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1. Üldosa ja analüüs
1.1.

Planeeringu koostamise alused ja eesmärk

Elva vallavolikogu on 18.06.2018. a otsusega nr 1-3/70 algatanud Elva linnas Verevi järve rannaala
detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua võimalused kaasaegse supelranna
väljaarendamiseks koos rannahoone-ujula ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste
püstitamisega. Kavandatav hoone planeeritakse ajalooliselt väljakujunenud rannahoone asukohta,
mitmefunktsioonilisena ja aastaringse kasutusega. Detailplaneeringuga antakse ala liikluslahendus,
määratakse hoone toimimiseks vajalike tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad ning haljastuse
põhimõtted.
Planeeritud ala asub Elva linnas Verevi järve rannaalal, suurusega ca 6 ha. Ala hõlmab Tartu mnt 16
kinnistut, osaliselt Verevi järve kinnistut ning planeeritavas lõigus Tartu maantee T4 kinnistut ja Järve
tänav T1 kinnistut.
Algatatav detailplaneering teeb ettepaneku Elva Linnavolikogu 30. mai 2011 otsusega nr 36
kehtestatud Tartu mnt 16 detailplaneeringu muutmiseks ning Elva Linnavolikogu 24. aprilli 2017
otsusega nr 18 kehtestatud üldplaneeringu osaliseks muutmiseks.

1.2.

Olemasoleva olukorra kirjeldus

Planeeringuala hõlmab kinnistuid:


Tartu mnt 16, katastritunnus 17001:002:0010, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa, pindala
29 621 m²;



Verevi järv (osaliselt), katastritunnus 17001:002:0053, sihtotstarve 75% veekogude maa ja
25% üldkasutatav maa, pindala 168 082 m²;



Tartu maantee T4 (osaliselt),
transpordimaa, pindala 8737 m²;



Järve tänav T1 (osaliselt), katastritunnus 17001:003:0030, sihtotstarve 100% transpordimaa,
pindala 8019 m².

katastritunnus

17002:008:0100,

sihtotstarve

100%

Ehitisregistri andmetel asub Tartu mnt 16 kinnistul:


seikluspark (ehitisealune pind 50 m²);



supelranna platvorm (ehitisealune pind 868 m²);



supelrannarajatis (ehitisealune pind 30 m²);



võrktorn (laste mänguvahend, ehitisealune pind 64 m²).

Teised planeeringualas olevad kinnistud on hoonestamata.
Planeeringualal asub Verevi järve rannaala koos supelrannarajatistega. Verevi järve ehituskeeluvöönd
on 50 m, veekaitsevöönd väljaspool supelranna ala 10 m.
Planeeringuala idapiiril asub Tartu maantee ning lõunas Järve tänav. Sõidukite parkimine toimub
tänavate ääres teepeenral ning parklas Tartu maantee ja Järve tänava ristumiskoha juures. Tänavate
kaitsevöönd on planeeringuala juures 10 m.
AB Artes Terrae OÜ
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Planeeringala haljastuses domineerib Elva linnale iseloomulikult harilik mänd. Lisaks väiksematele
puudegruppidele asub reljeefilt ala kõrgeimas osas männisalu.

1.3.

Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Planeeringuala asub Elvas Verevi linnaosas. Planeeringuala juhtfunktsioonideks on üldplaneeringu
järgi supelranna maa-ala ja roheala.
Planeeringuala on osa kaitsealusest Elva-Peedu metsapargist (KLO01200271). Metsapark on
elupaigaks II kaitsekategooria veelendlasele (Myotis daubentoni). Verevi järve kohal lendavad III
kaitsekategooria kiilid: hännak rabakiil (Leucorrhinia caudalis), suur rabakiil (Leucorrhinia pectoralis)
ja valgelaup rabakiil (Leucorrhinia albifrons). Planeeringuala lõunapoolses otsas kasvavad III
kaitsekategooria taimeliigid: aas-karukell (Pulsatilla pratensis) ja Balti sõrmkäpp (Dactylorhiza
baltica). Kavandatav ehitustegevus ei hõlma kaitsealuste taimede levikuala, mida kinnitab ka 2019 a
suvel Alkranel OÜ poolt läbi viidud taimestiku inventeerimine.
Kontaktvööndis asuvad idas Elva haigla ja elamukvartal, idas lasteaed ja kaugemal elamud, lõunas
puhke- ja spordiala.
Planeeringualast edelas asub ehitismälestis prof Afanasjevi suvila Elvas Järve tn 1, 1905-1908. a (reg
nr 7147) ning idas ehitismälestis Elamu Elvas Supelranna 27, 1920-1930. a (reg nr 7146), ja
ehitismälestis Elamu Elvas Supelranna 25, 1920-1930. a (reg nr 7145). Mälestiste kaitsevöönd
planeeringualale ei ulatu. Kavandatav ehitustegevus ei kahjusta mälestisi ega piira mälestiste
vaadeldavust.

1.4.

Geodeetiline alusplaan

Geodeetilise alusplaani mõõdistas OÜ Geoterra oktoobris 2018, töö nr 199-2018. Koordinaadid LEst’97, kõrgused EH2000 süsteemis.

1.5.

Arvestamisele kuuluvad arengudokumendid ja mõjude hindamine

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud järgmiste planeeringutega:


Elva linna üldplaneering (kehtestatud Elva Linnavolikogu 24. aprilli 2017 otsusega nr 18);



Tartu mnt 16 detailplaneering (kehtestatud Elva Linnavolikogu 30. mai 2011 otsusega nr 36).

Detailplaneeringu koostamisega samal ajal on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine
(OÜ Alkranel, juhtekspert Tanel Esperk) ning planeeringu koostamisel on arvesse võetud selle
leevendavaid meetmeid ja muutunud planeeringulahendusest lähtuvalt on omakorda korrigeeritud
aruannet. KSH aruanne on käsitlenud planeeringu elluviimisega seonduvaid asjakohaseid
majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.
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2. Planeeringulahendus
2.1.

Üldplaneeringu muutmise põhjendus

Detailplaneeringuga on kavandatud hoonestusala kitsaimas asukohas (hoonestusala piir ei ole
paralleelne veekogu piiriga) 12,6 m kaugusele veepiirist, mis võimaldab ehitada
ujula/spa/rannahoone koos terrassidega.
Käesoleva detailplaneeringuga muudetakse Elva Linnavolikogu 24. aprilli 2017 otsusega nr 18
kehtestatud üldplaneeringut ning vähendatakse Verevi järve ehituskeeluvööndi ulatust vastavalt
põhijoonisel esitatule; kuna kaldajoone kaugus hoonestusalast on muutuv, siis ei ole võimalik anda
täpset tekstilist määratlust.

Olemasolev kaart.

Muudetud kaart.

Elva linna üldplaneeringu muutmise skeem (joonis nr 6, Kitsenduste kaart)
Elva vallavalitsus kaalus enne detailplaneeringu algatamist ujula paiknemise võimalikke asukohti Elva
linnas. Verevi ranna maa-ala kuulub munitsipaalomandisse, kuid alal paiknevad erinevad randa
teenindavad hooned on tugevalt amortiseerunud ning ei paku supelrannas kaasaegseid vaba aja
veetmise võimalusi. Seetõttu esitati Elva Vallavolikogule eelnõu ettepanekuga algatada
detailplaneeringu koostamine just Verevi järve ranna-alale. Vallavalitsuse hinnangul on
ebaotstarbekas rajada detailplaneeringu alale ainult rannahoone funktsiooniga hoonestust, sest
enamuse aja aastast seisab hoone kasutuseta. Seetõttu on mõistlik kavandada mitmefunktsiooniline
(rannahoone, ujula vms avalik funktsioon) hoone, mida saab kasutada ka väljaspool rannahooaega.
Vald on võtnud strateegilise suuna avaliku konkursi korras hoonestaja leidmiseks, kelle abiga oleks
võimalik püstitada mitmefunktsiooniline aastaringseks kasutuseks mõeldud hoone. Valla eelarvelised
vahendid ei võimalda ainult hooajaliseks kasutuseks mõeldud rannahoone rajamist ja selle edasist
ülalpidamist.
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2.2.

Planeeringuala kruntideks jaotamine, krundi hoonestusala piiritlemine ja
ehitusõiguse määramine

Krundipiire ei muudeta.
Tartu mnt 16 krundile määratakse ehitusõigus avalikkusele suunatud funktsiooniga hoone
ehitamiseks. Planeeringu peamine eesmärk on rannahoone ja ujula/spa hoone(te) ehitamine, kuid
lubatud on ka muu mitmeotstarbelise avaliku funktsiooniga hoone ehitamine. Ehitusõigus on
määratud lähtuvalt rannahoone ja ulujula/spa ehitamise eesmärgiks sobitades seda ranna alale ja
ümbritsevasse metsa. Juhul, kui hoone kasutamise funktsioon muutub tuleb täiendavalt kaalutleda
kavandatava hoone kasutusotstarvet ja sellest lähtuvat lubatud suurimat ehitusalust pinda ja kõrgust
ning vajadusel vähendada seda.
Hoonestusala on planeeritud Tartu maantee äärde vana rannahoone (1930ndad) asukohta. Hoone ja
terrasside ehitamiseks on laiendatud hoonestusala kitsaimas kohas 12,6 meetrini veepiirist.
Hoonestusalale on lubatud hoone ehitamine, jalakäijale või jalgratturile suunatud tee ehitamine ja
haljastuse rajamine; mootorsõidukite parklat hoonestusalale teha ei tohi.
Detailplaneeringu põhijoonisel on tähistatud rannapromenaadi ehitusala, mille ulatuses on lubatud
rajada avalikult kasutatavaid jalgteid, sh avalikult kasutatav rannapromenaad ja teenindavad
rajatised (LKS § 38 lg 4 p 3 ja LKS § 38 lg 5 p 8 ja p 10) – nt pingid, prügikastid, riietuskabiinid,
palliplatsid, mängu- ja spordirajatised, vetelpäästetorn, teisaldatavate tualettide alused, paviljon,
varjualune, valgustid, grillimiskoht jms – ehitamine. Varjualuste ja paviljonide suurim lubatud
ehitisealune pind võib olla 20 m² objekti kohta, kokku kuni viis objekti. Rajatiste ehitamiseks
koostada projekt, millega määratakse rajatiste täpsed auskohad. Planeeringuala lääneosa kaldale on
planeeritud sõidukitega veepiirini ligipääsetav avalikult kasutatav tee koos slipiga.
Detailplaneeringu põhijoonisel on tähistatud veeala ehitusala, mille ulatuses on lubatud supelranda
teenindavate rajatiste ehitamine – nt sild/sillad ujujatele vette minemiseks ja veest välja tulemiseks
ning ujumisradade tegemiseks või lasteala piiramiseks, rannaatraktsioon (liumägi, liutoru vms),
vettehüppetorn, vetelpäästetorn jms.
Krundi ehitusõigus ja hoonestusala on esitatud põhijoonisel. NB! Hoonestusala on jagatud neljaks
ehitise suurima lubatud kõrgusega tsooniks.

8

AB Artes Terrae OÜ

Verevi järve rannaala detailplaneering

1862DP3

Krundi ehitusõigus
Krundi aadress

Pos 1
(Tartu mnt 16)

Krundi pindala
Krundi
kasutamise
sihtotstarve

29 621 m²
90%
üldkasutatav
maa,
10%
ühiskondlike ehitiste
maa
Hoonete suurim astmeliselt
kuni
absoluutkõrgus
65.00 m
Hoonete suurim kokku 2120 m²
lubatud
sellest:
ehitisealune
absoluutkõrguseni
pindala
65.00 m - 1050 m²;
absoluutkõrguseni
60.00 m - 590 m²;
absoluutkõrguseni
54.00 m - 480 m².
Hoonete suurim
2
lubatud arv
krundil
Suurim
3, -1
maapealne ja
maaalune
korruselisus
Supelranda
teenindava
rajatise pindala
veealal

2.3.

Pos 2
(Verevi järv)

Pos 3
(Tartu mnt T4)

Pos 5
(Järve tn T1)

168 082 m²
75% veekogude maa,
25% üldkasutatav
maa

8737 m²
8019 m²
Transpordimaa Transpordimaa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2500 m²

-

-

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

2.3.1. Juurdepääs avalikule teele
Juurdepääs avalikule teele on planeeritud olemasolevate juurdepääsude kaudu Tartu maanteele ja
Järve tänavale. Jalakäijate juurdepääsud rannaalale säilivad olemasolevates asukohtades Tartu
maanteele ja Järve tänavale.

2.3.2. Veevõrk
Krundi olemasolev veevarustus on planeeritud rekonstrueerida ning rajada uus veeühendus Tartu
maanteel asuvast veetorust. Projekteerimisel täpsustatakse torustiku lahendust.

2.3.3. Reoveekanalisatsioon
Krundi olemasolev reoveekanalisatsiooniühendus on planeeritud rekonstrueerida ning rajada uus
veeühendus Tartu maanteel asuvast torustikust. Projekteerimisel täpsustatakse torustiku lahendust.
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2.3.4. Sademeveekanalisatsioon
Järve tänaval puudub sademeveekanalisatsioon, Tartu maanteel on Tartu poolsel osal välja ehitatud
sademeveetorustik, kuid see ei lahenda planeeringuala sademeveeprobleeme – suurte sadudega
voolab väljaspoolt ala tulev vesi järve üle rannaala. Planeeringualal, sh rannaalal, esineb sellest
lähtuvalt mitmes kohas erosiooniprobleemi.
Sademevee ärajuhtimiseks on planeeritud Tartu maanteele ja Järve tänavale uued
sademeveetorustikud, mille eesvooluks on Verevi järv. Enne järve suunamist tuleb vesi puhastada õliliivapüüduris. Vastavalt veeseadusele pole tegemist heitveega, seega pole reguleeritud ka
sademevee suubla asukoht superanna suhtes. Sademevesi suunatakse järve väljaspool superanna
ala.
Kavandatava tegevuse käigus rajatava rannahoone-ujula katuselt ja kõvakattega parklaalalt kogunev
sademevesi tuleb suunata rajatavasse Tartu mnt ja Järve tänava sademeveesüsteemi.
Täpne lahendus määratakse projekteerimisel.

2.3.5. Küttevõrk
Hoonete kütmine on planeeritud kaugkütte baasil. Lähim katlamaja asub haigla läheduses. Lubatud
on ka elektri- (sh soojuspumbad), gaasi- ja päikeseküte. Täpne lahendus määratakse projektis.

2.3.6. Elektrivõrk
Elektrivarustuse planeerimise aluseks on Elektrilevi OÜ poolt 17.04.2019 a väljastatud tehnilised
tingimused nr 324396.
Elektrivarutus on kavandatud uue planeeritava alajaama baasil. Liitumiskilp on planeeritud alajaama
kõrvale. Hoonestusalale jäävatele kaablid on planeeritud ümber tõsta. Ümbertõstmine on vajalik siis
kui kaablitele ehitatakse hoone.

2.3.7. Sidevõrk
Sidevarustuse planeerimise aluseks on 22.04.2019 a Telia Eesti AS väljastatud tehnilised tingimused
nr 31834807.
Sidevarustus on planeeritud Tartu mnt Telia sidekaevust nr 101. Optiline kaabel paigaldada alates
sidekaevust 7 sidekanalit pidi hoonesse. Otsastada kaabel. Eelnevalt vajalik keevitada kaabel kolmes
jätkus. Sidekaevu 101 jätta 30 m optika varu.
Täpne lahendus määratakse projekteerimisel.

2.3.8. Välisvalgustus
Tänavate rekonstrueerimisel on vajalik rekonstrueerida ka välisvalgustus, kuna Tartu mnt
olemasolevad mastid jäävad rekonstrueeritava jalgratta- ja jalgteele. Planeeringus on esitatud
tänavavalgustuse põhimõtteline lahendus.
Välisvalgustuse projekteerimisel tuleb vältida valgustuse ebasoodsat mõju, kasutades kõnniteedel,
teeäärtes ja parkides madalama asetusega lampe, mis valgustavad piisavalt inimeste jalgradu, aga
mitte puude võrasid ja eemalolevaid põõsaid.
Täpne lahendus määratakse projekteerimisel.
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Ehitise ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine

Hoone parima lahenduse leidmiseks tuleb korraldada arhitektuurivõistlus.
Ehitiste ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused on määratud järgnevalt:
Lubatud korruselisus:

kuni 3 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus;

Lubatud katusekalle:

määratakse projektis;

Lubatud katusekatte materjal:

plekk, kivi, rullmaterjal;

Lubatud välisviimistluse materjal:

kivi, krohv, puit, betoon, metall. Hoonete maanteepoolne
fassaad lahendada esindusfassaadina, kus tuleb kasutada
väärikaid esinduslikke materjale;

±0.00 sidumine

määratakse projektis.

Hoone paigutamisel hoonestusalale säilitada võimalikult suures ulatuses olemasolevat liivaranna ala.

2.5.

Liikluskorralduse põhimõtete määramine

Juurdepääs planeeringualal säilib olemasolevates kohtades Tartu maantee ja Järve tänava kaudu.
Planeeritud on sõidukite juurdepääs Järve tänavalt kavandatud slipini, mida mööda saaksid
mootorsõidukid suvisel ajal paate vette lasta ja talvisel ajal vajadusel järvejääle sõita. Kuna järve
lõunaosa on madal ja setet täis eeldab slipi rajamine järve vastavas osas setteuuringute tegemist ning
uuringutulemuste alusel slipi rajamise võimalikkuse väljaselgitamist.
Tartu maantee ja Järve tn järvepoolsesse külje kavandatakse uus jalgtee, millega saab oluliselt
parandada jalakäijate liiklusohutust kui maantee ääri kasutatakse parkimiseks. Kallasrajal liikumine
toimub vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Põhijoonisel rannapromenaadi ehitusala tingmärgida
tähistatud alale on lubatud ehitada avalikult kasutatavaid jalgteid, sh võimalik avalikult kasutatav
rannapromenaad – et võimaldada projekteerimisel täpset asukoha valida on esitatud laiem koridor,
ehitatav promenaad võib olla kuni 3,5 m laiune ning lisaks teele sisaldada ka valgusteid, pinke ja
prügikaste, vajadusel ka sademevee juhtimiseks vajalikku. Jalgteede, sh rannapromenaadi,
kavandamisel vältida asfaltkatte kasutamist.
Sõidukite parkimine on kavandatavatel olemasolevas parklas Järve tn ja Tartu mnt ristmiku juures
ning paralleelselt tänavatega. Tänavatega paralleelseid parkimiskohti on kavandatud kahte tüüpi:
1. aastaringselt kasutatavad parkimiskohad asuvad parklas, Järve tänava ääres ja Tartu mnt järve
poolsel küljel;
2. murukivi või murukärje kattega suveperioodil kasutatavad parkimiskohad.
Parkimiskohtade planeerimisel on arvestatud standardit EVS 843:2016 „Linnatänavad“. Arvutamisel
on ehitise asukoha aluseks on võetud „korruselamute ala“, kuna see kattub enim planeeringuala
iseloomuga (valikud: linnakeskus; korterelamute ala; väikeelamute ala). Vastavalt standardile tuleb
ujula puhul rajada nelja kapi kohta 1 parkimiskoht ning kohviku puhul 120 m² brutopinna kohta 1
parkimiskoht. Supelranna puhul EVS 843:2016 normatiivi ei anna. Parkimiskohtade planeerimisel on
arvestatud et haljasala arvelt parkimiskohti juurde ei rajata. Planeeringualale on kavandatud suurim
võimalik hulk parkimiskohti.
Esialgne parkimiskohtade arvutus, mida täpsustatakse projekteerimisel kui on selgunud täpsed
kasutusviisid ja suurused:

AB Artes Terrae OÜ
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Ehitise liik

Parkimisnormatiiv

Suletud
brutopind
kappide arv

/ Parkimisarvutus

Ujula / spa

1 parkimiskoht 4 kapi kohta

300 kappi (2400 m²)

300/4=75

Kohvik

120

960 m²

480/120=8

Supelrand

-

-

-

KOKKU:

5440

155

Planeeringus on kavandatud 89 aastaringset ning 66 hooajalist parkimiskohta.
Projekteerimisel kaaluda kavandatava rannahoone-ujula ja Tartu mnt ülekäiguraja läheduses
teiselpool Tartu maanteed planeeritud hooajalise kasutusega parkimiskohtade muutmist alalisteks
parkimiskohtadeks (ujula lähedased parkimiskohad aastaringseks kasutamiseks).
Parkimise korraldamisel on oluline, et lisaks liiklusmärkidele oleks parkimiskohad ka maapinnal
markeeritud ja selgesti tuvastatavad (betoonkivi puhul kasutada nt piiri tähistamiseks teist värvi kivi
vms)
Vastavalt standardile tuleb ujula puhul tagada üks jalgratta parkimiskoht 5 kapi kohta (u 60 kohta) ja
üks jalgratta parkimiskoht 50 m² kohviku suletud brutopinna kohta (u 10 kohta), millele lisanduvad
supelranna kasutajate jalgrattad. Kokku tuleb rajada vähemalt 100 jalgrataste parkimiskohta.
Jalgrataste parkla või parklate asukoht määrata projekteerimisel, asukohad peavad olemas ranna-ala
pääsude läheduses. Jalgratast peab olema võimalik raamist lukustada. Parklale paigaldada
videovalve.

2.6.

Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on märgitud likvideeritavateks hoonestusalale jäävad puud
ning mõned teele ja ristmikule liiga lähedal kasvavad puud. Hoonestusala sees asub üks dekoratiivse
võraga mänd, mida soovitakse säilitada. Männi elujõulisuse säilitamiseks jätta vähemalt poole võra
laiuselt tüve ümber maapind katmata ehk vältida vett mitteläbilaskva terrassi ehitust antud kohas.
Lisaks tuleks võimalusel hoone projekteerimisel arvestada männi võra laiusega ehk võimalusel
kujundada hoonemaht männivõra kuju arvestades. Ehitustööde käigus tuleb kasutada tüvekaitsmeid.
Likvideeritavaks märgitud puid võib raiuda vahetult enne ehitustegevuse algust. Uushaljastust
planeeringuga ei ole ette nähtud, küll võib seda vajadusel kavandada projekteerimisel. Kõik puude
raie ja uusistutustööd kaitsealuses Elva-Peedu metsapargis tuleb enne tööde algust kooskõlastada
kaitseala valitsejaga täiendavalt.
Nahkhiirtele avalduda võiva võimaliku ebasoodsa mõju minimeerimiseks on vajalik arvestada
nahkhiirte aastaringiga ning teostada puude raie perioodil august-jaanuar.
Tartu maantee ja Järve tänava äärsed nõlvad kindlustada, vältimaks nõlva erodeerimist. Soovitav on
kujundada nõlvad niidualaks, kus niita tuleks võimalusel suve jooksul eelistatult vaid üks kord.

2.7.

Kujade määramine

Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada siseministri 30.03.2017 aasta määrusega nr 17
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“.
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Hoone(te) minimaalseks tulepüsivusklassiks on planeeritud TP2. Hoonete ehitamisel üksteisele
lähemale kui 8 m tuleb ühele hoonetest kavandada tulemüür või tuletõkke nõuetele vastav sein.
Tuletõrje veevarustus tagatakse olemasolevate hüdrantidega Tartu maantee ääres. Olemasolev
tuletõrje veevõtukoht järvest säilib.

2.8.

Kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine

Projekteerimisel ja hilisemal rajamisel ning kasutamisel tuleb tagada:
 konkreetsed ja selgelt eristatavad hea nähtavuse, tähistuse ja valgustatusega juurdepääsud
ning liikumisteed;
 erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine jälgitavus (videovalve);
 atraktiivsete ja kvaliteetsete materjalide kasutamine;
 atraktiivse maastikukujunduse, arhitektuuri, disainielementide kasutamine.

2.9.

Keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine

Planeeritaval alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte. Õli- ja muud ohtlikud jäätmed, samuti
olmejäätmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. Vajalik on paigaldada
jäätmemahutid vähemalt peamiste juurdepääsude (Tartu mnt, Järve tänav) ja riietevahetuskabiinide
juurde ning tagada nende regulaarne tühjendamine. Jäätmete kogumine ja äravedu lahendada
vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale.
Teedelt ja parklatest kogutav sademevesi tuleb puhastada enne järve juhtimist õli-liiva püüduris.
Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb tavapärane ehitusaegne müra, mis võib
väljuda planeeritavalt alalt. Vältida rannahoone-ujula ehitustöid peamisel suvitusperioodil (juuniaugust). Kui ehitustööde teostamist suvitusperioodil ei ole võimalik täielikult vältida, tuleb väljaspool
ehitustsooni tagada inimeste juurdepääs rannaalale.
Kui soovitakse rannapromenaadi rajada planeeringuala põhjaosa kaldaalale, siis tuleb vältida
vareskaera-aasasilmiku elupaika ehk lagedamat soist kaldaala.
Lisaks rannaala korrapärasele taimestiku niitmisele teostada niitmist ka supelrannast lähtuvalt
mõlemal pool kalda servades, kus esineb mürkputke levikuala (vt KSH aruande joonis 5.6 ptk 5.2.1).
Samas tuleb kaldataimestiku piiramisel silmas pidada ka perekond vesiroosi isendite levikuala rannaalale võrdlemisi vahetus läheduses ning vältida niitmisel nende kahjustamist. Kaldavööndi niitmist
tuleks teostada soovitavalt suve esimeses pooles, mil taimekasv on kiirem, vähemalt kaks korda kuus
ning alates juuli keskpaigast kord kuus
Keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tulenevad leevendavad meetmed on sisse kirjutatud
planeeringu vastavasse peatükki.

2.10. Servituutide seadmise vajaduse märkimine
Servituut on planeeritud seada alajaamale, elektrikaablitele, sidetrassile ja sademeveetorule.
Servituudialad on esitatud graafiliselt põhijoonisel.

2.11. Planeeringu rakendumine
Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Krundisisesed teed, parkla
ja krunti teenindavad juurepääsud ehitab välja krundivaldaja.
Planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud kahjud kolmandatele isikutele hüvitab krundi
igakordne omanik. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide
AB Artes Terrae OÜ
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kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Ehitamise või
kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt hüvitada koheselt.
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3. Koostöö ja kooskõlatused

Jrk
nr

Kooskõlastatav
organisatsioon/
tehnovõrgu valdaja

Kooskõlastuse nr ja kuupäev

Kooskõlastaja

1

Telia Eesti AS

nr 33761601, 12.05.2020

Kaino Ütt-Ütti

2

Elektrilevi OÜ

nr 2896713576, 12.02.2020

Yulia Dun

3

AS Emajõe Veevärk

nr 20-00456, 22.05.2020

Rauno Ränkel

4

Elva Soojus OÜ

25.05.2020

Arne Jänessoo

5

Keskkonnaamet

nr 6-5/20/8536-2,
12.06.2020

Ena Poltimäe

6

Terviseamet

nr 9.3-4/19/7033-3
08.07.2020

Jelena Laarin

Päästeamet

Päästeameti Lõuna Päästekeskus ei ole 30 päeva jooksul
detailplaneeringu saamisest arvates kooskõlastamisest
keeldunud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, mistõttu
loetakse detailplaneering kooskõlastaja poolt vaikimisi
kooskõlastatuks.
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4. Graafiline osa (esitatud digitaalselt eraldi failidena)
1.

Situatsiooniskeem

2.

Olemasolev olukord

M 1:500

3.

Põhijoonis

M 1:500

4.

Illustratiivsed vaated
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1. SITUATSIOONISKEEM
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2. OLEMASOLEV OLUKORD
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3. PÕHIJOONIS
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4. ILLUSTRATIIVSED VAATED

Vaade läänest (järvelt)

Vaade läänest (järvelt)
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Vaade lõunast

Vaade lõunast (Tartu maanteelt)
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Vaade idast (Tartu maanteelt läbipääs randa)

Vaade hoone terrassilt rannaalale
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