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1. Üldosa 

1.1. Sissejuhatus 

Detailplaneeringu ala hõlmab Tartu linnas Ülejõe linnaosas katastriüksusi Lubja tn 1a, Lubja tn 1e ning 

osa Lubja tn tänavamaast. Planeeringuala suurus on ca 3500m². Planeeringu eesmärk on kaaluda 

võimalusi ehitusõiguse määramiseks kuni 3-korruselise korterelamu rajamiseks. 

1.2. Planeeringu lähtedokumendid 

Planeeringu lähtedokument on Tartu linnavalitsuse 02. oktoobri 2018.a otsus nr 1040 „Lubja tn 1a ja 

1e kruntide detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”. 

Detailplaneeringu koostamisel on aluseks Geoterra OÜ (litsents nr 345 MA) poolt 2018.a oktoobris  

mõõdistatud digitaalne geodeetiline alusplaani mõõtkavas 1:500 (töö nr: 201-2018); koordinaadid L-

Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 

Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikutega ning muud materjalid asuvad 

planeeringu II köites „Lisad“. 

1.3. Olemasoleva olukorra iseloomustus 

Lubja tn 1a ja Lubja tn 1b kruntide praegune kasutamise sihtotstarve on elamumaa. Hooneid 

planeeringualal ei ole. Planeeringuala reljeef langeb lääne suunas, suurim pinnakõrguste vahe on ca 

1m. Käesoleval hetkel asub planeeringualal haljasala isetekkeliste lehtpuudega (kask, remmelgas, 

pappel). Planeeringualale on juurdepääs Lubja tänavalt, juurdepääsuteed kruntidele on rajamata. 

Naaberkrundid Ujula tn 72, Ujula tn 70a ning Ranna tee 1 on eraldatud puitaedadega ning Lubja tn 1f 

traatvõrkaiaga. Planeeringuala olemasolevad andmed on esitatud joonisel 3. 

1.4. Planeeringuala ja kontaktvööndi linnaehituslikud ja funktsionaalsed 

seosed 

Planeeringuala asub Ülejõe linnaosas Ujula tn, Lubja tn ja Ranna tee vahelises kvartalis. Tartu 

Linnavolikogu 14.09.2017. a otsusega nr 494 kehtestatud Tartu linna üldplaneeringu järgi asub 

planeeringuala maa-alal, mille juhtfunktsioon on korterelamu maa-ala, s.o kolme ja enama korteriga, 

ühise sissepääsu ja trepikojaga elamu jms püsivamat laadi elamiseks mõeldud hoone ja 

elamutevahelise välisruumi ning muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. 

Juhtotstarvet toetavad otstarbed on piirkonda teenindav kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, 

spordihoone, haridus-, kultuuri-, kogunemis-, lasteasutuste, haljasalade ja puhkerajatiste maa. 

Toetava otstarbe kohane tegevus ei tohi avaldada kõrvalolevatele aladele ülemäärast negatiivset mõju 

ega halvendada elutingimusi. Planeeringualast lõuna ja lääne pool asuvad 3-korruselised puit ja betoon 

välisviimistlusega lamekatustega kortermajad. Lääne pool asub ühekorruseline garaažikompleks, mille 

asemele üldplaneering näeb ette korterelamute ehitamise, ning sõudeklubi hooned. Põhja pool asuvad 

kuni kahekorruselised viilkatustega ühepereelamud. Ühepereelamud asuvad ühtsel ehitusjoonel ca 5m 

kaugusel Ujula tn poolsest krundipiirist. Kvartalisisesed korterelamud paiknevad vabaplaneeringuliselt, 

vaid jõepoolsemad majad asuvad jõest ühtsel kaugusel. 

Planeeritava ala asumis on üldplaneeringuga määratud järgmised üldised ehitustingimused: maa-alad 

on hoonestatud või hoonestatavad korterelamutega. Planeering seab eesmärgiks elamugruppide 

arendamise energiasäästu ja sademevete korduvkasutuse põhimõtete alusel. Olemasolevate hoonete 

laiendamine ei ole lubatud. Uute hoonete lubatud korruselisus on Ujula tn äärsetel kruntidel 3 ja 
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Aruküla tee äärsetel kruntidel 4, mujal 2. Krundi täisehitusprotsent ei tohi ületada 23%. Kõik 

hoonegrupid peavad olema arhitektuursed terviklahendused. Olemasolevat kõrghaljastust tuleb 

maksimaalselt säilitada. Keelatud on tõkkepuude paigaldamine. Planeeritav ala asub Tartu linna 

üldplaneeringuga määratud arhitektuurilises üksuses, kus naaberalal on kolmekorruselised 

korterelamud ning naaberkrundile (Lubja tn 1f) on kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud 

kahekorruseline hoone. Et aga tagada sujuv üleminek üksikelamutelt korterelamutele ja vältida 

linnaehituslikke hoonestuse üleminekukonflikte, on mõistlik lubada kavandada planeeritav hoone 

kolmanda korruse osas tagasiastega. 

Detailplaneeringuga planeeritud lahendus on kooskõlas Tartu linna üldplaneeringuga ning Tartu 

linnavalitsuse seisukohtadega planeeritud hoone korruselisuse osas.  

Lähimate Ranna tee 1 krundil asuvate korterelamute hoonete suurused, korterite arv, krundi 

koormusindeks, täisehitusprotsent ning teede-parklate pindala on välja toodud joonisel 2 asuvas 

tabelis. Ranna tee 1e ja Ranna tee 1f hoonete puhul on vastavalt hoonete projektidele välja toodud 

ehitusalune pindala koos rõdude pinnaga, kuna ehitisregistri andmed rõdude pinda antud juhul ei 

kajasta. Andmeid on võrreldud planeeringuga kavandatavaga. Analüüsist lähtub, et planeeritav 

hoonestus sobitub naaberala hoonemahtudega. Kavandatav krundi pind korteri kohta 

(koormusindeks) on planeeritavas lahenduses suurem Ranna tee 1 krundi vastavast näitajast. 

Planeeringualale on juurdepääs Lubja tänavalt alguse saava põiktänava kaudu. Lubja tänav on 

asfaldipuru kattega ning põiktänav on kuni Lubja tn 1a krundini kruusakattega. Lubja tn 1e krundile 

juurdepääsuteed rajatud ei ole. Tänavatel puuduvad kergliiklusteed. 

Planeeringuala kontaktvöönd on kajastatud joonisel 2.
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2. Planeerimise lahendus 

2.1. Planeeringuala kruntideks jaotamine 

Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e krundid on planeeritud liita üheks krundiks. Planeeritud krundipiirid on 

esitatud joonisel 4. 

2.2. Krundi hoonestusala ja ehitusõigus 

Kruntide ehitusõigus on esitatud joonisel 4. Moodustatavale elamukrundile POS 1 on kavandatud 

ehitada kolmekorruseline elamu kokku kuni 12 korteriga. Hoone ehitamine on lubatud joonisel 4 

esitatud hoonestusala piires vastavalt ehitusõigusele, hoonestusala piires on lubatud ka tee, parkla ja 

haljasala ehitamine. Võimalikud päikeseenergia paneelid ulatuda üle suurima lubatud hoone 

absoluutkõrguse. 

2.3. Ehitise ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused 

Detailplaneeringuga ei piirata hoonete ehituslikke tingimusi projekteerimiseks – lubatud on kõik 

võimalikud lahendused, mis sobivad kokku kavandatavate hoonete arhitektuuriga ja hoonetele 

esitatavate ohutusnõuetega. Juhinduda tuleb siseministri 30.03.2017 määrusest nr 17 „Ehitisele 

esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. 

Kavandatava hoone arhitektuur peab olema kaasaegne ja kõrgetasemeline, olemasolevat miljööd 

arvestav ja elukeskkonda parandav. Hoone mahus on vaja lahendada abiruumid jalgrataste, 

lapsekärude, kelkude jms hoidmiseks. 

Täiendavad ehituslikud ja arhitektuursed tingimused on esitatud joonisel 4.  

2.4. Liikluskorralduse põhimõtted 

Detailplaneeringu koostamise käigus on valminud Tartus Lubja 1a ja 1e kruntide detailplaneeringu 

liiklusskeemi eksperthinnang (Liikluslahendus OÜ, töö nr: 0412/7), vt detailplaneeringu lisad. 

Planeerimislahenduses on arvestatud eksperthinnangu tulemuste ja ettepanekutega. 

Sõidukite juurdepääs planeeritud krundile POS 1 ning naaberkrundile Lubja tn 1f on planeeritud alates 

Lubja tänavalt garaažide ning Ranna tee 3 kruntide vahelisest tänavakoridorist. Tänava lõppu on 

kavandatud 12m läbimõõduga ümberpööramiskoht. Jurdepääsutee laius on planeeritud 4,5 m, mis 

vastab standardi (EVS 843:2016 „Linnatänavad“) kohaselt tasemel hea kvartalisisese tänava sõidutee 

laiusele projektkiirusel 20 km/h. Juurdepääsutee äärde on planeeritud ka 2 m laiune kõnnitee. 

Lubja tn 1 ja Lubja tn 1f ning garaažide vaheline kitsas transpordimaa ala tuleb mootorsõidukiliikluseks 

sulgeda ning rajada sinna kõnnitee. 

Planeeringuala ühendamine Lubja tänavaga on planeeritud arvestades kehtiva Ranna tee ja Lubja 

tänava piirkonna detailplaneeringuga. 

Mootorsõidukite ning jalgrataste parkimine tuleb lahendada vastavalt kehtivale standardile (EVS 

843:2016 „Linnatänavad“). POS 1 parkimine on kavandatud krundi siseselt. Planeeritud on 17 

parkimiskohta. 

Sõidutee ja parkla ehitamine on lubatud joonisel 4 esitatud hoonestusala ja teede piirjoontega 

tähistatud ala piires. 
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Jalgrattaparklate rajamine on lubatud kogu krundi piires ning hoone siseselt. Välijalgrattaparklad tuleb 

rajada hoone sissepääsude lähedusse, raamist lukustamise võimalusega ning soovitav on need rajada 

varju alla. Jalgrattaparklate kavandamisel lähtuda Tartu linna jalgrattaparklate tüüptingimustest. 

2.5. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted 

Oluliselt väärtuslikku kõrghaljastust planeeringualal ei ole, kõrghaljastus on isetekkeline. POS 1 krundil 

on lubatud joonisel 4 likvideeritavana näidatud puid ka säilitada, kui need ei jää tehnovõrkude 

kaitsevöönditesse. Soovitav on säilitada elujõulisi ja kasvuruumiga kaski ning remmelgaid. Krundi 

haljastatud osa (sh mänguväljaku ala) peab olema suurem kui kõvakattega ala. Haljasala ja jalgtee 

ehitamine on lubatud kogu krundi piires. 

Täiendavat uushaljastust võib lisaks istutada kogu krundi ulatuses, v.a tehnovõrguliinidele lähemale 

kui 2m. Kõrghaljastuse liigid ja asukoht tuleb määrata projekteerimisel lähtuvalt hoonestuse, 

mänguväljaku ning parkla asukohast ja kujust. Joonisel näidatud kõrghaljastuse asukohad on 

ligikaudsed. Kõrghaljastust peab olema vähemalt 10% POS 1 krundi pindalast. 

Olemasolevad piirdeaiad on kavandatud säilitada, vajadusel ja kokkuleppel naaberkruntide omanikega 

võib aedu asendada kuni 1,5m kõrguste traatvõrk- või puitaedadega. Aedu võib rajada ka koos kuni 

1,6m kõrguste hekkidega. 

Planeeringu põhijoonisel näidatud mänguväljaku asukohta, kuju ning suurust on lubatud 

projekteerimisel muuta. 

Jäätmekonteinerite asukoht on määratud  krundi sissepääsu juurde, jäätmekonteinerite ümber võib 

ehitada kuni 10m² pinnaga väikeehitise konteinerite varjamiseks. 

Planeeritud POS 1 krundil tuleb tagada liigvee ärajuhtimine selliselt, et seda ei lasta valguda 

naaberkruntidele. 

2.6. Tehnovõrgud 

2.6.1. Üldosa 

Lahendatakse edasisel planeerimisel. 

2.6.2. Veevarustus 

Lahendatakse edasisel planeerimisel. 

2.6.3. Kanalisatsioon ja sademevesi 

Lahendatakse edasisel planeerimisel. 

2.6.4. Elektrivarustus ja tänavavalgustus 

Lahendatakse edasisel planeerimisel. 

2.6.5. Soojavarustus 

Lahendatakse edasisel planeerimisel. 

2.6.6. Telekommunikatsioonivarustus 

Lahendatakse edasisel planeerimisel. 
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2.7. Kujad 

Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevaheliste 

kujadega vastavalt Siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja 

nõuded tuletõrje veevarustusele“. 

2.8. Kuritegevuse riski vähendavad tingimused 

Planeeringut koostades on erinevad välisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud erinevaid 

kuritegevust vähendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud:  

 tänavate ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus; 

 tagumiste juurdepääsude vältimine; 

 territoriaalsus (ühiskasutatava ja eraala selge eristamine ja piiramine); 

 hea vaade ühiskasutatavatele aladele; 

 erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine. 

Projekteerimisel  ja  hilisemal  rajamisel  ning  kasutamisel  tuleb lisaks 

eelnevale tagada: 

 jälgitavus (videovalve); 

 üldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate 

sissepääsuteede selge eristamine; 

 atraktiivsed materjalid, värvid; 

 vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, 

lukud, pingid prügikastid, märgid); 

 atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur ja teed, suunaviidad; 

 üldkasutatavate alade korrashoid. 

2.9. Müra-, vibratsiooni- ja insolatsioonitingimused ning muud 

keskkonnatingimused 

Planeeringualal ei ole ette näha probleeme müra ja vibratsiooniga. Eluruumide insolatsiooninõuded 

tagada projekteerimisel. 

Planeeritud alale ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke objekte. Kõvakattega aladelt tulev sademevesi 

tuleb kokku koguda, parklast lähtuv sademevesi puhastada õlipüüduriga ning juhtida 

sademeveekanalisatsiooni ja/või immutada krundi siseselt, mitte lasta valguda naaberkruntidele. 

Võimalusel on soovitav sademevett krundil akumuleerida ning kasutada tarbeveena hoone 

tehnosüsteemides. 

Jäätmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. Jäätmete äravedu võib teostada 

vastavat luba omav ettevõte. 

2.10. Servituutide seadmise vajadus 

Vajadusel lahendatakse edasisel planeerimisel. 

2.11. Planeeringu elluviimine 

Tehnovõrkude rajamine toimub vastavalt kruntide valdajate ja võrguvaldajate kokkulepetele. 

Planeeringu realiseerimise eelduseks on avalikult kasutatava tänavamaa väljaehitamine planeeringu 

ala ulatuses. Tartu linn ei võta kohustust detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud 

tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste (sh 
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sademeveekanalisatsiooni) väljaehitamiseks ega vastavate kulude kandmiseks. Eelnimetatud rajatiste 

väljaehitamine on detailplaneeringust huvitatud isiku kohustus. Kokkulepe rajatiste väljaehitamiseks 

on sõlmitud planeeringu algatamise eelselt. 

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et rajatavad 

hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega 

kasutamise käigus. Võimalikud ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb vastava krundi 

igakordsel omanikul hüvitada koheselt.



Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneering 1891DP3 

 

AB Artes Terrae OÜ 11 
 

3. Kooskõlastuste ja arvamuste kokkuvõte 
 

Lahendatakse edasisel planeerimisel. 

 

 
 

 

 

 


