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1. Üldosa 

1.1. Sissejuhatus 

Töö koostati rahvusvahelise projekti iWater (Integrated Storm Water Management) raames. Projekti 

eesmärk on lahendada liigveeprobleeme tiheasustuses ning luua vaheldusrikkam (linna)maastik.  

Töö koostamisel võeti aluseks rahvusvahelise projekti iWater raames välja töötatud GAF (Green Area 

Factor edaspidi KRV (krundi roheväärtus)) töövahend, mida analüüsiti Tartu tingimustes arvestades 

Tartus juba toimivaid planeerimise põhimõtteid ja välja kujunenud keskkonda.  

Roheväärtuse meetodi eesmärk on leevendada ehitamise mõjusid, säilitades piisavalt haljastust ja 

parandades allesjäänud taimestiku kvaliteeti. Kui linn muutub tihedamaks, siis tõstetakse esile 

roheliste alade olulisust kliimamuutustega kohanemisel. Roheväärtuse meetod parandab linna eeldusi 

kliimamuutustega kohanemiseks, tõhustades rohelise taimestiku mõju maatükkidel ja säilitades 

piisavalt rohelisi rajatisi. Taimestik leevendab üleujutuse ohtu, seob süsihappegaasi, jahutab 

tehiskeskkonna kuumasaari ning suurendab linnakeskkonna meeldivust ja kasulikku mõju tervisele. 

Selle meetodi kasutamise korral määratakse planeeringuga krundile roheväärtuse sihttase, mida 

projekteerimisel on võimalik erinevate roheliste elementide ja sademevee lahenduste 

kombineerimisel hõlpsalt saavutada. Helsingi linna jaoks välja töötatud meetod pakub 43 erinevat 

rohelist elementi, mis on seotud istutatud ja hooldatud taimestiku, erinevate äravoolusüsteemide ja 

läbilaskvate pindadega jne. Roheväärtus arvutatakse haljasala punktisumma ja maatüki suhtena. 

Sarnaseid meetodeid on kasutatud edukalt muu hulgas Berliinis, Malmös, Seattle'is ja Torontos, kus 

need on osutunud oluliseks abivahendiks roheliste rajatiste ökoloogiliste ja sotsiaalsete eeliste 

säilitamisel ja suurendamisel. 

Projekti koostamises on konsultantide poolt osalenud Heiki Kalberg, Karl Hansson, Meelis Viirma ja 

Priit Tamm. Tartu linnavalitsuse poolt osalesid Indrek Ranniku, Mati Raamat, Peep Margus, Marju Laur 

ja Ivo-Sven Riet. 

1.2. Eesmärk 

Töö eesmärgiks on üldiste sademevee keskkonnasäästliku käitlemise põhimõtete väljatöötamine  

Tartu linnale, keskendudes KRV (krundi roheväärtus) kui sademevete säästliku käitlemise ühe vahendi 

integreerimisele planeeringusse selle koostamisel Jaamamõisa piirkonna näitel. Jaamamõisa piirkonna 

kohta tehtava töö järelduste alusel tuleb KRV arvutamise meetod kohandada kogu linnale 

üldplaneeringus antud juhtotstarvete kaupa.  

1.3. Metoodiline selgitus 

Töö koostamisel on kasutatud iWater projekti raames välja töötatud tabelarvutuse töövahendit. I 

eskiislahendus koostati 17.09.21 versiooni alusel. II eskiislahendus koostati 17.12.12 versiooni alusel. 

Töö üle andmise ajaks on koostatud veel täiendav 18.01.29 versioon. 

Kruntidel määrati piir (pindala), hoonestusala, parkimisala ja haljasala elemendid. Tabelisse 

arvväärtuste kandmiseks kasutati planeeringu vektorfailis järgmisi kihte: 

Aas 

Aiamaa 

Haljaskatus 

Hoonestusala 

Istutatav väike puu 

Istutatav väike tänavapuu 

Istutatav suur puu 

Krundi piir 

Muru 

Parkla ja tee kõvakate 

Pool-läbilaskev katend 

Põõsaste massistutus 
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Sademevee kaev 

Sademevee viibenõva 

Säilitatav looduslik haljastus 

Säiliv puu 

Säiliv põõsas 

Tiik_kraav

Täiendavate tabelis nimetatud haljastuse ja sademevee käitluse elementide kasutamise korral tuleb 

vektorfaili joonestamisel lisada iga elemendi tüübi kohta täiendav kiht, mis võimaldab elementide arvu 

või pindala hõlpsamalt kokku arvestada. Kui projektlahendus on korrektselt õigeid kihte kasutades 

koostatud on hilisem üle kontrollimine kiire ja lihtne protsess – andmed saab kas tükiarvu või pindala 

alusel kätte. 

Dgn-formaadis vektorfailid ja xls-formaadis arvutusfailid on esitatud eraldi andmekandjatel. 

2. Jaamamõisa piirkond 

2.1. Piirkonna kirjeldus 

Projektala piirneb lõuna poolt elamupiirkonnaga, ala servast 400 m kaugusel on erinevad poed ja 

teenused, samuti ühistranspordiliinid, lasteaed piirneb alaga. Ala on jätkuks väljakujunenud linnale, 

mis saab laieneda põhja suunas. Projektala on hetkel valdavalt aktiivsest kasutusest väljas olev 

jäätmaa, osal alast on olnud endised aiandussuvilad. Kuna väljaspool suvila alasid on saanud loodus 

vabalt areneda, siis võib seal olla ka suhteliselt liigirikas piirkond. Ala keskelt on planeeritud läbi 

magistraaltänav, mille kaudu on võimalik ühendada ka ERMi piirkonda ja riigi põhimaanteed nr 3. 

Käesoleva töö koostamise ajal on alal rekonstrueeritud sademevett koguvaid kraave. Alal kehtib 1996. 

a kehtestatud detailplaneering, eskiislahenduste elluviimiseks esitatud kujul on vajalik uue 

detailplaneeringu koostamine. 

2.2. Hüdrogeoloogilised tingimused 

Hüdrogeoloogiliste tingimuste selgitamiseks planeeringualal Tartu linnas Jaamamõisa linnaosas 

teostati hüdrogeoloogiline uuring (Rakendusgeoloogia OÜ töö nr 17-096 „Jaamamõisa linnaosa 

keskkonnasäästliku planeerimislahenduse ja selle alusel sademevee säästliku käitlemise üldiste 

põhimõtete väljatöötamine Tartu linnale. Ehitusgeoloogilise  uuringu  aruanne“), mille käigus tehti 

puurimistööd 06.10.2017. Uuringute käigus rajati 5 puurauku sügavusega 3,50…4,00 m. Uuringu 

põhiliseks eesmärgiks oli kontrollida Jaamamõisa linnaosas pinnavee immutamise võimalusi.  

Täiendavalt kasutati varasematest uuringutest 5 puuraugu (PA-12-16-096, PA-5,8 ja 10- 27202 ning PA-

1G-30613) andmeid. Varasemate puuraukude sügavused jäid vahemikku 4,0...23,0 m. 

Varasematest uuringutest kasutati: 

 „Tekstiilivabrik „Areng“ Tartu. Eesti.“ „GPI-3“ töö nr 1356, 1987. a; 

 „Tsalkovi tänav, Tartu linn.“ „REI“ töö nr 7574, 1992. a; 

 „Ida tn 8, Tartu linn.“  AS Geotehnika Inseneribüroo töö nr 1832, 2006. a. 

Uuritav ala jääb maastikulise liigituse järgi Ugandi lavamaale lainjale moreentasandikule, enamjaolt 

mattunud ürgoru kohale. Maapinna abs kõrgused olid puuraukude suudmetel 45,00...53,85 m (kõik 

kõrgused töös on BK77 kõrgussüsteemis). 

Uuringualal eraldati välja 8 geoloogilist elementi/kihti (vt Rakendusgeoloogia OÜ töö nr 17-096, 

esitatud eraldi isana failidena). 
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Täitepinnas esineb sporaadiliselt uuringualal. Enamjaolt on tegemist segamini pööratud kohalike 

pinnastega. Täitepinnas koosneb mullast, kruusast, liivast, möllist, savist ja ümberpööratud moreenist, 

aga ka ehitusjäätmetest ja olmeprügist. Täitepinnas on nii vertikaal- kui horisontaalsuunas erineva 

koostise ja tihedusega enamjaolt kohev. Kihi  paksus puuraukude alal oli 0,45…1,60 m. 

Külmaohtlikud on täitepinnas (kiht 1, tIV), muld (kiht 2, qIV), mudane liiv (kiht 2a,aIv) savipinnased 

(kihid 5 ,6 ja 7),  möll (kiht 3, lglIII). 

Nõrgalt külmakerkeline pinnas uuringualal on peenliiv (kihid 4). 

Liiv ja möllpinnased (kihid 3 ja 4) on tundlikud struktuuri rikkumise suhtes ja leonduks selle hooletul 

liigutamisel, mille tulemusel kaotaks liivpinnased kordades oma kandevõimes.  

Savipinnased (kihid 5, 6 ja 7) on leondumisohtlikud, kui pinnas leonduks, kaotaks nad oluliselt 

kandevõimes. Leondumise vältimiseks ei tohiks moreenpinnased seista lahtises kaevikus vee all ja 

märjal pinnasel ei tohiks liikuda ehitusmehhanismidega. Leondunud pinnas ei hoia nõlvu.  

Täitepinnas (kiht 1, tIV) on nii vertikaal- kui horisontaal suunas erineva koostise ja tihedusega, ning ei 

sobi vett juhtivaks pinnaseks. 

Puurauk 12-16096 järgi esineb uuringualal moreenpinnase kiht kuni vähemalt 23 m sügavusele 

maapinnast, mis välistab ka vertikaalsete dreenide kasutamise, sest poleks ka vertikaalselt kuhugi vett 

juhtida. 

Põhjavee tase uuringuajal (06.10.2017) jäi maapinnast 0,55…1,55 m sügavusele, abs kõrgusele 

44,05...52,25 m. Välitööde ajal oli pinnasevee tase üle pikaajalise keskmise. Kevadise suure lumesula 

või suurvihmade ajal võib veetase tõusta 0,50 m võrra ja kuival suvel võib veetase alaneda kuni 1,00 m 

võrra.  

Varasemate uuringute ajal on veetase olnud maapinnast 1,0...2,20 m sügavuselt, abs kõrgusel 

46,85...53,85 m. Kõik varasemad uuringud on teostatud minimaalsele veetasemetele lähedastel 

aegadel so veebruaris ja augusti kuus. Eeldatavalt võib veetase kohati tõusta kuni 1,50 m võrra. Sellest 

tulenevalt uuringuala madalamad piirkonnad võivad suurvee ajal jääda vee alla.  

Põhjavee tase uuritud sügavuses jälgib looduslikku reljeefi. 

Immutamiseks uuritud ala ei sobi, sest puuduvad vett vastu võtta suutvad pinnased. Enamjaolt on 

tegemist külmumissügavusest sügavamal asuvate pinnaste puhul veeküllastunud moreenpinnastega, 

mis ei võta täiendavat vett vastu. 

2.3. Planeeringuala läbivate vooluveekogude hüdroloogilised karakteristikud 

Planeeringuala on seotud kolme veejuhtmega (vt Skeem 1): Jaamamõisa oja, Pudretivabriku kraav ja 

Puukooli kraav. Lähtudes töö eesmärgist (üldiste sademevee keskkonnasäästliku käitlemise 

põhimõtete väljatöötamine  Tartu linnale) on planeeringalalt erinevate lahendusvariantide puhul  

ärajuhitavaid vooluhulki otstarbekas vaadelda vahetult planeeringualalt väljavoolul eesvoooludesse so 

Jaamamõisa ojja ja Oksa tn kollektorisse.  
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Skeem 1. Veekogude ja valgalade skeem 

2.3.1. Jaamamõisa oja vooluhulgad 

Jaamamõisa oja vooluhulki (vahetult ülalpool Pudretivabriku kraavi sissevoolu Jaamamõisa ojja) on 

varasemalt hinnatud kahes säilinud töös: 

 2006. aastal AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi poolt koostatud töös „Raadi järve ja 

Jaamamõisa oja valgaladel pinnavete ärajuhtimise eelprojekt“ (töö nr 06609) ja hiljem 

 2010. aastal AS K&H ja Krihvel Projekt OÜ poolt koostatud töös „Tartu valla lõunaosa (II etapi) 

detailplaneering. Sademevee ära juhtimise põhimõttelahendus“ töö nr 07-SV-10. 

Jaamamõisa ojale ca 1993...1995 rajatud separaatortiigi (Kobrase tiik) projekteerimisel tehti samuti 

vooluhulga arvutus ja piiritleti valgala, kuid projekti ei ole õnnestunud leida. Kindlasti vahepeal 

toimunud valgalas olulised muutused ja muutunud on ka valgala piir. 

Raadi järve ja Jaamamõisa oja valgaladel pinnavee ärajuhtimise eelprojekti eesmärk oli Raadi järve, 

Raadi II ja Jaamamõisa oja valgalades paiknevate reostunud piirkondadest tulenevate võimalike 

keskkonnariskide vähendamine ja vastavalt detailplaneeringus kavandava aktiivse puhkeala 

pinnaveesüsteemi korrastamine. Samuti valgaladesse planeeritavate teedevõrgu, hoonestusalade ja 

haljasaladelt koguneva sademetevee vooluhulkade ühtlustamine, st maksimumvooluhulkade 

tekitatavate üleujutuste vähendamine ning olemasolevate sademeveesüsteemide  koormuse 

vähendamine. Valgalade sademevee ümberjuhtimise eesmärgiks oli ka Raadi järvele kahjulike mõjude 

vähendamine ning veepinna muutumise ühtlustamine ja osaline reguleerimine. Töös antud 

lahendused on osaliselt realiseeritud. Tänaseks on rajatud Raadi II järve ühenduskraav Jaamamõisa 

ojani koos ühe tiigiga. Jaamamõisa oja valgalaks on töös hinnatud 389,35 ha arvutuspunkt on enne 

Pudretivabriku kraavi sissevoolu (st praktiliselt käesolevas töös käsitletava planeeringuala piiril). Raadi 
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järve ja Jaamamõisa oja valgaladel pinnavee ärajuhtimise eelprojektis on Jaamamõisa oja arvutuslikud 

vooluhulgad: 

Kevadine maks vooluhulk Suvine maks vooluhulk 

Q kev 1% Q kev 5% Q kev 10% Q suv 1% Q suv 5% Q suv 10% 

m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s 

3.20 2.38 2.01 1.03 0.69 0.56 

 

Tartu valla lõunaosa (II etapi) detailplaneering. Sademevee ära juhtimise põhimõttelise lahenduse 

eesmärk oli eeldatavasti anda sademevee ärajuhtimise lahendus koostatavas detailplaneeringus. Töös 

on esitatud Jaamamõisa oja arvutuslikud vooluhulgad (arvutuspunkt on eelnenud tööga samas kohas) 

lähtudes detailplaneeringu lahendusest: 

Äravool l/s 

100% 10% 1% 

1116 3545 7188 

 

Kasutada olnud materjalidest ei selgu, kas ja kui palju on arvestatud kokkuvooluajaga ning vee 

akumuleerimisega projekteeritud-planeeritud tiikidesse ja/või kraavidesse. 

Jaamamõisa oja valgala ülalpool Pudretivabriku kraavi suuet on endise NL sõjaväe territoorium, mida 

on tänaseks osaliselt korrastatud, kuid jätkuvalt on suur ala korrastamata ja praeguseks on see osaliselt 

võsastunud. Korrastamata aladel liigub vesi kohati mööda maapinda ja teid (teeradasid), sest kraavid 

ja truubid on täissettinud või ummistunud. Praeguses olukorras ei saa sellel alal välistada vee liikumist 

naabervalgalale. 

2.3.2. Pudretivabriku kraavi vooluhulgad 

Planeeringuala põhjaküljes kulgev kraav on ilmselt rajatud esimese Eesti Vabariigi ajal endise 

pudretivabrikuga seoses. Kraavi on aastate vältel korduvalt pikendatud. Tänaseks ulatub kraav kuni 

Luunja vallas Pajula tee (Rõõmu-Viira tee) ääres paikneva Salu tee elamupiirkonnani. Kraavi valgala on 

enne planeeringualale jõudmist orieteerivalt 145 ha ja arvutuslikud vooluhulgad on (K. Hommiku 

valemitega arvutades): 

Kevadine maks vooluhulk Suvine maks vooluhulk 

Q kev 1% Q kev 5% Q kev 10% Q suv 1% Q suv 5% Q suv 10% 

m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s 

0.51 0.38 0.31 0.24 0.18 0.14 

 

2.3.3. Puukooli kraav 

Planeeringuala idaküljes kulgev kraav on rajatud Puukooli piirdekraavina. Kraav juhitakse enne 

puukooli territooriumilt väljumist läbi (olemasoleva) suure tiigi, mille veepeegli pindala ca 7000m². 

Tiigist väljuv kraav suubub planeeringualal Birgiti I tiiki. Teadaolevalt kasutatakse olemasolevat 

puukooli territooriumil asuvat tiiki kastmisvee võtmiseks.  
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Puukooli kraavi valgala on enne planeeringualale jõudmist orienteerivalt 21 ha ja arvutuslikud 

vooluhulgad (K. Hommiku valemitega arvutades) on: 

Kevadine maks vooluhulk Suvine maks vooluhulk 

Q kev 1% Q kev 5% Q kev 10% Q suv 1% Q suv 5% Q suv 10% 

m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s m³/s 

0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 

 

Nii Pudretivabriku kraavis kui ka Puukooli kraavis võib põuasel perioodil veevool puududa. Puukooli 

kraavi suvist vooluhulka mõjutab veel ka kastmisvee võtmine olemasolevast tiigist. 

2.3.4. Planeeringuala sademevee arvutuslik äravool 

Planeeringualalt on sademevee kogumine kavandatud nn säästlike sademeveesüsteemide 

(looduslähedaste sademeveesüsteemide) abil: nõvade, üleujutatavate pinnasfiltrite, viibekraavide, 

täidisdreenidega, taimkattega viibealadega jne kogutud vesi juhitakse ära  drenaaži ja/või 

sademeveetorustike abil, mille esialgne paigutus on asendiplaanil tähistatud kui „viibenõva“. 

Lahendust tuleb täpsustada projekteerimistööde käigus, et kasutatav lahendus sobituks 

projekteeritava hoone arhitektuurse lahendusega. Kõik kasutatavad sademeveesüsteemid peavad 

võimaldama sademevee ärajuhtimist igal aastaajal, st ka olukorras, kus pinnas on külmunud või 

ajutiselt veega küllastunud. 

Maksimumvoolhulga vähendamiseks on osa parklaid kavandatud murdkivikattega ja osa katustest 

ekstensiivsete haljaskatustega. 

Katustelt on kavandatud vesi juhtida kas vahetult maa-alustesse äravoolutorudesse või mööda 

maapinda selliselt, et katusevesi ei sattu teekattele. Kinnistusiseselt on võimalik katusevett eraldi 

koguda ja kasutada kastmisveena või ka olmes nt vesikäimla loputusveena. 

Planeeringualale on kavandatud mitmed uued tiigid. Tiigid on mõeldud nii vooluhulga ühtlustamiseks 

kui ka maastiku ilmestamiseks. Varasemalt on Jaamamõisa detailplaneeringu eskiislahendus ette 

nähtud nelja tiigi (Birgiti tiigid I, II, III, IV) rajamine kogupindalaga ca 7800 m². Pudretivabriku kraavi 

valgalalt sh planeeringualalt ärajuhitava sademevee (pinnavee) vooluhulga ühtlustamiseks on 

kavandatud kraavile täiendavalt ühtlustus-ilutiigi otstarbega Karli tiik. Karli tiigi veepeegli pindalaks 

kujuneb hinnanguliselt  ca 2300 m².  

Olemasolev Kobrase tiik tuleb korrastada. Ca 2500 m² pindalaga Kobrase tiik rajati Jaamamõisa ojale 

Pudretivabriku kraavist allavoolu eelmise sajandi üheksakümnendatel. Tiigi ülesanne oli puhastada 

endiselt sõjaväelennuväljalt lähtuvat pinnavett. Edaspidiste uuringutega tuleb kontrollida lennuväljalt 

ja/või garaažide maa-alalt lähtuva sademevee tiigiga puhastamise vajadust ning uuringu tulemustest 

lähtuvalt korrastada tiik puhastustiigina või kujundada see ühtlustus- ja ilutiigiks (vt Foto 1). Kui 

Kobrase tiik on jätkuvalt vajalik separaatortiigina, siis on ilmselt otstarbekas Karli tiigi väljavool suunata 

Kobrase tiigist mööda ja võimalikult suur osa Pudretivabriku kraavi veest suunata läbi Birgiti tiikide. 
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Foto 1. Kobrase tiik 2018 

Tiikide veetasemete reguleerimiseks tuleb rajada väljavooludele regulaatorid. Pudretivabriku kraavi 

vee juhtimiseks Birgiti tiikidesse tuleb ka Pudretivabriku kraavile rajada eraldi regulaator. Vee 

ümbersuunamisega tagatakse Birgiti tiikides suurem veevahetus ning luuakse võimalused väljapoolt 

planeeringualale suunduva vooluhulga ühtlustamiseks ja ümberjaotamiseks. 

Planeeringuala on jaotatud viieks eraldi valgalaks (DP1-D5). Kuna Jaamamõisa oja ja Pudretivabriku 

kraavi valgalad ulatuvad suuresti väljaspoole planeeringuala, siis ei käsitleta arvutustes kogu veekogu 

valgala vaid valgalasid planeeringuala piires; vastasel korral tundub muutus väikesest valgalast 

ebaoluline. Planeeringuala äravoolu arvutamisel on lähtutud EVS 848:2013 esitatud metoodikast. 

Arvutusvihma korduvus – 2 aastat, sest kavandatakse korterelamupiirkonda.  Kavandatud 

sademeveelahenduste mõju kirjeldamiseks on alljärgnevas tabelis esitatud viies erinevas variandis 

planeeritavalt alalt eesvooludesse suunduvad arvutuslikud vooluhulgad. Sademeveelahenduste 

üksikasjad selguvad edasise projekteerimise käigus, kuid siiski võib lahenduste mõju kirjeldamiseks 

teha lihtsustatud arvutusi. Arvutustes on aluseks on tavapäraselt sademeveesüsteemide arvutamisel 

kasutatav standardijärgne arvutusvihm. Kõikides variantides lisandub planeeringuala läbivate 

veejuhtmete vooluhulk ja põhjavee juurdevool. Aurumine vähendab äravoolu.  

Tabel 1. Valgalade arvutus 

Valgala 

tähis 

Valgala 

pindala, 

ha 

Eesvool Variant 

0, Q l/s 

Variant 

1, Q l/s 

Variant 

2, Q l/s 

Variant 

3, Q l/s 

Variant 

4, Q l/s 

DP1 17.0 Oksa kollektor 350 840 12 240 6 

DP2 6.7 Jaamamõisa oja 100 380 5 130 3 
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Valgala 

tähis 

Valgala 

pindala, 

ha 

Eesvool Variant 

0, Q l/s 

Variant 

1, Q l/s 

Variant 

2, Q l/s 

Variant 

3, Q l/s 

Variant 

4, Q l/s 

DP3 9.7 Jaamamõisa oja 200 360 5 110 3 

DP4 5.3 Jaamamõisa oja 110 200 3 70 2 

DP5 1.9 
Jaamamõisa oja 

või Oksa kollektor 
30 30 1 30 1 

 

Variant 0. Planeeritavalt alalt ärajuhitav sademevesi enne planeeringulahendust.  

Lähteolukorras juhitakse arvutusliku valingvihma korral planeeringualalt Jaamamõisa ojja ca 440 l/s ja 

Oksa tn kollektorisse ca 350 l/s.  

Variant 1. Planeeritavalt alalt ärajuhitav sademevee vooluhulk juhul kui kasutatakse traditsioonilist 

sademevee kanalisatsioonisüsteemi (torustik ja restkaevud) ilma vooluhulga ühtlustamiseta tiikides 

(tiikide veepinna muutust ei võimaldata) ja kogu vesi juhitakse otse eesvooludesse. Sellisel juhul jõuab 

planeeringualalt arvutusvihma korral Jaamamõisa ojja ca 1 m3/s ja Oksa tn kollektorisse 0,8 m3/s. 

Variant 2. Planeeritavalt alalt ärajuhitav sademevee vooluhulk juhul kui kasutatakse traditsioonilist 

sademevee kanalisatsioonisüsteemi (torustik ja restkaevud) ja toimub tiikidesse vee akumuleerimine. 

Selleks, et planeeringualale 20 minutiga sadav vihm mahutada tiikidesse, peab Kobrase tiigi pind 

tõusma ca 30 cm, Karli tiigi pind ca 20 cm ja Birgiti tiikide pind ca 15 cm. Kui valingvihma ärajuhtimine 

tiikidest toimuks ööpäeva jooksul, oleks keskmine vooluhulk Jaamamõisa ojja ca 14 l/s ja Oksa tn 

kollektorisse 12 l/s. Kujunevad vooluhulgad oleksid väiksemad kui muutmata olukorras (variant 0) 

valingvihmaga ärajuhitav sademevee vooluhulk planeeringueelses olukorras.  

Variant 3 korral on vaadeldud olukorda kui planeeritava ala hoonete katustelt juhitakse vesi otse 

tiikidesse torustike abil ja tiikides vett ei akumuleerita (tiikide veepinna muutust ei võimaldata). 

Maapinnalt kogutav vihmavesi juhitakse ära looduslähedaste sademeveesüsteemide kaudu. 

looduslähedaste sademeveesüsteemide rakendamisel jõuab katusevesi eesvoolu varem ja maapinnalt 

kogunev sademevesi olulise viivitusega ja ühtlustatult (orienteerivalt kauem kui ööpäeva jooksul). 

Sellisel juhul on suurimad hetkevooluhulgad (ainult katustelt) Jaamamõisa ojja 340 l/s ja Oksa tn 

kollektorisse 240 l/s. Selle arvutuskäigu juures ilmneb looduslähedaste sademeveesüsteemide 

kasutamise tõhusus valingvihma olukorras. 

Variant 4. Planeeritava ala hoonete katustelt juhitakse vesi tiikidesse ja toimub tiikides vee 

akumuleerimine. Maapinnalt kogutav vesi puhverdatakse nn looduslähedaste sademeveesüsteemide 

abil. Kui valingvihma ärajuhtimine tiikidest toimub ühtlustatuna ööpäeva jooksul ja looduslähedastest 

sademeveesüsteemidest  toimub tiikidesse voolamine omakorda  ööpäeva jooksul, siis põhimõtteliselt 

valingvihmast tekkiv äravool jaotub lihtsustatult võttes kahele ööpäevale. Vooluhulk  Jaamamõisa ojja 

kujuneks siis orienteerivalt ca  9 l/s ja Oksa tn kollektorisse 6 l/s.  

Eelnevast tabelist on näha, et tiikide abil on võimalik oluliselt tippvooluhulki ühtlustada ka ilma 

looduslähedasi sademeveesüsteeme rakendamata (vt Variant 2), kui on olemas tiikide rajamiseks 

piisavalt suur maa-ala. Kitsamates oludes saab vett akumuleerida ka kraavidesse. Looduslähedaste 

sademeveelahenduste ühtlustav mõju (viibeaeg) sõltub kasutatavast lahendusest, kasutatud 

materjalidest, süsteemi hooldatusest, aastaajast jne. Antud lahenduse puhul on tiikide ja 

looduslähendaste sademeveesüsteemide mõju äravoolu ühtlustamisele samaväärsed. Eelduslikult on 



1769DP3 Jaamamõisa linnaosa keskkonnasäästliku planeerimislahenduse ja selle alusel sademevee säästliku käitlemise üldiste põhimõtete 
väljatöötamine Tartu linnale  

 

12 AB Artes Terrae OÜ 
Eesti Veeprojekt OÜ 

looduslähedaste sademeveesüsteemide kasutamisega võimalik hoida tiikide vesi puhtamana. Tiikide 

abil on võimalik puhverdada ka planeeritavale alale jõudvat vett. Birgiti ja Karli tiike ning 

rekonstrueeritavat Kobrase tiiki on võimalik täieliku tühjendamise korral kasutada kui sademevee 

akumuleerimise mahuteid. Mõju nö looduslikult valgalalt lähtuva vee akumuleerimiseks saadakse kui 

Pudretivabriku kraavi vesi suunatakse suures osas Oksa tn kollektori valgalasse. Tiike kogu mahus 

akumuleerimismahutitena kasutades kaotavad need oluliselt esteetilisuses. 

Suvel võib aurumine ületada nii põhjavee juurdevoolu kui juurdevoolu valgalalt ning tiigi veepind võib 

alaneda allapoole normaaltaset. Niisugusel juhul võib olla otstarbekas valingvihmaga tiiki juhitud vett 

kasutada tiigi normaalse veepinna kõrguse taastamiseks ja vett tiigist  eesvoolu üldse mitte juhtida. 

Edaspidi on Birgiti I tiigi ja Oksa tn kollektori neelukaevu vahelisele alale võimalik rajada täiendav tiik 

või kujundada see vooluhulga ühtlustamiseks viibealaks. 

Järgnevalt tuleb kogu käsitletud alale koostada  kogu maa-ala hõlmav terviklik vertikaalplaneering. 

Vertikaalplaneerimisega peab olema tagatud kontrollitult sademevee ärajuhtimine kavandatud 

sademeveesüsteemidesse (sh torustikesse) ning nendest eesvooludesse. Tuleb arvestada, et 

looduslähedaste sademeveesüsteemide mõju on kevadise sulavee akumuleerimisel tagasihoidlikum 

kui suvel. Olenevalt kasutatavast looduslähedase  sademeveelahenduste eripärast vajavad need 

hooldamist, et säiliks toimimisvõime ja mõnel juhul ka esteetilisus.  

Planeeritava maa-ala vertikaalplaneerimise ja sademeveesüsteemide projekteerimise käigus 

täpsustub planeeritava ala sademeveesüsteemide valgalade jaotus. Vastavalt koostatavale 

projektlahendusele tuleb arvutada kujunevad vooluhulgad eesvooludesse. Tiikide veetasemete 

määramisel tuleb projekteerimise käigus arvutada tiikidesse suubuvate kraavide paisutuse ulatus 

(paisjoone arvutused). Paisjoone arvutused peavad põhinema geodeetilisel mõõdistusel. Tiikides peab 

olema tagatud läbivool ja piisav sügavus (soovitavalt vähemalt 2,5 m). Tiikide (sh regulaatorite) 

tehniline lahendus peab võimaldama taotletavat kasutusrežiimi, tagama  hooldatavuse ning ohutuse.  

2.3.5. Kokkuvõte 

Jaamamõisa oja valgalal moodustuvad tippvooluhulgad on suured. Vooluhulkasid on võimalik 

ühtlustada edukalt veekogude rajamisega (st valgala järvesuse suurendamisega) või looduslähedasi 

sademeveesüsteeme rakendades. Eelmise sajandi kuuekümnendatel oli Jaamamõisa ojal suur tiik 

(Jaamamõisa 10 kohal), mis likvideeriti garaažide rajamise käigus. Tiik ilmselgelt ühtlustas Jaamamõisa 

oja vooluhulki. Teadaolevalt oli hiljem Paju tänaval suurem veeuputus, kus mitmed Paju tänava hooned 

oluliselt kannatasid. Uputuse tekkimisel võis olla oma osa ka Paju tn kollektori sissevoolu 

ummistumine. 
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Foto 2. Jaama-Paju-Puiestee-Jaamamõisa tänavate ristmik 

(http://jalutuskaikajas.blogspot.com.ee/2013/11/vesine-tartu.html ) 

Planeeringualale (pais)tiikide ja ka looduslähedaste  sademeveesüsteemide rajamisega on võimalik 

Jaamamõisa oja ja Oksa kollektori suurveeaegsett vooluhulka  vähendada ja (ümber)jaotada. Samas 

tuleb silmas pidada, et rajatavad sademeveesüsteemid vajavad korrapärast hooldamist. 

Järgmistes planeerimis-projekteerimistööde etappides tuleks kaaluda kõigi planeeritava ala tiikide 

veetasemete kaugjälgimist ja juhtimist, et oleks võimalik kriitilises olukorras vett „nutikalt“ koguda ja 

saada andmeid vooluhulkade kohta. Jälgimise käigus tuleks kogutud info salvestada ja 

süstematiseerida, et edaspidi oleks võimalik teha ekspluatatsiooni seisukohalt vajalikke otsuseid ja 

hinnata järgmiste projektide tarbeks teostatud tehniliste lahenduste tulemuslikkust praktikas. 

2.4. Planeerimislahendus 

2.4.1. Eskiislahendused 

Maa-ala kohta koostati kaks eskiislahendust, eskiislahenduste koostamise eelduseks olid varasemad 

Tartu Linnavalitsuse poolt alale tellitud tööd, sh arvestati varasemalt kujundatud tänavate võrgustikku. 

Eskiislahendused on esitatud eraldi joonistena, allpool tekstis on väljavõtteid eskiislahendustest. 

Tulenevalt KRV töövahendist määrati eskiislahenduste koostamisel ka erinevate 

maastikuarhitektuursete elementide arvväärtused (tk v pindala) krundil, peamised kasutatud 

elemendid olid: säiliv puu; säiliv põõsas; istutatav suur puu; istutatav väike puu; istutatav väike 

tänavapuu; istutatav põõsaste ala või hekk; rajatav muru; rajatav aas; rajatav ekstensiivne haljaskatus; 

säilitatav looduslik taimkate; aianduse maa-ala. Lisaks maastikuarhitektuurielementidele määrati ka 
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sademevee käitlemiseks järgmised elemendid: rajatav osaliselt vett läbilaskev parkla katend; 

olemasolev või rajatav tiik või kraav; rajatav viibenõva; rajatav drenaaž sademevee restkaevudega. 

Eelnevast lähtuvalt on kogu alal kolme eri ristlõikega tänavad, igal tänaval on vähemalt kolme meetri 

laiune murukattega viibenõva, millesse saab tänava sademevesi koguneda ja maapinda imbuda ning 

vähemalt kolme meetri laiune puudega haljasriba. Lisaks on kõigil tänavatel vähemalt 3,5 meetri laiune 

jalgratta- ja jalgtee, väiksematel kvartalisisestel tänavatel ühel pool, magistraaltänaval mõlemal pool 

tänavat. Kvartalisiseselt on ka ainult kergliiklusele mõeldud tänavad. 

Tiikide puhul on lähtutud ptk 2.3. esitatust. Lisaks puhverdamisvajadusele on soovitud tagada ka ilu, 

mis tõstab ühtlasi ka kinnisvara väärtust ning praktilise poole pealt on loodud võimalus sademevee 

kasutamiseks aianduse maal ala põhjaosas. 

2.4.2. I eskiislahendus 

I eskiislahenduse koostamisel oli eesmärgiks näidata võimalikult erinevaid lahendusi mõjutatavate 

kriteeriumite ja planeerimislahenduste osas, võimalusel toodi sarnase suurusega maa-aladel välja 

erineva põhimõtte alusel tehtud planeerimislahendusi, et oleks näha KRV indeksi, täisehitusprotsendi 

ja korterite brutopinna muutus. KRV töövahendi 17.09.21 versiooni alusel arvutati iga krundi kohta 

roheväärtus ja kogu ala roheväärtus. 

Nimetatud muutuvad ja mittemuutuvad kriteeriumid: 

 krundi täisehitusprotsent –22…46 %; 

 korteri brutopinna suurus – 74…200 m²; ridaelamutel 242…308 m²; 

 hoonete korruselisus – läänepoolses osas korterelamutel kolm korrust; idapoolses osas 

korterelamutel kaks korrust; ridaelamu ning äri- ja teenindusmaa kruntidel kaks korrust; 

olemasoleval korterelamul viis korrust; 

 iga korteri kohta tagada 1,4 parkimiskohta; 

 parkimislahendused: 

o krundi siseselt maa peal; 

o krundi siseselt maa all; 

o krundi väliselt tänava maa-alal. 

Terviklahendus on esitatud eraldi joonisena ja tabelifailidena, allpool on väljavõtted eskiislahendusest. 
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Skeem 2. Väljavõte esimesest eskiislahendusest. Leppemärkide tähendus suurel joonisel. 

Skeemil 2 on krundid 2 ja 4 võrreldava suurusega 1845±25 m² ja korterite brutopindala on 75±1 m². 

Esimesel neist on maa-alune parkimine, täisehitusprotsent 30% ja KRV 0,8, teisel on maapealne 

parkimine, täisehitusprotsent 22% ja KRV 0,85. Maa-alune parkimine võimaldab teha 8% (1,36 korda) 

suurema hoonestuse. Krundil 4 tõstab KRV väärtust parkla katendi tegemine osaliselt vett läbi laskva 

kihina. 

Skeemil 2 on krundid 3 ja 5 võrreldava KRV-ga 0,63±0,03. Samas on esimesel maa-alune parkimine ja 

teisel maapealne parkimine, sellest lähtuvalt on täisehituse protsent esimesel 45%, teisel 27%. 
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Skeem 3. Väljavõte esimesest eskiislahendusest. KRV muutus kruntidel 21…23. 

Skeemil 3 on krundid 21…23 sama suuruse, ehitusaluse pindala, korterite, parkimiskohtade ning 

haljastusüksuste arvuga. Parkla katendi vee läbilaskvuse lisamisega tõuseb KRV 0,21 ühikut, 

täiendavalt vihmaaia (vt kirjeldust KRV töövahendist) ja viibetiigi lisamisega tõuseb KRV täiendavalt 

0,09 ühikut. 
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Skeem 4. Väljavõte esimesest eskiislahendusest. KRV muutus kruntidel 27…28. 

Skeemil 4 on krundid 27 ja 28 sama suuruse, ehitusaluse pindala, korterite, parkimiskohtade ning 

haljastusüksuste arvuga. Sademevee viibekraavi, veepeegli ja loodusliku roheala lisamisega tõuseb 

KRV 0,17 ühikut. 

 

Skeem 5. Väljavõte esimesest eskiislahendusest. KRV muutus kruntidel 30…32. 
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Skeemil 5 on krundid võrreldava suurusega (1686…1700) ja ehitusalune pindala ning parkimisala 

võrdsed. Viibekraavi lisamisega tõuseb KRV väärtus 0,1 ühikut, parkla katendi vett läbilaskvaks 

tegemine täiendavalt 0,12 ühikut. 

Esimese eskiislahenduse kogu ala (kogu joonisel esitatud värviline ala) roheväärtuseks on 1,13. 

2.4.3. II eskiislahendus 

II eskiislahenduse koostamisel oli eesmärgiks teha realistlik lahendus arvestades Tartus välja 

kujunenud koormusindeksit, korteri brutopinda ja korruselisust. Parkimine lahendati kõikjal 

krundisiseselt, tänaval võib vaid külaliste parkimist korraldada. Tänavatele ja kõigile kruntidele 

kavandati sademevee viibenõvasid ja osadele kruntidele parkimiseks vett läbilaskvaid teekatendeid. 

KRV töövahendi 17.12.29 versiooni alusel arvutati iga krundi kohta roheväärtus ja kogu ala 

roheväärtus. 

Nimetatud muutuvad ja mittemuutuvad kriteeriumid (erandiks on krundil 36 olev hoone): 

 krundi täisehitusprotsent – 20…28%; 

 korteri brutopinna suurus – 73…80 m², ridaelamuboksidel 180 m²; 

 koormusindeks – alates 85 m²-st kui parkimine on (osaliselt) hoone all ja alates 100 m²-st kui 

parkimine on väljaspool hooneid; 

 hoonete korruselisus – kaks kuni neli korrust; 

 iga korteri kohta tagada 1,4 parkimiskohta krundil; 

 elamukruntide roheväärtus vahemikus 0,7…0,8 (korterelamutel va ridaelamud vahemikus 

0,7…0,8), äri- ja teenindusmaa kruntidel üle 0,5.  

Terviklahendus on esitatud eraldi joonisena ja tabelifailidena, allpool on väljavõtted eskiislahendusest. 
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Skeem 6. Väljavõte teisest eskiislahendusest. Sama KRV tase on kruntidel 21…23 tagatud erinevaid vahendeid 

kasutades. 

Tabel 2. KRV väärtus kruntidel 21...23 lähtuvalt erinevate elementide väärtustest. 

Pos nr 21 22 23 

Krunt, m² 4428 4428 4428 

Ehitisealune pind, m² 1040 1040 1040 

Krundi täisehitus, % 23 23 23 

Koormusindeks 85 85 85 

Korruste arv 4 4 4 

Korterite arv 52 52 52 

Korteri brutopind, m² 80 80 80 

Krundi roheväärtus 0,8 0,8 0,8 

Säilivad puud, tk 3 0 0 

Rajatav aas, m² 0 217 0 

Ekstensiivne haljaskatus, m² 0 0 421 

Istutatavad suured puud, tk 6 5 1 
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Istutatavad väiksed puud, tk 7 8 8 

Skeemil 6 esitatud lahenduses on kruntidel 21…23 samad kriteeriumid ja sama KRV-tase, muutunud 

on elementide väärtused vastavalt tabelile 2.  

 

Skeem 7. Väljavõte teisest eskiislahendusest. KRV tase muutub lähtuvalt parkla katendist. 

Skeemil 7 esitatud krundid 27 ja 28 on samade kriteeriumitega, va kaks erinevust istutatavate puude 

arvus ning parkla katendis. Krundil 27 on parklate sõiduosa katendi osaliselt vett läbilaskva katendi osa 

väiksem, kui krundil 28. Krundil 27 on jällegi istutatavate puude arv suurem kui krundil 28 – suured 

puud vastavalt 5 ja 1 tk ning väiksed puud 4 ja 3 tk. KRV tase on saavutatud kruntidel ligikaudu sama 

erinedes 0,05 ühiku võrra: krundil 27 on KRV-väärtus 0,75; krundil 28 on KRV-väärtus 0,8. 



Jaamamõisa linnaosa keskkonnasäästliku planeerimislahenduse ja selle alusel sademevee säästliku käitlemise 
üldiste põhimõtete väljatöötamine Tartu linnale 

1769DP3 

 

AB Artes Terrae OÜ  
Eesti Veeprojekt OÜ    

21 

 

 

Skeem 8. Väljavõte teisest eskiislahendusest. KRV tase muutub lähtuvalt parkla katendist. 

Tabel 3. KRV väärtus kruntidel 30...32 lähtuvalt erinevate elementide väärtustest. 

Pos nr 30 31 32 

Krunt, m² 4028 4229 4250 

Ehitisealune pind, m² 1611 1692 1700 

Krundi täisehitus, % 40 40 40 

Koormusindeks - - - 

Korruste arv 2 2 2 

Korterite arv - - - 

Korteri brutopind, m² - - - 

Krundi roheväärtus 0,57 0,63 0,5 

Osaliselt vett läbilaskev parkla katend, m² 637 650 0 

Istutatavad väiksed puud, tk 7 7 22 

Istutatavad suured puud, tk 4 2 0 

Sademevee viibenõva, m² 218 423 270 

 

Teise eskiislahenduse kogu ala (kogu joonisel esitatud värviline ala) roheväärtuseks on 1,16. 

Teisele eskiislahenduse joonisele on lisatud ka sademevee integreeritud lahenduse elemendid. 
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2.5. Pargiala eskiislahendus 

Kesksele pargialale koostati projektlahendus lähtuvalt KRV töövahendis toodud põhimõtetest ja 

töövahenditest. Kõikide tiikide veepeegel on regulaatori abil reguleeritav. Tiikidesse juhitakse vett nii 

maa-aluse toru kui pinnapealse veejuhtme abil. Tiikide kõikuv veepind loob eeldused ka tiigitaimestiku 

kasutamiseks. Lisaks veetaimestikule on kasutatud mitmekülgset haljastust ka pargialadel – looduslik 

taimkate, niidutaimestik, muru, puud, põõsad. Meeldivamaks olemiseks on kavandatud seljatoeta 

pingid istumiseks, igas pingipesas ka prügikast. Maa-alad on trenažööride ja mänguvahendite jaoks, 

pargiosadesse sisenemise kohtadesse on projekteeritud jalgrattahoidjad. Pargi eskiislahendus on 

joonisel neli. 

3. Krundi roheväärtuse määramine Tartu linnas 

3.1. Olemasolevatel aladel KRV arvutusvahendi kasutamine väljaspool 

kesklinna 

Võrdlemaks KRV töövahendit juba välja ehitatud keskkonnas võeti aluseks kaks korterelamute 

näidisala: Ida ja Ladva tänava piirkond ning Veeriku-Tulbi kvartal. Mõlemal alal märgiti ortofoto alusel 

peale arvutusvahendis kasutatavad elemendid ning nende alusel määrati KRV ala põhiselt. Ida ja Ladva 

tänava piirkond on selline, kus väliruumi pole panustatud rohkem, kui on täidetud linna poolt 

kehtestatud miinimumnõuded. Veeriku-Tulbi kvartalis on arhitekti ja maastikuarhitekti koostöös 

projekteeritud tavapärasest erinev lahendus, mis on hoonetevahelise maastiku reljeefilt huvitavamaks 

muutnud, puude-põõsaste-aiamaa ala on ka seal kesine. 

  

 

Skeem 9. KRV arvutusvahendiga Ida ja Ladva tänavate piirkonna arvutus. 
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Skeem 10. KRV arvutusvahendiga Veeriku-Tulbi kvartali arvutus. 

Skeemidel 9 ja 10 on esitatud näidisalade olemasolev KRV väärtuse arvutus (väärtused 0,52 ja 0,65) ja 

KRV arvutus, kui asendada praegused asfaltparklad vett osaliselt läbi laskva katendiga. KRV väärtuse 

tõus on vastavalt 0,28 ja 0,23 ühikut. Eelnevast saab järeldada, et puhtalt parkla katendi muutusega 

on varasemalt standardikohaselt projekteeritud parkimisaladega kruntide KRV väärtuse tõus ligikaudu 

0,25…0,30 ühikut. Arvestades varasemat haljastuse osakaalu nõuet Tartu linna planeeringutes on 

tagatud KRV väärtus vähemalt 0,5 ühiku ulatuses. 

Veeriku-Tulbi kvartal on heaks näiteks sellest, kuidas praegune töövahend ei arvesta ala keskel olevat 

küngast, kui atraktiivset maastikuvormi, mis võiks anda esteetilistel kaalutlustel lisapunkte. Kui Soome 

näite puhul oli tabelis sees ka säilitatav looduslik kivipaljand, mis andis 2,3 punkti ruutmeetrile, siis ka 

küngas/mägi (sõltumata ka tehislik või looduslik) võiks anda rohkem punkte kui tavaline muru. 

3.2. Olemasoleval alal KRV arvutusvahendi kasutamine kesklinnas 

Võrdlemaks KRV töövahendit juba välja ehitatud keskkonnas võeti aluseks Raekoja platsi ja Poe tänava 

vaheline kvartal. Alal märgiti ortofoto alusel peale arvutusvahendis kasutatavad elemendid ning nende 

alusel määrati KRV ala põhiselt. 

 

Skeem 11. KRV arvutusvahendiga Poe tn kvartali arvutus. Vasakul olemasolev olukord, paremal on olemasolev 

katend asendatud poolläbilaksva katendiga. 
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Skeemil 11 on esitatud Raekoja platsi ja Poe tänava vaheline kvartal. Kvartalit iseloomustavad andmed 

on tabelis 4. 

Tabel 4. KRV väärtuse muutus Raekoja platsi ja Poe tänava vahelises kvartalis lähtuvalt lisatavatest elementidest 

Pos nr Olemas-

olev 

Katendi 

muutus 

7 puu 

lisamine 

10 puu 

lisamine 

10 puu ja 

aiamaa 

lisamine 

Krunt, m² 7095 7095 7095 7095 7095 

Ehitisealune pind, m² 4369 4369 4369 4369 4369 

Krundi täisehitus, % 62 62 62 62 62 

Krundi roheväärtus 0,11 0,47 0,54 0,57 0,62 

Vett mitteläbilaskev parkla katend, m² 2460 0 0 0 0 

Osaliselt vett läbilaskev parkla katend, m² 0 2460 2460 2460 2060 

Istutatavad suured puud, tk 0 0 7 10 10 

Aiandusmaa, m² 0 0 0 0 400 

 

Kui võtta aluseks parempoolne variant ja sellele lisada 7 uut suurt puud (7 hoone põhimahtu, igale üks 

puu) tõuseb KRV 0,54-ks.  

Kui võtta aluseks parempoolne variant ja sellele lisada 10 uut suurt puud tõuseb KRV 0,57-ks. 

Kui võtta aluseks parempoolne variant ja sellele lisada 10 uut suurt puud ja näha ette 400 m² 

aiandusmaad (selle läbi väheneb parkla ala) kogu alale tõuseb KRV 0,62-ks. 

Lisaks prooviti arvutusvahendit ka Küütri 5 detailplaneeringuala Küütri tn 5 krundi kohta. Lähtuti 

detailplaneeringus esitatud krundi pindalast ja suurimast lubatud ehitusõigusest ning püüti olukorras, 

kus 80% krundi pinnast on lubatud täis ehitada esitada võimalik, kasutada tabelis toodud haljastusega 

seonduvaid vahendeid. Erinevate võimalike meetmete mõju on esitatud tabelis 5.  

Tabel 5. KRV väärtuse muutus Küütri tn 5 krundil lähtuvalt lisatavatest elementidest 

Pos nr Planee-

ritud 

Täielik 

muru-

katus 

Osaline 

muru-

katus 

Aasa-

taimede 

lisamine 

Põõsastiku 

lisamine 

Ehitusala 

vähendamine 

ja aasa 

lisamine 

Krunt, m² 1036 1036 1036 1036 1036 1036 

Ehitisealune pind, m² 828 828 828 828 828 736 

Krundi täisehitus, % 80 80 80 80 80 71 

Krundi roheväärtus 0 1,11 0,5 0,28 0,21 0,56 

Ekstensiivne 

murukatus, m² 

0 828 360 0 0 0 

Põõsastik, m² 0 0 0 0 150 0 

Aas, m² 0 0 0 150 0 300 

 

Kui hoone katus teha täies ulatuses ekstensiivse (kõige õhem) murukatusena tõuseb roheväärtus üle 

1,1, kui katus teha poole 43% ulatuses murukatusena on KRV 0,5. Kui vähendada ehitusalust pinda 

71%-ni ja kogu hoonest vaba olev ala teha aasataimedega on KRV 0,56. Eeltoodud näidetest lähtuvalt 

saab väita, et vahend võimaldab ka tihedas linnakeskkonnas tagada kõrge KRV väärtuse. 
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3.3. Maailmapraktika 

Allpool on esitatud fotonäited maailmast, kus KRV-ga seonduvad elemendis on väliruumis kasutuses. 

Tegu pole millegi ainulaadse ega uuega, näited on nii lähinaabritelt kui maailma ärikeskustest. Pigem 

tuleneb näidetest kellegi, on see siis linnaarhitekt või kohalikku kogukonda esindav mtü või 

väljakujunenud praktika, soov teha kvaliteetsemat keskkonda. Esteetiliselt kvaliteetsema ruumi 

loomisel lahendatakse praktilise ülesandena ka säästlikum sademeveekäitlus. Tähele tuleb panna, et 

sademeveel peab olema äravool, säästlik sademeveekäitlus ei tähenda äravooluvaba 

sademeveesüsteemi – vesi peab saama kuhugi minna ka ajal, kui maa on külmunud. Säästlik 

sademeveekäitlus, vaheldusrikkam taimestik – see maksab rohkem kui lihtne igav muruväljak ja kogu 

vesi otse torudesse lasta. Ühel päeval aga vee-ettevõte/kohalik omavalitsus ei luba kogu vett otse 

torusse lasta ning ka kinnisvara ostjate teadlikkus ja esteetilised nõudmised kasvavad. Bioloogid 

räägivad eri liikide massilisest välja suremisest ja monokultuuride ohust juba kümneid aastaid – ka 

meie kinnisvaraarenduses on vaja hakata astuma samme keskkonna mitmekesistamise suunas. 

Eelkõige peab olema suunanäitajaks linnavalitsus ise on objektidega, kus rakendataks käsitletavat 

metoodikat. Heade näidete alusel on põhjust seda nõuda ka teistelt arendajatel; ise reegleid mitte 

järgides on ebaeetiline sarnaseid lahendusi teistelt nõuda. 

 

 

Foto 3. Põõsarinne tänavaruumis Göteburgis 
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Foto 4. Põõsarinne teedevahelisel ja -äärsel alal Göteburgis 

 

Foto 5. Niidutaimestik teedevahelisel alal Göteburgis 
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Foto 6. Kvartalisisene hoonetevaheline väliruum Göteburgis – puud, põõsad, muru 

 

Foto 7. Kvartalisisene hoonetevaheline väliruum Göteburgis  – eri suurusega puud, põõsad, muru, aianduse ala, 

parkimine puudub 
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Foto 8. Kvartalisisene hoonetevaheline väliruum Göteburgis – puud, põõsad, muru, aianduse ala, parkimine 

puudub 

 

Foto 9. Kvartalisisene hoonetevaheline väliruum Kopenhaagenis – puud, põõsad, muru 



Jaamamõisa linnaosa keskkonnasäästliku planeerimislahenduse ja selle alusel sademevee säästliku käitlemise 
üldiste põhimõtete väljatöötamine Tartu linnale 

1769DP3 

 

AB Artes Terrae OÜ  
Eesti Veeprojekt OÜ    

29 

 

 

Foto 10. Kvartalisisene hoonetevaheline väliruum Malmös – puud, põõsad, muru, ekstensiivsed murukatused, 

püsironitaimed, vett läbi laskvad katendid, avatud veekogu 

 

Foto 11. Kvartalisisene hoonetevaheline väliruum Malmös – puud, põõsad, muru, ekstensiivsed murukatused, 

püsironitaimed, avatud veekogu 
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Foto 12. Kvartalisisene hoonetevaheline väliruum Malmös – põõsad, ekstensiivsed murukatused 

 

Foto 13. Kvartalisisene hoonetevaheline väliruum Malmös – puud, põõsad, muru, vett läbi laskvad katendid (osal 

alal ka vett mitteläbilaskvad) 
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Foto 14. Kõrvaltänav Stockholmis – puud, põõsad, heintaimed, vett läbi laskvad katendid, väikevormid. Tänava 

olemus on haljastusega oluliselt muudetud. 

 

Foto 15. Kvartalisisene kergliiklusruum Stockholmis – puud, põõsad, heintaimed 
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Foto 16. Kvartalisisene kergliiklusruum Stockholmis –põõsad, heintaimed 

 

Foto 17. Tänavaruum Stockholmis – põõsad, heintaimed 
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Foto 18. Säästliku sademeveelahendusega parkla Riias. Kalletega juhitakse vesi haljasalale, haljasalal on 

killustikfilter, rohttaimestik, puud, põõsad, veekogumislohud, lohke ühendav torustik. 

 

Foto 19. Säästliku sademeveelahendusega parkla Riias. Kalletega juhitakse vesi haljasalale, kus on säilitatud 

olemasolevad puud. Taamal eelmisel pildil nähtu. 
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Foto 20. Roheala Tartus, mida saaks kasutada ka sademevett puhverdava alana, kui poleks kõrget äärekivi ees. 

Võrdle eelmise pildiga - mis on valesti? 

 

Foto 21. Veekogumisnõva Soomes 
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Foto 22. Vett läbi laskva katendiga jalgtee Soomes , vett juhtiv ja immutav nõva, erineva suurusega puud ja 

põõsad 

 

Foto 23. Kõnnitee ja sõidutee vaheline haljasriba Soomes, kalletega on juhitud vesi jalgteelt haljasribale, lisaks 

juhitakse kindla vahemaa tagant ka sõiduteelt vesi haljasribale 
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Foto 24. Kõnnitee ja sõidutee vaheline haljasriba Soomes, millel on näha ka ülevoolukaev, kalletega on juhitud 

vesi jalgteelt haljasribale 

 

Foto 25. Kõnnitee ja sõidutee vaheline haljasriba Soomes, kalletega on juhitud vesi jalgteelt haljasribale 
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Foto 26. Hoonetevahelise rohelise koridori ala Soomes, millele on kujundatud laiem madalam ala, kus saab 

suurvesi olla 

 

Foto 27. Krundi ala ja katusemaastik Berliinis, näha on erinevaid puu- ja põõsaliike ning kvartalite kaupa 

haljaskatuseid 
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Foto 28. Katusemaastik ja tänava roheala Berliinis, näha on erinevaid puu-, põõsa- ja taimeliike hing kvartalite 

kaupa haljaskatuseid 

 

Foto 29. Parkla Hamburgis, näha on osaliselt vett läbi laskva katendiga parkla, millelt on sademevesi suunatud 

piirnevale haljasalale, millel on pigem niidu- kui murukooslus 
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Foto 30. Highline New Yorkis, endisele linnaraudteele on tehtud rohekoridor 

 

Foto 31. Katuse roheala New Yorkis, tõsi tegu on pigem madalamaväärusega katusehaljastusega 
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Foto 32. Kvartalisisene hoonetevaheline ruum Helsinkis, lastemänguväljak, puhkekoht, vett läbilaskev katend, 

puud, põõsad ja ei ühtegi autot 

 

Foto 33. Parkla Helsinkis, parkla katend osaliselt vett läbilaskev, vesi juhitakse kalletega haljasalale 
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Foto 34. Rohelised katused Viinis 

 

Foto 35. Rohelised katused Viinis 
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Foto 36. Nõva suurema vee ajutiseks kogunemiseks kvartalisisesel alal Soomes, näha erinevad põõsad, puud, 

aianduse maalapid 

 

Foto 37. Nõva suurema vee ajutiseks kogunemiseks majadevahelisel alal Soomes 

3.4. Krundi roheväärtuse määramise metoodika Tartu linnas 

KRV tööriist näeb ette järgmised roheväärtuse taotlustasemed: 
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Maakasutus KRV taotlustase 

Elamumaa 0,9 

Teenuste ja büroohoonete maa 0,8 

Muu ärimaa (va teenuste ja büroohoonete maa) 0,7 

Tööstusmaa ja logistikaalad 0,5 

 

Töövahendis puudub eristamine erinevate elamualade kaupa või täiendavate otstarvete kaupa. 

Lähtuvalt eelnevatest alampeatükkidest ja tellija poolt esitatud töö ülesandest on meiepoolne 

ettepanek KRV kehtestamiseks järgnev [NB! Kuna me oleme omavahel rääkinud ainult 

korterelamumaa puhul taotlustasemest 0,8, siis esitan ühe tulba, kus on meie seisukoht ja peale 

Indreku tagasitulekut saame otsustada teise tulba. Mina soovin kuhugi kohta töösse jätta ka meie 

seisukoha]: 

Maakasutus KRV taotlustase 

konsultandilt 

KRV taotlustase 

kokku lepitud 

Väikeelamumaa  0,9  

Korterelamumaa 0,9 0,8 

Ühiskondlike hoonete maa-ala  0,8  

Teenuste ja büroohoonete maa 0,8  

Kaubandus- teenindusasutuste maa-ala  0,7  

Tootmishoonete ja väikeettevõtluse maa-ala 0,5  

 

Kuigi väljakujunenud praktika kohaselt tundub esmapilgul KRV tööriistakohaste taotlustasemetega 

rakendamine liiga karm, siis eespool toodud näited lükkavad selle ümber. Skeemidel 9 ja 10 esitatud 

näidete puhul muudab parkla katendi muutus (sellega kaasneb lisaks pealiskihile ka aluskihi 

ümberehitus koos torustiku ehitamisega) olemasoleva lahendi taotlustaseme. Skeemil 11 ja Küütri tn 

5 esitatud näidete puhul on vajalik radikaalsemad muutused, seda kas parkimise ümberkorraldamises, 

katuse (osalises) haljastamises või hoonestusala vähendamises. Kui nüüd aga liikuda pildinäidete 

juurde, siis kõik kirjeldatu on maailmas olemas – otsustajate ülesanne on määrata, missuguses 

asukohas me soovime väärtusskaalal olla. Kas eelistuseks on füüsilist liikumist soosiv väliruum või 

võimalus, et kodule lähimas kohas hoitakse autot, millega siis sõidetakse kaugemale loodusesse. 

Konsultandid ei eristaks korter- ja väikeelamuid – esitatud näidete puhul on uutel korterelamumaadel 

suhteliselt hõlpsasti taotlustase saavutatav. Väikeelamumaadel on taotlustase veel hõlpsamalt 

saavutatav, kuna puudub korterelamuga võrreldav parkimissurve. 

Ühiskondlike hoonete ja teenuste ning büroohoonete maa peaks olema samuti samas suurusjärgus – 

mõlema sisuks on teenuste osutamine klientidele, keskkond ei peaks muutuma teenuse iseloomust 

lähtuvalt. Arutleda võiks ka, kas muud äriotstarbelised ettevõtte peaksid erinema teenuste ja 

büroohoonete maast – konsultant ei hakka esitama KRV töövahendi välja töötajate arvamusest 

erinevat seisukohta. 

Tootmishoonete ja väikeettevõtluse maa näited on esitatud skeemil 8 – 0,5-ne KRV tase on saavutatud 

suhteliselt lihtsalt, seda ka ilma parkla vett läbi laskvat katendit tegemata. 
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Lähteülesandes toodi välja arutleda kesklinna kui erandi üle. Konsultandid toovad erandi vajaduse välja 

pigem olemasolevate alade ümberehitamise osas. Reegel peaks olema selline, et kui tegeletakse 

hoonete remondist või parkla rekonstrueerimisest tuleneva ehitusloa või -teatise taotlemisega, siis ei 

rakendata taotlustasemeid 100%-liselt vaid vahemikus 0,5 … 0,8. Kui aga toimub hoone suurendamine 

või parklate ehitamine rohkem kui 20% või korterite juurde tegemine, siis rakendatakse ka KRV-d 

samaväärselt uute ehitistega. 

Kesklinna ehitamisel on uute hoonete ehitamisel võimalik tagada KRV nõudeid ning vanade 

rekonstrueerimisel saab kasutada leevendavaid põhimõtteid, seetõttu ei ole vajalik eraldi kesklinna 

piirkonna tekitamine. 

4. Kokkuvõte 
Tartu linnas on kasutusel koormusindeks, mis sätestab korterelamute puhul vajaliku krundi pinna 

korteri kohta. Lisaks on kasutusel põhimõte, et kui krundi pindalast lahutada hoonealune pind, siis 

vähemalt pool üleolevast alast peab olema haljastuseks, kergliikluseks ja puhkeotstarbeks. Lisaks on 

põhimõte, et parklad tuleb kõrghaljastusega liigendada kuni 20-kohalisteks üksusteks ja korterelamute 

alal peab olema ka mänguväljak. Esitatud põhimõtete järgimine tagab üldjuhul KRV-väärtuse 0,5. 

Korterelamute uusarenduste korral on taotlustase 0,8 töö autorite hinnangul suhteliselt kergesti 

saavutatav. Erinevalt põhjamaadest pole meil (Eestis, Tartus) aastakümneid hoonetevahelise ala 

haljastuse liigendamisega kuigi palju tegeletud, toodud põhjuseks nii rajamis- kui hoolduskulu. Ilmselt 

on põhjuseks ka suurtes korterelamutes olev peremehetunde puudumine, mis on seadnud olulisemaks 

parkimisvajaduse ja oma korteri siseosa korrasoleku. Seega kui seada taotlustase 0,8 (töö autorid 

soovitavad kinni pidada metoodika autorite poolt pakutud 0,9), siis lisaks parkla sademevee 

käitlemisele tõuseb ka hoonetevahelise väliruumi kvaliteet. Samas tuleb kinni pidada põhimõttest, et 

sõidukite ala pind ei muutuks suuremaks inimeste puhkeväärtusliku ala pinnast. 

Eespool toodu käis eelkõige kesklinnavälise ala kohta. Kesklinna tiheda hoonestuse korral võib algselt 

jääda arvamus, et suure täisehitussoovi tõttu ei ole seal võimalik tagada kõrget KRV-väärtust. Kesklinna 

tihedates oludes saab olla üheks leevendavaks meetmeks haljaskatus, mis oma suure KRV väärtusega 

võimaldab ka osalise kattega saavutada kõrge KRV-väärtuse. Arendajate poolt tuuakse haljaskatuse 

vastu argumendid nagu maksumus, töökindluse puudumine jms; samas kui selle arvelt saadaks kaks 

korda suurem täisehitusprotsent, siis peaks nimetatu kompenseerima lisakulu. Haljaskatus pole ainus 

vahend – võib kasutada ka erinevaid haljastuse lahendusi.  

Kui KRV kasutusse võtmise üheks põhjenduseks peaks olema, et mida rohkem roheväärtust tõstvaid 

elemente, seda suurem on võimalik täisehituse maht, siis praegu toimiv koormusindeks seab sellele 

piirid. Koormusindeksit säilitades jääb paika korterite arv ja teatud olukorras puudub motivatsioon 

parema keskkonna loomiseks.  

Tartu puhul on enamus maa-alasid sellised, kus vesi ei imbu mõistliku aja jooksul pinnasesse. Lisaks 

esineb meil aega, kus maa on külmunud, kuid on kas suured sademeveekogused või lume sulamine ja 

veel ei ole samuti võimalik imbuda. Sellest lähtuvalt peavad olema kõikjal ka äravooluvõimalused. Vett 

läbilaskva parkla katendi all peab olema õige konstruktsioonimaterjal läbi mille jõuab vesi drenaaži, 

millest see omakorda juhitakse äravoolu. 

Nii suures mahus ja nii terviklikult pole säästlikke sademeveesüsteeme Eestis uusarendustel üldjuhul 

tehtud. Jaamamõisa on selles suhtes lihtne ala, et on kaks eesvoolu, millesse vesi juhtida ja on palju 

vaba ala viibetiikide projekteerimiseks – tavapärane linnakeskkond on oluliselt tihedam ja seda 
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suuremat tähtsust omab sademevee koguste leevendamine kinnistusiseselt; Jaamamõisa puhul võiks 

ka kogu sademevee juhtida ilma lokaalseid meetmeid kasutamata projekteeritud tiikidesse ja tiigid 

suudaksid selle ära puhverdada suurte vooluhulkade korral. Linnakeskkonnas, kus krundistruktuur on 

välja kujunenud omab kohapealne puhverdamisvõime oluliselt suuremat tähtsust, mistõttu võiks 

esitada küsimuse, kas linna keskus peaks ikkagi olema madalama KRV väärtusega või hoopis 

kõrgemaga? 

Kokkuvõtlikult on KRV töövahend hea vahend kvaliteetsema väliruumi saavutamiseks.  


