
 

 

 

 

 

 

Töö nr DP 0103 - 13 

 

 

 

Ülenurme vald 
Ülenurme alevik 
 

VILLA MAAÜKSUSE JA LÄHIALA 

DETAILPLANEERING 
SELETUSKIRI, GRAAFILINE OSA JA LISAD 

 
 

Planeeringu koostaja: Plaan OÜ 

 

Planeeringust huvitatud isik: J.Roots Timber OÜ 

  

08 Fall	  

Tartu 2013 - 2014 



 2 

Sisukord 
Sissejuhatus .................................................................................................................... 3	  
1. Detailplaneeringu koostamise alus ........................................................................... 3	  
2. Planeeringu eesmärk, planeeritava ala suurus, andmed planeeringualal olevate 
kruntide kohta ................................................................................................................. 3	  
3. Arvestamisele kuuluvad kehtestatud planeeringud ja muud dokumendid ........... 3	  
3.1 Geodeetiline alusplaan .................................................................................................................. 4	  
4. Planeerimisettepanek ................................................................................................. 5	  
4.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus ............................................................................................ 5	  
4.2 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed ............................................................. 6	  
4.3 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine: ................................................................................ 7	  
4.4 Krundi ehitusõigus: ........................................................................................................................ 7	  
4.5 Krundi hoonestusala piiritlemine .................................................................................................. 7	  
4.6 Tänavate maa-ala piirid, liiklus- ja parkimiskorraldus ................................................................ 8	  
4.7 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ................................................................................... 10	  
4.8 Ehitistevahelised kujad ................................................................................................................ 10	  
4.9 Tehnovõrkude ja – rajatiste asukohad ....................................................................................... 11	  
4.9.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus ............................................................................................ 11	  
4.9.2 Veevarustus, sh tuletõrjevee veevarustus ................................................................................... 11	  
4.9.3 Reoveekanalisatsioon ................................................................................................................. 11	  
4.9.4 Sademeveekanalisatsioon ........................................................................................................... 12	  
4.9.5 Elektrivarustus, sh välisvalgustus ................................................................................................ 12	  
4.9.6 Gaasivarustus .............................................................................................................................. 13	  
4.9.7 Soojavarustus .............................................................................................................................. 13	  
4.9.8 Telekommunikatsioonivõrk .......................................................................................................... 13	  
4.9.9 Tehnovõrkude koondtabel ........................................................................................................... 14	  
4.10 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks ........................................ 14	  
4.11 Arhitektuurinõuded ehitisele ..................................................................................................... 15	  
4.12 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused ......................................................... 15	  
4.13 Servituutide vajaduse määramine ............................................................................................ 15	  
4.14 Muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning 
nõuded ................................................................................................................................................. 16	  
4.15 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja ..................................... 16	  
4.16 Planeeringu rakendamise võimalused ..................................................................................... 16	  
5. Koostöö ja kooskõlastuste kokkuvõte ................................................................... 18	  
6. Lisad ........................................................................................................................... 19	  
7. Joonised .................................................................................................................... 20	  
Joonised: 
Leht 1. Situatsiooniskeem 
Leht 2. Olemasolev olukord. 
Leht 3. Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed. 
Leht 4. Põhijoonis 
Leht 5. Tehnovõrgud, maakasutus ja kitsendused. 
Leht 6. Illustreeriv joonis 
 
  



 3 

Sissejuhatus  

1. Detailplaneeringu koostamise alus 

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Ülenurme Vallavalitsuse 17. oktoobri 2013. a. korraldus nr 

216 „Ülenurme alevikus asuva Villa maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu algatamine ning 

lähteseisukohtade kinnitamine“ ja korralduse lisa 1 „Ülenurme alevikus asuva Villa (94901:007:1158) 

maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu lähtetingimused”; Detailplaneeringu koostamise algatamise 

ettepaneku tegi OÜ Timber esindaja Jaanus Roots (ettepanek 13.06.2013 nr 7-8/1029). 

 

2. Planeeringu eesmärk, planeeritava ala suurus, andmed 

planeeringualal olevate kruntide kohta  

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse 

andmise ärihoone ehitamiseks ning lahenduse andmine juurdepääsuteede  ja tehnovõrkudega 

varustamisele.  

 

Ülenurme valla üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala määratud perspektiivseks äri- ja 

tootmismaaks. Üldplaneeringuga on määratud maa-alade peamine kasutusotstarve, mis tähendab, et 

detailplaneeringute koostamise korral peab vähemalt 75% ulatuses säilima üldplaneeringus 

kavandatud maakasutus.  

 

Planeeritava ala suurus on ca 3,5 ha. 

 

Andmed planeeritava ala krundi kohta:  

Villa kü (94901:007:1158) – krundi pindala 3,3 ha; olemasolev maakasutuse sihtotstarve: 100% 

maatulundusmaa; kinnistu omanik J.Roots Timber OÜ (10770584). 

 

3. Arvestamisele kuuluvad kehtestatud planeeringud ja muud 

dokumendid 

• Tartu maakonnaplaneering; 

• Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Tartu linna lähialade ja linna vahelised 

territoriaalsed seosed; 
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• Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad  

keskkonnatingimused”; 

• Ülenurme valla üldplaneering (kehtestatud Ülenurme Vallavolikogu 10. veebruari 2009. a. 

otsusega nr 01 ja 07.12.2010 Ülenurme Vallavolikogu otsusega nr 39) 

• Ülenurme alevikus Tüki I ja Tüki II detailplaneering (kehtestatud 19.septembri  2000 a volikogu 

otsusega nr 16.); 

• Ülenurme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine; 

• Ülenurme valla ehitusmäärus; 

• Ülenurme Vallavalitsuse 04. märtsi 2009. a määrus nr 10 kinnitatud juhend  

• "Detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuete, detailplaneeringu koostamise  

algatamise ettepaneku vormi, lähteseisukohtade vormi ning detailplaneeringu  

• koostamise korraldamise ja rahastamise õiguse üleandmise lepingu vormi kinnitamine”; 

• Ülenurme valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2006-2015; 

• Planeeringute leppemärgid (Keskkonnaministeerium, 2002 a.). 

 

Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus on toodud planeeringu lisades. 

3.1 Geodeetiline alusplaan 

Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on võetud Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ (litsents 

nr.444MA  30.12.2016.a TMB-25/2013) poolt koostatud Villa maaüksuse digitaalne mõõdistus 

mõõtkavas M 1:500. Mõõdistused on teostatud oktoobris 2013. a. 
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4. Planeerimisettepanek  

4.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus 

Villa maaüksus asub Ülenurme vallas Ülenurme alevikus külgnedes lääne poolt Tartu - Petseri 

raudteega ja idast Tartu-Ülenurme teega. Planeeringualast põhja jääb Tartu mnt 56 ärimaa kinnistu 

ning lõunasse Tüki (94901:007:0233) maatulundusmaa kinnistu. 

 

Villa maaüksuse olemasolev maakasutuse sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Planeeringuala ei 

ole hoonestatud ning puudub eraldi väljaehitatud juurdepääs Tartu-Ülenurme teelt. Planeeringu 

koostamise hetkel on ala kasutuses põllumaana. Villa maaüksusel kõrghaljastus puudub, üksikud 

silmapaistvad puud kasvavad Tartu-Ülenurme kõrvalmaantee ääres haljasalal. Tartu mnt 56 ja Villa 

kinnistu piiril paikneb ca 2 m kõrgune piire. 

 

Villa maaüksus on tasane, maapinnakõrgused jäävad 53,50 kuni 54,60 vahemikku. Kinnistu keskosas 

asub kõrgem koht  

 

Planeeringuala põhjaküljel kulgeb B-kategooria gaasi jaotustoru ning sade- ja reoveekanalisatsiooni 

torustik ning lääneküljel sidekaabel. Teisel pool Tartu - Ülenurme teed kulgeb veetoru ja sidekaabel, 

naaberkinnistul Tartu mnt 56 kinnistu nurgas asub tuletõrjehüdrant. Lähim elektrienergiaga 

liitumispunkt asub Tartu mnt 56 jaotuskilbil.  

 

Planeeringualale ulatub Tartu - Ülenurme kõrvalmaantee tee kaitsevöönd 50 m (äärmise sõiduraja 

teljest) ning Tartu - Petseri raudtee kaitsevöönd 30 m (äärmise rööpme teljest). Osaliselt ulatub 

planeeringu lääneküljeni Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee tee kaitsevöönd 50 m (äärmise 

sõiduraja teljest). Kogu planeeringuala jääb riigimaanteede sanitaarkaitsevööndisse. Kinnistul 

paikneval gaasi-, sademevee ja reoveekanalisatsioonitorudel on kaitsevöönd 2 meetrit mõlemale 

poole liini telge, sidekaablil 1 m. Olemasolevat olukorda illustreerib joonis “Olemasolev olukord”. 

 

Kinnistule on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Aktsiaselts Taure (registrikood 10025219, Türi linn) 

kasuks kinnistul paikneva gaasitoru ja surveseadme majandamiseks. Teised teadaolevad 

kokkulepped maakasutuse kitsenduste kohta puuduvad. 

 

Planeeringuala asub kahkjatel leetunud muldadel (LP), kus lõimiseks on valdavalt saviliiv liivsavil, 

kerge liivsavi keskmisel ja raskel liivsavil. Tulenevalt mulla kahekihilisusest, kannatavad nad ülaveest 

tingitud lühiajalise liigniiskuse all.  
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4.2 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed 

Planeeringuala asub Ülenurme valla põhjaosas Ülenurme alevikus, vahetult Tartu linna läheduses (ca 

2 km kaugusel Tartu linna piirist). Planeeringuala asukoht on toodud seletuskirjas skeemil 1 ja 

joonisel “Situatsiooniskeem”.  

 

 
Skeem 1. Planeeringuala asukoht Ülenurme vallas, Ülenurme alevikus. Allikas: Maa-amet 

 

Ühendus Ülenurme keskuse ja Tartu linnaga on tagatud Tartu-Ülenurme kõrvalmaanteelt. Kinnistust 

läänes asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee. Vahemaa nimetatud maanteeni mööda Tartu-

Ülenurme teed on ca 800 m. Teisel pool Tartu-Ülenurme kõrvalmaanteed on väljaehitatud 

kergliiklustee. Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteele on koostatud Tartu ümbersõidu projekt.  

 

Vastavalt Ülenurme valla üldplaneeringule on planeeringuala ja Tartu mnt 56 kinnistu  

juhtfunktsiooniks määratud tootmis– ja ärimaa. Teisel pool Tartu-Ülenurme kõrvalmaanteed asub ca 

9,6 ha suurune maatulundusmaa juhtfunktsiooniga maa-ala. Valdavalt ülejäänud osas kontaktvööndis 

on tegemist elamumaa juhtfunktsiooniga. 

 

Kontaktvööndi valdavaks hoonetüübiks on kuni kahe korruseline (üks põhikorrus ja üks katusekorrus) 

viilkatusega pereelamu, põhjas asuvate Tartu-Ülenurme tee äärsed pereelamu kruntide suurused 

jäävad 6 000 m2 kuni vahemikku 10 000 m2 vahemikku, Tartu – Ülenurme teest kaugemal asuvate 

kruntide pindalad on väiksemad (2 300 m2 kuni 3 500 m2). Põhihoonete ehitusalused pindalad jäävad 

200 m2 kuni 300 m2 vahemikku, kruntidel paikneb enamasti kaks hoonet – üks põhihoone ja üks 

abihoone. Põhjas asuv ärimaa pindala on 18 270 m2, kinnistul paikneb üks ühekorruseline hoone 

ehitusaluse pindalaga 1690,6 m2. Ühtset ehitusjoont Tartu-Ülenurme tee suhtes välja kujunenud ei 

ole. Elamud asuvad tee punasest joonest ca 4-25 m kaugusel, ärihoone ca 30 m kaugusel. 

Villa maaüksus 
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Villa maaüksusest ca 560 m kaugusele põhjas asub bussipeatus “Vana – Linnavere”, 880 m  lõunas 

asub rongipeatus. Villa maaüksuse vahetuläheduses (ca 750 m kaugusel) asub Ülenurme 

gümnaasium ja staadion. Ülenurme keskus asub 1,7 km kaugusel, kus asub Ülenurme vallamaja, 

Ülenurme raamatukogu, pood “Ülenurme Konsum”, Ülenurme lasteaed ja Eesti 

põllumajandusmuuseum. Tõrvandi alevikus (ca 1,5 km kaugusel Villa maaüksusest) asub Tõrvandi 

apteek, Tõrvandi Lasteaed Rüblik, Karo kauplus ja Tõrvandi raamatukogu. Kontaktvööndit illustreerib 

joonis “Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed”. 

 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Ülenurme valla üldplaneeringu lahendusega. 

 

4.3 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine:  

Käesoleva detailplaneeringuga moodustatakse 3 krunti (positsioon 1; 2 ja 3). Positsioon 1 ja 2 on 

kavandatud ärimaaks, positsioon 3 transpordimaaks juurdepääsutee tarbeks. Maakasutuse 

koondtabel (planeeringu, algatamise eelsed ja kehtestamise järgsed krundi/kruntide pindalad, 

krundi/kruntide kasutamise sihtotstarve) on toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Maakasutuse bilanss. 

 

4.4 Krundi ehitusõigus: 

Kavandatud ärimaa krundile võib ehitada kuni 2 ärihoonet (täisehitus kuni 30%) maksimaalse 

kõrgusega kuni 10 m, korruselisusega kuni 2. Täpne hoonete asukoht ja maht tuleb lahendada 

projekteerimise käigus. Hoonestuse lahendus peab mõjuma ühtse tervikuna ning sobima keskkonda. 

 

Planeeritud krundi ehitusõigus on toodud põhijoonisel tabelis 1.  

 

4.5 Krundi hoonestusala piiritlemine 

Detailplaneeringu põhijoonisel (leht 4) on esitatud hoone võimalik asukoht krundil planeeritud 

hoonestusalana, st et planeeritud hoonet võib ehitada ainult detailplaneeringus näidatud 

hoonestusalasse vastavalt krundi ehitusõigusele. Hoonestusala planeerimisel on arvestatud 

tehnovõrkude-, raudtee- ja maantee kaitsevööndiga ning üldplaneeringust tuleneva puhverala 

Aadress Planeeringu algatamise eelne Planeeringu kehtestamise järgne 

Pindala (m2) Maakasutuse 
sihtotstarve 

Pos nr Pindala (m2) Maakasutuse 
sihtotstarve 

Ülenurme alevik, 
Villa maaüksus 
(94901:007:1158) 33019 Maatulundus-maa 

100% 

1 16852 Ärimaa  

2 15604 Ärimaa  

3 563 Transpordimaa 
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planeerimise nõudega. Hoonestusalale võib ehitada ka erinevaid rajatisi ning istutada puid. Rajatisi 

võib ehitada ja puid istutada ka väljapoole planeeritud hoonestusala. 

 

4.6 Tänavate maa-ala piirid, liiklus- ja parkimiskorraldus 

Planeeringuala külgneb idapoolt Tartu-Ülenurme kõrvalmaanteega ning läände teisele poole Tartu-

Petseri raudteed jääb Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee nr 2. Teisele poolt Tartu-Ülenurme 

teed on välja ehitatud ca 3 m laiume kõvakattega kergliiklustee. Riigimaantee kõvakattega sõidutee ja 

Villa kinnistu piiri vahel on ca 4,5-5 m laine haljasriba, kus kasvavad üksikud silmapaistvad puud.  

 

Kuna planeeringuala on olnud kasutuses põllumaana, siis eraldi juurdepääsu krundile välja ehitatud ei 

ole. Juurdepääs on lahendatud uue ristmiku baasil, mis hakkab teenindama ka Tartu mnt 56 ärimaad. 

Juurdepääs lõunas asuva Tüki (kat.tunnus 94901:007:0233) maaüksusele on tagatud Tüki 1 ja Tüki 2 

maaüksuste detailplaneeringuga (vt joonist “Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed”). Ristmikult on 

lubatud kõrvalmaanteele nii parem kui ka vasak pööre. Tartu mnt 56 juurdepääs peale uue ristmiku 

väljaehitamist suletakse. Juurdepääsutee laiuseks on kavandatud 7 m, millest 1,5 m on kõnnitee 

maa-ala. Uue ristmiku projekteerimisel tuleb juhinduda Teeseaduse § 19 või kasutada Maanteeameti 

koduleheküljel kättesaadavaid tüüpjooniseid. Projekt tuleb kooskõlastada Maanteeameti lõuna 

regiooniga ning tagada tuleb MPN tabel 5.4 esitatud nähtavuskolmnurk tüüpskeemi A heal tasemel. 

Ristmiku väljaehitamise finantseerimise kohustus on arendajal (Maanteeamet juhindub Teeseaduse § 

36 lg 4, kus uue tee ristumiskoha ehitamise kulud kannab omanik, kes nõuab teede ühendamist). Tee 

projekteerimisel peab arvestama 18,5 m pikkuse haagise gabariitidega.  

 

Planeeringualale ulatub nii põhimaantee kui ka kõrvalmaantee tee kaitsevöönd. Teeseaduse § 13 lg 2 

järgi on tee kaitsevöönd 50 m äärmise sõiduraja teljest ning sanitaarkaitsevöönd MPN tabel 1.26 ja 

1.5 järgi 200 m. Uusi hooneid tee kaitsevööndisse planeeritud ei ole. Kogu planeeringuala jääb tee 

sanitaarkaitsevööndisse, kus on tõenäoline normatiive ületavate keskkonnaparameetrite (müra, tolm, 

vibratsioon) esinemine. Maanteeamet ei võta kohustusi normatiive ületavate keskkonnaparameetrite 

osas. Teeseaduse § 36 lg 2 alusel tee kaitsevööndis maa omanik on kohustatud hoidma korras 

teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama 

kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab 

võimaldama paigaldada teega külgnevale kinnistule kaitsevööndi ulatuses ajutisi lumetõkkeid, rajada 

lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud 

tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale. Sellest tulenevalt on planeeritud aed 

kõrvalmaantee teeservast > 5 meetri kaugusele. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta 

Maanteeamet vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest.  

 

Ärimaadel parkimine on planeeritud lahendada krundisiseselt. Kuna detailplaneeringu koostamise 

hetkel pole teada täpsed hoonete asukohad, mahud ega tegevused, siis parkimine tuleb lahendada 

hoone projekteerimise käigus. Parkla projekteerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et oleks tagatud 
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krundil kohustuslik haljastuse protsent. Juhul kui viimast arvestades ei ole võimalik parkimist ära 

lahendada, tuleb parkimine lahendada hoone mahus. Parkimiskohtade arvutamisel tuleb arvestada 

Eesti standardist „Linnatänavad“ (EVS 843:2003) tulenevate normidega, mille kohaselt parkimisnorm 

äärelinnas uuel väikese külastajate arvuga asutusel on üks parkimiskoht 80 m2 brutopinna kohta ja 

laohoonetel on parkimisnorm üks parkimiskoht 150 m2  brutopinna kohta.  

 

Planeeringuala piirneb Tartu-Petseri raudteega, millele on seadusega kehtestatud kaitsevöönd. 

Raudtee kaitsevöönd on raudtee sihtotstarbelise toimimise ja häireteta raudteeliikluse tagamiseks 

ning raudteelt lähtuvate kahjulike mõjude vähendamiseks ettenähtud maa-ala, mille laius rööpme 

teljest (mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest) väljaspool linnu ja asulaid on 

50 meetrit. 

 

Raudtee kaitsevööndis paikneva kinnisasja omanik (valdaja) ei tohi oma tegevusega takistada 

raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halvendada raudtee korrashoidu ega ohustada liiklust. Raudtee 

kaitsevööndis on lubatud raudteeinfrastruktuuri ettevõtja (omaniku või valdaja) kirjalikul nõusolekul 

järgmised tegevused: 

• maaparandussüsteemide rajamine; 

• maavara kaevandamine; 

• kaevamistööde teostamine; 

• metsa lageraie; 

• muud looduskeskkonda muutvad tööd; 

• hoonete ja rajatiste ehitamine; 

• kergestisüttivate ainete ja lõhkeainete tootmine ja ladustamine; 

• seadmete ja materjalide ladustamine ja paigaldamine, mis seab ohtu nähtavuse kaitsevööndis. 

 

Raudteeinfrastruktuuri ettevõtja (omanik või valdaja) võib raudtee kaitsevööndis teostatavatele 

töödele näha ette täiendavaid nõudeid. Raudtee elamuehituskeeluala on 150 m rööpme teljest 

(mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest). Ärihoonete ehitamisele täiendavat 

keeluala seatud ei ole. 

 

Vastaval Ülenurme valla üldplaneeringu peatükile 2.20 „Riskianalüüsidest tulenevad ohualad ja nende 

leevendamise meetmed“ ulatub planeeringualale otsene mõju Tartu-Petseri raudteest. Mõju ulatus on 

läänest. Üldplaneeringus toodu alusel raudteed mööda läbib Ülenurme valda 550 vedelkütuse vagunit 

päevas, 420 ammoniaagi ja 9 gaasivagunit kuus ning 3 lõhkeaine vagunit aastas. Tõenäosus, et neist 

mõnega õnnetus juhtub, on reaalne. 

 

Ohtlike ainetega seotud õnnetuste riskiallikateks on raudteed (ka maanteed) pidi veetavad ohtlikud 

ained. Raudtee tõttu on oht ammoniaagi, gaasi ja vedelkütuse reostuseks (maanteedel aga erinevate 

ohtlike ainetega tegelevate ettevõtete veosed). Kuna lisaks ohtlike ainetega seotud õnnetustele 

seavad planeerimise seisukohalt piiranguid ka sanitaarkaitsevööndid, kus teatud tegevused on 



 10 

piiratud, siis on needki siinkohal esitatud. Tsoonide määramisel on lähtutud Tartumaa 

Päästeteenistuse ning Tartu linna üldplaneeringu projekti (2002) andmetest. Raudteel on ohutsoonid 

vastavalt veetava ohtliku aine liigile vedelkütuse puhul 400 m (aine kogus 58 t, 550 vagunit 

ööpäevas), gaasil 500 m (aine kogus 52 t, 9 vagunit kuus), ammoniaagil 850 m (aine kogus 38 t, 420 

vagunit kuus). Lõhkeainetega seotud õnnetuste ohuala raadius on 3000 m (aine kogus 52 t, 3 vagunit 

aastas). 

 

Vastavalt Ülenurme valla riskianalüüsi leevendavate meetmete peatükile (pk 2.20.3) tuleb raudtee 

ohu vähendamiseks rajada tuletakistused raudtee lähedal asuvate hoonete ja raudtee vahele. Lisaks 

uue hoone ehitamisel raudtee ligidusse tuleb arvestada raudtee müratasemega ning ehitatavad 

hooned peavad olema suurema helikindlusega. Ehitiste heliisolatsiooni nõuded peavad vastama 

standardile EVS 842:2003.  
 

4.7 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted 

Villa kinnistul puudub kõrghaljastus. Tartu-Ülenurme kõrvalmaantee ääres asuvad silmapaistvad puud 

säilitatakse. Täiendav kõrghaljastus on planeeritud kavandatud ärihoone ja perspektiivse elamuala 

vahelisele puhveralale. Täiendavat kõrg- ja madal haljastust võib istutada kogu planeeringuala 

ulatuses, va tehnovõrkude kaitsevöönditesse. Haljastamisel peab arvestama üldplaneeringu 

nõudega, mille kohaselt tootmis- ja ärimaa krundid tuleb vähemalt 15% ulatuses haljastada. Vähemalt 

2/3 haljastatavast alast, 10% planeeritud tootmis- ja ärimaa kruntide pindalast tuleb täis istutada 

kõrghaljastust. 

 

Olemasolev piire Villa kinnistu ja Tartu mnt 56 vahelisel piiril säilitatakse. Täiendav piire on 

planeeritud lisaks rajada positsioonide 1 ja 2 ümber põhijoonisel (leht 4) näidatud ulatuses. 

Planeeritud piirde kõrgus on kuni 2 m. Lubatud on rajada asuurne piire (metall või puit). 

 
Olulist maapinna kõrguste muutmist planeeritud ei ole. Vertikaalplaneerimine lahendatakse edasise 

projekteerimise käigus arvestusega, et sademevett ei tohi juhtida naaberkinnistutele. 

 

4.8 Ehitistevahelised kujad 

Hoonete minimaalne tulepüsivusklass on vastavalt hoone kasutusviisile ja ehitusalusele pinnale 

määratud TP 2 (tuldtakistav). Tagatud peab olema Vabariigi Valitsuse määrusega nr 315 “Ehitisele ja 

selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” kehtestatud nõue, mille kohaselt ehitiste vaheline 

tuleohutuskuja peab olema vähemalt 8 m (kui hoonete vahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku 

piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega). 

 



 11 

4.9 Tehnovõrkude ja – rajatiste asukohad 

4.9.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus 

Villa maaüksuse põhjapoolset osa läbib AS-le Emajõe Veevärk kuuluv reoveetorustik De 250, 

sademeveetorustik DN 450 ning naaberkinnistu ühendustorud ja AS-le Eesti Gaas kuuluv gaasi B 

kategooria jaotustorustik. Paralleelselt Villa maaüksuse lõunaküljega kulgeb sidekaabel. 

Olemasolevad tehnovõrgud ja -rajatised on toodud kaardil 2 „Olemasolev olukord“. 

 

4.9.2 Veevarustus, sh tuletõrjevee veevarustus 

Veevarustuse planeerimise aluseks on võetud AS Tartu Veevärk tehnilised tingimused 

detailplaneeringu koostamiseks 22.02.23 nr INF/213. 

 

Planeeringuala veevarustus on kavandatud Tartu mnt servas (Villa maaüksuse suhtes teisel pool 

teed) asuvast De 90 PE veetorustikus. Planeeritud veetorustik on näidatud graafiliselt tehnovõrkude, 

maakasutuse ja kitsenduste joonisel (leht 6).  

 

Tartu mnt servas asuv De 90 veetoru on tupiktoru, mille kaudu ei ole võimalik tagada piisavalt vett 

tuletõrjeveevarustuseks. Vajaliku tuletõrjeveevajaduse tagamiseks on kruntidele planeeritud 

nõuetekohane tuletõrjeveevõtu mahuti. Tartu mnt 56 kinnistu nurgas asuvast hüdrandist on võimalik 

tagada vajalikku tuletõrjevett juhul, kui ringistada De 90 veetoru piki Kasevälja teed Loopeale tänava 

veetoruga. Võimalik ringistamise skeem on toodud joonisel “Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed”.  

 

Veevõtumahutid tuleb rajada vastavalt EVS 812-6 : 2012 Osa 6: Tuletõrje veevarustus toodud 

nõuetele. Vastavalt normatiivile on vajalik krundi maksimaalse tuletõrjevee vajadus (VI kasutusviisiga 

ehitise korral, TP 2, ehitusaluse pinnaga kuni 4000 m2) 30 l/s, vajamineva kustutusvee hulk 3 h 

(tulekahju normatiivne kestusaeg). Täpne mahuti suurus ja paiknemine pannakse paika 

projekteerimise käigus arvestades hoone kasutusviisi ja suurust. 

 

Veevõtukohale peab olema tagatud aastaringne ligipääs ja kasutamise võimalus. Veevõtukoht peab 

olema tähistatud. Tuletõrje veevõtukoha kasutusraadius on 100m. 

 

4.9.3 Reoveekanalisatsioon 

Reoveevarustuse planeerimise aluseks on võetud AS Tartu Veevärk tehnilised tingimused 

detailplaneeringu koostamiseks 22.02.23 nr INF/213. 
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Reoveekanalisatsiooni eesvooluks on planeeritud Villa maaüksuse põhjapoolses servas asuv 

olmekanalisatsioonitorustik De 250. Planeeritud reoveekanalisatsioonitorustik on näidatud graafiliselt 

tehnovõrkude, maakasutuse ja kitsenduste joonisel (leht 6). Planeeringulahenduse realiseerimisel 

tuleb arvestada asjaoluga, et kinnistut läbiva kanalisatsioonitorustiku kaevudele tuleb tagada vaba 

juurdepääs autotranspordiga (auto laius 2,5 m). Kinnistuid läbivatele torustikele on planeeritud 

seadusega kehtestatud kaitsevööndid ja servituudid. 

 

4.9.4 Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveekanalisatsiooni planeerimise aluseks on võetud AS Tartu Veevärk tehnilised tingimused 

detailplaneeringu koostamiseks 22.02.23 nr INF/213. 

 

Planeeringualalt kokku kogutud sademeveed on planeeritud juhtida Villa kinnistu põhjapoolses osas 

olemasolevasse sademeveetorustikku. Sade- ja drenaaživee juhtimine Tartu linna reoveepuhastisse 

suubuvasse reoveekanalisatsioonitorustikku on rangelt keelatud. Planeeringulahenduse 

realiseerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et kinnistut läbiva sademeveekanalisatsiooni kaevudele 

tuleb tagada vaba juurdepääs autotranspordiga (auto laius 2,5 m). Planeeritud 

sademeveekanalisatsiooni torustik on näidatud graafiliselt tehnovõrkude, maakasutuse ja kitsenduste 

joonisel (leht 6). Kinnistuid läbivatele torustikele on planeeritud seadusega kehtestatud kaitsevööndid 

ja servituudid 

 

4.9.5 Elektrivarustus, sh välisvalgustus 

Elektrivarustuse planeerimise aluseks on võetud Elektrilevi OÜ Tartu regiooni tehnilised tingimused 

detailplaneeringuks nr 207511. 

 

Planeeringuala elektrivarustuseks on planeeritud positsiooni 2 kirdenurka üks kahekohaline 

liitumiskilp. Liitumiskilbi elektritoite on planeeritud 0,4kV maakaabliga Tartu mnt. 56 jaotuskilbist. 

Elektritoide liitumiskilbist objektini on ette nähtud maakaabliga. Liitumiskilp peab olema vabalt teenindatav. 

Jõukaablid on planeeritud tee maa-alale jalakäijate tee alla. Võrguühenduse lubatud maksimaalne 

läbilaskevõime amprites on 2x3x63A. 

 

Välisvalgustus rajatakse projekteerimise käigus arvestades hoonete ja parklate asukohta.  

 

Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Planeeritud 

elektripaigaldised, sh välisvalgustus on näidatud graafiliselt tehnovõrkude, maakasutuse ja 

kitsenduste joonisel (leht 6). 
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4.9.6 Gaasivarustus 

Gaasivarustuse planeerimise aluseks on võetud AS EG Võrguteenus tehnilised lähteandmed 

detailplaneeringu koostamiseks 04.02.2013 nr PJ-76/13. 

 

Planeeringuala gaasivarustus on kavandatud planeeringuala läbivast AS-le Eesti Gaas kuuluvast B-

kategooria jaotustorustikust. Gaasitorustiku planeerimisel on lähtutud Eesti Vabariigis kehtivatest 

seadustest, projekteerimisnormidest ja ehituseeskirjadest. Maagaasitorustiku väljaehituseks on vajalik 

arendajal liitumislepingu sõlmimine võrguettevõttega. Planeeritud gaasitorustik on näidatud graafiliselt 

tehnovõrkude, maakasutuse ja kitsenduste joonisel (leht 6). Kinnistuid läbivatele torustikele on 

planeeritud seadusega kehtestatud kaitsevööndid ja servituudid. 

 

4.9.7 Soojavarustus 

Ärikruntidele on planeeritud lokaalne soojavarustus. Võimalikud kütteallikad on elektri-, gaasi, või 

tahkeküte. Lubatud on kombineeritud kütteviisid, sh maaküte. Keelatud on märkimisväärselt 

jääkaineid lendu laskvad kütteliigid nagu näiteks vedelkütustel, kivi- ja pruunsöel baseeruvad 

väikekatlamajad. Perspektiivis kaugkütte välja ehitamisega planeeringuala piirkonda on võimalik ka 

hilisem liitumine kaugkütte sooja torustikuga. 

 

4.9.8 Telekommunikatsioonivõrk 

Telekommunikatsioonivõrgu planeerimise aluseks on võetud AS Elion Ettevõtted 

telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 20831512. 

 

Telekommunikatsiooniühendus on planeeritud Tartu-Ülenurme kõrvalmaantee ääres asuvast 

sidekanalisatsioonist. Elioni sidevõrgu lõpp-punkt on Tartu mnt - Kurepalu tee nurgal sidekaevust 

SK36. Planeeringuga on ette nähtud side ühendus igale ärimaa krundile. Kasutada PON-

tehnoloogiat. Edasise projekteerimise käigus tuleb planeeringualale kavandada jätkukaev splitteriga 

(võimalik asukoht kavandatud elektrikilbi kõrval). Planeeritud telekommunikatsioonivõrk on näidatud 

graafiliselt tehnovõrkude, maakasutuse ja kitsenduste joonisel (leht 6). 

 
Edaspidi projekteerida ja paigaldada 12-kiuline optiline kaabel jätkukaevust SK36/Tartu mnt-Kurepalu 

tee nurgal/ jätkukaevuni. Jätkust hooneteni dimensioneerida optiliste kaablite mahud vastavalt 

eeldatavale klientide arvule hoonetes. 

 

Tööde teostamine Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda 

kooskõlastatult Elioni kaablijärelvalve allüksusega. Väljastatud side alaste tehniliste tingimustega ei 

võta Elion Ettevõtted AS endale kohustust omandada hoonestaja poolt ehitatavad liinirajatised ostu 

teel. Projekteerimisel tuleb järgida tehnovõrkudele kehtestatud paigaldusnorme ja nõudeid. 
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Liinirajatiste omandisuhete piiritluspunktiks jääb kinnistu piir. Väljaspool piiritluspunkti olev liinirajatise 

osa antakse tasuta ja tähtajatult Elioni hallata. 

 

4.9.9 Tehnovõrkude koondtabel 

Tabelis 2 on esitatud planeeritud hoonete varustamiseks vajalike tehnovõrkude rajamise umbkaudne 

ulatus liitumispunktini. Detailplaneeringuga antud tehnovõrkude põhimõtteline lahendus tuleb 

täpsustada projekteerimise käigus.  

Tabel 2. Tehnovõrkude koondtabel 

Tehnovõrgu nimetus Pikkus (umbkaudne) liitumispunktini 
veetoru Ca 250 m 
reoveekanalisatsioonitoru Ca 140 m 
sademeveekanalisatsioonitoru Ca 120 m 
elektrikaabel Ca 270 m 
gaasitoru Ca 140 m 
sidekaabel Ca 230 m 
 

4.10 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks  

Planeeringualal puuduvad ohtlike ainete ladestuskohad ning teised jääkreostust tekitavaid objektid. 

Planeeringuga ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ega tegevusi. Jäätmemajandus on 

planeeritud lahendada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Jäätmed tuleb igal 

krundil koguda vastavatesse kinnistesse prügikonteineritesse. Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda 

vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Olmejäätmete äravedu tuleb korraldada jäätmekäitlusluba omavate 

firmade kaudu.  

 

Kui edasise projekteerimise käigus kavandatakse suuremad kui 10-kohalised parkimisalad, tuleb 

parklatelt kogutud sademetevesi enne sajuveekanalisatsiooni juhtimist puhastada õli- ja 

liivapüüduriga. 

 

Planeeringualale ulatub Tallinn-Tartu–Võru–Luhamaa põhimaantee ja Tartu-Ülenurme kõrvalmaantee 

sanitaarkaitsevöönd (200 m sõidutee servast). Tee sanitaarkaitsevööndis elamu- ja ärihoonete 

planeerimisel tuleb rakendada meetmed leevendamaks maanteelt tulenevaid kahjulikke mõjusid. 

Edasisel projekteerimisel tuleb arvestada Rahvatervise seaduse § 8 lg 2 alusel Sotsiaalministri 

04.03.02 määrusega nr 42 kehtestatud normmüratasemeid planeeringualale ja nende leevendamise 

nõudeid. Juhul, kui normikohane müratase ei ole tagatud, tuleb hoonete projektides ette näha 

müratõkkeabinõud (projekteeritava hoone välispiirdele näha ette heliisolatsiooni elemendid, 

mitmekordsed aknad jne). Lisaks levib planeeringualale Tartu-Petseri raudteelt tulev müra ja 

vibratsioon. Müra, vibratsiooni ja teelt ning raudteelt lähtuvate negatiivsete keskkonnamõjude 

leevendamise kohustus on planeeringu arendajal. 
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Ärikruntidel kavandatavad tegevused ei tohi ületada võimalikku ülenormatiivse kahjuliku mõju (suits, 

gaas, aur, lõhn, tahm, soojus, müra, vibratsioon jms) levimist naaberaladele. Kavandatavad 

tegevused peavad vastama keskkonnakaitse nõuetele. 

 

4.11 Arhitektuurinõuded ehitisele 

Hoonete mahu ja välisviimistluse projekteerimisel tuleb arvestada lähipiirkonnas olemasolevate 

ärihoonetega. Põhilised arhitektuurinõuded on toodud põhijoonisel 4 (leht 6). Teede poolsed hoonete 

fassaadid peavad olema esinduslikud. 

 

Hoonete arhitektuursed nõuded ärihoonetel (pos 1 ja pos 2): 

• välisviimistluse materjalid:   kvaliteetmaterjalid; plekk, kombineeritult kivi, krohv,  

puit, metall, klaas 

• keelatud välisviimistlus materjalid:  palk välisviimistlusena, imiteerivad materjalid; 

• lubatud korruselisus, kõrgus:  kuni 2; kuni 10 m; 

• lubatud katusekalle ja -tüüp:  0…15 kraadi, lamekatus; 

• hoone ± 0.00:    53.75 - 54.00; 

• Kohustuslik ehitusjoon:   vajadus puudub. 

 

4.12 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused 

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

kuritegevust vähendavaid meetmeid. Olulisemad on toodud järgnevalt:  

• tänavate ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus; 

• konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed, kergliikluse eristamine sõidukite 

liikumisest; 

• tagumiste juurdepääsude vältimine; 

• 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. 

 

4.13 Servituutide vajaduse määramine 

Servituutide ja naaberõiguste seadmise vajadus on toodud lehel 6 „Tehnovõrgud, maakasutus ja 

kitsendused“. Ärikrunte läbivatele tehnovõrkudele tuleb seada isiklik kasutusõigus tehnovõrgu valdaja 
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kasuks vastavalt Asjaõigusseadusele. Positsiooni 1 ja 2 läbivale juurdepääsuteele tuleb seada tee 

servituut. 

 

4.14 Muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi 

kitsendused ning nõuded 

Tabelis 3 on toodud planeeringualal tegevust piiravad piirangud ja kitsendused 

 

Tabel 3. Planeeringualal tegevust piiravad piirangud ja kitsendused 

Kitsenduse/piirangu nimetus Kitsenduse/piirangu ulatus  
Veetorustiku kaitsevöönd 2 m  
Reoveekanalisatsioonitoru kaitsevöönd 2 m  
Sademeveekanalisatsioonitoru 
kaitsevöönd 

2 m  

B-kategooria gaasitoru kaitsevöönd 1 m  
Sidekaabel 1 m  
0,4 kV elektrikaabel, 
välisvalgustuse toitekaabel 

1 m 

Raudtee kaitsevöönd 30 m rööpme teljest 
Riigimaantee tee kaitsevöönd 50 m äärmise sõiduraja teljest 
Riigimaantee sanitaarkaitsevöönd 200 m sõidutee äärest 
 

4.15 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude 

hüvitaja 

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et 

kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike õigusi ega kitsendaks maa 

kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus). Samuti tuleb vältida müra tekitamist ning vee või 

pinnase saastumist ning ehitisega seonduva heitvee, suitsu ja tahkete või vedelate jäätmete 

puudulikku ärajuhtimist. Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt hüvitada 

koheselt.  

Igakordne krundi omanik peab tagama vastavate meetmetega ehitusseaduse §3 täitmise, mis nõuab, 

et ehitis ei või ohustada selle kasutajate ega teiste inimeste elu, tervist või vara ega keskkonda 

 

4.16 Planeeringu rakendamise võimalused 

Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele.  
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Müra ja teelt lähtuvate negatiivsete keskkonnamõjude leevendamise kohustus on planeeringu 

arendajal. Maanteeamet ei võta endale kohustusi planeeritaval alal müra ja muu teelt lähtuva saaste 

tasemete viimist kehtestatud normidele vastavaks. Teeseaduse § 36 lg 2 alusel tee kaitsevööndi maa 

omanik on kohustatud tee kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja 

sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, 

põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale 

kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume. 

kõrvalmaantee teeservast > 5 meetri kaugusele. Aia lähemale planeerimise ja rajamise korral ei võta 

Maanteeamet vastutust teehoiutöödel (heina niitmine, lume vallitamine jne) tekkinud kahjustuste eest 

 

Tartu-Ülenurme kõrvalmaanteelt ristmiku rajamise kohustus ja Tartu mnt 56 mahasõidu sulgemine sh 

värava ümbertõstmine on planeeringuala arendajal. Uue mahasõidu projekteerimisel peab arvestama 

18,5 m haagise gabariitidega. Kõrvalmaanteelt mahasõidu rajamisel juhinduda Teeseaduse toodud 

nõuetest, kasutada Maanteeameti koduleheküljel kättesaadavaid tüüpjooniseid. Ristmiku projekt tuleb 

kooskõlastada Maanteeameti Lõuna regiooniga. 

 

Ühendused tehnovõrkudega projekteerib ja rajab arendaja koostöös/kokkuleppel tehnovõrke valdava 

ettevõtjaga. Tehnovõrgud ehitatakse välja liitumislepingute alusel. Servituudilepingud sõlmitakse 

vastavalt krundiomanike ja tehnovõrgu valdajate kokkulepetele. 

Hoonete ehituslubade väljastamise hetkeks peavad olema välja ehitatud planeeringujärgsed 

tehnovõrgud ning teed, et oleks juurdepääs ehitatavatele hoonetele.  

Haljastuse rajamise kohustus on krundi hoonestajal.  

Kruntide ehitusõigused realiseeritakse krundi valdajate poolt.  
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5. Koostöö ja kooskõlastuste kokkuvõte 

KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTE 

Kooskõlastaja Kuupäev Märkused Kooskõlastaja Kooskõlastuse 
asukoht  

Lõuna - Eesti 
päästekeskus  
Vanemuise 64  
50410 Tartu 

07.04.14 Kooskõlastatud Pjotr Vorobjov 
peainspektor 

Joonistel "Põhijoonis" 
ja “Tehnovõrgud, 
maakasutus ja 
kitsendused”, 
seletuskiri lk 10,11  

Maanteeamet 
lõuna regioon 
Veski 23 
51005 Tartu 

14.03.14 Võttes aluseks Teeseaduse § 5 lg 2, § 10, § 13 lg 
1 ja 2, § 17 lg 2, § 19 lg 2, § 25 lg 2, § 29 lg 2, § 
36, § 37, Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja 
kaitsmise nõuded (RTL 1999, 155, 2173) ning 
Planeerimisseaduse § 17, kooskõlastab 
Maanteeamet Tartumaal Ülenurme vallas 
Ülenurme alevikus kõrvalmaantee nr 22130 Tartu-
Ülenurme (edaspidi kõrvalmaantee) km 1,72-1,92 
ääres asuva Villa maaüksuse (katastritunnusega 
94901:007:1158) detailplaneering. Hooneid 
teekaitsevööndisse ei planeerita (lähim 
hoonestusala teemaast 48 m kaugusel) ning 
juurdepääs lahendatakse kõrvalmaantee km 1,72 
uue ristmiku rajamisega, mille järgselt suletakse 
kõrvalmaantee km 1,70 olemasoleva mahasõit 
(Tartu mnt 56, katastritunnusega 
94901:006:0435).   

Janar Taal 
Lõuna regiooni 
ehitus-
valdkonna juht 
 

Kooskõlastuse kiri nr 
15-2/14-00087/029 
asub lisades 

AS Eesti Raudtee 
Toompuiestee 35 
15073 Tallinn 

21.05.14 Juhime tähelepanu, et 01.04.2014 kehtima 
hakanud raudteeseaduse redaktsiooni § 3 punkti 
6 kohaselt on raudtee kaitsevöönd sihtotstarbelise 
toimimise ja häireteta raudteeliikluse tagamiseks 
ning raudteelt lähtuvate kahjulike mõjude 
vähendamiseks maa-ala, mille laius välimisest 
rööpast on 30 meetrit.  

Arvo Smiltinš 
Juhatuse liige 
– 
infrastruktuuri- 
direktor 

Kooskõlastuse kiri nr 
1-5.19/1248-1 asub 
lisades 

KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE 

Kooskõlastaja Kuupäev Märkused Koostöö tegija Koostöö märke 
asukoht  

Elektrilevi OÜ 
Kadaka tee 63, 
12915 Tallinn 

21.03.14 Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt  Eduard 
Okunev 
Tehnovõrkude 
spetsialist 

Kooskõlastuse kiri nr 
22510222 asub 
lisades 

Elion Ettevõtted 
AS  
Endla 16  
15033 Tallinn 

12.05.14 -  Aleks Kask 
Sideliiniinsener 

Kooskõlastuse kiri nr 
21466472 asub 
lisades 

Gaasivõrgud  
Gaasi 5  
11415 Tallinn  

25.03.14 Kooskõlastatud  Andrus Mulla 
projektijuht 

Joonisel 
"Tehnovõrgud, 
maakasutus ja 
kitsendused" 

AS Tartu Veevärk 
Tähe 118 
51013 Tartu  

09.04.14 Üle vaadatud Peeter 
Pindmaa 
arendusjuht 

Joonisel 
"Tehnovõrgud, 
maakasutus ja 
kitsendused" 

Aktsiaselts Taure 
Tehnika 8 
72213 Türi                   

30.05.14 Oleme nõus  Plaan OÜ poolt koostatud põhi-
joonisega DP 01103-13 ja ,,Villa maaüksuse ja 
lähiala detailplaneeringu seletuskirjaga “, mis 
hõlmab ristmiku väljaehitamisega seotud 
lahendusi, täiendusi ja muudatusi seisuga 
29.05.2014.a.. 

Toomas Jürgen 
AS Taure 
Juhatuse 
esimees 
 

Kooskõlastuse kiri nr 
11 asub lisades 
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6. Lisad 
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7. Joonised 

 


