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1 Sissejuhatus
Meil kõigil on isiklikud ja avalikud huvid ning õigused. Soovime isiklikke
huvide

ja

õiguste

maksimaalset

realiseerimisvabadust,

kuid

tahame,

et

ümbruskonnas ei saaks rajada kõike pähetulevat. Teisiti öeldes - naabrite
isiklike huvide piiramist. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 32 esimene lause
sätestab: Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Tähelepanelikumal
süüvimisel märkame, et selles lauses sisaldub teatav vastuolu- kui omand on
(täiesti) puutumatu, siis miks on üldse vaja rõhutada ka võrdset kaitstust.
Tundub, et omandi puutumatuse ja võrdse kaitstuse nimetamine selles lauses
tähendab, et igaühe omand on nii puutumatu kui võimalik ja nii võrdselt
kaitstud kui võimalik. See seletab lühidalt ja selgelt ära ka kaasaegse ja
demokraatliku ruumilise planeerimise ühe kõige olulisema ülesande ning
eesmärgi - erinevate huvide tasakaalustamise.
Valla üldplaneering on Eestis legitiimseimaks vahendiks isiklike ja avalike ehk
üldiste ehituslike/maakasutuslike huvide tasakaalustatud arvestamiseks ning
vastavate tingimuste seadmiseks. Teiste ehitamise ja maakasutusega seotud
otsuste menetlemise puhul pole nõutav nii laia avalikkuse kaasamine.
Planeeringu

koostamine

on

olemuselt

tuleviku

kaalutletud

kavandamine.

Parima lahenduse nimel tuleb säilitada olemasolevaid väärtusi ning arvestada
tehiskeskkonna arendustegevuse paikkonda sobivust, selle säästlikkust ja
jätkusuutlikkust.

Planeerimisseaduse

kohased

ruumilised

planeeringud,

sealhulgas üldplaneeringud, kehtestatakse alati piiritletud maa-aladele. Nende
kehtivus ei sõltu isikute planeeringualaga seotusest ega omandiliigist.
Puhja

valla

üldplaneeringu

koostamine

algatati

Puhja

Vallavolikogu

25.novembri 2003. a otsusega nr 37. Üldplaneeringu koostamise kohustus,
eesmärgid ehk käsitletavad valdkonnad ning planeerimisprotsessi läbiviimise
nõuded

tulenevad

planeerimisseadusest.

Üldplaneering

on

avalikkuse

ja

asjatundjate kaalutleva koostöö tulemusena valminud dokument Puhja valla
pikaajalise säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tagamiseks.
Omaette väärtuseks oli planeeringuprotsessi läbiviimine, mille käigus loodi
interaktiivsed suhted eri alade ja huvide esindajate vahel, käivitati planeeringu
edukaks koostamiseks vajalik infovahetus ning elluviimiseks vajaliku kontaktide
võrgustik. Koostamisprotsess, edendades vaimsust ja loovust, luues uusi
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oskusi ja teadmisi ning sünteesides neid olemasolevatega, toimis osalejatele
koolitusena.
Üldplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd kõikide Puhja valla naaberomavalitsustega. Koostöö ja kooskõlastamine võimaldab ühelt poolt naabreid
kavandatud arengust teavitada ja teiselt poolt naabrite kavandatut arvesse
võtta.
Üldplaneeringu olulisemaks ülesandeks on kokku leppimine alade üldistes
maakasutus- ja ehitustingimustes ehk teisiti öeldes eri tüüpi ehitistele ja
hoonestusviisidele kohaseima paiga leidmine. Tuleb silmas pidada, et hetkel
ahvatleva

maastikumiljöö

väärtus

(paikkonna

väärtus

vallaelanike

silmis)

ebasobiva ehitustegevuse läbi ei väheneks.
Puhja

ajaloolist

kujunemist,

kliimat,

keskkonda,

elanikkonda,

majandust,

transporti, maakasutust, kultuuri jt käsitleb teine samaväärne arengudokument
“Puhja valla arengukava”, andmete dubleerimine üldplaneeringu lisana pole
kohane.
Vallavolikogu ei saa kehtestada olemasoleva olukorra kirjeldusi, statistilisi
ülevaateid, seadustest ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid, mistõttu vastav
teave ei saa põhimõtteliselt olla kehtestatava dokumendi osaks.
Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimusi ei saa käsitleda kitsendustena,
neid tuleb käsitleda seaduslikult antud võimalustena. Planeeringueelselt pole
keegi

andnud

maakasutuseks

ja

ehitamiseks

avaramaid

võimalusi.

Üldplaneeringus eri värvidega tähistatud maakasutus ei tähenda senimääratud
maakasutuse sihtotstarbe automaatset muutmist.
Üldplaneeringu

lahendus

on

üldplaneering

esimene

pool

esitatud
viitab

kaartidel
millegi

ja

seletuskirjas.

üldistatud

Mõiste

käsitlemisele.

Üldistamisvajadus tuleneb ühelt poolt kogu valla korraga haaratavusest ehk
sobiva “lennukõrguse” valikust ning teiselt poolt aluskaardi andmete täpsusest.
Aluskaardiks olev Eesti Põhikaart on kasutamiseks mõõtkavas 1:10 000 ja
rohkem ning pole täpsuselt võrreldav mõõtkavas 1:500 kasutamiseks mõeldud
geodeetiliste maa-ala plaanidega. Üldplaneeringu kaardil kujutatut ei saa
otseselt

kopeerida

kasutamiseks

detailplaneeringute

ja

ehitusprojektide

koostamisel ning maakorralduslikel töödel.
Puhja Vallavalitsus
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2 Puhja valla ruumiline
ruumiline areng
2.1

Väljakujunenud ruumilised väärtused

Puhja valla eripäraks on inimasustuse paiknemine kesk- ja lõunaosas ning
ulatuslik liigniiske inimasustuseta territoorium põhja- ida- ning loodeosas.
Suur-

Emajõgi

üleujutatavate

kaldaaladega

moodustab

looduslikku

tõkke

ühendusele põhjapoolsete aladega. Samas on ala suures osas looduskaitse
all ning luhamaastik ainulaadse väärtusega. Teedevõrk on saanud areneda
valdavalt lõuna suunal. Väärtuslikud põllumaad paiknevad valla kesk- ja
lõunaosas. Teiseks oluliseks eripäraks on turbatootmisega seonduv tööstuslik
areng. Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme põhi-maantee (nr 92) tagab kiire ühenduse
Tartu ja Viljandi-Pärnu suunal. Asustus on koondunud põhiliselt Puhja ja Ulila
alevikku

ning

Rämsi

külla.

Viimatinimetatud

asulad

on

toimivad

kogukonnakeskused. Oluliseks puhkeväärtuseks on Alam-Pedja loodus ning
Emajõe veetee.
Puhja valla iseloomustus

2.2

Ruumilise arengu põhimõtted

Puhja valla ruumiline areng toimub väljakujunenud maastikulisi tehis- ja
looduslikke väärtusi järgivalt. Asustust arendatakse eelkõige väljakujunenud
keskuste (Puhja ja Ulila alevik ning Rämsi küla) ala ja lähiümbrust eelistades.
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Väärtustatakse põllu- ja metsamajanduslikku maakasutust ning turbatootmist
keskkonda

säästval

viisil.

Uute

asumite

moodustamine

väljaspool

üldplaneeringus ettenähtud ala käsitletakse kui üldplaneeringu põhilahenduste
muutmist.
2.3

Paikkonnad ehk kandid

Valla

keskuseks

on

Puhja

alevik.

Sotsiaalsete

sidemete

ning

teenindusareaalide poolest jaotub vald Puhja, Ulila, Uula ja Palupõhja kandiks
ehk paikkonnaks.
Kantide (paikkondade) keskusteks on Puhja alevik, Ulila alevik, Rämsi küla
(Uula kant). Palupõhja on Eesti oludes geograafiliselt eripärane kant, maitsi
ühendus vallakeskusega on pikk ümbersõit läbi kahe naabervalla.
2.4

Säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused

Valla asustustihedusest ja väljakujunenud asustusstruktuurist ning elanikkonna
tagasihoidlikust kasvust tulenevalt on otstarbekas eelisarendada asustust
välja-kujunenud kompaktse hoonestusega paikades (keskustes). Uute kruntide
moodustamine toimub reeglina väljakujunenud kompaktse hoonestusega
aladel. Nii suudetakse tagada tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuri tugi ning
selle säästev areng majanduslikult vastuvõetava hinnaga.
Urbanistlik kruntide moodustamine ja sellekohane hoonestusviis põllu- ja
metsamaadel on ebasäästlik ning tekkiv uusasum ei evi ei maale ega linnale
omast

elukvaliteeti.

Põhilises

osas

valla

territooriumil

eelistatakse

hajaasustusele omast ehitusviisi. Veekogude kallastele, maastikulistele ja
looduslikele

väärtustele

juurdepääsu

tagamine

on

avalik

huvi

ja

selle

arvestamine tasakaalustatud ruumiliseks arenguks tarvilik tingimus.

3 MaakasutusMaakasutus- ja ehitustingimused
3.1

Üldpõhimõtted

Tänavavõrgul ja kruntidel põhinevat asustust – kompaktset hoonestust arendatakse Puhja ja Ulila alevikus ning Rämsi külas ja nende lähiümbruses.
Kompaktse

hoonestusega

aladel

on

kattega

juurdepääsuteede,

ühistranspordipeatuste, ühis-kanalisatsiooni ja -veevärgi jt kommunikatsioonide,
väljaehitamine

majanduslikult

põhjendatum.

Eelnimetatud

kompaktse

hoonestusega aladel kehtib detailplaneeringu koostamise kohustus, ulatus on
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näidatud

põhikaardil. Planeeritud

väikeelamumaadel

tuleb

detailplaneering

koostada korraga vähemalt 10 ha suuruse ala kohta, väiksematel aladel kogu
selleks määratud maa kohta.
Uute kompaktse hoonestusega alade (tiheasustusalade) moodustamist või
olemasolevate laiendamist kalda piiranguvööndisse ette ei nähta.
Mujal Puhja vallas jätkatakse Eesti maa-asulatele omast maakasutust ja
sellele omast ehitusviisi, kus katastriüksusi ei jaotata reeglina väiksemaks kui
1 – 2 ha ning nad loetakse hajaasustusega aladeks. Hajaasustuses pole
maaüksuste peamiseks kasutusotstarbeks hoonete ja rajatiste ehitamine ning
nende teenindamine, vaid põllumajandussaaduste tootmine, metsakasvatus,
puhkus ja vaba aja veetmine või loodushoid ja –kaitse.
Hoonete

projekteerimiseks

kohustusega

ala

või

väljaspool

vallavolikogu

detailplaneeringu

otsusega

määratud

koostamise

detailplaneeringu

koostamise kohustust (vt jaotist “Detailplaneeringu koostamise kohustus”) tuleb
taotleda vallavalitsuselt projekteerimistingimused, välja arvatud ehitusseaduses
nimetatud erandid.
Ehitamist reguleerivate haldusaktide väljastamisel nõrgalt kaitstud põhjaveega
aladel

peab

kontrollima

kavandatud

kanalisatsioonirajatiste

veekaitselist

kohasust.
3.2
3.2.1

Elamute ehitamine
Väikeelamud kompaktse hoonestusena

Üldplaneeringu kaardil näidatud väikeelamukruntide maadele moodustatavate
kruntide

miinimumsuurus

olemasoleva

kompaktse

tänavaruumi,

hoonete

on

2000

m2.

hoonestusega
paigutust

Detailplaneeringu

alale

krundil,

tuleb

järgida

ehitusjoont,

koostamisel

väljakujunenud

piirete

kujundust.

Vähemalt 10% planeeringuala maast, arvestamata teede ja tänavate ning
kommunikatsioonide
haljasalade

ja

alust

maad,

mänguväljakute

tuleb
tarvis.

kavandada

avalikult

Kruntidevahelise

kasutatavate

tänava/tee

maa

minimaalne laius peab olema vähemalt 12 m.
3.2.2

Pereelamud ja abihooned hajaasustuses

Pereelamu ehitamiseks moodustatavad maaüksused peavad järgima külade
hoonestusalal väljakujunenud maaüksuste ulatust ja konfiguratsiooni ning
olema mitte väiksemad kui 1 ha. Vaid sel tingimusel säilub küladele omane
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maaline keskkond ning kaevude ja lokaalpuhastite kujad ei kitsenda naabrite
maakasutust.
Vallavalitsuse

poolt

hoonete

kavandamiseks

väljastatavates

projekteerimistingimustes sätestatakse külade välja-kujunenud hoonestusaladel
olemasoleva

hoonestuse

tingimused.

Üldplaneering

metsamaana ja
säilib

miljööd

arvestavad

käsitleb

arhitektuursed

põhikaardil

ja ehituslikud

põllumajandusmaana,

väikeelamute maana hajaasustuses tähistatut aladena, kui

senine

hajaasustuslik

metsamajanduslik

ning

maakasutus,

üksikute

kus

majapidamiste

valdavaks

põllu-

teenindamiseks

ja

tarvilik

maakasutus.
3.2.3

Korruselamumaa

Korruselamute ehitamiseks nähakse ette maa Puhja alevikus. Ulila alevikus ja
Rämsi

külas

maad

uute

korruselamute

ehitamiseks

ette

ei

nähta.

Korruselamuna käsitletakse üldplaneeringus kolme- ja enama maapealse
korrusega mitmekorterilisi elamuid.

Tootmismaad

3.3

Olulisemateks tootmismaa aladeks on:
•

Puhja alevikust edelasse jääv ala Viljandi maantee ja Annikoru
maantee vahelisel alal;

•

Puhja aleviku äärele jääv idapoolne ala;

•

Rämsi külakeskusest põhja ja itta jääv ala;

•

Tootmishoonete maad Ulila alevikus.

•

Põhikaardil tumedama lillaga märgitud tootmismaadel võib
keskkonnamõju ulatuda üle kinnisasja piiri, mistõttu naabrusse uute
inimeste pikaajaliseks viibimiseks mõeldud ehitiste püstitamist ette ei
nähta.

Ärihoonete (kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete) maad

3.4

Puhja alevikus:
•

Nooruse tn kaupluse ja teenindusettevõtte maa;

•

Ala Viljandi mnt ja Saare tee ristmikul;

•

Ala Viljandi mnt ja Annikoru mnt vahel liiklust teenindava ettevõtte
jaoks.

Ulila alevikus:
•

Kaupluse krunt Suveaia tn;
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•

Ala Lille ja Suveaia tn ristmikust idas kaubandus ja/või
teenindushoonele.

Rämsi külas:
•

kaupluse maa-ala.

Avalikult kasutatavate hoonete maa

3.5

Puhja alevikus:
•

Ala Viljandi tee, Elva tee ja Nooruse tn vahel;

•

Lasteaia krunt Nooruse tn;

Ulila alevikus:
•

Ulila Keskuse (endise koolimaja) ümbrus);

Rämsi külas:
•

Uula Huvikeskuse ümbrus;

Valla ja Puhja aleviku keskuse kujundamine

3.6

Tulenevalt Puhja alevikku poolitavast Tartu – Viljandi - Kilingi-Nõmme põhimaanteest ning olemasolevate üldkasutatavate hoonete paiknemisest peavad
põhilised

asulasisesed

liikumisteed

jääma

maanteest

lõuna

poole.

Kavandatavad avalikult kasutatavad hooned võiksid soovituslikult paikneda
maanteest lõunas. Aleviku keskseks tänavaks jääb Nooruse tänav.

Puhke- ja virgestusmaad

3.7

Puhke-

ja

virgestusmaa

on

käesoleva

üldplaneeringu

mõistes

avalikus

kasutuses olev puhke-, spordi- ja rahvakogunemisürituste ala. Puhke ja
virgestusalad kujundatakse heakorrastatud haljasalaks või parkmetsaks, kuhu
on lubatud rajada minimaalselt neid otseselt teenindavaid ehitisi.
Nimetatud funktsiooni kandvate aladena on praegu kasutuses:
•

Puhja park, eriti selle jaanikuplats, kaardil haljasalade ja parkmetsa
maa;

•

Puhja Gümnaasiumi staadion, kaardil üldkasutatavate hoonete maa;

•

Puhja kiriku ümbrus, kaardil kaardil üldkasutatavate hoonete maa;

•

Rämsis huvikeskuse territoorium ja palliplats, kaardil üldkasutatavate
hoonete maa, haljasalade ja parkmetsa või puhke- ja virgestusmaa;

•

Ulila Keskuse park, kaardil haljasalade ja kaitsehaljastuse maa;

•

Ulilas Keskuse spordiväljakud, kaardil üldkasutatavate hoonete maa;

•

Kavilda kiigemägi;

•

Vahemetsa kruusakarjäär;

•

Sääniku talu külaplats.
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Planeeringuga reserveeritakse:
•

Puhja alevikus laste mänguväljak;

•

Puhja aleviku detailplaneeringualal asuv tiik;

•

Puhja aleviku kaguservas endine Konimägi vana liivakarjääriga;

•

Reku sildumiskoht;

•

Palupõhja sildumiskoht;

•

Rämsi veskijärv;

•

Looduse õpperada Kavilda orus;

Puhke ja virgestusmaa arendamispõhimõtted ja -tingimused
•

Puhke- ja virgestusmaa arendamine toimub üldjuhul maaomaniku,
vallavalitsuse ning aredusest huvitatud kolmandate osapoolte vahelisel
kokkuleppel;

•

Tagada kergliikluse ja autotranspordi juurdepääs ning parkimiskohad
kavandatavatele puhke-ja virgestusmaadele;

•

Arendada välja terviklik viidasüsteem;

•

Puhke- ja virgestusmaad siduda looduse õpperadade ja
kergliiklusteedega;

•

Varustada kõik väljapool alevikke paiknevad avalikult kasutatavad
puhke-ja virgestusmaad vajalike elementidega: telkimisplats, lõkkeplats,
lõkkepuud, välikäimla, prügiurnid ja antud koha kasutamise korra
reeglid.

3.8

Haljasalade maa

Haljasalade

maa

on

avalikult

kasutavate

parkide,

parkmetsade

ning

haljasalade maa kompaktses asustusalas või selle kõrval. Eelnimetatud alade
maakasutuse sihtotstarbeks määratakse üldjuhul üldkasutatav maa. Puhja
alevikus kagu-loode suunal nähakse ette tiike ja vooluveekogusid ühendav
haljasvöönd. Haljasalade maad Rämsi külas ja Ulila alevikus on kavandatud
tootmismaadelt
Haljasalade

maa

lähtuva
on

negatiivse

laste

keskkonnamõju

mänguväljakute,

puhke-

leevendamiseks.
ja

istumiskohtade,

supluskohtade, terviseradade paiknemiskohaks.
3.9

Mäetööstusmaa

Mäetööstusmaana käsitleme liiva ja kruusakarjääride maad. Puhja vallas on
mäetööstusmaa Soova liivamaardla ümbruse alal Mäeselja külas. Võimalik
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kruusa-liiva leiukoht ehk potentsiaalne mäetööstusmaa on Rämsi ja Ulila
vahel Teilma külas.
3.10 Turbatootmismaa
Turbatootmismaa paikneb Teilma külas Ulila aleviku läheduses Laugesoo
rabas.
3.11 Kalmistute maa
Puhja kalmistu paikneb Puhja alevikust ca 1 km lõunas Mäeselja külas,
õigeusu kalmistu ca 1 km idas Mõisanurme külas. Kalmistute ümbruses
säilitatakse kaitsehaljastuseks sobiv puittaimestik.
3.12 Jäätmehoidla maa
Puhja alevikus:
•

Puhasti maa Saare tee ja Reku tee vahelisel maa-alal;

Ulila alevikus:
•

Puhasti maa aleviku kaguosas;

Rämsi külas:
•

Puhasti maa küla loodeosas

Biolagunevate jäätmete komposteerimisväljakud on kavandatud Vihavu külas
ja Nasja külas.

4 Detailplaneeringu koostamise kohustus
Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad

4.1

Detailplaneeringu koostamise kohustus määratakse järgmistele aladele:
•

Puhja alevik;

•

Ulila alevik;

•

Kureküla küla;

•

Rämsi küla põhikaardil näidatud ala;

•

Puhja alevikku ümbritsevate Järvaküla, Mäeselja, Mõisanurme,
Tännassilma, Vihavu ja Võllinge külade põhikaardil näidatud alad;

•

Ridaküla külas põhikaardil näidatud ulatuses;

Need on olemasolevad ja kavandatavad kompaktse hoonestusega territooriumi
osad

planeerimisseaduse

tähenduses

ning

tiheasustusalad

looduskaitseseaduse tähenduses.
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Nimetatud aladel rakendub planeerimisseaduse § 3 lõikes 2 sätestatud
detailplaneeringu koostamise kohustus.

Detailplaneeringu koostamise kohustusega juhud

4.2

Puhja

Vallavolikogu

võib

põhjendatud

vajaduse

korral

algatada

detailplaneeringu eespool nimetamata aladel ja juhtudel. Põhjendatud vajadus
tuleneb üldjuhul tekkida võivate põrkuvate huvide tasakaalustamise vajadusest
avaliku planeerimisprotsessi kaudu. Detailplaneeringu koostamise vajadust
väljaspool eelmises jaotises määratud alasid tuleb kaaluda:
•

uute katastriüksuste hoonestamise lubamisel kalda piiranguvööndis;

•

hajaasustatud kohtades maa-ala kruntideks jagamisel elamuehituse
eesmärgil, kui soovitakse ehitada enam kui kolmest pereelamust
koosnevat hoonete gruppi;

•

rohkem kui kolme teineteisest lähemal kui 100 m paikneva hoone
püstitamisel;

•

põllumajandus- või tootmishoonete kompleksi rajamisel;

•

ridaelamu või korruselamu ehitamisel;

•

üle 2500 m² ehitusaluse pinnaga tootmis-, lao- või ärihoone ehitamisel;

•

katastriüksuse piire ületava negatiivse keskkonnamõjuga ehitise
püstitamisel;

•

üle kümne inimese samaaegseks majutamiseks mõeldud majutushoone
(kämpingu, motelli, puhkeküla, puhkebaasi vms) ehitamisel;

•

spordikompleksi või avaliku supelranna rajamisel;

•

autoteenindusjaama, bensiinijaama või tuulepargi (3 või rohkem
elektrituulikut) ehitamisel;

•

üldplaneeringut muutmist nõudva maakasutuse kavandamisel;

5 Tiheasustusega alad maareformi tähenduses
Tiheasustusega alad maareformi seaduse tähenduses on Puhja ja Ulila
alevikud ning Rämsi küla põhikaardil tähistatud alad. Määramise aluseks on
Puhja Vallavolikogu 12. aprilli 1995. a. otsus nr 14.

6 Väärtuslikud alad ja nende kaitsekaitse- ja kasutustingimused
Miljööväärtuslikud hoonestusalad

6.1
•

Puhja kiriku ümbrus;

•

Ulila aleviku enne 1940 ehitatud tööstus- ja eluhooned:
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Kaitse- ja kasutamistingimused: Põhiliseks tingimuseks on naabruses miljööga
mittesobivate ehitiste rajamise vältimine. Ulila ehituspärandi juures on tarvilik
ajalooliste välispiirete ja -detailide ehedana säilitamine või taastamine.

Väärtuslikud põllumaad

6.2

Väärtuslikuks põllumaaks arvatakse põllumaa viljakusega 50 hindepunkti ja
rohkem.

Lisaväärtuseks

on

põldude

massiivsus

ning

toimiva

maaparandussüsteemi olemasolu. Neil aladel nähakse ette põllumajandusliku
maakasutuse

säilitamine.

Kaasnev

maakasutus

ei

tohi

kahandada

olemasolevat massiivsusväärtust (mehhanismidega töötamise tõhusust). Põlluja

metsamajandusest

erinev

maakasutus

ning

maakorraldustoimingute

läbiviimine eeldab Tartu Maaparandusbüroo nõusolekut.

Väärtuslikud maastikud, haljasalad, pargid

6.3
6.3.1

Väärtuslikud maastikud

Ulila turbaraba (M1).
Säilimist tagavad meetmed:
•

Vältida turbatootmismaastiku ilmet kaotavaid melioratsioonitöid;

•

Väärtusi võimendava ja eksponeeriva temaatilise väliekspositsiooni
(tööstusajaloolise teemapargi) loomine;

•

Ulila suveaia ja ümbruse väärtuse taastamine toimub vastava
maastikukujundusprojekti (-kava) alusel;

•

Tööstusajalooliselt väärtuslikud hooned võtta kohaliku kaitse alla ning
leida neile sobiv rakendus, nende rekonstrueerimisel säilitada
välispiirete ajalooline kujundus ja materjal.

Kavilda ürgorg (M3).
Säilimist tagavad meetmed:
•

Väärtuste säilimiseks koostada oru veerude ja ümbruse
maastikuhoolduskava;

•

Uute hoonete rajamine vaid hajaasustusena ning väljapoole kalda
piiranguvööndit;

•

Orgu ületavate radade, purrete ja trepistike rajamine, kaasates
maastikuarhitekte ja keskkonnakaitseinstitutsioone,
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•

Ajaloo- ja kultuuripärandi ning loodusvormide eksponeerimine vastavate
kavade ja projektide alusel kooskõlas muinsus- ja looduskaitse
nõuetega;

Emajõe luhaalad (R7).
Säilimist tagavad meetmed:
•

Põhiliseks seniste väärtuste säilimist tagavaks tingimuseks on luhtade
niitmine;

•

Rekreatsioonipotentsiaali säilitamiseks korrastada või rajada uued
randumiskohad ning tagada nende ühendus avalikult kasutatavate
teedega;

AlamAlam-Pedja looduskaitseala.
KeeriKeeri-Karijärve looduskaitseala.
Looduskaitsealadel tagatakse väärtuste kaitse kaitseala valitseja korraldava
tegevuse abil. Tegevuse aluseks on kaitse-eeskirjad ja kaitsekorralduskavad.
6.3.2

Väärtuslikud haljasalad ja pargid

•

Puhja park (KLO)

•

Ulila park “Suveaed” (ettepanek võtta kohaliku kaitse alla)

Kaitse- ja kasutamistingimused: Regulaarne pargi ja aiahooldus,
ümberkujundustööd vaid professionaalse pargikujundaja abi kasutades.
6.3.3

Maastiku üksikelemendid ja looduskooslused

•

Kavilda pärnad Mõisanurme külas (KLO)

•

Uula polder Teilma külas

•

Kavilda vasallilinnuse ase* Mõisanurme külas (K)

•

Kavilda ohvriallikas Mõisanurme külas (K)

•

EELK Puhja kirik, kirikuaed ja kirikla Puhja alevikus (K)

•

Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Kavilda kirik Mõisanurme külas (K)

•

Puhja kalmistu Mäeselja külas (K)

•

Puhja Koni tuuleveski, 1893 (K)

•

Puhja vana kalmistu Mäeselja külas (K)

•

Kavilda Õigeusu kalmistu Mõisanurme külas (K)

•

Kavilda Kiigemägi* Mõisanurme külas (KLO), (K)

•

Kavilda Süvaorg Mõisanurme külas

•

Endine Kaimi koolimaja* Kaimi külas
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KLO tähendab riikliku kaitse alust loodusobjekti ja K riiklikult kaitstavat
kinnismälestist.
Kaitse- ja kasutamistingimused: Muinsus- ja looduskaitse asjatundjaid
kaasates kavandada hoolduseks, korrastamiseks ja säilimiseks tarvilikud tööd.
Vältida väärtust ja vaadeldavust kahandavate ehitiste kavandamist ja
püstitamist ümbrusse. Tärniga tähistatud maastiku elemendid tuleks kaasata
turismi- ja puhkemajandusse.

7 Rohelise võrgustiku toimimise tagamine
Rohelise

võrgustiku

toimimiseks

vajalik

tuleneb

Tartumaa

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust “Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”.

Tulenevalt

täpsemast

aluskaardist

ning

toimunud

muudatustest loodushoiu- ja kaitsealade võrgustikus täpsustab üldplaneering
maakonnaplaneeringus määratud alade paiknemist. Täpsustuse sisuks on
võrgustiku elementide ühildamine looduses tajutavaga (kõlvikupiirid, kraavid,
teed jm).
Tingimused ja soovitused rohelise võrgustiku toimimiseks ning sidususe
tugevdamiseks:
•

üldiseks kasutustingimuseks on senise maakasutuse struktuuri ehk
teisiti öeldes võrgustiku terviklikkuse säilitamine;

•

uusi elamukrunte ja teisi kompaktse hoonestusega alasid rohelise
võrgustiku elementide alale ei rajata;

•

veekogude kallastel paiknevate võrgustiku koridorides
ehituskeeluvööndit ei vähendata;

•

võrgustiku aladele jäävate metsa- ja põllumaade majandamisel vältida
läbivaid lageraiealasid ning looduslike rohumaade lausülesharimist;

•

rohevõrgustiku toimimiseks ja sidususeks tuleb säilitada võrgustiku
elementide suurus ja maakatte tüüp, geograafiline asukoht võib
seejuures nihkuda;

•

võrgustiku koridorides Elva ja Kavilda jõgede kallastel ei ehitata
veepiirini ulatuvaid tarasid ega muid läbipääsu takistavaid tõkkeid.

7.1

Kalda piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd

Veekogude

kalda

piiranguvööndi

looduskaitseseadusest.

Järve

ja

rannal

ehituskeeluvööndi
või

jõe

kaldal

ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini.

ulatus

metsamaal

tuleneb
ulatub

Üldplaneeringuga ei

ole muudetud kalda ehituskeeluvööndi seadusekohast ulatust.
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8 Teede ja tänavate
tänavate paiknemine ning liikluskorraldus
8.1

Teede asukoht ning liikluskorralduse üldised põhimõtted

Üldplaneeringu

põhikaardil

kaitsetsoonidega.

on

Planeeritud

kavandatav

teede/tänavate

naabrusse

kavandatud

näidatud

olemasolevad

kompaktse

võrk

planeerida

maakasutust

hoonestusega
avalikult

teed

koos

aladel

tuleb

kasutatava

arvestavalt.

teeni

ja

Detailplaneeringu

lähtetingimuste väljatöötamisel ja lahenduse kaalutlemisel pidada silmas, et
kogu kompaktse hoonestusega alale realise tekiks asulale kohane tänavavõrk.
Kui

juurdepääs

kruntidele

kavandatakse

tupiktänavatega,

tuleb

luua

üldplaneeringus detailplaneeringu kohustusega alaks planeeritud naaberalaga
kergliiklustee

ühendus

(tee

laius

minimaalselt

3

m,

tänavamaa

laius

minimaalselt 5 m).
Suurematele

ristmikele

ja

jalakäijate

ülekäigukohtadele

tuleb

näha

ette

välisvalgustus.
Kaardil

on

esitatud

võimalikud

kergliiklusteede

(jalakäijad,

jalgratturid)

asukohad. Kergliiklusteed rajatakse üldjuhul väljapoole maantee muldkeha.
Alltoodud vallateede, erateede ja tänavate kaitsevööndi laiuse määramisel
tugineti Puhja Vallavolikogu 25. aprilli 2001.a. määrusele nr 19.
8.2

Riigimaanteed

Riigimaanteid

on

riigimaanteedel

Puhja

on

vallas

teeseadusest

kokku
tulenevalt

ümmarguselt
50

m

45

laiune

km.

Kõigil

teekaitsevöönd

(mõlemal pool sõiduraja telge või mitme sõiduraja korral mõlemal pool
äärmise

sõiduraja

telge),

maaomaniku tegevust –
nähtavust

ning

mille

ulatuses

võib

tee

valdaja

ehitiste püstitamist, kõrghaljastuse

teehoidu

takistavat

tegevust.

Uusi

kitsendada

istutamist jm

elamuid

riigimaantee

kaitsevööndisse ei ehitata. Teeseaduses sätestatud juhtudel tuleb tegevus teel
ja tee kaitsevööndis põhimaanteede ääres kooskõlastada Maanteeametiga,
kõrvalmaanteede ääres Lõuna Teedekeskusega.
Kõigil

riigimaanteedel

liiklussagedusest

on

vastavalt

sanitaarkaitsevöönd,
„Tee

projekteerimise

mille

laius

normidele

ja

oleneb
nõuetele”.

Riigimaanteede sanitaarkaitsevööndisse, kui inimese pikaajaline viibimine on
tervisele ohtlik, ei ehitata uusi elamuid, ravi- ja puhkeasutusi, laste- ja
haridusasutusi.
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8.2.1

TartuTartu-ViljandiViljandi- KilingiKilingi-Nõmme põhimaantee nr 92

Tartu

–

Viljandi

-

Kilingi-Nõmme

põhimaantee

ääres

Puhja

aleviku

Tartupoolsest piirist kuni Annikoru ristmikuni nähakse ette jalgtee mõlemal
pool sõiduteed. Selleks tarviliku maa reserveerimiseks ei anta ehitusõigust
alale, mis jääb sõiduteele lähemale kui 10 m. Maanteeäärsete kinnisasjade
omanikel

tuleb

arvestada,

et

jalgtee

võõrandada selleks tarvilikku maad.
ette

ei

nähta.

Juurdesõidud

kõrvalmaanteedele

või

ehitamiseks

võidakse

tulevikus

Uusi peale- ja mahasõite põhimaanteele

uute

kohalikele

kinnistuteni

teedele.

peavad

Teede

väljuma

kas

projekteerimisnormide

kohaselt peab tänasele liiklussagedusele vastav tee klass olema lõigul Tartust
Puhja-Konguta

tee

ristmikuni

vähemalt

II.

II

klassi

maantee

sanitaarkaitsevöönd, kus inimese pikaajaline viibimine on tervisele ohtlik, on
200 m sõidutee servast. Üldplaneering ei näe ette uute elamukruntide
moodustamist põhimaantee sanitaarkaitsevööndisse.
8.2.2

Kõrvalmaanteed

Liiklussagedus Puhja valla kõrvalmaanteedel on alla 500 auto ööpäevas,
millest tulenevalt peaks maanteede klass olema IV või V. Selliste teede
sanitaarkaitsevöönd on 60 m Valla asulatevahelise liikluse ärasuunamiseks
Tartu-Viljandi põhimaanteelt tuleb viia mustkatte alla kõrvalmaanteed nr 22116
Puhja - Rämsi ja nr 22110 Ulila - Võllinge lõigul Ulila - Rämsi. Turismi ja
puhkemajanduse arenguks tuleks Puhja-Reku maantee nr 22113 ehitada
tolmuvabaks.
8.3

Vallateed ja tänavad

Vallateed ja tänavad on kõigile avalikult kasutatavad. Vallatee kaitsevööndi
laiuseks on 20 m mõlemale poole sõiduraja teljest ja tänaval 6 m
piirist.

Detailplaneeringu

koostamise

või

hajaasustuses

krundi

teemaa
jagamise

tingimuseks on, et planeeritaval alal tuleb ette näha tee/tänava kruntimine
transpordimaaks, mille kohta sõlmitakse vajadusel omavalitsusega tee avaliku
kasutamise leping või võõrandatakse tee omavalitsusele. Teega piirneva
krundi

planeerimisel

tuleb

sellesse

haarata

transpordimaa ulatuse määramise. Tee/tänava

ka

tee,

tagamaks

vajaliku

maa-ala määramisel tuleb

arvestada, et ka tehnovõrgud peavad mahtuma tee/tänava maa-alale ning
reeglina mitte sõidutee alla.
Detailplaneeringutes peab uute juurdesõiduteede või tänavate laius olema
vähemalt 12 m. Kui olemasolev teemaa on kitsam, tuleb kruntide teepoolsele
alale ette näha tee teenindamiseks (lume vallitamiseks, sadevete äravooluks,
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valgustuspostide paigaldamiseks) vajalik riba, kuhu ei või rajada piirdeid ega
muid ehitisi ning istutada puid – põõsaid. Vajadusel näha ribale servituudi ala
kommunikatsioonide paigaldamiseks.
Elamualadel

tuleb

jalgteede

vajadus

ning

paiknemine

määrata

detailplaneeringuga. Puhja aleviku Nooruse tänava rekonstrueerimisel tuleb
rakendada liikluse rahustamise põhimõtteid (sirge lõigu pikkus ei ületa 40-80
m, sõidutee laius 3-5 m, looklevad tänavad, kitsaskohad tänaval jms).
Hajaasustuses katastriüksust jagades tuleb tagada kõikidele maaüksustele
juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt..
8.4

Erateed

Vallateede koosseseisus on 14,4 km eravalduses olevaid lõike. Uute kruntide
moodustamisel võib kavandada eratee kuni kolme krundi teenindamiseks,
rohkem kui kolme krundi teenindamiseks kasutatav tee peab olema avalikult
kasutatav. Eratee kaitsevööndi laiuseks on 10 m mõlemale poole sõiduraja
teljest.
8.4.1

Eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks
määramine

Kuna teede avalikku kasutust on õigusaktid erinevatel aegadel käsitlenud
erinevalt, on maareformi käigus kümneid kilomeetreid oma olemuselt avalikult
kasutatavaid

teid

mõõdetud

eramaade

sisse

ning

on

praegu

kehtiva

teeseaduse mõistes muutunud erateedeks. Puhja valla territooriumil on selliste
teede kogupikkus ~15 km. Puhja vallas vajalik avalikult kasutatavate kohalike
teede võrk on määratletud Puhja valla kohalike teede nimekirjaga, milline on
kinnitatud Puhja Vallavolikogu 26. oktoober 2006 otsusega nr 6.
Probleemi lahendamiseks annab võimaluse Teeseaduse § 4 lõige 3: Tee
omaniku nõusolekul ja tingimustel ning vallavalitsuse ja eratee omaniku vahel
sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab
teehoiu korraldamise eest vastutava isiku vallavolikogu kohaliku omavalitsuse
huvidest

lähtudes.

Lepingus

nähakse

ette

eratee

kasutamise

kord

ja

teehoiukulude kandja.
Detailplaneeringu koostamise või hajaasustuses maaüksuse jagamise puhul
seatakse

tingimuseks,

et

maaüksustele juurdepääsuks
Vajadusel

sõlmitakse

planeeritaval/jagataval
ette

näha

omavalitsusega

tee/tänava

tee

avaliku

alal

tuleb

kõikidele

maaüksused/krundid.
kasutamise

leping

või

võõrandatakse tee/tänava maa-ala omavalitsusele.
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Puhja valla avalikult kasutatavad teed

9 Tehnovõrgud ja tehnorajatised
Hajaasustuses

ei

saa

tehnovõrkude

ja

rajatiste

paiknemist

tulevaste

võrguteenuste tarbijate vajadusi ette teadmata kavandada. Detailplaneeringu
kohustusega

maa-aladel

tuleb

kõik

tehnovõrgud

ehitada

maa-aluste

tehnovõrkudena. Tehnovõrgud tuleb üldjuhul planeerida avaliku tee/tänava
maa-alale.

Detailplaneeringut

võimaldamine

koostades

naaberkrundile,

luua

tuleb

tagada

võimalus

ka

naaberala

tehnovõrkude
planeeritavate

tehnovõrkude ühendamiseks planeerimisel oleva ala tehnovõrkudega. Erinevad
võrguvaldajad peavad täpsustama tehnilisi üksikasju detailplaneerimise ja
projekteerimise käigus toimuva koostöö raames.
9.1

Elektrivõrk

Üldplaneeringu

kaardil

on

kajastatud

olemasolevad

elektrialajaamad

ja

kõrgepingeliinid. Uute alajaamade ning nende varustamiseks vajalike liinide
asukohad

määratakse

liitumistingimustes.

Alajaamad

detailplaneeringu(te)s
peavad

olema

või

omavahel

elektrivõrguga
ühendatud

nii

kõrgepinge kui madalpingeliinidega. Alajaamadest lähtuv madalpingevõrk peab
moodustama ringvõrgu.
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Eesti

Energial

on

soovitav

oma

arengukavas

arvestada

Puhja

valda

kavandatavate uute elu- ja tööstusrajoonide asukohtadega.
Puhja valda läbib Tartu-Viljandi-Sindi 110 kV õhuliin mis rekonstrueeritakse
330 kV pingele. Üldplaneeringus kaardil on näidatud projekteeritud liini
paiknemine .
9.2

Veevarustus

Tulenevalt

kohaliku

omavalitsuse

korralduse

seadusest

on

kohaliku

omavalitsuse ülesandeks korraldada vallas veevarustust ja kanalisatsiooni,
juhul kui need ülesanded ei ole antud kellegi teise täita.
Puhja

valla ühisveevärgi ja

-kanalisatsiooni

eeskiri on

kinnitatud Puhja

Vallavolikogu 20.12.2000.a. otsusega nr 93. Valla territooriumil on 7 veeettevõtjat: Sangla Turvas AS, AS Kaubi Ettevõtted, OÜ Emajõe Veevärk
Opereerimine, FIE Urmas Luts, FIE Juhan Matt. Puhja alevikus on veeettevõtja Sangla Turvas AS.
Puhja alevikus on 4 puurkaevu, millest ühisveevärki teenindavad kaks. Sangla
Turvas ASile kuuluv puurkaev on puuritud 1969.aastal ja varustab veega
kortermaju, lasteaeda, kauplust, gümnaasiumi, seltsimaja ja tervisekeskustapteeki. Teine, vallale kuuluv Kellani puurkaev, on puuritud 1970. aastal ja
varustab veega 19 ühepereelamut, ühte 12- korteriga maja, kütusetanklat ja
töökoda.
Rämsi aleviku elamute ühisveevärki varustab üks puurkaev. Süsteemi on
lülitatud korterelamud, saun, huvikeskus ja kauplus. Veetorustiku pikkus on ca
2,2, km.
Ulila aleviku vee-allikaks 100 m sügavusega puurkaev.
Kõik torustikud on amortiseerunud ja vajavad uuendamist ja arendamist.
Detailplaneeringu

aladele

ehitatavatel

hoonetel

peab

olema

ühendus

ühisveevärki, lokaalsed lahendused ei ole lubatud.
Valla veemajanduse arengukava peab täpsustama või vajadusel muutma
üldplaneeringus esitatut.
9.3

Reoveekanalisatsioon ja puhastid

Puhja aleviku kanalisatsioonisüsteemi on lülitatud kümme korruselamut, Puhja
Gümnaasium, lasteaed ja kauplus. Reovesi juhitakse aleviku pumplasse, kust
see juhitakse Sangla Turvas AS territooriumil asuvasse reoveepuhastisse ja
sealt edasi biotiikidesse.
Puhja

aleviku

ühepereelamu,

idapoolse
ühe

osa

kanalisatsioonisüsteem

12-korteriga

elamu,

on

kütusetankla

ettenähtud
ja
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teenindamiseks.

Osadel

elamutel

veetakse

reovesi

3-4

korda

aastas

kogumiskaevust, osadel elamutel imbub reovesi pinnasesse. Reoveepuhasti
puudub.
Puhja

aleviku

põhjapoolse

osa

kanalisatsioonisüsteem

on

ette

nähtud

seltsimaja, baari ja tervisekeskuse-apteegi teenindamiseks. Kogu süsteem
ehitati 1992. aastal, torustikud on korralikud ja vastavad nõuetele.
Rämsi küla kanalisatsioonisüsteem on ette nähtud 14 elamu, kaupluse,
huvikeskuse ja sauna teenindamiseks. Süsteem on amortiseerunud ja ei
tööta, reovesi voolab läbi pumpla kraavi ja imbub pinnasesse.
Ulila alevikus on üks ühiskanalisatsioonisüsteem ja see teenindab enamust
korruselamutest ja alevikus tegutsevatest ettevõtetest. Süsteem toimib, kuid
vajab arendamist ja uuendamist.
Ülejäänud valla hajaasustusega külades on salvkaevud, puurkaevud ja reovee
kogumiskaevud.

Reovee

kogumine

halvas

seisukorras

mahutitesse

või

immutamine pinnasesse võivad hakata mõjutama joogivee kvaliteeti.
Reoveekogumisaladeks on üldplaneeringus määratud põhikaardil näidatud alad
Puhja

ja

Ulila

alevikes

ja

Rämsi

külas.

Detailplaneeringu

koostamise

kohustusega aladele ehitatavatel hoonetel peab olema ühiskanalisatsioon ja –
veevärk, st lokaalsed süsteemid üksikutel kinnistutel pole lubatud. Vajadusel
määratakse need reoveekogumisaladeks.
Hajaasustuses (vt peatükk 3) üle 1 ha maaüksustele elamute ehitamisel on
reeglina võimalik omaveevärgi ja puhasti rajamine naabrite maakasutust
kitsendamata.

Alternatiivina

tuleb

kaaluda

puurkaevu

rajamist

mitme

maaüksuse teenindamiseks
Puhja valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavas on toodud välja
võimalikud lahendused ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks
olemasoleva kompaktse hoonestusega aladel.
9.4

Sademevee- ja reovee kanalisatsioonivõrk

Sademevesi tuleb kogu valla ulatuses juhtida läbi kraavide või sademeveekanalisatsiooni

lahtistesse

reoveekanalisatsiooni

veekogudesse.

ega

Sademevett

maaparandussüsteemi

ei

tohi

juhtida

reguleeriva

võrgu

drenaažisüsteemi. Ehitusõiguse andmisel sade- ja kanalisatsioonivee (heitvee)
juhtimiseks

mõeldud

rajatise

ehitamiseks

tuleb

hinnata

suublaks

oleva

veekogu ja sellel asetsevate truupide ning kollektorite võimet ära juhtida
lisanduva

heitvee

hulka.

Vajaduse

ilmnemisel

tuleb

enne

sademe-

ja
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kanalisatsioonivee

(heitvee)

juhtimiseks

kavandatava

rajatise

ehitust

rekonstrueerida heitvee suubla ja selle ehitised (truubid, kollektorid jne).
Parklatest tulev sademevesi tuleb puhastada õlipüüduritega.

Kaugküttevõrk

9.5

Puhja valla üldplaneeringuga kehtestatakse kaugküttepiirkond Puhja aleviku
keskosas Viljandi tee ja Elva tee vahel.
Kaugküttepiirkonna kehtestamise põhieesmärgid:
•

Puhja alevikku on rajatud kaugküttevõrk ning naabruses soojatootmine;

•

tagab korruselamute ja üldkasutatavate hoonete ümbruse ning välisõhu
puhtuse;

•

korruselamute kütmiseks puudub tehniliselt ja majanduslikult mõistlik
alternatiiv;

9.6

•

annab soojusettevõtjatele kindlust kaugküttesüsteemide arendamiseks;

•

tagab tarbijale kindlustunde soojusenergiaga varustamisel.

Maaparandusvõrk

Maaparandusega
toimimine.

Kui

magistraaltorustike
lahendusega

aladel

tuleb

tagada

soovitakse
või

olemasoleva

ehitada

-kraavide

maaparandussüsteemi

olemasolevate

kohale,

maaparandussüsteemi

maaparandussüsteemi

tuleb

tagada

toimimine.

ümberehitamisega

on

kollektor-

alternatiivse

Kui

tarvis

ja

seoses
muuta

ka

naabermaaüksustel olevat maaparandussüsteemi, siis tuleb vastav tegevus
kooskõlastada

naabermaaüksuste

valdajatega.

Maavaldaja

ei

tohi

oma

tegevusega takistada veevoolu maaparandussüsteemis ega muu tegevusega
mis võib tekitada kahju teistele maavaldajatele. Maaparandussüsteemi omanik
või isik, kes õigussuhte alusel kasutab maaparandussüsteemi oma valduses
oleval kinnisasjal, peab maaparandussüsteemi ja selle maa-ala kasutamisel
tegema vajalikke maaparandustöid, et maaparandussüsteem selle kasutamise
kestel vastaks maaparandusseaduse nõuetele. Maaparandussüsteemi maaalalt siht-või kasutusotstarvet võib muuta Tartu Maaparandusbüroo eelneva
kooskõlastuse alusel. Kinnisasja, millel paikneb maaparandussüsteem, võib
ümber kruntida, jagada, ühendada, liita või eraldada Tartu Maaparandusbüroo
eelneva kooskõlastuse alusel. Projekteerimistingimused maaparandussüsteemi
ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks väljastab maaparandusbüroo.
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10 Kaitsealade ja kaitsealuste objektide kaitserežiimi
täpsustamine
Käesolev üldplaneering ei näe ette kaitsealade ja kaitsealuste objektide
kaitserežiimi täpsustamist.

11 Ettepanekud maamaa-alade ja üksikobjektide kaitse alla
võtmiseks
Üldplaneeringuga tehakse ettepanek võtta kohaliku kaitse alla Ulila park
(Suveaed).

12 Riigikaitseliste vajaduste arvestamine
Riigikaitseliste vajadustega maa-alasid Puhja valda ei planeerita. Olemasolev
2262

m2

riigikaitsemaa

nimetusega

Tartumaa

Päästeteenistus

paikneb

Järvaküla külas turbatehase juures.

13 Riskide arvestamine
Hädaolukorraks valmisoleku seaduse alusel tuleb üldplaneeringu koostamisel
arvestada

valla

turbatootmisalade

riskianalüüsi

tulemusi.

Oluliseks

võimalikud

põlengud,

mistõttu

riskiallikaks
planeering

on
ei

Sangla

näe

ette

kompaktse hoonestusega alasid Puhja alevikust lääne pool. Hoonete rajamisel
tuleb arvestada võimalikku radooniriski (vt lisas 5). Et radoonirisk võib
esineda vaid kohati, tuleb selle maandamiseks enne inimese pikaajaliseks
viibimiseks mõeldud hoonete projekteerimist teha vastavad mõõtmised ning
pinnase

kõrge

radoonisisalduse

ilmnemisel

kasutada

radooni

hoonesse

tungimist vältivaid ehituslikke meetmeid (aluspinnast gaasitihe isoleerimine,
põrandaluse pidev tuulutus või ventileerimine).
13.1 Tuletõrjevee võtukohad
Tuletõrjevee võtukohtade ligikaudne paiknemine on näidatud planeeringu
kaardil. Täpsem kaardistamine on pooleli. Veevõtukohad tuleb viia nõuetega
kooskõlla, s.h tähistada.
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14 Seadustest ja õigusaktidest tulenevad maakasutusmaakasutus- ja
ehitustingimused ehk kitsendused
Seadustest ja õigusaktidest tulenevad kitsendused kehtivad planeeringust
sõltumata,

mistõttu

Maakasutus-

ja

nende

kopeerimine

ehitustingimusi

planeeringu

enimmõjutavad

teksti

teede

pole
ja

kohane

liinirajatiste

kaitsevöönditest tulenevad ning veekogude kallastel kehtivad kitsendused on
kajastatud kaartidel.
Ülevaade planeeringu koostamise ajal kehtivatest maakasutust ja ehitamist
mõjutavatest kitsendustest on toodud lisas 1.

15 Ettepanekud maakonnaplaneeringu ja/või selle
teemaplaneeringu muutmiseks
Puhja

valla

üldplaneeringuga

maakonnaplaneeringut
alevikust

lõuna

olemasolev

poolt

trass

liiklusintensiivsus

järgnevalt:
mööduv

on
ei

2008.
tingi

tehakse

ettepanek

kustutada

planeeringu

perspektiivne
aastal

nr

92

Tartumaa

kaartidelt

teetrass.

põhjalikult

põhimaantee

muuta

Puhja

Põhjendus:

1)

rekonstrueeritud,

2)

liiklusvoo

alevikust

möödajuhtimise vältimatust ning seega on kulutused äsja rekonstrueeritud
maanteelõigu dubleerimiseks lähitulevikus ebareaalsed, 3) uus trass ahvatleb
teenindavat ettevõtlust “kolima” uue liiklussoone äärde, teenuseid alevikus
võivad halveneda, 4)

planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ei

tuvastanud ümbersõidu positiivset keskkonnamõju.
Teiseks tehakse ettepanek arvata tiheasustusega alade hulgast Järvaküla
küla. Järvaküla külas on maakasutuse areng toimunud hajaasustatud alale
omaselt ning üldplaneeringu koostamise käigus kompaktse hoonestusega
alade kavandamise vajadust küla piirides ei ilmnenud.

16 Detailsemate planeeringute koostamise vajadus ja
järjestus
Tervet

valda

võimalda

hõlmava

Puhja

täpsusastmes.

aleviku

Seetõttu

üldplaneeringu
käsitlemist
on

mõõtkava
linnade

otstarbekas

peale

ja

ja

ruumiline

ulatus

ei

alevike

üldplaneeringu

käesoleva

üldplaneeringu

kehtestamist asuda Puhja aleviku kui vallaosa üldplaneeringu koostamisele.
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Detailplaneeringud tuleks esmajärjekorras koostada Puhja aleviku Viljandi tee,
Elva tee ja Nooruse tänavate ümbruse aladele, mis aleviku ruumilist ilmet
enim mõjutavad.
Senini

kompaktse

hoonestusega

aladele

detailplaneeringute

koostamise

algatamise lähtutakse punktis 4.1 toodud põhimõtetest.

17 Majanduslikud võimalused üldplaneeringu elluviimiseks
elluviimiseks
Planeeringu elluviimine toimub eelkõige kinnisasjade omanike ja nende poolt
volitatud isikute algatusel ja rahastamisel.
Valla eelarve vahenditest koos välise finantsabi kaasamisega tagatakse
vallateede ja tänavate hoid ning ehitamine, tänavavalgustus, avalik haljastus,
sadevete vallale kuuluvalt maalt eemaldamine.
Uute

hoonestusalade

arendamisel

erasektori

poolt

tuleb

infrastruktuuri

rajamise finantseerimine enne tegevuslubade andmist kokku leppida.

18 Ettepanekud linnakeskkonna kuritegevusriskide
ennetamiseks.
ennetamiseks.
Linnakeskkonnaks võib tinglikult pidada Puhja aleviku korruselamute ala koos
lähiümbruse avalikult kasutatavate hoonetega. Põhilisteks ettepanekuteks on:
•

Tänavate valgustamine;

•

Hoonete sissepääsude valgustamine ja nähtavana hoidmine;

•

Elektrooniliste

valve-,

jälgimis-

ja

alarmsüsteemide

paigaldamine

suurema riskiohuga paikadesse.
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Keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tuleneva arvestamine.
Üldplaneeringut on Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruandest tulenevat korrigeeritud järgnevalt:
1) korruselamuna käsitletakse siiski kolme ja enama maapealse
korrusega mitmekorterilisi elamuid. Kahekorruseline korterelamu
ei

erine

ruumiliselt

mõjult

kahekorruselisest

paaris-

või

ridaelamust, liiati võib kahekorruseline korterelamu olla igale
korterile omaette sissepääsuga maapinnalt (aruande lk 43).
2) Radooniriski

arvestamine

eeldab

kohapealseid

mõõtmisi

olemasolevate kivihoonete keldrikorruste või pinnasele ehitatud
põrandaga

ruumides.

Planeeringu

lisades

tuuakse

väljavõte

esialgsest Eesti radooniriski levilate kaardist (aruande lk 44,
102).
3) Puudub

alus

300

m

või

muu

ulatusega

kaitsetsoonide

kehtestamiseks (aruande lk 49, 103).
4) Arusaamatu on aruande lk 50 ja 107 nõue, et tuleb vältida
väärtuslikele

maastikele

domineerivate

ja

rohevõrgustiku

objektide

paigutamist.

Planeeringu

elektrituulik

ja

kultuurmaastikku,

(tuulepargid,
koostajate

värvilised
kus

aladele

muidu

mastid

maastikul

mobiilsidemastid)
arvates
hoopis

domineeriks

püstitatud
ilmestavad

amortiseerunud

põllumajandusehitised. Pole ka tõendeid mastide ja tuulikute
(neid paigutatakse hajali) tõkestavast mõjust rohelise võrgustiku
toimimisele. Nimetatud objektid ei sobi väärtuslike maastiku
üksikelementide ja loodusobjektide alale ja vahetusse ümbrusse,
mis sätestatud planeeringu seletuskirja punktis 6.3.3 lõpus.
5) Rämsi külla on ette nähtud täiendavat puhke ja virgestusmaad,
kus

paslik

nähtud

ka

spordirajatiste

sildumisrajatis

koos

ehitamine. Palupõhja
seda

teenindavate

on

ette

rajatistega.

(aruande lk 59).
6) Krundid

on

teatavasti

ehitamiseks

mõeldud

maaüksused

detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel. Aruande lk 63
minimaalse 2 ha krundi nõue väärtuslikel maastikel kummaline.
Seletuskirja p 4.1 ja 4.2.2 sätted on piisavad.
7) Aruande p 4.8.2 ettepanekut vähendada väikeelamukruntide
maad Rämsi külas ja Ulila alevikus niidualal on arvestatud.
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8) Aruande p 4.9 ettepanekut korrigeerida rohelise võrgustiku piire
on

arvestatud.

Arusaamatu

detailplaneeringu
rohevõrgustiku

on

koostamise

leevendav

kohustusega

alad. Sealsete

meede

lisada

juhtude

hulka

maaalade kruntimine ei taga

rohelise võrgustiku toimimist. Maatulundusmaa teenindamiseks
tarviliku

üksikelamu

püstitamine

reeglina

ei

häiri

rohelise

võrgustiku toimimist ning selleks detailplaneeringu koostamise
nõudmine

pole

üldjuhul

põhjendatud.

Detailplaneeringu

koostamise kaalumise vajadust tingivad juhud on seletuskirja
punktis 4.2.
9) Aruande p 4.10 alusel ja tulevalt äsjalõppenud põhimaantee nr
92

rekonstrueerimisest

Puhja

alevikus,

leiavad

planeeringu

koostajad, et liiklusintensiivsus ei tingi põhimaantee nr 92
liiklusvoo alevikust möödajuhtimise vältimatust ning seega on
kulutused

äsja

lähitulevikus

rekonstrueeritud

ebareaalsed.

Uus

maanteelõigu
trass

dubleerimiseks

ahvatleb

teenindavat

ettevõtlust “kolima” uue liiklussoone äärde, teenuseid alevikus
võivad

halveneda.

Planeeringu

keskkonnamõju

strateegiline

hindamine ei tuvastanud ümbersõidu positiivset keskkonnamõju.
Üldplaneeringu

seletuskirja

maakonnaplaneeringu

punkti

15

muutmise

viidi

sisse

ettepanek.

vastav

Arvestades

hoonestamata alade piisavust ja vähest uute elamukruntide
nõudlust, pole aleviku ümbrusse jäävaile põldudele kompaktse
asustusega väikeelamualade planeerimine põhjendatud. Vähese
ressursi hajutamine ei taga elukeskkonna kaasajastamist aleviku
sees, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengut ega motiveeri
teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid.
10) Planeeringu koostajad on seisukohal, et tee kaitsevöönd on
mõeldud

ja

tarvilik

sanitaarkaitsevöönd

on

teele,
mõeldud

mitte
ja

elanikule.

tarvilik

elaniku

Tee
tervise

kaitseks ja mittetarvilik teehoiuks. Mürataseme leevendamine
uutel hoonestusaladel rajatiste, mullete abil on Puhja vallas
majanduslikult ning esteetiliselt ebaotstarbekas. Haljastuse toime
on

hüpoteetiline,

aastakümnete

sest
pärast.

saabub
Õigem

istutamisele
on

järgnevate
eluhooneid

sanitaarkaitsevööndisse mitte ehitada (aruande lk 71 algus).
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Ülevaade seadustest ja õigusaktidest tulenevatest kitsendustest
Üldplaneeringu koostajad on seisukohal, et seadustest ja õigusaktidest
tulenevad kitsendused kehtivad planeeringust sõltumatult, mistõttu neist
väljavõtete tsiteerimine ei saa kuuluda planeeringu teksti kui kohaliku
omavalitsuse haldusaktiga kehtestavasse dokumenti. Liiati muudetakse
õigusakte tihedamini, kui vaadatakse üle planeeringuid.
Üldplaneeringu arusaadavuse huvides on kaardile kantud olulisemad ja
ruumiliselt mõjult ulatuslikumad kitsendused.
Seadustest ja õigusaktidest tulenevad katastriüksusega seotud kitsendused on
mugavalt kättesaadavad maa-amet kodulehel http://xgis.maaamet.ee/
kitsenduste rakendusest. Tabeli kujul saab kitsendustest ülevaate
http://www.maaamet.ee/docs/avalik/KTSnahtus.xls
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Kinnismälestised Puhja vallas
Jrk nr

Reg nr

Mälestise nimi

V/K
V/K

omavalitsus

Aadress

Vana reg nr
1

12909 Asulakoht

K

Puhja vald

Härjanurme küla

12910 Asulakoht

K

Puhja vald

Järvaküla küla

12911 Kalmistu "Kabelimägi"

K

Puhja vald

Järvaküla küla

12912 Asulakoht

K

Puhja vald

Kaimi küla

12913 Kalmistu

K

4265

Kavilda kalmistu

K

7246

Kavilda linnuse territoorium,

2
3
4
5

Puhja vald

Kaimi küla

6

Puhja vald

Mõisanurme küla

7

15-16.saj.

K

Mõisanurme küla
8

7247

Puhja vald

516

Kavilda õigeusu kirik, 19.saj.

K

Puhja vald

Mõisanurme küla

9

12915 Kavilda vasallilinnuse
"Siidrilinn" kultuurkiht

küla
10

K

Puhja vald

Mõisanurme

1661
12916 Kivikalme

K

Puhja vald

Mõisanurme küla

12917 Kivikalme

K

Puhja vald

Mõisanurme küla

12918 Kivikalme

K

Puhja vald

Mõisanurme küla

12919 Kivikalme

K

Puhja vald

Mõisanurme küla

12920 Kivikalme

K

Puhja vald

Mõisanurme küla

12921 Kivikalme

K

Puhja vald

Mõisanurme küla

Puhja vald

Mõisanurme küla

26-k
11
27-k
12
28-k
13
23-k
14
24-k
15

25-k
16

12922 Ohvriallikas "Kave läte"

K

38-k
17

4266

Puhja kalmistu

K

Puhja vald

Mäeselja küla

-
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18

4267

Puhja vana kalmistu

K

Puhja vald

Mäeselja küla

19

12923 Kivikalme

K

Puhja vald

Nasja küla

12924 Kivikalme

K

Puhja vald

Nasja küla

1662
20
1663
21

12925 Kivikalme "Varrete"

K

Puhja vald

Nasja küla

1664
22

4268

Puhja kirikuaed

K

Puhja vald

Puhja alevik

Arhe. 108-k
23

27162 Vabadussõja mälestussammas

24

4269

K

Puhja vald

II maailmasõjas hukkunute ja
terroriohvrite ühishaud

kalmistu
25

1016

Raidkivi
105-k

26

Kivirist

Puhja alevik

106-k

27

Kivirist

1018

Puhja alevik

107-k

28

Kivirist

1019

Puhja alevik

108-k

29

Kivirist

1020

K

Puhja vald

Puhja

575

Puhja alevik
1017

Puhja alevik

K

Puhja vald

Puhja kirikuaed,

K Puhja vald

Puhja kirikuaed,

K Puhja vald

Puhja kirikuaed,

K Puhja vald

Puhja kirikuaed,

K

Puhja vald

Puhja

kirikuaed, Puhja alevik109-k
30

7248

Puhja kirik 15-16.saj.

K

Puhja vald

Puhja küla

7249

Puhja kirikuaia piirdemüür

K

Puhja vald

Puhja küla

7250

Puhja Koni tuuleveski, 1893.a. K

Puhja vald

Puhja küla

517
31
517
32
K
33

12914 Kalmistu

K

Puhja vald

Rämsi küla küla

K

Puhja vald

Tännassilma küla

1666
34

12927 Kultusekivi

1668
35

7251

Ulila rahvamaja, 1939.a.

K

Puhja vald

Ulila küla

36

12926 Kultusekivi

K

Puhja vald

Vihavu küla

12928 Asulakoht

K

Puhja vald

Vihavu küla

1667
37
-
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38

12929 Kultusekivi

K

Puhja vald

Vihavu küla

1669
39

12930 Ohvrikivi "Heavaimu kivi"

K

Puhja vald

Vihavu küla

Puhja vald

Vihavu küla

36-k
40

12931 Ohvrikivi "Kurjavaimu kivi"

K

37-k
41

12932 Asulakoht

K

Puhja vald

Võsivere küla

12933 Kivikalme

K

Puhja vald

Võsivere küla

42
22-k
Kirjed alates 1 kuni 42. Kokku: 42
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Puhja valla looduse kaitstavad loodusobjektid

Registrikood

Objekti nimetus

KLO1000455 Alam-Pedja

Asukoht

Tüüp

Valla põhjaosas

looduskaitseala

Härjanurme küla

kaitsealuse liigi

Maismaa

Veeosa

Pindala

pindala,

pindala,

kokku,

ha

ha

ha

34219.4

34219.4

18.6

18.6

56

56

looduskaitseala
KLO9102488 hink

leiukoht
KLO3000833 Härjanurme suur-

Härjanurme küla

konnakotka

kaitsealuse liigi
püsielupaik

püsielupaik
KLO4001103 Kavilda männid;

Kaimi küla

(Grupp mände)
KLO4000888 Kavilda pärnad;

puu ja
puudegrupid

Mõisanurme küla

(Pärnad (6 tk); 3

puu ja
puudegrupid

pärna)
KLO1000488 Kavilda ürgorg

Mõisanurme küla; Kaimi uuendamata
küla

kaitsekorraga ala

KLO1000285 Keeri-Karijärve

Puhja vald, Ridaküla

looduskaitseala

1910

1910

looduskaitseala

küla; Nõo vald, Vissi

Tartumaa, Puhja vald,

kaitsealuse liigi

16.7

16.7

Nasja küla

püsielupaik

Puhja alevik

uuendamata

2.6

2.6

3.1

3.1

küla; Konguta vald,
Külaaseme küla; ...
KLO3000530 Nasja suurkonnakotka
püsielupaik
KLO1200234 Puhja park

eeskirjaga park
KLO4001249 Rändrahn

Vihavu küla

"Heavaimu kivi"
KLO4001127 Rändrahn

kivikülv
Vihavu küla

"Kurjavaimu kivi"
KLO3000380 Saare väikekonnakotka

rändrahn ja

rändrahn ja
kivikülv

Saare küla

kaitsealuse liigi
püsielupaik

püsielupaik
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püsielupaik
KLO4000619 Siberi tamm; (2

Kaimi küla

tamme)
KLO4000245 Süti kask; (Kask)

puu ja
puudegrupid

Mäeselja küla

puu ja
puudegrupid

KLO3000518 Tatriku must-

Tännassilma küla

toonekure

kaitsealuse liigi

24.6

24.6

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

püsielupaik

püsielupaik
KLO3000355 Tännassilma väike- Tännassilma küla
konnakotka

kaitsealuse liigi
püsielupaik

püsielupaik
KLO3000673 Tännassilma väike- Tännassilma küla
konnakotka

kaitsealuse liigi
püsielupaik

püsielupaik
KLO3000191 Vihavu väike-

Vihavu küla

konnakotka

kaitsealuse liigi
püsielupaik

püsielupaik
KLO9102486 vingerjas

Härjanurme küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO4000605 Väike-Ulila pärn;

Ridaküla küla

(Pärnad)
KLO9101290 tiigilendlane

KLO9100163 merikotkas

puu ja
puudegrupid

Saare küla; Palupõhja

kaitsealuse liigi

küla

leiukoht

Palupõhja küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9102883 kanakull

Võsivere küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9307346 sõrmkäpp,

Rämsi küla

kahkjaspunane
KLO9104482 veelendlane

KLO9102487 tõugjas

kaitsealuse liigi
leiukoht

Palupõhja küla; Saare

kaitsealuse liigi

küla; Vihavu küla

leiukoht

Härjanurme küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9104605 suurkõrv

Saare küla; Palupõhja

kaitsealuse liigi

küla; Vihavu küla

leiukoht
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KLO9104606 suurvidevlane

KLO9104607 põhja-nahkhiir

KLO9100101 rohunepp

Saare küla; Palupõhja

kaitsealuse liigi

küla; Vihavu küla

leiukoht

Saare küla; Palupõhja

kaitsealuse liigi

küla; Vihavu küla

leiukoht

Palupõhja küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9200170 jõekarp,

Rämsi küla

paksukojaline
KLO9103008 suur-konnakotkas

kaitsealuse liigi
leiukoht

Härjanurme küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9102884 kanakull

Võsivere küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9302534 käopõll, suur

Võsivere küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9307344 sõrmkäpp,

Palupõhja küla

kahkjaspunane
KLO9101989 must-toonekurg

kaitsealuse liigi
leiukoht

Tännassilma küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9104757 väike konnakotkas Nasja küla
x suur konnakotkas
KLO9103162 väike-konnakotkas

kaitsealuse liigi
leiukoht

Saare küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9100251 merikotkas

Võsivere küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9100100 rohunepp

Palupõhja küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9102449 väike-konnakotkas

Tännassilma küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9102346 valgeselg-kirjurähn Palupõhja küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9307341 sõrmkäpp,

Palupõhja küla

kahkjaspunane
KLO9103163 väike-konnakotkas

kaitsealuse liigi
leiukoht

Tännassilma küla

kaitsealuse liigi
leiukoht
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leiukoht
KLO9307347 sõrmkäpp,

Rämsi küla

kahkjaspunane
KLO9103340 merikotkas

kaitsealuse liigi
leiukoht

Teilma küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9103281 väike konnakotkas Härjanurme küla
x suur konnakotkas
KLO9307345 sõrmkäpp,

leiukoht
Palupõhja küla

kahkjaspunane
KLO9100712 põhja-nahkhiir

kaitsealuse liigi

kaitsealuse liigi
leiukoht

Härjanurme küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9307342 käokeel, kahelehine Palupõhja küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9103164 väike-konnakotkas

Vihavu küla

kaitsealuse liigi
leiukoht

KLO9103009 suur-konnakotkas

Härjanurme küla

kaitsealuse liigi
leiukoht
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Maardlad Puhja vallas
Allikas: maardlate register

Kahu
Mõtuse
Laeva soo sihtkaitsevööndUue-Kooli
Venevahi

Tõnise Tõnise
Laeva metskond
Jaago
Jaago
Surva
Mikako
Väljaotsa
Jaago
Ruuli
Tommi
Kapsta-2
Rõngaskoolme sihtkaitsevöönd
Vainu

PaluheinaTurba
Kasesalu
Kooguarula
Püve
Kooguaru
Suurekivi

Peebu
Jõesaare
Käpa

Kupu sihtkaitsevöönd

3 plokk

PaluSaare
Uuemetsa

Veski SibulaKotkasoo
Linnu
Arakapaju

Puidu

Takki

Püve
Ilvese
Ilvese

Kooli

Juhhu Karli

Tikko
Villema
Mäe-PeetsukesePeedu
VillemaTikko

3 plokk
Saare

Jõhvika
3 plokk
Rebase
Kailu
Laeva metskond
Ermatsi
Luiga
Tasa
Soolu
Vilsi Juhhu Karli Mäe Jaasi
31 plokk
19 plokk
Juhhu
29 plokk
Palu Koolimetsa
Soe
Vahemetsa
Reku Rolandi
Ärgusoo
SookaseLeevikeseTedre
16 plokk
Sillaotsa
Loosi
Sepa
19 plokk
28 plokk
19 plokk 18 plokk
Lesti Reku
Oja
Kase
Pedaja
Meelandi
Kiviste
Kose
Rehemäe
26 plokk
Kopli
Toonekure
Sootalu
Tihase
Sooääre
25 plokk 26 plokk
31 plokk Vaino 21 plokk Annuka Lipi
29 plokk
23 plokk
Laeva metskond
Lipi-Märdi 3
30 plokk
LaatsiNuka21 plokk
9 plokk
MärimäeLipi-Märdi 2
Viinakoja
Tiide
Saare24 plokk
19 plokk
24 plokkLemminge TammaruArakakraavi Sepa
10
plokk
24 plokk
Annuka
Muru
Surva
Tobia
24 plokk
Saare Annuka
Salu
Ulila turbatootmisala
TiidemetsaTooma
21 plokk
PõdraKopli
Tumatre SuurelaaneSääniku
Annuka Roo
Ärgu
Tikko
Sepa
KulpaNuka
Hansu Lemminge
Kassinurme
8
plokk
Alla
Sarve
Rehe
Jaasi Härmatsi Koke
41 plokk
HansuKõrtsi PaabuReino
Rekutooma Tobia
Kaldi
KassipõlluSaare
Uuetalu
34 plokk
TiirulombiTiigi
40 plokk
Tiide-Daavi
7 plokk
Poldri
Juhhu Karli
Põhja-Vossi
Koke
LoostiArakanurme Vilsi
Kangru
23 plokk
21
plokk
Juhhu Karli Ranna
23 plokk
SurvaTumatreKuumaastiku
Kaldipõllu
20 plokk
Jüri
Leme
Kulpa
Sirla
24 plokk
Vahi
32
plokk
Soopõllu
Laatsi
Aegviidu
35 plokk 33 plokk
Kaldi
Salu Urva
Kutsika Hanso
Peebu-Kivi
Jaasi
Vahi
Jumika
SoofarmiVainola
Soo tn 5
Otepi
Sakermuse Jaagu
Tiia Mampli
Peebu
Hommiku 29 plokk
Simro
Töökoja
Ristimäe
KihoAruotsaJaaguRistikuKitse Mäe-MihkliMihkli 21 plokk
Väljaotsa
Massakese
Rehe
Kaldi-Jaago Tobia41 plokk30 plokkArakahaava
Ermatsi
34 plokk
17 plokk
Lille 10AedmäeJõujaama
Kase
Oja
Soo
Eha Pullilauda
Juhhu
Tiigi Bio
Pütsepa
Kutsika
Uku
36 plokkJärve-Jaago
21 plokk
Kosuja
Heko sigalaHenko Pilli Lina
17 plokk
Hanso
Kuivatipõllu
Niidu
Suveaia
Hansu Palu
Kangru
Turbatehase
Põntska
Kavilda
Kuke
39
plokk
Sillaotsa
Metsavahe
17 plokk
Väike Miku-Jaagu
AruotsaJaagu
AruAru
KinguMänni
Platsi Lepiku
Junkru Jussi Vossi Paabu-Laari
Ubina
KivimaaTrumbi VahemetsaVana-Kooli
LillemäeKõrgva ÕunapuuTuvikeseRistimäe
Miku-Jaagu
Reino
Rämsi 4
LaaneääreUuelinnu
Aiamaa OlgnaNõlva
Kõhe
Vana-Kooli
Volma
Leemäe
Kõhe
Sinilille
Mattu
Laaneotsa
Kivimaa
Puskaru
Palu
Tobia
Reinu
Võidu
Lombi Mäe
Lemminge
Kalda Kunimäe Nuka
Mattu
Uuetalu
Oravapaju KivimaaNurmeLinnu Võsira
7 plokk
Luiga
Laarimetsa
Aru
KunisaareSiiska
Männi
Oravapaju Vahe
Kooli Variku
Rumvoldi
Püve
Liivaku
Kriti Ritka
Tutumäe
38 plokk
Kiisa
Simo
39 plokk Jukola
Paimla
Kingu
Kooli
Tammiku
Pedaja
Taime
Käima
37 plokk
Lehise
Kivinurga Mäe-Peetsukese Kivinurme Rekke
Ala
Tasa
Variku Nuka
Tuisu Tuisu
Karjääri
Heeni Annuka Kalmi Jaska
Trumbi
Kasesalu
Kasemäe Nuka
21 plokk Viina Juraku hoidla Ala-Peetsukese AbramiLinnu
Tuule Antiku
LuigaReinuTartu-Viljandi tugimaantee nr.48
KiviPikati
Rajavee
Öövahi
Mattu Kiviaia
ViinakojaJuraku lauda Vana-Juraku
Annuka VaateKriiso RätsepaViinakoja
Aasa
Püve
Lauri
Raitsi
Kuuse
JakiNõmme PirniPetri
VillemaKiviselja
Siiri
Puhja - Vihavu kõrvalmaantee nr.22114Savikoja Viinakoja
Oleski
Kaevu Võidu22 plokk Tambeti JärveLehise
KõrtsiKurvi
Pedoski
PeeduAbrami
Kulli
Kotka Tiide
ViinaMattu
Saare
Vanausse
Aida VõiduKähriku
Kaarli
Märdipõllu
Edna
Veski
Kotka
Juraku
Lembitu
Peedu
Soe
Haaviku
Salu
Saare
Kivitamme KaevuKooli
Janise Nurmeniidu Kaselepa
Eeriku Kõrgeperve
Kirsi
Tiigi
Aidako Tuki JaniseMänniku Kooli-Võsivere
Maakivi MeelandiKolgaSulevi
SepaAllika
Tulbi
Kaarli Tinni
Simuna
Tiku
TinnuKaarli
Räni
Tõnni VainoJüri
Räni Maakivi Kellani
Tõnise ToosiSepa
Oru
Kõrtsi
AbiTilmaniLõmmike Kõrtsi
Kruusamäe
1 plokk 2 plokk
AlatareRäniKaarliTatriku 1
Oru Pihlaka
PeeduKaarli Kiviste Aida Sulevi
Abi OllaMossi Tõusu
IlveseNurme Veski Sibula
Oleski
Peedu Salu Tatriku 2 Salu
AavikuSooservaTiku
Vaino
Martu
Aidako
Tinni
Tooma
Kaare
Tikko
Oru
Lombi NeebumäeKallisoo
Salu
Liivaaugu Aaviku
Krooni
OruRäni
Koidu
Tinni
Rillo Kullaaru
RätsepaEdnaAnde
Ukko
Tatriku 2
Väike-Sütti
Joosti
Ojaääre
Vahtra
Puhke
Tatriku 1 AiandiTooma
Marse Ulila-Laane kõrvalmaantee nr.22122
Põrna
Mäe-Sütti
Ukkopõllu
1 plokk
Sääniku Tutumäe
Tinni
Tinni
Merioni Pärnamäe
Peedu
Tatriku 2
Põlluääre
Silveri
Vladi
Sääniku
20 plokk
Rebase Kallisoo
KunglaSalu Räni
Vilmar
2 plokk Külakaubi Räni
Teeääre
Kaarli Kevade
Andiko
Auni
Peebo
Sääniku
VäljakaubiKulu Metsavahi Väljakaubi
19 plokk
Tamme
SibulaTrolli
Andiko
Mäeotsa
Eha Metsavahi Tamme Tamme
Väike-Laari
Kaku
Estna
Sovaveski
Ukko
Kopli Männiku
Saare
Nurme Ukkosaare
Tani Kingu Kulli Vahi
Väikse-Purmi
Auni Sovaveski
Elva metskond
Kiho NurmeKulu-Metsa
Ainojaani Usse
MatsiVariku
Tani Tani Anni SaareVahiAndrese AuniKullioru
Eriku
Puisimetsa
Tehase
Anne
Kommori
Lepiku
Kiho
AlakarjaLiivaku Suuretamme
HiienurmeUkko
Metsaääre AnniMäekarja
2 plokk
Märdi-Lauri
Matu
Alatare
Sogolimetsa
Ala-Kiho Kaevukoogu Sepa
Tani
Kängata 1
1 plokk 11 plokk
KarjametsaPeeboErikuUkko
PauliAnuMärdi-Lauri
KommoriLaane
Suurelaari
Elvamäe
UkusaareVäike-Andrese
KessiAlt-Loku
KessiKessi Kure Välja
Kängata II
Hanso
KessiArakavälu
Kiho
Hanso
Ala-Kiho Kessi
Jassi
Kommori
14 plokk
T-22120 Puhja-Konguta

5 plokk

Toosi

Kivi

Vaino

Veski Palu

Estna

Takki
Männiku

Tiigi
VilsiRika
OjamaaRekke
Kuusiku

Ala-Kiho

Sangla

Soova

6 plokk
12 plokk
4 plokk

21 plokk
13 plokk
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Radoonirisk Puhja vallas
Allikas: Eesti Geoloogiakeskuse 2004. Esialgne Eesti radooniriski levilate kaart.
Väljavõte Puhja valla ja ümbruse alalt.
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Veekogud Puhja vallas (keskkonnaregistrist 17.02.2009)

Registrikood

Veekogu nimi

Asukoht

Tüüp

Veepeegli

Saarte

pindala, ha pindala,

Pikkus,
km

ha
VEE2084250 (Teilma turbatiigid)

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 9.8

VEE2084240 (Teilma turbatiigid)

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 14.2

VEE2084260 (Teilma turbatiigid)

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 2.3

VEE2084270 (Teilma turbatiigid)

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 4.3

VEE2084530 (Teilma turbatiigid) (Ulila

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 36.5

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 33.5

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 22.6

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 48

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 32.5

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 29.5

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 16.4

Puhja vald, Teilma küla

Tehisjärv 7.4

Tartumaa, Puhja vald, Teilma

Tehisjärv 11.7

turbakarjäärid)
VEE2084290 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
VEE2084390 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
VEE2084350 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
VEE2084360 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
VEE2084340 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
VEE2084370 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
VEE2084280 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
VEE2084330 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
VEE2084520 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
VEE2084320 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
VEE2084550 (Teilma turbatiigid) (Ulila

küla
Tartumaa, Puhja vald, Teilma

Tehisjärv 48.8

küla
Tartumaa, Puhja vald, Teilma

Tehisjärv 11.5

küla
Teilma küla

Tehisjärv 13.2

Teilma küla

Tehisjärv 13.6

turbakarjäärid)
VEE2084380 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
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turbakarjäärid)
VEE2084490 (Teilma turbatiigid) (Ulila

Teilma küla

Tehisjärv 10

Teilma küla

Tehisjärv 15.9

Rõngu vald, Uderna küla; Elva

Jõgi

83.4

Jõgi

138.7

Oja

9.4

Oja

5.2

turbakarjäärid)
VEE2084510 (Teilma turbatiigid) (Ulila
turbakarjäärid)
VEE1036500 Elva jõgi

linn; Nõo vald, Voika küla;
Tartumaa,...
VEE1023600 Emajõgi

Rannu vald, Verevi küla;
Viljandimaa, Kolga-Jaani vald,
Vaibla küla; Puhja va...

VEE1038500 Karioja

Konguta vald, Vahessaare küla;
Mäeotsa küla; Tartumaa,
Konguta ...

VEE1038900 Karisto oja

Puhja vald, Teilma küla; Laeva
vald, Kärevere küla

VEE4605100 Kavilda allikad: Ohvriallikas,

Mõisanurme küla

Allikas

Mõisanurme küla

Allikas

Rämsi küla; Nasja küla;

Jõgi

Soova Veskiallikas
(Ohvriallikas ja Soova
Veskiallikas)
VEE4105000 Kavilda allikad: Ohvriallikas,
Soova Veskiallikas
(Ohvriallikas ja Soova
Veskiallikas)
VEE1036200 Kavilda jõgi

27.8

Mäeselj...
VEE2084100 Keeri järv (Keri järv,
Härjanurme järv)

Nõo vald, Keeri küla Puhja vald, Looduslik 127.2

0.1

Härjanurme küla; Võsi...

järv

Nõo vald, Nõgiaru küla; Keeri

Oja

9.9

VEE1038800 Kureküla oja

Kaimi küla; Ridaküla küla;, Võsi... Oja

3.8

VEE2084010 nimetu

Järvaküla küla

Tehisjärv 0.9

VEE2084080 nimetu

Teilma küla

Looduslik 2

VEE1038600 Keeri oja

küla; Puhja vald, Härjanurm...

järv
VEE2084070 nimetu

Teilma küla

Looduslik 1.7
järv

VEE2084110 nimetu

Härjanurme küla

Looduslik 3.5
järv
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VEE2084060 nimetu

Teilma küla

Looduslik 1.2
järv

VEE2084040 nimetu

Palupõhja küla

Looduslik 1.9
järv

VEE2084030 nimetu

Puhja vald, Palupõhja küla

Tehisjärv 1

VEE2084050 nimetu

Puhja vald, Palupõhja küla

Looduslik 3.6
järv

VEE1023700 Pedja jõgi

Viljandimaa, Kolga-Jaani vald,

Jõgi

137.5

Peakraav

6.5

Lalsi küla; Jõgevamaa, Jõgeva
vald, Liivoja küla; Jõgevamaa,
Puurm...
VEE1023100 Rannu peakraav

Rannu vald, Neemisküla küla;
Rannu vald, Koopsi küla;
Konguta vald,...

VEE2084000 Rämsi järv (Rämsi veskijärv)

Rämsi küla; Mõisanurme küla

Paisjärv

VEE1038700 Rõhu oja

Ridaküla küla; Nõo vald, Nõgiaru Oja

2.1
8.5

küla; Puhja vald, Teil...
VEE1036100 Sangla peakraav

Vihavu küla; Palupõhja küla;

Peakraav

10.4

Peakraav

7.6

Puhja vald, Sa...
VEE1036400 Teilma peakraav

Puhja vald, Kaimi küla, Teilma
küla; Puhja vald, Rämsi ...

VEE1036000 Verevi peakraav

Rannu vald, Verevi küla; Rannu
vald, Suure-Rakke küla;
Tartumaa, Puhja vald, ...
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