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SELETUSKIRI 
 
 

1. ÜLDOSA 

1.1. Planeeringu eskiisi koostamise alusdokumendid 

Planeeringu eskiisi aluseks on detailplaneeringu algatamise taotlus, allpool toodud 
seadused ja standardid ning kohaliku omavalitsuse aktidega kehtestatud dokumendid. 
 
Planeeringu eskiisi koostamise aluste loetelu: 
1. Planeerimisseadus; 
2. Tallinna linna ehitusmäärus; 
3. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kiri taotluse menetlusse võtmise kohta nr 

24.04.2006, nr 2-1/1541; 
4. Taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks 27.03.2006 nr 025520 
 
Detailplaneering on vormistatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16.juuni 2004 määrusele 
nr. 61 „Detailplaneeringu algatamise taotluse vormi, eskiisi ja detailplaneeringu 
koostamise ning vormistamise nõuete kinnitamine“. 
 
Detailplaneeringu eskiisi lähtedokumendid: 
�  “Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed”. Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2005 

otsusega nr 184 algatatud ja käesoleval ajal koostatava teemaplaneering; 
� “Tallinna rohealad”. Tallinna Linnavolikogu 24 märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud ja 

käesolevaks ajaks valminud teemaplaneering; 
� „Mustamäe linnaosa üldplaneering“. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 

230 kehtestatud; 
� Teeseadus; 
� EVS 809-1:2002. Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: 

Linnaplaneerimine; 
� EVS 843:2003. Linnatänavad; 
� Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrus nr 315, Ehitisele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded; 
� Tallinna Linnavolikogu 16.novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna 

parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“, redaktsioon 25.02.2010; 
�  „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ 
� „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise 

tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna 
kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus”, Tallinna Linnavolikogu 2004 
määrus nr 19 
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1.2. Planeeringu eskiisi koostamiseks tehtud uuringud 
 
Detailplaneeringu eskiislahenduse koostamiseks tehtud uuringud: 

1. Maa-ala plaani koos maa-aluste tehnovõrkudega koostas aktsiaselts Elisor, töö nr 
GE-061-06, koostatud 05.06.2006; 

2. Haljastuse hinnang, koostaja  Dendro-Konsult OÜ, Aino Aaspõllu, koostatud 
23.02.2011,  

 
 
1.3. Planeeringu eskiisi koostamise eesmärk 
 
J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendus on koostatud OSAÜHING 
BALTEK ARENDUS tellimisel, mille eesmärk on 5-korruselise tervishoiuhoone rajamine, 
linnaruumiga sobiva ehitusõiguse määramine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, 
juurdepääsuteede ja parklate ning tehnovõrkude lahenduse koostamine. Kavandatav hoone 
on viie maapealse- ja ühe  maa-aluse korrusega.  
 
Planeeritava ala suurus on 0.70 ha.  
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2. OLEMASOLEVA OLUKORRA HINNANG 
 

2.1.Üldosa 
 
Planeeritava ala kohta on esitatud algatamise taotlus 2005 aastal. Antud eskiisis taotleti 
ehitusõiguse määramist kuni 8-korruselise hoone rajamiseks, mis aga mõjutas liigselt  
krundil kasvavat kõrghaljastuse säilimist. Piirkonna  hoonestuslaadi üldpildi säilitamiseks 
kooskõlastas Mustamäe Linnaosa Valitus eskiislahenduse tingimusega, et vähendatakse 
planeeritava hoone mahtu kõrguse osas. Hoone mahtu vähendatud viie korruseni. 
 
Käesoleva  planeeringu eskiisis on seega ette nähtud kuni 5-korruselise hoone rajamine, 
säilitades olemasolevat puude gruppi krundi lääneosas.  
 
 
2.2.  Asend ja linnaehituslikud seosed 
 
Planeeritav maa-ala suurusega ca 0,70 ha asub Mustamäel, J. Sütiste ja Retke tee vahelises 
kvartalis, 12-korruselise Põhja-Eesti Regionaalhaigla ning Mustamäe paneelelamurajooni 
vahel.  

Krundil asub 2-korruseline paekivist seinakonstruktsiooniga, hiljuti rekonstrueeritud 
tervishoiuteenustele orienteeritud teenindus- ja ärihoone (endine laskemoonaladu). Läbi 
krundi kulgeb avalikult kasutatav kergliiklustee Põhja-Eesti Regionaalhaiglani, mis 
poolitab krundi kaheks, kergliiklustee avalik kasutus säilib ka tulevikus. Planeeritava 
kinnistu J. Sütiste tee 17 olemasolev maakasutuse sihtotstarve on ärimaa (100%).  

      
Vaade olemaoleva ärihoone hoovi sissesõidule                     Vaade planeeritavale alale läänest 
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Vaade planeeritavale alale idast                                         Vaade krunti läbivale jalakäijate teele 
 
Lähimad ühistranspordi peatused „Tervise“, „Lepistiku“, „Lastehaigla“ ja „Retke tee“ 
asuvad planeeritavast alast umbes 300-400m kaugusel, kus peatuvad trollibussid nr: 2, 3, 4, 
9 ning bussid nr: 11, 12, 13, 17A, 20, 20A, 28, 61. Sellest tulenevalt on planeeritaval alal 
hea ühistranspordiühendus nii kesklinna, kui ka paljude teiste Tallinna linnaosadega 
(Põhja- Tallinn, Kristiine, Nõmme, Õismäe, Lasnamäe). 
 
Planeeritav ala on praegu hoonestatud. Alal asub ehitisregistri andmetel järgnevad 
hooned ja rajatised: 

EHITIS-
REGISTRI 

KOOD 

NIMETUS KORRUSTE 
ARV 

EHITUSALUNE 
PIND (M 2) 

101043198 Perearstikeskus, polikliinik, 
ambulatoorium 

2 1363 

220302454 Põhja-Eesti regionaalhaigla 
soojavarustus  

- 1233 

220302822 ajutise parkla 
sadeveekanalisatsioon 

- 61 

 
Alal asub ka ajutine kuur (ehitusalune pind 24 m2), mille kohta puudub sissekanne 
ehitisregistris. Kuur likvideeritakse planeeringu realiseerimisel.  
 
2.3. Haljastus ja heakord 
 
Planeeritaval alal kasvavad puud on enamuses looduliku tekkega. Valitsevad liigid on 
harilik mänd, sookask ja värdlepp. Krundi loodepiiril asub grupp istutatud papleid ning 
olemasoleva hoone hoovis kasvavad mõned elupuud, mis on sinna istutatud paari aasta 
eest. 
 
2.4.  Maaomand 
Planeeritav ala hõlmab järgnevat kinnistut: 
PINDALA 
M² 

AADRESS KATASTRI 
TUNNUS 

SIHT-
OTSTARVE 

OMANIK/ VALDAJA 

7043 m² J. Sütiste tee 17 78405:501:4850 Ärimaa 
100% 

OSAÜHING BALTEK 
ARENDUS (reg.kood 
10879217), Tallinn 
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2.5. Tehnovarustus 

Kinnistu on varustatud tehnovõrkudega: sidekanalisatsioon, gaasi-, sooja-, kanalisatsiooni-, 
vee, sajuveekanalisatsiooni torustik ja madalpingekaablid. 
 
Planeeritav ala jääb Tallinna kaugkütte piirkonda vastavalt määrusele „Tallinna 
kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, 
kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja 
arenduskohustus“ (Tallinna Linnavolikogu 2004 määrus, nr 19).  
 
2.6. Kitsendused 
 
Planeeritaval alal puuduvad kehtivad servituudialad ega pole seatud ka isiklikke 
kasutusõigusi.  
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3.  PLANEERIMISLAHENDUS 

3.1. Planeeritava maa-ala kontaktvööndi linnaehituslikud seosed 

Kontaktvööndi alal paiknevad suuremas osas ühiskondlikus kasutuses hooned (Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla kompleks, kaubanduskeskus, lasteaiad, koolid), leidub ka 5 ja 9 korruselisi 
eluhooneid. Hoonestusele on omane üldkasutatavad hoovialad, mis on valdavalt 
kõrghaljastusega.   
 
Sotsiaalse infrastruktuuri objektidest asuvad kontaktvööndis:  

haridusasutused: Tallinna Tehnikagümnaasium, Tallinna Saksa Gümnaasium, 
Tallinna Allika Lasteaed, Tallinna Lasteaed Vesiroos, Tallinna lasteaed Delfiin. 
Tervishoiuasutused: J. Sütiste tee Apteek, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, 
Anestesioloogia-kliinik, Diagnostikakliinik, Kirurgiakliinik; Perearst Svea Rosenthal 
OÜ, Lepistiku Apteek, OÜ MAMMOGRAAF, OÜ Silmaarst Krista Turman, 
Südamearst Arvo Rosenthal, OÜ Mustamäe Hambaabi, OÜ Vagodent, Doktor Kraft-
Jaaksoo OÜ, Nordholm, OÜ Siim Vesingi Hambaravi, Liivatee Apteek, Magistrali 
Apteek 
Sportimisvõimalused: Mustamäe Bowlingukeskus, Võimlemisklubi Noorus, 
Spordiklubi Sinimäe 
Söögikohtadest:  Kohvik-klubi Sinukohvik 
 

Kontaktvööndis asub osaliselt ka kaitstav loodusobjekt – Lepasalu allikad, mis paikneb 
Sõpruse pst 195 kinnistul. Allikad on koos seda ümbritseva pargialaga looduskaitse alla 
võetud. Allikaalaks on kogu niiske Lepasalu sanglepapark. Allikad (kuni kaksteist) asuvad 
2–3 m kõrguse astangu jalamil ja toituvad Mustamäe liivikul ja Ülemiste luitestikul 
infiltreerunud veest. Allikate vesi moodustas kolm kuni kuus ojakest. 
 
Roheala teemaplaneeringu planeeringujärgselt asuvad kontaktvööndis järgnevad rohealad: 
20 – Lepistiku park 
245 – Retke tee äärne haljasvöönd  
307 – roheala nimetuseta (hoonetevaheline väliruum) 
 
Kontaktvööndis ümbritsevat hoonestust analüüsides selgus, et vahetult planeeritava ala 
kõrval asetsevad J. Sütiste tee 13 ja 15 korterelamu krundid, mis omavad väga suurt 
hoonestustihedust (vastavalt 2,3 ja 3,0) ning krundi täisehitusprotsente (vastavalt 45% ja 
60%).  
 
Teiselpool planeeritavat ala asuv haiglakompleksi krunt J. Sütiste tee 19 omab 
hoonestustihedust 1.0 ja täisehitusprotsenti 25%. Planeeritavast alast idasse jääb krunt 
lagunenud hoonega, mille hoonestustiheduse ja täisehituse näitajad on piirkonna 
madalamad – 0.1 ja 10%. Ülejäänud lähedalasuvate kruntide hoonestustihedused jäävad 
vahemikku 1,6 kuni 1,9 ja täisehitus 21% kuni 26%-ni. Võttes arvesse kõike ülaltoodut 
võib pidada planeeritud krundi hoonestustiheduse näitajat 0.8 ja 26%-list täisehitust 
piirkonda lubatavaks suuruseks. 
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Kontaktvööndi alal piirdeaedasid krundipiiridel ei esine, tegemist on avatud planeeringuga 
alaga, mille hoovialad on poolavaliku kasutusega.  
 
Planeeritav ala on „Mustamäe linnaosa üldplaneeringus“ määratud tervishoiuasutuste 
arengualaks, kus võivad paikneda tervishoiuasutused, neid teenindavad asutused, parklad, 
juurdepääsuteed ja haljasalad.  Detailplaneeringute koostamiseks on seatud järgmised 
tingimused: tagada ehitiste ümber heakorrastatud haljasalade rajamine, üldkasutatava 
avaliku ruumi kvaliteet ja ala siseste juurdepääsuteede, sh kergliiklusteede olemasolu. 
Parkimine lahendada ala piires.  
 
Käesolev planeeringu eskiis ei ole üldplaneeringuga vastuolus. 
 
Vastavalt „Tallinna rohealade teemaplaneeringu” planeeringukaardile asub planeeritud 
ala väliruumi tüübilt parklinnas. Parklinnana on määratletud valdavalt ilupuudega 
haljastatud asustusalad, mille tänavahaljastus ja hoonetevaheline õuealade ruumistruktuur 
on lähedane parkidele. Parklinna kategooriasse kuuluvad kõik vabaplaneeringulised 
linnaosad aga ka varasemad nõukogudeaegsed korterelamute kvartalid. 
 
 
Kontaktvööndis on kehtestatud järgmised planeeringud: 

o DP002300. SÕPRUSE PST 201/203 JA J. SÜTISTE TEE 1 KINNISTUTE MAA-
ALA DETAILPLANEERING. kehtestatud linnavolikogu otsusega nr 328, 
05.10.2000 

o DP019390. SÕPRUSE PST 201/203 JA 203A NING J. SÜTISTE TEE 1A JA 5A 
KINNISTUTE DETAILPLANEERING. kehtestatud linnavolikogu otsusega nr 254, 
18.10.2007 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Mustamäe linnaosas 1,8 ha suurusel 
maa-alal: Sõpruse pst 201/203 ja Sõpruse pst 203a ning J. Sütiste tee 1a ja J. Sütiste 
tee 5a kinnistute liitmine; planeeringuga hõlmatud maa-ala sihtotstarbe muutmine; 
nelja uue krundi – 1 ärimaa krunt kaubanduskeskusele, 1 tootmismaa krunt 
alajaama tarbeks ja 2 transpordimaa krunti, üks juurdepääsuks J. Sütiste tee 5 
kinnistule, Elion Ettevõtted AS kontorihoonesse ning planeeritavasse maa-alusesse 
parklasse ning teisele krundile parkimiskohad J. Sütiste tee 5 elamu 
parkimisprobleemide leevendamiseks – moodustamine; ehitusõiguse andmine 
Magistrali kaubanduskeskuse laiendamiseks, kagupoolsele küljele 2-korruselise ja 
edelapoolsele küljele 3-korruselise hooneosa juurdeehitusena. Lisaks üldiste 
maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, 
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. 

o DP020380. TERVISE TN 28 KINNISTU DETAILPLANEERING. kehtestatud 
linnavolikogu otsusega nr 22, 05.02.2009 
Detailplaneeringu eesmärk on Mustamäe linnaosas 6,73 ha suurusel planeeritaval 
maa-alal asuva Tervise tn 28 // Retke tee 34 kinnistu jagamine kolmeks krundiks, 
ehitusõiguse määramine Tallinna Lastehaigla hoonekompleksi juurdeehituseks (üks 
kuni 4-korruseline hooneosa laste vaimse tervise keskusele ja üks kuni 
5-korruseline hoonekorpus üldmeditsiinilisele hoonele), kuni 5-korruselise tervise- 
ja perearstikeskuse hoone ning kuni 5-korruselise parkimismaja rajamiseks. Lisaks 
on detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ning 
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendamine. 
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o DP016050. J. SÜTISTE TEE 19A KINNISTU DETAILPLANEERING. 
kehtestatud linnavalitsuse korraldusega nr 2569, 08.12.2004 
tööga on kavandatud Mustamäe linnaosas asuvale 2,1 ha suurusele maa-alale kolm 
krunti – äripindadega mitme korteriga elamu, mitme korteriga elamu ja 
trafoalajaama ehitamiseks. 

o DP027770. SÕPRUSE PST 195 KINNISTU DETAILPLANEERING. kehtestatud 
linnavalitsuse korraldusega nr 672-k, 16.04.2008 
Detailplaneeringu eesmärgiks oli Mustamäe linnaosas 4,5 ha suurusel planeeritaval 
maa-alal asuva Sõpruse pst 195 kinnistu jagamine kaheks (100% sotsiaalmaa ja 
100% ärimaa) krundiks ning moodustuvale Sõpruse pst 195a ärimaa krundile 
jäävale kohvik-paviljonile ehitusõiguse andmine kuni 2-korruselise hooneosa 
juurdeehitamiseks. Lisaks üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja 
heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline 
lahendamine. 

 
Kontaktvööndis on algatatud järgmised planeeringud: 

o DP025630. J. SÜTISTE TEE 19 JA RETKE TEE 32 KINNISTUTE 
DETAILPLANEERING. Linnavalitsuse korraldus detailplaneeringu 
vastuvõtmiseks 1980-k 22.12.2010 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on: Retke tee 32 kinnistule ehitusõiguse 
määramine 4-korruselise parkimishoone rajamiseks, millel on lisaks kaks maa-alust 
korrust; J. Sütiste tee 19 kinnistule ehitusõiguse määramine haiglakompleksi 
laiendamiseks – A- ja C-korpusele kolme korruse pealeehituseks, B-korpusele kahe 
korruse pealeehituseks ning kahe 5-korruselise hooneosa (X- ja Y-korpus), 1-
korruselise fuajee ja 1-korruselise alajaama juurdeehituseks. Samuti nähakse ette J. 
Sütiste tee 19 kinnistul asuvale 3-korruselisele hoonele kahe korruse pealeehitus, 1-
korruselisele hoonele viie korruse pealeehitus ning 1-korruselise hapnikujaama 
rajamine, lisaks üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline 
lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 5,42 ha, maa-ala piiride kirjeldus on 
esitatud korralduse lisas. 

o DP027890. RAHUMÄE TEE 2/2 JA 2/3, A. H. TAMMSAARE TEE 53A, 53B JA 
55 KRUNTIDE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING. detailplaneeringu 
algatamise taotlus esitatud 30.11.2006 

 
 
3.2. Ehitusõigus ja arhitektuursed nõuded 
 
Ehitusõiguse näitajad: 
• Krundi kasutamise sihtotstarve on Ä 100%; 
• Hoonete arv krundil on 2; 
• Ehitusalune pind: maapealne 2405 m², maa-alune 450 m²; 
• Hoone maksimaalne kõrgus maapinnast – 23m 
• Hoone maapealsete korruste arv  -  maksimaalselt 5; 
• Maa-aluseid korruseid on 1; 
 
Arhitektuursed nõuded: 
Planeeringukohase lahendusega peab kavandatav hoone sobima kõrvalolevate hoonete 
arhitektuuristiiliga. 
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Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Retke teelt. Planeeritav hoonemaht on 
paigutatud krundi edelaserva, millele antakse juurdepääs jalakäijate tee poolt. Uue hoone 
ehitusprojekt peab jälgima olemasolevat Mustamäele omast hoonestusstruktuuri ning 
hoonete välisviimistlusmaterjale.  
 
Hoone 1 on tähistatud põhijoonisel olemasolev rekonstrueeritud hoone, millele on 
käesoleva planeeringuga ette nähtud täiendav hoonemaht. Hoonel on ka ehitusloa saanud 
juurdeehitus osaliselt välja ehitamata (ehitusluba nr 29691).  
 
Hoone 2 on tähistatud põhijoonisel uus planeeritud hoone krundi edelaosas. 
 
Hoone 1:  
� Välisviimistluse materjalid:  paekivi, krohv, metall, liigendatud klaas- ja puitpindadega.  
� Nõuded avatäidetele: puitalumiinium või puitaknad  
� Katusekuju: viilkatus.  
 
Hoone 2: 
� Välisviimistluse materjalid: Hoone fassaad on soovitav liigendada betooni ning 

klaaspindadega. Kasutada võib ka toonitud või värvilist klaasi.  
� Nõuded avatäidetele: puitalumiinium või puitaknad 
� Katuse kuju: lamekatus. 
 
� Piirdeid pole planeeritavale krundile ette nähtud. 
� Hoone projekteerimise käigus tuleb koostada ka maastikuarhitektuurne kujundusprojekt 
 
 
3.3. Liikluskorraldus ja parkimine 
 
Sõidukite juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Retke teelt. Jalakäijatel on 
võimalik alale läheneda peaaegu igast küljest. Krunti läbiv jalakäijate tee on planeeringuga 
ette nähtud jätta avalikku kasutusse. 
 
Väikesõidukite parklad on kavandatud nii, et planeeritaval alal säiliks võimalikult palju 
olemasolevat kõrghaljastust. Töötajatele on parklakohad ette nähtud olemasoleva hoone 
loodeküljel. Olemaoleva tervishoiuhoone parkimiskohad on planeeritud hoone sisehoovi ja 
kirdekülge. 
 
Planeeritava hoone juurde pääseb autoga kinnistu kagunurgast olemasoleva hoone juurest. 
Planeeritava hoone ette jõudmiseks tuleb ületada jalakäijate tee, mis on seetõttu ettenähtud 
alla-lastud äärekiviga madalamale viia. Hoone ette on ette nähtud 6 parkimiskohta, millest 
3 on invakohad. Vähesed parkimiskohad tingivad ka vähese autoga liiklemise üle 
jalakäijate tee ja seega ka ohutum liiklejatele.  
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Parkimiskohtade kontrollarvutus Tallinna Linnavolik ogu otsuse nr 329 „Tallinna 
parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” vahevööndi normi järgi: 
EHITUSE OTSTARVE NORMATIIVI 

ARVUTUS 
NORMATIIVSEID 
KOHTI 

KOHTADE ARV 
PLANEERINGUS  

Ol.ol.  polikliinik 
juurdeehituse ja plan. 
mahuga 

 
3910/ 150 

 
26 

 
56 

Planeeritud  
tervishoiuhoone 

 
2250/ 150 

 
15 

 
20 

                                            
                                                   KOKKU: 

 
41 

 
76 

 
 
3.4. Heakord ja haljastus 
 
Kogu planeeritav ala heakorrastatakse ning valgustatakse. 

Hoone, parklad ja sissesõiduteed on paigutatud krundile nii, et olemasolevat kõrghaljastust 
säiliks maksimaalselt. Lisaks on planeeritud rajada kõrghaljastuse ala loodeserva 
parkimisplatsi äärde ning planeeritud hoone kagukülge. 

Arvestades planeeringuala pinnreljeefi ja ümbritsevat miljööd siis võiks kavandatud 
haljastuse rajamisel kasutada erinevaid okaspuid (näiteks keerdmänd, serbia kuusk, 
mägimänd) ja lehtpuudest harilikku vahtrat. 

Likvideeritavate puude liigid vastavalt haljastuse hinnangule (Haljastuse hinnangu 
planeeritava ala kohta on koostanud Dendro-Konsult OÜ, 23.02.2011, Aino Aaspõllu): 
 
JRK. 
NR. 

LIIK VÄÄRTUS-
KLASS 

PUUDE 
ARV 

LIKVIDEERIMISE PÕHJUS 

23 Harilik jalakas 4 1 Harunenud puu, igerikud, kasvavad 
vanal vundamendil 

24 Harilik mänd 3 1 jääb planeeritava lahendusele ette 
25 Harilik mänd 3 1 jääb planeeritava lahendusele ette 
27 Harilik mänd 3 1 jääb planeeritava lahendusele ette 
28 Sookask 5 1 kõver allajäänud igerik puu 

 
Kokku likvideeritakse 5 puud, millest on 
3. väärtusklassi puid 3 tk 
4. väärtusklassi puid 1 tk 
5. väärtusklassi puid 1 tk 

Likvideeritavate puude langetamisel tuleb taotleda raieluba Tallinna Keskkonnaametist. 
Näha ette likvideeritavate okas- ja lehtpuude kompenseerimine asendusistutusega vastavalt 
Tallinna Linnavolikogu 25.08.2005a määrusega nr 45 tingimustel ning uushaljastuse 
rajamine haljastusprojekti alusel. 
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Asendusistutuse arvutus likvideeritavate puude haljastusväärtus kompenseerimiseks: 
Jr
k. 
nr. 

Likvid.  
puu liik 

Väärtus 
klass 

D d  K1 K2 K3 istutatavate 
puude arv 

23 Harilik jalakas 4 30 4 1 0.7 0.7 6 
24 Harilik mänd 3 40 3 2.5 1 0.7 18.62 
25 Harilik mänd 3 33 3 2.5 1 0.7 15.4 
27 Harilik mänd 3 36 3 2.5 1 0.7 16.8 

KOKKU: 57 

 
Tabeli koostamisel on kasutatud valemit : 
 

3

321 kkk

d

D ++
•  = istutatavate puude arv. 

 

D - likvideeritava puu rinnasdiameeter, mitme 
puu puhul rinnasdiameetrite summa, cm; 
d - istutatava puu rinnasdiameeter; 
K1 - likvideeritava puu liigi koefitsient; 
K2 - likvideeritava puu seisukorra ja 
esteetilisuse koefitsient; 
K3 - likvideeritava puu kasvukoha koefitsient. 
 

Märkus: V väärtusklassi puude ning viljapuude puhul asendusistutuse arvutust ei tehta  
 

3.5. Insolatsiooni tingimuste hinnang 

Seoses uue hoonemahu kavandamisega on kontrollitud otsese päikesekiirguse ligipääsu ehk 
insolatsioonikestust J. Sütiste tee 15 esimese korruse korteris. Aluseks on võetud „EVS 
894:2008 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides. 
 
Uusehitiste projekteerimisel tuleb tagada olemasolevate elamute korterite insolatsiooni 
säilimine vähemalt 3 tunni ulatuses.  
 
J. Sütiste tee 15 korterelamu 1. korruse elutoa aken on 2.5 m kõrgusel maapinnast. 
Praegune insolatsiooni kestus on ilma planeeritava mahuta 8 tundi ja 40 minutit. 
Planeeringu lahendusega kavandatud insolatsiooni kestus  8 tundi ja 40 minutit. 
Insolatsiooni tingimusi seega ei vähendata. 
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4.  MUUD MEETMED 

4.1. Abinõud tuleohutuse  tõstmiseks 

Tule leviku takistamiseks põlevalt hoonelt teistele ning tulekustutus- ja päästetööde Tule 
leviku takistamiseks põlevalt hoonelt teistele ning tulekustutus- ja päästetööde tagamiseks 
on hooned eraldatud üksteisest tuleohutuskujadega vähemalt 8m, arvestusega, et 
kavandatav hoone kuulub tulepüsivuse klassi TP-1. Olemasoleva hoone tulepüsivuse klass 
on TP-2. Tagatud on ka päästemeeskonna juurdepääs hoonetele. Täpsemad 
tulekaitsenõuded tagatakse hoone projekteerimise käigus, lähtudes kehtivatest normidest.   
 
Välimine tulekustutusvesi (20 l/s) on tagatud hoone läheduses asuvate olemasolevate 
hüdrantide kaudu.  
 
4.2.  Tervisekaitsenõuded 
 
Kuna tegemist on tervishoiuteenustele orienteeritud asutustega, siis arvestatakse puuetega 
inimeste sõidukitele hoone sissepääsude juurde umbes 3 kohta 30 parkimiskoha kohta. 
 
4.3.  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitselised abinõud 
 
Olmejäätmete kogumine toimub omal krundil. Jäätmete kogumiseks paigaldada eraldi 
konteinerid taaskasutatavate jäätmete, biojäätmete ja mitte taaskasutatavate jäätmete jaoks. 
 
Planeeritava ala teenindamiseks vajalikud jäätmekonteinerid on ette nähtud paigaldada 
krundi sissesõidutee kõrvale, kuhu on prügiveo autole kõige parem juurdepääs. Prügiveo 
auto peab pääsema vähemalt 10m kaugusele konteinerist. 
 
Krundi valdaja (ehitise omanik) või tulevase kinnisasja omanik on kohustatud kas ise või 
kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtte vahendusel sõlmima jäätmekäitlusettevõttega 
jäätmekäitluslepingu. Jäätmete käitlemine peab olema korraldatud vastavalt "Tallinna 
jäätmehoolduseeskirja" nõuetele. 

4.4. Abinõud kuritegevuse riskide vähendamiseks 

Planeeritav ala heakorrastatakse ja rajatavad teed valgustatakse vältimaks ühiskondlikke 
riske ja kuritegevust pimedal ajal. Soovituslik on kasutada väljaspool hoonet võimalikult 
vastupidavaid ja töökindlaid väikevorme (valgustus, istepingid), vältimaks väikevormide 
lõhkumist vandaalitsejate poolt.  
 
Planeerimisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest: 

• Kõik juurdepääsu- ja läbikäiguteed peavad olema valgustatud; 
• Jalakäijatele on planeeritaval alal tagatud võimalikult mugav ja meeldiv 

liikumine; 
 


