
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Jaana Veskimeister 
Detailplaneerimise ja projekteerimise osakonna juhataja 
Planeerija-Projektijuht 

Veiko Kärbla 
Keskkonnakorralduse spetsialist (müraspetsialist) 
 
 

 

Tudulinna vallas Rannapungerja külas 
Tipu maaüksuse detailplaneering 

Seletuskiri ja joonised 

 

Töö nr 2411/15 Tartu 2015-2016 

V
e

rsio
o

n
 1

5
.0

4
.2

0
1

6
/// T

Ö
Ö

 N
R

 2
4

1
1

/1
5

 





Tudulinna vallas Rannapungerja külas Tipu maaüksuse detai lplaneering 3 

 

    
 

Versioon: 15.04.2016 

SISUKORD 
SISUKORD ................................................................................................................. 3 

A – SELETUSKIRI ...................................................................................................... 5 

1. SISSEJUHATUS .................................................................................................. 5 

2. PLANEERINGU LÄHTEDOKUMENDID, OLEMASOLEV OLUKORD JA 
KIRJAVAHETUS ......................................................................................................... 5 

2.1. Kirjavahetus .................................................................................................. 5 

2.2. Alusplaan ...................................................................................................... 5 

2.3. Olemasoleva olukorra ja planeeringuala lähipiirkonna kirjeldus ja analüüs ...... 6 

2.4. Vastavus strateegilistele planeerimisdokumentidele ....................................... 8 

3. DETAILPLANEERINGU PLANEERIMISETTEPANEK .......................................... 10 

3.1. Planeeringuala kruntideks jaotamine ............................................................ 10 

3.2. Kruntide hoonestusala ................................................................................. 10 

3.3. Kruntide ehitusõigus .................................................................................... 10 

3.4. Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad ............................................................. 10 

3.4.1. Tuletõrje veevarustus ............................................................................ 12 

3.5. Juurdepääsuteede asukohad ja liiklus- ning parkimiskorraldus ...................... 13 

3.6. Ehitiste arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused ........... 13 

3.7. Haljastus ja heakord .................................................................................... 14 

3.8. ehitistevahelised Kujad ................................................................................ 14 

3.9. Kuritegevuse riske vähendavad tingimused .................................................. 14 

3.10. Keskkonnatingimuste seadmine ................................................................ 15 

3.11. Servituudi seadmise vajadus .................................................................... 16 

3.12. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja ............ 16 

3.13. Planeeringu elluviimine ............................................................................ 17 

B – KOOSTÖÖ PLANEERINGU KOOSKÕLASTAMISEL JA KOOSKÕLASTUSED ..... 19 

C – JOONISED ......................................................................................................... 21 

 

1. Olemasolev olukord    M 1: 1 000 

2. Põhijoonis tehnovõrkude lahendusega  M 1 : 1 000 

 





Tudulinna vallas Rannapungerja külas Tipu maaüksuse detai lplaneering 5 

 

    
 

Versioon: 15.04.2016 

 
A – SELETUSKIRI 
 

1. SISSEJUHATUS 

Planeeringualaks on Rannapungerja külas asuv Tipu maaüksus (kt 81501:005:0178) ja 
selle lähiala. Planeeringuala suurus on ca 7 000 m². Planeeringuala piir on joonise 
paremaks loetavuseks nihutatud kinnistu piiridest lahku. 

Planeeringu koostamise algatamise eesmärgiks vastavalt algatamise otsusele on 
planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala 
piiritlemine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, haljastuse ja heakorrastuse 
põhimõtete määramine, juurdepääsuteede ja hoonete ning rajatiste toimimiseks vajalike 
tehnovõrkude ja –rajatiste võimaliku asukoha määramine, servituutide vajaduse 
määramine, muude seadustest ja õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste 
ulatuse määramine planeeritud maa-alal. 

Detailplaneeringu koostamisel kuulub arvestamisele Tudulinna valla Peipsi järve äärse 

ranna-ala üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala elamumaa 
juhtfunktsiooniga alal. Detailplaneeringuga kavandatu on üldplaneeringuga kooskõlas. 

Planeeringuala ei ole seotud ühegi kehtiva detailplaneeringuga, mis seaks piiranguid 
lahenduse koostamisel. 

2. PLANEERINGU LÄHTEDOKUMENDID, 
OLEMASOLEV OLUKORD JA 
KIRJAVAHETUS 

Planeeringu lähtedokumendiks on Tudulinna Vallavolikogu 23.09.2015 otsus nr 23 Tipu 

maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja otsuse lisana väljastatud 
lähteseisukohad. 

2.1. KIRJAVAHETUS 

Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ja dokumendid asuvad lisade kaustas. 

2.2. ALUSPLAAN 

Planeeringu koostamisel on aluskaardina kasutatud Telg MK OÜ (litsents nr 30 MA-k, 708 
MA) poolt oktoobris 2015 koostatud digitaalselt mõõdistatud maa-ala geodeetilist 
alusplaani (töö nr 25T293). Geodeetilise alusplaani koordinaadid on L-est 97 süsteemis, 
kõrgused BK77 süsteemis, mõõtkava M 1:500. 
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2.3. OLEMASOLEVA OLUKORRA JA PLANEERINGUALA 

LÄHIPIIRKONNA KIRJELDUS JA ANALÜÜS 

Planeeringuala asub Tudulinna vallas Rannapungerja külas 3 Jõhvi - Tartu – Valga 
põhimaantee ääres. Ala paiknemist vaata skeemil nr 1. 

 

Skeem 1. Väljavõte Maa-ameti kaardirakendusest. Tipu maaüksus on markeeritud punase 
katkendjoonega. 

Planeeringuala on põhjast (Postijaama) ja lõunast ning läänest (Võluri ja Keskuse) 
ümbritsetud elamumaa sihtotstarbega maaüksustega. Nimetatud naabermaaüksused on 
hoonestatud. Idapoolt on planeeringuala piiratud 3 Jõhvi-Tartu-Valga põhimaanteega. 

Juurdepääs planeeringualale toimub läbi Postijaama maaüksuse. Juurdepääsuservituuti 
seatud ei ole. 

Tipu maaüksus on hoonestamata. Ala on lage, loodeosas kasvavad üksikud puud. 
Planeeringuala ei ole aktiivses kasutuses. Seda läbivad loodenurgas pinnasteed, mis 
tagavad juurdepääsu Kelu (kt 81501:005:0992, hoonestamata, maatulundusmaa) ja 
Iisaku metskond 43 (kt 81501:005:0177, maatulundusmaa) maaüksustele. 

Maapinna reljeef on tasane, keskmine kõrgus on 34 m/abs.  

Andmed planeeringuala kohta on esitatud tabelis 1. 
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Tabel 1. Planeeringualal asuva Tipu kinnistu andmed* 

Aadress/nimetus Katastritunnus Pindala Maakasutuse sihtotstarve 

Tipu 81501:005:0178 6 212 m² Maatulundusmaa 

*Maa-ameti andmetel. Kinnistu digitaalse piiri pindala erineb Maa-ametis registreeritud 
kinnistu pindalast (on väiksem 240 m²). 

Planeeringuala läbivad või sellele ulatuvad järgmised kitsendused: 

 3 Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee kaitsevöönd 50 m; 
 Rannapungerja jõe piiranguvöönd 100 m; 
 Elektri õhuliini kaitsevööndid 2 m ja 10 m; 
 Sidekaabli kaitsevöönd 1 m. 

Maa-ameti kitsenduste kaardirakenduse kohaselt ulatub alale Võluri (kt 81501:005:0158) 
maaüksusel asuva puurkaevu nr PRK0019625 50 m sanitaarkaitseala, kuid puurkaev ei 
olnud leitav ja maaomanikul puudusid andmed/info nimetatud puurkaevu olemasolu 
kohta.  

Eesti Geoloogiakeskuse Eesti põhjavee kaitstuse kaardi kohaselt on põhjavee seisund 
planeeringualal hea, kuid olles maapinnalt tuleneva reostuse eest keskmiselt kaitstud, on 
oluline põhjavee kvaliteedi säilimisele rõhku pöörata. 

Eesti Geoloogiakeskuse Eesti esialgse radooniriski levilate kaardi kohaselt jääb 
planeeringuala madala radooniriskiga alale (madala looduskiirgusega pinnased 
(peamiselt liivad ja aleuriidid)). Kõrge radooni tase majade siseõhus esineb harva. 

Planeeringuala lähipiirkonda jääva hoonestuse moodustavad elamukompleksid, kus 
elamud on valdavalt kahekorruselised (teine korrus katusealusena), abihooned on ühe- 
ja kahekorruselised. Iseloomulikuks katusetüübiks on viilkatus. Hoonete ümbrus on 
kõrghaljastatud. Piirkonnas domineeriv puuliik on mänd. 

Tabelis 2 on toodud lähipiirkonna hoonestuse iseloomulikumad näitajad. 

Tabel 2. Lähipiirkonna iseloomulikud näitajad* 

Aadress Kinnistu pindala Hoonete arv Ehitisealune pind Kõrgus 
Maapealsete korruste 
arv 

Postijaama 7 488 m² 3 99 m²  1 

Võluri 17 919 m² 1 101 m²  1 

Keskuse 11 348 m² 7 83,6 m² 7,5 m 2 

Niina 1 276 m² 4 91 m²  1 

Männiku 2 324 m² 1 130 m²  1 

Unistuse 1 687 m² 2 117,2 m² 3,8 m 1 

Ainiki 1 878 m² 1 100 m²  1 

Oravakese 2 948 m² 2 109 m²  1 

Suvepesakese 2 013 m² 1 106 m²  1 

Männi 1 106 m² 1 110 m²  1 
*Ehitisregistri ja Maa-ameti maainfo andmete alusel 

Rannapungerja küla arengu üheks aluseks on Rannapungerja jõgi, mis soodustab 
elamuarendust ja elavdab veeliiklust. Jäädes 3 Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee äärde ja 
88 Rakvere – Rannapungerja tugimaantee lähistele, loob see head ühendused erinevatel 
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suundadel. Planeeringualaga piirneva põhimaantee ääres asuvad bussipeatused 
liikumaks nii Tartu kui Jõhvi suunal. 

Olemasolev olukord koos lähimate naaberhoonetega on kajastatud joonisel nr 1. 

2.4. VASTAVUS STRATEEGILISTELE 

PLANEERIMISDOKUMENTIDELE 

Detailplaneeringu alal planeeritava tegevusega seotud asjakohased strateegilised 
planeerimisdokumendid on Ida-Virumaa 2003. a maakonnaplaneeringu teemaplaneering 
Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused ja Tudulinna valla Peipsi järve 

äärse ranna-ala üldplaneering. 

Teemaplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala väärtuslikule maastikule 
Rannapungerja-Tudulinna (reg nr 22), mis hõlmab Tudulinna valla kaguosa, haarates 
Rannapungerja jõe suudmeala Tudulinna ja Rannapungerja vahel. Peamiselt on tegu 
loodusmaastikuga, mida väärtustavad kultuurilis-ajaloolised objektid. Lammorus looklev 
jõgi ja ümbritsev mets pakub teelt vaadatuna kauneid vaateid. Rannapungerja org on 
unikaalne kui ainus nii sügav üksnes kvaternaari setetesse lõikunud org. Ajaloo-
objektidest on piirkonnas mitmeid kalmeid – Lemmakus asuvad I aastatuhande teisest 
poolest 8 kääbast, Rannapungerjas 15.-18. sajandist pärit maa-alune kalmistu. 
Väärtusliku maastiku sisse jääb osaliselt ka Järvevälja luitestik. Tudulinna valla Peipsi 
järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kohaselt on planeeringualale jäävas osas väärtuslik 
maastik kategoriseeritud kui kohaliku tähtsusega. Väärtuse säilitamiseks tuleb mh järgida 
üldplaneeringus määratud hoonestamise põhimõtteid. 

Teemaplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala rohelise võrgustiku riiklikule tuumalale. 
Tuumaladel põhineb rohevõrgustiku toimimine ning nad on ümbritseva suhtes kõrgema 
väärtusega alad. Seal paiknevad vastava süsteemi seisukohalt kõige olulisemad 
elemendid. Tuumalad on laiaulatuslikud, kompaktsed, vähe häiritud, loodusliku 
mitmekesisuse seisukohast olulised (hea maa- ja metsakasutusega) metsa- ja sooalad. 
Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringuga on rohelise võrgustiku piire 
täpsustatud. Üldplaneeringu lahenduse kohaselt ei jää planeeringuala rohelise võrgutiku 
alale.  

Planeeringuala lähipiirkonda (vt skeem 2) jääb Järvevälja maastikukaitseala. Kaitseala 
põhieesmärk on Peipsi põhjaranniku luidestiku ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. 

Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kohaselt, vt skeem 2, on Tipu 
maaüksuse juhtotstarbeks elamumaa (kavandatav), st lubatud on rajada pere- ja 
ridaelamuid. Üldplaneeringus on kavandatud 88 Rakvere – Rannapungerja tugimaanteelt 
alguse saav matkarada, mis läbib ka planeeringuala. Matkaraja asukoha määramisel on 
arvestatud olemasoleva teega. Üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala kompaktse 
asustusega alale (määratud on kavandatava elamumaa juhtotstarve olemasolevate 
elamumaade vahel). Planeeringuala ei jää perspektiivsele ühiskanalisatsiooniga 
kaetavale alale. 

Peipsi järve ja Rannapungerja jõe äärsed maa-alad omavad oma looduslikust omapärast 
ja ajaloolis-kultuurilisest järjepidevusest tulenevalt eeldusi nii puhke-, turismi- kui 
elupiirkonnana. Piirkonna puhkemajanduslik potentsiaal on seni  kasutamata ning 
puhke-, majutus- ja teenindusettevõtted tegutsevad valdavalt suvisel hooajal. 
Atraktiivses ja geograafiliselt sobivas asukohas (paiknemine Via Hanseatica 
arenguvööndis) on ettevõtluse ning teenindussektori arendamine vajalik töökohtade 
loomise ja aastaringse majandustegevuse elavdamiseks. Puhkemajandusliku äritegevuse 
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arendamiseks ja/või avaliku teenuse kättesaadavuse parandamiseks võib anda 
pereelamu maale kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutushoone maa või 
üldkasutatava hoone maa kõrvalotstarbe 25% ulatuses krundi pindalast. 

 

Skeem 2. Väljavõte Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringust. 
Planeeringuala on tähistatud punase kontuuriga. 

Hoonestamisel tuleb arvestada järgnevaga (üldplaneeringus esitatud tingimused ja 
nõuded): 

 Krundi lubatud väikseim suurus on 1200 m²; 
 Suurim lubatud ehitisealune pind on 30% krundi pindalast; 
 Hoone suurim lubatud kõrgus on 2 korrust harjakõrgusega 9 m olemasolevast 

maapinnast (vajadusel lubatud maapinna täitmine 1 m, millele lisandub hoonete 
harjakõrgus maapinnast 9 m); 

 Elamumaa kruntimisel tuleb lahendada ühiselt juurdepääsuteed, kergliiklus- või 
kõnniteede ja tänavavalgustuse paiknemine; 

 Piirdeaedade maksimaalne maksimaalseks kõrguseks on lubatud 1,2 m. Lubatud 
ei ole läbipaistmatute piirdeaedade rajamine; 

 Parkimine tuleb lahendada omal krundil. 

Planeeritud lahendus eeltoodud analüüsi arvestades on antud peatükis 3. 
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3. DETAILPLANEERINGU 
PLANEERIMISETTEPANEK 

3.1. PLANEERINGUALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE 

Detailplaneeringu lahenduses nähakse ette Tipu maaüksuse jagamine kolmeks (3) 
elamumaa krundiks.  

Moodustatud kruntide suurused on toodud joonisel nr 2 ehitusõiguse tabelis. Planeeritud 
kruntide pindalad võivad täpsustuda piiride märkimisel loodusesse katastrimõõdistamise 
käigus. 

3.2. KRUNTIDE HOONESTUSALA 

Hoonestusala (krundi osa, kuhu võib rajada ehitusõigusega lubatud hooneid) piiritlemisel 
on lähtutud tehnovõrkude kaitsevööndite ulatusest, tuleohutusnõuetest ja juurdepääsude 
tagamisest. 

Hoonestusalad on seotud krundipiiridega ja krundi nr 1 maantee poolt teekaitsevööndiga. 

3.3. KRUNTIDE EHITUSÕIGUS 

Kruntide ehitusõigus on toodud joonisel nr 2 tabelis. 

Hoonete suurima lubatud ehitisealuse pinna moodustavad kokku põhihoone (elamu või 
suvila) ja abihoone. Suurima lubatud ehitisealuse pinna hulka ei ole arvestatud võimalikke 
maapealseid avatud terrasse. Põhihoone suurim lubatud ehitisealune pind on kuni 150 
m² (krundil nr 2 abihoone kavandamisel tuleb põhihoone pinda vastavalt vähendada). 
Lisaks hoonetele on lubatud rajatiste (nt väliköök, grillnurk, kasvuhoone jmt) püstitamine 
(ei kuulu ehitusõiguse näitajate alla). 

Krundil nr 1 on kõrvalfunktsioonina lubatud kuni 25% ulatuses toitlustus- ja/või 
majutushoone maa osakaal. 

Ehitusõigusega lubatud hoonestus tuleb püstitada hoonestusala piirides. Rajatised on 
lubatud püstitada ka väljapoole hoonestusala, kuid need ei tohi paikneda krundipiirile 
lähemal kui 5 m (kui kruntide omanikud ei ole rajamise soovi korral kirjalikult kokku 
leppinud teisiti). Rajatiste kavandamisel arvestada tehnovõrkude paiknemise ja juurde- 
ning läbipääsuteedega. Rajatiste kavandamisel põhimaantee kaitsevööndisse tuleb see 
eelnevalt kooskõlastada Maanteeametiga. 

3.4. TEHNOVÕRKUDE JA RAJATISTE ASUKOHAD 

Detailplaneeringu alal puuduvad tehnovõrkude ühendused. Planeeringualale on 
kavandatud elamukrundid, mis vajavad elektri- ja veeühendust ning tagatud peab olema 
reovee kogumine.  

Tehnovõrkude lahendus on kajastatud joonisel nr 2. Planeeritud lahendus on 
põhimõtteline, mida täpsustatakse projekteerimise käigus.  
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3.4.1. VEEVARUSTUS, REOVEEKANALISATSIOON, SADEMEVESI 

Piirkonnas puudub tsentraalne vee- ja kanalisatsiooni süsteem. Üldplaneeringuga on 
määratud ühisvee- ja kanalisatsiooniga kaetava ala ulatus (perspektiivis 
ühiskanalisatsiooniga kaetav ala), kuid detailplaneeringu ala ei jää nimetatud alale. 
Planeeringualal ja selle lähiümbruses on keskmiselt kaitstud põhjavesi. Reoveekäitluse 
lahendamisel väljaspool perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavat ala on 
põhimõttelised lahendused omapuhasti või kogumiskaevud. 

Veevarustus on kavandatud puurkaevust, reovee lahenduseks tuleb kasutada 
kogumismahutit. Omapuhasti rajamine (septik ja imbväljak) ei ole võimalik planeeritud 
kruntide suuruse tõttu (ei ole võimalik tagada vajalikke kujasid). 

Veevajaduseks inimese kohta on arvestatud ca 100 liitrit. Arvestades 4 inimest hoone 
kohta, teeb see ööpäevaseks veevajaduseks ühe planeeritud krundi kohta maksimaalselt 
0,4 m³ (0,1 m3 x 4 in). 

Puurkaevu rajamise puhul sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse 
põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks1. Veekaevude võimalikud 
asukohad on näidatud joonisel nr 2. Täpne asukoht määratakse projekteerimise käigus 
koos hoonestuse paiknemisega. Veekaevu asukoha valikul peab arvestama, et see oleks 
võimalike reostusallikate (kogumiskaevud, prügikastid, kanaliseerimata saunad jne) 
suhtes põhjaveevoolu suunas (järgib üldjoontes maapinna kallakust) ülesvoolu ja neist 
krundi piires võimalikult kaugemal (mitte vähem kui 10 m (hooldusala)). 

Vajalikuks võib osutuda vee puhastamine. Veevõtukoha rajamise järgselt tuleb vett lasta 
analüüsida. Vt ka ptk 3.13. 

Reoveekäitluse lahenduseks on planeeritud kogumismahutid. Planeeringu joonisel nr 2 
on näidatud võimalikud kogumismahutite asukohad. Täpne asukoht määratakse 
projekteerimise käigus koos hoonestuse paiknemisega (omapuhasti kuja vähemalt 5 m). 
Mahuti rajada asukohta, kuhu pääseb ligi aastaringi.  

Kuna suuri kõvakattega pindu ei planeerita, puudub vajadus vee kogumiseks. Sademevee 
pinnasesse imbumine tuleb võimaldada planeeritava katastriüksuse piires Sademevee 
juhtimine naaberkatastriüksustele on keelatud. 

3.4.2. ELEKTRIVARUSTUS 

Elektriühenduse lahendus on antud vastavalt Elektrilevi OÜ Viru regiooni tehnilistele 
tingimustele nr 239182 (väljastatud 31.03.2016, kehtivad kuni 31.03.2018). 

Toitealajaam on Mustvee 110/35/15/10, toitefiider Viusi:Mut, jaotusalajaam 
Rannapungerja I :(Jõhvi). Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: 3x80A. 

Planeeritud kruntide varustamine elektrienergiaga on ette nähtud olemasoleva 
Rannapungerja I alajaama F1 baasil (ühendus teostada krundile nr 2 jääval elektripostil). 
Detailplaneeringu ala läbiv madalpinge õhuliin tuleb teostada isoleerkaabliga (asendada 
õhukaabliga). Liitumiskilbid on planeeritud sissesõiduteede juurde planeeritud kruntide 
piiridele. Projekteerimisel arvestada, et liitumiskilbid peavad olema alati vabalt 
teenindatavad. Lahenduse elluviimine vt ptk 3.13. 

                                                      
1 Veeseaduse § 28 lg 3 
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3.4.3. SOOJAVARUSTUS 

Planeeringualal paiknevate hoonete kütmine lahendada lokaalselt. Soovitav on kasutada 
süsteeme, mis oleksid energiasäästlikud ning minimaalselt keskkonda saastavad. 
Võimalikud küttelahendused on elektri-, vedel- või tahkeküte ja soojuspumbad. Keelatud 
on märkimisväärselt jääkaineid lendu laskvad kütteliigid nagu näiteks raskeõlid ja 
kivisüsi. 

3.4.4. TELEKOMMUNIKATSIOONIVARUSTUS 

Piki maantee äärt kulgeb fiiberoptika ja krunte läbib vaskkaabel. Vaskkaabel tuleb 
osaliselt ümber tõsta joonisel nr 2 näidatud ulatuses. Uusi ühendusi ei planeerita, 
sideühendus on kavandatud mobiilside näol. Lahenduse elluviimine vt ptk 3.13. 

3.4.5. TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Planeeringuala tegevus liigitub tuleohutusest tulenevalt I kasutusviisi (üksikelamu, suvila 
ja abihooned) alla. Planeeringuala paikneb hajaasustusega alal, kus puudub tsentraalne 
veeühendus. Vastavalt Eesti Standardile EVS 812-6:2012+A1:2013 Ehitiste tuleohutus 
Osa 6: Tuletõrje veevarustus on vajalik normveehulk elamute puhul 10l/s 3 tunni jooksul.  

Hajaasustuses ei nähta üksik- ja kaksikelamute ning nende abihoonetele ette eraldi välist 
veevõtukohta kustutusveele. Lähim Rannapungerja küla olemasolev tuletõrje 
veevõtukoht jääb ca 1 km kaugusele Rannapungerja jõe äärde (vt skeem 3). 

Projekteerimisel arvestada kehtivate normide ja nõuetega. 

 
 
Skeem 3. Olemasoleva tuletõrje veevõtukoha paiknemine (tähistatud sinisega), planeeringuala 
tähistatud punase kontuuriga. 
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3.5. JUURDEPÄÄSUTEEDE ASUKOHAD JA LIIKLUS- NING 

PARKIMISKORRALDUS 

Planeeringualale on säilitatud olemasolev juurdepääs 88 Rakvere – Rannapungerja 
tugimaanteelt läbi Postijaama maaüksuse. Olemasoleva juurdepääsu ümberehitust ei 
kavandata. Kruntidele nr 1 ja 2 on juurdepääs läbi krundi nr 3 ja krundile nr 1 omakorda 
veel läbi krundi nr 2. 

3 Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee liiklussagedus 2014.a seisuga oli 1917 a/ööp ja 88 
Rakvere – Rannapungerja tugimaantee liiklussagedus oli 240 a/ööp. Planeeritud 
lahenduse tulemusel on olemasoleva situatsiooniga võrreldes muudatus kahe uue krundi 
näol (olemasolev on ette nähtud jagada kolmeks). Kolme elamukrundi lisandumist ei saa 
lugeda oluliseks liikluskoormuse tõusuks põhi- ega tugimaanteel. 

Planeeritud kruntide sisesed elamutele juurdepääsuteed on kavandatud laiusega 3,5 m. 
Juurdepääsutee läbi Postijaama maaüksuse ja edasi läänepoole suunduv tee on ette 
nähtud laiusega 4 m lisatingimusega, et mõlemale poole teed 1,5 m ulatuses ei tohi olla 
takistavaid objekte, st tee maa-ala on kokku 7 m. Kuna üldplaneeringus on nimetatud tee 
ette nähtud matkarajana ja tee peab tagama juurdepääsu olemasolevatele maaüksustele 
ning planeeritud kruntidele, on kõnesolev tee planeeritud avaliku kasutusega. 

Krundile nr 1 on lubatud kuni 25% ulatuses toitlustus- ja/või majutushoone 
kõrvalfunktsioon. Võimaliku toitlustuse kavandamisel on parkimine ette nähtud 
riigimaantee nr 3 50,76 km (planeeringualast lõunasuunas) paiknevas olemasolevas 
parklas. Võimaliku toitlustuse kavandamisel tuleb projekti mahus näha ette jalg- ja 
jalgrattatee ühendus krundile nr 1 nimetatud parklast ja seotult olemasoleva jalg- ja 
jalgrattateega. Jalg- ja jalgrattatee projekteerida arvestades projektkiirust 60 km/h ja 
vähemalt tasemel rahuldav. 

Planeeritud elamukruntide parkimine tuleb lahendada krundisiseselt, nähes ette vähemalt 
2 kohta krundil. Krundil nr 1 võimaliku majutusruumi või ruumide kavandamisel näha ette 
täiendav(ad) parkimiskoht/kohad vastava teenuse tarbimiseks. 

Joonisel nr 2 on näidatud planeeritud teed ja elamukruntide soovituslikud autotranspordi 
juurdepääsude asukohad.  

3.6. EHITISTE ARHITEKTUURILISED JA KUJUNDUSLIKUD 

NING EHITUSLIKUD TINGIMUSED 

Olulisemad arhitektuurinõuded: 
 Hoonete arv ja lubatud kasutamise otstarve: üksikelamu, abihoone. Lisaks on 

lubatud elamufunktsiooni toetavad rajatised; 
 Korruselisus: kuni kaks korrust; 
 Kõrgus: kuni 9,0 m/abs maapinnast. Maapinna täitmiseks puudub vajadus. 

Vajadusel on lubatud hoonealuse maapinna tasandamine; 
 Katusetüüp: põhihoonel viilkatus; abihoonel viilkatus või ühepoolse kaldega 

katus; 
 Katusekalded: põhihoonel 30-45 kraadi; abihoonel 10-45 kraadi; 
 Katusekattematerjalid: plekk, kivi, asbestivaba eterniit; 
 Välisviimistlusmaterjalid: puit, kivi, ka kombineeritult; 
 +/- 0.00 sidumine: lahendada projekteerimise käigus, sokli kõrgus kuni 60 cm. 
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Hoonete arhitektuur peab tagama, et säiliks ala omapära, väljakujunenud ehitusmahud ja 
–struktuur. Elamukompleksi kuuluvad hooned peavad omavahel stiililt sobima 
(moodustama arhitektuurse terviku) ja sobima ümbritsevasse keskkonda. Tuleb vältida 
arhitektuurselt piirkonnale võõraid elemente. 

Arvestades maantee lähedust, on soovitav hoonete projekteerimisel kavandada 
täiendavaid leevendavaid meetmeid arhitektuursete võtetega, nt kolmekordse klaasiga 
aknad, ruumide paigutus maantee suhtes jm. 

Arvestades ptk-s 3.10 tooduga on projekteerimisel lubatud ette näha päikeseenergia 
kasutamise võimalusi sulandades päikesepaneelid arhitektuursesse terviklahendusse 
(paneelid või nendega kaetavad osad on osa arhitektuursetest elementidest või 
fassaadist või paigutada paneelid hoone külge nii, et need ei mõjuks silmatorkavate 
võõrelementidena). 

3.7. HALJASTUS JA HEAKORD 

Planeeringualal on kõrghaljastust minimaalselt (üksikud puud jäävad krundile nr 3). 
Nimetatud puude osas ei seata säilitamiskohustust. Kruntide hoonestamisel kavandada 
uushaljastust piirkonda sobivate liikidega. Haljastuse kavandamisel arvestada 
tehnovõrkude- ja rajatiste asukohtadega. 

Piirde rajamise kohustus on kruntide nr 2 ja 3 ning Postijaama maaüksuse ühisel piiril 
joonisel nr 2 näidatud ulatuses. Lahenduse elluviimine vt ptk 3.13. Teistel kruntide piiridel 
on piirde rajamine vabatahtlik. Piirde rajamisel tuleb arvestada, et tagatud peab olema 
juurde- ja läbipääs vastavalt planeeritud lahendusele. Piire peab olema läbinähtav, 
kõrgusega kuni 1,2 m. Soovitav on rajada piire, mis sobib kokku kruntidele kavandatava 
hoonestuse arhitektuuriga. 

3.8. EHITISTEVAHELISED KUJAD 

Minimaalseks tulepüsivusklassiks on TP-3, mis ei keela kõrgema tulepüsivusklassiga 
hoone rajamist. 

Vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 54 Ehitisele esitatavad 

tuleohutusnõuded §-le 19 ei tohi tule levik ühelt ehitiselt teisele ohustada inimeste 
turvalisust ega põhjustada olulist kahju. Selle täitmiseks peab ehitistevaheline kuja 
takistama tule levikut teistele ehitisele, kusjuures juhul, kui ehitistevahelise kuja laius on 
alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. 

Olemasolevad hooned jäävad planeeritud hoonestusaladest esitatud normist kaugemale. 
Planeeritud hoonestusalade puhul on lähtutud võrdsuse printsiibist, kus planeeritud 
kruntidel omavahel ja naabermaaüksusele on võimalik ehitada samuti planeeritud krundi 
või kinnistu piirist 4 m kaugusele. 

3.9. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD TINGIMUSED 

Kuritegevuse riskide vähendamist reguleerib standard EVS 809-1:2002.  

Projekteerimisel tuleb ette näha sissepääsude (krundile, hoonesse) valgustatus; hoone 
lahenduses mitte kavandada n-ö pimedaid nurki; vähemalt elamu õueala piirata piirdega. 
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Krundile nr 1 ärimaa osakaalu kavandamisel eristada selgelt avalik ja privaatne ala, et 
vältida soovimatute isikute sattumist neile mitte ette nähtud kohta. Ehituses kasutada 
vastupidavaid ja kvaliteetseid materjale (uksed, aknad, lukud). Hoone kasutamise ajal 
hoida oma territoorium alati korras ja teostada kiired parandustööd. 

3.10. KESKKONNATINGIMUSTE SEADMINE 

Detailplaneeringuga ei kavandata objekte, mille raames tuleb läbi viia keskkonnamõju 
hindamine. Kavandatud tegevus ei põhjusta eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju.  

Elamutele tuleb ette näha prügikonteinerite asukohad, mis pole silmatorkavad, kuid 
millele on prügiautol/töötajal hea juurdepääs. Prügikonteineri võib paigutada ka 
suletavasse jäätmemajja. 

Inimest häiriv ning tervist kahjustav müra on peamiselt põhjustatud liiklusest. Müra 
normtasemed on sätestatud sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid. Planeeringuga kavandatakse rajada 3 elamumaa krunti, millest teele 
lähim hoonestusala jääb 50 m kaugusele maanteest. Hoonete täpsed asukohad ning 
kaugus maanteest täpsustuvad projekteerimise käigus. Liikluskoormust olemasoleval 3 
Jõhvi-Tartu-Valga põhimaanteel antud planeering ei mõjuta. Küll aga tuleb arvestada 
olemasoleva liiklusmüra, vibratsiooni, õhusaaste või muu mõjuga, mis lähtub maanteelt.  

Maanteeameti 2014. a liiklusloenduse põhjal on vaadeldava teelõigu liikluskoormus 1917 
sõidukit ööpäevas (sh 14 % raskeliiklust) ning kiiruspiirang 50 km/h,  mis müra 
seisukohast ei ole kriitiline. Planeeritavatest hoonestusaladest põhjas asub 88 Rakvere 
– Rannapungerja tugimaantee, mille liiklussagedus on juba suurusjärgu võrra väiksem 
(240 sõidukit ööpäevas) ning mis müraolukorda seega ei mõjuta. 

Eeldatav müratase (müra hinnatud tase päeval – Ld, müra hinnatud tase öösel – Ln) 
kavandatavate hoonete võimalikes asukohtades (50 m kaugusel tee servast, tegelik teele 
lähim hoone ei pruugi paikneda kohe ehituskeelu piiril) jääb madalamaks kui 55 dB päeval 
ja suurusjärku 45 dB öösel, mis vastab headele akustilistele nõuetele ning üldjuhul ei 
nõua erimeetmeid (nt hoonete tugevdatud heliisolatsioon).  

Ka liikluskoormuste mõningase suurenemise (nt 1,5 kordne tõus) korral jäävad 
müravahemikud antud juhul samaks – päevane hinnatud müratase jääb madalamaks kui 
55 dB ning öine müratase vahemikku 45-50 dB. Liikluskoormuste enam kui 2 kordsel 
suurenemisel (mis on tõenäoliselt ebarealistlikult suur prognoos, sh peab kahekordistuma 
ka raskeliiklus) võib hoonestusalade teepoolses osas müra hinnatud tase päeval ületada 
55 dB päeval, öine müratase jääb ka sel juhul madalamaks kui 50 dB. 

Kavandades elu- ja magamisruume hoonestusalade teepoolses osas, on liiklusmürale 
avatud külgedele soovitatav rakendada hoonete välispiirde ühisisolatsiooni nõuet 
(R ’ tr,s,w+Ctr) 35 dB, hoovipoolsetel külgedel piisab välispiirde ühisisolatsiooni R ’ tr,s,w+C tr 
väärtusest 30 dB. 

Siiski ei ole põhjust arvata, et maanteelt lähtuv müra võiks osutuda probleemseks, kuid 
samas on ilmne, et maantee olemasolu on planeeringualal selgelt tajutav nii päeval kui 
ka öösel. Maantee lähedusest tulenevate mõjudega arvestada arhitektuurse projekti 
koostamisel (näha ette arhitektuursed leevendavad meetmed vastavalt ptk-s 3.6 toodule). 
Kõik leevendusmeetmetega seotud kulud kannab igakordne krundi hoonestaja.  
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Õhusaaste ei ole toodud liikluskoormuste juures probleemiks ka vahetult teede ääres ning 
kindlasti mitte planeeritud hoonestusaladel. Samuti jääb võimalik vibratsioon (nt 
raskeveokite möödumisel) tee vahetusse lähedusse. 

Kruntidele planeeritud hoonestusalad ja lubatud maksimaalne hoone kõrgus võimaldavad 
rajada hoonestuse, millega on tagatud piisav päikesevalgus nii planeeritud kui 
olemasolevates hoonetes. 

Eesti Geoloogiakeskuse Eesti esialgse radooniriski levilate kaardi kohaselt jääb 
planeeringuala madala radooniriskiga alale ja kus on madala looduskiirgusega pinnased 
(peamiselt liivad ja aleuriidid). Kõrge radooni tase majade siseõhus esineb harva.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta 
(Euroopa Parlament, 19.05.2010), ütleb, et pärast 31.12.2020 peavad kõik uusehitised 
olema liginullenergiahooned. Energiatõhususe nõuded on toodud ehitusseadustikus ja 
majandus- ja taristuministri 03.06.2015 määruses nr 55 Hoone energiatõhususe 

miinimumnõuded1. Uute hoonete projekteerimisel tuleb tähelepanu pöörata energia 
säästmisele ja võimalusel lokaalsele tootmisele. Projekteerimisel näha ette võimalusi 
energiatarbe vähendamiseks, samuti on soovitav kavandada alternatiivsete 
energiaallikate (nt päikesepaneelid) kasutamist. 

3.11. SERVITUUDI SEADMISE VAJADUS 

Planeeringuala läbivad õhuliinid ja sidekaabel. Olemasolevatele ja edaspidi 
planeeritavate tehnovõrkude osas kehtivad isiklikud kasutusõigused kaitsevööndite 
ulatuses.  

Planeeringulahendusest tulenevalt on servituutide seadmise vajadus toodud tabelis 3. 

Tabel 3. Servituudi seadmise vajadus 

Servituudi määramise vajadus Teeniv kinnisasi 
Valitsev kinnisasi või isik, kelle 
kasuks servituut seatakse 

Juurdepääsu tagamine Krunt nr 3 Krundid nr 1 ja 2 

Juurdepääsu tagamine Krunt nr 2 Krunt nr 1 

Elektriühenduse tagamine Krunt nr 2 Krundid nr 1 ja 3 

Elektriühenduse tagamine Krunt nr 1 Krundid 2 ja 3 

Postijaama maaüksust ja krunti nr 3 läbiv tee on ette nähtud määrata avalikult 
kasutatavaks teeks.  

3.12. PLANEERINGU KEHTESTAMISEST TULENEVATE 

VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA 

Planeeringu elluviimisega ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks 
tuleb tagada, et püstitatavad hooned ja rajatised ei kahjustaks naaberkinnistute/kruntide 
kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus) ei ehitamise ega kasutamise käigus.  

Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud hüvitab kinnistu igakordne omanik, kelle 
poolt kahju põhjustanud tegevus lähtus. 
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3.13. PLANEERINGU ELLUVIIMINE 

Kehtestatud detailplaneering on aluseks katastritööde teostamisel ja ehitusprojektide 
koostamisel. Ehitusõigus realiseeritakse kruntide omanike poolt nende tahte kohaselt. 
Planeeringualal edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt 
Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale. 

Kasutusloa taotlemise dokumentatsiooni lisada veeproovid ja vajadusel (olenevalt 
proovide tulemustest) näidata ära, kuidas on puhta joogivee saamine lahendatud (vee 
puhastamise viis). 

Olemasolevate teede laiendusega seotud kulud kannavad võrdselt juurde- ja läbipääsust 
huvitatud isikud (planeeritud kruntide igakordsed omanikud, kohalik omavalitsus). 
Planeeritud uus juurdepääsutee rajatakse kruntide igakordsete omanike poolt. Krundile 
nr 3 jääva tee finantseerijad on võrdselt kruntide 1, 2 ja 3 igakordsed omanikud; krundile 
nr 2 jääva tee finantseerijad on võrdselt kruntide nr 1 ja 2 igakordsed omanikud. Jalg- ja 
jalgrattatee kavandamise korral on tee projekteerimine ning väljaehitamine sellest teest 
huvitatud isiku kohustus. 

Avalikuks kasutamiseks määratud tee hooldaja on kohalik omavalitsus. Planeeritud uute 
juurdepääsuteede hoolduse eest vastutavad kruntide igakordsed omanikud vastavalt 
omavahelisele kokkuleppele. 

Kohustusliku piirde (kruntide nr 2 ja 3 ning Postijaama maaüksuse ühisel piiril) rajamisega 
seotud kulud kannavad planeeritud kruntide igakordsed omanikud/hoonestajad ühiselt. 
Piirde rajamise eelselt teha koostööd osapooltele sobiva piirdelahenduse ja -tüübi 
leidmiseks. Piire tuleb rajada enne planeeritud lahenduse kohasele esimesele hoonele 
ehitusloa väljastamist. 

Olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus (õhuliini teostus isoleerkaabliga)  toimub 
planeeritud kruntide igakordsete omanike/hoonestajate/arendaja kulul, mille kohta tuleb 
esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus. Ümberehitus tuleb teostada enne planeeritud 
lahenduse kohasele esimesele hoonele ehitusloa väljastamist. 

Planeeritud krunte läbiv sidekaabel (vaskkaabel) on ette nähtud osaliselt ümber tõsta. 
Ümbertõstmine toimub planeeritud kruntide igakordsete omanike/hoonestajate/arendaja 
kulul. Ümberehitus tuleb teostada enne planeeritud lahenduse kohasele esimesele 
hoonele ehitusloa väljastamist. 

Kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi 
riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Maanteeametile nõusoleku saamiseks. Teeprojekte 
võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik. Riigiteega liitumise või ristumiskoha 
ümberehituse korral annab nõuded projektile Maanteeamet. 
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B – KOOSTÖÖ PLANEERINGU 
KOOSKÕLASTAMISEL JA KOOSKÕLASTUSED 
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C – JOONISED 
 
 

1. Olemasolev olukord    M 1: :1 000 

2. Põhijoonis tehnovõrkude lahendusega  M 1 : 1 000 


