
näib korrapärane ja harmooniline. Ehitusjooned on määratud detailplaneeringuala siseteede äärde, jättes 
ruumi rohealade või haljastuse jaoks. 

Hooned võivad olla kuni 3-korruselised. 

TEHNILINE TARISTU 

Ühendatakse ümbruskonnas olevate võrkudega. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Autokeskne lahendus, sest ala on mõeldud eelkõige autotranspordiga seotud ettevõtetele, kuigi ala piirneb 
edelas ka raudteega. Piirkonna esmane juurdepääs on olemasoleva hoonestuse suunalt Padborgis 
Kejsergadelt, mida pikendatakse sillaühendusega üle kiirtee. Samuti on juurdepääs kavandatud kirde suunalt 
Tøndervejilt Skandinavienvej kaudu, mida pikendatakse lõunasse detailplaneeringualale. 

Kejsergade pikendus sillaühendusega üle kiirtee on kohaliku planeeringu 1/73 planeeringuala pikendus, mis 
kehtib kiirteest ida pool asuva äripiirkonna kohta. 

Teekoridorid on määratud laiusega 13 ja 19 m. 

Planeeringuala sõiduteede äärde rajatakse jalgteed ühendusega teisel pool kiirteed asuva Omfartsvejeniga ja 
lõunas asuva Padborgiga. Jalgteed on paigutatud vastavalt varem koostatud mittesiduva tervikplaani 
põhimõtetele lähiümbruse jalgteede ühendamiseks. 

Parkimisalad ei tohiks niipalju kui võimalik domineerida ega olla kiirteelt nähtavad. Seetõttu on 
detailplaneeringus ette nähtud parkimisalade varjestamine. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Detailplaneeringualale tuleb tagada roheline struktuur, rajades siseteede ja kiirtee äärde laiad rohelised vööd, 
mis on hoonetest vabad. Haljasalad moodustavad osa Fårhusi äripiirkonna üldplaneeringu rohelisest 
struktuurist. Siseteede äärde ei tohi puid istutada, kuid üksikuid puid, puuderühmi ja põõsaid võib istutada 
kiirtee poole jäävasse rohevööndisse. 

Detailplaneeringus kehtestatakse ka nõuded märgistamisele ja reklaamile kiirtee äärsetel aladel vastavalt 
põhjapoolses äripiirkonnas kehtivatele põhimõtetele. Detailplaneeringuala haljastus on osa Fårhusi 
tervikplaani rohelisest struktuurist, kus püütakse säilitada mitu olemasolevat hekki. Detailplaneering säilitab 
aiapiirkonna põhjapiiri äärsed piirded. 

Detailplaneeringu eesmärk on kiirtee suunas roheline ja harmooniline vaade. Piki kiirteed tuleb seetõttu rajada 
lai roheline vöönd. Vöönd asetatakse 50 m laiuselt kohustusliku ehitusjoone ja detailplaneeringu piiri vahele. 
Selle sees on 25 m laiune vöönd istutatud üksikute puude, puuderühmade ja madalate põõsastega. Vöönd 
moodustab osa bioloogilisest levikukoridorist, et tagada teatavate loomaliikide liikumine looduslike alade 
vahel kohaliku planeeringu piirkonnast põhja, lõuna ja ida poole. Osa vööndist tuleb seetõttu külvata 
loodusliku rohuseemnega ja seda tuleb harva niita.  

Piki detailplaneeringuala piire maatulundusmaa poole rajatakse istutusvööndid, nii nagu säilib ja tugevdatakse 
olemasolevat vööndit põhjapiiri juures. Piki detailplaneeringuala läänepoolseimat piiri tuleb rajada 20 m laiune 
istutusvöönd. Vöönd rajatakse puhvrina äripiirkonna valgus- ja mürasaaste võimalikult väikese leviku 
tagamiseks. Istutusvööndit saab täiendada müratõkkega, kui see osutub vajalikuks, et negatiivseid mõjusid 
minimeerida. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Alapiirkonda B ei tohi kasutada 7. keskkonnaklassi (ehk müra ja saastet põhjustavad) kuuluvate ettevõtete 
jaoks enne, kui elamud ja muu keskkonnatundlik maakasutus 500 m kaugusel on peatatud või lõpetatud. 
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Planeeringualal ei tohi asutada jaekaubandust ega rajada elamuid ega muud keskkonnatundlikku kasutust, mis 
võib põhjustada keskkonnakonflikte. 

Enne uute hoonete kasutuselevõttu tuleb rajada kiirtee äärne ja teised haljasalad. 

MUU OLULINE INFO 

Piirkonnale asutada maaomanike ühendus, kes vastutab sõiduteede, jalgteede, üldkasutatavate alade, 
haljasalade käitamise ja hooldamise eest planeeringualal. Ühing tuleb asutada hiljemalt siis, kui omavalitsus 
seda nõuab. Omavalitsus võib nõuda, et maaomanike ühenduse liikmeks võetakse vastu külgnevatelt alade 
maaomanikke. 

Elluviimine 

Planeeringut ei ole Google’ist vaadates ellu viidud. 

 

LOKALPLAN NR. 507 NOKKEN (KOPENHAAGENI OMAVALITSUS) 

KOKKUVÕTE 

2014. a kehtestatud detailplaneering Taani pealinnas Kopenhaagenis reguleerib linnale kuuluva kanaliäärse 
Nokkeni aianduspiirkonna korrastamist muuhulgas aastaringselt kasutatavate elamute püstitamiseks. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA 
ON VÕIMALIK KASUTADA 
EESKUJULIKE NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE TÕSTMIST 
VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Looduslähedase aianduspiirkonna 
säilitamine ilma täiendavad 
regulatsioone seadmata. 

Planeeringuga ei seata alale lubatud kerghoonestusele olulisi piiranguid ning 
piirkonnas säilitatakse senine väheste regulatsioonidega olukord. Olulisimad 
muudatused on uued jalgrattateed ja tuletõrjeveevarustuse tagamine. 

2. Jalgrattateede võrgu 
väljaehitamine. 

Planeeringuga antakse uue, ala läbiva jalgrattatee ehitamise tingimused nagu 
ka kaldaäärse tee ehitamise tingimused. 

3. Kergliiklejatele on kavandatud 
rohkem liikumisvõimalusi kui 
autodele. 

Kergliiklejale kavandatud otseteed muudavad juurdepääsu kergliiklejatele 
paremaks ning meelitavad rohkem jalgrattaga sõitma ja jala käima. 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Planeeringu eesmärk on seadustada senised ehitised ja määrata tulevaste hoonete ehitusõigus. Sellega seoses 
tuleb piirkonnale koostada tuleohutuskava, mille linn peab heaks kiitma. Majade vahel tuleleviku tõkestamist 
käsitlev osa tuleb ellu viia enne detailplaneeringu kehtestamist. 

ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE arengudokument, mis väärib märkimist  

Seoses 2009. aasta üldplaneeringu vastuvõtmisega liitus volikogu ettepanekuga, et järgnevalt tuleks võtta 
seisukoht Nokkeni aianduspiirkonnas aastaringse elamise küsimuses. Protokollmärkuses öeldi muu hulgas, et 
see ala peab olema aianduspiirkond, kus talveperioodil on võimalik valikuliselt ööbida, kuid mitte sissekirjutuse 
võimalusega. Seetõttu tuleks enne järgmise üldplaneeringu menetlemist leida lahendus, mis vastab huvitatud 
osapoolte koostöös vastavate ametkondadega tekkinud soovidele. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Nokkeni aianduspiirkond on u 11 ha suurune veega piirnev maa-ala, mis kuulub Kopenhaageni linnale. Piirkond 
oli algselt Kopenhaageni sadama omanduses, kes rentis osa piirkonnast ühekordsete rendilepingutena 
dokitöölistele kuuride püstitamiseks. Piirkond oli seejärel riigi ja linna ühisomandis. Ühisomandi kaotamisel 
läks piirkond 1999. aasta lõpus linnale. Algseid rendilepinguid ei ole muudetud. Lõpetamisel on 14-päevane 
etteteatamistähtaeg ja need on kavandatud maatüki rendiks tööriistakuuri püstitamiseks. Aastane üür on 
tavaliselt 300–600 Taani krooni krundi kohta. 
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Täna on piirkonnas 112 erakasutuses krunti ja üldmaa krundid. Üksikute kruntide suurus varieerub vahemikus 
195 kuni 1155 m2 ja krundi keskmine suurus on 503 m2. Enamikul kruntidest on maja, mida kasutatakse suvel 
ja mõnel juhul ka talvel ööbimiseks, ilma et need oleksid aastaringsed kodud. Hoonete ehitisealune pindala 
koos kuuridega varieerub vahemikus 0 kuni 223 m2, keskmiselt 85 m2. Täisehituse osakaal on vahemikus 0–
47%, keskmiselt 17%. Erakrundid katavad u 5,6 ha ja üldmaa krundid ning suuremad haljasalad katavad u 3 ha, 
ülejäänud ala koosneb radadest ja väikestest sillutatud või haljastatud aladest. Rajad on kasutusel nii kõnni- 
kui sõiduteedena ning parkimine toimub valdavalt kruntidel. 

Planeeringuala sees on Nokkenist ida pool tarbeaiaühistu "Lille Nok", mis koosneb 77 tarbeaiast, mis on 
organiseeritud aiandusühistusse Kolonihaveforbundet for Danmark koosseisus. 

Vee ääres asuvat üht rohelist üldkasutatavat ala kasutavad ka inimesed väljastpoolt. Ala kõrvale on rajatud 
mõned paadisillad. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Detailplaneeringuga nähakse ette vastavalt olemasolevale kruntideks jaotamine, sealhulgas üldmaa krundid, 
samuti üldkasutatavad alad radade, roheliste puhkealade ja haljasvööndite jms näol. Lisaks on olemas 
kavandatud uus üldmaa krunt võimaliku uue ühiskondliku maja jaoks (piki sadamat kulgevast rajast ida poole) 
ning muu hulgas võimalus parkimiseks uute kruntide ja ühisalade teenindamiseks, praeguse Artillerivej 
jätkuna. Aiandusühistu Nokken ja Københavns Ejendomme koostöös võivad krundijaotuses toimuda 
muudatused, sealhulgas liitmine, piiride muutmine ja jaotamine. Eesmärk on, et aiakrundid oleksid vahemikus 
300–400 m2. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Detailplaneering ei sisalda arhitektuuri piiravaid sätteid ja annab Nokkeni kasutajatele võimaluse jätkata 
ümberehitamisel ja uusehitamisel oma fantaasia kasutamist. Lootus on, et Nokken on jätkuvalt lopsakas ja ise 
kasvanud piirkond. 

TEHNILINE TARISTU 

Piirkonnas on veevarustus ainult Nokken Forgadeni ääres. Tuleohutuse tagamise tõttu on vajalik veevarustuse 
laiendamine. Artilleryvej pikendusel on kanalisatsioonitorustik. Ülejäänud ala ei ole kanalisatsiooniga kaetud 
ja reostuse ohu tõttu ei ole imbkaevud lubatud. Töös on Kopenhaageni linna reoveeplaan 2013, mis 
võimaldaks Nokkeni jaoks ühiskanalisatsiooni. 

Kopenhaageni linna sademeveekavas on öeldud, et sademevett tuleb käidelda kohapeal, et tulla toime 
kliimamuutuste ja suurenenud survega kanalisatsioonile. Kohaliku käitlemise all mõeldakse sademevee 
kogumist, viivitamist, ringlussevõttu, aurustamist, immutamist, suunamist olemasolevale veealale või 
meelelahutuslikule veele, mis on loodud sademevee vastuvõtmiseks. 

Piirkonda läbivad mitmed kaablid, mis tuleb säilitada ning kaitsevööndis vältida ehitustegevust ilma 
liiniomaniku nõusolekuta. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Kopenhaageni eesmärk on arendada hea juurdepääsetavusega maailma parimat jalgrattateede võrku. 
Detailplaneering aitab seda eesmärki täita, luues muuhulgas ühenduse Artillerivejle Sydi piirkonda ja 
radadevõrguga, mis on samuti osa valla roheliste jalgrattateede võrgust. Veeäärsele alale kavandatakse rada, 
mis ühendab ala äsja ehitatud promenaadidega põhja pool. 

Olemasolevate radade põhjal on kavandatud teedevõrk, mis osa ülelinnalise roheliste jalgrattateede  
võrgustikust ühenduseks Kalvebaodi lõigu ja Kastrupi kindluse lõigu vahel. Sellelt rajalt kavandatakse ühendust 
üle kanali tulevase jalgsilla kaudu Teglholmeni ja siia rajatud rohelisse kiiluni. 

Jalgrattateed on kavandatud 4–6 m laiuse katendiga ja neil on tee staatus kui rada ning põhiteed kavandatakse 
vähemalt 3,5 m laiuse katendiga. Need rajad peavad olema rajatud nii, et neil oleks võimalik liikuda 
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tuletõrjeautol ja siin on lubatud sõita kergliiklejate tingimustel. Kanaliäärne tee kavandatakse laiusega kuni 3 
m. Sellel peab olema kruusakate. 

Parkimisvõimalus on nii erakruntidel kui ka ühistel parkimisaladel. Rundholtsvejlt Nokkeni juurdepääsudele on 
kavandatud kõrghaljastuse ja parkimise võimalusega alad. Need alad määratakse liiklusmaaks. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Detailplaneeringuga määratakse alad avalikuks puhkeotstarbeks sadamapargi aladena, peamiselt 
murukattega, aga ka muud haljasalad, millele ei tohi ehitada. Veeäärsed alad on kõigile ligipääsetavad ja neid 
saab kasutada viibimiseks, mänguväljakute jaoks, skulptuuripargi rajamiseks, grillimisalana ja muude 
tegevuste jaoks, muu hulgas seoses veega seotud kasutusega nagu süstade, kummipaatide ja muude 
väiksemate paatidega toimetamiseks. Neid haljasalasid saab kasutada ka muudeks välitegevusteks, mis on 
võimalikud looduslikel rohumaadel. 

KESKKONNATINGIMUSED 

Keskkonnamõju hindamist ei ole vaja vastavalt kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise 
seadusele läbi viia. Läheduses ei ole teid, muid liiklusrajatisi ega ettevõtteid, mis võivad põhjustada 
müra, õhusaastet või muid kehtivaid piirväärtusi ületavaid häireid. 

MUU OLULINE INFO 

Piirkond asub Kalveboderne rannast ligi 3 km kaugusel ja seega rannikulähedases linnavööndis. Kuid nii 
märkimisväärse kauguse kui ka ranniku ja ala vahel asuvate hoonete ja rajatiste tõttu ei peeta seda piirkonda 
ranniku osaks. Seetõttu pole selle visualiseerimine vajalik. Tuleb märkida, et sadamakanali äärsed alad ei ole 
rannikuäärsed planeerimisseaduse ranniku linnavööndi sätete mõistes. 

ELLUVIIMINE 

Ei ole teada. 

 

LOKALPLAN NR. 938 BOLIGOMRÅDE VED ONSHOLTGÅRDSVEJ I VIBY (ÅRHUSI OMAVALITSUS) 

KOKKUVÕTE 

2014. a kehtestatud detailplaneering Århusis määrab ehitusõiguse uute eramajade püstitamiseks. 

ANALÜÜSITUD KVALITEEDID, MIDA ON 
VÕIMALIK KASUTADA EESKUJULIKE 

NÄIDETENA 

KOMMENTAAR (LÜHIKIRJELDUS, MIS OSAS ON TEGEMIST ESILE 
TÕSTMIST VÄÄRIVA NÄITEGA) 

1. Suur ühiskasutuses üldmaa piki ojakallast. Üldmaa moodustab ühtse haljasvööndi lõunas piirneva 
elurajooniga. 

2. Üldmaale on kavandatud bassein, mis piirab 
korraga ojja suubuva vee hulka valingvihmade 
ajal. 

Sellega välditakse üleujutuse tekkimist. 

3. Kergliiklejatele on kavandatud rohkem 
liikumisvõimalusi kui autodele. 

Kergliiklejale kavandatud otseteed muudavad juurdepääsu 
kergliiklejatele paremaks ning meelitavad rohkem jalgrattaga 
sõitma ja jala käima. 

 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 

Detailplaneering on koostatud maaomaniku palvel, kes soovib ellu viia üldplaneeringus olevad võimalused ja 
aidata seeläbi kaasa Århusi linna jätkuvalt atraktiivsete üksikelamukruntide pakkumisele. Planeeringu eesmärk 
on jagada ala lõunapoolse elamurajooni eeskujul üksikelamukruntideks. 
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ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS VM OLULINE STRATEEGILINE ARENGUDOKUMENT, MIS VÄÄRIB 
MÄRKIMIST  

Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga. 

LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS 

Planeeringuala, mis on u 4,7 ha, on planeeringu koostamise ajal peamiselt eraomandis ja asub maapiirkonnas 
(vastavalt seadusele on Taani jagatud maa-, linna- ja suvilapiirkonnaks). Ala asub detailplaneeringuga nr 813 
hõlmatud elamupiirkonnast otse põhja pool ja toimib selle elurajooni jätkuna, mida eraldab ainult Bøgeskov 
Bæk (oja), mis piiritleb detailplaneeringuala ida ja lõuna suunas. 

KRUNDI HOONESTUSALA JA EHITUSÕIGUS (SH EHITISE VÕIMALIKU ASUKOHA MÄÄRAMINE)  

Planeeringuga kavandatakse roheline elamuala, millel on otsene ühendus Bøgeskov Bæki ja seda ümbritseva 
istutusega. Nii saab avatud ruumi kogeda suurema rohelise kiilu osana, kuna sellel on loomulik seos Bøgeskov 
Bækfor'i elamupiirkonnast lõunas asuvate roheliste ühisaladega. 

Kruntimine peab toimuma põhimõtteliselt vastavalt detailplaneeringu joonisele. Ükski krunt ei tohi olla 
väiksem kui 700 m2. Juurdepääsutee koridori laiuseks väljaspool elamuala on vähemalt 10 m ja elamuala sees 
vähemalt 8,5 m. Jalgtee koridori laiuseks on vähemalt 5 m. 

ARHITEKTUURILISED JA EHITUSLIKUD NÕUDED 

Detailplaneering näeb ette, et hooneid saab ehitada kuni kahekorruseliseks suurima kõrgusega 8,5 m ja 
täisehituse osakaaluga kuni 30%. 

Kõik uued hooned, sealhulgas garaažid ja kõrvalhooned, peavad asuma krundipiirist tee ja ümberpööramisala 
suunas vähemalt 2,5 m, millega tagatakse avatud tänavaruum ja kooskõla lõuna poole jääva 
elamupiirkonnaga, mis sisaldab sama nõuet. 

Peegeldamisest tulenevate häirete piiramiseks on detailplaneeringus sätestatud, et läikivaid ja peegeldavaid 
katusematerjale, mis võib ümbritsevat häirida, ei ole lubatud kasutada. Klaasi saab aga kasutada talveaedade, 
kasvuhoonete jms katustel. 

TEHNILINE TARISTU 

Hooned tuleb ühendada kaugküttevõrku. Uued hooned peavad olema madala energiatarbimisega. 

LIIKUVUSE PÕHIMÕTTED  

Juurdepääs piirkonnale toimub uue juurdepääsutee kaudu Onsholtgårdsvejst, mis rajatakse olemasolevast 
elurajoonist läände. Onsholtgårdsvejle tuleb rajada püsikate kuni uue juurdepääsuteeni. Juurdepääsutee 
kavandatakse nelja väikese ümberpööramiskohaga, mis toimivad ka vajadusel ümbritsevate elamute 
parkimisalana. Juurdepääsule on kavandatud suurim kiirus 40 km/h ja Onsholtgårdsvej pikendusele 50 km/h. 

Planeeringuala idaosas kavandatakse jalgrada, mis ühendab olemasolevaid teid ning Engelundsvej ja 
Onsholtvej ümbrust ning naabruskonda. 

Kruntide piiritlemisel ja teede rajamisel tuleb jälgida liikluseeskirjade kohaseid üldtingimusi. 

HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED 

Joonisel näidatud Bøgeskov Bæki ümbruse istutamise võib eemaldada ainult Århusi omavalitsuse keskkonna- 
ja energiakeskuse loal. Detailplaneeringus on see ala määratud roheliseks üldmaaks, millele ei tohi hoonestust 
rajada. Sellele üldmaale sisse saab rajada sademeveebasseini, mis võib osaliselt toimida puhvrina seoses 
suurte vihmahoogudega ja osaliselt toimida maastikuelemendina elamurajoonis. 

Detailplaneeringus on lääne poole ette nähtud ala 5 m laiuse haljastusvööndi rajamiseks, mis tagab 
harmoonilise ülemineku rohelise kiilu suunas. Kujundamist ja taimeliikide kasutamist käsitlevad sätted peavad 
tagama ühtse terviku lõuna pool asuva elamupiirkonnaga, mille kohta kehtivad samad sätted kohalikus plaanis 
nr 813. 
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KESKKONNATINGIMUSED 

Kuna elamurajoon on kiirtee lähedal, ületab piirkonna müratase täna Taani keskkonnakaitseagentuuri 
kehtestatud liiklusmüra piirväärtusi. Selle parandamiseks on antud luba uue 12 m kõrguse müratõkke 
rajamiseks kiirtee äärde, u 100 m planeeringualast põhja pool. Enne uute planeeringualal asuvate elamute 
kasutuselevõtmist on eelduseks müratõkke ehitamine nii, et müratase väheneb planeeringu piirkonnas 
vastavalt piirväärtustele. 

MUU OLULINE INFO 

Üldmaa eest hoolitsemiseks tuleb detailplaneeringualal luua ühistu. 

ELLUVIIMINE 

Google’i kaardi järgi on elamurajoon ehitamisel, tänaseks päevaks võibolla juba valmis. 

 

 


