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1. Üldosa ja analüüs
1.1.

Planeeringu koostamise alused ja eesmärk

Elva vallavalitsus on 23.10.2018. a korraldusega nr 2-3/1127 algatanud Elva vallas Kurelaane külas
keskkonnajaama detailplaneeringu koostamise. Planeeritava ala suurus on u 1,5 ha.

Pilt 1. Väljavõte algatamise korraldusest – planeeritava ala asukohaskeem.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks kavandada Elva jäätmejaama ja Jäätmejaama kruntidele
jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja taaskasutuse edendamiseks keskkonnajaam. Keskkonnajaama
rajamine tuleneb vajadusest korraldada Elva vallas jäätmehoolduse arendamist vastavalt
jäätmeseadusele, kohaliku omavalitsuse jäätmekavale ja jäätmehoolduseeskirjale. Alale ei kavandata
olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
mõistes.
Detailplaneeringuga määratakse krundile ehitusõigus, antakse ala liikluslahendus, määratakse hoone
toimimiseks vajalike tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad ning haljastuse põhimõtted.

1.2.

Olemasoleva olukorra kirjeldus

Planeeringuala hõlmab kinnistuid:


Elva jäätmejaam, katastritunnus 33101:004:0105, sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa,
pindala 6266 m²;
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Jäätmejaama, katastritunnus 33101:001:0291, sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa, pindala
4727 m²;



Elva reoveepuhastusjaam (osaliselt), katastritunnus 33101:001:0290, sihtotstarve 100%
jäätmehoidla maa, pindala 4.06 ha, millest planeeringuala hõlmab u 2200 m².

Ehitisregistri andmetel on Elva jäätmejaam ja Jäätmejaama kinnistu hoonestamata. Elva
reoveepuhastusjaama kinnistul asub rida hooneid, kuid need ei asu planeeritaval alal.
Maa-ameti kitsenduste kaardirakenduse järgi asuvad planeeringualal veetoru, kanalisatsioonitoru,
survekanalisatsioonitoru ja elektrikaablite kaitsevööndid.

Pilt 2. Väljavõte Maa-ameti kitsenduste kaardirakendusest.
Planeeringuala piirneb põhjast Virila-Palu teega ning lõunast Elva reoveepuhastusjaama kinnistuga.
Jäätmejaama kinnistul asub asfaltkattega laoplats, mida kasutatakse haljastusjäätmete
kompostimisplatsina.
Planeeringualal kasvavad üksikud väheväärtuslikud puud. Reljeef on tasane ühtlase kaldega ida
suunas.

1.3.

Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Planeeringualal kehtib Konguta Vallavolikogu 16.03.2009 määrusega nr 93 kehtestatud
üldplaneering, millega on Kurelaane külas reserveeritud jäätmete liigiti kogumise arendamise
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eesmärgil maa-ala maakasutuse juhtotstarbega jäätmekäitluse maa-ala. Käesoleva detailplaneeringu
lahendus on üldplaneeringuga kooskõlas.
Lähim elumajad asub planeeringualast loodes u 100 m kaugusel.

1.4.

Geodeetiline alusplaan

Geodeetilise alusplaani mõõdistas OÜ Geoterra jaanuaris 2019, töö nr 18-2019. Koordinaadid LEst’97, kõrgused EH2000 süsteemis.

1.5.


Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid

Konguta valla üldplaneering (kehtestatud Konguta Vallavolikogu 16.03.2009 määrusega nr
93).
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2. Planeeringulahendus
2.1.

Planeeringuala kruntideks jaotamine, krundi hoonestusala piiritlemine ja
ehitusõiguse määramine

Kinnistute Elva jäätmejaam ja Elva reoveepuhastusjaama omavahelist piiri on planeeritud muuta nii,
et krundi pindalad ei muutu.
Elva jäätmejaam ja Jäätmejaama kinnistud on planeeritud liita, millest krunditakse välja
juurdepääsutee.
Krundile Pos 1 on planeeritud võimalikult suur hoonestusala keskkonnajaama rajamiseks.
Põhijoonisel on esitatud võimalik hoonete ja varjualuste paiknemine, mida täpsustatakse
projekteerimisel.
Krundile Pos 2, mis on osa Elva reoveepuhastusjaama kinnistust, on planeeritud hoonestusala uue
hoone ehitamiseks.
Krunt Pos 3 on planeeritud juurdepääsuteele.
Planeeritud kruntide piirid, ehitusõigus ja hoonestusala on esitatud põhijoonisel.

2.2.

Detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike
ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele
juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine

2.2.1. Juurdepääs avalikule teele
Juurdepääsuks avalikule Virila-Palu teele on kavandatud moodustada eraldi juurdepääsutee krunt
Pos 3, mis hakkab teenindama nii kavandatavat keskkonnajaama kui olemasolevat
reoveepuhastusjaama.

2.2.2. Veevõrk
Veevarustuse planeerimise aluseks on AS Emajõe Veevärk poolt 21.02.2019 a väljastatud tehnilised
tingimused nr 68.
Antud kinnistutel puudub veevarustuse liitumine AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi torustikuga.
Lähimad AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi torustikud (PE PN10 De63) asuvad reoveepuhasti
juurdepääsutee kõrval haljasalal ja Virila-Palu teel.
Planeeritud hoone veega varustamiseks on kavandatud uued veetorud juurdepääsuteel asuvast
olemasolevast veetorust.
Planeeringuala eeldatav arvutuslik veetarve on 3 m³/d. Tarvitatava vee hulk täpsustatakse
projekteerimisel.

2.2.3. Tuletõrje veevarustus
Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on planeeritud lokaalne mahuti, kuna olemasoleva veetorustiku
võimasus ei ole piisav.
Veemahuti suuruse valikul lähtuda kehtivast standardist. Kuni 800 m² tuletõkkesektsiooni piirpindala
ja kuni 600 MJ/m² põlemuskoormuse puhul on mahuti minimaalne suurus 108 m³, kuni 1600 m²
8
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tuletõkkesektsiooni piirpindala ja kuni 600 MJ/m² põlemuskoormuse puhul 162 m³. Täpne mahuti
suurus määratakse projekteerimisel lähtuvalt kavandatavate hoonete parameetritest.
Projekteerimisel on lubatud projekteerida ka avatud veevõtukoht (tiik, võtab pindalaliselt rohkem
ruumi) ja muuta veevõtukoha asukohta..

2.2.4. Reoveekanalisatsioon
Reoveevarustuse planeerimise aluseks on AS Emajõe Veevärk poolt 21.02.2019 a väljastatud
tehnilised tingimused nr 68.
Antud kinnistutel puudub reoveekanalisatsiooni liitumine AS Emajõe Veevärk ühiskanalisatsiooni
torustikuga. Lähim võimalik ühenduspunkt AS Emajõe Veevärk isevoolse ühiskanalisatsiooni
torustikuga asub Elva reoveepuhasti kinnistul purgla juures.
Planeeringuala reovee ärajuhtimiseks on ette nähtud uus isevoolne reoveekanalisatsioonitorustik
alates planeeritavatest hoonetest kuni olemasoleva AS Emajõe Veevärk isevoolse
ühiskanalisatsioonitorustikuni.
Planeeringuala eeldatav arvutuslik reoveekogus on 3 m³/d. Reovee hulk täpsustatakse
projekteerimisel.

2.2.5. Sademeveekanalisatsioon
Sademevesi võimalikult suure sulatuses juhtida krundil olevale haljasalale ja kraavi
Lisaks on planeeritud kõvakattega aladelt sademevesi kokku koguda sademevee kanalisatsiooni, mille
eesvooluks on teeäärne kraav. Kraavi tuleb vajadusel puhastada.
Sademevee juhtimine reoveetorustikku ei ole lubatud.
Valingvihma-aegse ülekoormuse vähendamiseks tuleb vajadusel sademevee vooluhulka (l/s) piirata,
projekteerimisel näha ette meetmed sademevee viibeaja pikendamiseks kinnistul enne
torustikku/kraavi juhtimist.
Täiendavate sademevee vooluhulkade juhtimine AS Emajõe Veevärk reoveepuhasti territooriumile
suunduvasse sademeveetorustikku ei ole lubatud.
Pos 1 suurima täisehituse korral on kinnistu arvutuslik sademevee vooluhulk 45 l/s. Pos 2
planeeringuala osa arvutuslik sademevee vooluhulk on 11 l/s.
Sademevesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 a määruses nr 99 „Reovee puhastamise
ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ kehtestatud
piirväärtustele.

2.2.6. Küttevõrk
Hoonete kütmine on lahendatud lokaalselt. Lubatud on elektri- (sh soojuspumbad), gaasi-, puidu- (sh
pelletid) ja päikeseküte. Täpne kütteviis määrtakse projektis.

2.2.7. Elektrivõrk
Elektrivarustuse planeerimise aluseks on Elektrilevi OÜ poolt 17.04.2019 a väljastatud tehnilised
tingimused nr 324395.
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Elektrivarutus on kavandatud Elva reoveepuhastusjaama kinnistul asuva olemasoleva alajaama
baasil. Liitumiskilp on planeeritud Elva reoveepuhastusjaama kinnistul asuvate Elektrilevi kilpide
juurde.
Hoonestusalale jääv alajaama toitekaabel on planeeritud ümber tõsta. Ümbertõstmine on vajalik siis
kui kaablitele ehitatakse hoone. Planeeringus on esitatud ümbertõstetava kaabli asukoht.
Elektrivarustuse lahendust täpsustatakse projekteerimisel. Krundisisene välisvalgustus lahendatakse
projekteerimisel.

2.2.8. Sidevõrk
Sidevarustuse planeerimise aluseks on 22.04.2019 a Telia Eesti AS väljastatud e-kiri.
Lähim liitumispunkt sidekanaliga asub u 1 km kaugusel Järve ja Palu tee ristmiku juures ning optilise
kaabli paigaldamise pikkus ulatub 1,4 km-ni. Kuna optilise sidevõrgu paigaldamise kulud on
ebamõistlikult suured on sidevarustus kavandatud mobiilsidevõrgu baasil. Juhul kui tulevikus
ehitatakse piirkonda välja optiline sidekaabel lahendatakse sellega liitumine projektiga.

2.3.

Ehitise ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine

Ehitiste ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused on määratud järgnevalt:
lubatud korruselisus:

kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus;

lubatud katusekalle:

0…45 kraadi;

lubatud katusekatte materjal:

plekk, kivi, rullmaterjal;

lubatud välisviimistluse materjal:

kivi, krohv, puit, betoon, metall, sandwitch paneelid. Hoonete
maanteepoolne fassaad lahendada esindusfassaadina, kus
pleki ja sandwitch paneelide kasutamise puhul tuleb need
katta puidu või muu väärika materjaliga;

lubatud piirded:

piirdeaia tüüp määratakse hoone projektis;

±0.00 sidumine

määratakse projektis.

2.4.

Liikluskorralduse põhimõtete määramine

Juurdepääs avalikule teele on planeeritud olemasoleva juurdepääsutee asukohas. Servituutide
vältimiseks on planeeritud juurdepääsuteele eraldi krunt Pos 3, mis teenindab nii keskkonnajaama
kui reoveepuhastit. Keskkonnajaamale on planeeritud täiendav juurdepääs krundi loodenurgas otse
Virila-Palu teele.
Keskkonnajaamal puudub kehtivas standardis EVS 843:2016 „Linnatänavad“ parkimise normatiiv ning
seega on lahendatud kruntide parkimine kohaliku omavalitsuse soovide ja parima äranägemise järgi.
Keskkonnajaama krundisisese liikluskorralduse planeerimisel on arvestatud suurimate võimalike
veoautode (välja arvatud eriveosed) pöörderaadiustega.
Juurdepääsuteede ja krundisisene liikluslahendus täpsustub projekteerimise staadiumis.

2.5.

Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on märgitud likvideeritavateks hoonestusalale jäävad
väheväärtuslikud puud ja võsa.
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Uushaljastust on planeeringuga ette nähtud krundi põhja ja loodeküljele.
Maanteeäärne kraav on planeeritud puhastada.

2.6.

Kujade määramine

Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada siseministri 30.03.2017 aasta määrusega nr 17
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“.
Hoone(te) minimaalseks tulepüsivusklassiks on planeeritud TP2. Hoonete ehitamisel üksteisele
lähemale kui 8 m tuleb ühele hoonetest kavandada tulemüür või tuletõkke nõuetele vastav sein.

2.7.

Kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine

Planeeringut koostades on erinevad väliruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud erinevaid
kuritegevust vähendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud:
 hea nähtavus ja valgustatus;
 konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed;
 tagumiste juurdepääsude vältimine;
 erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine.
Projekteerimisel
ja
hilisemal
rajamisel
ning
kasutamisel
eelnevale arvestada järgnevaga:
 jälgitavus (videovalve);
 eraalale piiratud juurdepääs võõrastele;
 valdusele sissepääsu piiramine;
 atraktiivsed materjalid, värvid;
 vastupidavate
ja
kvaliteetsete
materjalide
kasutamine
lukud, pingid prügikastid, märgid);
 atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur, välimööbel ja kõnniteed;
 suunaviidad.

2.8.

tuleb

(uksed,

lisaks

aknad,

Keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine

Planeeritaval alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte.
Keskkonnajaamas hakatakse vastu võtma puhtaid liigiti kogutud jäätmeid, segaolmejäätmete
vastuvõttu ei kavandata, samuti ei kavandata jäätmete käitlemist, millega kaasneks negatiivsed
häiringud müra, haisu või tolmu näol. Jäätmete üleandmisel ja hoidmisel ei teki õhuheitmeid, kuna
jäätmed on valdavalt inertsed.
Kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid hakatakse vastu võtma lekkekindlates mahutites, lahtiselt
kogutavaid jäätmeliike asfalteeritud platsil varjualuse all, ohtlikke jäätmeid selleks ettevalmistatud
ruumides ja suletavates mahutites. Kogutavaid jäätmeid hoitakse ajutiselt ning antakse üle selleks
vastavat luba omavale ettevõttele. Keskkonnajaamas kogunev sademe- ja nõrgvesi koguda ning
puhastada enne sademeveesüsteemi (kraavi) suunamist.
Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb tavapärane ehitusaegne müra, mis võib
väljuda planeeritavalt alalt.

2.9.

Servituutide seadmise vajaduse märkimine

Planeeringus on esitatud servituutide seadmise vajadus krunti läbivatele madalpinge ja keskpinge
elektrikaablitele. Servituudid on esitatud graafiliselt põhijoonisel.
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2.10. Planeeringu rakendumine
Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Krundisisesed teed, parkla
ja krunti teenindavad juurepääsud ehitab välja krundivaldaja.
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.
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3. Koostöö ja kooskõlatused

Jrk
nr

Kooskõlastatav
organisatsioon/
tehnovõrgu valdaja

Kooskõlastuse
nr ja kuupäev

Märkused
Kooskõlastaja

1

Elektrilevi OÜ

2204236663
02.05.2019

Yulia Dun

Tööjoonised kooskõlastada
täiendavalt.

2

AS Emajõe Veevärk

19-00197
30.04.2019

Rauno Ränkel

Üle vaadatud. Järgnevad
projekti staadiumid
kooskõlastada täiendavalt
AS-iga Emajõe Veevärk.

3

Päästeamet

08.05.2019

Pjotr Vorobjov

Märkusteta
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4. Graafiline osa (esitatud digitaalselt eraldi failidena)
1.

Olemasolev olukord

M 1:500

2.

Põhijoonis

M 1:500

3.

Illustratiivsed vaated
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1. OLEMASOLEV OLUKORD
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2. PÕHIJOONI
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3. ILLUSTRATIIVSED VAATED

Vaade loodest

Vaade kirdest
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