
 

 

 
m a a s t i k u a r h i t e k t i d 

Artes Terrae OÜ 
Puiestee 78 
Tartu 51008 

 

Tel: 742 0218 
Koduleht: http:\\www.artes.ee 

 

 

 
 
Töö nr:   43DP06 
Asukoht:   Tõrvandi alevik, Ülenurme vald 
Tellija:   Ülenurme vald 
 
 
 
 

 
 

 

Tõrvandi alevik  Müürsepa kinnistu 
 

DETAILPLANEERING 
 
 

 
 

 
 
 
 
    
   
 
 

 

 

 Krundi omanik     /Olar Järvloo/ 

 

 Planeeringute juht     /Mart Hiob/ 

 

Maastikuarhitekt -     /Tanel Breede/ 

planeerija    
 
 
 

 
 

 
Tartu 2009



TÕRVANDI ALEVIK  MÜÜRSEPA KINNISTU DETAILPLANEERING 
 

ARTES TERRAE OÜ  – 2 – 

A SELETUSKIRI................................................................................................................................. 3 

1 SISSEJUHATUS ............................................................................................................................... 3 
2 PLANEERINGU LÄHTEDOKUMENDID JA KIRJAVAHETUS .................................................................... 3 

2.1 Arvestamisele kuuluvad materjalid ....................................................................................... 3 
3 PLANEERIMISE LAHENDUS .............................................................................................................. 3 

3.1 Alusplaan............................................................................................................................. 3 
3.2 Olemasoleva olukorra iseloomustus...................................................................................... 4 
3.3 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed .......................................................... 4 
3.4 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine .......................................................................... 4 
3.5 Kruntide ehitusõigus............................................................................................................. 5 
3.6 Krundi hoonestusala piiritlemine.......................................................................................... 5 
3.7 Tänavate maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus........................................................... 6 
3.8 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted................................................................................ 7 
3.9 Ehitistevahelised kujad......................................................................................................... 7 
3.10 Tehnovõrgud ja rajatised...................................................................................................... 7 
3.11 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks ........................................... 9 
3.12 Arhitektuurnõuded ehitistele................................................................................................. 9 
3.13 Servituutide ja naabrusõiguste seadmise vajadus .................................................................10 
3.14 Kuritegevusriske vähendavad nõuded ja tingimused.............................................................10 
3.15 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja .......................................11 
3.16 Planeeringu rakendamise võimalused..................................................................................11 

B KAARDID .........................................................................................................................................12 

1 SITUATSIOONI SKEEM            M 1:10 000....................................................................................13 
2 OLEMASOLEV OLUKORD     M 1:1000 ........................................................................................14 
3 PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED SEOSED        M 1:2000 .........15 
4 PLANEERINGU PÕHIKAART     M 1:1000....................................................................................16 
5 PLANEERITUD MAAKASUTUS JA KITSENDUSED M 1:1000 ...................................................17 
6 TEHNOVÕRKUDE PLANEERING     M 1:500 ...............................................................................18 
7 ILLUSTRATIIVSED VAATED .......................................................................................................19 

C KOOSTÖÖ PLANEERINGU KOOSTAMISEL JA KOOSKÕLASTUSED .........................................20 

1 KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTE ....................................................................................................20 
KOOSTÖÖ PLANEERINGU KOOSTAMISEL ..................................................................................................21 
AS EESTI GAAS KOOSKÕLASTUS.............................................................................................................22 
TARTU TEEDEVALITSUSE KOOSKÕLASTUS...............................................................................................23 
TARTUMAA KESKKONNATEENISTUSE KOOSKÕLASTUS.............................................................................24 
TARTU MAAPARANDUSBÜROO KOOSKÕLASTUS.......................................................................................25 
MAANTEEAMETI KOOSKÕLASTUS ...........................................................................................................26 

D LISAD .............................................................................................................................................28 



TÕRVANDI ALEVIK  MÜÜRSEPA KINNISTU DETAILPLANEERING 
 

ARTES TERRAE OÜ  – 3 – 

 

A  S E L E T U S K I R I 
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Detailplaneeringu ala hõlmab Ülenurme vallas Tõrvandi alevikus Müürsepa kinnistut. 
Planeeringuala suuruseks on ca 3,21 ha.  
 
Planeeringu eesmärgiks on planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntidele sihtotstarbe ja 
ehitusõiguse määramine äri- ja tootmisfunktsiooniga hoonete projekteerimiseks. Lisaks 
antakse lahendus kruntide haljastusele, heakorrale, juurdepäästeedele ja tehnovõrkudega 
varustamisele. 
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2.1 Arvestamisele kuuluvad materjalid 
Planeeringu lähtedokumendiks on Ülenurme Vallavalitsuse 16. novembri 2006. a. 
korraldus nr. 396 ja selle lisana väljastatud lähteülesanne nr DP-035-06. 
 
Arvestamisele kuuluvad varasemad kehtestatud planeeringud ja muud dokumendid: 

� Tartu maakonnaplaneering; 
� Ülenurme valla üldplaneering (kehtestatud Ülenurme Vallavolikogu 10. veebruari 

2009. a. otsusega nr 1) 
� Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneering Tartu linna lähialade ja linna 

vahelised territoriaalsed seosed;  
� Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused; 
� Ülenurme valla ehitusmäärus; 
� Ülenurme Vallavalitsuse 09. juuni 2006. a korraldusega nr 8 kinnitatud juhend 

Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded; 
� Ülenurme valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2006-2015. 
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3.1 Alusplaan 
Digitaalse alusplaani mõõtkavas 1:500 mõõdistas OÜ Elker (litsents nr 210 MA-k) juunis 
2006. a. 
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3.2 Olemasoleva olukorra iseloomustus 
Planeeringuala hõlmab Ülenurme vallas Tõrvandi alevikus Müürsepa kinnistut. Müürsepa 
kinnistu maakasutuse sihtotstarve on 100 % maatulundusmaa, pindala 3,21 ha. 
Kitsendustest asuvad krundil mitmed olemasolevad tehnovõrgud – kanalisatsioonitorud, 
gaasitorud, telekommunikatsioonikaablid. Krundile ulatub ka Tallinn-Tartu-Võru-
Luhamaa põhimaantee sanitaarkaitsevöönd. Teised kitsendused puuduvad.  
 
Hooned krundil puuduvad. Krunt on põllu- ja heinamaa. Kõrghaljastust esineb krundil 
teede ääres puudereana.  
 

3.3 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed 
Planeeringuala asub Tõrvandi peamiste juurdepääsuteede Aia ja Tamme tänava 
ristumiskoha juures. Mõlemad tänavad on asfaltkattega ja kahesuunalise liiklusega. 
Tamme tänaval kõnniteed puuduvad, Aia tänaval on planeeringuala juures haljasribaga 
eraldatud asfalteeritud kõnnitee. Kuna krunt on hoonestamata siis olemasolev juurdepääs 
krundile puudub.  
 
Tallinn-Tartu-Võru-luhamaa põhimaantee Tartu ümbersõidu eelprojektiga (Tinter Projekt 
töö nr 80.4102.01) on lahendatud ka nimetatud tänavate uus lahendus. Eelprojekti järgne 
lahendus on kantud ka planeeringu kaartidele (vt kaardid nr 3, 4 ja 6).  
 
Kontaktvööndi kruntide struktuur on mitmekesine, ulatudes väikestest elamumaakruntidest 
suurte tootmishoonetemaa kruntideni. Hoonete mahud varieeruvad eramutest suurte 
tootmishooneteni. Tamme tänava äärsed tootmishooned asetsevad enamasti krundi tänava 
poolses küljes, kuid mitte ühtsel ehitusjoonel. Aia tänava ääres olevad elamud asetsevad 
ühtsel ehitusjoonel. Lähim bussipeatus asub ca 100 meetri kaugusel. Vaata lisaks kaart 3 
Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed. 
 

3.4 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine 
Planeeringuga kavatsetakse Müürsepa kinnistu jagada kruntideks vastavalt tabelile 1.  
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Tabel 1 
Maakasutuse bilanss 

planeeritud krundid Müürsepa (jaotatav) 
(m2) 

planeeritud krundi  
pindala kokku (m2) 

planeeritud krundi 
kasutamise sihtotstarve 

Positsioon 1 4296 4296 100 % L 

Positsioon 2 61 61 100 % L 

Positsioon 3 2159 2159 100 % L 

Positsioon 4 6051 6051 50% Ä; 50% T 

Positsioon 5 4119 4119 50% Ä; 50% T 

Positsioon 6 4534 4534 50% Ä; 50% T 

Positsioon 7 4090 4090 50% Ä; 50% T 

Positsioon 8 3193 3193 50% Ä; 50% T 

Positsioon 9 3627 3627 50% Ä; 50% T 

Planeeringu-eelne 
pindala 3,21 ha   

Planeeringu-eelne 
sihtotstarve 100% M   

M – maatulundusmaa 011; T – tootmismaa 003; Ä – ärimaa 002; L - transpordimaa vastavalt 
Vabariigi Valitsuse 23.10.2008. a. määrusele nr 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende 
määramise kord) 
 

3.5 Kruntide ehitusõigus 
Kruntide ehitusõigus on esitatud kaardil nr 4 Planeeringu põhikaart. Krundid pos 1 ja 2 on 
reserveeritud Aia ja Tamme tänavate laienduse ja ringristmiku tarbeks vastavalt tee 
eelprojektile. Krunt pos 3 on planeeritud juurdepääsuteeks. Krundid pos 4…9 on 
kavandatud tootmishoonete- ja ärimaaks. 
 
Planeeritud ehitise kasutamise otstarve vastavalt kommunikatsiooniministri 26. novembri 
2002.a määrusele nr 10 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” on:  

� 12200 büroo- ja administratiivhooned; 
� 12300 kaubandus- ja teenindushooned; 
� 12330 teenindushooned; 
� 12430 garaažid: 
� 12513 keemiatööstuse hoone; 
� 12514 toiduainetetööstuse hoone; 
� 12515 ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone; 
� 12516 kergetööstuse hoone; 
� 12517 puidutööstuse hoone; 
� 12518 masina- ja seadmetööstuse hoone; 
� 12519 muu tööstusharu tootmishoone; 
� 12520 hoidlad ja laohooned. 

  

3.6 Krundi hoonestusala piiritlemine 
Detailplaneeringu põhikaardil (kaart 4) on tähistatud hoone võimalik asukoht krundil 
planeeritava hoonestusalana, st, et planeeritavat hoonet võib ehitada ainult kaardil näidatud 
hoonestusalasse. Hoonestusalale võib ehitada ka erinevaid rajatisi ning istutada puid. 
Rajatisi võib ehitada ka väljapoole planeeritud hoonestusalasid. Hoonestusalale ehitamisel 
tuleb järgida kujadest tingitud nõudeid. Hoonestusalad on planeeritud vähemalt 7 m 
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kaugusele naaberkrundi piirist ning 10 m kaugusele tänavapoolselt krundipiirist. 
Hoonestusala sidumine krundipiiridega on esitatud kaardil nr 4 Planeeringu põhikaart.  
 

3.7 Tänavate maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus 
Tallinn-Tartu-Võru-luhamaa põhimaantee Tartu ümbersõidu  eelprojektiga (Tinter Projekt 
töö nr 80.4102.01) on lahendatud planeeritud krundiga külgnevate tänavate (Aia tn ja 
Tamme tn) uus lahendus. Eelprojekti järgne lahendus on kantud ka planeeringu kaartidele 
(vt kaardid nr 3, 4 ja 6).  
 
Aia ja Tamme tänavatele määratakse planeeringuga 20 m suurune kaitsevöönd lähtudes 
eelprojekti järgsest tee asukohast.  
 
Planeeritud kruntide juurdepääsu tagamiseks on kavandatud uus juurdepääsutee (pos 3), 
mille mahasõit toimub planeeritud krundi loodekülge projekteeritud teelt. Juurdepääsutee 
on planeeritud võimalusega teenindamaks ka naaberkrunti (Tüki 3). Juurdepääsutee maa-
ala laiuseks on kavandatud 12 m, sõidutee laiuseks 7 m ning ühepoolse kõnnitee laiuseks 2 
m ja haljasriba laiuseks 0,5 + 2,5 m. Juurdepääsuteele kaitsevööndit ei planeerita. Kõik 
teed on kavandatud kahesuunalise liiklusega, pöörete sooritamisel piiranguid ei planeerita. 
Kõik sõidu- ja kõnniteed on planeeritud tolmuvaba kattega. 
 
Parkimine on ette nähtud krundisiseselt. Kruntide parkimine tuleb lahendada hoonestusala 
arvelt. Minimaalne parkimiskohtade arv maksimaalse täisehituse korral on esitatud tabelis 
2. Arvutamisel on lähtutud linnatänavate projekteerimisnormidest (EVS 843:2003): 
äärelinn, uus väikese külastajate arvuga asutus (80 m² brutopinna kohta 1 parkimiskoht), 
tööstusettevõte ladu (150 m² brutopinna kohta 1 parkimiskoht). Hoonete brutopinna 
arvutusel on korruselisuseks võetud ärifunktsiooni puhul kolm korrust ja tootmishoonete 
funktsiooni puhul 1 korrus. Täpne parkimisvajadus tuleb lahendada projekteerimisel 
lähtudes kehtivatest normatiividest ja vajadusest. 
 

Tabel 2 
Parkimiskohtade arv ja haljasala suurus krundil 

krundi aadress suletud brutopind 
(m²) 

 

vähim lubatud 
parkimiskohtade 

arv krundil 

kokku vähim lubatud 
haljasala suurus 

krundil (m2) 

Pos 4 
1200 (T) 
3600 (Ä) 

8 
45 

53 910 

Pos 5 
800 (T) 

2400 (Ä) 
5 
30 

35 620 

Pos 6 
900 (T) 

2700 (Ä) 
6 
44 

40 680 

Pos 7 
750 (T) 

2250 (Ä) 
5 
28 

33 615 

Pos 8 
600 (T) 

1200 (Ä) 
4 
23 

27 480 

Pos 9 
725 (T) 

2175 (Ä) 
5 
27 

32 545 

 
Peale tee (pos 3) planeeringu järgset välja ehitamist tuleb sõlmida tee kasutamise leping 
või antakse tee üle valla bilanssi. Seniks tuleb teele sõlmida notariaalne leping Tüki 3 
kinnistu kasuks. Vältida tuleb olukorda, kus kokkuleppe mitte saavutamisel tekib 
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Müürsepa ja Tüki 3 kinnistule 2 tupikteed. Krundid pos 1 ja 2 on planeeritud vallateede 
laienduseks ning on kavandatud avalikku kasutusse.  
 

3.8 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted 
Planeeringuga on määratud säilitatav, likvideeritav ja planeeritav haljastus. Säilitamisele 
kuuluvad üksikud puud Tamme ja Aia tänava ääres, mis ei jää kavandatavate teede alla. 
Uut kõrghaljastust on planeeritud krundi piiride äärde puudereana. Vähemalt 15 % krundi 
pindalast tuleb haljastada. Vähemalt 2/3 krundi haljastatavast alast tuleb täis istutada 
kõrghaljastust. Vähim lubatud haljasala suurus krundil on esitatud tabelis 2. Puude 
istutamisel tuleb järgida tehnovõrkudest tulenevaid kujasid. Haljastuse hooldus ja 
heakorrastus jääb kruntide siseselt krundi omaniku/valdaja kohustuseks. 
 
Piirete materjalina kasutada metalli ja/või puitu piirded peavad olema avaustega. Piirded 
rajada krundi piirile. Piirete täpne tüüp ja kõrgus tuleb lahendada projekteerimisel, suurim 
lubatud kõrgus on 2 m. Soovitav on kasutada piireteks haljastust. 
 
Planeeringuala reljeef on kaldega kagu suunas. Suurim kõrguste vahe krundil on ca 4 m. 
Maapinnakõrgust ei planeerita oluliselt muuta. Täpne krundi vertikaalplaneerimine tuleb 
lahendada projekteerimisel. Teede orienteeruvad kõrgused on esitatud kaardil nr 4 
planeeringu põhikaart. 
 
3.9 Ehitistevahelised kujad 
Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutuse klasside ja hoonete 
vaheliste kujadega vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusele 
nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”. Hoonete minimaalseks 
tuleohutusklassiks on määratud TP2. 
 

3.10 Tehnovõrgud ja rajatised 
3.10.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus 
Krunti läbivad mitmed tehnovõrgud – kanalisatsioonitorud, sidekaablid, gaasitorud. 
Olemasolevad võrgud on toimivad ning seega on need kavandatud säilitada või vajadusel 
ümber tõsta. Vajadusel võib tehnovõrke rekonstrueerida. 
 
3.10.2 Veevarustus, tuletõrje veevarustus 
Planeeringuala veevarustus on lahendatud vastavalt OÜ Olme poolt väljastatud tehnilistele 
tingimustele nr 106. Planeeritud kruntide veevarustus on kavandatud planeeringualast 
edelasse jäävast olemasolevast veetorust. Täpne ühendus olemasoleva torustikuga tuleb 
lahendada projekteerimisel. Uus veetoru on planeeritud peamiselt tänava maa-alale, krunti 
pos 7 läbivale torule tuleb seada isikliku kasutusõiguse leping. Igale krundile on 
planeeritud tänavatorustikust eraldi ühendus, täpne asukoht tuleb lahendada 
projekteerimisel. Planeeritud suurim arvutuslik veetarbimine kogu alal on ca 24 m3/d. 
 
Alternatiive veetoru Tüki 3 kinnistu tarbeks on planeeritud piki Müürsepa kinnistu 
lõunaserva. Projekteerimisel tuleb otsustada kumb torustik rajada või kavandada 
ringistatud ühendus.  
 
Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on planeeritud tänava maa-alale uued hüdrandid. 
Hüdrantidel peab olema tagatud vooluhulk 10 l/s, juhul kui see ei ole võimalik tuleb 
hüdrandid rajada nõuetekohaste mahutite toitele. Mahutid on kavandatud kruntidele pos 6 
ja pos 7. 
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3.10.3 Kanalisatsioon 
Planeeringuala kanalisatsioonivarustus on lahendatud vastavalt OÜ Olme poolt väljastatud 
tehnilistele tingimustele nr 106. Planeeritud kruntide reovesi on kavandatud suunata alast 
loodesse jäävasse kanalisatsioonitorustikku. Kuna maapind langeb kagu suunas võib 
osutuda vajalikuks reovee pumpamine. Selleks on planeeritud krundile pos 5 
reoveepumpla. Pumpla kuja on 20 m, mille sisse ei ole lubatud ehitada hooneid. 
 
Reoveepumpla rajamisel arvestada võimalusega juhtida pumplasse ka naaberkinnistute 
reovesi. Juhul kui Tüki 3 kinnistut hakatakse arendama samal ajal või varem Müürsepa 
kinnistut tuleb kaaluda võimalust rajada pumpla Tüki 3 kinnistule, kuna see asub reljeefilt 
madalamal. 
 
Uus kanalisatsioonitoru on planeeritud peamiselt tänava maa-alale, krunti pos 7 läbivale 
torule tuleb seada isikliku kasutusõiguse leping. Igale krundile on planeeritud 
tänavatorustikust eraldi ühendus, täpne asukoht tuleb lahendada projekteerimisel. 
Planeeritud suurim arvutuslik reoveekogus kogu alal on ca 24 m3/d. 
 
3.10.4 Sajuvesi 
Sajuvee lahendus on välja töötatud koostöös Tüki 3 detailplaneeringu ja Oskari, 
Tehnopargi tee maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga. Kruntidel kogunev sajuvesi 
tuleb koguda ning juhtida läbi Tüki 3 krundi Oskari, Tehnopargi tee maaüksuste ning 
lähiala detailplaneeringus ette nähtud sajuveekraavi. Planeering jätab võimaluse sajuvee 
juhtimiseks kahte erinevasse kraavi. Esimene kraav asub planeeringualast edelas Oskari 
maaüksusel Tehnopargi tee ääres ning teine on planeeritud kagusse (Tallinn-Tartu-Võru 
Luhamaa põhimaantee äärde) Oskari maaüksusele. Edelasse jääva kraavi vee suunamiseks 
tuleb sajuvett pumbata – selleks on ette nähtud Tüki 3 detailplaneeringus sajuvee pumpla 
(vt kaart nr 3 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed). Oskari kinnistule 
planeeritava sajuvee kraavile ja Tehnopargi kogujatee kraavile tuleb seada vastavad 
sajuvee juhtimise servituudid. 
 
Sajuvee täpne lahendus tuleb koostada eraldi projektiga. Kruntidelt väljuv sajuvesi tuleb 
enne tänavatorustikku suunamist puhastada õli- ja liivapüüduris. Enne eesvoolu juhtimist 
peab kokku kogutud sajuvesi vastama Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusele nr 
269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“. 
 

3.10.5 Elektrivarustus ja tänavavalgustus 
Planeeringuala elektrivarustuse tagamiseks on kavandatud krundile pos 6 uus alajaam. 
Alajaamale eraldi krunti ei planeerita, sellele tuleb seada isikliku kasutusõiguse leping. 
Alajaama toide on planeeritud teisel pool Tamme tänavat, planeeringualast ca 50 m 
kaugusel asuva „EPT” alajaama toitekaablitest.  Elektrikaablid on planeeritud 
maakaablitena kõnnitee alla. Planeeringuala suurim arvutuslik elektrivajadus on ca 1400 A.  
 
Planeeritud juurdepääsuteele on kavandatud valgustus. Planeeringu tehnovõrkude kaardil 
(kaart nr 6) on esitatud orienteeruvad valgustite asukohad. Planeeritud valgustusklass 
tänavatel on A4 sõiduteel ja K5 kõnniteel. Tamme tn ja Aia tn valgustus tuleb lahendada 
eraldi projektiga. Krundisisene valgustus tuleb lahendada projekteerimisel. 
 
3.10.6 Sooja ja gaasivarustus 
Planeeritud kruntide soojavarustuse võib lahendada lokaalkütte (sh gaasiküte) või 
kaugkütte baasil. Võimalik kaugküte lahendatakse projekteerimisel.  
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Planeeringuala gaasivarustus on lahendatud vastavalt ASi Eesti Gaas tehnilistele 
lähteandmetele (24.04.08 nr 6-2/239). Diagonaalis planeeringuala läbiv B kategooria 
gaasitoru on kavandatud ümber tõsta juurdepääsutee (pos 3) maa-alale. Gaasitoru 
projekteerimine, ehitamine ja gaasitoite ümberühendamine toimub kinnistu omaniku kulu 
ja vahenditega. Kruntidele on kavandatud gaasivarustus ümberprojekteeritavast B 
kategooria gaasitorust. Suurim arvutuslik küttevajadus planeeritud kruntidel kokku on ca 
1475 kW. 
 
3.10.7 Telekommunikatsioonivarustus 
Kruntide telekommunikatsioonivarustus on kavandatud Aia tänaval asuvat 
telekommunikatsioonikaevust. Uus telekommunikatsioonikanalisatsioon on planeeritud 
servituudiga läbi krundi pos 4 ja pos 7, kust suundub edasi kavandatava juurdepääsutee 
(pos 3) kõnnitee alla. Igale krundile on planeeritud tänaval asuvat kaablist eraldi ühendus. 
 
3.10.8 Tehnovõrkude rajamise koondtabel 
Tabelis 3 on esitatud planeeringu lahenduse elluviimiseks vajalikud tehnovõrgud. 

Tabel 3 
Tehnovõrkude koondtabel 
Tehnovõrguliin Pikkus tänava maa-alal (m) Kogupikkus (m) 

madalpinge elektrikaabel 90 160 

kõrgepinge elektrikaabel 198 200 

välisvalgustuse kaabel 180 240 

telekommunikatsioonikaabel 100 300 

veetoru 170 200 

isevoolne kanalisatsioonitoru 170 200 

survekanalisatsioonitoru 215 216 

sajuveetoru (või kraav) 600 550 

gaasitoru 115 325 

 

3.11 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks 
Planeeritaval alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte. Kõvakattega tänavalt tuleb sajuvesi 
juhtida kanalisatsiooni, mitte lasta voolata kruntidele. Krundisiseselt kogunev sajuvesi 
tuleb suunata planeeritud sajuveekanalisatsiooni. Õli- ja muud ohtlikud jäätmed, samuti 
olmejäätmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. Konkreetseid 
konteinerite asukohti ei ole planeeringuga määratud, see tuleb lahendada projekteerimise 
käigus. Jäätmete äravedu võib teostada vastavat luba omav ettevõte. 
 
Juhul kui kavandatakse väliskeskkonnamõjuga tootmistegevusi tuleb nendele 
(ehitusprojektidele) koostada keskkonnamõju hindamine hindamaks kavandatava tegevuse 
mõju keskkonnale, inimese tervisele ja varale. 
 

3.12 Arhitektuurnõuded ehitistele 
Hoonete mahtu ja välisviimistluse projekteerimisel tuleb arvestada lähipiirkonna 
olemasolevate hoonetega. 
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Hoonete arhitektuursetest nõuetest on planeeringuga piiritletud: 
1. välisviimistluse materjalid:  kvaliteetmaterjalid; kombineeritult kivi,  

krohv, värvitud plekk, puitlaudis, klaas; 
2. keelatud välisviimistlus materjalid imiteerivad materjalid, palk  

välisviimistlusena; 
3. lubatud korruselisus:   büroohoonetel kuni 3,  

tootmishoonetel kuni 1 korrus; 
4. lubatud katusekalded:   0…25 kraadi; 
5. � 0.00 sidumine:    0,2…1,0 m olemasoleva maapinna kõrgusest. 
 
Kohustuslikku ehitusjoont planeeringuga ei seata.  
 

3.13 Servituutide ja naabrusõiguste seadmise vajadus 
Reaalservituutide ja isiklike kasutusõiguste seadmise vajadus on esitatud tabelis 4.  

Tabel 4 
Servituudid 
teeniv kinnisasi servituut või isiklik 

kasutusõigus 
valitsev kinnisasi, isik 

Positsioon 4 Isiklik kasutusõigus 
kanalisatsioonitoru – võrgu valdaja 

telekommunikatsioon – võrgu valdaja 

Positsioon 5 Isiklik kasutusõigus 

reoveepumpla – võrgu valdaja 
kanalisatsioonitoru – võrgu valdaja 

survekanalisatsioonitoru – võrgu valdaja 
telekommunikatsioon – võrgu valdaja 

Positsioon 6 Isiklik kasutusõigus 

gaasitoru - võrgu valdaja 
alajaam – alajaama valdaja 

kõrgepinge elektrikaabel – võrgu valdaja 
madalpinge elektrikaabel – võrgu valdaja 

 telekommunikatsioon – võrgu valdaja 
tuletõrje veemahuti – mahuti vadaja 

sajuvee kanalisatsioonitoru - võrgu valdaja 

Positsioon 7 Isiklik kasutusõigus 

kõrgepinge elektrikaabel – võrgu valdaja 
välisvalgustusekaabel – võrgu valdaja 

veetoru – võrgu valdaja 
kanalisatsioonitoru – võrgu valdaja 

sajuvee kanalisatsioonitoru - võrgu valdaja 
telekommunikatsioon – võrgu valdaja 

gaasitoru - võrgu valdaja 
tuletõrje veemahuti – mahuti vadaja 

Oskari mü 
(94901:007:1344) 
Tehnopargi tee mü 
(94901:007:1345) 

Isiklik kasutusõigus sajuveekraav - Müürsepa mü 
(94901:007:1343) 

 

3.14 Kuritegevusriske vähendavad nõuded ja tingimused 
Planeeringut koostades on erinevad välisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud 
erinevaid kuritegevust vähendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud:  

� tänavate ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus; 
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� konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed, kergliikluse 
eristamine sõidukite liikumisest; 

� tagumiste juurdepääsude vältimine; 
� hea vaade ühiskasutatavatele aladele; 
� erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine. 

 
Projekteerimisel  ja  hilisemal  rajamisel  ning  kasutamisel  tuleb lisaks 
eelnevale arvestada järgnevaga: 

� jälgitavus (videovalve); 
� valdusele sissepääsu piiramine; 
� atraktiivsed materjalid, värvid; 
� vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, 

lukud, pingid prügikastid, märgid); 
� atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur, kõnniteed; 
� üldkasutatavate alade korrashoid. 

 

3.15 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja 
Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, 
et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud 
haljastust) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud 
kahjud tuleb tekitaja poolt hüvitada koheselt. 
 

3.16 Planeeringu rakendamise võimalused 
Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele.  
 
Ehitusloa taotluse eelduseks on asjaolu, et oleks välja ehitatud planeeringujärgsed 
tehnovõrgud (elektri-, vee,- kanalisatsiooni- ning gaasivarustus) ja juurdepääsuteed (võib 
olla ka kruuskate). 
 
Oskari kinnistule planeeritud sajuveekraavide rajamine ja finantseerimine peab toimuma 
vastavalt maaomaniku ja huvitatud isiku vahelisele kokkuleppele.  
 
Tehnovõrkude rajamine toimub vastavalt kruntide valdajate ja võrguvaldajate 
kokkulepetele. Servituudilepingud sõlmitakse vastavalt krundiomanike ja 
tehnovõrguvaldajate kokkulepetele. 
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C  K O O S T Ö Ö  P L A N E E R I N G U  K O O S T A M I S E L  J A  
K O O S K Õ L A S T U S E D 

��� '����!�
�������������!���
� Tartu Teedevalitsuse Planeeringute osakonna juhataja Aare Lepik 12.06.2008: 

eraldi kirjaga nr 7.4/636-41. 
� Maanteeameti planeeringute osakonna juhataja asetäitja Jüri Kirotam 03.07.2008: 

eraldi kirjaga nr 3.1-2/08-01406/113. 
� Tartumaa Keskkonnateenistuse juhataja Jalmar Mandel 19.06.2008: eraldi kirjaga 

nr 41-11-1/29346-2. 
� Tartu Maaparandusbüroo juhataja asetäitja Enn Banner 04.07.2008: eraldi kirjaga 

nr 10-1/110. 
� Lõuna-Eesti Päästekeskuse insenertehnilise büroo peainspektor Pjotr Vorobjov 

08.08.08 nr 7-15/2-84: kaart 4 Planeeringu põhikaart. 
 
Planeeringu läbi vaadanud ja heaks kiitnud: 
 

� AS Elion Ettevõtted sideliiniinsener-grupijuht Jaak Ulmas 11.04.08: eraldi lehel 
koostöö planeeringu koostamisel, tingimus: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt 

� OÜ Jaotusvõrgu Tartu piirkonna võrguarengu projektijuht Alo Ressaar 14.04.08 nr 
3178/2008: eraldi lehel koostöö planeeringu koostamisel, tingimus: tööprojektid 
kooskõlastada täiendavalt 

� OÜ Olme vesivarustuse juhataja Tarmo Lilla 13.05.2008: eraldi lehel koostöö 
planeeringu koostamisel. 

� AS Eesti Gaas  arengu peaspetsialist Ahti Suimets 29.04.2008 nr 1103: eraldi lehel 
koostöö planeeringu koostamisel, tingimus: gaasitorustiku ümbertõstmisel ja 
gaasivõrguga liitumisel lähtuda meie kirjast 24.04.2008 nr. 6-2/239. 

� AS Emajõe Veevärk arendusjuht Katrin Derman 17.06.2008 nr 31: eraldi lehel 
koostöö planeeringu koostamisel, tingimus: projektstaadiumi lahendus 
kooskõlastada täiendavalt. 
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D   L I S A D 
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