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1 Analüüsi eesmärk
Analüüsi eesmärk on määratleda võimalikud asukohad ujula ehitamiseks Elva vallas ning nende
asukohtade tugevuste ja nõrkuste (teostatavuse ja eeldatavate mõjude osas) võrdlev kirjeldamine ja
hindamine. Analüüs loob tõenduspõhise aluse erinevate asukohtade sobivuse kaalutlemiseks ujula
ehitamiseks ja kasutusele võtmiseks Elva vallas ning kaalutlusotsuse tegemiseks ujula asukohavaliku
osas.

2 Asukohtade valik
Analüüsi objektideks on asukohad, millel on realistlik potentsiaal tagada ujula-teenuse hea
kättesaadavus valla elanikele. Asukohtade nimekirja sisendiks on:
•
•
•

Asukohad, mida on varasemates arengukavades, kavatsustes ja avalikes aruteludes
kaalutletud ujula asukohadena;
Üldplaneeringus ühiskondliku maa-ala juhtotstarbega piisava suurusega hoonestamata
kinnistud Elva linnas;
Era- või riigimaa kinnistud, mis on oma asukoha tõttu sobivad avalikkuse suunatud
funktsioonidega asutuse (ujula) asukohana.

Nende kriteeriumite alusel määratleti 8 asukohta, mida töös analüüsitakse:
1. Verevi järve rannaala kehtestatud DP asukohas (Tartu mnt 16, Elva linn)
2. Elva kooli ja spordihoone territoorium (Tartu maantee 3, Elva linn) – spordi- ja koolihoonest
lõunas
3. Elva kooli ja spordihoone territoorium (Tartu maantee 3 ja Arbijärve, Elva linn ) –
spordihoonest põhjas
4. Arbi järve äärne nö tondilossi krunt (Pikk 12, Elva linn)
5. Linna kesktänava äärne (Kesk 33, Elva linn)
6. Mahlamäe asum (Põhja-Kullese, Elva linn)
7. Tervisepordikeskuse lähedal (maa-eraldis kinnistust Elva metskonna 87) – maratoni finišialast
põhjas
8. Tervisepordikeskuse lähedal (Tiiru, Uderna küla) DP asukohas - maratoni finišialast lõunas
Töö ettevalmistavas etapis kaaluti näiteks ka munitsipaalomandis üldmaa juhtfunktsiooniga Võrtsjärve
äärse Rannaküla Kubjaranna kinnistut, kuid asukoht valla suurematest asustusaladest eemal ei looks
võimalusi ujula-teenuse hea kättesaadavuse tagamiseks valla elanikele. Sellisel asukohal oleks üksnes
puhkemajanduslik potentsiaal.
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•

1 - Verevi järve ranna-ala
2 - Elva spordihoone
naabruses kooli territooriumil
3 - Elva spordihoone
naabruses , parkla
edasiarendusena Arbi järve
suunas
4 – Arbi järve kaldal (Pikk 12)
5 – Kesk 33
6 – Mahlamäe (Põhja-Kullese)
7 – Tervisespordikeskuse
lähedal (Elva metskonna 87)
8 - Tervisespordikeskuse alal
(Tiiru)
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Joonis 1. Analüüsitavate asukohtade paiknemine

3 Analüüsi üldmetoodika
Analüüsi lähtekohaks on süsteemne käsitlus ujula-teenusest kui avalikkusele (valla elanikud, valda
külastavad isikud) suunatud teenusest, ujula-teenust pakkuva arenduse (hoone ja seda teenindav
taristu) territoriaalsetest seostest ümbritseva asularuumiga (tehis- ja looduskeskkond, mis loob ja
piirab arendust ja selle kasutust) ning arenduse seostest Elva valla kui kohaliku omavalitsuse üksuse
toimimisega.
Käsitlusest tulenevalt on analüüsi temaatilised fookused järgmised:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asukohast tulenevad võimalikud ja otstarbekad ehitusmahud;
Ehitusmahtudega ja asukohaga kooskõlalised arenduste ruumiprogrammid;
Arenduse kasutusotstarbed, osutatavate teenuste kättesaadavus ja kliendirühmade vajaduse
kaetus;
Asukoha ja arendusega seonduvad huvid ja väärtused;
Asukoha ja arenduse kooskõla kvaliteetse ruumi põhimõtetega;
Asukohale kehtivad nõuded ja piirangud;
Arenduse koormus vallaeelarvele;
Arenduse kooskõla valla arengudokumentidega.

Analüüsi sisuks on tõendite kogumine alternatiivsete asukohtade ja arenduste võrdlevaks
kirjeldamiseks nende teemade lõikes ning võrdlustele tuginedes järelduste tegemine asukoha eelduste
ja probleemide kohta ujula-arenduse asukohana. Et tegemist on süsteemi ja süsteemse käsitlusega,
siis on tulemused ja järeldused ühe teema kohta sisendiks järgmisele teemale.
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Analüüsis kogutakse tõendeid järgmistele küsimustele vastamiseks:
•
•

Millised on arenduse teostatavuse eeldused ja piirangud erinevate asukohavalikute korral?
Millised on arenduse eeldatavad mõjud, sh asukohast sõltuvad mõjud valla arengule, teenuste
kättesaadavusele ja elanikkonna rahulolule?

Küsimustele vastamisel tõlgendatakse kogutud tõendeid analüüsi autorite poolt eesmärgiga anda
võrdlevaid hinnanguid asukohtade sobivuse osas või siis vähemalt kirjeldada, millist laadi mõjudega
tuleb asukohavaliku realiseerimisel arvestada. Üldpõhimõttena jaotatakse arendused valgusfoori
meetodil 3 rühma – analüüsitavast aspektist sobivaimad, keskmiselt sobivad, vähemsobivad. Seejuures
määratakse piirid rühmade vahel nö klastriprintsiibist lähtudes – kvalitatiivsete omaduste või
kvantifitseeritud skalaarsete hindamistulemuste poolest sarnasemad moodustavad eraldi rühma.
Teiste sõnadega tähendab see, et arendusi ei jaotata jõuga kolme võrdse liikmete arvuga rühma, vaid
piirid ja rühmad on sisulised ning „parima sobivusega“ rühma võib kuuluda ka ainult üks asukoht ja
arendus. Skalaarsete hinnangute andmist kasutatakse juhul, kui teema siseselt on palju alamteemasid
(kvaliteetse ruumi mitmed põhimõtted). Hinnangud ja järeldused mis töös tehakse on loomulikult selle
autorite omad. Töö lugejad ja kaalutlusotsuste tegijad võivad neid hinnanguid muuta, soovitatavalt
samuti oluliste teemade kohta tõendeid kogudes ning süsteemi kohta, milles asukohavalik aset leiab,
põhjuslikke seoseid kirjeldades. Kuivõrd erinevate teemade olulisus asukohaotsuse langetamisel võib
erinev olla, siis hindamistulemusi analüüsitavate aspektide üleselt analüüsi kokkuvõttes ei
summeerita. See tehe jääb otsustajate teha.
Analüüsi valmimisse andsid oma panuse lisaks Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna
töötajatele ka kantselei, finantsosakond ja vallamajandusosakond. Taristu vajaduse ja hindade osas
konsulteeriti AS Emajõe Veevärk ja OÜ Elva Soojus esindajatega.

4 Asukohtade võrdlev analüüs
4.1 Asukohast tulenevad võimalikud ehitusmahud
Asukohtadest tulenevad piirangud arenduse võimalikele ehitusmahtudele rakenduvad erinevalt,
sõltuvalt kinnistu suurusest, maastikulistest tingimustest, kehtestatud detailplaneeringute (DP)
lahendustest, üldplaneeringus (ÜP) määratletud ehitustingimustest, sh maksimaalsest korruselisusest
piirkonnas, aga samuti äriliselt mõistlikust arendusmahust selles asukohas.
Rangemad mahupiirangud kehtivad asukohtades, kus maastikuliselt kitsaid olusid on juba arvesse
võetud kehtestatud detailplaneeringutes (DP), kuigi alati mitte piisavalt ujula ehitamiseks. Sellisteks on
analüüsitud kinnistutest Verevi ranna-ala, Tartu mnt 3 ja Tiiru kinnistu tervisespordikeskuse lähedal.
Verevi ranna-alal on DP järgne ehitisealune pind ilma terassideta 1640m2, mis hoone valdavalt 2korruselise kõrguse juures, kuid ujularuumide kõrgusnõuetest tulenevalt nende ulatuses üksnes 1korruselise mahu juures annab arenduse maksimaalseks ehitusõiguseks suletud netopinna mõttes u
2100 m2, millele lisanduksid tehnoruumid kuni 500m2 mahus 0-korrusele. Tiiru kinnistule 2017. aastal
kehtestatud DPga antud ehitusõigus on ebapiisav ujula rajamiseks koos majutushoonega
(tervisespordikeskuse esmane vajadus selles piirkonnas). Seetõttu on selle asukoha sobivus ujula jaoks
tingimuslik, sõltudes sellest, kas uue DPga on võimalik ehitusõigust suurendada. Kooli ja spordihoone
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kinnistul (Tartu mnt 3) ei ole piiranguks mitte niivõrd kinnistu kui sellise suurus, vaid ujula mahutamine
olemasolevate hoonete, taristu (parklad) ja loodusobjektide (järveorg, oja) vahele. Kehtiva DP alusel
on võimalikku täiendavat ehitisealust pinda alles üksnes 361 m2 ja sedagi keeruliste geoloogiliste
tingimustega alal. Seetõttu on vajalik ehitusala nihutamine kas lõunasse (kooliõuele) või põhjasuunal
– sellisena, et ujulahoone jääks osaliselt praeguse spordihoone parkla alla (osa parklast paikneks ujulahoone katusel), osaliselt Arbi järveorgu (Arbijärve kinnistul). Selleks on vajalik koostada arenduse
ulatuses uus DP. Kehtiv DP on asukohtadest veel ka Pikk 12, kuid sellega antakse ehitusõigus kuni 7
korruse ehitamiseks kokku 12,8 tuhande m2 ulatuses, mis on rohkem kui piisav kõigi võimalike
üksikarenduste jaoks Elva linnas.
Mahlamäe Põhja-Kullese ning tervisespordikeskuse lähedase Elva metskonna 87 asukohtades kinnistu
suurusest tulenevad kriitilised mahupiirangud puuduvad – siin on piiravaks asjaoluks arenduse
majanduslikult mõistlik maht.

1. Verevi

2a.
Spordihoone
(8)

2b.
Spordihoone
(4)

3.
Spordihoone
Arbijärve(6)

4. Arbi,
Pikk 12

5. Kesk
33

6a.
Mahlamäe (8)

6b.
Mahlamäe (4
ja SPA)

7a. TSK
metskonna (4
ja SPA)

7b. TSK
metskonna
(8)

8. TSK
Tiiru

krundi
pindala

29621

41710

41710

41710

9353

5454

25000

25000

20447

20447

28700

võimalik või
otstarbekas
ehitisealune
pind

1640

1100

750

840

1835

2300

1750

1250

2500

2350

1250

võimalik
korruselisus

2

2

1

2

7

3

2

4

3

2

3

2100

1360

750

1790

10560

6450

2660

4550

7050

3860

3300

arenduse
kasulik
suletud
netopind

Arenduse maksimaalse kasuliku suletud netopinna maht on oluliseks piiravaks teguriks arenduse
ruumiprogrammi sisule – sellele, milliste tegevuste ja teenuste jaoks hoones ruumi on või ei ole (vt
4.2).

4.2 Asukohaga seotud ruumiprogrammid
Kavandatavat ujulat võib ehitada nii iseseisva arendusena kui ka erinevaid teineteist toetavaid
funktsioone sisaldava arenduse osana. Arenduse võimalik ja mõistlik ruumiprogramm on määratud 3
peamise teguri poolt:
•
•

Maksimaalne võimalik ehitusmaht ning kasutusfunktsiooni täitmiseks minimaalselt vajalik
ja/või optimaalne kasulik pind;
Arendusele seatavad sotsiaal-majanduslikud ja ärilised eesmärgid – millist laadi teenuseid on
otstarbekas antud asukohas osutada;
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•

Asukoha seosed ümbritseva asularuumiga – asustusest, sotsiaalse taristu objektidest
(asutustest) ja looduslikust keskkonnast tulenevad võimalused ja piirangud.

Maksimaalne võimalik ehitusmaht seab olulisimaid piiranguid Verevi ranna-alale – siin on DP kohases
ehitusmahus koos rannahoone funktsioonidega võimalik üksnes 4-rajaline ujula, väiksemat tüüpi
veekeskus ning keskmise suurusega toitlustusasutus. Majutusteenuste osutamiseks või eluruumide
ehitamiseks nende kesksete funktsioonide kõrval siin ruumi ei ole. Tiiru kinnistul kehtestatud DPs on
ehitusõigus piisav üksnes keskmise suurusega hotelli rajamiseks. Ujula rajamiseks on vajalik
ehitusõiguse suurendamine uue DPga.
Looduslikust keskkonnast tulenevad võimalused määravad kõige otsesemalt selle, kas arenduse osaks
saavad olla ja/või peaksid olema ka rannahoone funktsioonid. Sellised eeldused ja vajadused on
analüüsitavatest asukohadest Verevi ranna-alal ja vähemal määral ka Pikk 12 asukohas Arbi järve ääres.
Nimelt säilib Pikk 12 arenduse puhul Arbi järve ääres – nii nagu ka iga muu asukoha valikul (vt 4.9) vajadus rannahoone ehitamiseks Verevi järve äärde, kuid vastupidine ei ole ilmtingimata vajalik.
Veekeskuse-SPA funktsiooni täitmiseks on lähedus ranna-alale soodustav, kuid mitte vajalik tingimus.
Samaväärset toetavat rolli võivad mängida ka paiknemine looduskaunis kohas (tervisespordikeskuse
lähedased asukohad, spordihoonest põhjas Arbi järve kaldaalal, maastikukujunduslike meetmete abil
potentsiaalis ka Mahlamäel) või siis atraktiivses väikelinlikus linnakeskuses koostoimes selle teiste vaba
aja veetmise võimalustega (Kesk 33, Pikk 12).
Veekeskus-SPA loomulikuks täienduseks on majutusteenused. Võimalikust maksimaalsest
ehitusmahust tulenevalt saab sellist tüüpi arendusi kavandada Pikk 12, Kesk 33, Mahlamäe ja
tervisespordikeskuse lähedastes asukohtades. Majutuskohtade loomine arenduse raames on
mahupiirangute tõttu võimatud Verevi ranna-alal ning koosmõjus (eba)otstarbekuse põhimõttega ka
spordihoone läheduses.
Suuremate arenduste puhul on teenusnõudluse (eba)piisavuse riskide maandamiseks eesmärgipärane
arenduse osana kavandada väärtuslikus asukohas ka eluruumide välja ehitamist. Sellisteks
asukohtadeks on Pikk 12 ja Kesk 33 kesklinnas. Sõltuvalt nõudluse iseloomust ja sellele tuginevast
äriplaanist on võimalik eluruume ja majutusruume käsitleda vastastikku asendatavana – väiksemat
majutuskohtade arvu on võimalik kompenseerida rohkemate eluruumidega ning vastupidi.
Lähedus hoonetele, kus osutatakse teatud sihtrühmadele suunatud teenuseid, loob arenduse jaoks
paremaid eeldusi spetsialiseerumiseks nendesamade kliendirühmade vajadustest lähtuvalt või siis
vastupidi, välistab mingid funktsioonid. Vastavalt on vajalik kujundada ka arenduse ruumiprogramm.
Asukoht kooli ja spordikeskusega ühel kinnistul piirab oluliselt sobilikke funktsioone Tartu mnt 3
kinnistul – siin on otstarbekas kavandada kooli ja spordihoonet täiendavana üksnes ujularuume. Kuigi
Elva vallas ei kehti, erinevalt mõnedest teistest omavalitsusüksustest Eestis, ranged piirangud alkoholi
müügiks kooli territooriumil ja läheduses, võib meelelahutusliku suunitlusega SPA-veekeskuse ja
restorani-kompleksi paiknemine haridusasutuse läheduses siiski kaasa tuua väärtuspõhiseid
konfliktsituatsioone. Vastupidine on olukord tervisespordikeskuse läheduses, kus esmaseks vajaduseks
on täiendada Tartumaa Tervisespordikeskuse kompleksi (sellisena nagu seda kavandatakse
arhitektuurivõistluse võidutöö alusel ehitada) majutusvõimalustega, kuivõrd kompleksi
ruumiprogrammist, millele on lootust saada riikliku rahastust, need hetkel puuduvad.
Ülal esitatud kaalutlustest lähtudes on koostatud asukoha võimaluste ja vajadustega kooskõlalised
ruumiprogrammid analüüsitavate asukohtade tarvis. Asukohtades, kus realistlikud on erinevat tüüpi
arendused, on määratletud kaks alternatiivset ruumiprogrammi – need on asukohad 2 (spordihoonest
lõunas), 6 (Mahlamäel) ja 7 (tervisespordikeskuse lähedal Elva metskond 87 kinnistul). Spordihoonest
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lõunas kaalutletakse alternatiividena minimaalse (4-rada) ja maksimaalse (8-rada) suurusega ujulat
sisaldavaid arendusi – suurus mõjutab ühelt poolt arenduse majanduslikku toimimist ning teiselt poolt
omab tundlikkust seoses mõjuga ümbritsevale keskkonnale. Mahlamäe Põhja-Kullese ja
tervisespordikeskuse lähedase Elva metskond 87 kinnistutel analüüsitakse sarnaseid alternatiive: ühelt
poolt ujula-hostel tüüpi arendusi, kus 8-rajalist sportujulat täiendavad lihtsamad majutusvõimalused
ning teiselt poolt komplekssemaid ärilisi arendusi väiksemat tüüpi 4-rajalise ujulaga (kooskõlas ujulaveekeskuse prognoositava nõudlusega, vt. ka 4.8).
Allolevas tabelis sisalduvad ruumiprogrammi koondandmed olulisemate funktsioonide kaupa (vt ka
täpsemaid ruumiprogramme lisas 1).

1. Verevi

2a.
Spordihoone
(8)

2b.
Spordihoone
(4)

3.
Spordihoone
Arbijärve(6)

4. Arbi,
Pikk 12

5. Kesk
33

6a.
Mahlamäe (8)

6b.
Mahlamäe (4
ja SPA)

7a. TSK
metskonna (4
ja SPA)

7b. TSK
metskonna
(8)

8. TSK
Tiiru

Analüüsitavate
arenduste
eeldatud suletud
pinna summa

2100

1360

750

2825

9000

6450

2660

4550

6950

3860

3270

veekeskuse
ruumid (ujulad,
SPA
ja
teenindavad
ruumid)

1655

1240

750

1134

3750

3750

1300

2750

3750

1300

750

toitlustusruumid

365

120

0

0

800

800

160

600

800

160

120

muud
rannahoone
ruumid

80

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

majutusruumid

0

0

0

0

2400

1200

1200

1200

2400

2400

2400

eluruumid

0

0

0

0

2000

700

0

0

0

0

0

500

800

400

885

800

800

800

800

800

500

400

M2

tehnoruumide
pind

Arenduse ruumiprogrammi sisust sõltub, kas ja millises ulatuses on võimalik erinevaid teenuseid
osutada, erinevate kliendirühmade nõudlust rahuldada (vt. 4.3.). Ruumiprogrammi maht määrab aga
vajalike investeeringute mahu (vt 4.8).

4.3 Osutatavad teenused ja kliendirühmade vajaduse kaetus ja teenuse kättesaadavus
Iga teenuste osutamiseks kehtivad nõuded minimaalse kasuliku pinna osas ning sõltuvalt
prognoositavast või taotletavast nõudlusest on võimalik määrata ka kasuliku pinna optimaalne suurus.
Eelnevalt kirjeldatud arenduse ruumiprogrammid koostati nendest kaalutlustest lähtuvalt – need on
eesmärgipäraselt kooskõlalised neid ruume sihtotstarbeliselt rakendavate teenuste loendiga.
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Alljärgnevalt kirjeldame arenduste sobivust teenuste tarbijate vajaduste rahuldatuse vaatepunktist –
kas üldse, mil määral ja millises kvaliteedis arenduse tulemusel teenuseid osutatakse. Arenduse
asukoht lisab käsitlusele teenuste ruumilise kättesaadavuse dimensiooni kliendirühmade vajaduste
rahuldamise hindamisel. Eraldi rühma moodustavad siin linnakeskusest kaugemad asukohad
(Tervisespordikeskuse läheduses, Mahlamäel), kus kättesaadavuse tagamiseks tekib vajadus toetavate
liikuvusteenuse, sh ühistransporditeenuse arendamiseks. Täpsemad teenuste loendid, mida ühe või
teise arenduse raames ruumiprogrammist tulenevalt on võimalik osutada, on esitatud lisas 2.
Ujula-arenduse esmaseks ülesandeks on rahuldada valla elanike „ujumisteenuse“ vajadus ning
vähemalt rahuldaval tasemel on see tagatud kõigis asukohtades ja arendustes. Teenuse siseselt on
otstarbekas eristada nelja kliendirühma: kõik kooliõpilased ujumise algõpetuse saamiseks, ujumise
huvihariduse õpilased, täiskasvanud tööealised valla elanikud ning eakad vallakodanikud.
Õppetöö raames läbi viidava ujumise algõpetuse sihtrühma kuuluvad kõik valla koolide algklasside
õpilased. Nende jaoks on oluline ujumisaegade olemasolu eelistatult koolitundide ajal ning Elva linna
laste jaoks ka ujula ruumiline lähedus koolile. Viimane on tähtis Elva linna nooremate kooliastmete
laste jaoks, kus see tagab ujumisvõimaluste olemasolu koolikompleksis või siis lühikese jalgsi käigu
ulatuses. Mõlema kriteeriumi alusel on sobivaimateks asukohtadeks Tartu mnt 3 ning teise eelistusena
paiknemine kesklinnas (Pikk 12, Kesk, 33, Verevi ranna-ala). Valla teiste asulate laste jaoks on vaja
korraldada ujumisõppe läbiviimiseks erivedusid ning nende sihtkoha mõttes kesklinlikel ja äärelinlikel
asukohtadel vahet ei ole. Küll on kesklinlik asukoht oluline ujumise huvihariduse õpilaste jaoks, kus see
tagab lihtsama ja kiirema kättesaadavuse linna koolide õpilastele ning arvestades ühistranspordipeatuste asukohti ka valla teiste asulate lastele ja noortele. Igal juhul tuleb äärelinlike asukohtade
puhul tagada mugavad kergliikluse ühendused koolidest ja ühistranspordipeatustest ujula
asukohtadesse (vt. 4.8. vastavaid investeerimisvajadusi). Juhul kui ujumise huvihariduse osana
vaadelda ka noortesporti koos treeninglaagritega, siis selle vajadusi rahuldavad kõige paremini
arendused, kus (sport)ujulaga koos ehitatakse välja ka lihtsamat tüüpi majutusvõimalused
(Mahlamäel, Tervisspordikeskuse läheduses).
Valla täiskasvanud elanikkonna jaoks on rahulolu peamisteks kriteeriumiteks ujulaaegade olemasolu
(st ujula piisav suurus), lihtne juurdepääsetavus nii jalgsi kui ka autoga ning kaasnevate teenuste
mitmekesisus (saunad, SPA-basseinid ja -teenused, toitlustus, vaated). Arvestades auto kui
liikumisvahendi jätkuvat suhtelist populaarsust täiskasvanud elanikkonna seas võrrelduna jalgsi- ja
kergliiklusvahenditega liikumisega ka lühemate distantside läbimisel, on valdava osa tööealise elanike
jaoks kättesaadavuse peamiseks teguriks mitte lähedus elu- või töökohale vaid parkimisvõimalused.
Selles osas on kõige probleemsemad kesklinlikud asukohad (Pikk 12, Kesk 33), kus suuremate
(ava)parklate jaoks ei pruugi kinnistul ruumi jaguda. Erinevate ujula-veekeskuste kasutajaskonna
andmed (vt Tartu Veekeskuse kasutajate struktuuri 4.8) näitavad, et olulise osa kasutajaskonnast
moodustavad need, kelle jaoks on ainsaks või külastussagedust motiveerivaks ujula-veekeskuse
funktsiooniks just veekeskuse osaga (basseinid, saunad, muud SPA-teenused) seonduv. Eelistatud on
arendused, kus selliste teenuste osutamine on võimalik ja mõistlik (Kesk 33, Pikk 12, Verevi ranna-ala,
vastava ruumiprogrammiga arendused Mahlamäe ja Elva metskond 87 kinnistutel). Täiskasvanute
ujula-kasutajate sihtrühmas võib omakorda eristada eakaid inimesi, kelle puhul on tähtsam
soodushinnaga aegade olemasolu (ujula väiksem koormus hommikusel ja päevasel ajal) ning füüsiline
ruumiline kättesaadavus, sh lähedus ühistranspordipeatustele. Sobivaimate asukohtadena eristuvad
selle sihtrühma jaoks kesklinlikud asukohad - Kesk 33, Pikk12 ja Verevi ranna-ala.
Arenduse panus rannapuhkajate vajaduste rahuldamisele sõltub otseselt arenduse asukohast. See on
võimalik üksnes Verevi ja Arbi järve ranna-ala asukohtades - seda eeldusel, et arenduse
ruumprogramm sisaldab rannahoone funktsioonide täitmiseks vajalikku (dušid, WCd, vetelpääste,
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toitlustus). Mõlemad asukohad on ainusobivad ka talviste vee- ja jääspordihuviliste tegevustingimuste
parandamiseks – taliujumise baasi loomiseks ning uisutamise varustuse hoidmiseks. Alternatiivseks
võimaluseks on nende teenuste arendamine Verevi uue rannahoone koosseisus, mis ehitataks ujula
asukohast sõltumata (vt. 4.8). Verevi ranna-alal on oluliseks summaarset rahulolu mõjutavaks teguriks
puhkajate osakaal, kelle jaoks lisanduvad võimalused ja mugavused kaaluvad üles vaba loodusliku
päevitusala mõningase vähenemise. Võrrelduna varasematel aegadel Verevi ranna-ala teenindanud
rannahoonetega ei ole see vähenemine suur (vt. Saar, 2021), kuid hinnanguid kujundab tugevamalt
pigem lähiperiood, kus korralik rannahoone on Verevi ääres üldse puudunud.
Lähedus teistele tervisespordirajatistele võimaldab arendusega tugevdada profi-, harrastus- ja
tervisesportlaste – nii kohalike kui ka külaliste - kasutajakogemust ja rahulolu. Parimat sünergiat
pakuks neile sihtrühmadele ujula-arenduse paiknemine tervisespordikeskuse lähedal. Eelkõige Elva
linna spordiharrastajatele on kasulikud ka asukohad linnasiseste liikumisradade ja spordiplatside
(spordipark, staadioni ümbruse ja Arbi järve äärsed rajad) läheduses - nimelt Tartu mnt 3, Verevi rannaala ja Pikk 12.
Arenduse panus promeneerivatele vaba aja veetjate rahulolu kasvu sõltub sellest, kuivõrd arendus
suudab pakkuda heatasemelisi „väljas söömise“ kogemusi ühendatuna „kaunite vaadetega loodusele“
või siis ka uusi mittekommertslikke vaatepaiku loodusele. Parimad eeldused selleks on Arbi järvele
suunatud asukohtades (Pikk 12, Tartu mnt 3 spordihoonest põhjasuunas olev asukoht) ning Verevi
ranna-alal, maastikukujunduslike jõupingutuste tulemusel ka Mahlamäel ja Tiiru kinnistul.
Ööbivate tavaturistide vajadusi rahuldavad parimal moel need arendused, mis toovad Elva linna uusi
kvaliteetseid hotelli tüüpi ööbimisvõimalusi kesklinnas – Pikk 12, Kesk 33. Oluliseks täienduseks
ööbivate turistide meelitamisel valda oleks ka SPA-hotelli tüüpi arendused Mahlamäel või
tervisespordikeskuse lähedal. Motelli tüüpi lahendused suurendaksid küll kohtade arvu, kuid mitte
teenuse kvaliteeti ning seetõttu puuduks neil oluline mõju valla külastajaprofiili laiendamiseks.
Alljärgnevas tabelis on analüüsi autorite poolt antud ülal esitatud kirjeldustele ja põhjendustele
tuginedes iga kasutajarühma vajaduste rahuldamise määrale ka hinnang skaalal – väga hea (3), hea (2),
rahuldav (1), puudub (0). Koondhinnangu arvutamiseks on tulemused keskmistatud.
Keskmistatud hindamistulemuste alusel suudaksid kõige laialdasemalt erinevate kasutajarühmade
vajadusi rahuldada Arbi järvekalda (Pikk 12), Verevi ranna-ala ning Tartu mnt 3 kinnistu spordihoonest
põhjasuunas, Arbi järvekaldale suunatud arendused. Teistest arendustest kõige tagasihoidlikuma
mõjuga oleks lihtsa kooli-ujula ehitamine Tartu nt 3 kinnistule kooliõue.

Tabel 1. Hinnangud arenduste panusele kliendirühmade vajaduste rahuldamisel1

(valla) õpilased kohustusliku
ujumisõpetuse saajad

1

1.
Verevi

2a.
Spordihoone
(8)

2b.
Spordihoone
(4)

3.
Spordihoone
Arbijärve(6)

5. Kesk
33

6a.
Mahlamäe (8)

6b.
Mahlamäe (4
ja SPA)

7a. TSK
metskonna
(4 ja
SPA)

4. Arbi,
Pikk 12

7b. TSK
metskonna
(8)

8. TSK
Tiiru

1,7

1,5

0,9

1,6

1,7

1,4

1,2

1,2

1,2

1,3

1,6

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

Tühjad lahtrid tabelis tähendavad, et arendusega ei kavandata kliendirühmale suunatud teenuseid
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huvitegevuse õpilased
- ujumistreeningutel
osalejad
valla eakad ujumistunnid
tööealised ujula
kasutajad

1

3

2

3

1

1

2

1

1

2

2

2

3

2

3

2

2

1

1

1

1

1

3

2

1

2

2

2

2

3

3

2

2

tervisesportlased

1

1

1

1

2

2

3

taliujujad

2

1

rannapuhkajad
promeneerivad vaba
aja veetjad

2

2

1

2

3

2

õpilasspordi turistid
Elva vallas ööbivad
turistid

1

2

1

1

3

1

1

3

3

3

3

1

2

2

1

2

1

3
3

1

1

1

Arenduse raames osutatavate teenuste laad määrab olulises ulatuses sobiva investeerimise ja
majandamise ärimudeli. Valdavalt avaliku kasutusega funktsioonide puhul on loogiline, et
investeeringuid teeb ja ujulat majandab vald või selle (siht)asutus. Ärilise sisuga funktsioonide
domineerimisel (veekeskus, majutus, eluruumid, laiema klientuuriga toitlustusasutused) on mõistlik,
et investeeringuid teeb ja arendust majandab eraettevõte (vt 4.7.). Ärimudeli avalik või
kommertsiseloom omab otsest seost sellega, milline on arendusest tulenev finantskoormus
vallaeelarvele (vt. 4.8).

4.4 Kooskõla huvirühmade huvide ja väärtustega
Huvid, mis seonduvad kavandatava ujula-arendusega, ei piirdu üksnes kliendirühmade teenusvajaduse
rahuldamisega. Need võivad ulatuda olemasoleva elukeskkonna väärtuspõhisest kaitsmisest
elanikkonna poolt kuni konkreetsete ettevõtete ärihuvideni.
Väärtuspõhiste huvide kõige ilmekamaks näiteks on Verevi ranna-ala DPga seonduv, mille poolt ja
vastu on viimaste kuude jooksul (st 2021. aasta I poolaastal) kirjutatud arvukalt arvamusartikleid. Nii
nagu näitavad 2021. aasta märtsikuu lõpus toimunud Facebooki küsitlus (ligi 1000 inimest andis DP
vastustava vastuse) ning kuni 12. mai südaööni kestnud petitsioonile „Päästame Verevi ranna!“
toetushäälte kogumise aktsioon (toetushääl 533 inimeselt), on olulise osa elanikkonna jaoks ujulaveekeskuse ehitamine ohuks Verevi ranna-alale ning seetõttu vastuolus nende väärtuspõhiste
huvidega.
Sarnaseid väärtuspõhiseid konflikte võib tekkida ka teistes asukohtades, kuid loodetavasti väiksema
intensiivsusega. Nii võib spordihoonest lõunasse ujula ehitust kavandades (kooliõuele, vilistlaste
istutatud puude asemele või lähedusse) eeldada kooli ja selle vilistlaste vastuseisu. Spordihoonest
põhja suunal ehitades selliseid probleeme välditakse, kuid osaline paiknemine Arbi järveorus ning
avanemine järve ümbruse kallasalale võib olulise osa elvalaste jaoks samuti võõristust tekitada.
Ehitades kesklinna Pikk 12 kinnistul on varasema 2017. aastal kehtestatud DPga antud ehitusõigus väga
suurele hoonete kompleksile, mille võimalik kõrgus (kuni 7 korrust) on parimal juhul harjumatu,
halvimal suurt vastuseisu põhjustav.
Kesk 33 arenduse puhul sõltub palju koostatavast detailplaneeringust ning selle alusel läbi viidava
arhitektuurikonkursi tulemustest. Väljakutseks on arendaja ärihuvide ühildamine nii arhitektuursest ja
miljööväärtusest lähtuvate avalike huvidega kui ka traditsioonilisi lahendusi (puitarhitektuur jms)
väärtustavate huvirühmade huvidega.
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Koolide, õpilaste ja lapsevanemate huviks on ujumisvõimaluste tekkimine valda. Elva linna koolide ja
ujumishuviliste jaoks on seejuures tähtis ka selle paiknemine võimalikult kättesaadavas asukohas –
koolide ja/või ühistranspordipeatuste lähedal. Nende vallakodanike vaatest, kes ujumisvõimalusi ei
kasutaks, ja neid on alati valdav enamus iga kogukonna elanikkonnast, konkureerib ujula-arendus
muude valla arenguvajadustega, eriti kui see investeeringut finantseeritakse täies mahus
vallaeelarvest. Väljaspool Elvat ja selle lähipiirkonda elavate inimeste jaoks võivad tõstatuda
küsimused arenduse mõistlikkuses ka ujumissõprade seas, arvestades ujulateenuse pakkumist
naaberomavalitsusüksustes (Tartu, Otepää, Tõrva), sh kavandatavat arendust Lõunakeskuse juures,
mis on kogu Lõuna-Eesti kommertslikuks tõmbekeskuseks.
Ettevõtete ärihuvidega seoses on märksõnadeks konkurents ja täiendavus. Valla puhkemajanduse
ettevõtjate huvides peaks olema atraktiivse ujula-veekeskuse tekkimine, kui täiendus nende poolt
osutatavatele teenustele. See annaks turistidele põhjuse Elvas ja lähipiirkonnas kauemaks
peatumiseks. Kooliujula tüüpi arendus valla puhkemajandusse oluliselt panustada ei suuda.
Linnakeskuse teenindusettevõtete huvides on loomulikult ka see, et arendus paikneks kesklinnas ja
seejuures konkureeriks vähe olemasolevate teenustega. Juhul kui valla puhkemajanduse
spetsialiseerumise suunaks saaks sporditurism (vt. 4.9 ja 5.), siis sellise strateegilise arengu huvides
oleks ujula rajamine tervisespordikeskuse lähedale, aga ka ujula kavandamine minimaalvajadusest (4
rada) suuremana (6 või 8 rada).
Majutusvõimaluste sisaldumine arenduse raames omab valla olemasolevate majutusasutuste jaoks
esmaselt negatiivset mõju. Ööbivate turistide arv on madal (2019. aastal 8,1 tuhat ööbivat turisti ja
13,7 tuhat ööbimist ehk valla majutusasutustes on igapäevaselt keskmiselt 37 ööbivat turisti) ja
vähenev, ning uue majautusasutuse teke hajutaks kliente veelgi. Arenduse pikaajalisem mõju
majutusasutustele võib olla ka positiivne, seda juhul kui puhkemajandusliku suunitlusega ujulaveekeskuse arendusel oleks tugev katalüseeriv roll protsesside käivitamisel, mille tulemusena taastab
Elva oma üleriigilise kuurortlinna maine ja sisu.

Tabel 2. Arenduste kooskõla huvirühmade huvidega ning olulisemad asukohtadega seotud väärtuskonfliktid

1. Verevi

naabruspiirkonna
elanikud

tugev avalik
väärtuskonflikt

2a.
Spordi
hoone
(8)

2b.
Spordihoone
(4)

3.
Spordi
hoone
Arbijärve(
6)

võimalik kooli
vastuseis, kuivõrd
kooli õueala
kahjustatakse
kasu uuest avalikust
teenusest

Elva linna
elanikud

Elva valla
elanikud

tugev avalik
väärtuskonflikt

kooli vilistlaste
vastuseis istutatud
puude
likvideerimisele

Arbi
järve
kaldaala
kaitse

4. Arbi,
Pikk 12

5. Kesk 33

selgub hoonemahtude ja
arhitektuuri
teadvustamisel:
tõenäoliselt samuti
polariseerumine

6a.
Mahlamäe (8)

6b.
Mahlamäe (4
ja SPA)

naabrite puudusel
eeldatavalt vähe
huvide konflikte, v.a
looduskaitselised

7a. TSK
metskonna (4
ja SPA)

7b. TSK
metskonna (8)

8. TSK
Tiiru

suhteliselt ebamugavam kättesaadavus
ja võimalikud konfliktid seoses
metsakaitsega

kasu uutest teenustest vallakeskuses, piirkondades võimalikud küsimused arenduse mõistlikkuses arvestades ujulateenuse pakkumist väljaspool
valda (Tartu, Otepää, Tõrva), seda esmajoones juhtudel, kui rahastatakse täies mahus vallaeelarvest
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valla puhkemajanduse
ettevõtjad

täiendab
teenuste
võrgustikku,
tugevdab Elva
kui sihtkoha
positsiooni,
rohkem
kliente
majutus- ja
toitlustusasutustele

täiendab teenuste
võrgustikku, konkurents
majutusasutustele,
tugevdab Elva kui sihtkoha
positsiooni

täiendab teenuste
võrgustikku,
konkurents
majutusasutustele

nõrk
positiivne
panus

täiendab
teenuste
võrgustikku,
konkurents
majutusasutustele

Vaadeldes huvide teemat konfliktide vältimise ülesandest lähtudes tuleks eelistada kesklinnast
kaugemaid ja seni vähemkasutatud asukohti Mahlamäel ja tervisspordikeskuse läheduses. Põhiline
vastuseis arendusele saab siin tugineda looduskaitselistele väärtustele.
Mõõdukas ulatuses huvide konflikte võib eeldada kesklinlikes asukohtades, kus senine kasutus on
minimaalne ning välja ei ole kujunenud elanike kohapõhiseid harjumusi, ootusi, väärtusi. Sellisteks
asukohtadeks on Kesk 33, Pikk 12 ja Tartu mnt 3 kinnistul spordihoonest põhjasuunas.
Suurim väärtuspõhine huvide konflikt, mis hõlmab olulise osa linna elanikkonnast, on juba tekkinud
seoses Verevi ranna-ala asukohaga ning sellisena tuleb seda asukohata ka asukohavaliku otsustamisel
arvesse võtta – kui kõige probleemsemat.
Laiem väljakutse asukohavaliku tegemisel on siiski mitte üksnes huvikonfliktide vältimine, vaid asukoha
valimine, kus võimalikult suure osa huvirühmade huvid saaksid rahuldatud ilma vähemusse jäävate
huvirühmade põhjendatud huvisid ohverdamata. Arvestades väärtuste pluralismi (kuid vt 4.5.
kvaliteetse ruumi põhimõtteid) ja huvide mitmekesisust on täiesti võimalik, et see ei olegi võimalik.

4.5 Asukoha ja arenduse kooskõla kvaliteetse ruumi põhimõtetega
Arendusel on funktsioonidest, mahtudest ja kavandatavatest asukohtadest tulenevalt oluline Elva
linnaruumi muutev potentsiaal. Selleks, et hinnata, kuidas ujula-arendus oma erinevate ruumiprogrammidega erinevates asukohtades mõjutab ruumikvaliteeti analüüsime arenduse mõju lähtudes
aastatel 2017-2019 tegutsenud ruumiloome eksperdirühma välja töötatud „Kvaliteetse ruumi
aluspõhimõtetest“ (Rahandusministeerium, 2019). Analüüsi lähtekohaks on kvaliteetse ruumi
põhimõtete definitsioonid, mida on käesoleva analüüsi jaoks lühendatult sõnastatud alljärgnevana:
•

•

•

Otstarbekus ja multifunktsionaalsus - ruumi vastavus kasutaja vajadustele ja erinevate
kasutusotstarvete tunnistamine. Ühe kasutusotstarbega ruumid on erandlikud, hea
ruumilahendus põhineb erinevate kasutusviiside ja ruumikasutajate koostoimel.
Sobivus erinevatele kasutajarühmadele - hea ruumilahendus on kättesaadav ja kasutatav
kõigile ühiskonna liikmetele nende kogu elukaare vältel. Hea ruumiline lahendus võimaldab
ligipääsu erineval viisil liikuvatele, erineva suuruse ja vanusega inimestele. Hea lahendus sobib
kasutamiseks kõigile, ruumimahtude ja funktsioonide jaotus on selge ja arusaadav. Hea
lahendus toetab ühistranspordi kasutamist.
Kohandatavus - hea lahendus laseb ennast tellimuse, ühiskondliku või majandusliku olukorra
muutudes kohandada. Kohandatavus on võimalik eelkõige sarnaste kasutuste vahel,
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•

•

•
•

•
•

•

vähemuudetavate ruumide erinevate kasutajarühmade vahel. Ujula-SPA ruumid on
olemuslikult ühed vähemkohandatavad.
Säästlikkus - lahendus kasutab majanduslikke ressursse arukalt ja minimeerib ehitise elukaare
kulusid ilma järeleandmiseta ruumikvaliteedis. Ruumilise lahenduse kuludena tuleb arvestada
kavandamise, projekteerimise, ehitamise, kasutamise, korrashoiu ja lammutamise kulusid,
samuti kaudseid kulusid, mis on vajalikud liikuvuse, energia- ja toidutootmise, hariduse,
tervishoiu ja kaitse tagamiseks ning paljusid teisi seonduvaid kulutusi. Säästlikkuse küsimus
puudutab lisaks arenduse arhitektuursele lahendusele (määratakse seaduste, ÜP ja muude
ehitustingimustega) ka arenduse tööks täiendavalt välja ehitatava vajaliku taristu kulusid ning
loodava või olemasoleva taristu kooskasutust, samuti teenuse kasutamiseks vajalikku ressurssi
(sh klientide ajakulu). Põhimõttega haakub rahalises mõõtmes valla poolt vajalike
investeeringute maht taristusse (vt allpool, 4.8.).
Keskkonnasõbralikkus - hea lahendus on keskkonnasõbralik, see näeb looduskeskkonnas
väärtuslikku ühisressurssi, ning hoiab, arendab ja võimendab ruumilise keskkonna looduslikke
komponente, samuti pakub lahendusi elurikkuse säilitamiseks ja suurendamiseks.
Tervislikkus ja turvalisus - hea ruumilahendus tagab tervisliku, turvalise ja ohutu elukeskkonna
ning soodustab tervislikke eluviise.
Ühiskondlikku sidusust suurendav - hea lahendus arendab ühiseid väärtuseid. Hea
ruumilahendus ei täida üksnes funktsionaalseid, tehnilisi ja majanduslikke nõudeid, vaid ka
seob inimesi ja suurendab omavahelist lävimist. Hea ruumilahendus toetab elavaid ja
segakasutusega naabruskondi ning aitab vältida segregatsiooni.
Panus kohaloomesse - hea ruumilahendusega luuakse paiku, mis on eriomased, sobituvad
kohalikku konteksti ning millel on iseäralikud tunnused, mis loovad teatava kohataju.
Kultuuripärandi väärtustatus ja kasutatus - hea ruumilahendus loob tänapäevaste vahendite
abil keskkonda, mis kultuuripärandi austamise kõrval loob ka uusi kultuuriväärtusi. Hea
lahendus arvestab ajaloolise kontekstiga kultuuri ainelise ja vaimse koosseisuga ning kasutab
seda olulise ressursi ja tööriistana. Hea ruumilahendus toetab pärandiväärtusega objektidele
võimalusel uue rakenduse leidmist.
Esteetiline kvaliteet - arhitektuursel kvaliteedil on kunstiline mõõde, kus ruumiline kooskõla,
sobiva mõõtkava tajumine ja tundlik materjalikasutus avaldavad otsest positiivset mõju meie
elukvaliteedile. Hea ruumilahendus pakub valdavale osale kasutajatest ilu, inspiratsiooni,
naudingut ja rahulolu. Esteetika saavutatakse tundliku kavandamise ja asjatundliku ehitamise
abil. Esteetiline kvaliteet sõltub kõige enam konkreetsest arhitektuursest lahendusest,
mistõttu seda skalaarselt ei hinnata. Oluline on ehituse ettevalmistusperioodil luua eeldused
heal tasemel arhitektuuri tekkimiseks planeeringu – ja/või arhitektuurivõistluste vormis.

Analüüsi fookus on arenduste kooskõlal ülal defineeritud põhimõtetega. Selleks kirjeldatakse analüüsi
autorite teadmistele tuginedes iga asukoha ja arenduse ruumiprogrammi eeldatavat mõju Elva linna
ja valla ühiskondliku ja füüsilise ruumi kvaliteedile.
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4.5.1 Otstarbekus ja multifunktsionaalsus

1. Verevi

arendus pakub erinevaid uusi funktsioone, millel on avalik kasutus, kaasajastab
olemasolevaid; funktsionaalsest terviklikkusest jääb puudu majutusasutus (mida
osalisel kompenseerib lähedal asuv motell), arendus peaks toetama kesklinna
majutusasutuste äri; luuakse eeldused piirkonna aastaringseks kasutuseks
erinevate sihtrühmade poolt

valda ja linna lisanduvad basseiniga seotud kasutusviisid - ujumisõpe, ujumise
huviharidus ja sportlikud treeningud, ujumisvõimalused linnaelanikele, heal
planeerimisel ka basseini kasutamine füsioteraapilistel eesmärkidel; Elva kui
puhke- ja turismilinna funktsioonid jäävad tahaplaanile - erandiks sporditurism,
2a. Spordihoone
eelkõige kooliealiste treeningrühmade ulatuses, mille toetamiseks tuleks
(8)
läheduses välja arendada ühiselamu tüüpi majutusvõimalused; kuivõrd tegemist
on kooli territooriumiga, siis on välistatud alkoholi müük; väheneb koolimaja
ümbruse looduslikkus - looduslik õpikeskkond ning likvideerida tuleb
madalseiklusrada
arendus on suunatud kooliõpilaste ujumistundide ning huvihariduse võimaluste
2b. Spordihoone
loomiseks; kaasfunktsioonina on võimalik pakkuda ujumisaegu ka vallaelanikele;
(4)
oluline puhkemajanduslik kasutus ja kasu puudub

3. Spordihoone,
Arbijärve (6)

valda ja linna lisanduvad basseiniga seotud kasutusviisid - ujumisõpe, ujumise
huviharidus ja sportlikud treeningud, ujumisvõimalused linnaelanikele, heal
planeerimisel ka basseini kasutamine füsioteraapilistel eesmärkidel; Elva kui
puhke- ja turismilinna funktsioonid jäävad tahaplaanile - erandiks sporditurism,
eelkõige kooliealiste treeningrühmade ulatuses, mille toetamiseks tuleks
läheduses välja arendada ühiselamu tüüpi majutusvõimalused; kuivõrd tegemist
on kooli territooriumiga, siis on välistatud alkoholi müük; väheneb koolimaja
ümbruse looduslikkus - looduslik õpikeskkond ning likvideerida tuleb
madalseiklusrada

4. Arbi, Pikk 12

arendus on funktsionaalselt mitmekesine; võrdlusena Verevi ujula-rannahoone
lahendusele lisandub avalikest puhkemajanduslikest funktsioonidest majutus ning
lahedamad võimalused on ka SPA-veekeskuse jaoks; otstarbekuse osas on
probleemiks rannafunktsioonide dubleerimine kahes asukohas, kuivõrd Verevi
järve tähtsus rannapuhkuse asukohana säilib - sealsete teenuste ja taristu
arendamine nõuab samuti ressursse.

5. Kesk 33

arendus on võimalik multifunktsionaalse arendusena, mis täiendab linna
kesktänava funktsionaalsust; panus rannapuhkuse võimaluste kvaliteedi
parandamiseks ja laiendamiseks on kaudne, toimib niivõrd kui SPA-ujula kliendid
tajuvad
Arbi
järve
lähedase
rannaalana;
tasakaalustab
osaliselt
keskkonnakoormust Verevi ja Arbi järve ääres - suurendab Arbi kui puhkejärve
koormust ja võtab koormust Verevilt maha.
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6a. Mahlamäe
(8)

valda luuakse ujumisvõimalused, mis sobivad nii valla õpilastele kui sportlastele,
kuid arendus ei toeta rannapuhkuse ja puhkemajanduslikke kasutusi laiemalt;
lahenduse otstarbekust vähendab asukoht koolidest kaugemal - õpilaste puhul on
vajalik transpordi korraldamine ka linna lastele; asendist tulenevalt ei toeta
arendus ka linnakeskuse mitmekesisust; asukohas puudub vajalik taristu ning
vähemalt esialgu, enne piirkonda ÜPga kavandatud arendusi on rajatava taristu
kasutus ebaefektiivne; pikemas perspektiivis toetab arendus Peedu ja kesklinna
sidususe kasvu; võimalik motelli või ühiselamutüüpi majutusblokk suurendab
võimalust teenuste müügiks teistele piirkondadele, kuid väljakutseks on püsiva
kliendivoo tagamine ja investeeringu tõhusus.

6b. Mahlamäe
(4 ja SPA)

luuakse uus puhkemajanduslik tõmbekeskus "metsa sees", mis ühtlasi toimib ka
kui valla õpilastele ja elanikele ujumisvõimaluste pakkuja

arendusega saavutatakse koostoime ruumikasutuses spordi valdkonnas - ujula,
SPA ja majutusvõimalused toetavad tervisespordikeskuse funktsioone ja vastupidi;
7a. TSK
tekib võimalus arendamist vajava taristu ristkasutuseks; asukoht ei võimalda
metskonna (4 ja arendada rannapuhkuse funktsioone ning ei toeta linnakeskuse funktsionaalset
SPA)
mitmekesisust; koolide ja huvihariduse ujumivõimalused asuvad linnast väljas,
kuhu ei vii ka ühistransport; kasvav liikluskoormus on konfliktis surnuaia
ruumikasutusega

7b. TSK
metskonna (8)

arendusega saavutatakse koostoime ruumikasutuses spordi valdkonnas - ujula ja
majutusvõimalused toetavad tervisespordikeskuse funktsioone ja vastupidi; tekib
võimalus arendamist vajava taristu ristkasutuseks; asukoht ei võimalda arendada
rannapuhkuse funktsioone ning ei toeta linnakeskuse funktsionaalset
mitmekesisust; koolide ja huvihariduse ujumivõimalused asuvad linnast väljas,
kuhu ei vii ka ühistransport; kasvav liikluskoormus on konfliktis surnuaia
ruumikasutusega

8. TSK Tiiru

arendusega saavutatakse koostoime ruumikasutuses spordi valdkonnas - ujula ja
majutusvõimalused toetavad tervisespordikeskuse funktsioone ja vastupidi; tekib
võimalus arendamist vajava taristu ristkasutuseks; asukoht ei võimalda arendada
rannapuhkuse funktsioone ning ei toeta linnakeskuse funktsionaalset
mitmekesisust; koolide ja huvihariduse ujumivõimalused asuvad linnast väljas,
kuhu ei vii ka ühistransport; kasvav liikluskoormus on konfliktis surnuaia
ruumikasutusega

4.5.2 Sobivus erinevatele kasutajarühmadele
1. Verevi

paiknemine kesklinna vahetus läheduses,
suhteliselt lähedal koolile ja
tervishoiuasutustele, bussipeatuse olemasolu loob head eeldused teenuste heaks
kättesaadavuseks erinevate kasutajarühmade poolt

suhteliselt lähedal koolile ja
2a. Spordihoone paiknemine kesklinna vahetus läheduses,
tervishoiuasutustele loob head eeldused teenuste heaks kättesaadavuseks
(8)
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erinevate kasutajarühmade poolt; paiknemine kooli territooriumil ning ühendus
koolimajaga soosib mõnevõrra kooliealisi kasutajarühmi
paiknemine kesklinna vahetus läheduses,
suhteliselt lähedal koolile ja
2b.
tervishoiuasutustele loob head eeldused teenuste heaks kättesaadavuseks
Spordihoone (4) erinevate kasutajarühmade poolt; paiknemine kooli territooriumil ning ühendus
koolimajaga soosib mõnevõrra kooliealisi kasutajarühmi
paiknemine kesklinna vahetus läheduses,
suhteliselt lähedal koolile ja
3. Spordihoone,
tervishoiuasutustele loob head eeldused teenuste heaks kättesaadavuseks
Arbijärve (6)
erinevate kasutajarühmade poolt

4. Arbi, Pikk 12

paiknemine kesklinna vahetus läheduses,
suhteliselt lähedal koolile ja
tervishoiuasutustele, rongi- ja bussipeatuse olemasolu loob head eeldused
teenuste heaks kättesaadavuseks erinevate kasutajarühmade poolt - kasutuse
mugavus ja juurdepääsetavus tuleb saavutada arhitektuursete lahendustega

5. Kesk 33

paiknemine kesklinnas loob eeldused erinevate kasutajarühmade hõlmamiseks kasutuse mugavus ja juurdepääsetavus tuleb saavutada arhitektuursete
lahendustega

6a. Mahlamäe
(8)

keskus ja selle välialad pakuvad sportlike tegevusvõimalusi olemasolevatele ja
elamualade arendamisel lisanduvatele lähipiirkonna elanikele; probleemiks on
suhteline kaugus kesklinnast, elamualadest ja koolidest, ühistranspordi
puudumine

6b. Mahlamäe
(4 ja SPA)

mitmefunktsioonilise arendusena tõmbab selle kandi elule, loob eeldusi
naaberkruntide kasutuselevõtuks ning seob Peedu ja kesklinna; probleemiks on
suhteline kaugus kesklinnast, elamualadest ja koolidest, ühistranspordi
puudumine

7a. TSK
asend kesklinnast väljas ja ühistranspordiühenduste puudumine vähendab
metskonna (4 ja arenduse teenuste kättesaadavust mitmetele sihtrühmadele; hea on
SPA)
kättesaadavus spordi- ja puhketuristidele
7b. TSK
metskonna (8)

asend kesklinnast väljas ja ühistranspordiühenduste puudumine vähendab
arenduse teenuste kättesaadavust mitmetele sihtrühmadele; hea on
kättesaadavus spordi- ja puhketuristidele

8. TSK Tiiru

asend kesklinnast väljas ja ühistranspordiühenduste puudumine vähendab
arenduse teenuste kättesaadavust mitmetele sihtrühmadele; hea on
kättesaadavus spordi- ja puhketuristidele
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4.5.3 Kohandatavus

1. Verevi

kesklinlik asukoht tuntud puhkekoha juures ja väiksemat tüüpi lahendus toetab
ujula-SPA kohandatavust kasutajarühmade lõikes - kohaliku nõudluse
(ujumistunnid, sh huviharidus, elanike vaba aja ujumine) vähesuse puhul võib seda
toetada nõudlus puhketurismist; puhketurismi nõudluse nappuse korral on
peamised kohalikud kasutajagrupid teenusele max lähedal; pikemas perspektiivis
on SPA nõudluse vähenemisel võimalik väikse SPA konverteerida linnasaunaks,
restoran on võimalik muuta vaba aja või konverentsiruumideks; väiksemat tüüpi
lahendus piiratud võimalustega asukohas seab piirid kohandumaks nõudluse
kasvuga

munitsipaalomandis sportujula funktsiooni on kohaliku nõudluse arvelt vähesel
2a. Spordihoone
määral asendada kohaliku vaba aja, ujumisõppe ja vesiteraapia funktsioonidega;
(8)
paiknemine kooli territooriumil seab alternatiivsetele kasutusele olulisi piiranguid
paiknemine kooli territooriumil ja minimalistlik ruumiprogramm seab
2b.
alternatiivsetele kasutusele olulisi piiranguid, puudub võimalus teenuse
Spordihoone (4)
mitmekesistamiseks (toitlustus, saunad)
munitsipaalomandis sportujula funktsiooni on kohaliku nõudluse arvelt võimalik
vähesel määral asendada kohaliku vaba aja, ujumisõppe ja vesiteraapia
3. Spordihoone,
funktsioonidega; paiknemine kooli territooriumil seab alternatiivsetele kasutusele
Arbijärve (6)
olulisi piiranguid; asend Arbi järve kaldal vaadetega järvele suurendab võimalust,
et ujulafunktsioon asendataks muu meelelahutusliku või elukondliku kasutusega

4. Arbi, Pikk 12

kohandatavus on võimalik eelkõige sarnaste kasutuste vahel - majutuse ja
eluruumide funktsioonide ning see sõltub arenduse projekteeritud lahendusest,
suure arendusena on see tundlik nõudluse ja sealhulga välise nõudluse muutustele
(sh ka Elva linna kui külastuskoha mainest)

5. Kesk 33

kohandatavus on võimalik eelkõige sarnaste kasutuste vahel - majutuse ja
eluruumide funktsioonide ning see sõltub arenduse projekteeritud lahendusest;
suure arendusena on see tundlik nõudluse ja sealhulga välise nõudluse muutustele
(sh ka Elva linna kui külastuskoha mainest), mida asend linna peatänava ääres
leevendab

6a. Mahlamäe
(8)

hosteli tüüpi majutusasutus on nõudluse puudumisel kohandatav üüri- ja
sotsiaalpindadeks

6b. Mahlamäe
(4 ja SPA)

hotelli tüüpi majutusasutus on nõudluse puudumisel kohandatav üüri- ja
sotsiaalpindadeks, SPA-saunakeskus linnasaunaks

linnavälisest asendist tulenevalt on arenduse kasutus tugevalt sõltuv
tervisspordikeskuse üldisest edust ja nõudluse piisavusest, sh Elva kui spordilinna
7a. TSK
tuntusest ning konkurentsipositsioonist Lõuna-Eestis; probleemseim on uute
metskonna (4 ja
kasutuste leidmine just SPA ja majutusasutustele (ujulat on lihtsamalt võimalik ülal
SPA)
hoida valla teenuse ostu arvelt) uute kasutuste ja kasutajarühmade leidmine on
problemaatiline
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7b. TSK
metskonna (8)

linnavälisest asendist tulenevalt on arenduse kasutus tugevalt sõltuv
tervisspordikeskuse üldisest edust ja nõudluse piisavusest, sh Elva kui spordilinna
tuntusest ning konkurentsipositsioonist Lõuna-Eestis; uute kasutuste ja
kasutajarühmade leidmine on problemaatiline

8. TSK Tiiru

linnavälisest asendist tulenevalt on arenduse kasutus tugevalt sõltuv
tervisspordikeskuse üldisest edust ja nõudluse piisavusest, sh Elva kui spordilinna
tuntusest ning konkurentsipositsioonist Lõuna-Eestis; uute kasutuste ja
kasutajarühmade leidmine on problemaatiline

4.5.4 Säästlikkus

1. Verevi

arenduse raames ehitatakse taristut, mida on niikuinii vaja arendada - rannaala
parkla, sadevesi; välja ehitatav liikuvustaristu on ristkasutatav ujula kasutajate ning
Verevi järve kui suvise rannapuhkuse asukoha jaoks, sadeveelahendus Verevi
veekvaliteedi hoidmiseks on vajalik sõltumata arendusest ja selle mahtudest;
asukoht võimaldab arenduse liita kaugküttevõrguga; asukoht tagab suhteliselt
madalad liikuvuskulud ujula kasutajatele - see on küllalt lähedal valla suurima
õpilaste arvuga Elva linna koolidele, samuti Elva linna tihedaimatele elamualadele;
vahetult siin asub ühistranspordipeatus, mis võimaldab parimat ligipääsu
individuaaltransporti mittekasutatavatele valla elanikele

2a. Spordihoone arendus kasutab suures osas olemasolevat taristut ning asend kesklinnas ja koolide
(8)
läheduses minimeerib kasutajate liikumisvajadust
2b.
arendus kasutab suures osas olemasolevat taristut ning asend kesklinnas ja koolide
Spordihoone (4) läheduses minimeerib kasutajate liikumisvajadust
3. Spordihoone, arendus kasutab suures osas olemasolevat taristut ning asend kesklinnas ja koolide
Arbijärve (6)
läheduses minimeerib kasutajate liikumisvajadust
4. Arbi, Pikk 12

arendus kasutab suures osas olemasolevat taristut ning asend kesklinnas ja koolide
läheduses minimeerib kasutajate liikumisvajadust

5. Kesk 33

arendus kasutab suures osas olemasolevat taristut ning asend kesklinnas ja koolide
läheduses minimeerib kasutajate liikumisvajadust

6a. Mahlamäe
(8)

arenduse kasutuselevõtuks on vajalik rajada olulises ulatuses uut taristut;
probleemid säästlikkusega on eelkõige lühiajalised - ÜP elluviimisel, kus
naabrusesse lisandub elamualasid on võimalik taristu ühiskasutus; klientide
liikuvuskulud jäävad võrrelduna kesklinliku asukohaga püsivalt suuremaks

6b. Mahlamäe
(4 ja SPA)

arenduse kasutuselevõtuks on vajalik rajada olulises ulatuses uut taristut;
probleemid säästlikkusega on eelkõige lühiajalised - ÜP elluviimisel, kus
naabrusesse lisandub elamualasid on võimalik taristu ühiskasutus; klientide
liikuvuskulud jäävad võrrelduna kesklinliku asukohaga püsivalt suuremaks
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arenduse kasutuselevõtuks on vajalik rajada olulises ulatuses uut taristut, kuid
7a. TSK
suures osas võimalik on selle ühiskasutus tervisespordikeskuse teiste hoonete ja
metskonna (4 ja
rajatistega; klientide, eelkõige vallaelanike liikuvuskulud jäävad võrrelduna
SPA)
kesklinliku asukohaga püsivalt suuremaks
7b. TSK
metskonna (8)

arenduse kasutuselevõtuks on vajalik rajada olulises ulatuses uut taristut, kuid
suures osas võimalik on selle ühiskasutus tervisespordikeskuse teiste hoonete ja
rajatistega; klientide, eelkõige vallaelanike liikuvuskulud jäävad võrrelduna
kesklinliku asukohaga püsivalt suuremaks

8. TSK Tiiru

arenduse kasutuselevõtuks on vajalik rajada olulises ulatuses uut taristut, kuid
suures osas võimalik on selle ühiskasutus tervisespordikeskuse teiste hoonete ja
rajatistega; klientide, eelkõige vallaelanike liikuvuskulud jäävad võrrelduna
kesklinliku asukohaga püsivalt suuremaks

4.5.5 Keskkonnasõbralikkus

1. Verevi

KSH dokumendi alusel on keskkonnariskid maandatavad ning olulist mõju
elurikkusele ei ole; hoone ehitamiseks on vajalik osa teeäärse kõrghaljastuse
(männid) likvideerimine; hea arhitektuurse lahenduse korral tekivad hoone
(katus)terassidelt uued vaated; tänava äärde ehitatav hoone varjestab sealse
liikluse, väheneb müra ja visuaalne häiring; arenduse osa on uus sadeveelahendus,
misjärel vabanetakse olemasolevatest hädalahendustest

tulenevalt geoloogilistest tingimustest on ujula majanduslikest kaalutlustest
2a. Spordihoone lähtudes rajada olemasolevast hoonestust lõunasse - see tähendab, et vajalik on
(8)
vajalik on pargi tüüpi haljastust olulisel määral vähendada, kaob kooli ümbruse
looduslikkus, mikrokeskkond putukatele ja väikeloomadele;
tulenevalt geoloogilistest tingimustest on ujula majanduslikest kaalutlustest
2b.
lähtudes rajada olemasolevast hoonestust lõunasse - see tähendab, et vajalik on
Spordihoone (4) pargi tüüpi haljastust vähendada, väheneb kooli ümbruse looduslikkus,
mikrokeskkond putukatele ja väikeloomadele;
juhul kui investeerida täiendavalt on võimalik halbu geoloogilisi tingimusi
3. Spordihoone,
ehitustehniliselt kompenseerida - säilib kooli rohe- ja puhkeala, vähesel määral
Arbijärve (6)
tuleb likvideerida haljastust Arbi järve kaldaalal

4. Arbi, Pikk 12

krundi praegune elurikkus on madal ning krundi haljastamisel DP nõutud mahus ja
asjatundlikult, elurikkus pigem suureneb; hoonestult avanevad uued vaated
järvele, samas kui järve kallastelt vaated hoonete pigem vähendavad ruumilise
keskkonna looduslikku komponenti

5. Kesk 33

tegemist on kesklinnalise keskkonnaga, mis suures osas on rohu- ja asfaldiplats;
sõltuvalt DP ruumilisest lahendusest tuleb vähendada männisalu pindala - vajalik
on kompromiss kesklinlike tänavaäärsete hoonestusmahtude ning roheala vahel
(vajab välja arendamist avaliku nö taskupargina)
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6a. Mahlamäe
(8)

arenduse tulemusel likvideeritakse oluline osa kinnistu kõrghaljastust (kuid mitte
kõik), mida ÜPs kavandatud maakasutus igal juhul eeldab; positiivse mõjuga on
asjaolu, et arenduse kasutajad tuuakse rohelusse - tekib juurde rohelist aga sama
linnalist keskkonda; lahendada tuleb konflikt looduskaitsealuste taimede
kasvukohaga, mis jääb kasutatava kinnistu piiridesse

6b. Mahlamäe
(4 ja SPA)

arenduse tulemusel likvideeritakse oluline osa kinnistu kõrghaljastust (kuid mitte
kõik), mida ÜPs kavandatud maakasutus igal juhul eeldab; positiivse mõjuga on
asjaolu, et arenduse kasutajad tuuakse rohelusse - tekib juurde rohelist aga sama
linnalist keskkonda; lahendada tuleb konflikt looduskaitsealuste taimede
kasvukohaga, mis jääb kasutatava kinnistu piiridesse

ala keskkonnakoormus suureneb, eriti koosmõjus tervisespordikeskuse muude
arengutega; väheneb loodusliku maa pindala - metsamaa linna lähedal
7a. TSK
asendatakse hoonestusega, täiendavalt on vaja kõrghaljastust vähendada seoses
metskonna (4 ja
juurdepääsuteedega; positiivse mõjuga on asjaolu, et suurendatakse elanike
SPA)
kasutus- ja tegevuskeskkonna looduslähedust - inimesed tuuakse arendusega
metsa

7b. TSK
metskonna (8)

ala keskkonnakoormus suureneb, eriti koosmõjus tervisespordikeskuse muude
arengutega; väheneb loodusliku maa pindala - metsamaa linna lähedal
asendatakse hoonestusega, täiendavalt on vaja kõrghaljastust vähendada seoses
juurdepääsuteedega; positiivse mõjuga on asjaolu, et suurendatakse elanike
kasutus- ja tegevuskeskkonna looduslähedust - inimesed tuuakse arendusega
metsa

8. TSK Tiiru

ala keskkonnakoormus suureneb, eriti koosmõjus tervisespordikeskuse muude
arengutega; väheneb loodusliku maa pindala - metsamaa linna lähedal
asendatakse hoonestusega, täiendavalt on vaja kõrghaljastust vähendada seoses
juurdepääsuteedega; positiivse mõjuga on asjaolu, et suurendatakse elanike
kasutus- ja tegevuskeskkonna looduslähedust - inimesed tuuakse arendusega
metsa

4.5.6 Tervislikkus ja turvalisus

1. Verevi

arendus tugevdab ranna-ala aastaringset kasutust aktiivse vaba aja veetmise
asukohana

2a. Spordihoone arendus vähendab oluliselt kooli õueruumi, mis loob eelduse kooliõpilaste
(8)
turvaliseks ja tervislikuks vaba aja veetmiseks
2b.
arendus vähendab mõnevõrra kooli õueruumi, mis loob eelduse kooliõpilaste
Spordihoone (4) turvaliseks ja tervislikuks vaba aja veetmiseks
3. Spordihoone, arendus jätab kooli õueruumi puutumata
Arbijärve (6)
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4. Arbi, Pikk 12

mõju elukeskkonna tervislikkusele ja turvalisusele on vähene; arendusega luuakse
uued aktiivse vaba aja veetmise võimalused

5. Kesk 33

mõju elukeskkonna tervislikkusele ja turvalisusele on vähene; arendusega luuakse
uued aktiivse vaba aja veetmise võimalused

6a. Mahlamäe
(8)

arendusega luuakse uus aktiivse vaba aja veetmise koht (sh välialade
sportimisvõimalused), juhul kui elanikud kasutavad juurdepääsuks pigem jalgsi- või
kergliikumisvahenditega liikumist, siis panustab positiivselt tervislikkusesse

6b. Mahlamäe
(4 ja SPA)

arendusega luuakse uus aktiivse vaba aja veetmise koht (sh välialade
sportimisvõimalused), juhul kui elanikud kasutavad juurdepääsuks pigem jalgsi- või
kergliikumisvahenditega liikumist, siis panustab positiivselt tervislikkusesse

arendusega tugevdatakse tervisespordikeskuse kui aktiivse vaba aja veetmise koha
7a. TSK
atraktiivsust linna- ja vallaelanike jaoks - rohkem inimesi tuuakse aastaringselt
metskonna (4 ja puhke- ja spordiradade juurde; juhul kui elanikud kasutavad juurdepääsuks pigem
SPA)
jalgsi- või kergliikumisvahenditega liikumist (eelduseks kergliiklusteede välja
ehitamine), siis panustab positiivselt tervislikkusesse

7b. TSK
metskonna (8)

arendusega tugevdatakse tervisespordikeskuse kui aktiivse vaba aja veetmise koha
atraktiivsust linna- ja vallaelanike jaoks - rohkem inimesi tuuakse aastaringselt
puhke- ja spordiradade juurde; juhul kui elanikud kasutavad juurdepääsuks pigem
jalgsi- või kergliikumisvahenditega liikumist (eelduseks kergliiklusteede välja
ehitamine), siis panustab positiivselt tervislikkusesse

8. TSK Tiiru

arendusega tugevdatakse tervisespordikeskuse kui aktiivse vaba aja veetmise koha
atraktiivsust linna- ja vallaelanike jaoks - rohkem inimesi tuuakse aastaringselt
puhke- ja spordiradade juurde; juhul kui elanikud kasutavad juurdepääsuks pigem
jalgsi- või kergliikumisvahenditega liikumist (eelduseks kergliiklusteede välja
ehitamine), siis panustab positiivselt tervislikkusesse

4.5.7 Ühiskondlikku sidusust suurendav

1. Verevi

Arendust võimaldava DP kehtestamine on tekitanud olulise osa linna elanikkonna
väärtuspõhist vastuseisu ranna ala arendamisele kavandatud mahus ning ka
poliitilist vastasseisu - seega on arendus hetkeseisus ühiskondlikku sidusust
vähendav; arenduse enda multifunktsionaalsus ja suunatus erinevatele
kasutajarühmadele (vanusrühmad; valla elanikud ja külalised; valla
maapiirkondade elanikele põhjus linna külastamiseks) loob eeldused
ühiskondlikku sidususe suurenemiseks

2a. Spordihoone
(8)

Arendus on suunatud eelkõige kooli ja valla õpilastele, sh huvihariduses; asukoht
kesklinnas toetab võimalust, et teenuseid kasutavad ka muud linlased ja
vallaelanikud erinevatest earühmadest; konflikte ja vastuseisu võib tekitada
vajadus likvideerida koolitagune rohe- ja tegevusala ning vilistlaste poolt istutatud
puid
23

2b. Spordihoone
(4)

Arendus on suunatud eelkõige kooli ja valla õpilastele, sh huvihariduses; asukoht
kesklinnas toetab võimalust, et teenuseid kasutavad ka muud linlased ja
vallaelanikud erinevatest earühmadest; konflikte ja vastuseisu võib tekitada
vajadus kahjustada koolitagust rohe- ja tegevusala

3. Spordihoone,
Arbijärve (6)

Arendus täiendab ning suurendab kooli, spordi ja muu vallaelu ühendatust;
asukoht kesklinnas toetab võimalust, et teenuseid kasutavad ka muud linlased ja
vallaelanikud erinevatest earühmadest; konflikte ja vastuseisu võib tekitada see,
et arendusega tungitakse Arbi järve kaldaalale

4. Arbi, Pikk 12

Arenduse multifunktsionaalsus ja suunatus erinevatele kasutajarühmadele loob
eeldused ühiskondlikku sidususe suurenemiseks, kuid lõplikult sõltub see arenduse
äriplaanist - kuivõrd see on pigem puhketuristidele kujundatud arendus, kuivõrd
teretulnult tunnevad seal ennast valla elanikud (õpilased, eakad, jne); asend
kesklinnas suurendab arenduse kui suhtlemiskoha potentsiaali; arvestades DPs
lubatud hoonestuse mahtu ja kõrgust (kuni 7 korrust) ei ole välistatud Verevi
arendusele sarnase vastuseisu tekkimine

5. Kesk 33

Arenduse multifunktsionaalsus ja suunatus erinevatele kasutajarühmadele loob
eeldused ühiskondlikku sidususe suurenemiseks, kuid lõplikult sõltub see arenduse
äriplaanist - kuivõrd see on pigem puhketuristidele kujundatud arendus, kuivõrd
teretulnult tunnevad seal ennast valla elanikud (õpilased, eakad, jne); asend
kesklinnas suurendab arenduse kui suhtlemiskoha potentsiaali; asend kesktänava
ääres ning arendaja võimalik huvi suuremate mahtude järele võib põhjustada
elanike vastuseisu

asukoht kesklinnast ja elamualadest kaugemal ei toeta linnaruumi segakasutust vähemalt esialgu saab olema piiratud kasutusega alaga; samas, arendus toetab
6a. Mahlamäe (8)
Elva keskuse ja Peedu asumi seostatust mentaalsel kaardil; uus koht loob paremad
võimalused Elva ja Peedu elanike suhtluse tihenemiseks vaba aja veetmisel;

6b. Mahlamäe (4
ja SPA)

asukoht kesklinnast ja elamualadest kaugemal ei toeta linnaruumi segakasutust vähemalt esialgu saab olema piiratud kasutusega alaga; samas, arendus toetab
Elva keskuse ja Peedu asumi seostatust mentaalsel kaardil; uus koht loob paremad
võimalused Elva ja Peedu elanike suhtlus tihenemiseks vaba aja veetmisel; mõju
ühiskondlikule sidususele sõltub ka sellest, kuivõrd avalik on eraettevõttena
tegutsev SPA ja majutuskeskus kohalikele elanike, kuivõrd arenduses
kavandatakse äri- ja avalik kasutusvõimalusi

7a. TSK
metskonna (4 ja
SPA)

Kuivõrd arendus paikneb vähekasutatud piirkonnas, siis on see eeldatavalt
peaaegu konfliktivaba - eranditeks võivad osutuda looduskaitselised kaalutlused
ning kalmisturahu tähtsustamine ning neil põhinevad väärtuskonfliktid;
paiknemine linnakeskusest kaugemal ning keskendumine põhiliselt spordipuhkuse
funktsioonile vähendavad arenduse potentsiaali panustada linna ja valla
laiapõhjalisse kogukondlikku sidususse

7b. TSK
metskonna (8)

Kuivõrd arendus paikneb vähekasutatud piirkonnas, siis on see eeldatavalt
peaaegu konfliktivaba - eranditeks võivad osutuda looduskaitselised kaalutlused
ning kalmisturahu tähtsustamine ning neil põhinevad väärtuskonfliktid;
paiknemine linnakeskusest kaugemal ning keskendumine põhiliselt spordipuhkuse
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funktsioonile vähendavad arenduse potentsiaali panustada linna ja valla
laiapõhjalisse kogukondlikku sidususse

8. TSK Tiiru

Kuivõrd arendus paikneb vähekasutatud piirkonnas, siis on see eeldatavalt
peaaegu konfliktivaba - eranditeks võivad osutuda looduskaitselised kaalutlused
ning kalmisturahu tähtsustamine ning neil põhinevad väärtuskonfliktid;
paiknemine linnakeskusest kaugemal ning keskendumine põhiliselt spordipuhkuse
funktsioonile vähendavad arenduse potentsiaali panustada linna ja valla
laiapõhjalisse kogukondlikku sidususse

4.5.8 Panus kohaloomesse
arendusel on oluline kohataju muutev mõju, kusjuures selle sobivus kohalikku
konteksti on erinevalt tajutav - see võib tunduda senise harjumusliku ruumi
suhtes sissetungivana; samas võib hoonestuse varjestusefekt tänavaliikluse
1. Verevi
suhtes suurendada kaitstuse ja hubasuse tunnet rannaalal ja terassidel (vaated,
väli- ja sisekohvikud); muutub ka Tartu mnt tänavaruum - linlikumaks ja
elavamaks (ujula fassaadiaknad)
2a. Spordihoone arendusega hävitatakse kooli tagune vaiksem pargi-laadne koht, vaikne nurk
(8)
hävib; ümber tegemist vajab kõnniteede võrgustik
2b. Spordihoone arendusega kahjustatakse kooli tagust vaiksemat pargi-laadset kohta; ümber
(4)
tegemist vajab kõnniteede võrgustik
3. Spordihoone,
arendusega väärtustatakse vaateid Arbi järvele; Arbi järveala muutub linlikumaks
Arbijärve (6)
(mis osade inimeste kohataju kvaliteeti tõstab, ja teiste oma vähendab)
loodaval kohal on Elva kontekstis oma mahtudest tulenevalt paratamatult
iseäralikud tunnused, mis mõjutavad Arbi rannaala ja selle siirdevööndi kohataju
oluliselt; millises osakaalus on need kellele muudatus meeldib ja kellele ei meeldi,
4. Arbi, Pikk 12
selgub siis, kui arenduse elluviimiseks on tekkinud konkreetsem plaan; 7 korrust
Elva kesklinnas muudab igal juhul ruumitaju; tavapärasest kõrgemad hooned
omavad tugevaimat mõju kohatajule Pikal tänaval
tugevdab linna peatänavat kui väikelinlikku kohta üks "tühi hammas"
tänavafrondis saab täidetud; oluline on arenduse mastaabi sobivus väikelinna
5. Kesk 33
miljöösse; loob eeldused kesktänava (m)elu ja Arbi ranna-ala seoste
tugevnemiseks (sh juba tehtud investeeringute toel)
arendus loob uue koha hoone ja selle vahetu ümbruse kujul; see loob eelduse
6a. Mahlamäe (8) linliku ruumi laienemiseks Elvas ning artikuleerib kesklinna ja Peedu vahelist
asularuumi
arendus loob uue koha hoone ja selle vahetu ümbruse kujul; see loob eelduse
6b. Mahlamäe (4 linliku ruumi laienemiseks Elvas ning artikuleerib kesklinna ja Peedu vahelist
ja SPA)
asularuumi
7a. TSK
metskonna (4 ja
SPA)
7b. TSK
metskonna (8)

panustab tervispordikeskuse ümbrusse välja kujunemiseks väärtuslikuks
metsapargis asuvaks kompleksiks, mis toob inimesi terviseradadele ja loodusesse;
luuakse uus kaasaegne ja elav looduslähedane koht või isegi tõmbekeskus Elva
linna sisulise osana
panustab tervispordikeskuse ümbrusse välja kujunemiseks väärtuslikuks
metsapargis asuvaks kompleksiks, mis toob inimesi terviseradadele ja loodusesse;
luuakse uus kaasaegne ja elav looduslähedane koht või isegi tõmbekeskus Elva
linna sisulise osana
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8. TSK Tiiru

panustab tervispordikeskuse ümbrusse välja kujunemiseks väärtuslikuks
metsapargis asuvaks kompleksiks, mis toob inimesi terviseradadele ja loodusesse;
luuakse uus kaasaegne ja elav looduslähedane koht või isegi tõmbekeskus Elva
linna sisulise osana

4.5.9 Kultuuripärandi väärtustatus ja kasutatus

1. Verevi

arvestab kaugemat ajalist konteksti, kus rannahoone on olnud oluliseks
dominandiks rannas (sarnases mahus DP kavandatuga), kuid harjumatu praegusele
põlvkonnale; arendus täiendab järve ja ranna kui pärandväärtuste rakendatust;
terasside abil on võimalik luua uusi vaateid järvele

2a. Spordihoone
(8)

asukoht nõuab loodusliku pärandmaastiku (ojaäärne salu) rikkumist; vajalik on
vilistlaste tammede ja kaskede eemaldamine, millega hävitakse lähimineviku
pärandit

2b. Spordihoone
(4)

asukoht nõuab loodusliku pärandmaastiku (ojaäärne salu) kahjustamist; vajalik
võib olla vähemalt osa vilistlaste tammede ja kaskede eemaldamine, millega
hävitakse lähimineviku pärandit

3. Spordihoone,
Arbijärve (6)

asukoht on kultuuripärandi suhtes neutraalne

4. Arbi, Pikk 12

arendus arvestab lähiajaloolise kontekstiga (suur hoonemaht, kuid lõpuni
ehitatud), kuid sekkub erandina jõuliselt Elva kesklinna madalhoonestusse;
arendus loob häid vaateid Arbi järvele ja selle kaldaaladele

5. Kesk 33

sõltub arhitektuursest lahendusest - vajalik on fassaadiosas sobituda Kesk tänava
väikelinlikku mastaapi (2-3 korrust); sellisena toetaks Kesk tänava hoonestuse
terviklikkust

asukohal on minimaalselt pärandiväärtust - kui üldse mõju on, siis tuleviku jaoks
6a. Mahlamäe (8) pärandiväärtuse loomisel ning selles, et arenduse elluviimine ei nõua
pärandväärtuste kahjustamist
6b. Mahlamäe (4
ja SPA)

asukohal on minimaalselt pärandiväärtust - kui üldse mõju on, siis tuleviku jaoks
pärandiväärtuse loomisel ning selles, et arenduse elluviimine ei nõua
pärandväärtuste kahjustamist

7a. TSK
metskonna (4 ja
SPA)

arendus arvestab asukoha ajaloolist seotus spordikeskusena, täiendades seda;
uued kasutaja tuuakse piirkonna sportimis- ja puhkeradade juurde

7b. TSK
metskonna (8)

arendus arvestab asukoha ajaloolist seotus spordikeskusena, täiendades seda;
uued kasutaja tuuakse piirkonna sportimis- ja puhkeradade juurde

8. TSK Tiiru

arendus arvestab asukoha ajaloolist seotust spordikeskusena, täiendades seda;
uued kasutaja tuuakse piirkonna sportimis- ja puhkeradade juurde
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4.5.10 Esteetiline kvaliteet

1. Verevi

DPs kehtestatud nõue – arhitektuurikonkursi läbiviimine

2a. Spordihoone
(8)

tagada kooskõla olemasoleva kompleksiga kasutades varasemat arhitektuurset
lahendust

2b. Spordihoone
(4)

tagada kooskõla olemasoleva kompleksiga kasutades varasemat arhitektuurset
lahendust

3. Spordihoone,
Arbijärve (6)

tagada sobitumine Arbi järve kaldaala miljööga, looduslähedased lahendused,
avatus järveäärsetele liikumisradadele

4. Arbi, Pikk 12

kehtiva DP alusel ei ole avaliku arhitektuurikonkursi nõuet, vaid üksnes 3 eskiisi
nõue - sellega seonduvad riskid arhitektuurse kvaliteedi osas

5. Kesk 33

vaja kehtestada DPs

6a. Mahlamäe (8) vaja kehtestada DPs
6b. Mahlamäe (4
ja SPA)

vaja kehtestada DPs

7a. TSK
metskonna (4 ja
SPA)

vaja kehtestada DPs

7b. TSK
metskonna (8)

vaja kehtestada DPs

8. TSK Tiiru

vastavalt kehtivale DP'le on vaja tagada arhitektuurse lahenduse kooskõla
hoonete vahel - kuivõrd põhihoone arhitektuurikonkurss on läbi viidud, siis tuleb
tagada kooskõla selle tulemusega

4.5.11 Koondhinnang asukohtade ja võimalike arenduste panusest kvaliteetse ruumi loomisel
Tuginedes eeldatavate mõjude kirjeldusele ning nende kirjelduste kooskõlale kvaliteetse ruumi
põhimõtte definitsiooniga on võimalik tulemuste koondamiseks anda ka skalaarseid hinnanguid
mõjude laadi osas. Alljärgnevalt on selleks rakendatud hindamisülesannete lahendamisel üldlevinud 5pallist pseudo-intervallskaalat:
5 - oluline positiivne mõju (kirjeldatud mõju on täiel määral kooskõlas põhimõtte definitsiooniga);
4 - vähene positiivne mõju (kirjeldatud mõju on osaliselt kooskõlas põhimõtte definitsiooniga või siis
on kirjeldatud mõju olulisel määral kooskõlas põhimõtte definitsiooniga, kuid võib esineda
aspekte, mille mõju on negatiivne või mitmesuunaline);
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3 – oluline mõju puudub või tasakaalustavad esinevad vastassuunalised mõjud teineteist;
2 – vähene negatiivne mõju (kirjeldatud mõju on vähesel määral vastuolus põhimõtte definitsiooniga
või siis esineb mõjuaspekte, millel on oluline negatiivne mõju, kuid esineb ka positiivseid
mõjusid);
1 - oluline negatiivne mõju (kirjeldatud mõju on täiel määral vastuolus põhimõtte definitsiooniga).

Hindamistulemuste tõlgendamisel on oluline silmas pidada, et lisaks ülal esitatud eeldatavate mõjude
ja definitsioonide kirjelduste „objektiivsele“ kooskõla määrale, sõltuvad hindamistulemused ka
analüüsi autorite erialaselt kujundatud väärtustest ja õpitud maitsest.

1. Verevi

2a.
Spordihoone
(8)

2b.
Spordihoone
(4)

3.
Spordihoone
Arbijärve(6)

4. Arbi,
Pikk 12

5. Kesk
33

6a.
Mahlamäe (8)

6b.
Mahlamäe (4
ja SPA)

7a. TSK
metskonna (4
ja SPA)

7b. TSK
metskonna
(8)

8. TSK
Tiiru

3,44

2,33

2,22

3,33

3,56

3,44

2,44
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5

3

2

3

5

4

2

3

4

3

3

Sobivus erinevatele
kasutajarühmadele

5

3

2

3

4

4

2

2

2

2

2
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3

3

2

3

3

4

3

2

1

2

3
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4

4

4

4

4

4

2

2

3

3

3
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3

2

3

4

5

4

2

2

2

2

2

Tervislikkus ja
turvalisus

3

2

2

4

2

2

4

4

5

5

5

Ühiskondlikku
sidusust suurendav

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

Panus kohaloomesse

3

1

1

3

4

3

2

2

3

3

3

Kultuuripärandi
väärtustatus

3

1

2

3

2

3

2

2

4

4

4

Kokkuvõttes saab asukohtade ja ruumiprogrammide panust valla ruumikvaliteedile võrdlevas vaates
hinnata järgnevalt:
•

Kvaliteetsesse ruumi panustavad enim asukohad kesklinnas (Pikk12, Kesk, 33, Verevi rannaala, Tartu mnt 3 spordihoonest põhjas Arbi järvele avanevalt). See on kooskõlas tänapäevase
arusaamaga linnakeskkonnast, millest lähtuvad nii kehtiv linna üldplaneering kui ka valla
koostatava üldplaneeringu eskiis – tihendada asustust, suurendada teenuste kättesaadavust,
uuendada asularuumi (vt. 4.9).
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•

•

Keskmise panuse kvaliteetsesse ruumi suudaksid anda asukohad tervisespordikeskuse
lähedal, kus koosmõjus tervisespordikeskuse muude arendustega luuakse uus kaasaegne
looduslähedane ruum või koht.
Kõige vähem panustaksid arendused linnaruumi kvaliteeti kooli õuealalal (Tartu mnt 3) ja
Mahlamäel. Seejuures lähtub hinnang Mahlamäele hetke ja keskpikast ajahorisondist, kus
ujula arendus jääks üksikarenduseks keset tühjust linnaruumi mõttes. Pikemas vaates on
Mahlamäe piirkonnal tervikuna oluline potentsiaal Elva linna tiheduse ja sidususe
suurendamisel.

4.6 Asukohale kehtivad nõuded ja piirangud
Asukoha kasutus ujula ja sellega kaasneva arenduse hoonete ehitamiseks peab olema kooskõlas
üldplaneeringu maa-kasutuse juhtotstarbe ning kehtivas detailplaneeringus antud ehitusõigusega,
samuti maa-kasutuse sihtotstarbega katastris. Kehtiva detailplaneeringu puudumisel on see arvestades arenduse olulisust ja analüüsitavaid asukohti - vaja igal juhul koostada ja kehtestada.
Enamus analüüsitavaid asukohti on kavandatava maakasutuse mõttes kooskõlas kehtiva
üldplaneeringuga, paiknedes ühiskondliku juhtotstarbega maal või siis segafunktsiooniga maal. Üksnes
tervisespordikeskuse lähedasel Elva metskond 87 üldmaa juhtotstarbega kinnistul oleks vajalik
üldplaneeringu muutmine. Arvestades seda, et toimumas on Elva valla üldplaneeringu koostamise
protsess, on otstarbekas arendust toetav juhtotstarve asukoha maa-alale määrata protsessi käigus,
mitte vajaduse tekkimisel algatada ÜPd muutev DP.
Kehtivad arendusi võimaldavad detailplaneeringud on Verevi ranna-ala (kehtestatud 2021) ja Pikk 12
(kehtestatud 2017). Verevi ranna-ala DP on seejuures põhjustanud avaliku poleemika, petitsiooni ja
allkirjade kogumise ning 2021. aasta mais algatati volikogu liikmete poolt ka selle kehtetuks
tunnistamise protsess, mis aga volikogus 13:15 häältega toetust ei leidnud. Mõlema DP raames on
lahendatud ka veekogu ehituskeeluvööndi piirang kavandatud ehitustegevusele. Tartu mnt 3 kooli ja
spordihoone kinnistule on kehtestatud DP, kuid peale spordihoone ehitust on seal alles 361 m2
ehitisealust pinda ning ujula-arenduse võimaldamiseks on vaja algatada uue DP koostamine. Selle
raames tuleb lahendada suurema ujula korral (8 rada või 6 rada) ehituskeeluvööndi piiranguala
vähendamine – vastavalt Arbi oja ehituskeeluvööndi või Arbi järve ehituskeeluvööndi osas. Tiiru
kinnistu osas tuleb samuti algatada uus DP, kuivõrd olemasolevaga on antud ujula ehituseks
ebapiisavas ulatuses ehitusõigust.
Detailplaneeringu menetlemine algatamisest kuni kehtestamiseni võtab aega kuni 1 aasta, mis võib
sõltuvalt asjaoludest pikeneda mitme aasta võrra. Eeldatavalt on keerulisem RMK halduses riigimaal
paikneva Elva metskond 87 kinnistu osa kohta detailplaneeringu koostamine, kus eelnevalt on vajalik
teostada kruntimine riigimaal - halvemal juhul võib protsess võtta isegi 3-4 aastat aega. Kesk 33
keerulisem multi-funktsionaalne ruumiprogramm keskses asukohas ning sellest tulenevad kõrgemad
arhitektuursed nõuded tähendavad, et ka siin tuleb arvestada vähemalt 2 aastase menetlusperioodiga.
Mitmed analüüsitavad asukohad paiknevad looduskaitsealal või selle läheduses. Verevi ranna-ala on
asub tervikuna looduskaitsealal, Pikk 12 kinnistu osaliselt (Elva-Peedu metsapargis), kuid mõlemal
juhul DP kohasel ehitusalal ehitamiseks piiranguid ei ole. Tiiru kinnistu paikneb Elva maastikukaitsealal
ning uue DP koostamisel on vajalik teha koostööd Keskkonnaametiga vajalik nende luba Tartu mnt 3
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kinnistul kooli ja spordihoonest lõunasse ehitamisel ei ulatu looduskaitseala ehitusalani, kuid vajalik on
KSH eelhindamine. Juhul kui ehitatakse põhjasuunas, siis ehitusala tõenäoliselt ulatub Arbijärve
kinnistule kuni looduskaitseala piirini. Mahlamäe Põhja-Kullese kinnistul asub vääriselupaik ja
kaitsealuse liigi kasvukoht ning ehitustegevuseks on vajalik valitseja - Keskkonnaameti - nõusolek.
Ehitusgeoloogilisi uuringuid on tarvis teha Pikk 12, Spordihoone kinnistul (tehtud on üksnes varasemalt
kavandatud hoonestusala ulatuses), Mahlamäel ning tervisespordikeskuse lähedal. Tervispordikeskuse
lähedal piisab eeldatavalt üksikutest puuraukudest. Kõige olulisem on teema kooli ja spordihoone
kinnistul Arbi järve suunas jääval asukohal, kus varasemate uuringute põhjal võib eeldada keerulisi
geoloogilisi olusid, mis suurendavad vajalike uuringute mahtu ja veelgi olulisemana edasist ehitushinda
– hinnanguliselt vähemalt 400 tuhande euro ulatuses lisakulude näol.
Mitteõiguslikku laadi piiranguid võib põhjustada vajadus arenduse hoone ehitamisel likvideerida
asukohas olemasolevaid väärtusi. Tartu mnt 3 kinnistul spordihoonest lõunasse ehitades on vaja
likvideerida sinna varasemate aastate jooksul kooli vilistlaste poolt istutatud tammed ja kased, hiljuti
kaasava eelarve rahastuse raames rajatud seikluspark. Oluliselt saab kahjustatud kogu kooliõu. Verevi
ranna-ala asukohas on vajalik likvideerida 3 amortiseerunud hoonet ning u 20 puud (valdavalt männid),
u. 220 m2 ulatuses väheneb ka loodusliku ranna-ala pindala juhul kui terrassi ei ehitata (5% ranna
liivaalast) ning u 700 m2 juhul kui terrass ehitatakse (16% ranna liivaalast) (vt varasemate
rannahoonete paiknemise ja liivaala hõlmatuse kohta Saar, 2021)
Pikk 12 kinnistul on vaja välja kaevata varasema pooleli jäänud hoone vundament, kuid tegemist ei ole
väärtusega vaid lisakuluga arendajale. Kesk 33 krundil on ohus vähemalt osa männisalust, kuid puude
likvideerimise täpsem vajadus sõltub DP lahendusest. Mahlamäe Põhja-Kullese kinnistul asub
kaitsealuse liigi kasvukoht, mida arenduse elluviimisel ei ole võimalik säilitada. Taimi endid võib olla
võimalik teisaldada ja luua sedasi läheduses uus liigi kasvukoht.
Elva metskond 87 krundil kasvab Elva metskonna mets, mis on osaliselt (kujundades sellest
pargilaadset keskkonda) või tervikuna tarvis raadata. Tiiru kinnistul on kooskõlas DPga lubatud
likvideerida olemasolevad kämpinguhooned ning vähesel määral kõrghaljastust. Ehitusala
suurendamisel likvideeritavate puude arv kasvab, kuid säilib ümbritsev metsalise iseloomuga
keskkond.
Tervisespordikeskuse lähedastel asukohtadel sõltub arenduse mõistlik ajakava tervisespordikeskuse
välja arendamise ajagraafikust. Hetketeadmise põhjal ei ole riigil keskuse rekonstrueerimiseks kavas
eelarvelisi vahendeid enne 2025. aastat eraldada.
Kokkuvõtlikult jaotuvad asukohad ja arendused seoses piirangute, nõuete ja muude arenduse ajakava
mõjutavate teguritega järgmistesse rühmadesse:
•

•

•

Väheste piirangutega, kiiresti elluviidavad arendused on kehtiva DPga kinnistutel, mis lubavad
ehitada analüüsitava ruumiprogrammi mahus - sellisteks asukohtadeks on Verevi ranna-ala ja
Arbi järve äärne Pikk 12 kinnistu (muude asjaolude sobivusel alates 2021);
Keskmise elluviimise kiirusega arendused, kus vajalik on uue DP koostamine ja kehtestamine
valla maale – Tartu mnt 3 asukohad, Mahlamäe Põhja-Kullese kinnistu, või siis kesklinna
kasutuseta maale, kus naabreid vähem – Kesk 33 (muude asjaolude sobivusel alates 2023);
Aeglaselt elluviidavad arendused – tervisespordikeskuse lähedased asukohad, kus on vaja
kehtestada uued DPd ning sünkroniseerida tegevus tervisespordikeskuse rekonstrueerimise
ajakavaga (muude asjaolude sobivusel alates 2025);
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Kesk 33 kinnistu puhul on väga raske prognoosida DP menetlemise protsessi kulgu. Tegemist on kas
kiiresti või keskmise kiirusega elluviidava arendusega. Asukohti, kus ujula-arendust nõuetest ja
piirangutest tulenevalt rajada ei saa, analüüsitavate seas ei ole.

4.7 Asukohast ja kinnistu omandisuhetest tulenevad eeldused investeerimiseks ja
majandamiseks
Asukohtadena analüüsitavate kinnistute maa omanikuks on nii vald (Verevi ranna-ala, Tartu mnt 3,
Põhja-Kullese), riik (Elva metskond 87), kui ka eraomanikud (Pikk 12, Kesk 33). Tiiru kinnistu kuulub riigi
poolt asutatud sihtasutusele. Kuivõrd on ilmne, et riik ei hakka Elva valda oma maatulundusmaale
ujulat ehitama, siis on Elva metskond 87 kinnistu käsitlemisel võimaliku ujula-arenduse asukohana
praktiliseks eeltingimuseks riigimaa müük. Riigimaa tasuta otsustuskorras munitsipaliseerimine
kavandatud kasutusteks on õnnestunud erandjuhtudel, mistõttu on realistlikum lahendus see, et riik
paneb maatüki enampakkumisega müüki ning arendaja – eraettevõte või vald - ostab selle oksjonilt.
Maa omandist ei tulene otseselt see, kes peaks ujula-arenduse välja ehitama ja seda majandama.
Omandi ja arenduse laadi (teenuste, ruumiprogrammi sisu) kombinatsioon annab siiski teatud suuna
sobivaima ärimudeli valimiseks. Kui arenduse tulemusena hakatakse osutama valdavalt avaliku huvi
teenuseid ning asukoha kinnistu on munitsipaalomandis, siis on mõistlik eeldada, et ujula peaks välja
ehitama vald. Samas, vald võib teenuste osutamise ikkagi privatiseerida - korraldada operaatori
leidmiseks konkursi. Eraomandis maal ja enam ärilise suunitlusega arenduses (mille üheks osaks jääb
küll ka avalik ujulateenus) on loogiline, et investeeringu teeb ja arendust majandab eraomanik.
Järgnevalt kirjeldame üldisi võimalikke ärimudeleid ujula ehitamiseks iseseisvana või laiema arenduse
osana, investeeringute rahastamiseks ja ujula-teenuse ostmiseks. Kirjeldame piiravaid tingimusi ja
soosivaid tegureid erinevate variantide eelistamiseks. Tulemused on esitatud alapeatüki kokkuvõtvas
tabelis. Ärimudeli valik on oluline seoses ujula ehituse ja kasutusse võtmise võimaliku ajakavaga.
Munitsipaalarenduse korral on esmaseks piiravaks tingimuseks investeeringuteks vajalike vahendite
olemasolu eelarvestrateegia mõistes, kuid ka teiste ärimudelite korral on arendusega edasi mineku
eeltingimuseks kooskõla valla eelarvestrateegiaga – vahendite olemasolu kaanevate kulude katmiseks
(vt. 4.8)

4.7.1 Investeeringute teostamise ärimudeli õiguslik vorm

Vald teeb investeeringu ujula ehitamiseks
Olulised etapid:
1. Eelprojekt investeeringu mahu hindamiseks.
2. Volikogu otsus muudatuste tegemiseks valla eelarvestrateegias, arengukavas ja
investeeringute kavas selliselt, et kavandatud on rahaline ressurss keskuse ehitamiseks ja
ülalpidamiseks, arvestades valla laenukoormust ja netovõlakoormuse piirmäära.
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3. Vajadusel ja võimalusel laenulepingu sõlmimine finantsasutusega investeeringu
rahastamiseks.
4. Elva Vallavalitsuse poolt korraldatud riigihange keskuse projekteerimiseks ja ehitamiseks.
Võimalikud teenuse osutamise vormid:
1. valla majandustegevus
2. riigihange teenuste kontsessiooni lepingu sõlmimiseks operaatoriga.
Lähiaja kasutuspraktika: Suure- Jaani tervisemaja Põhja-Sakala vallas
Rakendatav: Tartu mnt. 3; Verevi järve rannaala; Mahlamäe (Põhja-Kullese)
Mõju vallaeelarvele: ehituse maksumus tasutakse täiel määral ja koheselt vallaeelarve investeeringute
realt

Vald teeb investeeringu ujula ehitamiseks läbi valla sihtasutuse (SA Elva Kultuur ja Sport) Tartu mnt 3
kinnistul
Olulised etapid:
1. Volikogu otsus vallavara koormamiseks hoonestusõigusega valla sihtasutuse kasuks ning
hoonestusõiguse oluliste tingimuste määramiseks (nt kasutusotstarbed, osade ruumide tasuta
kasutamise õigus avalike ülesannete täitmiseks).
2. Eelprojekt investeeringu mahu hindamiseks.
3. Volikogu otsus muudatuste tegemiseks valla eelarvestrateegias, arengukavas ja
investeeringute kavas selliselt, et kavandatud on rahaline ressurss keskuse ehitamiseks ja
ülalpidamiseks, arvestades valla laenukoormust ja netovõlakoormuse piirmäära.
4. Vajadusel ja võimalusel laenulepingu sõlmimine finantsasutusega investeeringu
rahastamiseks.
5. Volikogu otsusega hoonestusõiguse ala suurendamine.
6. Hoonestusõiguse seadmiseks notariaalse lepingu sõlmimine vallavalitsuse ja sihtasutuse vahel.
7. SA Elva Kultuur ja Sport poolt korraldatud riigihange keskuse projekteerimiseks ja ehitamiseks.
Võimalikud teenuse osutamise vormid:
1. valla SA majandustegevus
2. riigihange teenuste kontsessiooni lepingu sõlmimiseks operaatoriga.

Lähiaja kasutuspraktika: Tõrva valla ettevõtte Tõrva Veejõud OÜ poolt ehitatud ujula
Rakendatav: Tartu mnt. 3; Verevi järve rannaala; Mahlamäe (Põhja-Kullese)
Mõju vallaeelarvele: ehituse maksumus tasutakse täiel määral ja koheselt sihtasutusele antava
toetusena investeerimistegevuseks
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Vald hangib ujula ehitamise ehitustööde kontsessiooni lepinguga valla maal
Ehitustööde kontsessioonileping on hankeleping, mille puhul tasu ehitustööde tegemise eest seisneb
kas ainult õiguses ehitist ekspluateerida või selles õiguses koos rahalise maksega ja nõudluse või
pakkumisega seotud äririsk läheb üle kontsessionäärile. Kontsessioonimenetluses võib Hankija pidada
läbirääkimisi, välja arvatud pakkumuste hindamise kriteeriumide ja tingimuste miinimumtaseme üle.
Ehitustööde kontsessiooni tulemusel sõlmitakse hankeleping, mis tuleb siduda hoonestusõiguse
lepinguga. Tavaliselt on seatud hoonestusõigus kontsessionääri kasuks, et ta ehitab valla maale hoone,
sest seda on vaja talle hoone ehitamiseks pangast laenu võtmisel. Hoonestusõiguse võib seada ainult
kindlaks tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui 99 aastaks. Hoonestusõiguse pikkuseks harilikult ehitise
eluiga, praktikas on kõige levinum 50 aastase perioodiga leping). Peab olema tingimus, et kui lõpeb
hankeleping, siis on vallal õigus ühepoolselt hoonestusõigus lõpetada ja hoone langeb vallale tagasi
kontsessionäärile/hoonestajale tasu selle eest maksmata. Sellisel juhul on hoonestusõigus seotud
konkreetse tegevusega ja teenuse osutamisega ja kui seda funktsiooni hoones enam ei täideta (ujula),
lõpeb ka hoonestusõigus. Kontsessiooni hankedokumentides saab väga põhjalikult kogu protsessi ära
reguleerida.
Olulised etapid:
1. Volikogu otsus vallavara koormamiseks hoonestusõigusega erainvestori kasuks ning
hoonestusõiguse oluliste tingimuste määramiseks (nt kasutusotstarbed, osade ruumide tasuta
kasutamise õigus avalike ülesannete täitmiseks).
2. Volikogu otsus, et vallavalitsus võib korraldada ujula ehitustööde kontsessioonihanke. Selleks,
et volikogu saaks otsustada, valmistab vallavalitsus eelnevalt ette hankedokumendid.
Hankedokumendid võib läbi vaadata ja arvamuse anda volikogu vastav komisjon, kuid
hankedokumente ei pea kinnitama volikogu. Ta võib anda üldise nõusoleku hanke
läbiviimiseks.
3. Elva Vallavalitsuse poolt korraldatud ehitustööde kontsessioonilepingu riigihange ujulaarenduse projekteerimiseks ja ehitamiseks.
4. Hoonestusõiguse seadmine vallavalitsuse poolt enampakkumise korras, otsustuskorras (nt kui
on olemas konkreetne investor) või muul viisil (nt kuulutatakse välja hoonestusõiguse
konkurss):
- Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras tähendab, et võitjaks valitakse
kõrgeima hoonestusõiguse tasu pakkuja.
- Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras tähendab, et volikogu komisjonides on eeltöö
tehtud, investor on ennast ja oma plaane tutvustanud ja tingimused on üldjoontes kokku
lepitud;
- Hoonestusõiguse konkursi korral, seab konkursi tingimused volikogu. Võitja valitakse
konkursi tingimustes sätestatud kriteeriumite alusel.
5. Kui hange on läbi viidud, siis selgub, kui palju vallal selle kontsessiooniga kohustusi kaasneb.
Kui need ei ole vallale vastuvõetavad, siis saab hankemenetluse lõpetada ja sellisel juhul
hankelepingut ei sõlmita ja hoonestusõigust ei seata. Volikogu ainupädevuses on nii
pikaajaliste kohustuste võtmine kui ka hoonestusõiguse seadmine. Seega need otsused teeb
volikogu.
6. Volikogu otsus muudatuste tegemiseks valla eelarvestrateegias, arengukavas ja
investeeringute kavas selliselt, et kavandatud on rahaline ressurss kontsessioonitasu
maksmiseks (juhul kui seda kavandatakse maksta), arvestades valla laenukoormust ja
netovõlakoormuse piirmäära.
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7. Vajadusel ja võimalusel laenulepingu sõlmimine finantsasutusega investeeringu
rahastamiseks.
8. Hoonestusõiguse notariaalse lepingu sõlmimine hoonestajaga.
9. Kontsessioonilepingu sõlmimine ehitajaga, kes soovib ehitatud keskust ekspluateerida –
lepingus määratakse ekspluateerimisperioodi pikkus, tasu suurus.
10. Hoonestaja ehitab keskuse välja hoonestusõigusel lepingus määratud tähtajaks (üldjuhul
hiljemalt 3 aastat alates lepingu sõlmimisest).

Praktikas vajalikud kaasetapid:
1. Kontsessiooni eellepingu sõlmimine hanke tulemusel eraettevõtte ja vallavalitsuse vahel
Võimalikud teenuse osutamise vormid:
1. Ehitav ettevõte osutab ise teenuseid.
2. Ehitav ettevõte sõlmib operaatorlepingu teise eraettevõttega.
Lähiaja kasutuspraktika: Tabasalu tennisekeskus (edukas), Haabneeme ranna teenindushoone
ehitustööde kontsessioon (ebaõnnestus)
Rakendatav: Verevi järve rannaala; Mahlamäe (Põhja-Kullese); Elva metskonna 87 (juhul kui vald ostaks
riigilt osa sellest kinnistust)
Ei ole rakendatav: Tartu mnt. 3, sest ühele kinnistule ei ole võimalik seada mitut hoonestusõigust (Tartu
mnt 3 kinnistule on seatud hoonestusõigus SA Elva Kultuur ja Sport kasuks)
Mõju vallaeelarvele: hanke tulemusel selguv ehitustööde ühekordne või aastate peale jaotatud
kontsessioonitasu (võib olla ka 0 eurot) kogu perioodi peale. Tabasalu tennisekeskuse näitel – 40%
hindamistulemustest on tasu suurus; iga-aastased tulud hoonestusõiguse tasust (võivad olla ka 0
eurot, kuid mitte negatiivsed). Arvestama peab, et kontsessioonitasude kogumaht läheb arvesse valla
laenukoormuse arvestamisel.
Harku Vallavalitsuse hange nr 188855 „Tabasalu hoolekandekeskuse ehitamine ehitustööde
kontsessiooni andmise korras“. Vald viis läbi hankemenetluse ja tulemuseks oli, et vald pidi ehitajale
maksma ühekordse tasu 500000 eurot ja ehitaja sai õiguse osutada selles hoolekandeteenust. Vald sai
lisaks võimaluse eelisjärjekorras hoolduskohti saada ja mingi soodustuse protsendi ka kohatasust. Vald
seadis omalt poolt tasuta hoonestusõiguse 40 aastaks.

Sihtasutus hangib ujula ehitamise ehitustööde kontsessiooni lepinguga enda omandis olevale eramaal
hoonestusõiguse alusel
Kehtib eelmises punktis kirjeldatu, kuid hoonestusõiguse seadja ja kontsessioonilepingu sõlmija on
kinnistu omanik SA Tehvandi Spordikeskus
Rakendatav: Tiiru kinnistu, Elva metskonna 87 (juhul kui SA ostaks riigilt osa sellest kinnistust)
Mõju vallaeelarvele: puudub (kui mitte arvestada võimalikku teenuste kontsessioonilepingut, vt allpool
4.7.2.)
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Eraettevõtja teeb investeeringu ujula ehitamiseks endale kuuluval eramaal
Olulised etapid:
1. Eraettevõtja äriplaan
2. Ehituslepingu sõlmimine ehitajaga
Praktikas vajalik eeletapp:
1. Valla poolt korraldatav teenuste ostu kontsessiooni hange
2. Kontsessiooni eellepingu sõlmimine hanke tulemusel eraettevõtte ja vallavalitsuse vahel
Võimalikud teenuse osutamise vormid:
1. Erainvestor osutab ise teenuseid.
2. Erainvestor sõlmib operaatorlepingu teise eraettevõttega.
Lähiaja kasutuspraktika: Paide ujula (rakendus edukalt), Põltsamaa ujula (ebaõnnestus)
Rakendatav: Pikk 12; Kesk 33; Elva metskonna 87 (juhul kui erainvestor ostaks riigilt osa sellest
kinnistust)
Mõju vallaeelarvele: puudub (kui mitte arvestada võimalikku teenuste kontsessioonilepingut, vt allpool
4.7.2.)

4.7.2 Majandamise ärimudeli õiguslik vorm

Teenuse osutamine vallaasutuse (või valla sihtasutuse) majandustegevuse osana
Olulised tegevused:
1. Teenuse majandustegevuse kavandamine, teenuse kulude ja tulude kavandamine
vallaeelarves ja eelarvestrateegias
2. Teenuste osutamine
3. Investeerimine hoonesse vastavalt amortisatsioonile.
Lähiaja kasutuspraktika: Suure-Jaani tervisekoda, Kuremaa ujula
Rakendatav: Tartu maantee 3, Mahlamäe, Elva metskond 87 (teenus SA Elva Kultuur ja Sport või kooli
majandustegevuse osana)
Mõju (konsolideeritud) vallaeelarvele: iga-aastased põhitegevuse kulud ja tulud, amortisatsioonikulud,
amortisatsiooni katvad investeeringud põhivarasse
Märkus: Suure-Jaani tervisekoja ja Kuremaa ujula puhul on iga-aastane tegevuskulude ja -tulude vahe
u. 200 tuhat eurot (vt. 4.8)
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Teenuste ost eraettevõttelt teenuste kontsessiooni lepinguga
Olulised tegevused:
1. Volikogu otsus volitada vallavalitsust algatama ja korraldama riigihanget eesmärgiga sõlmida
hankeleping ujulateenuse ja muude keskuse tegevust toetavate teenuste ostmiseks koos
oluliste osutamise tingimuste määratlemisega – soovitud teenuste maht ja kellaaeg (nt
püsiajad kooli- ja treeningtundide läbiviimiseks, võimalus korraldada x arvul päevadel valla
poolt korraldatavaid üritusi), osutamise asukoht, osutamisega alustamise aeg alates lepingu
sõlmimisest, sooduspiletiga kliendirühmad, kontsessiooni periood aastates, eeldatav hind
selle perioodi ulatuses jms.
2. Volikogu otsusega muudatuste sisse viimine valla arengukavasse, investeeringute kavasse,
eelarvestrateegiasse.
3. Valla poolt korraldatav teenuste ostu kontsessiooni hange.
4. Kontsessiooni eellepingu sõlmimine hanke tulemusel eraettevõtte ja vallavalitsuse vahel.
5. Kontsessioonilepingu sõlmimine kui kontsessionäär on teenuse osutamiseks valmis.

Lähiaja kasutuspraktika: Paide ujula (edukalt sõlmitud 2019 aastal; vt 4.8); Tõrva ujula (riigihanke
esialgne tähtaeg oli 24. aprill ning seda on edasi lükatud); Põltsamaa (2020. aastal korraldatud hanke
ebaõnnestus)
Rakendatav: kõikjal, kus ujula on eraomandis
Mõju vallaeelarvele: iga-aastased või iga-kuised kontsessioonitasu
kasutusrendikohustus, mida arvestatakse netovõlakoormuse arvutamisel.

maksed;

tekib

4.7.3 Kokkuvõte arenduste asukohtadele sobivaimatest ärimudelistest
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avaliku hüve
omandamise
viis

teenuse ostu
kontsessiooni
leping

enda poolt
osutatav
teenus või
teenuse
kontsessiooni
-leping

enda poolt
osutatav
teenus või
teenuse
kontsessiooni
-leping

teenuse ostu
kontsessiooni
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enda poolt
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enda poolt
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kontsessiooni
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teenuse ostu
kontsessiooni
leping

enda poolt
osutatav
teenus või
teenuse
kontsessiooni
-leping

teenuse ostu
kontsessiooni
leping

4.8 Arenduse koormus vallaeelarvele
4.8.1 Investeerimisvajadus

Ujula-arenduse üldine investeerimisvajadus sõltub kõige tundlikuma tegurina kavandatava
ruumiprogrammi mahust (vt. 4.2). Teise sisendina kasutame investeeringute mahu ligikaudse mahu
arvutamiseks sarnaste arenduste m2 ehituse maksumust lähiperioodil väikelinnades. Täpsemalt on
aluseks Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse (3128 m2 suletud pinda, 5,4 miljonit eurot koos KM,
2017) ja Paide ujula (1440m2 suletud pinda, 2,4 miljonit eurot koos KM, 2018) ehituste keskmistatud
m2 maksumus – 1697 eurot m2 koos KM.2 Üldise ehitushinna indeksi alusel kasvas ehitamise
maksumus sellest ajast kuni 2020 aastani Eestis u 5 protsendi võrra. Samas on teada, et koroonakriisi
eeldatavalt lühiajaline mõju ehitushindade kasvu on hetkeseisus 20-30%, sh materjalide tarneraskuste
tõttu. Millised on ehitushinnad hetkel kui sõlmitakse ehitusleping on väga raskesti prognoositav.
Seetõttu tuleb arenduste arvutatud maksumustesse suhtuda kui esialgsetesse indikatsioonidesse selle
osas, millest väiksem investeeringuvajadus kõige tõenäolisemalt ei ole. Tegelikud investeerimiskulud
sõltuvad konkreetsest arendusideest, sellega kooskõlalisest projektilahendusest, turusituatsioonis
ehitusturul, jpm. Alljärgnevast tabelist nähtub, et arenduse minimaalne investeeringuvajadus ulatub
2,1 miljonist eurost väiksema kooliujula ehitamiseks kuni 16,6 miljoni euroni multi-funktsionaalse ja
kuni 7 korruselise kompleksi ehitamisel.
Arenduse ehitusmaksumusel on otsene mõju vallaeelarvele siiski üksnes juhul, kui tegemist on valla
poolt hangitavate ehitustöödega ning ujula-arendus ehitatakse vallale. Analüüsitavatest arendustest
on sellisteks erineva suurusega ujulad Tartu mnt 3 kinnistul ning vallaomandisse jäävad ujulamajutusasutuste kompleksid Mahlamäel ja Elva metskond 87 kinnistul. Minimaalselt 2,1 miljoni euro
eest on võimalik ehitada suhteliselt sarnane lahendus Paide ujulale - 4-rajaline ujula hädavajalike
lisaruumidega (rõivistud, duširuumid, väiksem fuajee). Suurem 6-rajaline ujula koos väikelaste
basseiniga maksaks ühikuhindade alusel u 3,4 miljonit eurot (tõsi, Elva spordikeskuse raames
kavandatud 6-rajalise ja lisabasseiniga ujula kohta eraldi 2018. aastal koostatud hinnapakkumuse
maksumus oli 2,9 miljonit eurot koos KM) ning suurem üleriigiliste ja rahvusvaheliste võistluste tarbeks
sobilik (vt. Elva linna üldplaneeringu ruumiarengu teemakohast eesmärki) 8-rajaline ujula 3,7 miljonit
eurot. Juhul kui sporditurismi edendamiseks peetakse vajalikuks investeerida ka majutusruumidesse,
nii nagu Tõrva vald seda on näiteks kavandanud ning nagu Kuremaa ujula-kompleksis see juba mõni
kümnend on toiminud, küüniks ehituse maksumus 6-7 miljoni euroni.

2

Tõrva ujula kasutamist referentsobjektina raskendab see, et kompleks arendatakse välja 2. etapilisena ning
hange on läbi viidud üksnes esimese etapi osas, mille raames majutusasutuse ruumide ehitatakse välja üksnes
karbina.
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Täiendavad investeerimiskulud vallaeelarvele lisanduvad arendust teenindava taristu välja ehitamisest
munitsipaalmaal – teed, vee- ja kanalisatsiooniühendused, soojusmajanduslikud lahendused (vt.
täpsemalt lisad 3 ja 4). Kuigi siin võib olla mõningast läbirääkimiste ruumi eraarendajaga jäävad need
pigem valla kohustuseks ning nende lisandumisega tuleb arvestada sõltumata sellest, kes on
ujulakompleksi arendaja. Siin on eelisseisus asukohad, mis paiknevad olemasolevate tehniliste trasside
ning teede-tänavate läheduses – sellisteks on kesklinna asukohad Pikk 12 ja Kesk 33. Tervisespordikeskuse lähedaste asukohtade puhul on vähemalt osa kulusid võimalik katta ühiselt sinna juba
kavandatava spordikeskuse arendusega. Verevi ranna-ala asukoha puhul tuleb arvestada vajadusega
investeerida kehtestatud DP kohaselt parkimisvõimaluste parandamisesse, järvepoolsesse
kõnniteesse, ÜVK, soojuse ja sadeveelahendustesse kokku vähemalt 0,5 miljoni euro mahus.
Juhul kui ujulat ei ehitata Verevi ranna-alale, siis lisandub investeeringuvajadusena ka uue Verevi
rannahoone ehitusmaksumus (vt. 4.9., valla arengukava tegevuskava tegevused), mis ulatuks 800m2
suletud netopinnaga hoone puhul keskmiste m2 ehitushindade alusel u. 1,3 miljonit euroni (sisaldab
km). Sellise rannahoone koosseisus võiks olla aastaringse toitlustuskoha (vaatega restorani) ruumid,
seminariruumid, vetelpääste ruumid ja torn, inventari hoidmise ja laenutamise ruum, taliujumise baasi
saun, avalik ranna-WC, avalikud ranna dušid. Loomulikult saab ehitada ka väiksema rannahoone. Ka
sellisel juhul on vajalikud ülal kirjeldatud investeeringud toetavasse taristusse, kuivõrd maksimaalne
liikluskoormus piirkonnas on seotud suvise rannapuhkuste tipp-ajaga ning mitte võimaliku ujulaveekeskuse kasutajaskonnaga. Arenduse sisust sõltumatult vajavad lahendust ka ÜVK, soojuse ja
sadevetega seonduvad küsimused. Alternatiivse lahendusena võib kaaluda ka olemasolevate hoonete
rekonstrueerimist (arvestades ehitiste amortisatsiooni, sisult uuesti ehitamist) praeguses mahus ilma
uut DP koostamata, kuid sellisel juhul jääb saavutamata arengukavas eesmärgistatud areng. Selliste
ehitustööde maksumus on ühikuhindade alusel u. 320 tuhat eurot.

Tabel 3. Arenduste hinnangulised ehitusmaksumused ning KOV investeerimisvajadus enne ujula kasutuselevõttu
Lisakulud
juhul kui
Arenduse
ehitatakse
hinnanguline geoloogiliselt
ehituskeerulisse
maksumus
asukohta
4 410 912 €

1. Verevi
2a. Spordi-hoone
3 664 450 €
(8)
2b. Spordi-hoone
2 120 631 €
(4)
3. Spordi-hoone
3 425 243 €
Arbi-järve (6)
4. Arbi, Pikk 12 16 625 746 €
5. Kesk 33
12 299 659 €
6a. Mahla-mäe (8)

5 869 906 €

6b. Mahla-mäe (4
ja SPA)
9 076 300 €
7a. TSK metskonna (4 ja SPA) 13 147 911 €
7b. TSK mets7 396 760 €
konna (8)
8. TSK Tiiru
6 395 823 €

400 000 €

Arenduse
kasutuseks
vajaliku
taristu välja
arendamise Investeering
kulud
rannahoonesse
528 710 €

Investeering
rannahoone
tehnilisse
taristusse

KOV esmased
arendusega
seonduvad
investeerimiskulud
528 710 €

KOV esmased
investeerimiskulud ilma
rannahooneta
528 710 €

195 000 €

1 357 204 €

528 710 €

5 745 364 €

3 859 450 €

145 000 €

1 357 204 €

528 710 €

4 151 545 €

2 265 631 €

13 000 €
67 000 €
30 000 €
707 000 €

1 357 204 €
1 357 204 €
1 357 204 €
1 357 204 €

528 710 €
528 710 €
528 710 €
528 710 €

5 724 157 €
1 952 914 €
1 915 914 €
8 462 820 €

3 838 243 €
67 000 €
30 000 €
6 576 906 €

587 000 €

1 357 204 €

528 710 €

2 472 914 €

587 000 €

685 000 €

1 357 204 €

528 710 €

2 570 914 €

685 000 €

805 000 €
625 000 €

1 357 204 €
1 357 204 €

528 710 € 10 087 674 €
528 710 € 2 510 914 €

8 201 760 €
625 000 €

Ühekordne investeering ujula-arenduse ehitusse ei oleks siiski ainus hoonega seotud
investeerimiskulu. Hoone vajab korras ja kaasaegsena hoidmiseks järjepidevat remonti ja vähemalt
38

osalisi rekonstrueerimisi. Arvestades konservatiivselt, et ujulakompleksi amortisatsiooniperiood on 30
aastat, tähendab see, et selle aja jooksul tuleb lisaks investeerida remondi- ja rekonstruktsioonitöödesse ehitusmaksumusega samaväärne summa. Juhul taastustöödega alustatakse 10 aastat peale
ehituse valmimist, siis tuleks väiksema ujula korral sellest alates iga-aastaselt täiendavalt investeerida
105 tuhat eurot ja suurema ujula puhul üle 180 tuhande eurot. Valmisolek selleks tuleb luua 2035-55
eelarvestrateegiates. Näiteks on 2001. aastal ehitatud Tartu Veekeskuse põhivarasse investeeritud
perioodil 2013-2020 kokku 1,9 miljonit eurot, millele lisanduvad iga-aastased hooldusremonditööd 50100 tuhande euro mahus.
Elva valla eelarvestrateegias kavandatakse omaosalusena (st ilma riigi toetusteta) investeerida aastatel
2022-2024 kokku 8,4 miljonit eurot ehk keskmiselt 2,8 miljonit eurot aastas. Kuivõrd investeerimine
vallaeelarve omavahenditest on võimalik väheses ulatuses (u 350 tuhat eurot aastas), siis tuleb valdav
osa sellest - 7,6 miljonit ehk 90% - finantseerida laenu arvelt. Perioodi lõpus on valla laenukoormus
lähedane seadusest tulenevale piirmäärale - 60% põhitegevuse tuludest. Seega, ilma juba kavandatud
investeeringute ära jätmise ei ole suuremahuline investeering vallaeelarvest enne 2025. aastat
võimalik. Suurematest projektides, mida ujula ehitusse investeerimise nimel edasi lükata või ära jätta,
on vaadeldaval perioodil 2 - Käärdi lasteaia ehitus (eelarvestrateegias 1,0 miljonit, 2024.a., kuid
kogumaksumusega 2 500 000 € (2024-25 arengukava investeeringute kavas) ja Rannu rahvamaja
kaasajastamine (0,5 miljonit, 2023-24). Eelarvestrateegia perioodil on suurimaks eelseisvaks
investeeringuks Elva Gümnaasiumi Puiestee hoone kaasajastamine (3 miljonit, 2022-23), kuid et selle
ehituse ettevalmistamisega (projekteerimisega) on juba alustatud, siis ei ole ujula ehitamine
koolihoone rekonstrueerimise asemel realistlikuks valikuks.
Kuivõrd valla investeerimisvõime ilma laenurahata on tagasihoidlik ning 2025. aastaks jõutakse
laenukoormuse lubatud piirinini, siis ei ole investeerimisvahendite leidmine vallaeelarvest lihtne ka
alates 2025. aastast. Muuhulgas konkureeritakse arengukavas keskpikas vaates teiste kavandatud
spordiinvesteeringutega nagu Elva linnastaadioni projekteerimine ja uuendamine (1 200 000 €, 20242025) ja Rõngu keskkooli spordikompleks (1 200 000 €, 2024-2025).
Alternatiivseks lahenduseks vallapoolsele investeerimisele on ehitustööde kontsessioonilepingu või
siis pikaajalise teenuskontsessiooni lepingu sõlmimine, millele tuginedes erainvestor võtab riski ning
ehitab valla territooriumile ujula (vt 4.7 ja 4.8.2. allpool). Kontsessiooni maksumus selgub hanke
tulemusel ning seda on kokkuleppel võimalik maksta iga-aastase maksena. Selline võimalus leevendaks
oluliselt arenduse ühekordset koormust vallaeelarvele. Valla finantsjuhtimise seisukohast on siiski
oluline, et kontsessiooni maksumus läheb täiel määral arvesse valla laenukoormuses. Arvestades Paide
linna head praktikat võiks parimal juhul loota, et iga-aastased kontsessioonimaksed jäävad 100
tuhande euro lähedusse, kuid välistatud ei ole ka halvemad hanketulemused. Võimalik on seada
volikogu poolt piirmäär, millest rohkem vald ei ole ujula ehitustööde kontsessiooni eest nõus tasuma.
Toetava taristu väljaehitamise kohesed kulud loomulikult säilivad.

4.8.2 Ujula-veekeskuse majandamine

Juhul kui ehitatav ujula on valla omandis mõjutavad valla või selle konsolideerimisgrupi eelarvet
otseselt ka ujula majandustegevuse tulemused – majandustegevusest saadavate tulude ja kulude
vahe, iga-aastane tegevuskasum või -kahjum. Ujula-arenduse eeldatava iga-aastase täiendava
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finantseerimise vajaduse eelhindamiseks kasutame kahte meetodit. Esiteks modelleerime võimaliku
piletitulu aastas tuginedes ujula-veekeskuse külastuste prognoosidele ning seome selle arvestuslike
majanduskuludega. Teiseks vaatleme väikelinlike omavalitsusüksuste sarnaste ujula-arenduste
majandustegevuse üldandmeid – nende keskmisi iga-aastaseid tegevuskulude ja -tulude erinevusi.
Ujula või ujula-veekeskuse piletitulud sõltuvad kolmest komponendist: prognoositav
klientide/külastuskordade arv aastas, klientide jagunemine erinevatesse kasutajarühmadesse (mis
omakorda sõltub osutatavatest teenustest) ning piletihindadest.
Kliendimahtude prognoosis saab lähtuda erinevatest sisenditest – (a) analoogsete keskuste
kasutajakordade suhtarv piirkonna rahvastikuarvust, (b) varasemate tasuvus- ja teostatavusanalüüside
eeldused, (c) kasutajate arvu piirnormid tervisekaitse nõuetest lähtudes.
Alljärgnev tabel sisaldab kliendimahtude prognoose 8 erineva eelduste kombinatsiooni alusel. Neist
neli esimest eeldavad, et Elva ujula-arenduse külastajate arv Elva teenuspiirkonna elanikkonna arvu on
proportsionaalne Tartu Veekeskuse külastajate arvuga (393 tuhat 2019. aastal) Tartu teenuspiirkonna
elanikkonna arvu. Tartu teenuspiirkonna suuruseks on konservatiivse hinnanguna võetud linna ja selle
lähitagamaa elanike arv - 120 tuhat elanikku. Elva puhul on arvutused tehtud lähtudes üksnes Elva
vallast kui teenuspiirkonnast (15 tuhat elanikku, sh vahetult valla- ja linnapiiri taga elavad isikud) ning
Elva ja Nõo vallast ühiselt kui teenuspiirkonnast (19 tuhat elanikku). Arvestades Tartu linnas
Lõunakeskuse läheduses algatatud ujula-veekeskuse arenduse paremat kättesaadavust suurele osale
Nõo valla elanikest on kliendihulkade prognoosil realistlikum lähtuda pigem väiksemast Elva ujula
teenuspiirkonnast. Loomulikult on tegemist eeldustega, mis ei arvesta mitmeid spetsiifilisemaid
tegureid. Näiteks mõjutab Tartu Veekeskuse külastajaskonna suurust asjaolu, et Tartus on lisaks Tartu
veekeskusele ka teisi siseujulaid. Samas on Tartu veekeskuse külastajaskonnas oluline osakaal turistidel
ning suuremas linnas on aastatega välja kujunenud oluliselt tugevam võimekus ujumistreeningute
läbiviimiseks ning ujula kasutamiseks huvihariduse ja sportujumise tegevuskohana.
Lisaks sisalduvad tabelis kliendimahtude prognoosid, mis kopeerivad Tõrva ujula tasuvus- ja
teostatavuse analüüsi eeldusi (kuid võtavad arvesse ujula ja teenuspiirkondade suuruse erinevusi) ning
Soome ujulate ehitamise ja haldamise juhendmaterjalis (2005) sisalduvast normatiivsest koefitsiendist,
millega ujulate ehitamisel tuleb arvestada – nimelt, et iga piirkonna elaniku kohta tuleb arvestada 5,5
külastuskorraga aastas.
Nendele eeldustele tuginedes jääb Elva ujula-veekeskuse külastuskordade prognoositav aastamaht 47
kuni 83 tuhande külastuse vahemikku, ning tõenäolisemalt (kuni Soome vaba aja teenuste soovituslike
kasutusmahtudeni jõudmiseni) pigem 50-60 tuhat külastuskorrani. Juhul kui eeldada ka seda, et mitte
kõik veekeskuse külastajad ei ole potentsiaalsed ujula kliendid, vaid optimistlikul hinnangul kuni
pooled neist, siis saab üksnes ujula ehitamisel Elvasse aastaseks külastajate arvuks prognoosida 40-50
tuhat külastust.

Tabel 4. Ujula-veekeskuse külastuskordade prognoos Elva teeninduspiirkonnas
Tartu ja Elva
teeninduspiirkonna
proportsiooni
arvestades (13%)
ujulaveekeskus
Kokku
51000

Tartu ja Elva
teeninduspiirkonna
proportsiooni
arvestades (16%)

ujulaujula
veekeskus
42075
64600

Tuletis Tõrva TTA
(Innopolis, 2010) - 12
inimest tunnis
suuremas ujulas

ujulaujula
veekeskus
53295
47520
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Soome 2005 norm - 5,5
külastajat piirkonna
(Elva - 15000) elaniku
kohta aastas

ujulaujula
veekeskus
39204
82500

ujula
68063

sh ujula piletiga
(31%)
sh ujula kool ja
treening (34%)
sh SPA/veekeskus
(35%)

15810

24735

20026

31331

14731

23047

25575

40013

17340

17340

21964

21964

16157

16157

28050

28050

17850

22610

16632

28875

Täiendava sisendi võimalike kliendimahtude hindamiseks annavad tervisekaitse normatiivid, mille
alusel tohib ujula maksimaalne täituvus Eestis olla 6,6 inimest 1 m2 kohta igal ajahetkel. Eeldades, et
üks ujula külastus on 1 tunni pikkune, ujula on päevas avatud 12 tundi ning ujula kasutusvajadus päeva
jooksul varieerub tipptunni 100%-st kuni madalaja 40%-ni, saame tulemuseks, et 4 rajaline ujula
mahutaks tervisekaitse nõuetele kohaselt ligi 100 tuhat külastust aastas ning 8 rajaline ujula üle 190
tuhande külastuse. Viies arvutuste tulemused kokku kliendimahtude prognoosiga võib järeldada, et
Elva teenuspiirkonnas on vähemalt tervisekaitsenõuetele vastamiseks piisav ka 4 rajaline ujula.

Tabel 5. Ujulatele kehtestatud tervisekaitse nõuetest tulenev maksimaalne külastajate arv

Kokku

4 rada
95455

6 rada
143182

8 rada
190909

Madalaeg - 40% täituvust (9-15) - 6 tundi

31818

47727

63636

70% täituvust (15-18, 20-21) - 4 tundi

37121

55682

74242

Tipptund - max täituvus (18-20) - 2 tundi päevas

26515

39773

53030

Teiseks teguriks, mida piletitulude prognoosil arvestada, on klientide jagunemine erinevatesse
kasutajarühmadesse. Ka siin lähtume Tartu Veekeskuse näitest, kus kliendid jagunesid 2019. aastal
kolme võrdlemisi ühesuurusesse rühma:
•
•
•

ujula piletiga külastused (31%)
ujula kasutamine koolitundide ning huvihariduse ja sportlikeks treeninguteks (34%)
SPA/veekeskuse külastused (35%)

Erinevat tüüpi külastuste arvu prognoosid Elva ujula-veekeskuse kohta sisalduvad ülal esitatud tabelis.
Kolmandaks teguriks piletitulude mahu hindamiseks on osutatavate teenuste pileti hind. Alljärgnevas
tabelis on lähtutud sarnaste keskuste piletihindadest neid arenduse laadi ja asukoha alusel vähesel
määral diferentsieerides. Lihtsustuse mõttes kasutame arvustustes üksnes üksikkülastuse piletite
hindasid. Ujula korrapileti hind jääb 4 ja 6 euro vahele. Minimaalne 4 eurot oleks piletihind väiksemas
4 rajalises kooliujulas ning maksimaalne 6 eurot suuremates 6 või 8 rajalistes ujulates ning kesklinlikes
asukohtades (Kesk 33, Pikk 12). 6 eurot on näiteks ka Kuremaa ujula korrahind. Teistes asukohtades
oleks ujula piletihinnaks 5 eurot, mis on Paide ujula tavapileti hind. Veekeskuse puhul eeldame
piletihinna erinevusi sõltuvalt SPA-veekeskuse suurusest ning asukohast. Kesklinnas paiknevate
suuremate arenduste puhul on piletihind eeldatavalt kõrgem (12 eurot), teistel madalam (10 eurot).

1. Verevi

2a.
Spordihoone
(8)

2b.
Spordihoone
(4)

3.
Spordihoone
Arbijärve(6)

4. Arbi,
Pikk 12

41

5. Kesk
33

6a.
Mahlamäe (8)

6b.
Mahlamäe (4
ja SPA)

7a. TSK
metskonna (4
ja SPA)

7b. TSK
metskonna
(8)

8. TSK
Tiiru

Ujulapileti hind

5€

SPA/veekeskuse
hind

10 €

6€

4€

6€

6€

6€

12 €

12 €

5€

5€

5€

10 €

10 €

6€

5€

Ühendades ujula-veekeskuse prognoositavate külastuste arvud kliendirühmade kaupa teenuste
piletihindadega saame arvutada piletitulude mahud. Alljärgnevalt on sellised arvutused esitatud kahte
tüüpi eelduste kohta. Esiteks lähtume eeldusest, et Elva ujula-veekeskuse teenuspiirkond on Elva vald
(15 tuhat elanikku) ning kasutuskordade arv ja klientide jaotus teenusrühmade vahel on sama kui Tartu
Veekeskusel (veekeskuse puudumisel on 50% selle külastajatest piletiga ujula külastajad). See on
realistlikuim arengustsenaarium. Arenduse tüübist sõltuvalt võivad piletitulud aastas ulatuda 100
tuhandest kuni 300 tuhande euroni. Juhul kui tegemist on üksnes ujulaga, siis jääb aastane piletitulu
eeldatavalt u. 100-150 tuhande euro vahemikku. Vallaeelarve jaoks samavõrra oluline on see
kasutajaskond, kes kasutab ujulat õppetöö ning huvihariduse osana. See jääb Tartu Veekeskuse
analoogia alusel sõltuvalt ujulapileti (ujulatunni) hinnast erineva suuruse ja asukohtadega arendustes
Elva vallas 70 ja 105 tuhande euro vahemikku aastas. Põhimõtteliselt on tegemist nö põhjendatud
avaliku teenusvajadusega – ehk siis ujulaga seotud avalike teenuste (ujumisõpe, huviharidus) mahuga,
mille puhul on põhjendatud kulutada vallaeelarve vahendeid. Arvestades ujumisõppele ja eakatele
ujumisvõimaluste kättesaadavuse parandamiseks tehtavate kulude mahtu käesoleval ajal (25-30 tuhat
eurot aastas) tuleb vallaeelarves seega arvestada täiendavate kuludega 50-75 tuhande euro mahus.

Tabel 6. Elva ujula-arenduse piletitulude prognoositav maht Tartu Veekeskuse külastuskordade proportsionaalse mahu ja
kasutajarühmadesse jagunemise analoogi alusel
1. Verevi

2a. Spordi- 2b. Spordihoone (8) hoone (4)

3. Spordihoone (6)

4. Arbi

5. Kesk 33

6a. Mahlamäe (8)

6b. Mahla7a. TSK
7b. TSK
mäe (4 ja mets-konna mets-konna 8. TSK Tiiru
SPA)
(4 ja SPA)
(8)

sh ujula piletiga

79 050 €

148 410 €

98 940 €

148 410 €

94 860 €

94 860 €

123 675 €

79 050 €

79 050 €

148 410 €

123 675 €

sh ujula kool ja
treening

86 700 €

104 040 €

69 360 €

104 040 €

104 040 €

104 040 €

86 700 €

86 700 €

86 700 €

104 040 €

86 700 €

178 500 €

- €

- €

- €

214 200 €

214 200 €

- €

178 500 €

178 500 €

- €

- €

257 550 €

148 410 €

98 940 €

148 410 €

309 060 €

309 060 €

123 675 €

257 550 €

257 550 €

148 410 €

123 675 €

Mitterahaline
avalik kasu

86 700 €

104 040 €

69 360 €

104 040 €

104 040 €

104 040 €

86 700 €

86 700 €

86 700 €

104 040 €

86 700 €

Kokku arenduse
tulud ujulaveekeskuse
teenustest

344 250 €

252 450 €

168 300 €

252 450 €

413 100 €

413 100 €

210 375 €

344 250 €

344 250 €

252 450 €

210 375 €

sh
SPA/veekeskus
Piletitulud
kokku aastas

Võimalike piletitulude maksimaalse mahu hindamiseks on piletitulud välja arvutatud ka Soome
normatiivse ujula kasutuskoefitsiendi alusel. Sellise ujulateenuse kasutusmahu saavutamisel võiks
piletitulud ulatuda 160 tuhandest eurost väiksemas kooliujulas kuni 500 tuhande euroni suuremas
ujula-veekeskuses.

Tabel 7. Elva ujula-arenduse piletitulude prognoositav maht Soome normatiivse ujula piirkondliku kasutuskoefitsiendi alusel
ja Tartu Veekeskuse kasutajarühmadesse jagunemise analoogi alusel

1. Verevi

2a. Spordi- 2b. Spordihoone (8) hoone (4)

3. Spordihoone
Arbijärve(6)

4. Arbi,
Pikk 12
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5. Kesk 33

7a. TSK
6b. Mahla7b. TSK
6a. Mahlametsmäe (4 ja
mets- 8. TSK Tiiru
mäe (8)
konna (4 ja
SPA)
konna (8)
SPA)

sh ujula piletiga 127 875 €

240 075 €

160 050 €

240 075 €

153 450 €

153 450 €

200 063 €

127 875 €

127 875 €

240 075 €

200 063 €

sh ujula kool ja
treening 140 250 €

168 300 €

112 200 €

168 300 €

168 300 €

168 300 €

140 250 €

140 250 €

140 250 €

168 300 €

140 250 €

sh SPA/veekeskus 288 750 €

- €

- €

- €

346 500 €

346 500 €

- €

288 750 €

288 750 €

- €

- €

240 075 €

160 050 €

240 075 €

499 950 €

499 950 €

200 063 €

416 625 €

416 625 €

240 075 €

200 063 €

168 300 €

112 200 €

168 300 €

168 300 €

168 300 €

140 250 €

140 250 €

140 250 €

168 300 €

140 250 €

408 375 €

272 250 €

408 375 €

668 250 €

668 250 €

340 313 €

556 875 €

556 875 €

408 375 €

340 313 €

Piletitulud
kokku aastas 416 625 €
Mitterahaline
avalik kasu 140 250 €
Kokku
arenduse tulud
ujulaveekeskuse
teenustest 556 875 €

Arenduste iga-aastaste majandamiskulude hindamisel lähtume Värska veekeskuse (suletud netopind
2925,1 m2) ja Tartu Veekeskuse (suletud netopind 7380 m2) näidetest. Värska veekeskuse puhul
kasutame 2017. aasta andmeid, kuivõrd kasutatavatest andmeridadest on alates 2018. aastast ära
jõetud teenindava personali kulud. 2017. aastal olid majandamiskulud 745346 eurot ehk 255 eurot m2
kohta. Tartu Veekeskuse puhul kasutame viimast tervisekriisi eelset aastat – 2019. aastal oli
majandamiskulude mahuks seal 1726 tuhat eurot ehk 234 eurot m2 kohta. Elva ujula-arenduse
majandamiskulude taseme arvutamisel lähtume nende kahe arvu keskmisest – 244 eurot m2 kohta.
Arvutused näitavad, et realistlikuma stsenaariumi korral ületavad aastased prognoositavad
tegevuskulud piletitulude mahtu väiksemat tüüpi ujulate ja ujulate-veekeskuste korral 60-170 tuhande
euro ulatuses. Arvestades tuludel poolele ka sotsiaal-majanduslikku kasu avalikest teenustest
(ujumisõpe, huviharidus) jääb „miinus“ 15-60 tuhande euro vahele ning arendus Tiiru kinnistul võiks
jääda ka plussi. Samuti ilmneb arvutustest, et suuremate ujula-veekeskuste äriliseks toimivuseks on
vaja lisaks teenuspiirkonna kasutajatele Elvasse meelitada ka suurel hulgal SPA-turiste. Alati on
võimalik loomulikult nendesse asulatesse ehitada ka väiksema ujula-veekeskuse ruumiprogrammiga
arendusi, suurendades selle arvelt teiste funktsioonide mahtu või vähendades arenduse mastaapi
tervikuna.
Soome ujula normatiivse kasutusintensiivsuse juurde jõudes võiksid Verevi rannaala ja Tiiru kinnistu
arendused iga-aastane majandustegevus plussi jõuda ning arvestades sotsiaal-majanduslikke kasusid
jääksid kõik väiksemad arendused jooksevkasumisse.

Tabel 8. Prognoositavad aastased tegevuskulud, piletitulud ning tulude ja kulude vahe
2a. Spordi- 2b. Spordi1. Verevi
hoone (8) hoone (4)

3. Spordihoone
Arbijärve(6)

4. Arbi,
Pikk 12

Prognoositavad
tegevuskulud
403 820 € 302 560 € 183 000 €
Realistlik stsenaarium (Tartu Veekeskuse näide):

276 696 €

915 000 €

915 000 €

317 200 €

671 000 €

915 000 €

317 200 €

183 000 €

Piletitulud kokku
aastas 257 550 €
Mitterahaline avalik
kasu - tulu
arendusele, kulu
KOV eelarve mõttes
86 700 €
Kokku arenduse
tulud ujulaveekeskuse
teenustest 344 250 €

7a. TSK
6b. Mahla7b. TSK
6a. Mahlamets5. Kesk 33
mäe (4 ja
mets- 8. TSK Tiiru
mäe (8)
konna (4 ja
SPA)
konna (8)
SPA)

148 410 €

98 940 €

148 410 €

309 060 €

309 060 €

123 675 €

257 550 €

257 550 €

148 410 €

123 675 €

104 040 €

69 360 €

104 040 €

104 040 €

104 040 €

86 700 €

86 700 €

86 700 €

104 040 €

86 700 €

252 450 €

168 300 €

252 450 €

413 100 €

413 100 €

210 375 €

344 250 €

344 250 €

252 450 €

210 375 €

Tulud vs kulud - 146 270 € - 154 150 € -

84 060 € - 128 286 € - 605 940 € - 605 940 € - 193 525 € - 413 450 € - 657 450 € - 168 790 € -
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59 325 €

Kasud vs kulud -

59 570 € -

50 110 € -

14 700 € -

24 246 € - 501 900 € - 501 900 € - 106 825 € - 326 750 € - 570 750 € -

Optimistlik stsenaarium (Soome kasutus-koefitsient)
Piletitulud kokku
aastas 416 625 € 240 075 € 160 050 € 240 075 €
Mitterahaline
avalik kasu - tulu
arendusele, kulu
KOV eelarve
mõttes 140 250 € 168 300 € 112 200 € 168 300 €
Kokku arenduse
tulud ujulaveekeskuse
teenustest 556 875 € 408 375 € 272 250 € 408 375 €

Tulud vs kulud
Kasud vs kulud

12 805 € 153 055 €

62 485 € 105 815 €

22 950 € 89 250 €

64 750 €

27 375 €

499 950 €

499 950 €

200 063 €

416 625 €

416 625 €

240 075 €

200 063 €

168 300 €

168 300 €

140 250 €

140 250 €

140 250 €

168 300 €

140 250 €

668 250 €

668 250 €

340 313 €

556 875 €

556 875 €

408 375 €

340 313 €

77 125 €

17 063 €

91 175 €

157 313 €

36 621 € - 415 050 € - 415 050 € - 117 138 € - 254 375 € - 498 375 € 131 679 € - 246 750 € - 246 750 €

23 113 € - 114 125 € - 358 125 €

Üldist laadi indikatsiooni annab kulude ja tulude vahekorra hindamiseks ka väikelinnades paiknevate
avaliku sektori omandis olevate sarnaste ujulate-veekeskuste majandusnäitajad. Suure-Jaani ja
Kuremaa näited osundavad, et põhitegevuse kulud ületavad põhitegevuse tulusid 50-200 tuhande
euro mahus.

Tabel 9. Suure-Jaani ja Kuremaa ujulate põhitegevuse tulud ja kulud

Suure- Jaani tervisekoda (2020 eelarve)
Suure- Jaani tervisekoda (2021 eelarve)
Kuremaa ujula (2019 kinnitatud eelarve)

Põhitegevuse tulud
405 440 €
375 000 €

Põhitegevuse kulud
456 015 €
497 989 €

-

Kasum/kahjum
50 575 €
122 989 €

567 620 €

784 000 €

-

216 380 €

Juhul kui ujula-veekeskuse omanikuks ja/või opereerijaks on eraettevõte, siis sõltub arendusega
kaasnev mõju vallaeelarvele valla ja eraettevõtte vahel avalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks
sõlmitud lepingust. Nii nagu eelmises peatükis (4.7.) kirjeldatud, on sobivaimaks ja Eestis
kasutatuimaks vormiks hoonestusõigusega tagatud kontsessioonilepingu sõlmimine. Lepingu sisuks on
avalikes huvides teenuste mahu omandamine vallale. Sisuliselt sisaldaksid valla maale
hoonestusõigusega ehitatud ujula kontsessioonitasud nii ehitustööde kui teenuste kontsessiooni.
Kontsessioonitasude kogumaht ja iga-aastaste maksete suurus sõltub loomulikult vastava hanke
tulemusest. Selle eelhindamiseks saab kasutada sarnaste arenduste varasemat kogemust Eestis.
Parima praktikana ujula ehitamisest erainvestorite rahaga kontsessioonilepingule tuginedes saab esile
tuua Paide linna kogemust. Paide linn sõlmis 15 aastase kontsessioonilepingu eraettevõttega (jaanuar
2019 - jaanuar 2034) kogumahus 1,974 tuhat (sh riigihanke eeldatav maksumus oli 1,965 milj eurot),
mille eest kohustus kontsessionäär andma koolitöö perioodil 1. septembrist - 1. juunini igal tööpäeval
esmaspäevast reedeni kella 08.00 - 18.00 õpilastele ujumise algõppe ning ujumistreeningute
läbiviimiseks rajatunde vähemalt 18 rajatunni mahus igal ujulateenuse osutamise päeval (4860
rajatundi aastas). Linna 2021. aasta eelarves kavandati ujumisteenuse ostu mahuks 130896 eurot.
Rajatunni hind mittetipptunnil on seega 27 eurot. Tervisekaitse normatiivide alusel mahub 1 rajale kuni
9 inimest. Elva valla avaliku teenuse vajadus võiks omavalitsusüksuste kui teenuspiirkondade võrdluses
olla mõnevõrra suurem kui Paide linnal, mille elanike arv 10,2 tuhat jääb Elva vallale 4 tuhande võrra
alla. Laiem kommertslik teenuspiirkond on Paide linnal kui maakonnakeskusel Elvast aga kuni 2 korda
suurem.
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Põltsamaa valla analoogne hange 2020. aastal ebaõnnestus. Hanke eesmärgiks oli sõlmida hankeleping
teenuse pakkujaga, mille tulemusena tagatakse 10 aasta jooksul Põltsamaa vallas vajalikus mahus
ujumisteenuse kättesaadavus laste ujumise algõppe ning treeningute läbi viimiseks (nädalas 35 tundi).
Riigihanke eeldatavat maksumust hanketingimustes ei esitatud, hanke hind moodustas 20%
hindamistulemusest.

4.8.3 Kokkuvõttev hinnang majanduslikule teostatavusele valla vaatepunktist

Investeerimisvajadus ja majandustegevuse kasumi/kahjumi suurus ühendatuna ärimudeliga määrab
arenduse teostatavuse ja realistliku ajakava: kas arendus on finantskoormust arvestades
eelarvestrateegia raames teostatav, millal on, millistest tegevustest tuleb loobuda, mida kui kauaks
edasi lükata. Eelnevates eelhinnangutest lähtudes saab kokkuvõtvalt järeldada järgmist.
Suurim koormus vallaeelarvele on valla omandisse jäävatel domineerivalt avaliku ujulateenusega
arendustel – Spordihoone lähedusse (2-3), Mahlamäele (6a) või tervisespordikeskuse lähedale Elva
metskond 87 kinnistule (7b) kavandatavad ujulad. Nende ehitust tuleb finantseerida vallaeelarvest
(minimaalselt 2,5-3 miljonit eurot), millele lisanduvad kinnistuvälise teenindava taristu välja ehitamise
kulud (kuni 0,6 miljonit eurot). Lisaks tuleb arvestada sellisel juhul kuni 75 tuhande euro mahus
lisakulusid ostetavate teenuste mahu kasvust tulenevalt ning u. 100 tuhande euro mahus
tegevuskahjumi katmiseks.
Keskmine koormus vallaeelarvele on eraarendustel, kus vallal tuleb välja ehitada kinnistu väline
teenindav taristu (0,5-0,8 miljonit eurot) ning iga-aastaselt tasuda erainvestorile avaliku ujulateenuse
eest kontsessioonitasu (määratakse hanke tulemusel, kuid prognoositavalt mitte vähem kui 100-150
tuhat eurot aastas 15 aasta jooksul) – Verevi ranna-ala (1), Mahlamäe (6b), Elva metskond 87 (7b) ja
Tiiru (8) asukohtade arendused.
Madalaim koormus vallaeelarvele kaasneks multi-funktsionaalsetest eraarendustest kesklinnas, kus
teenindav taristu on suures osas olemas või lähedal – Pikk 12 ja Kesk 33 asukohtades. Kulude mahu
vallaeelarves määrataks teenuste kontsessiooni hankega, mille maksumuse kujunemise eeldused on
samaväärsed eelmise rühma arendustega. Võtmeküsimus on selliste suuremate multifunktsionaalsete arenduste laiem äriline tasuvus ja seega ka teostatavus Elva linnas. Eelduseks on Elva
kasv üleriigilise ja rahvusvahelise regionaalse tähtsusega kuurortlinnaks.

4.9 Arenduse kooskõla valla arengudokumentidega
Elva valla kehtiv arengukava on kinnitatud volikogu otsusega nr 106, 9. novembril 2020. aastal.
Arengukava visiooni ja strateegiliste eesmärkide tasandil on kõik asukohad ja ujula-arenduse sisulised
variatsioonid peaaegu ühevõrra kooskõlalised. Kui üldse, siis võib arengukava visioonist tulenevalt, kus
eristuvana Eesti linnade ja valdade arengukavade üldisest kontekstis on välja toodud spordi märksõna,
mõningaid eelistusi anda sportujula tüüpi arendustele ning spordihoone ja tervisespordikeskuse
lähedastele asukohtadele. Strateegiliste eesmärkide tasandil võiksid eelistatud olla lahendused, mis
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panustavad ka eesmärki 5 - Elva vald on tuntud positiivse mainega sihtkoht – ehk siis arendused ja
asukohad, mis sobivad puhkajate ja turistide teenindamiseks.
Elva valla väljakutsetest aastateks 2019-2025 võiks eristavat alust asukohtade sobivuse kaalutlemisel
pakkuda eeskätt väljakutse number 3, kasutada ära looduslike eeldusi ning soodsat asendit turismi ja
puhkemajanduse arendamiseks, ja nimelt selles osas, mis puudutab looduslikke eeldusi. Kindlasti
seonduvad looduslike eeldustega Verevi ja Arbi järve äärsed asukohad, pisut vähemilmsena ka
tervisespordikeskuse kujunevas „metsapargis“. Potentsiaali on selles osas ka arendusel Mahlamäe
kinnistul, kus looduslikud eeldused alles vajavad välja toomist ja väärtustamist. Probleemkohaks
asukoha kaalutlusvalikute tegemisel on see, et igaüks võib tõlgendada erinevalt seda, kas ujulaarenduse ehitamisel oleks tegemist looduslike eelduste (ära)kasutamisega või ohuga neile looduslikele
eeldustele.
Tegevuste tasandil seonduvad Elva valla arengukavas arenduse ja selle võimalike asukohtadega
otseselt kolm tegevust. Ujula osas kavandatakse rajada ujula ja veekeskus koostöös erasektoriga
(tegevus 3.2.1.). Kuigi „koostöö erasektoriga“ võib toimuda väga erinevates vormides ja erinevas
ulatuses, lähtume siin nö tugevast tõlgendusest, kus erasektoril on ujula arenduses oluline roll nii
investeeringute tegemisel kui ka majandamisel (vt. 4.7.). Sellise tõlgenduse korral on kehtiva
arengukavaga enam kooskõlas arendused asukohtades, kus ujulat on mõistlik arendada
kommertsarendusena. Teine oluline täpsustus, mida sellisena arengukavas sõnastatud tegevus ette
kirjutab, on see, et koos ujulaga kavandatakse ehitada ka veekeskus. Kuivõrd Mahlamäe ja Elva
metskond 87 kinnistutel tervisespordikeskuse läheduses on alternatiividena kirjeldatud nii ärilised
ujula-veekeskuse kui ka ujula arendus mittekommertsliku avaliku sektori toimemudeli alusel, siis
asukoha mõttes on kehtiva arengukavaga rangelt mittekooskõlaline üksnes kooli ja spordihoone
kinnistu, kuhu on ruumipuudusest ja muudest piirangutest tulenevalt otstarbekas ehitada üksnes ujula
(ilma veekeskuseta) ning hoonestusõiguse reeglitest lähtuvalt saab seda teha munitsipaalarendusena.
Probleemne on arengukavas kavandatud tegevuse elluviimine ka tervisespordikeskuse lähedasel Tiiru
kinnistul, kus esmaseks eelistuseks arendamisel on küll kommertsmudeli kasutamine (SA poolt), kuid
ruumipiirangutest tulenevalt on sinna lisaks hotellile ja ujulale keeruline ära mahutada ka veekeskust.
Tiiru kinnistu, nagu ka Elva metskond 87 maa-ala, kasutamisele ujula asukohana suunab kaudselt
arengukava tegevus 3.4.1. - Tartumaa Tervisespordikeskuse arendamise toetamine. Kuigi tegemist ei
oleks „toetamise“ kui sellisega rahalises mõttes, panustaks ujula arenduse kavandamine
tervisespordikeskuse naabrusesse kompleksi üldisse elujõulisusesse ning sellega ka arengukava
alaeesmärk 3.4 (Sporditegevus on toetatud ja koordineeritud) täitmisesse.
Arengukava tegevus 4.2.12 - Verevi rannaala arendamine – puudutab ilmselgelt üksnes Verevi rannaala kui ujula-arenduse asukohta. Arengukava ei täpsusta, kuidas ranna-ala kavatsetakse arendada –
see võib tähendada nii ujula-rannahoone ehitamist kehtestatud DP lähteseisukohtade mõttes, kui ka
arendusi väiksemas mastaabis. Arvestades rannahoone-teenuste nappust, rannaala hoonete kesist
seisukorda ning konkureerivates väikelinnades loodud võimalusi, ei tohiks see arendamine eeldatavalt
piirduda olemasoleva remondiga, vaid vajalik oleks vähemalt uue rannahoone ehitamine. Seega, juhul
kui ujula kavandatakse ehitada „teistesse asukohtadesse“, siis arengukavaline kohustus Verevi
rannaala arendada ja selleks investeeringuid leida igal juhul säilib.
Arengukava investeeringute kava aastateks 2019-2025 ning valla eelarvestrateegia aastateks 20202024 ujula arendamiseks vahendeid ei kavanda. Ilma muudatuste tegemiseta nendesse
arengudokumentidesse ei ole ujula-arendusega võimalik enne 2025. aastat algust teha.
Arenduste ja asukohtade kooskõla kehtiva(te) üldplaneeringutega maakasutuse mõttes käsitlesime
eelpool (4.6). Ruumilise arengu vaates on asukohtade võrdluses olulisimaks üldplaneeringu tasandil
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sätestatud vajadus ja kavatsus tugevdada linnakeskust. Vastav suunis sisaldub prioriteedina 2017.
aastast kehtivas Elva linna üldplaneeringus (linna ruumilisel planeerimisel ja arengu suunamisel on
prioriteediks linna keskuse kujundamine, selle ehituslik ja funktsionaalne tihendamine) ning
põhimõttena koostatavas Elva valla üldplaneeringus (asustuse tihendamine elukeskkonna
atraktiivsuse tõstmiseks ja efektiivsemaks ressursikasutuseks). Asukohtadest on selle ruumilise arengu
suunisega enim kooskõlas Pikk 12, Kesk 33 ning Tartu mnt 3 kinnistud, mõningase mööndusega ka
Verevi ranna-ala. Selleks möönduseks on ruumiline visioon, kus Elva kesklinn tunnetuslikult laieneb
kuni Verevi ranna-alale ning seda tunnetust toetab lisaks Verevi ranna-ala arengule asjakohane
linnamiljöö arendus – esmajoones Supelranna tänava arendamine promenaadina, aga ka Tartu mnt
välja ehitamine linnatänavana vähemalt Verevi ranna-ala ulatuses.
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5 Kokkuvõte
Analüüsi kokkuvõtvad tulemused on esitatud analüüsiteemade lõikes asukohtade ja nendega seotud
arenduste võrdlevate hinnangutega. Asukohad-arendused liigitatakse teemade kaupa 3 rühma
kasutades nö valgusfoorimeetodit. Rühmade piiride määramisel lähtutakse hajuvuse põhimõttest –
sarnase „tulemusega“ asukohad moodustavad klastri. Tulemused võivad olla nii kvantifitseeritud
väärtused (nt kulude maht, või kooskõlaliste põhimõtete osakaal) kui ka kvalitatiivsed (vt. analüüsi
vastavate alapeatükkide kokkuvõtvaid osasid).
1.
Verevi

2a.
Spordihoone
(8)

2b.
Spordihoone
(4)

3.
Spordihoone
Arbijärve (6)

4. Arbi,
Pikk 12

5. Kesk
33

6a.
Mahlamäe (8)

6b.
Mahlamäe (4
ja SPA)

7a. TSK
metskonna
(4 ja
SPA)

7b. TSK
metskonna
(8)

8. TSK
Tiiru

Asukohale kehtivate
nõuete ja piirangute
ajakulu
Kliendirühmade
vajaduse kaetus ja
teenuse kättesaadavus
Kooskõla huvirühmade
huvide ja väärtustega
Asukoha ja arenduse
kooskõla kvaliteetse
ruumi põhimõtetega
Arenduse koormus
vallaeelarvele
Arenduse kooskõla valla
arengudokumentidega

Teiseks võimaluseks alternatiivsete asukohtade ja arenduste analüüsi tulemuste üldistamiseks on
vaadelda neid tüpoloogias, mis opereerivad kolmel dimensioonil:
•
•
•

arendusega loodav kasu või kahju elukeskkonnale (teenused, väärtused);
arendusega kaasnev lisakoormus vallaeelarvele;
arenduse realistlik teostatavuse ajagraafik (ärihuvi olemasolul).

Analüüsi autorite jaoks eristuvad oluliste rühmadena:
•

•

•
•

Aeglasemalt teostatavad ja vallaeelarvele suuremat koormust tekitavad ja mõõduka
ühiskondliku kasuga arendused – vallaomandis arendused Tartu mnt 3 kinnistul ja Mahlamäel,
Elva metskond 87 kinnistu (riigimaa kinnistu osa omandamisel valla pool);
Aeglasemalt teostatavad, vallaeelarve suhtes säästlikud ja mõõduka ühiskondliku kasuga
arendused – SA Tehvandi Spordikeskuse tervisspordikeskuse lähedased arendused Tiiru
kinnistul ning potentsiaalis ka Elva metskond 87 kinnistul (kui riigimaa omandaks SA või
eraettevõte)
Keskmise kiirusega teostatav, vallaeelarve suhtes säästlikum, kõrgema ühiskondliku kasuga
arendus Elva kesklinnas Kesk 33 kinnistul.
Kiiremini teostatavad, vallaeelarve suhtes säästlikumad, kuid kasude ja kahjude mõttes
konfliktsed arendused – kontsessioonil põhinevad äriarendused asukohtades, kus on olemas
kehtestatud DPd. Siia rühma kuuluvad Verevi ranna-ala ja Pikk 12 asukohad.
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Laiemas vaates peaksidki asukoha kaalutlusotsuse vastuvõtmises osalejad enda ja oma valijate jaoks
vastama vähemalt viiele strateegilisele küsimusele:
•

•

•

•

•

Kas valla kui kohaliku omavalitsuse üksuse eesmärgiks on tagada maksimaalses ulatuses
suuremat kasutajaskonda omavate teenuste (sh vaba aja teenuste) kättesaadavus valla
territooriumil või on kõrgema tasandi teenuste puhul aktsepteeritavaks lahenduseks (juhul kui
see on pikas perspektiivis ökonoomsem lahendus) parimate tingimuste loomine
naaberomavalitsustes paiknevate teenuste kättesaadavuse tagamiseks?
Lisaküsimused konkreetselt ujula-veekeskusega seonduvalt on – kuivõrd oluline on nende
teenuste olemasolu või puudumine Elva valla teenuste võrgustikus kohalikule elukeskkonnale
ja igapäevaelu praktikale erinevate kasutajagruppide jaoks? Millist mõju omab valla
arengurajale ujula-veekeskuse olemasolu või puudumine valla elukeskkonna osana
konkurentsis teiste regiooni omavalitsusüksustega? Kuidas see mõjutab elanike rahulolu
elukeskkonnaga, elanike elukohaotsuseid, uute elanike lisandumist valda, rahvastikuarengu
jätkusuutlikkust?
Kas teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks on vajalik nende välja arendamine ja
osutamine avalike omavalitsuslike teenustena või on võimalik ülesannete täitmise
delegeerimisel erasektorile saavutada samu eesmärke väiksemate kuludega? Millist laadi
teenuseid, millises mahus on teenuseid otstarbekas erasektorile delegeerida?
Kas vaba aja veetmise võimaluste välja arendamisel arvestatakse esmajoones kohalike elanike
vajadustega või vaadeldakse kõiki suuremaid arendusi samaaegselt ka kui täiendusi külalistele
suunatud Elva puhkepiirkonna võrgustikus?
Kas puhkemajanduses ja turismis on peamiseks sihtrühmaks nö tavapuhkaja (pereturism,
lühiajaturism) või spetsialiseerutakse puhkemajanduse välja arendamisel lähtudes Elva kui
spordilinna kontseptsioonist?
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Lisad
Lisa 1: Arenduste detailsed ruumiprogrammid

M2

ujula

1. Verevi

2a. Spordihoone (8)

2b. Spordihoone (4)

3. Spordihoone (6)

4. Arbi

5. Kesk 33

6a. Mahlamäe (8)

6b. Mahlamäe (4 ja SPA)

7a. TSK metskonna (4 ja
SPA)

7b. TSK metskonna (8)

8. TSK Tiiru

450

840

450

678

450

450

840

450

450

840

450

200

200

200

200

200

lastebassein
ujula riietusruumid
koos dushide ja
WCdega

200

300

200

184

200

200

300

200

200

300

200

haldusruumid ja
vastuvõtt

150

100

100

72

100

100

100

100

100

100

100

rannahoone:
info ja vastuvõtt
vetelpääste ruumid ja
torn

20

inventari hoidmise ja
laenutamise ruum

30

20

taliujumise baasi
saun
avalik ranna-WC
avalikud rannadushid

15

15

15

15
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seminariruumid
SPA

855

2800

2800

saunad (kui eraldi
SPAst)

1800

2800

60

60

160

160

120

suvekohvik
aastaringne kohvik
aastaringne restoran

120
365

hotell

800

800

600

800

2400

1200

1200

2400

2400

2400

hostel

1200

eluruumid

2000

700

Lisa 2: Arendustes pakutavad teenused
1. Verevi

2a. Spordihoone (8)

2b. Spordihoone (4)

3. Spordihoone (6)

4. Arbi

5. Kesk 33

6a. Mahlamäe (8)

6b. Mahlamäe (4 ja SPA)

7a. TSK metskonna (4 ja
SPA)

7b. TSK metskonna (8)

8. TSK Tiiru

87%

33%

47%

40%

47%

47%

33%

40%

33%

27%

33%

vaba aja teenused ujumisvõimalused
ujulas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

vaba aja teenused rannapuhkus

x

x
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vaba aja teenused saunateenus

x

vaba aja teenused SPAteenus

x

haridusteenused
laste ujumistunnid

x

x

x

x

haridusteenused
ujumise huviharidus

x

x

x

x

sotsiaalteenused
eakate ujumine

x

x

x

x

sotsiaalteenused
saunateenus

-

turvateenused
rannavalve,
vetelpääste

-

terviseteenused
füsio
basseiniteraapia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

kommunaalteenused
- ranna hooldus

x

x

kommunaalteenused
- avalik WC

x

x

toitlustusteenused

x

majutusteenused

x

eluasemeteenused

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ÜT täiendav vajadus
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x

x

x

Lisa 3: Vajalik tehniline taristu
1. Verevi

2a. Spordi-hoone
(8)

2b. Spordi-hoone
(4)

teed (m)

Järve tn rek
200m

juurdepääsutee:
100m

juurdepääsutee:
100m

parklad (m2)

Järve tn
parkla rek:
600m2

on vaja rajada,
on vaja rajada,
suurus ca 2400m² suurus ca 1200m²

kõvakattega
kõnniteed (m)

Tartu mnt
olemasoleva
rek:ca 195m
, Tartu mnt
järvepoolne
uus: 450m,
Järve tn uus
kõnnitee
200m

3. Spordi-hoone
(6)

4. Arbi
mahasõit
olemas

rajatava hoone
kohale - hoone
maksumuses

5. Kesk 33
olemas

lahendatakse
krundil koos
arendusega

6a. Mahla-mäe
(8)

6b. Mahla-mäe
(4 ja SPA)

Kullese tn rek:
Kullese tn rek:
300m uut
540m, Kullese
540m, Kullese
juurdepääsuteed
T1 ehitus: 250 m T1 ehitus: 250 m (metsa seest),
Lasketiirutee rek
- 0,9 km
1200

on vaja rajada,
suurus ca
2400m²

on vaja rajada,
suurus ca
2400m²

100m

100m

vajalikud
kinnistusiseselt

olemas

790m

790m

kõnnirajad (m)

ühendused
olemasolevatega:
ca 100m ümber
tõsta

ühendused
olemasolevatega:
ca 100m ümber
tõsta

vajalikud
kinnistusiseselt

olemas

juurdepääs
raudteeäärselt
kergliiklusteelt,
Kanarbiku metsa
jalgraja kaudu

juurdepääs
raudteeäärselt
kergliiklusteelt,
Kanarbiku metsa
jalgraja kaudu

Parkla/krundi
valgustus

vajalik rajada
vajalik rajada
mastvalgustid (10 mastvalgustid (10
tk)
tk)

vajalikud
kinnistusiseselt

vajalikud
kinnistusiseselt

vajalik rajada
mastvalgustid
(10 tk)

vajalik rajada
mastvalgustid
(10 tk)

Kullese tn
valgustus - 27 tk

Kullese tn
valgustus - 27 tk

tänavavalgustus
(valgustite arv)

olemas

kõnniraja
valgustus ca 6tk

kõnniraja
valgustus ca 6tk

olemas
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olemas

7a. TSK metskonna (4 ja SPA)

7b. TSK metskonna (8)
300m uut
juurdepääsuteed
(metsa seest),
Lasketiirutee rek
- 0,9 km

2400 m2

2400 m2

kõvakattega
kergliiklustee 550 m

kõvakattega
kergliiklustee 550 m

vajalik rajada
mastvalgustid
(10 tk)

10 tk uuele
lõigule

8. TSK Tiiru

vajalik rajada
mastvalgustid
(10 tk)

10 tk uuele
lõigule

kahelt poolt
juurdepääs-

sadevesi
(kanaliseeritud
ühenduse m,
pluss muu
vajalik - või
kohe lahenduse
hind)
ÜVK

soojus

Tartu mnt ja
Järve tn on
vajalik ca
700m

looduslik/drenaaž looduslik/drenaaž looduslik/drenaaž kinnistupõhine/ Vaja juhtida
ja suunamine oja ja suunamine oja
ja suunamine
looduslik/
lasteaia kraavi,
poole
poole
Arbi järve poole
drenaaž ja
või muu, 140
suunamine oja m toruga
poole
lasteaia kraavi

olemas
liitumispunkt

olemas lähedal

olemas lähedal

ühendada
spordihoone
lahendusega

olemas lähedal

kõik olemas

112 710 €

olemas lähedal

olemas lähedal

ühendada
spordihoone
lahendusega

on võimalik liita lasteaia
ristmikult,
tagant,
tänavale ei
lähe - 90 m
ühendus, 350
e/m +km,
kokku 31500
+km, kokku
37800

looduslik,
looduslik,
tagatakse
tagatakse
pinnasekalletega pinnasekalletega

olemas ainult
veetrass - vaja
kanalisatsiooniühendus

olemas ainult
veetrass - vaja
kanalisatsiooniühendus

lokaalküte vaja
rajada

lokaalküte vaja
rajada

sõltub
tervisespordi
plaanist, hetkel
ajakava
teadamata,
pigem 2026; mis
oleks hind, kui
vald ise rajaks
ÜVK ühenduse?
2 km - 300-400
tuh trassi hind;
mõistlik oleks
oma
küttelahendus
või maaküte,
soojusõlm kombineeritud
lahendus maaküte,
õlikatel ja
päikesepaneelid
- väga üldine
hinnahinnang
200-300 tuhat

sõltub
tervisespordi
plaanist, hetkel
ajakava
teadamata,
pigem 2026; mis
oleks hind, kui
vald ise rajaks
ÜVK ühenduse?
2 km - 300-400
tuh trassi hind;
mõistlik oleks
oma
küttelahendus
või maaküte,
soojusõlm kombineeritud
lahendus maaküte,
õlikatel ja
päikesepaneelid
- väga üldine
hinnahinnang
200-300 tuhat

2 km - 300-400
tuh trassi hind;
mõistlik oleks
oma
küttelahendus
või maaküte,
soojusõlm kombineeritud
lahendus maaküte,
õlikatel ja
päikesepaneelid
- väga üldine
hinnahinnang
200-300 tuhat

Lisa 4: Tehnilise taristu investeerimisvajadus
Kokku valla taristu
investeeringuvajadus
teed (m)
parklad (m2)

kõvakattega kõnniteed (m)

1. Verevi

2a. Spordi-hoone
(8)

2b. Spordi-hoone
3. Spordi-hoone (6)
(4)

528 710 €

195 000 €

145 000 €

332 000 €

30 000 €
100 000 €

30 000 €
50 000 €

12 000 €

12 000 €

13 000 €

6b. Mahla-mäe (4 7a. TSK mets-konna 7b. TSK mets-konna
ja SPA)
(4 ja SPA)
(8)

4. Arbi

5. Kesk 33

6a. Mahla-mäe (8)

30 000 €

67 000 €

707 000 €

587 000 €

685 000 €

805 000 €

625 000 €

mahasõit olemas
lahendatakse
krundil koos
arendusega
vajalikud
kinnistusiseselt

olemas

200 000 €
100 000 €

200 000 €

300 000 €

300 000 €
100 000 €

220 000 €

olemas

100 000 €

100 000 €

120 000 €

120 000 €

120 000 €
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8. TSK Tiiru

kõnnirajad (m)

7 000 €

7 000 €

Parkla/krundi valgustus

10 000 €

10 000 €

7 000 €

olemas

juurdepääs
raudteeäärselt
kergliiklusteelt,
Kanarbiku metsa
jalgraja kaudu

juurdepääs
raudteeäärselt
kergliiklusteelt,
Kanarbiku metsa
jalgraja kaudu

30 000 €

vajalikud
kinnistusiseselt

vajalikud
kinnistusiseselt

20 000 €

olemas

olemas

27 000 €

27 000 €

10 000 €

10 000 €

20 000 €

tänavavalgustus (valgustite arv)

30 000 €

6 000 €

6 000 €

sadevesi (kanaliseeritud
ühenduse m, pluss muu vajalik
- või kohe lahenduse hind)
ÜVK

54 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

olemas
liitumispunkt
112 710 €

olemas lähedal

olemas lähedal

olemas lähedal

kõik olemas

30 000 €

30 000 €

25 000 €

25 000 €

25 000 €

olemas lähedal

olemas lähedal

on võimalik liita

37 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

soojus

6 000 €

vajalikud
kinnistusiseselt
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