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A SELETUSKIRI 

1 Sissejuhatus 

1.1 Planeeringu koostamise alused ja eesmärk  

Orchis OÜ on esitanud Nõlvaku tn 2 krundi detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku 

eesmärgiga jagada kinnistu kaheks. 

Nõlvaku tn 2 krunt suurusega 36 850 m² asub Annelinna linnaosas. Krunt on hoonestatud 2-

korruselise ostukeskusega, mille ehitusalune pindala on 13215 m². Krundi maakasutuse sihtotstarve 

on ärimaa. 

Planeeringualal kehtib Tartu Linnavolikogu 11.11.2010 otsusega nr 131 kehtestatud Väikelohkva 

maaüksuse ja selle lähiala ning Nõlvaku tn 1, Nõlvaku tn 2, Nõlvaku tn T17 ja Nõlvaku tn 19 kruntide 
detailplaneering. Alale planeeritud hoonetesse on kavandatud kaubandus-, toitlustus- ja 

teenindushoonete kasutusotstarve, määratud on kaks hoonestusala, lubatud suurim ehitusalune 

pindala on kokku 15800 m², suurim lubatud hoonete arv on kolm. Kruntide jagamist erinevate 

hoonestusalade vahel planeering ette ei näe. Planeering on osaliselt ellu viidud, krundil asub 

kaubanduskeskus "Prisma". 

Planeering on algatatud Tartu Linnavalitsuse 18.06.2012 korraldusega nr 685 eesmärgiga kaaluda 

krundi jagamise võimalusi.  

 

1.2 Alusplaan 

Alusplaaniks on võetud Metricus OÜ, litsents 758MA, poolt 2012. a juuli kuus mõõdistatud 

geodeetiline alusplaan, töö nr 12G6079. 

 

1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus  

Krundi põhjaosa on terviklikult välja ehitatud: hooned, juurdepääsud, tehnoühendused, haljastus on 

täielikult välja ehitatud. Krundi lõunaosa, mille kohta soovitakse moodustada eraldi katastriüksus on 

täielikult, va juurdepääs, välja ehitamata. 

Kehtiva detailplaneeringu ja ellu viidud osa iseloomustavad andmed on tabelis 1. 
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Tabel 1. Nõlvaku 2 krunti iseloomutavad olulisemad andmed ja ehitusõigus 

Kriteerium 
Kehtiva planeeringuga 

määratud 
Ellu viidud osa 

Krundi pindala 36849 m² 36850 m² 

Sihtotstarve 
Kaubandus-, toitlustus- ja 

teenindushoonete maa 

Muu kaubandushoone 

või kauplus 

Hoonete suurim lubatud arv krundil 3 1 

Hoonete suurim lubatud ehitusalune/ 

ehitisealune pindala 
15800 m² 

13215,3 m², suletud 

netopind 13444,9 m² 

Hoonete suurim lubatud kõrgus 
14 m, sh lõunapoolsel 

hoonestusalal 10 m 
14 m 

Minimaalne parkimiskohtade arv peab 

olema vähemalt 1 parkimiskoht 50 m² 

kaubanduspinna kohta 

15800 m² kaubanduspinna 

kohta peab olema vähemalt 

316 kohta 

646 kohta 

Kõrghaljastuse nõue 

Iga 10 parkimiskoha kohta 

krundil tuleb istutada 

vähemalt üks puu 

iga 10 parkimiskoha 

kohta on 1,16 puud 

Juurdepääsud Nõlvaku tänavalt, kokku neli juurdepääsu 

 

1.4 Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed 

Planeeringuala piirneb läänest 2011. a välja ehitatud Nõlvaku tänavaga; teisel pool Nõlvaku tänavat 
on kuue ja üheksa korruselised vabaplaneeringulised paneelelamud. Planeeringuala keskele suundub 

Mõisavahe jalakäijate kiir. Põhjast piirneb planeeringuala rekonstrueeritava Tartu-Räpina-Värska 

tugimaanteega  nr 45, mille äärde ehitatakse ka jalgratta- ja jalgtee. Idast ja lõunast piirneb ala tee-

ehituseks reserveeritud maa-alaga, lähiaastatel peaks siia ehitatama linna ümbritseva ringtee 

idapoolne ühendustee koos jalgratta- ja jalgteega. Planeeringuala on suure elamuasumi lõpetamine 

kaubandushoonetega enne linna ümbritsevat ringteed ja Räpina maanteed.  

Olemasolev kaubanduskeskuse hoone on krundi Räpina mnt poolses osas, Nõlvaku tänava poolses 

küljes on suur parkla. Kavandatava hoonestusalaga piirnevas osas vahetult teisel pool Nõlvaku 

tänavat on haljasala ja parkla. 

Planeeringuala põhjaosas ja planeeringualast lõunas ca ühe minuti jalgsikäigu kaugusel on 

ühissõiduki peatused. Planeeringuala  lähipiirkonnas asuvad ratta- ja jalgteed. Planeeringuala on 

funktsionaalselt väga heas asukohas kaubandus- ja teenindushoonete ehitamiseks, seda arvestades 

nii auto kui ka jalgratta- ning jalgliiklust. 
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2 Planeerimise lahendus 

2.1 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine 

Planeeringuala jagatakse kaheks krundiks, kruntide piirid on esitatud põhijoonisel ja maakasutuse 

joonisel. 

2.2 Krundi ehitusõigus 

Planeeritud kruntide ehitusõigus on esitatud põhijoonisel. 

2.2.1 Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus 

Sõidukitega juurdepääs kruntidele toimub Nõlvaku tänavalt välja ehitatud juurdepääsukohtadest – 

krundil pos 1 kolm juurdepääsu ja krundil pos 2 üks juurdepääs. 

Lisaks on lubatud rajada krundile pos 2 täiendav juurdepääs läbi krundi pos 1. Juurdepääsu täpne 

asukoht selgitatakse projekteerimisel. Juhul kui rajatakse krundi pos 2 juurdepääs läbi krundi pos 1, 

tuleb krundile pos 1 seada juurdepääsu servituut krundi pos 2 kasuks.  

Jalgrattaga ja jalgsi juurdepääs kruntidele toimub Nõlvaku tänavalt. Täpne juurdepääsu asukoht 

lahendatakse projekteerimisel. 

Kohtades, kuhu tulevad ülekäigurajad või ristub jalakäigutee/ jalgratta- ja jalgtee sõidutee/parklaga, 

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 kergliiklustee, tuleb: 

• sissepääsutee tuua kergliiklustee tasapinda – kergliiklustee pikiprofiil peab jääma samaks;  

• võimaldada kergliiklusteel liikujale eesõigus, sissepääsude ristumine kergliiklusteega tuleb 

vastavalt liikluseeskirjale ka tähistada.  

 

Kui kergliiklustee pikiprofiilis tee tasapind muutub, peab üleminek olema sujuv, et jalgratturid seda 

kasutaksid – tihe astmetega tee on jalgratturile ebamugav ja jalgrattur hakkab kasutama sõiduteed. 
Parkla sademeveelahenduse projekteerimisel tuleb tagada, et inimeste käiguteele ei koguneks 

sademevesi. 

Krundil pos 1 on parklad välja ehitatud. Maa peal asub kaks parklat vastavalt 284 ja 124 kohta, millele 

lisandub kaks bussi parkimiskohta. Lisaks asub hoone katusel 228-kohaline parkla. Kokku on krundil 

636 sõiduauto ja 2 bussi parkimiskohta. Juhul kui rajatakse kruntide pos 1 ja pos 2 vaheline 

juurdepääsutee siis väheneb parkimiskohtade arv 3 koha võrra.  

Krundi pos 2 parkimine tuleb lahendada projekteerimisel.  Minimaalne parkimiskohtade arv peab 

olema vähemalt 1 parkimiskoht 50 m² brutopinna kohta. Puuetega inimeste parkimiskohad tuleb 

projekteerida hoone sissepääsude juurde arvestusega 1 puuetega inimese parkimiskoht 50 

parkimiskoha kohta. Iga 10 parkimiskoha kohta peab olema parklas või sellega piirneval krundiosal 

vähemalt üks puu. Joonisel on esitatud väliparkla orienteeruv asukoht, kuhu mahub kuni 47 

sõiduautot. 47 parkimiskoha korral võib olla suurim lubatud brutopind 2350 m². Juhul kui soovitakse 

krundile pos 2 ehitada hoonet, mis vajab vastavalt eelnimetatud tingimustele, 1/50 sbm², rohkem 

parkimiskohti, tuleb lisanduvad parkimiskohad lahendada hoonestusala sees.  

 Krundil pos 1 asub hoone sissepääsu lähedal 60 kohta jalgratastele. Krundile pos 2 hoone 

projekteerimisel tuleb projekteerida jalgrattaparkla, mille kohtade arv tuleb määrata vastavalt 

kasutusotstarbele lähtuvalt EVS-st ja reaalsele kasutamisvajadusele (võimalik hilisem 

laiendamisvõimalus tulenevalt võimalikust aktiivsest kasutusest). Rattaparklas peab olema võimalus 

lukustada jalgratta raam hoidiku külge, mitte ainult esi- või tagaratta külge. Jalgrattaparkla tuleb 
eraldada autoparklast füüsilise tõkkega (eraldusriba, piire, pinnasvall, poom, postid jne) ning see 
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peab olema hästi valgustatud/ videovalvega vähendamaks vargusi. Võimalusel lahendada 

jalgrattaparkla hoone mahus.  

Soovitav on rajada parklasse elektriauto laadimiskoht. 

 

2.3 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted 

Krundil pos 1 säilib olemasolev haljastus.  

Krundil  pos 2 tuleb tagada nõue, et iga 10 parkimiskoha kohta krundil on vähemalt üks puu. Parkla 

servas olev puuderea tingmärk on tinglik, puude liik ja asukoht tuleb täpsustada haljastusprojektiga. 

Olemasolevad puud tuleb võimalusel ümber istutada. Juhul kui ümberistutamine osutub võimatuks 

tuleb teha asendusistutus. Haljastusega seotud tööd tuleb teostada sobival ajal ning puude hoolduse 

ja istutusega tegelevate ettevõtete spetsialistide poolt. Uued istikud peavad vastama Eesti 

standardile EVS 778:2001 „Ilupuude ja põõsaste istikud“ . Kõik istutatavad puud peavad olema 

vähemalt 3 meetri kõrgused. Haljastuse projekteerimisel arvestada tehnovõrkude paiknemisega. 

Lumi tuleb koguda ja ladustada krundi piires. Vajadusel tuleb korraldada lume äravedu selleks 

ettenähtud kohta.  

 

2.4 Ehitistevahelised kujad 

Ehitiste vahelised kujad peavad vastama Eesti Vabariigi 27. oktoobri 2004. a määrusele nr 315 

“Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutuse nõuded.”  

Olemasoleva kaubanduskeskuse hoone (Pos 1) tulepüsivusklass on TP1. Pos 2 hoone tulepüsivusklass 

tuleb täpsustada projekteerimise käigus lähtuvalt täpsest kasutusotstarbest, planeeringuga ei 

määrata tulepüsivusklassi nõudeid. 

Tuletõrjevesi on tagatud olemasolevate hüdrantidega.  

 

2.5 Tehnovõrgud 

2.5.1 Veevarustus, kanalisatsioon ja sademevesi 

Veevarustuse planeerimisel on lähtutud AS Tartu Veevärk poolt väljastatud informatsioonist. Kundi 

pos 2 vee ja kanalisatsiooniühendused on ehitatud välja ning asuvad krundipiiril. Ühendused 

hoonega on esitatud skemaatiliselt ning see täpsustatakse projekteerimisel. Sademevesi on 

planeeritud koguda ning suunata krundipiiril asuvasse sademeveetorustikku. Enne tänavatorustikku 

suunamist tuleb sademevesi juhtida läbi õlipüüduri. Olemasolev krunti läbiv sademeveetoru koos 

õlipüüduriga tuleb säilitada ning sellele tuleb seada servituut. Hoone ehitamisel tuleb rakendada 

meetmeid olemasoleva toru ja õlupüüduri säilitamiseks.  

2.5.2 Soojavarustus 

Krundi pos 2 soojavarustus on planeeritud kaugkütte baasil. Olemasolev kaugküttetoru on 

kavandatava hooneni välja ehitatud.   

2.5.3 Sidevarustus 

Sidevarustuse planeerimisel on lähtutud Elion Ettevõtted AS’i poolt 04.10.2013 a. väljastatud 

tehnilistest tingimustest nr 21795097.  

Pos 2 sidevarustuse rajamiseks on planeeritud uus 1-avaline kaablikanalisatsioon olemasolevast 

kaablikanalisatsioonist ehitatava hooneni. Optiline 4-kiuline kaabel paigaldada alates sidekaevust 

2615 (Mõisavahe 37 kinnistul) kuni planeeritava hooneni.  
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2.5.4 Elektrivarustus ja välisvalgustus 

Elektrivarustuse planeerimisel on lähtutud Elektrilevi OÜ Tartu regiooni poolt 04.10.2013 a. 

väljastatud tehnilistest tingimustest nr 214181.  

Krundi pos 2 elektrivarustus on planeeritud Jüriöö alajaamast nr 363. Liitumiskilp on planeeritud 

krundipiirile. 

 

2.6 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks 

Kaubanduskeskuse (pos 1) teenindamiseks vajalikud jäätmekogumiskohad ja avalikud pakendite 

kogumise konteinerid  on planeeritud hoone pealesõudu rambi alla. Joonisel on esitatud konteinerite 

põhimõtteline asukoht. Pos 2 teenindamiseks vajalikud jäätmekogumiskohad tuleb lahendada 

projekteerimisel. Konteinerid tuleb paigaldada olemasolevatest elamutest võimalikult kaugele.  

Kavandatavaid ventilatsiooniseadmeid ei ole lubatud paigaldada olemasolevate elamute poolsesse 
külge. Ventilatsiooniavad tuleb suunata olemasolevatest elamutest eemale. 

Parklast sademeveekanalisatsiooni või pinnasesse juhitav sademevesi peab vastama kehtestatud 

nõuetele.  

Juhul kui soovitakse ehitada tanklat,  tuleb ehitusprojekti koostamisel kaaluda keskkonnamõju 

hindamise koostamise vajalikkust. 

2.7 Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine 

Arhitektuur peab olema linnaruumi sobiv, piirkonnale eripäraseid arhitektuurseid lahendusi tagav, 

kaasaegne, kõrgetasemeline ja ümbritsevat elukeskkonda väärtustav.  

Hoonete välisviimistlusmaterjalidena tuleb kasutada esinduslikke kvaliteetseid materjale - 

puitlaudist, telliskivi, krohvitud pinda, klaasi, metalli, plekki, plastmassi ja/või eelnimetatud 

materjalide omavahelisi kombinatsioone. Lubatud ei ole kasutada välisviimistluse juures imiteerivaid 

ega matkivaid materjale, profiilplekki. Sarnaselt pos1 olemasoleva kaubanduskeskusega on lubatud 
kasutada sandwich-paneele. 

Hoone ventilatsiooniavad peavad olema esteetiliselt kujundatud/varjatud. 

Lubatud ehitise kasutamise otstarbed on seotud toitlustuse, teeninduse ja kaubandusega.  

Vastavalt majandus-ja kommunikatsiooniministri 04.12.2012 a määruse  nr 78 „Ehitise kasutamise 

otsatarvete loetelu“ kohaselt on planeeringualal lubatud järgmised ehitise kasutamise otstarbed: 

12100 Majutus- ja toitlustushooned 

12130 Toitlustushooned 

12131 Restoran 

12132 Kohvik, baar või söökla 

12139 Muu toitlustushoone 

12200 Büroohooned 

12201 Büroohoone 

12300 Kaubandus- ja teenindushooned 

12310 Kaubandushooned 

12311 Kaubandushoone 

12314 Kiosk  

12317 Oksjoni-, turu- või näitusehall 

12319 Muu kaubandushoone 
12330 Teenindushoone 

12311 Ilu- ja isikuteenuste hoone 

12332 Sõidukite teeninduse hoone 

12339 Muu teenindushoone 
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2.8 Kuritegevusriske vähendavad nõuded ja tingimused 

Planeeringut koostades on erinevad välisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud erinevaid 

kuritegevust vähendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud:  

• teede ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus; 

• konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud; 

• tagumiste juurdepääsude ja umbsoppide vältimine; 

• erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine. 

Projekteerimisel  ja  hilisemal  rajamisel  ning  kasutamisel  tuleb lisaks 

eelnevale arvestada järgnevaga: 

• jälgitavus (videovalve), sh kõigi rattaparklate videovalve; 

• parklate ja ülekäiguradade valgustatus; 

• valdusele sissepääsu piiramine; 

• atraktiivsed materjalid, värvid; 

• vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, 

lukud, pingid prügikastid, märgid); 

• atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur, kõnniteed, suunaviidad; 

• üldkasutatavate alade korrashoid. 
 

2.9 Servituudid 

Planeeringuga tehakse ettepanek seada Pos 1 ja Pos 2 krunti läbivatele tehnovõrkudele servituudid. 

Servituutide seadmise vajadus on esitatud joonisel nr 5 Maakasutus ja kitsendused.  

 

2.10 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja 

Planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud kahjud kolmandatele isikutele hüvitab krundi 

igakordne omanik. 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. 

 

2.11 Planeeringu rakendamine 

Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele.  
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Joonis 1. Situatsiooniskeem (skeemi alus Tartu linnavalitsus) 

 


