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1. Sissejuhatus
Käesoleva detailplaneeringu tellijaks on Tartu Linnavalitsus. Detailplaneeringu 

ala hõlmab maaüksust Turu 48  ja osa Turu tänava maa-alast ja Emajõest. 

Planeeringuala suuruseks on ca 49 ha.
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Planeeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jaotamine ja kruntidele 

ehitusõiguse määramine tööstuspargi rajamiseks.

2. Detailplaneeringu lähtedokumendid
Planeeringu lähtedokumentideks on Tartu Linnavalitsuse 15. juuni 2004. a 

korraldus nr 1266 ja selle lisana olev Ropka Tööstuspargi detailplaneeringu 

lähteülesanne LÜ-052-2003.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud järgmisi planeeringuid ja 

dokumente:

- Tartu Linnavolikogu 06. oktoobril 1999. a määrus nr 99 “Tartu linna 

üldplaneeringu kehtestamine”;

- kooskõlastamisel olev Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a otsusega 

nr 313 Tartu linna üldplaneeringu projekt

- Ropka tööstussõlme II ehitusjärjekorra generaalplaan, 1979/80;
- Koostamisel olev Tartu Tööstuspargi rajamise teostatavus- ja turu-

uuring;
- Tartu Turu tänava äärne perspektiivne ehitusala (ehitusgeoloogilise 

uuringu aruanne, töö nr 29921). Alus-geoloogia OÜ. Tartu 2000.

3. Detailplaneeringu planeerimisettepanek

3.1. Alusplaan

Aluskaardiks on võetud Tartu Linnavalitsuse geodeesiateenistuse käest saadud 

digitaalne alusplaan täpsusastmega 1:500.

3.2. Olemasolev olukord

Planeeringuala hõlmab krunti Turu 48 ja seda ümbritsevat maa-ala. Turu 48 

krunt on reformimata riigimaa, maakasutuse sihtotstarve on 60% üldmaa ja 

40% tootmishoonete maa. Krundi pindala on 459804 m². 
Tabel 1

Olemasoleva krundi pindala, sihtotstarbed ja hoonete arv
Krundi aadress Pindala (m2) Sihtotstar(bed)ve Hoonete arv

Turu 48 459804 60% Üm, 40% T puudub
Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule on käesoleva planeeringuala 

juhtfunktsioon  üldmaa ja tootmishoonete maa.
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Suur osa planeeringualast asub Emajõe poolt üleujutataval alal – vastavalt 

EMHI hüdroloogia osakonna 21. mai 2003. a kirjale (vt planeeringu lisad) on 

kõrgeim veetase Tartus 33.22 m. Tulenevalt maa-ala osalisest täitmisest on 

mõningad kohad nimetatud piirist kõrgemal, enamus aga, sh isegi Ropka 

veehaare, osaliselt madalamal. 

Planeeringuala asub Suur- Emajõe maetud ürgoru kohal, Emajõe lammialal. Ala 

on kasutatud paarkümmend aastat inertsete jäätmete mahapanekuks, mille 

tõttu on piirkonna looduslik pinna- ja pinnaseveerežiim rikutud. Planeeringuala 

ehitusgeoloogilised tingimused on keerulised. 

Sõidukite juurdepääs toimub Turu tänavalt. Alal asuvad pinnasteed, mis on 

halvas seisukorras ja vihmasel perioodil praktiliselt läbimatud.

Planeeritud alal on olemas kõrgepingeliinid, ülejäänud tehnovõrgud puuduvad.

Kitsendused planeeringualal:

• veehaarde sanitaarkaitseala – Ropka veehaarde sanitaarkaitseala;

• kõrgepingeliini kaitsevöönd – maa-ala läbivate kõrgepingeliine 

ümbritsev maa;

• veekaitsevöönd, piiranguvöönd, kallasrada, ehituskeeluvöönd –

Emajõe äärsed kaitsevööndid (Tartu linna üldplaneeringuga on 

planeeritud piirkonda 50 m laiune ehituskeeluvöönd).

Teadaolevalt puuduvad planeeringualal muud seadustest tulenevad 

kitsendused.

3.3. Planeeringuala ja kontaktvööndi linnaehituslikud ja 
funktsionaalsed seosed

Planeeringuala asub Tartu linna äärealal Ropka tööstusrajoonis – piirkonnas 

asuvad tööstus- ja äriettevõtted. Kontaktvööndis on hoonestus valdavalt 

ühenäoline ja minimaalse välisviimistlusega – liigendamata hoonete küljed, 

välisviimistluses on kasutatud plekk-, krohv-, klaas-, kivi- ja betoonmaterjale. 

Välisviimistluses värvilahenduse poolest ainsate väljapaistvate hoonetega on 

planeeringuala vahetus läheduses asuv Tartu vangla hoonekompleks. Uute 

hoonete ehitamisega ja vanade hoonete renoveerimisega on piirkonnas 

linnaehituslik pilt muutunud oluliselt paremaks. Piirkond on hästi vaadeldav Turu 
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tänavalt ning hakkab tulevikus olema hästi nähtav ka Ringteed ja Nõlvaku 

tänavat ühendavalt sillalt ning Emajõelt – hoonete ehitamisel peavad olema 

vastavad hoonete küljed arhitektuurselt liigendatud.

Hoonete kõrgus antud piirkonnas on peamiselt 6-8 m, kuid esineb ka kuni 15 m 

kõrguseid hooneid. Planeeringuala kontaktvööndisse on kavandatud kuni 

kuuekorruseline hoonestus. Hoonetel on peamiselt lame- või väikese kaldega 

katused, kuid esineb ka kaarkatuseid. Planeeringualal puudub hoonestus.

Planeeringuala piirneb Turu tänavaga, mis on suure liikluskoormusega 4-realine 

magistraaltänav. Turu tänaval puuduvad kõnniteed, samas on tänava ääres 

piisavalt vaba tänavamaad täiendavate sõiduradade ja kergliiklusteede 

ehitamiseks. Planeeringuala side linnakeskusega kui ka linnast väljuvate 

maanteedega on väga hea – mööda Turu ja Ringtee tänavat; tulevikus on 

plaanis Ringtee tänava pikendusele ehitada sild. Tulevikus pääseb piirkonnast 

kõigile Tartu linnast väljuvatele suundadele mööda magistraaltänavaid. 

Tõenäoliselt tuleb Turu tänavale, planeeringuala teenindamiseks, ehitada 

foorjuhitavad ristmikud, et võimaldada ohutu vasakpööre. Väga hea lahendus 

oleks kogu planeeringuala teenindamiseks ehitada juurdepääs alale Sepa ja 

Turu tänavate ristmikult – sellisel juhul tekkiks Turu tänavale vaid üks 

foorjuhitav ristmik ja oleks väiksem magistraaltänaval liiklejate häirimine. Paraku 

asub nimetatud kohas planeeringuala ja Turu tänava vahel veehaarde 

sanitaarkaitseala, mida ei ole võimalik läbida. Samas on jalakäijate-jalgratturite 

jaoks nimetatud Sepa-Turu ristmik oluline juurdepääs planeeringualale ja sealt 

tuleb tagada kergliikluse juurdepääs alale. Planeeringuala lääneküljes Turu 

tänaval asuvad ühistranspordi peatused – Tartu vangla ja Sepa turu juures.

3.4. Planeeritava ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõigus

Alale on planeeritud tööstuspark – eesmärgiks on luua maa-alale laialdased 

kasutustingimused, kusjuures ei ole täpselt teada võimalike arendajate 

konkreetne huvi. Planeeritavale alale on kavandatud olemasoleva Turu 48 

krundi asemele 45 uut krunti, millede pindalad ja sihtotstarbed on esitatud 

tabelites 2 ja 3. Planeeritavate kruntide piirid on esitatud joonistel 4 ja 5. 

Vastavalt tabelis 3 esitatule on lubatud erinevate kruntide omavaheline liitmine. 

Planeeritavate kruntide piiride määramisel on võetud aluseks krundi eri külgede 
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suhe kuldlõikena, et krunte oleks vajadusel võimalik kergesti suurendamise 

eesmärgil liita ning arvestatud olemasolevast olukorrast tingitud iseärasustega. 

Kruntide suuruse määramisel on arvestatud lähteülesande esitatuga ning 

linnavalitsuse ettevõtlusosakonna soovidega. Planeeringuala kruntide 

maakasutuse bilanss on esitatud tabelis 2.
Tabel 2

Maakasutuse bilanss
Planeeringujärgne 

pindala
Krundi 
aadress

Planeeringu-
eelne pindala 

(m2) (m2)

Turu 48 459804 -
Pos 1 - 14027
Pos 2 - 14586
Pos 3 - 6175
Pos 4 - 6175
Pos 5 - 6175
Pos 6 - 6175
Pos 7 - 6175
Pos 8 - 6175
Pos 9 - 11168
Pos 10 - 3221
Pos 11 - 9669
Pos 12 - 8018
Pos 13 - 4526
Pos 14 - 16181
Pos 15 - 1625
Pos 16 - 1625
Pos 17 - 3250
Pos 18 - 3250
Krundi 
aadress

Planeeringu-
eelne pindala 

(m2)

Planeeringujärgne 
pindala

Pos 19 - 14625
Pos 20 - 7282
Pos 21 - 7313
Pos 22 - 19569
Pos 23 - 10375
Pos 24 - 5222

Pos 25 - 9013
Pos 26 - 10045
Pos 27 - 10416
Pos 28 - 10056
Pos 29 - 20433
Pos 30 - 3250
Pos 31 - 3250
Pos 32 - 1625
Pos 33 - 1625
Pos 34 - 14595
Pos 35 - 7312
Pos 36 - 7313
Pos 37 - 10375
Krundi 
aadress

Planeeringu-
eelne pindala 

(m2)

Planeeringujärgne 
pindala

Pos 38 - 10156
Pos 39 - 4657
Pos 40 - 30
Pos 41 - 30
Pos 42 - 30
Pos 43 - 39
Krundi 
aadress

Planeeringu-
eelne pindala 

(m2)

Planeeringujärgne 
pindala

Pos 44 - 142972
Pos 45 - 30
Kokku 459804 459834*
Avalik maa 235543

* kruntide pindalade ümardamisel tekkinud erinevus

Lähtetingimustes nõutavat minimaalset lubatavat töökohtade arvu ei ole 

planeeringuga määratud, kuna vastavalt kehtivale seadusele ei võimalda 

detailplaneering seda reguleerida.

3.5. Krundi ehitusõigus

Krundi ehitusõigusega (tabel 3) on määratud: 1) krundi kasutamise sihtotstarve 

või otstarbed; 2) hoonete suurim lubatud arv krundil; 3) hoonete suurim lubatud 

ehitusalune pindala; 4) hoonete suurim lubatud kõrgus ja arhitektuurse 
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lisatingimusena ka vähim kõrgus – absoluutkõrgusena. Tabelis 3 on 

arhitektuursete nõuetena esitatud ka hoonete lubatud katusekalle ja kruntide 

liitmise võimalikud variandid. 
Tabel 3

Planeeritavate kruntide pindala, kruntide ehitusõigus, lubatud katuskalle
Krundi

aadress
Pindala 

(m2)
Sihtotstarve 
või otstarbed

Hoonete 
suurim 
lubatud 

arv

Hoonete 
suurim 
lubatud 

ehitusalune 
pindala (m²)

Hoonete 
suurim 
lubatud 

kõrgus/ vähim 
kõrgus (abs 
kõrgus, m)

Lubatud
katusekalle
(kraadides)

Kruntide 
liitmine (pos 

nr alusel)

Pos 1 14027 100 % L puudub puudub puudub puudub puudub

Pos 2 14586
100 % Ü või 
95 % Ü, 5 % Th puudub puudub puudub puudub Turu 40

Pos 3 6175 100 % Ä 3 2750 43.40/40.40 0-15 3 + 4

Pos 4 6175 100 % Ä 3 2750 43.40/40.40 0-15 3 + 4

Pos 5 6175
50 % Th, 50 % 

Ä 3 3094 43.40/40.40 0-15
5 + 6 + 7, 5 + 

6

Pos 6 6175
50 % Th, 50 % 

Ä 3 3656 43.40/40.40 0-15
5 + 6 + 7, 5 + 
6, 6 + 7

Pos 7 6175
50 % Th, 50 % 

Ä 3 3094 43.40/40.40 0-15
5 + 6 + 7, 6 + 

7

Pos 8 6175
50 % Th, 50 % 

Ä 3 3094 43.40/40.40 0-15
8 + 9

Pos 9 11168
50 % Th, 50 % 

Ä 4 4219 43.40/40.40 0-15
8 + 9

Pos 10 3221 100 % L puudub puudub puudub puudub puudub

Pos 11 9669
50 % Th, 50 % 

Ä 4 4190 43.40/40.40 0-15
11 + 12

Pos 12 8018
50 % Th, 50 % 

Ä 4 4466 43.40/40.40 0-15
11 + 12

Pos 13 4526 100 % L puudub puudub puudub puudub puudub

Pos 14 16181 100 % L puudub puudub puudub puudub puudub

Pos 15 1625
50 % Th, 50 % 

Ä 2 812 46.40/39.40 0-15
15 + 16, 15 + 
16 + 17

Pos 16 1625
50 % Th, 50 % 

Ä 2 812 46.40/39.40 0-15
15 + 16, 15 + 
16 + 17

Pos 17 3250
50 % Th, 50 % 

Ä 2 1625 46.40/39.40 0-15
 15 + 16 + 17 

Pos 18 3250
50 % Th, 50 % 

Ä 2 1625 46.40/39.40 0-15
 18 + 30

Pos 19 14625 100 % Th 7 7312 46.40/39.40 0-15

19 + 20 + 21, 
19 + 34, 19 + 
20 + 21 + 35 + 

36

Pos 20 7282 100 % Th 4 3641 46.40/39.40 0-15

20 + 21, 19 + 
20 + 21, 19 + 
20 + 21 + 35 + 

36  

Pos 21 7313 100 % Th 4 3656 46.40/39.40 0-15

20 + 21, 19 + 
20 + 21, 19 + 
20 + 21 + 35 + 

36   
Pos 22 19569 100 % L puudub puudub puudub puudub puudub

Pos 23 10375 100 % Th 5 5187 46.40/39.40 0-15 23 + 37

Pos 24 5222 100 % Th 2 2275 46.40/39.40 0-15
24 + 25, 24 + 
25 + 38 + 39

Pos 25 9013 100 % Th 4 3891 46.40/39.40 0-15
23 + 24 + 25, 
24 + 25, 24 + 
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Krundi
aadress

Pindala 
(m2)

Sihtotstarve 
või otstarbed

Hoonete 
suurim 
lubatud 

arv

Hoonete 
suurim 
lubatud 

ehitusalune 
pindala (m²)

Hoonete 
suurim 
lubatud 

kõrgus/ vähim 
kõrgus (abs 
kõrgus, m)

Lubatud
katusekalle
(kraadides)

Kruntide 
liitmine (pos 

nr alusel)

25 + 38 + 39

Pos 26 10045 100 % L puudub puudub puudub puudub puudub

Pos 27 10416 100 % Ü puudub puudub puudub puudub puudub

Pos 28 10056 100 % Th 4 3738 46.40/39.40 0-15 28 + 29

Pos 29 20433 100 % Th 10 10216 46.40/39.40 0-15 28 + 29

Pos 30 3250
50 % Th, 50 % 

Ä 2 1625 46.40/39.40 0-15
18 + 30

Pos 31 3250
50 % Th, 50 % 

Ä 2 1625 46.40/39.40 0-15
 31 + 32 + 33

Pos 32 1625
50 % Th, 50 % 

Ä 2 812 46.40/39.40 0-15
32 + 33, 31 + 
32 + 33

Pos 33 1625
50 % Th, 50 % 

Ä 2 812 46.40/39.40 0-15
32 + 33, 31 + 
32 + 33

Pos 34 14595 100 % Th 7 7312 46.40/39.40 0-15
19 + 34, 34 + 
35 + 36

Pos 35 7312 100 % Th 4 3656 46.40/39.40 0-15

35 + 36, 34 + 
35 + 36, 19 + 
20 + 21 + 35 + 

36

Pos 36 7313 100 % Th 4 3656 46.40/39.40 0-15

35 + 36, 34 + 
35 + 36, 19 + 
20 + 21 + 35 + 

36

Pos 37 10375 100 % Th 5 5187 46.40/39.40 0-15

23 + 37, 24 + 
25 + 38 + 39, 
37 + 38 + 39

Pos 38 10156 100 % Th 5 5097 46.40/39.40 0-15

38 + 39, 24 + 
25 + 38 + 39, 
37 + 38 + 39 

Pos 39 4657 100 % Th 2 1523 46.40/39.40 0-15

38 + 39, 24 + 
25 + 38 + 39, 
37 + 38 + 39 

Pos 40 30 100 % Th 1 15 37.40/ puudub 0-15 puudub

Pos 41 30 100 % Th 1 15 37.40/ puudub 0-15 puudub

Pos 42 30 100 % Th 1 15 37.40/ puudub 0-15 puudub

Pos 43 39 100 % Th 1 15 37.40/ puudub 0-15 puudub

Pos 44 142972 100 % Ü puudub puudub puudub puudub puudub

Pos 45 30 100 % Th 1 15 37.40/ puudub 0-15 puudub
Ä  - ärimaa;
Th - tootmishoonete maa;
Ü - üldmaa;
L - transpordimaa.
Maakasutuse sihtotstarve on määratud vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 36 Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused.
Kruntidel pos 19, pos 20, pos 21, pos 23, pos 24, pos 25, pos 34, pos 35, pos 

36, pos 37, pos 38, pos 39 on lubatud põhjendatud vajadusel suurim hoone 

kõrgus kuni 1500 m²-sel maa-alal absoluutkõrgusena 54.40 m.
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3.6. Kujad

Hoonetevaheliste kujade määramisel on aluseks võetud, et lubatud madalaim 

tulepüsivusklass on TP2; samas tohib ehitada kõrgema tulepüsivusklassiga 

hooneid. 

Hoonetevaheline kuja peab takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures 

juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine 

tagada ehituslike või muude abinõudega. Hoonetevahelise kuja arvestamisel 

võib lugeda üheks hooneks tuletõkkesektsiooni nõuetele vastavat 

hoonetekompleksi, kusjuures: sellised hooned peavad olema tuleohutusest 

lähtuvalt samases klassis, vastavalt kas TP1, TP2 või TP3; selliste hoonete 

kasutajate arv ja korruste pindala on väiksemad hoonetekompleksile 

kohalduvatest arvväärtustest. Juhul, kui tuleohutusnõuetest tulenevad 

kõrgemad nõuded projekteeritavatele hoonetele, kui on esitatud käesolevas 

planeeringus, siis tuleb järgida tuleohutusnõudeid.

Juhul, kui krundile kavandatakse tegevust, mis nõuab tegevusest tingituna 

täiendavaid kujasid naaberhoonetest, ei tohi kuja nõudva hoone ehitamisega 

ilma naaberomaniku nõusolekuta kitsendada naaberkrundi hoonestusala.

3.7. Hoonestusala, arhitektuurinõuded ehitistele

Detailplaneeringu põhijoonisel (joonis nr 4) on esitatud hoonete võimalikud 

asukohad krundil planeeritud hoonestusalana, st et planeeritud hooneid võib 

ehitada ainult joonisel näidatud hoonestusalasse vastavalt krundi ehitusõigusele 

(vt tabel 3). Hoonestusalale võib ehitada ka erinevaid rajatisi ning istutada puid. 

Rajatisi võib ehitada ka väljapoole planeeritud hoonestusalasid. Hoonestusalale 

ehitamisel tuleb järgida kujadest tingitud nõudeid.

Välisviimistlusmaterjali(de)na on lubatud kasutada puitu, kivi, metalli, klaasi, 

krohvi, betooni või nimetatud materjale omavahel kombineerituna. Kruntidel Pos 

3 ja Pos 4 planeeritud büroo- ja administratiivhoonetel ning kruntidel Pos 5 -

Pos 12 pole lubatud kasutada välisviimistlusmaterjalina plekki. Kogu 

planeeringualal on keelatud kasutada kitsast  profiilplekki. Kruntidel Pos 3 - Pos 

12 hoonete fassaad tuleb Turu tänavapoolses osas liigendada, näha ette 

akende projekteerimisnõue ja ehitada hooned kohustuslikule ehitusjoonele 

(hoone üks külg peab paiknema kohustuslikul ehitusjoonel), mis on näidatud 
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joonisel 4. Kruntidel Pos 28, 29, 37, 38, 39  tuleb hoonete fassaad 

Emajõepoolses osas liigendada. Kruntidel Pos 15 -18 ja 30 - 33 tuleb hoonete 

fassaad planeeritud tänava poolses osas liigendada. 

Turu tänava äärsete kruntide hoonestuse värvi- ja materjalilahendus peab 

olema esinduslik. Teistel kruntidel paiknevatel hoonetel on lubatud atraktiivsed 

värvid, fassaadide värvimine võib olla lahendatud mustrina.

Planeeringualal on ehitatavate hoonete lubatud katusekallete vahemik 0°-15°. 

Igale krundile lubatud täpsed katusekalded on toodud tabelis 3. Planeeritud 

hoonestusalale, välja arvatud kruntidele Pos 3 - Pos 12 on lubatud ehitada ka 

kaarhalle. Katusekattematerjalidena on lubatud kasutada plekki ja rullmaterjale. 

Planeeringualal olevate kruntide kõikidel piiridel peavad olema piirded. Piirete 

suurim lubatud kõrgus on 2 m. Piirded peavad kokku sobima hoone 

arhitektuuriga, piirded peavad olema avaustega – ei tohi kasutada 

läbipaistmatut aeda. Piirded ei tohi asuda väljaspool krundi piire.

Planeeringualale on lubatud ehitada järgnevad  tootmise ja tootmisteenindus-

ettevõtted, va:

• keemiatööstused, nn raske metallitöötlus (metallide sulatus vms);

• erivajadusi nõudvad ettevõtted;

• suured logistika- ja transportettevõtted;

• metsatöötlemise ettevõtte. 

Ehitatavate hoonete võimalikud loendid ehitise kasutamise otstarve

järgi:

Teenindushooned -

• sõidukite teenindushoone (12332);

• muu teenindushoone (12339);

Tööstushooned -

• toiduainetööstuse hoone (12514);

• ehitusmaterjalide ja toodete tööstuse hoone (12515);

• puidutööstuse hoone (12517);

• masina- ja seadmetööstuse hoone (12518);

• muu tööstusharu tootmishoone (12519);

• kergetööstuse hoone(12516);

• põhihoone – büroohoone (12201).
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3.8.  Tänavate maa-alad ja liikluskorraldus

Kuna tegu on tootmispiirkonnaga, on kavandatud planeeringualal 

kahesuunalise tänava sõidutee laiuseks kuni 8 m, kuid minimaalselt 7 m, mille 

sõidurajad on 3,5 - 4 m laiused. Sõidutee suurimaks laiuseks lubatud 8 m on 

ette nähtud veokitele parema liikumise tagamiseks, samas on lubatud ka kogu 

tänaval kuni 1 m laiust ala kasutada lume vallitamiseks. Teede ja ristmike 

planeerimisel on arvestatud raskeliiklusest tulenevate nõuetega. Tänavaalale 

on kavandatud kõvakattega kergliikluse teed jalakäijate ja jalgratturite 

koosliiklemiseks. Kergliiklusteede laiused on ühel pool sõiduteed 3 m ja teisel 

pool sõiduteed 2 m. Kergliiklustee ja sõidutee vahele on planeeritud eraldusriba. 

Kergliiklusteed tuleb välja ehitada tänava ehitamise käigus. Ühele poole tänavat 

on kavandatud puuderida, sõidutee alla ei ole kavandatud tehnovõrguliine. 

Kogu tänavamaa laius on 21 m – kuna tänavamaa on piisavalt lai, siis ei ole 

vajadust teekaitsevööndi määramiseks väljapoole tänava punaste joonte 

vahelist ala.

Tänava ristprofiil on esitatud joonisel 4  ja tänava kõrgusarvud on esitatud 

joonisel 6. Tänava kõrgusarvude määramisel on arvestatud, et minimaalne 

tänava kõrgus on 34.20 ja tänava minimaalne kalle 1%. Tänava kõrgus jääb 

vahemikku 34.20 – 35.00. Tehnovõrkude projekteerimisel tuleb arvestada 

planeeritud tänava kõrgustega.

Planeeringualal olevad sõiduteed peavad olema kõvakattega. Planeeringualal 

kruntidele täpseid juurdepääsu asukohti pole kavandatud, sest 

detailplaneeringu koostamise käigus ei ole teada kruntide täpseid 

hoonestuskavasid ja perspektiivset tegevust – seetõttu on määratud kruntide 

väljasõidu keelualade asukohad joonisel nr 4. Kohtades, kus ei ole 

väljasõidukeeluala on lubatud väljasõitude rajamine järgmistel tingimustel:

• kruntidelt väljasõitude vaheline maa, ei tohi olla väiksem kui 20 m;

• juhul, kui soovitakse rajada väljasõit krundipiirile ligemale kui 10 m, 

tuleb väljasõidu rajamine kooskõlastada vastava naaberkrundi omanikuga, 

et oleks tagatud 20 m-ne väljasõitude vahe;

• ühes krundi servas ei tohi olla üle kahe väljasõidu.

Planeeringuala läbivale tänavale on kavandatud kokku neli ühissõidukipeatust 

avatud taskuna.



Ropka Tööstuspargi detailplaneering

Koostajad: Kerli Sirk Heiki Kalberg 12

Planeeringualal tuleb projekteerimise käigus lahendada parkimine kruntide 

siseselt. Täpset parkimiskohtade arvu kruntidel eraldi välja toodud pole, 

parkimiskohtade arv peab vastama parkimisnormatiivile (planeeringu 

koostamise käigus pole täpne hoonestuskava ja tegevus teada). 

Parkimiskohtade asukoht tuleb täpsustada hoonestuskavast ja hoonete liigist 

lähtuvalt. Juhul, kui vastavalt hoone kasutamise liigile ei ole võimalik kogu 

parkimist ära mahutada, tuleb vähendada krundi ehitusalust pindala. Parkla(d) 

tuleb liigendada haljastusega ja/või väikevormidega kuni 20 sõiduautokohaga 

või kuni 5 bussi/veoautkohaga osadeks. Parkimisnormi arvutades tuleb 

arvestada, et tegu on äärelinnaga. Tänavatel parkimise korraldamine ei ole 

lubatud!

3.9. Haljastus, heakord, maapinna kõrgus

3.9.1. Haljastus ja heakord

Planeeringualal on haljastus isetekkeline ja alal kasvavad peamiselt niiskete 

kasvukohtade taimed – pajud, lepad, kõrkjad, paislehed jms. Esteetiline ja 

ökoloogiline väärtus on haljastusel peamiselt ala lääneosas, kus piki Emajõe 

kallast puud ja põõsad täidavad Tartu linna rohelise koridori funktsiooni. 

Tulenevalt suurest maa-ala täitmise vajadusest hävineb enamus olemasolevast 

haljastusest.

Maa-aladele, mis on põhijoonisel esitatud haljasalana, võib istutada erineva 

kasvukõrgusega haljastust tingimusel, et tänava maa-alal olevale ja 

kõrgepingeliinide alusele haljasalale, va planeeritud puuderida, tohib istuda puid 

ja põõsaid vaid tehnovõrguvaldajate nõusolekul. Planeeringualal on tänavate 

äärde planeeritud puuderead – kavandavate puude võra kuju peab olema 

selline, et sõidukid ei vigastaks puid. Vähemalt 10% ärimaa, ärimaa ja 

tööstushoonetemaa ning tööstushoonetemaa krundi pindalast peab jääma 

kõrghaljastuse aluseks maaks. Osadele kruntidele on planeeritud haljastus 

puuderidade tingmärgiga (joonis 4), kuid haljastus ei pea olema kruntidel 

rangelt puuderidadena vaid võib olla ka vabaistutusena, on vaid kohustus, et 

selles krundiosas oleks kindlasti kõrghaljastus. Kohtades, kus krundile ei ole 

määratud haljastuse asukohta, tuleb haljastuse asukoht täpsustada 

projekteerimise käigus tulenevalt krundi hoonestuskavast. Puuderead tänavatel 
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ja kruntide tänavapoolses osas on näidatud tinglikuna, st pole näidatud täpseid 

kohti, kus kohas puuduvad puuderead ja haljastus krundi juurdepääsude tõttu. 

Tänavatel tuleb puudereas vastavalt tänavavalgustuse vajadusele asendada 

projekteerimise käigus selguv vastav puu valgustiga.

Tee projekteerimise käigus tuleb lahendada ka tänavahaljastus. Nõue on, et 

igal tänaval peab olema puudereal kindel liigiline koosseis ja see ei tohi 

varieeruda tänava lõikes. 

Piki Emajõe kallast tuleb puid ja põõsaid istutada vabakujuliselt, tuleb jätta 

vaated maalt jõele ja jõelt maale. Piki Emajõge on planeeritud kõvakattega 

jalgtee ning vaateplatvorm jõe äärde kurvi kohale – vaateplatvormilt avaneb jõgi 

nii alla- kui ülesvoolu. Vaateplatvorm on kavandatud avalikult kavandatava tee 

ühe osana, seega vastab see looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 10-le. 

Vaateplatvormi täpne suurus, kõrgus ja kuju tuleb määrata selle projektiga. 

Vaateplatvorm peab kokku sobima nii kavandtava uushoonestusega kui ka 

säiliva loodusliku jõekaldaga, vaateplatvorm võib olla eritasapinnaline. On 

lubatud rajada ka paralleelseid erinevatel tasapindadel teid piki kallast, et muuta 

maastikku huvitavamaks. Planeeritud jalgtee äärde on lubatud rajada 

puhkekohtasid, mille(de) täpne asukoht ja kuju tuleb määrata projektiga.

Rohealadel, kus ei ole krunte ega tänavaid ning mis asub väljaspool veehaarde 

sanitaarkaitseala on soovitatav kujundada maastik täitmise järel loodusliku 

ilmega – maapinna kõrgusi muutes mitte tekitada sirgjooni, kasutada erinevaid 

maapinna kõrgusi, kasutada erinevaid taimeliike, mittekorrapärast istutust jms. 

Kaldajoon peab mõjuma looduslikult. 

Märgatavad on kallaste erosioon nii jõevoolu, jäämineku kui ka möödasõitvate 

aluste tekitatud lainete poolt. Seetõttu on vajalik kalda kindlustamine eeskätt jõe 

põrkeveeru piirkonnas (näidatud joonisel 4), kindlustatava kaldaosa suurus 

tuleb määrata kalda kindlustamise projektiga.

3.9.2. Maapinna kõrgus

Kuna valdav osa planeeritud alast asub üleujutataval alal, siis on kavandatud 

maa-ala osaline täitmine. Emajõe ääres on planeeringuga määratud kõrgvee 

piir – 33.22 m. Kogu maapind tuleb tõsta nimetatud piirist sisemaa poole jäävas 

osas vähemalt sellele tasemele. Kõrgvee piiri määramisel on arvestatud, et 

olemasolev kaldaosa jääks ca 5 m ulatuses senisele tasapinnale ning alles 
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seejärel hakatakse maapinda täitma. Kruntide ja tänavate aluse maa-ala 

planeeritud minimaalne kõrgus on 34.20. Tänavate kõrguste vahemik on 34.20 -

35.00, kruntide kõrguste vahemik 34.20 - 34.40. Krundisiseselt tuleb sajuvesi 

kokku koguda torustiku abil ja juhtida tänavamaale, naaberkruntidele ei tohi 

sajuvett juhtida. Krundisiseselt tohib maapinna vertikaalplaneeringut muuta, 

kuid mitte kuskil krundi piires ei tohi maapinna kõrgus ületada 34.40. Kohtades, 

kus maapinna kõrgust ei ole määratud, väljaspool krunte ja tänava maa-ala, 

peab olema maapinna kõrgus vahemikus 33.22 - 34.20. 

Planeeritud kraavide (vt ptk 3.10.4.), mis koguvad sajuvee ja juhivad selle 

Emajõkke, kaldaid tuleb regulaarselt hooldada ja takistada kraavide 

kinnikasvamist. 

3.10. Tehnovõrgud

3.10.1. Üldosa

Planeeringuga on lahendatud kõigi ehitatavate kruntide tehnovõrkudega 

varustatus. Tehnovõrguliinid on kavandatud maa-alustena tänava maa-alale 

väljapoole sõiduteeosa. Kuna ei ole teada kruntide täpset hoonestuskava, siis ei 

ole planeeritud liitumispunktide asukohtasid – tehnovõrkude ühenduskohad 

krundi hoonestusaladega ning liitumispunktid tuleb määrata krundi tegelikust 

hoonestusest lähtuvalt projekteerimise käigus. Tehnovõrkude projekteerimisel 

tuleb arvestada planeeritud tänava kõrgustega. Tehnovõrguvaldaja ei ole 

kohustatud ehitama igale krundile üle ühe vastava tehnovõrguliini liitumispunkti, 

kuid igal krundivaldajal on õigus vastava krundi iga allpool toodud tehnovõrguga 

liitumiseks. Kõikide tehnovõrkude projekteerimiseks tuleb võtta tehnilised 

tingimused vastavalt võrguettevõttelt. Kuna ei ole teada edasine tegevus, siis ei 

ole leitud ka täpseid tarbimisvõimsusi. Kõikide tehnovõrkude ehitamiseks tuleb 

koostada projekt.

3.10.2. Veevarustus

Planeeritud alale on kavandatud veetorustik, mis tuleb ühendada olemasoleva 

torustikuga Turu tänaval (planeeringuala edelanurga ja põhjakülje ligiduses, 

esitatud joonisel 6) ja Ropka tee 22 detailplaneeringuga kavandatud 

veetorutikuga. Tänava maa-alal olev torustik peab olema sellise läbimõõduga, 

et sinna oleks võimalik paigaldada tuletõrjehüdrante. Kõigi ristmike piirkondades 
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peavad olema hüdrandid, tänava muul osal peavad olema hüdrandid selliselt, et 

nende vahekaugus ei oleks üle 100 m.

3.10.3. Reoveekanalisatsioon

Planeeritud alale on kavandatud reoveekanalisatsioonitorustik, mis tuleb 

ühendada isevoolselt olemasoleva kanalisatsiooniga Turu tänaval 

(planeeringuala edelanurga ja põhjakülje ligiduses, esitatud joonisel 6), 

võimalus on vajadusel ühendada ka Ropka tee 22 detailplaneeringuga 

kavandatud reoveekanalisatsiooniga. Kogu planeeritud alal tekkiv reovesi tuleb 

juhtida reoveekanalisatsiooni, omapuhastid jms ei ole lubatud. Sajuvee 

juhtimine reoveekanalisatsiooni ei ole lubatud.

3.10.4. Sajuveekanalisatsioon, kraavid

Kõigile planeeritud tänavatele on kavandatud sajuveekanalisatsioonitorustik, 

mis suubub planeeritud kraavidesse, millest omakorda edasi Emajõkke. Kõigilt 

kruntidelt tuleb sajuvesi juhtida krundisisese sajuveekanalisatsioonitorustiku 

kaudu läbi õlipüüduri tänava sajuveekanalisatsioonitorusse või planeeritud 

kraavi. Tänava maa-alalt kraavi suubuvale sajuveekanalisatsioonitorustikule ei 

ole õlipüüdureid ette nähtud.

Planeeringualal on kavandatud osa saju- ja pindmise põhjavee kokku kogumine 

kraavide abil – planeeringu koostamise ajal asuvad alal kraavid ning kraav 

kuivendab ühtlasi ka krunti, samuti suudab see suure vihma ajal võtta vastu 

rohkem vett. Planeeringus on kavandatud kraavide jaoks 12-14 m laiune maa-

ala, millele saab teha vähemalt 1,5-2,5 m sügavuse kraavi, joonistel esitatud 

maa-ala sisaldab endas ka kraavi nõlvasid. Kraavi minimaalne lubatud kalle on 

0,5‰. Kohtades, kus kraav suubub kõrgemalt tasapinnalt madalamale, nt 

Emajõkke, tuleb suubumiskoht vastavalt kindlustada. Kraavi mõlemasse serva 

tuleb rajada vähemalt 1 m laiune hooldusriba, kraavi tänavapoolses küljes on 

vastav ruum olemas ka väljapool kraavi maa-ala. Planeeritud alast lõuna pool 

olevad kraavid, mis juhivad vett läbi planeeritud ala, tuleb ala lõunaservaga 

paralleelselt juhtida otse Emajõkke.

3.10.5. Soojavarustus

Planeeritud alal on hoonete kütmine ette nähtud kaugküttega, kõigile 

planeeritud tänavatele on kavandatud kaugküttetorustik, mis tuleb ühendada 
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olemasoleva küttetorustikuga Turu tänaval, võimalus on vajadusel ühendada ka 

Ropka tee 22 detailplaneeringuga kavandatud küttetorustikuga.

3.10.6. Elektrivõrk

Planeeritud alale on kavandatud viis alajaama (Pos 40 – 43 ja Pos 45). 

Alajaamade ja tarbijate ühendamiseks on alale kavandatud elektrivõrgu tarbeks 

kõrge- ja madalpingekaablite asukoht. Kõrgepingekaablid tuleb ühendada 

vangla alajaamaga (Turu 54), veehaarde alajaamaga (Turu 40) ja Ropka tee 22 

detailplaneeringuga kavandatud alajaamaga. Alajaamadest väljub 

madalpingevõrk, mis tuleb samuti erinevate alajaamade vahel ringistada, 

nimetatud madalpingevõrgust tuleb ette näha liitumiskilpide ja ka 

tänavavalgustuskilpide toide. Alajaamade võimsus selgub projekteerimise 

käigus, võrguvaldajal tuleb arvestada koormuse võimaliku kasvuga tulevikus. 

Detailplaneeringuga on esitatud prognoositav tarbimine, mis võib aga täpset 

tegevust teadmata olla võrdlemisi suure veaprotsendiga, etappide kaupa on 

prognoositav elektritarbimine järgmine: I etapp – 4800 kW; II etapp – 2025 kW; 

III etapp – 1960 kW; kokku kogu ala kohta – 8785 kW.

Kõrgepingeliini kaitsevööndisse ehitamine ja puude istutamine tuleb 

kooskõlastada vastava võrgu valdajaga.

3.10.7. Telekommunikatsioonivõrk

Planeeritud alale on kavandatud telekommunikatsioonivõrk, mis tuleb ühendada 

olemasoleva telekommunikatsioonivõrguga Turu tänaval ja Ropka tee 22 

detailplaneeringuga kavandatud telekommunikatsioonivõrguga.

3.10.8. Välisvalgustus

Välisvalgustus on planeeritud kõigile alas olevatele tänavatele, Sepa tänava 

ristmikult tulevale jalgteele ning jõeäärsele vaateplatvormile. Välisvalgustuse 

jaoks on planeeritud eraldi kaabelliin, mis tuleb ühendada kas alajaamadega või 

sobivas kohas madalpingevõrgu liitumiskapiga. Puudereas tuleb vastavalt 

tänavavalgusti asukohale asendada vastav puu tänavavalgustiga. 

Tänavavalgustuse detailsel projekteerimisel tuleb välja selgitada, millised on 

kehtivad CIE ja Euroopa standardid ning lähtuda nendest. Krundisiseselt tuleb 

paigaldada täiendavad valgustid, mis saavad toite vastavalt krundilt.
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3.10.9. Tehnovõrkude väljaehitamise vajadus ja tarbimisvõimsused

Tehnovõrkude ja tänavate välja ehitamise ligilähedane maht ning võimalikus 

suurimad tarbimisvõimsused on esitatud etappide kaupa avaliku tänavamaa 

kohta, etapid on kirjeldatud planeeringu rakendamise peatükis.

Tehnovõrkude tarbimisvõimsused on võetud suurima lubatud ehitusaluse pinna 

järgi suure tarbimisvõimsusega. Täpset tegevust teadmata on võimatu leida 

optimaalseid tarbimisvõimsusi, esitatu võib kordades muutuda.
Tabel 4

Tehnovõrkude väljaehitamise vajadus ja tarbimisvõimsused
I 

etapp 
(jm)

I 
etapp

II 
etapp 
(jm)

II 
etapp

III 
etapp
(jm)

III 
etapp

Kokku 
(jm) Kokku

Veetoru 1425 31 
m³/d 644 26 

m³/d 293 45 
m³/d 2629 102 

m³/d

Reoveekanalisatsioon 1425 31 
m³/d 644 26 

m³/d 293 45 
m³/d 2629 102 

m³/d

Sajuveekanalisatsioon 1425
374 
m³/15 
min

644
312 
m³/15 
min

293
544 
m³/15 
min

2629
1230 
m³/15 
min

Madalpingekaabel 1425 4801 
kW 644 2025 

kW 293 1959 
kW 2629 8785 

kW
Kõrgepingekaabel 1425 - 644 - 293 - 2629 -

Välisvalgustuskaabel 1425 7,1 
kW 644 3,2 

kW 293 1,5 
kW 2629 11,8 

kW

Küttetoru 1425 5332 
kW 644 1969 

kW 293 1904 
kW 2629 9205 

kW
Telekommunikatsioonikanalisat-
sioon 1425 21

klienti 644 6 
klienti 293 4 

klienti 2629 31 
klienti

3.11. Keskkonnakaitse abinõud ja keskkonnatingimuste 
seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks

3.11.1. Keskkonna üldnõuded

Kõik kruntidelt üle 5-kohalistest parklatest lähtuv sajuvesi tuleb enne 

sajuveekanalisatsiooni juhtimist puhastada õlipüüduritega.

Prügikonteineri(te) täpseid asukohti kruntidel pole planeeringuga määratud, kuid 

soovitatav on see paigutada selliselt, et see jääks külastajatele märkamatuks. 

Juhul, kui soovitakse paigutada eeskujulik jäätmete kogumise keskus, siis võib 

selle paigutada ka hästi nähtavasse kohta. Kõik õli- ja muud ohtlikud jäätmed, 

samuti olmejäätmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. 

Jäätmete äravedu võib teostada vastavat litsentsi omav ettevõte. Kaaluda 

kruntidele Pos 3 ja/või Pos 4 eriliigiliste jäätmete kogumiskoha loomist.
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Kergliiklustee ehitamisel üle olemasoleva veehaarde tuleb kasutusele võtta 

meetmed, et teelt ei satuks veehaaret ohustavaid tegureid veehaardele (rajada 

sajuveekanalisatsioon, takistada sõidukite pääsemine jalgteele jms).

3.11.2. Veekogu piir ja sellest tulenev

Vastavalt Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrusele nr 58 Suurte 

üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri 

määramise korrale on suurte üleujutusaladega siseveekogudel  kõrgveepiiriks 

alaliselt liigniiskete alluviaalsete soomuldade leviala piir veekogu veepiirist 

arvates. Kuna üldjuhul mullakaarti pole koostatud linnade territooriumite kohta, 

seetõttu puudub ka planeeringuala ulatuses mullastiku kaart. 

Planeerimisseaduse § 9 lg 16 kohaselt on planeeringu ülesanne muude 

seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse 

määramine, millest tulenevalt on kõrgveepiir planeeringu koostamise käigus 

määratud (joonisel 4). Kõrgveepiiri määramisel on aluseks võetud EMHI 

andmed, mis märgivad 1%-se tõenäosusega üle ujutatavaks piiriks 33.22. Kuna 

planeeritud ala on kavas täita, siis tekib nimetatud kõrgvee piir alles peale 

täitmist. Tulenevalt maa-ala täitmise kulukusest on kavandatud täita võimalikult 

väike maa-ala väljaspool ehitatavat ala. Planeeritud hoonestusalad on 

määratud selliselt, et need ei ulatu Emajõe tavalisele veepiirile (olemasolevale 

jõesängile) lähemale kui 60 m.

Detailplaneeringuga kavandatud kõrgveepiirist:

10 m ulatuses on Emajõe kallasrada;

100 m ulatuses on kalda piiranguvöönd;

50 m ulatuses on kalda ehituskeeluvöönd, va kruntide pos 28 ja pos 29 osas, 

kus kalda ehituskeeluvöönd on 43 m ulatuses;

10 m ulatuses veekaitsevöönd.

3.11.3. Vundeerimistingimused

Vundamentide rajamine antud piirkonda on kirjeldatud vastavalt Alus-Geoloogia 

OÜ poolt tehtud ehitusgeoloogilise uuringu aruandele (Töö nr. 20021). Antud 

maa-ala asub Suur-Emajõe lammialal, kuhu on 20…25 aasta jooksul veetud 

inertseid jäätmeid. Täitekihi paksus on 1,8-3,5 m. Ala täitmisega on tekkinud 

pinnasevee liikumisele jõe poole takistus ja antud piirkonna madalamad kohad 

on hakanud lodustuma. Piirkonna planeerimisel peab lahendama pinnasevee 
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ärajuhtimise. Kuna täitepinnase alla on jäänud ligikaudu 1,6-3,0 m paksune 

turbakiht, siis on oluline valida ehitatavatele hoonetele sobilik ja võimalikult 

ökonoomne vundeerimise viis. Geoloogiline uuring on teostatud antud alale 

piisavalt põhjalikult, et otsustada millist vundeerimise viisi oleks sobilik 

kasutada. Piirkonna ehitusgeoloogilised tingimused on võrdlemisi sarnased ja 

seega pole erinevate koormustega ehitistel asukohaeelistusi.

Antud ala täitmisel tuleb kindlasti täitepinnast tihendada, kui täidetav 

pinnasekiht on paksem kui 0,5 m. See on vajalik eelkõige plaatvundamentide ja 

pinnasele toetuvate põrandate puhul ning teedel ja platsidel, kus sõidavad 

raskeveokid.

 Siinkohal tuleks eristada kergeid ja kapitaalsemaid ehitisi. Kergemateks 

ehitisteks võib pidada ühekordseid teras- või puitkonstruktsiooniga ehitisi. 

Kapitaalsemateks ehitisteks on näiteks raudbetoon- ja kivikonstruktsioonidega 

hooned ja erinevate konstruktsioonidega mitmekorruselised hooned.

Kergemate ehitiste puhul on võimalik tihendada olemasolevat täitepinnase kihti 

ja lisada veel vähemalt 0,5 m paksune tihendatud killustiku või kruusakiht, 

millele rajada plaatvundament. Kergematel ehitistel, kasutades 

plaatvundamente, ei tohiks arvestada pinnase kandevõimeks rohkem kui 0,1 

MPa, kuna isegi selliste lisakoormuste juures pinnasele jäävad hoone 

eeldatavad vajumid 20 aasta jooksul suurusjärku 15…20 cm. Lisakoormusel > 

0,1 MPa, tekkivaid vajumeid on raske prognoosida ja seejuures võivad tekkida 

erinevad vajumid.

Kapitaalsemate ehitiste puhul tuleb eelistada vaivundamenti. Antud piirkonnas 

jääb  300x300 mm ruutristlõikega raudbetoonvaia, pikkusega ~10 m, 

kandevõimeks ~20 tonni. Kapitaalsemate ehitiste puhul, kus on põrandatele 

suuremad koormused kui 0,1 MPa, tuleb kaaluda ka põrandate ehitamist 

vaivundamendile.

Antud piirkonnas tuleb vajadusel tehnovõrkude ehitamisel kasutada 

vaivundamente, lubatud on sobivuse korral ka muud lahendused. Sobilikud 

oleksid näiteks kruvivaivundamendid, kuna siin ei saa määravaks vaia 

kandevõime vaid hoopis erinevate trasside toetamise maksimaalne vahekaugus 

(ehk siis vaiade maksimaalne lubatud samm). Kruvivaivundamente tootvate 

firmade poolt väljastatud kataloogidest tuleb valida vastavalt vaiade 

maksimaalsele lubatud sammule (vastavalt trassile) ja vaiale tulevale 



Ropka Tööstuspargi detailplaneering

Koostajad: Kerli Sirk Heiki Kalberg 20

koormusele sobiv kruvivai. Tulenevalt tehnovõrgu iseloomust tuleb 

projekteerimise käigus täpsustada, kas on vajadus selle ehitamisel kasutada 

vaivundamenti või mitte, detailplaneeringuga ei ole seda võimalik määrata.

3.12. Kuritegevuse riske vähendavad meetmed

Planeeringut koostades on erinevad välisruumid kavandatud selliselt, et on 

arvestatud erinevaid kuritegevust vähendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud: 

� tänavate ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus;

� konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud;

� tagumiste juurdepääsude ja umbsoppide vältimine;

� territoriaalsus (ühiskasutatava ja eraala selge eristamine ja piiramine);

� erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine.

Projekteerimisel  ja  hilisemal  rajamisel  ning  kasutamisel  tuleb lisaks

eelnevale arvestada järgnevaga:

� jälgitavus (videovalve);

� parklate valgustatus;

� eraalale piiratud juurdepääs võõrastele;

� valdusele sissepääsu piiramine;

� 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, kõnniteed; suunaviidad;

� üldkasutatavate alade korrashoid.

3.13. Servituudid ja maade avalik kasutus

Planeeritud alal on tarvis seada isiklik kasutusõigus kõigi tehnovõrkude alusele 

ja nende kohal olevale maale vastavale võrguettevõtjale. Isikliku kasutusõiguse 

seadmise vajadusega maa on esitatud joonisel 5.

Väljapool planeeritud ala on vajalik kokku leppida Ropka tee 22 krundist läbi 

pääsemise osas.

Üldmaa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid on kavandatud jätta avaliku 

kasutusse.
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Muid seadusest tulenevaid täiendavaid kitsendusi planeeritud ei ole.

3.14. Planeeringu rakendumine

Tänava, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse, sajuvee äravoolusüsteemide 

väljaehitamise kohustus kuni planeeritud krundini on Tartu linnal. Enne 

planeeringuala maapinna täitmist peab olema lahendatud Turu tänava sajuvee 

ärajuhtimine. Tehnovõrguliinide väljaehitamise kohustus kuni planeeritud 

krundini on tehnovõrguvaldajal. Krundile juurdepääsude ja krundi piiresse jääva 

parklate, haljastuse jms välja ehitamise kohustus on krundi hoonestajal. 

Väljapool planeeritud ala olevate kraavide ümberehitamise kohustus on Ropka 

tööstuspargi arendajal.

Maa-ala täitmine peab toimuma etapiviisiliselt, täitmise kohustus tuleb määrata 

Ropka tööstuspargi arengukavaga/projektiga. Enne maa-ala täitmist peab 

olema lahendatud Turu tänava sajuvee ärajuhtimine, vajadusel tuleb teha 

väljapool planeeringuala olevatele kuid planeeringualasse suubuvatele 

kraavidele puhastusprojekt.

Projekteerimisel arvestada ja kasutada vajalikke meetmeid arvestamaks Turu 

tänava äärse veehaarde ja selle sanitaarkaitsealaga, planeeringu 

realiseerumisega ei või halveneda veehaare ja selle sanitaarkaitseala.

Üldmaa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid on kavandatud jätta avaliku 

kasutusse.

Juhul kui planeeringu kehtestamisega tekitatakse kahju kolmandatele 

osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik, kelle 

krundilt lähtub kahju põhjustav tegevus. 

Planeeringu etapiviisiline elluviimine on kavandatud vastavalt tabel 5-le.
Tabel 5

Planeeringu elluviimine

Etapp Pos nr
I etapp Pos 3-Pos 9; Pos 15-Pos21; Pos30-Pos36
II etapp Pos 23-25; Pos 37-Pos 39
III etapp Pos 11-Pos 12; Pos 28-Pos 29
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4. Koostöö ja kooskõlastused (skaneeritud)
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5. Kooskõlastustuste ja koostööde kokkuvõte
Tartumaa Päästeteenistus:

Tartumaa  Päästeteenistus,  juhtivinspektor  Peeter  Kaitsa,  21.09.2005,
/allkiri/ – joonis nr 4.

Tartu LV linnamajanduse osakond:

KOOSKÕLASTATUD.  Kooskõlastuslehe  nr  445 (vt lk 24) tingimustel 
16.09.2005

Tartu LV linnamajanduse osakond M.Raamat /allkiri/ – joonis nr 4.

Tartu LV arhitektuuri ja ehituse osakond:

KOOSKÕLASTATUD. 20.09.2005 Tartu LV arhitektuuri ja ehituse osakond
T.Sild /allkiri/ – joonis nr 4.

Tartumaa Keskkonnateenistus:

KOOSKÕLASTATUD. 20.09.2005 nr 41-12-3/3839
juhataja J.Mandel/allkiri/- lk 26

EE AS-I Jaotusvõrgu Tartu piirkond:

KOOSKÕLASTATUD tingimusel: tööprojektid kooskõlastada täiendavalt
10.01.2005 nr 003/2005 juhtivinspektor E.Kitsnik /allkiri/ – lk 23

AS Tartu Veevärk:

ÜLE VAADATUD: 27.12.2004 nr 709 /allkiri/ –  lk 23

AS Tartu Keskkatlamaja Võrguhaldusosakond:

KOOSKÕLASTATUD 22.12.2004 /allkiri/ – lk 23

Elion Ettevõtted AS:

ÜLE  VAADATUD:  Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt 11.01.2005
sideliiniinsener-grupijuht  V.Lints /allkiri/ – lk 23

OÜ Põhivõrk Lõuna käidu sektor:
KOOSKÕLASTATUD 22.12.2004 J.Alekand /allkiri/ – lk 23
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6. Joonised

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

 Planeeringuala ja kontaktvööndi linnaehituslikud ja  
funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

Planeeritud maakasutus ja kitsendused

Tehnovõrgud 

Vertikaalplaneerimise põhimõtted


