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SELETUSKIRI
1. ÜLDOSA
1.1. Detailplaneeringu koostamise lähtealus
•
•

Kohalik Kinnisvara OÜ ja Vintselle OÜ esindajate poolt 24.11.2020. a esitatud
detailplaneeringu algatamise taotlus
Elva Vallavalitsuse 12.01.2021. a korraldus nr 21 Elva linnas Pikk tn 2 ja Pikk tn 4
kinnistute detailplaneeringu algatamisest

1.2. Detailplaneeringu koostamise vajadus
Planeeritav ala asub Elva linna üldplaneeringus määratud keskuse juhtotstarbega maa-alal, kus
uute hoonete ehitamise aluseks on detailplaneering.

1.3. Detailplaneeringu koostamise eesmärk
Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärk on detailplaneeringu alal kolme krundi
moodustamine, ehitusõiguse määramine kahe korterelamu püstitamiseks, juurdepääsu, parkimise
ja haljastuse põhimõtete määramine. Servituutide seadmise määramise vajaduse märkimine.

1.4. Arvestamisele kuuluvad dokumendid
•
•
•
•
•
•

Planeerimisseadus;
Ehitusseadustik;
Tartumaa maakonnaplaneering 2030+
(kehtestatud Riigihalduse ministri 27.02.2019. a käskkirjaga nr 1.1-4/29);
Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022
(jõustunud 01.01.2019);
Elva linna üldplaneering
(kehtestatud Elva Linnavolikogu 24.04.2017. a otsusega nr 18);
Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded
(vastu võetud Riigihalduse ministri 17.10.2019. a määrusega nr 50).

1.5. Alusplaan
Detailplaneeringu koostamisel on alusplaanina kasutatud Mäger Poegadega OÜ poolt
22.02.2021. a koostatud geoalust täpsusastmega 1:500 (töö nr MP-631/21G).
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 (Amsterdami) süsteemis.
Katastriüksuste piirid seisuga 18.02.2021 on saadud Maa-ametist.
Pikk tänava aluskaardina on kasutatud Geoweb OÜ poolt 01.2020. a koostatud Peedu tee, J.
Kärneri, Lootuse ja Pikk tn rekonstrueerimisprojekti geodeetilist alusplaani (töö nr GA20001)
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2. OLEMASOLEVA SITUATSIOONI KIRJELDUS
2.1. Planeeringuala paiknemine
Pikk tn 2 ja Pikk tn 4 kinnistud paiknevad Elva linna keskuses.

2.2. Maakasutus ja planeeringuala kirjeldus
Planeeringuala kinnistute andmed on toodud tabelis 1.
Tabel 1. Planeeringuala maaüksuste andmed
Kinnistu aadress
Katastritunnus
Pikk tn 2
17007:001:0048
Pikk tn 4
17007:001:0035

Pindala
3050 m²
1553 m²

Sihtotstarve
Ühiskondlike ehitiste maa 100%
Elamumaa 60%
Ärimaa 40%

Planeeringuala on hoonestatud. Allolevas tabelis on toodud maaüksustel asuvad hooned vastavalt
Ehitisregistri andmetele.
Tabel 2. Planeeringualal asuvad hooned
Kinnistu Ehitise nimetus
aadress
Pikk tn 2 Muuseumi peahoone
(vt fotod 1-2)
Elamu-kauplus (vt foto 3)
Pikk tn 4 Kuur
Pesuköök
Kuur

Ehitisregistri Peamine kasutamise otstarve
kood
104039809
12621 Muuseum, kunstigalerii
104000880
104000881
104000882
104000883

11101 Üksikelamu
12744 Elamu, kooli vms abihoone
12744 Elamu, kooli vms abihoone
12744 Elamu, kooli vms abihoone

Vastavalt Elva linna üldplaneeringule on Pikk tn 2 olemasoleva hoone (vt fotod 1 ja 2) puhul
tegemist väärtusliku hoonega, mis omab arhitektuurset ja/või linnaehituslikku väärtust ning mille
puhul on vaja säilitada hoone põhimaht ja arhitektuurne välisilme. Tegemist on endise Tartumaa
muuseumi ja Elva linnaraamatukogu hoonega, mis suleti 2013. a ning maja läks riigi omandist
eraomandisse. Hoone on renoveeritud ja Elva Apartments pakub majas majutusvõimalust, lisaks
tegutsevad hoones erinevad teenuse pakkujad (nt kinnisvarabüroo ja ilusalong).

Fotod 1 ja 2. Pikk tn 2 olemasolev hoone. Vaade idast ja läänest (märts 2021)
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Foto 3. Kollane ehitis – Pikk tn 4 olemasolev põhihoone. Vaade loodest (märts 2021)
Pikk tn 4 kinnistul asuva põhihoone esimene korrus on tänavapoolses osas kasutusel äripinnana,
kus tegutseb kohalik pagariäri. Ülejäänud hoones asuvad korterid. Antud kinnistul paiknevad
abihooned on valdavalt kehvas seisukorras ja eriilmelise välisilmega, mistõttu mõjuvad
kesklinna asumis sobimatutena (vt fotod 4-6).

Fotod 4 ja 5. Pikk tn 4 kinnistul asuvad olemasolevad abihooned (märts 2021)
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2.3. Haljastus, reljeef ja piirded
Pikk tn 2 kinnistu ida- ja lõunakülg on kaetud kõrghaljastusega. Idaküljel asuv roheala on
ajalooliselt välja kujunenud avalikult kasutatavana. Katastriüksuse sõidu-, parkimis- ja
kõnnialadest vabasid alasid katab murupind.
Pikk tn 4 kinnistu kõrghaljastus paikneb valdavalt katastriüksuse ida- ja edelaosas. Maaüksuse
edelaküljel kasvavad vaid viljapuud. Kinnistu lõuna-edelanurka ulatub kraav, mis on ühenduses
Arbi järvega. Kraavi lõpuosale on rajatud puidust terrass (vt foto 6).
Planeeringuala maapind on suhteliselt tasase reljeefi ja kerge ühtlase langusega olemasoleva
kraavi suunas. Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 43,20 – 45,37 m.

Foto 6. Vaade Pikk tn 4 katastriüksusele edelast. Piirdeaed ja kraavi kohale rajatud puitterrass
(märts 2021)
Pikk tn 4 kinnistut ümbritseb piirdeaed, mille rajamisel on kasutatud erinevaid piirdetüüpe – nt
puidust lippaiad, puitraamidega võrkaed ja metallraamiga väravad. Piirdeaia seisukord on väga
kehv.
Pikk tn 2 kinnistul asub võrkaia fragment hoone lõunanurga juures. Katastriüksust ümbritsevate
tänavate ja Kesk tn 40 kinnistu piiridele piirdeaeda rajatud ei ole.
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2.4. Teed ja liikluskorraldus
Juurdepääs planeeringuala kinnistutele on tagatud Elva linna ühelt põhitänavalt - Pikalt tänavalt
(nr 1700145). Tegemist on linnasisese Elva-Kintsli kõrvalmaanteega nr 22185, kus on lubatud
kahesuunaline liikluskorraldus. Sõidutee külgedele on rajatud asfaltkattega kõnniteed. Käesoleva
detailplaneeringu koostamise ajal toimuvad Pika tänava rekonstrueerimistööd, mis jõuavad
lõpule 2021. aasta juulis.
Pikk tn 2 kinnistu idaküljele jäävat haljasala läbib betoonkivikattega jalakäijate tee, mis on
ajalooliselt kujunenud avalikult kasutatavana.
Planeeringuala idakülg piirneb avalikult kasutatava Pargi tänavaga (nr 1700142), mis koos
Raudteejaama ringiga (nr 1700166) moodustab Elva linna keskse vaksaliesise esindusväljaku.

2.5. Tehnovõrgud
Pikk tn 2 kinnistu idakülge läbib Elektrilevi OÜle kuuluv kõrgepinge maakaabelliin
KIRDE:ELV (KKL215574106). Krundi lõunaosas asub salvkaev.
Pikk tn 4 kinnistul asub elektri madalpinge õhuliin ja Telia Eesti AS sidetrass.
Planeeringuala katastriüksustel on olemas liitumine
kanalisatsioonitorustikuga,
samuti
elektriliitumine
(MKL24544544) ja sideühendus.

AS Emajõe Veevärk vee- ja
madalpinge
maakaabelliiniga

2.6. Kitsendused
 Elektri õhuliini kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool liini telge kuni 1 kV nimipingega
(kaasa arvatud) liinide korral 2 meetrit;
 Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini
äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid;
 Sideehitise kaitsevööndi ulatus maismaal on mõlemal pool sideehitist 1 meeter;
 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste torustike kaitsevööndi ulatus torustiku
telgjoonest mõlemale poole on alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul, mis on
paigaldatud kuni 2 m sügavusele - 2 m.
 Pikk tn 2 kinnistul paikneva hoone põhjaküljel paikneb kohaliku võrgu II järgu
geodeetiline märk nr 207 (väline tunnus: 210245). Märgi seisukord on korras ning selle
olemasolu kajastab vastav märgi tüüp 4611. Pinnases paikneva geodeetilise märgi
kaitsevöönd on kolm meetrit märgi keskmest1. Geodeetilise märgi kaitsevööndis
tegutsemisel tuleb järgida Riigikogu poolt 17.02.2011. a vastu võetud Ruumiandmete
seaduse¹ § 25 ja 26.

1

Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning
kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord (§ 17 lg 1)
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3. PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED
SEOSED
Planeeringualaga piirnevad järgnevad kinnistud:
põhjas:
 Pikk tänav T1
(kt 17002:007:0027, sihtotstarve 100% transpordimaa)
idas:
 Pargi tänav T1
(kt 17007:002:0063, sihtotstarve 100% transpordimaa)
lõunas:
 Kesk tn 40
(kt 17007:001:0066, sihtotstarve 100% ärimaa)
Kinnistul asub endine hotell Elwa
edelas:
 Pikk tn 10
(kt 17007:001:0064, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa)
läänes:
 Pikk tn 4a
(kt 17007:001:0058, sihtotstarve 100% elamumaa)
 Pikk tn 6
(kt 17007:001:0057, sihtotstarve 100% elamumaa)
Kinnistul asub mitmepereelamu ja abihoone.
Vastavalt Tartumaa maakonnaplaneeringule 2030+ kuulub Elva ümbrus Tartumaa väärtusliku
maastiku koosseisu (II klass – väärtuslikud, osaliselt hooldatud või kohati halvas seisus alad).
Planeeringuala paikneb Elva linna südames, olulisel keskuse alal, kus kõik asula olulised
objektid ja kohalikud teenused asuvad lühikese jalutuskäigu kaugusel (500 m raadiuses).
Vastavalt Elva linna üldplaneeringule on keskuse maa-ala puhul tegemist alaga, kus on tihedalt
põimunud elamu, ameti- ja valitsusasutuse, kaubandus- teenindusasutuse, büroo, kultuuri- ja
spordiasutuse, vaba aja veetmise ning muude keskusesse sobivate maakasutuse juhtotstarbega
maa-alad. Linna keskust arendatakse kui aktiivses kasutuse olevat ja mitmekülgset
linnakeskkonda, kus erinevate kokkusobivate funktsioonide koosmõjul elavdatakse
linnakeskkonda. Planeering näeb ette linna keskuse hoonestuse tihendamise, mis kontsentreerib
Elvasse enam elanikke ja ka ärisid.
Planeeringuala kontaktvööndi hoonestus on arhitektuurilt väga eriilmeline. Kavandatavatest
kinnistutest põhjapool asub kahekorruseline lamekatusega toidukauplus, lõunas aga uhke
kolmekorruseline mansardkatuse, vintskappide ja puitdekooriga endine restoran-võõrastemaja
Elwa, mida kasutati hiljem ka koolimajana. Täna on hoone eraomandis ja selle perspektiivi
nähakse hotelliks arendamisel. Pikk tänav külgneb planeeringuala piirkonnas peamiselt
kahekorruseliste korterelamute ja Elva Huviala- ja Koolituskeskuse / Noortekeskuse hoonega.
Hoonete välisviimistluses domineerib krohvi ja puitlaudise kasutus. Pikk tn 12 katastriüksusele
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on 2017. a kehtestatud detailplaneeringuga 2 ette nähtud ehitusõigus kuni kolme uue hoone
püstitamiseks (sihtotstarbed: korterelamu, majutus- ja toitlustushoone, büroohoone,
kaubandushoone, teenindushoone, garaaž, sanatoorium, spa). Kavandatud hoonete maksimaalse
korruselisusena on lubatud kuni 7 korrust, katusekalded 0-10 kraadi ning
välisviimistlusmaterjalidena puidu, krohvi, kivi, klaasi, metalli, viimistletud betooni, komposiitvõi tempsiplaadi kasutamine.
Planeeringuala lähiümbruse ühtse joonena saab välja tuua suhteliselt mahuka hoonestuse
kasutuse, kus ehitiste paiknemisel tänavate suhtes puudub kindel ehitusjoon.
Planeeringualast ida suunal asub Elva raudteejaam, mis on linnakeskuse üks keskne piirkond.
Raudteejaama kompleksi moodustavad 1900-1903. a pärit ehitismälestised – raudteejaama
peahoone, abihoone ja tööliste elamu. Jaama kõrvalt kulgeb linna läbiv Tallinn-Riia raudtee, mis
on oluline ühendustee erinevate asulatega, eelkõige maakonna keskuse – Tartu linnaga. Tartu
asub planeeringualast ca 28 km kaugusel ja on Lõuna-Eesti keskusena oluline toimepiirkond
töökohtade, hariduse ja erinevate teenuste pakkumisel. Elva linna lähedus Tartule ja hea
infrastruktuuri põhivõrgustik (Jõhvi-Tartu-Valga maantee ja Tallinn-Tartu-Elva -Valga rongiliin)
toetab inimeste liikumisvabadust ja -võimalusi, kui ka igapäevast pendelrännet.
Elva kesklinnas on suurenenud nõudlus parkimiskohtade järele, mistõttu on planeeringualast
kirdesse, Pikk tn 1a kinnistule vastavalt üldplaneeringule ette nähtud tee ja tänava maa - avaliku
parkla ja parkimishoone ehitamiseks.
Planeeringuala paiknemine looduskauni Arbi järve idakaldal tagab planeeritud elamutele
hinnatud asukoha. 2020. aastal teostati Elva linnasüdame põhjalik ümberehitus, mille käigus
uuendati Kesk tänavat ja Arbi järve ümbrust. Arbi järve kohale rajati suur terrass-puhkeala, mis
erineva inventari ja tegevusvõimalustega moodustab koos selle kõrval asuva supluskohaga
mõnusa rekreatsiooniala. Viimane paikneb planeeringuala vaateulatuses ning lisab
kavandatavatele kruntidele toetavat puhkeväärtust eluhoonete vahetus läheduses. Samale teljele
planeeringualast edelas jääb ka Elva kesklinn kaupluste, koolimaja ja raamatukoguga; lasteaed,
kultuurikeskus, vallamaja, skatepark ning spordi- ja mänguväljak. Ümber Arbi järve kulgeb 1,2
km kruusakattega loodusrada, mis omakorda soodustab looduses liikumist planeeringuala
lähistel.
Vastavalt Elva valla arengukavale 2019-2025, on valla rahvastik aastast 2012 vähenenud. Olgugi
et kõige suurem rahvastiku vähenemine on toimunud Rõngu vallas, on arengukava üheks
oluliseks ülesandeks Elva valla elanike arvu languse kasvutrendiks pööramine ja uute
elamupiirkondade arendamine. Elva linn on oma loodusliku ilme, mitmekesiste puhke- ja
sportimisvõimaluste ning hea maine tõttu väärtuslik elukeskkond, mida hindavad lisaks
kohalikele elanikele ka väljastpoolt tulijad. Käesoleva detailplaneeringu lahendus toetab elanike
juurdekasvu Elva linnas elamispindade kavandamisega.
Eelnevale tuginedes on korterelamute kavandamine Pikk tn 2 ja Pikk tn 4 kinnistutele kooskõlas
kehtiva Elva linna üldplaneeringuga ja toetab valla arengukava eesmärke.

2

Elvas Pikk tn 12 krundi detailplaneering (kehtestatud Elva Linnavalitsuse 22.03.2017. a korraldusega nr 2-3/70)
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Elva linna üldplaneeringu kohaselt on Pikk tn 4 olemasoleva hoone puhul lubatud selle välisilme
muutmine, laiendamine, lammutamine või uushoonestamine vastavalt detailplaneeringule või
projekteerimistingimustele.
Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalseid seoseid kajastab joonis 3.

4. PLANEERINGUETTEPANEK
4.1. Planeeringulahendus
Käesoleva detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev ega too kaasa piirkonnale iseloomulike
põhifunktsioonide muutusi, vaid loob eeldused piirkonna elamis- ja äripindade suurendamiseks,
planeeringuala heakorrastamiseks ja kaasajastamiseks ning seeläbi väärtusliku ja mitmekülgselt
kasutatava linnaruumi loomiseks. Detailplaneeringuga kavandatud hoonestusalade, ehitusõiguste
ja arhitektuurinõuete määramisel ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamisel on lähtutud
planeeringuala olemasolevast situatsioonist, kontaktvööndi analüüsist ja Elva linna
üldplaneeringust.
Pikk tn 4 maaüksusel asuv olemasolev põhihoone kuulub rekonstrueerimisele, tänu millele
kaunistatakse keskuse ala ja Pika tänava arhitektuurilist tervikut ajastutruu puitehitisega.
Kruntide sügavusse kavandatud korterelamud ei piira planeeringualal asuvate olemasolevate
hoonete ja läheduses paikevate väärtuslike hoonete 3 vaadeldavust tänavafrondilt. Samuti on
tagatud naabruses asuvate ehitismälestiste (Elva raudteejaama hooned) vaadeldavus. Pikk tn 2
hoonestusala on kavandatud vastavalt Elva linna üldplaneeringule, mis näeb krundi lääneküljele
ette uushoonestusala4. Pikk tn 4 krundile kavandatud uus ehitis asendab sealsed kehvas
seisukorras sobimatud abihooned korterelamuga ja korrastab seeläbi krundi üldilmet. Ühtlasi
toetab käesolev detailplaneering Elva linna üldplaneeringu eesmärki tihendada linna keskuse
hoonestust, mis kontsentreerib siia enam elanikke ja äritegevust.
Planeeringulahenduse leidmisel on arvestatud võimaliku maksimaalse kõrghaljastuse ja roheala
säilitamise põhimõttega. Hoonestusalad on paigutatud asukohta, kus see kahjustab minimaalselt
olemasolevat väärtuslikku kõrghaljastust ning täiendava haljastuse rajamisega kompenseeritakse
vähenenud roheväärtust. Liiklus- ja parkimislahenduse kavandamisel on aluseks võetud
planeeringualal esinev olemasolev olukord ning see vastavalt kavandatule seotud võimalikult
kompaktselt uue lahendusega.
Planeeringulahendus teeb ettepaneku muuta Pikk tn 2 krundi sihtotstarvet, kuna olemasolev
hoone on riigiomandist vormistatud eraomandisse ning katastriüksuse juhtotstarve ei toeta enam
ehitise kasutamise tegelikku otstarvet.

3
4

Määratletud vastavalt Elva linna üldplaneeringule
Seni hoonestamata või olemasoleva hoonestuse maa-alale määratud võimalik hoonestusala
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4.2. Maakasutus ja kruntideks jaotamine
Pikk tn 2 olemasolev kinnistu on jagatud kaheks, millest tulenevalt on kavandatud krundid
aadressidega Pikk tn 2 ja Pikk tn 2a. Pikk tn 4 katastriüksusel säilivad olemasolevad piirid.
Planeeritud krundid:
Pikk tn 2 – ärimaa 50%, elamumaa 50%;
Pikk tn 2a (aadressi ettepanek) – elamumaa 100%;
Pikk tn 4 – elamumaa 70%, ärimaa 30%.
Kavandatud kruntide pindalad ja sihtotstarbed on nähtavad põhijoonisel (joonis 4).
Kruntideks jaotamine on esitatud tabelis 3.
Tabel 3. Maakasutuse bilanss
Krundi
aadress /
aadressi
ettepanek
Pikk tn 2

Planeeringu
eelne kü
pindala

Planeeringu
eelne maa
sihtotstarve

Moodustatakse
kinnistust

Liidetavate /
lahutatavate
osade
suurused

Planeeringu
järgne
krundi
pindala

Planeeringu
järgne maa
sihtotstarve

3050 m²

Ühiskondlike
ehitiste maa
100%

Pikk tn 2

-1077 m²

1973 m²

Ärimaa 50%
Elamumaa 50%

Pikk tn 2a

-

-

Pikk tn 2

-1973 m²

1077 m²

Elamumaa 100%

Pikk tn 4

1553 m²

Elamumaa 60%

-

-

1553 m²

Elamumaa 70%

Ärimaa 40%

Ärimaa 30%

4.3. Krundi ehitusõigus
Ehitusõigus on seatud hoonestatavatele kruntidele Pikk tn 2a ja Pikk tn 4 korterelamute
püstitamiseks ja olemasoleva Pikk tn 4 elamu-kaupluse rekonstrueerimiseks.
Krundi ehitusõigusega on määratud:
1)
2)
3)
4)

krundi kasutamise sihtotstarve / sihtotstarbed;
hoonete suurim lubatud arv krundil;
hoonete suurim lubatud ehitisealune pind;
hoonete suurim lubatud kõrgus.

Suurima lubatud ehitisealuse pinna hulka ei ole arvestatud hooneosi, mis võivad vastavalt
õigusaktile5 ulatuda hoonestusalast välja. Täiendavalt on igale krundile väljaspoole hoonestusala
lubatud rajada jäätmemaja/prügikonteinerite varjualune.
Pikk tn 4 krundil asuvad olemasolevad abihooned kuuluvad likvideerimisele.
5

Majandus- ja taristuministri 05.06.2015. a määrus nr 57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused
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Detailplaneeringuga ei määrata korterite arvu, kuid nende arvu määramisel tuleb lähtuda
järgmistest koormusindeksitest:
• 100 m² krundi pinda korteri kohta juba hoonestatud krundil (Pikk tn 2 ja Pikk tn 4);
• 120 m² krundi pinda korteri kohta seni hoonestamata krundil (planeeritav Pikk tn 2a).
Kortereid (sh täiendavaid kortereid Pikk tn 4 olemasolevasse hoonesse) saab kavandada mahus,
millega on tagatud krundi koormusindeks, normikohane parkimine (vt ptk 6.2) ja asjaolu, et
krundi kõvakattega ala ei ületa haljastatavat osa.
Hoonete mahus lahendatakse abiruumid jalgrataste, lapsekärude, kelkude jms hoidmiseks.
Kruntide ehitusõigus on esitatud tabelina joonisel 4.

4.4. Hoonestusalade piiritlemine
Detailplaneeringuga on näidatud hoonestusalad, mille piires võib rajada ehitusõigusega määratud
hooneid ja rekonstrueerida olemasolevat elamu-kauplus hoonet. Väljaspoole hoonestusala on
hoonete püstitamine keelatud. Hoonestusalasse peavad mahtuma ka terrassid ja rõdud.
Hoonestusalade piiritlemisel on lähtutud olemasolevast olukorrast, tuleohutuskujadest ning
liiklus- ja parkimislahenduse võimalustest.
Hoonestusalad on antud suuremad kui hoonete suurim lubatud ehitisealune pind, mis võimaldab
lisaks planeeringus välja töötatud kontseptsioonile arvestada ka vastava krundi hoonestaja soove,
valida vabamalt hoonestuse paiknemist ja konfiguratsiooni projekteerimise käigus.
Hoonestusalasse võib rajada teid, platse, parkimiskohti ja muid rajatisi ning istutada puid ja
põõsaid (arvestada punktis 5.1. Planeeritud haljastus ja heakord toodud nõuetega).
Hoonestusalade ja olemasolevate ning planeeritud ehitiste minimaalne vahekaugus on kaheksa
meetrit.
Kavandatud hoonestusalade piiritlemine ja sidumine krundi piiridega on näidatud joonisel 4.
Hoonestusala sees on näidatud planeeritud ehitiste võimalik asukoht. Uusehitise suurus ja
paiknemine hoonestusalas täpsustatakse projekteerimise etapis.

4.5. Arhitektuurinõuded
Planeeritud ehitiste arhitektuurilised tingimused on kajastatud joonise 4 vastavas tabelis.
Ehitised tuleb projekteerida ja ehitada hea ehitustava ja üldtunnustatud ehituslike põhimõtete
järgi. Hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline ja linnaruumi rikastav ning
sobituma ümbritsevasse keskkonda ehk arvestama ja harmoneeruma piirkonnas asuvate hoonete
(Pikk tn 2 ja 4 olemasolevad hooned, Kesk tn 34, 35, 38 ja 40 ning Pargi tn 2, 2a ja 4) ajaloolise
arhitektuurilise lahendusega. Projekteeritavad ja rekonstrueeritav hoone peab igast küljest olema
esindusliku välimusega.
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Viimistlusmaterjalide valikul kasutada vastupidavaid, kvaliteetseid ning linnakeskkonda sobivaid
materjale. Imiteerivate materjalide (sh plastvoodri, pleki ja ümarpalgi)
kasutamine
välisviimistlusena ei ole lubatud.
Planeeritud ja rekonstrueeritavale hoonele on vajalik koostada värvipassid, mis kooskõlastatakse
vallaarhitektiga. Välisviimistluses on keelatud on häirivalt erksate värvitoonide kasutamine.
Jäätmemaja/prügikonteinerite varjualuse asukoht ja arhitektuur lahendada koos vastava krundi
ehitusprojektiga.
Hoonete +/- 0,00 täpsustatakse projekteerimise etapis.
Hoonete välismõjuga tehnilised seadmed (nt õhksoojuspumbade, konditsioneeride
välisagregaadid jms) peavad olema paigaldatud selliselt, et need ei oleks tänavalt vaadeldavad ja
ei eraldaks möödujaile mõjutusi (nt õhu puhumine, heitgaaside või vedelike väljutamine, jää teke
jms). Seadmete eelistatud asupaik on maapind või katus. Seadmed peavad olema varjestatud.

5. HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED
5.1. Planeeritud haljastus ja heakord
Detailplaneeringuga nähakse ette olemasoleva kõrghaljastuse võimalikult maksimaalne
säilitamine. Hoonestusalad on kavandatud asukohta, kus likvideeritavat elujõulist kõrghaljastust
on vajalik likvideerida võimalikult vähe. Siiski on detailplaneeringu realiseerimisel vältimatu
olemasoleva kõrghaljastuse täielik säilitamine ning osa puid kuulub likvideerimisele.
Eemaldatavate puude kompenseerimiseks on vajalik teostada vähemalt võrdses mahus
asendusistutused (vt tabel 4). Planeeringu põhijoonisel (joonis 4) on kajastatud likvideeritavad
puud, mis on lubatud hoonestuse, teede ja parklate rajamisel ette jäävatena eemaldada (täpne arv
täpsustatakse arhitektuurse projektiga). Detailplaneeringu joonistel 4 ja 5 on näidatud
kavandatud kõrghaljastuse illustratiivne paiknemine. Täpne istutatavate puude liik ja asukoht
selgitatakse projekteerimise käigus või vastava haljastusprojektiga. Haljastusega seotud tööd
tuleb teostada selleks sobival ajal. Oluline on jälgida, et ehitustegevuse käigus säilitatakse
hoonestusalade lähedal kasvavad puud ning ehitiste rajamisel tagatakse isendite ehitusaegne
kaitse. Olemasolevate puude kindlustamine ja hoidmine on vajalik ka teede, platside ja
tehnovõrkude rajamisel.
Tabel 4. Kõrghaljastuse bilanss
Krundi aadress /
aadressi ettepanek
Pikk tn 2
Pikk tn 2a
Pikk tn 4
KOKKU

Likvideeritavate puude arv

Kompenseeritavate puude arv

0
5
4
8

0
5
4
8

Kruntide haljastatav osa peab olema suurem kui kõvakattega ala.
Iga korterelamu krundi kohta on ette nähtud laste mänguala. Pikk tn 2a ja Pikk tn 4 kruntidel on
mänguala võimalik lahendada ka kahe krundi peale ühiselt (illustratiivne lahendus näidatud
joonisel 4). Mängualade kavandamisel paigutada need võimalikult päikselisse asukohta. Erinevas
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vanuses elanikkonna vabaaja veetmise võimaldamiseks on planeeringualal näidatud võimalik
puhkeala paiknemine, mille võib samuti lahendada Pikk tn 2a ja Pikk tn 4 kruntidel ühisena.
Pikk tn 4 krundi edelanurka ulatuva kraavi lõpuosa on ette nähtud täita pinnasega või katta
maaüksusele ulatuvas mahus platvormiga.
Pikk tn 2 krundi Pikk ja Pargi tänavatega piirneval osal säilitatakse olemasolev roheala. Pikk tn 2
ja Pikk tn 4 kruntidevahelisele piirialale on vajalik istutada puhverhaljastus vähemalt Pikk tn 2
krundi olemasoleva parkimisala ulatuses.
Privaatsuse, esteetilisuse ja roheväärtuse tõstmise eesmärgil on Pikk tn 2a ja Pikk tn 4 kruntidel
lubatud täiendava madal- ja kõrghaljastuse rajamine, kuid seejuures tuleb arvestada järgnevaga:
●
●
●
●
●

tehnovõrkude tegeliku paiknemise ja nende kaitsevööndite ulatusega;
puude kaugus hoonetest peab olema vähemalt 5 m;
arvestada võimalikult suure hooldusmugavusega, sobivusega olemasoleva haljastuse ja
kohapealsete kasvutingimustega;
eelistada piirkonnale omaseid puuliike, arvestada taimeliikide sobivusega ümbritsevasse
keskkonda ja mullastikku;
lume koristamisel ja niitmisel vältida puutüvede kahjustamist.

Talvel parklatest ja sissesõiduteedelt kokku kogutav lumi tuleb ladustada krundisiseselt või
tagada selle äravedu. Vallitatud lumi ei tohi takistada sõiduautode parkimiskohtade kasutamise
võimalust, jalakäijate/sõiduautode liikumist ja nähtavust tänavale.
Haljastus tuleb rajada koos hoonete ehitamisega. Välialade projekteerimisse on soovitav kaasata
maastikuarhitekt.
Jäätmete sorteeritud kogumiseks tuleb suletavatele kogumiskonteineritele kavandada
jäätmemajad/varjualused või paigaldada süvamahutid. Jäätmemajad/varjualused peavad
asetsema tasasel, horisontaalsel ja vastupidaval alusel. Süvamahutid on soovitav ankurdada.
Jäätmemajade/varjualuste/süvakonteinerite asukohad täpsustatakse hoonete projekteerimise
käigus.
Heakorra tagamisel tuleb järgida Elva linna heakorra eeskirjas 6 sätestatud nõudeid.
Jäätmekäitlust korraldatakse vastavalt Elva valla jäätmekavale 2021-2026 7.

5.2. Piirded
Üldjuhul keskuse maal krunte piiretega ei piirata, kuid käesolev detailplaneering näeb siiski ette
mõned vajaduspõhised erandid. Piirde rajamine on vajalik Pikk tn 2 ja Pikk tn 4 kruntide
vahelisele piirialale olemasoleva Pikk tn 2 parkimisala ulatuses, et tagada turvalisus autode
sõidu- ja manööverdusala ning Pikk tn 4 krundi idaosas paikneva võimaliku puhke- ja mänguala
vahel. Antud piirde asukohas näha ette ka täiendav puhver haljaspiirde näol. Samuti on piirdeaia
6
7

Elva Linnavolikogu 17.12.12. a vastu võetud määrus nr 41
Elva Vallavolikogu poolt 01.02.2021. a vastu võetud määrus nr 113
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rajamine osaliselt vajalik Pikk tn 2a ja Pikk tn 4 kruntide piiridel, et tagada elanikkonna, eelkõige
laste turvalisus planeeringuala vahetus läheduses paikneva kraavi ja tiigi suhtes. Olemasolev
haljasala Pikk tn 2 krundi idaosas moodustab Kesk tn 40 kinnistul kasvava kõrghaljastusega
tervikliku avalikust ruumist vaadeldava roheala, mida piiretega ei ümbritseta. Piirdeaia võimalik
paiknemine ja keeluala on kajastatud joonisel 4.
Lubatud on kuni 1,4 m kõrguse läbipaistva keevis-paneelaia või hoonete ja ümbruskonnaga
sobiva puit-lippaia kasutamine. Keelatud on kasutada kõrgeid müüre, läbipaistmatuid
plankpiirdeid ja kivipostidega sepisaedu. Piirded peavad asuma krundi piiril.

6. LIIKLUSKORRALDUS
6.1. Juurdepääsud ja kõnniteed
Juurdepääs detailplaneeringuala kruntidele on tagatud Pikk tänavalt (Elva-Kintsli kõrvalmaantee
nr 22158 trassi osa), olemasolevate mahasõitude kaudu. Pikk tn 2a krundile ligipääsuks on
vajalik läbida Pikk tn 2 krundi parkimisala. Eelnimetatud juhul tekib vajadus
juurdepääsuservituudi seadmiseks. Pikk tn 4 krundi juurdepääs säilib olemasolevas asukohas
ning tagab sõidukite ligipääsu nii rekonstrueeritavale kui uuele hoonele.
Planeeringuala sees näidatud kõnniteed on ühendatud kruntide ja hoonete juurdepääsude ning
parkimisaladega, et tagada jalakäijatele aastaringselt mugav liikumine. Kõnniteede täpne
paiknemine, laius, katendi liik ja invanõuded lahendatakse projekteerimise faasis.

6.2. Parkimine
Sõidukite parkimine on lahendatud krundi piires. Kavandatud hoonete normikohane parkimine
tuleb lahendada krundil vastavalt standardile EVS 843:2016 Linnatänavad. Standardist lähtuvalt
võtta rekonstrueeritava hoone parkimiskohtade arvutamisel aluseks linnakeskuse olemasoleva
hoone norm, mis näeb ette keskmiselt 0,7 parkimiskohta korteri kohta. Äripinna jaoks tarvilike
parkimiskohtade arvutamisel lähtuda IV keskuse klassi asutuste normist 1/90. Planeeritud
korterelamute puhul tagada vähemalt 1 parkimiskoht korteri kohta. Äripinna tarvis on Pikk tn 4
krundile ette nähtud üks inva-parkimiskoht ja krundisisene jalgrataste parkimisvõimalus
(standardi järgi vähemalt 6 parkimiskohta) olemasoleva hoone lääneküljel.
Kavandatud parkimisalad on joonistel näidatud illustreerivana. Parkimiskohtade arv ja paigutus
tuleb määrata lõplikult projekteerimisel vastavalt hoonete suletud brutopinna tegelikule
väärtusele, korterite arvule, hoone asetusele hoonestusalal ning hoonete kasutamise otstarbest ja
selle osakaalust lähtuvalt.
Uute parklate rajamisel kasutada vett läbilaskvaid katendeid (nt murukivi, armeeritud muru,
sõelmed jms).
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7. EHITISTEVAHELISED KUJAD JA TULEOHUTUSABINÕUD
Vastavalt siseministri 30.03.2017. a määrusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded, peab
vältima tule levimist teisele ehitisele, välja arvatud piirdeaiale, postile ja muule sarnasele nõnda,
et oleks tagatud inimese elu, tervise, vara ja keskkonna ohutus. Antud määrus sätestab
hoonetevahelise kuja laiuseks vähemalt kaheksa meetrit. Kui hoonetevaheline kuja on alla
kaheksa meetri, tuleb tule levikut piirata ehituslike abinõudega. Kuja nõuet rakendatakse ka
rajatisele, kui rajatis võimaldab tulelevikut. Hoonetevahelist kuja mõõdetakse üldjuhul
välisseinast. Kui välisseinast on üle poole meetri pikkuseid eenduvaid põlevmaterjalist osi,
mõõdetakse kuja selle osa välisservast.
Planeeritud hoonestusalade ja olemasolevate hoonete vahelised kujad on vähemalt kaheksa
meetrit. Lähim naaberkinnistu hoone asub aadressil Pikk tn 6 ja jääb planeeritud hoonestusalast
kaheksa meetri kaugusele. Hoonestusalade vahelised kujad on kajastatud joonisel 4.
Korterelamud kuuluvad tuleohutuse järgi I kasutusviisiga hoonete alla, mille madalaim
tulepüsivusklass on TP2. Konkreetse hoone tuleohutusklass tuleb määrata projekteerimise käigus
vastavalt kehtivatele tuleohutusnõuetele ning arvestada tuleb ehitiste tegelike
tuletõkkesektsioonide ja põlemiskoormustega ning tuleohuklassiga.

8. TEHNOVÕRKUDE JA –RAJATISTE ASUKOHAD
8.1. Veevarustus
Planeeringuala veevarustus on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärk 27.04.2021. a
tehnilistele tingimustele nr TT-21-00040.
Pikk tn 2a krundi uusehitise eeldatav veevajadus on ca 3 m³/ööp ja Pikk tn 4 krundi uusehitisel
ca 5 m³/ööp.
Olemasolevatel hoonetel säilib senine veevarustuse lahendus. Planeeritud hoonete
veevarustuseks on ette nähtud uus veevarustuse ühendustorustik alates olemasolevast AS Emajõe
Veevärk ühisveevärgi peatorustikust Pikal tänaval kuni planeeritud hooneteni. Olemasolevate
hoonete veevarustuse ühendustorustikke ei saa kasutada tingituna toru läbimõõtudest (De32 ja
De40). Hoonetele on ette nähtud eraldi veevarustuse liitumispunktid, mis on kavandatud kuni
üks meeter väljaspoole kinnistu piiri või vahetult kinnistu piirile.
Kõigile planeeritud ühisveevärgirajatistele tuleb ette näha isikliku kasutusõiguse seadmine AS
Emajõe Veevärk kasuks. Kõigile ühisveevärgi torustike kaevudele peab olema tagatud
juurdepääs hooldustehnikaga, 28T (teljekoormus 11,5T).
Kinnistusiseste veetorustike planeerimisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda AS Emajõe Veevärk
üldistest tehnilistest tingimustest, mis on kättesaadavad järgmiselt aadressilt:
https://www.evv.ee/wp-content/uploads/2020/06/EVV_tehnilised_tingimused_2020.pdf.
Olemasolev veekaev Pikk tn 2a krundil kuulub likvideerimisele.
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8.2. Tuletõrje veevarustus
Igal ehitisel peab olema lahendatud tulekahju kustutamiseks vajalik tuletõrje veevarustus, mis
tuleb tagada vastavalt tuleohutuse seadusele.
Vastavalt siseministri 18.02.2021. a määruse nr 10 8 § 6 lg 3 kohaselt peab tuletõrje veevõtukoht
paiknema ehitise sissepääsust ja tuleohutuspaigaldiste päästemeeskonna toitesisenditest kuni 200
m kaugusel.
Planeeritud hoonetele tagab vajamineva kustutusvee planeeringualale lähim tuletõrjehüdrant,
mis asub Pikk tn 4 olemasoleva hoone ees tänavamaal (vt joonis 3).

8.3. Reoveekanalisatsioon
Planeeringuala reoveekanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärk 27.04.2021. a
tehnilistele tingimustele nr TT-21-00040.
Pikk tn 2a krundi uusehitise eeldatav ärajuhitava reovee kogus on ca 3 m³/ööp ja Pikk tn 4 krundi
uusehitisel ca 5 m³/ööp.
Olemasolevatel hoonetel säilib senine reoveekanalisatsiooni lahendus. Pikk tn 2a krundile
planeeritud hoone reovee ärajuhtimiseks on ette nähtud uus reoveekanalisatsioonitorustik alates
planeeritud hoonest kuni olemasoleva hoone (Pikk tn 2) kanalisatsioonitorustiku ühenduskohani.
Viimane on ühendatud AS Emajõe Veevärk isevoolse ühiskanalisatsioonitorustikuga Pikal
tänaval. Pikk tn 4 krundi uusehitise reovee ärajuhtimiseks on ette nähtud uus
reoveekanalisatsioonitorustik alates planeeritud hoonest kuni olemasoleva hoone (Pikk 4)
kanalisatsioonitorustiku ühenduskohani. Olemasolev torustik tagab ühenduse AS Emajõe
Veevärk isevoolse ühiskanalisatsioonitorustikuga Pikal tänaval.
Pikk tn 4 krundi uushoonestusele kavandatud torustiku liitumispunkt on ette nähtud avalikult
kasutatavale maale kuni üks meeter väljaspoole kinnistu piiri või vahetult kinnistu piirile. Pikk tn
2a krundi liitumispunkt on kavandatud Pikk tn 2 ja Pikk tn 2a ühisele krundipiirile.
Kui kõrguslikult ei ole võimalik planeeritud krundilt reovett isevoolselt ära juhtida, tuleb
vastavale krundile kavandada reoveekanalisatsioonipumpla, mis hakkab kuuluma krundi
omanikule. Sel juhul tuleb võimaliku pumpla asukoht ette näha haljasalale, kus selle kuja on 10
m. Kuja osas, mis ulatub väljaspoole krundi piire, tuleb sõlmida vastava naaberkinnistu
omanikuga servituudileping pumpla rajamise, kasutamise ja hooldamise võimaldamiseks selle
kuja ulatuses.
Kõigile planeeritud ühiskanalisatsioonirajatistele tuleb ette näha isikliku kasutusõiguse seadmine
AS Emajõe Veevärk kasuks. Kõigile ühiskanalisatsiooni torustike kaevudele peab olema tagatud
juurdepääs hooldustehnikaga, 28T (teljekoormus 11,5T).

8

Siseministri poolt 18.02.2021. a vastu võetud määrus nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise,
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord
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Kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike planeerimisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda AS
Emajõe Veevärk üldistest tehnilistest tingimustest, mis on kättesaadavad järgmiselt aadressilt:
https://www.evv.ee/wp-content/uploads/2020/06/EVV_tehnilised_tingimused_2020.pdf.

8.4. Sademevesi
Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud. Kruntidel tekkiv
sademevesi suunatakse vertikaalplaneerimise teel hoonetest eemale ja immutatakse
krundisiseselt pinnasesse. Uued parkimisalad on kavandatud vett läbilaskva katendiga, mis
võimaldab sademeveel pinnasesse imbuda. Katustelt kogunev sademevesi hajutatakse krundi
piires rohealadele ja/või juhitakse torustikuga Pikk tn 10 kinnistul (kt: 17007:001:0064) asuvasse
kraavi. Soovitav on kaaluda sademevee kogumist (nt puhastada heljumist ja koguda vastavasse
mahutisse) ja taaskasutamist (nt kastmisveena või olmes WC-pottide loputuskastide täitmiseks).
Valingvihmaga ja pikaaegsete kestvate vihmaperioodidega kaasnevate üleujutuste vältimiseks on
Pikk tn 2 krundi kõvakattega parkimisalale ette nähtud sademevee ärajuhtimine torustikuga.
Parklast kogutakse kalletega sademevesi restkaevu abil torustikku ning juhitakse läbi õliliivapüüduri Pikk tn 10 kinnistul asuvasse kraavi.

8.5. Elektrivarustus
Elektrivarustuse planeerimisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ poolt 26.05.2021. a koostatud
tehnilised tingimused nr 376821.
Detailplaneeringuga kavandatud korterelamute elektrivarustuseks on objektidele ette nähtud
eraldi 0,4 kV maakaabelliin Restorani: (Elva) alajaamast (vt joonis 3). Asjassepuutuvate kruntide
ühise piiri vahetusse lähedusse on ette nähtud jaotuskilp ja kahekohaline 0,4 kV liitumiskilp.
Kilbid on kavandatud avalikult kasutatavale teealale, kus need on alati vabalt teenindatavad.
Elektritoide liitumiskilbist hooneteni kavandada maakaabliga. Elektrikaablite planeerimine piki
sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite
kaitsetsoonidesse.
Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele.
Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb
esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus,
sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜle esitada moodustatud kinnistute aadressid.

8.6. Välisvalgustus
Kruntide sisene valgustus lahendatakse hoone(te) projekteerimise käigus.
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8.7. Sidevarustus
Sidevarustuse planeerimisel on aluseks võetud Telia Eesti AS poolt 28.04.2021. a väljastatud
telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 35112699.
Pikk tänavaga külgnevatel olemasolevatel hoonetel säilib senine sidevarustus. Pikk tn 2
olemasoleval ehitisel siseneb hoonesse optiline maakaabel, Pikk tn 4 krundi olemasolevat hoonet
varustab sidega töötav maavaskkaabel.
Planeeritud hoonete sidevarustuse tagamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Telia Eesti
AS (edaspidi Telia) sidevõrgu lõpp-punktist hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani. Telia
sidevõrgu lõpp-punkt on sidekaev 182.
Sideteenuste tarbimise võimaldamiseks on rajatavatele hoonetele vajalik projekteerida ja
paigaldada 100 mm UPOTEL PVC torudest sisend alates sidekaevust 181 või 182 kuni kruntide
piirini või teha sadulaga väljavõte sidekanalilt kaevu 181 ja 182 vahel (joonisel 6 on kajastatud
viimane lahendus). Pikk tn 2 krundi piiri lähistele on kavandatud sidekaev KKS-2, millest alates
projekteerida ja paigaldada 50/100 mm UPOTEL PVC torud alates sidekaevust planeeritud
hoonete andmesidejaotlateni (kokkuleppel sidekanalisatsiooni omanikuga). Optiline kaabel
(vähemalt 12 kiuline) paigaldada olemasoleva ja ehitatava sidetorustiku kaudu alates sidekaevust
182. Kaevu jätta kaablivaru ca 15 m. Hoonetes otsastada optiline kaabel nõuetekohaselt SC/APS
adapteritega. Kiudude ühendamise skeem kooskõlastada vajadusel Teliaga enne paigaldustööde
teostamist. Pikk tn 2a krundi sidetorule on ette nähtud servituudi seadmise vajadus ulatuses, mis
läbib Pikk tn 2 krunti.
Hoonete sisevõrgud projekteerida ja ehitada Tellija vahenditest. Hoonetesse paigaldada
vajalikmahulised andmesidejaotlad. Sisevõrk rajada jaotlast iga korterini SM tüüpi optiliste
kaablitega vastavalt ITU-T G.657 standardile. Korterite sisevõrk lahendada cat5/cat6
sidekaablitega. Korterite sidejaotlas peab olema paigaldatud elektritoide seadmete ühendamiseks
230V elektrivõrguga.
Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia järelevalvega.
Telia Eesti AS ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitise väljaehitamise ega
omandamise kohustust.
Lisaks eelpool toodud Telia Eesti AS sideteenusega liitumise lahendusele on sidevarustuse
tagamiseks võimalik liituda ka mõne teise teenusepakkuja poolt väljaehitatud sidevõrgu kaudu,
kellelt on vajalik eelnevalt tellida vastavad tingimused teenusega liitumiseks.

8.8. Soojavarustus
Elva linna üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala kaugküttepiirkonnas, kuid planeeringuga
kavandatud korterelamud asuvad olemasolevast kaugküttetorust eemal. Elva linnas pakub
kaugkütte teenust OÜ Elva Soojus, kes on 19.05. 2021. a väljastanud küttevarustuse võimalikuks
lahendamiseks tehnilised tingimused nr 59/2021-04-03.
Planeeritud elamute soojavarustus on võimalik lahendada nii lokaalselt kui ka perspektiivis
kaugküttega.
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Lokaalsete kütteviiside valikul juhinduda küttesüsteemi energiatõhususest. Erinevaid kütteviise
võib kombineerida.
Maasoojussüsteeme on lubatud rajada vastava projekti olemasolul ja seadusest tulenevate
dokumentide
esitamisel.
Planeeringualal
on
välistatud
horisontaalkontuuridega
maasoojussüsteemide rajamine, kuna selle tarvis puudub vajaminev väliruum. Kinnise
kontuuriga hoonevälise soojuspuuraugu ehk energiakaevu projektis tuleb ette näha
soojuspuuraugu võimalikuks hoolduseks, remondiks või likvideerimiseks vajalik maa, mida võib
käsitleda ka soojuspuuraugu kaitsealana (soovituslikult vähemalt raadiusega 3 m, kuna peab
võimaldama tehnika juurdepääsu). Hoonealustel nn vaia tüüpi soojuspuuraukudel (kohtvai)
puudub hooldusala väljaspool hoonekontuuri.
Päikesepaneelide kasutamine on lubatud vaid siis, kui need on katusega samas tasapinnas ega ole
vaadeldavad tänavatasandilt. Päikesepaneelid ei tohi tekitada kõrvalolevatele hoonetele
valgusreostust (nt kõrvuti asetsevate erikõrguseliste hoonete puhul) ega kahjustada
naaberhooneid, linnaruumis liiklejaid ja looduskeskkonda.
Lähim võimalik liitumispunkt Elva linna kaugküttemagistraaliga asub käesoleval ajal Kesk tn 30
(kt: 17007:001:0052) hoone taga. Liitumiseks tuleb projekteerida ja välja ehitada soojatorustik
vastavalt kehtivatele nõuetele ja ehitusseadustikule. Võimalik soojustrassi koridor kulgeb Kesk
tn 30 juurest Pikk tn 8 juurde, sealt edasi on võimalik hargnemine planeeringuala juurde.
Kaugküttevõrku ühendatavasse hoonesse tuleb projekteerida ja välja ehitada sõltumatu
soojussõlm.
Täpne küttesüsteemi lahendus tuleb anda hoonete projekteerimisel.

9. SERVITUUTIDE SEADMISE VAJADUS
Allolevas tabelis on ära toodud planeeringuga määratletud servituudi vajadusega objektid.
Juhul kui planeeritud korterelamutele moodustatakse ühine mängu- ja puhkeala, on vajalik
tagada, et oleks sõlmitud ühise ala moodustamisega kaasnevad võimalikud servituudilepingud.
Servituudi vajadusega alad on fikseeritud joonistel 4 ja 5.
Tabel 5. Servituutide vajadus
Teeniv kinnisasi
Valitsev kinnisasi /
Servituut
isik
Pikk tn 1
Sidevõrgu valdaja Planeeritud sidetrass
Pikk tn 2

Elektrivõrgu
valdaja

Olemasolev elektri
kõrgepinge maakaabelliin
Olemasolev elektri

Servituudi sisu
Sidevõrgu valdajal on õigus
rajada ja hooldada teenival
kinnisasjal asuvat sidetrassi
Elektrivõrgu valdajal on õigus
ehitada ja hooldada teenival
kinnisasjal asuvat elektrikaablit
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madalpinge maakaabelliin
Ühiskanalisatsiooni Planeeritud
valdaja
kanalisatsioonitrass
Veevõrgu valdaja

Pikk tn 2a

Planeeritud veetrass

Olemasolev juurdepääsutee

Planeeritud elektri 0,4 kV
maakaabelliin

Planeeritud soojatrass

Planeeritud sidetrass

Pikk tn 2a

Pikk tn 2

Planeeritud
sademeveetorustik

Pikk tn 4

Pikk tn 2 ja
Pikk tn 2a

Planeeritud
sademeveetorustik

Sidevõrgu valdaja
Pikk tn 2a

Olemasolev sidetrass
Planeeritud elektri 0,4 kV
maakaabelliin

Ühiskanalisatsiooni valdajal on
õigus ehitada ja hooldada
teenival kinnisasjal asuvat
kanalisatsioonitorustikku
Veevõrgu valdajal on õigus
ehitada ja hooldada teenival
kinnisasjal asuvat
veetorustikku
Valitseva kinnisasja igakordsel
omanikul on õigus kasutada
läbi teeniva kinnisasja kulgevat
juurdepääsuteed
Valitseva kinnisasja igakordsel
omanikul on õigus rajada,
kasutada ja hooldada läbi
teeniva kinnisasja kulgevat
elektri maakaabelliini
Valitseva kinnisasja igakordsel
omanikul on õigus rajada,
kasutada ja hooldada läbi
teeniva kinnisasja kulgevat
soojatrassi
Valitseva kinnisasja igakordsel
omanikul on õigus rajada,
kasutada ja hooldada läbi
teeniva kinnisasja kulgevat
sidetrassi
Valitseva kinnisasja igakordsel
omanikul on õigus rajada,
kasutada ja hooldada läbi
teeniva kinnisasja kulgevat
sademeveetorustikku
Valitseva kinnisasja igakordsel
omanikul on õigus rajada,
kasutada ja hooldada läbi
teeniva kinnisasja kulgevat
sademeveetorustikku
Sidevõrgu valdajal on õigus
ehitada ja hooldada teenival
kinnisasjal asuvat sidetrassi
Valitseva kinnisasja igakordsel
omanikul on õigus rajada,
kasutada ja hooldada läbi
teeniva kinnisasja kulgevat
elektri maakaabelliini
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Pikk tn 10*

Valitseva kinnisasja igakordsel
omanikul on õigus rajada,
kasutada ja hooldada läbi
teeniva kinnisasja kulgevat
sademeveetorustikku ning
suunata sademeveed Pikk tn 10
kinnistul asuvasse kraavi
*Servituudi seadmine on vajalik juhul, kui olemasolev kraav täidetakse terves planeeringualale ulatuvas
osas
(kt 17007:001:0064)

Pikk tn 2,
Pikk tn 2a ja
Pikk tn 4

Planeeritud
sademeveetorustik

10.KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD ABINÕUD
Kuritegevuse riske vähendavate abinõude valikul on aluseks võetud standard EVS 809-1:2002
Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine.
Elamupiirkonna keskkonna turvalisuse tõstmiseks tuleb rakendada järgmisi meetmeid:
• tagada hoonete vahel ja ümbruses hea nähtavus ja valgustatus;
• rajada kruntidele konkreetsed juurdepääsud;
• tagada maa-ala korrashoid;
• kasutada atraktiivset maastikukujundust, arhitektuuri ja väikevorme;
• kasutada tugevaid ja vastupidavaid ukse- ja aknaraame, uksi, aknaid ning lukke.

11.KESKKONNATINGIMUSED PLANEERINGU ELLUVIIMISEKS
Detailplaneeringuga ei kavandata objekte, mille raames tuleb läbi viia keskkonnamõju
hindamine. Tegevus on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga ega põhjusta eeldatavalt
negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse
ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.
Ehitustegevused tuleb käsitletaval maa-alal korraldada keskkonnasõbralikult, vastavalt heale
tavale ja kehtivatele normidele. Ehitustegevuse ajal on võimalik mõningane vibratsioon, tolm
ning tavalisest suuremas koguses jäätmete teke. Ehitustegevuse ajal peab arvestama, et
lahendatud oleks jalakäijate ja sõidukite turvaline liikumine ning ehitustegevus ei tohi öisel ajal
häirida piirkonna elanikke.
Olemasolevate abihoonete lammutamisel tuleb järgida keskkonnale ja jäätmekäitlusele
esitatavaid nõudeid.
Hoonete projekteerimise käigus tuleb tagada nende vastavus tuletõrje nõuetele.
Planeeritud hoonestusalad ja lubatud maksimaalne hoonete kõrgus võimaldab
arhitektuurinõudeid arvestades rajada hoonestuse, millega on tagatud piisav päikesevalgus nii
planeeritud, Pikk tn 2 ja Pikk tn 4 olemasolevates kui naabermaaüksuste hoonetes.
Jäätmete sorteeritud kogumise korraldab krundi valdaja. Olmejäätmete kogumine lahendada
vastavalt jäätmeseadusele ja Elva valla jäätmekavale 2021-2026. Jäätmed tuleb koguda
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vastavasse kinnisesse prügikonteinerisse või süvamahutisse, millele on vajalik tagada vaba
juurdepääs. Lahtised jäätmekonteinerid ei ole lubatud. Suletavad konteinerid peavad olema
paigutatud jäätmemajja või vastava varjualuse alla. Jäätmemaja/varjualuse või süvamahutite
asukoht määratakse hoone ehitusprojektiga. Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses
olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud Jäätmeseaduse nõuetele või andma need käitlemiseks üle
selleks õigust omavale ettevõttele. Lühiajaliselt võib ehitustegevuse käigus kaasneda
ehitusjäätmeid, mis tuleb vastavalt korrale käidelda ja üle anda vastavat luba omavale
jäätmekäitlejale.
Kõvakattega pindadelt ärajuhitav sademevesi peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019. a
määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja
jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning
saasteainesisalduse piirväärtused“ kehtestatud nõuetele.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/31/EL hoonete energiatõhususe
kohta (Euroopa Parlament, 19.05.2010) peavad kõik uusehitised pärast 31.12.2020. a olema
liginullenergiahooned. Energiatõhususe nõuded on toodud ehitusseadustikus ja ettevõtlus- ja
infotehnoloogiaministri poolt 11.12.2018. a vastu võetud määruses nr 63 Hoone energiatõhususe
miinimumnõuded¹. Uute hoonete projekteerimisel tuleb tähelepanu pöörata energia säästmisele ja
võimalusel lokaalsele tootmisele. Projekteerimisel näha võimalusel ette võimalusi energiatarbe
vähendamiseks ja alternatiivsete energiaallikate kasutamiseks.
Kuna liginullenergiahoonetes kompenseeritakse optimeeritud energiakasutust taastuvenergia
allikatest lokaalse soojuse ja elektri tootmisega, tuleb hoone kavandamisel arvestada ka vastavate
soojuse ja elektri tootmise süsteemidega. Taastuvenergia allikatest soojuse ja elektri tootmise
lihtsaimad viisid on soojuspumpade, päikesekollektorite (sooja vee tootmiseks) ja
päikesepaneelide (toodavad elektrit) kasutamine.
Taastuvenergia allikana päikesepaneelide kasutamisel on muuhulgas võimalik kasutada
ehitisintegreeritud paneele, mille saab paigaldada katusele, fassaadile või päikesevarjuna akende
kohale. Mistahes tüüpi päikesepaneelide kasutamisel peavad olema tagatud järgmised nõuded ja
tingimused:
•
•
•

päikesepaneelid ei tekita naaberhoonetele valgusreostust;
päikesepaneelid ei kahjusta naaberhooneid, linnaruumis liiklejaid ja looduskeskkonda;
päikesepaneelid ei häiri liiklust ja tänaval liiklejaid.
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12. PLANEERINGU RAKENDAMISE TINGIMUSED
Käesolev detailplaneering on kehtestamise järgselt aluseks planeeringualal teostatavatele
maakorralduslikele toimingutele ning ehituslikele ja tehnilistele projektidele. Planeeritud
tegevuste elluviimisel tuleb tagada, et kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks
naaberkatastriüksuste omanike õigusi ega kitsendaks nende maa kasutamise võimalusi.
Igakordne krundi omanik peab tagama vastavate meetmetega ehitusseadustiku täitmise, mis
nõuab, et ehitis ei ohusta selle kasutajate ega teiste inimeste elu, tervist, vara ega keskkonda.
Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt hüvitada koheselt.
Koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele
projekteerimisnormidele, heale projekteerimistavale ja ehitusseadustikule. Planeeritud hoonete
ehitusõigused realiseeritakse krundi igakordse valdaja poolt.
Planeeringu ehitusõiguse realiseerimise eelduseks on maakorralduslike tööde teostamine ja
likvideeritavaks määratud ehitiste/objektide lammutamine.
Tehnovõrkude rajamine toimub krundi igakordse omaniku ja tehnovõrkude valdaja koostöös.
Rajatiste väljaehitaja ja haljastuse rajaja on krundi igakordne omanik.
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KOOSTÖÖ JA KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTE
INSTITUTSIOON

KOOSKÕLASTAJA

KUUPÄEV JA NR

Elektrilevi OÜ
Lõuna piirkond

Enn Truuts

10.08.2021
nr 4171285098

AS Emajõe
Veevärk

Rauno Ränkel

KOOSKÕLASTUSE TINGIMUS

ASUKOHT

Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt

2. köide
Lisa 9

14.09.2021
nr 21-00857

Järgnevad projekti staadiumid kooskõlastada täiendavalt AS-iga
Emajõe Veevärk

2. köide
Lisa 10

Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise
Eeskirjast.
Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa
alusel.
Info tööloa saamiseks telefonil: 53412210.
Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada
tööjoonised.
Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis – side maakaabel.

2. köide
Lisa 7

Telia Eesti AS

Kaino Ütt-Ütti

26.07.2021
nr 35383514

Päästeameti Lõuna
päästekeskus

Maarja-Liis Laprik

03.11.2021

2. köide
Lisa 11

OÜ Elva Soojus

Arne Jänessoo

30.07.2021

2. köide
Lisa 8
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