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Seletuskirja üldosa 
 
 
1. ÜLDINFO DETAILPLANEERINGU KOHTA 
 
Detailplaneering on algatatud 24.03.2008 Viljandi Linnavalitsuse korraldusega nr 215.  
Detailplaneeringu koostamise aluseks on Viljandi Järveotsa linnaosa üldplaneering mille koostas 
OÜ Paik arhitektid (Jaak-Adam Looveer, Toomas Paaver) ning mis on kehtestatud 27.03.2008 
Viljandi Linnavolikogu otsusega 244.  
 
Järveotsa Linnaosa planeeringu üldise lahenduse leidmiseks toimus 2006. aastal 
arhitektuurivõistlus (ideekonkurss), mille võitis võistlustöö märgusõnaga „Hunt“ (võistlustöö 
autorid Jaak-Adam Looveer, Toomas Paaver, Indrek Järve, kaasautorid Lauri Saar ja Tõnu 
Laanemäe). Järveotsa üldplaneering ja käesolev planeering on koostatud selle võistlustöö alusel, 
seda täpsustades ja edasi arendades. 
 
 
2. DETAILPLANEERINGU MAA-ALA 
Planeeritav ala asub Viljandi linna lõunaosas Järveotsa linnaosas ning hõlmab Järveotsa 
üldplaneeringuga planeeritud üksuseid nr A-3, A-7, A-8, Ü-1, Ü-2, E-1 ja E-3. Planeeritav ala 
koosneb kvartalitest nr 1 kuni 16 ja avaliku ruumi kruntidest nr 23 kuni 28.  
 
Planeeritav ala on piiritletud Järveotsa üldplaneeringu kohase järveäärse avaliku ruumi vööndiga, 
spordiplatside vööndiga ja Järveotsa promenaadi lääneküljega. 
 
Kuna planeeritava ala olemasolevad planeeringueelsed maaüksused ulatuvad alast välja, 
käsitletakse krundijaotust suuremal alal kui planeeritav ala. (Planeeritavast alast väljaspool 
jagatakse olemasolevad maaüksused üksnes vastavalt järveotsa üldplaneeringuga määratud 
juhtfunktsioonidele kvartaliteks ja avaliku ruumi kruntideks, eraldades niiviisi käesoleva 
detailplaneeringu ala).  
 
Detailplaneeringu koosseisus planeeritakse planeeringualast väljapoole tehnovõrkude ühendused, 
samuti tänavate ühendused planeeritavast alast Riia maanteeni. Planeeritava alana käsitletakse 
lahustükina ka sidevarustuseks vajaliku DLU alajaama krunti Riia mnt 93D, mille tarbeks 
planeeritakse vajalik ehitusõigus. 
 
Planeeritava ala pindala on ca 17 ha.  
Krundijaotuse ala pindala on ca 42 ha. 
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3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
 
 
3.1 Senine maakasutus ja kehtivad planeeringud 
Peamine osa planeeritavast alast oli nõukogude ajal sõjaväe käsutuses, väiksem osa looduslik ala. 
Kehtiva üldplaneeringu (Viljandi linna generaalplaani korrektuur, Tallinn 1974, RPI “Eesti Projekt” 
šiffer A-728, kehtima jäetud Viljandi Linnavolikogu 28.04.2006 otsusega nr 68) järgi on maa-ala 
elamuhoonestuse reservala. Viljandi Järveotsa linnaosa üldplaneeringu (kehtestatud 27.03.2008 
Viljandi Linnavolikogu otsusega nr. 244) kohaselt planeeritakse käesoleva detailplaneeringu alale 
valdavalt väikeelamud, üksikud korterelamud ja kaks ühiskondlikku hoonet. Detailplaneering on 
kehtivate üldplaneeringutega kooskõlas.   
 
3.2 Olemasolev hoonestus 
Alal paiknevad sõjaväe poolt püstitatud ühekorruselised garaažid ja muud ehitised. Ükski nendest 
ehitistest pole säilitamisväärne.   
 
3.3 Olemasolev haljastus 
Planeeritaval alal kasvav kõrghaljastus on valdavalt juhuslik ja isetekkeline. Siiski leidub üksikuid 
säilitamisväärseid puid (eelkõige üksikud tammed, vahtrad, kased, saared, männid, kuused). 
Suurematest kooslustest on säilitamisväärne ala loodenurga läheduses kasvav okaspuude grupp.  
 
3.4 Reljeef 
Planeeritav maa-ala on üldise langusega põhjast lõuna poole. Absoluutkõrgused kõiguvad 
vahemikus 73.5 meetrit ala põhjapoolses osas kuni 63.5 meetrini lõunapoolses osas. Seega kogu 
ala kõrguste vahemik on ca 10 meetrit. Sõjaväe ajal on alale rajatud mitmeid muldvalle kõrgusega 
ca 3m maapinnast. Vallid on suuremas osas kavas likvideerida, mõned neist siiski väärivad 
osaliselt säilitamist maastikku rikastavate elementidena. 
Alalt avanevad väärtuslikud kaugvaated järvele ja ümbritsevale maastikule. 
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4. PLANEERINGU ÜLDLAHENDUSE KIRJELDUS 
 
Planeering kavandab tervikliku väikeelamute ala koos hoonestuspõhimõtete ja avaliku ruumi 
lahendusega. Sellele alale planeeritakse 98 väikeelamukrunti, 5 korterelamukrunti, 2 ühiskondliku 
hoone krunti, 2 kvartalisisest ühiselt kasutatavat maa-ala, 2 elektrialajaama krunti, 5 tänavakrunti 
ja Järveotsa promenaad. 
 
Avaliku ruumi lahendus tuleneb otseselt Järveotsa üldplaneeringu lahendusest. 
Üksikutes kohtades on üldplaneeringu lahendust täpsustatud lähtudes täpsustatud lähtematerjalist 
ja üldistest huvidest. 
 
Väljavõte ÜP seletuskirjast: 
Ala avaliku ruumi struktuuris eristub kolm olulisemat avaliku ruumi vööndit. Ala läbib keskne avalik ribakujuline park 
(tingliku nimetusega Järveotsa promenaad) , mis ühendab elamuala kõik osad, järveääre ning olulisemad avalikku 
funktsiooni sisaldavad hooned. Seda on võimalik pikendada kesklinna suunas piki olemasolevat avatud laia (kunagi 
magistraaltee jaoks planeeritud) koridori, mis kokku moodustab ülelinnalise tähtsusega avaliku ruumi. Piki 
promenaadi ääri kulgeb ka alasisene liiklus - kaks ühesuunalist teed ei lõhu liigselt pargilikku miljööd. Järveäärne 
avalik vöönd on osaks ja loomulikuks jätkuks kogu Viljandi järve kallast siduvast avalikust ruumist. Spordiplatside 
vöönd seob terviklikuks ala põhjaosa ühiskondlike ja avalike hoonete piirkonna. Riia mnt-le kavandatakse kaks 
ühistranspordi peatust koos jalakäijate ülekäiguradadega, mis ühenduvad avaliku ruumi vöönditega. 
 
Elamuala sisetänavad planeeritakse eemärgiga avada elamuala võimalikult nii järveääre kui 
promenaadi suunas. Ristisuunalised üksikud põiktänavad ja jalgteed planeeritakse elamuala 
siseste liikumisteede mitmekesistamise eesmärgil.  
 
Valdavalt kavandab planeeringulahendus võimalikult tihedad tänavafrondid ja samas võimalikult 
avarad hoovipinnad.  
 
Detailplaneeringu lahenduse koostamisel on peetud oluliseks luua võimalikult vabad tingimused 
erinevate ruumiliste lahenduste kasutamiseks ning arhitektuurseks vabaduseks, kus samas iga 
üksikprojekt arvestaks tervikliku elukeskkonna loomise eesmärki, samuti üldisi ja naabrite huve.  
 
Üldistes huvides, eesmärgiga tagada ehitusprojektide piisav kvaliteet ja arvestamine asukoha 
eripäraga, samuti luua hea elukeskkond igal krundil ja kvaliteetne avalik ruum, kehtestab 
detailplaneering kogu planeeringualal ehitamiseks punktides 6.1-6.7 kirjeldatud ning iga kvartali 
peatükis täpsustatud nõuded. Erinevates kvartalites erinevate nõuete määramise eesmärgiks on 
linnaosa sisemise mitmekesisuse loomine ning samas igale kvartalile oma iseloomu kujundamine.  
 
Lisaks rõhutab detailplaneering läbivate joontena kogu planeeringualal: 

• Järveotsa promenaadi serva valdavalt kahekorruselise hoonefrondi nõude kaudu  
• Järveäärse avaliku ruumi serva ühtsete hoonestuse ja piirete rajamise nõuete kaudu.   
• Iga tänava erinevat karakterit ühtsete haljastuspõhimõtete kaudu. 

 
Eesmärgiga luua erinevate omanike õiguste tasakaal ja mõistlikud eeldused naaberkruntide 
elukeskkonna arvestamiseks, kehtivad kogu planeeritaval alal punktis 6.8 kirjeldatud nõuded 
ehitusprojektide kooskõlastamiseks. 
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5. PLANEERITAV KRUNDIJAOTUS 
 
Planeeritava ala kruntimine viiakse läbi kolmes etapis.  
 
Esimeses etapis liidetakse planeeritavale alale ulatuvad olemasolevad maaüksused.  
Kõik neli maaüksust on munitsipaalomandis.  
 
Teises etapis jagatakse liidetud maaüksus vastavalt Järveotsa üldplaneeringuga määratud 
juhtfunktsioonidele (üldjuhul kvartaliteks ja avaliku ruumi kruntideks).  
 
Kolmas etapp käsitleb üksnes planeeritavat ala ning selle käigus jagatakse kvartalid 
planeeringujärgseteks hoonestatavateks kruntideks. 
 
 
5.1 Kruntimise I etapp (olemasolevate maaüksuste liitmine) 
 
Maaüksused enne liitmist 
 

Maaüksused pärast liitmist 

Nimetus/aadress 
 

Pindala Sihtotstarve Nimetus/aadress Pindala Sihtotstarve 

Viljandi järve ümbritsev II 
 

282067 m2 Üldmaa 

Riia mnt 97 
 

105712 m2 Tootmismaa 

Riia mnt 117 
 

4763 m2 Sotsiaalmaa 

Riia maantee 95 
 

30277 m2 Üldmaa 

Järveotsa linnaosa 
maa-ala 

422639 m² 
 
 

Sotsiaalmaa 65% 
Elamumaa 30% 
Ärimaa 5% 
 

 
Pindalade erinevus olemasolevate maaüksuste pindalade summade ja liidetud maaüksuse pindala vahel tuleneb 
olemasolevate maaüksuste vaheliste piiride ebatäpsusest.  
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5.2 Kruntimise II etapp (jagamine kvartaliteks) 
 
 
Maaüksused enne  
jagamist 
 

Maaüksused pärast jagamist 

 nr Maaüksuse nimetus/aadress Pindala, m² Sihtotstarve 
1 Järveotsa linnaosa kvartal 1 2906 E 75%,  Ä 25% 
2 Järveotsa linnaosa kvartal 2  (krunt 2-1) 10496 Üh 
3 Järveotsa linnaosa kvartal 3 8825 EE 
4 Järveotsa linnaosa kvartal 4 5034 EE 
5 Järveotsa linnaosa kvartal 5 7069 EE 
6 Järveotsa linnaosa kvartal 6 5545 EE 
7 Järveotsa linnaosa kvartal 7 8412 EE 
8 Järveotsa linnaosa kvartal 8 9072 EE 
8-1 krunt 8-1 1283 E 75%,  Ä 25% 
9 Järveotsa linnaosa kvartal 9 6738 EE 
9-1 krunt 9-1 1689 E 75%,  Ä 25% 
10 Järveotsa linnaosa kvartal 10 7816 EE 
10-8 krunt 10-8 1500 Üm 
11 Järveotsa linnaosa kvartal 11 3655 EE 
12 Järveotsa linnaosa kvartal 12 8786 EE 
13 Järveotsa linnaosa kvartal 13 9277 EE 
14 Järveotsa linnaosa kvartal 14 10124 EE 
15 Järveotsa linnaosa kvartal 15 4730 EE 
15-1 krunt 15-1 1266 E 75%,  Ä 25% 
16 Järveotsa linnaosa kvartal 16 (krunt 16-1) 3474 Üh 
17 Järveotsa linnaosa nõlvapealne elamustruktuur 

(kvartal 17) 
34862 Üm 

18 Järveotsa linnaosa kvartal 18 3423 Ä 
19 Järveotsa linnaosa kvartal 19 11357 E 75%,  Ä 25% 
20 Järveotsa linnaosa kvartal 20 2641 Ä 
21 Järveotsa linnaosa kvartal 21 3909 Ä 
21A Järveotsa linnaosa kvartal 21A 1006 Ä 
22 Järveotsa linnaosa kvartal 22 9475 Üh 
23 Järveotsa tänav 1 ja põiktänavad 1,2,3,4  8138 L 
24 Järveotsa tänav 2 ja põiktänav 5  3753 L 
25 Järveotsa tänav 3 ja põiktänav 7  3571 L 
26 Järveotsa tänav 4 ja põiktänav 6  3520 L 
27 Järveotsa tänav 5 ja põiktänavad 8,9 3660 L 
28 Järveotsa promenaad 24954 L, Üm 
29 Järveotsa keskväljak ja spordiplatside vöönd 14759 L, Üm 
30 Järveotsa linnaosaga piirnev puhkeala     167501 Üm 
31 Järveotsa linnaosaga piirnev Riia mnt maa-ala 8039 L 
32 Riia mnt 93D / DLU jaam 278 Th 
33 Järveotsa elektrialajaam 1 46 Th 

Maaüksuse  
Nimetus/aadress: 
Järveotsa linnaosa 
maa-ala 
 
Pindala: 
422639m² 
 
Sihtotstarve: 
Sotsiaalmaa (Ü) 65% 
Elamumaa (E) 30% 
Ärimaa (Ä) 5% 
 
 
 

34 Järveotsa elektrialajaam 2 51 Th 
 
Märkus: segasihtotstarbega kruntide sihtotstarvete proportsioon täpsustatakse  üheskoos ehituslubade või 
kasutuslubade väljastamisega. 
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5.3 Kruntimise III etapp (jagamine kruntideks) 
 
 
Maaüksus enne jagamist Maaüksus pärast jagamist 
 Krundi nr (aadress 

määratakse pärast 
tänavanimede määramist) 

Pindala, m² sihtotstarve 

1-1 1406 E 75%,  Ä 25% Järveotsa linnaosa kvartal 1 
1-2 1500 E 75%,  Ä 25% 

Järveotsa linnaosa kvartal 2 (krunt 2-1) Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt.  
3-1 1352 EE 
3-2 1574 EE 
3-3 1601 EE 
3-4 1552 EE 
3-5 1391 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 3 

3-6 1357 EE 
4-1 473 EE 
4-2 473 EE 
4-3 489 EE 
4-4 563 EE 
4-5 676 EE 
4-6 439 EE 
4-7 428 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 4 

4-8 1492 EE,  hoonete 
ehitamise  õiguseta 

5-1 861 EE 
5-2 1149 EE 
5-3 1170 EE 
5-4 993 EE 
5-5 717 EE 
5-6 715 EE 
5-7 727 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 5 

5-8 739 EE 
6-1 915 EE 
6-2 1059 EE 
6-3 1450 EE 
6-4 1230 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 6 

6-5 891 EE 
7-1 764 EE 
7-2 794 EE 
7-3 886 EE 
7-4 872 EE 
7-5 832 EE 
7-6 842 EE 
7-7 800 EE 
7-8 836 EE 
7-9 840 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 7 

7-10 947 EE 

Krunt 8-1 Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt. 
8-2 1198 EE 
8-3 1336 EE 
8-4 1068 EE 
8-5 1023 EE 
8-6 1099 EE 
8-7 1119 EE 
8-8 1006 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 8 

8-9 1224 EE 
Krunt 9-1 Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt. 

9-2 1184 EE 
9-3 1046 EE 
9-4 1044 EE 
9-5 1196 EE 
9-6 1182 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 9 

9-7 1086 EE 
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10-1 1352 EE 
10-2 928 EE 
10-3 977 EE 
10-4 1317 EE 
10-5 918 EE 
10-6 988 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 10 

10-7 1335 EE 

Krunt 10-8 Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt. 
11-1 873 EE 
11-2 874 EE 
11-3 964 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 11 

11-4 944 EE 
12-1 759 EE 
12-2 726 EE 
12-3 766 EE 
12-4 785 EE 
12-5 918 EE 
12-6 908 EE 
12-7 761 EE 
12-8 664 EE 
12-9 729 EE 
12-10 778 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 12 

12-11 992 EE 
13-1 883 EE 
13-2 861 EE 
13-3 933 EE 
13-4 860 EE 
13-5 989 EE 
13-6 969 EE 
13-7 851 EE 
13-8 842 EE 
13-9 989 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 13 

13-10 1102 EE 
14-1 819 EE 
14-2 787 EE 
14-3 718 EE 
14-4 843 EE 
14-5 757 EE 
14-6 869 EE 
14-7 900 EE 
14-8 1010 EE 
14-9 1126 EE 
14-10 1076 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 14 

14-11 1220 EE 

Krunt 15-1 
 

Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt. 

15-2 882 EE 
15-3 920 EE 
15-4 959  EE 
15-5 1190 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 15 

15-6 780 EE 

Järveotsa linnaosa kvartal 16 (krunt 16-1) 
 

Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt. 

Järveotsa linnaosa nõlvapealne elamustruktuur 
(kvartal 17) 

Krunt on käesoleva detailplaneeringu alast väljaspool. 
Krunt jagatakse, ehitusõigus ja sihtotstarbed määratakse eraldi detailplaneeringu 
alusel, mis koostatakse lähtudes Järveotsa üldplaneeringust. 
Jagamise käigus moodustatavad krundid jäävad ÜP-s määratud ulatuses 
munitsipaalomandisse ja avalikult kasutatavaks. 
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Järveotsa linnaosa kvartal 18 Krunt on käesoleva detailplaneeringu alast väljaspool. 

Ehitusõigus määratakse eraldi detailplaneeringu alusel, mis koostatakse lähtudes 
Järveotsa üldplaneeringust. 

Järveotsa linnaosa kvartal 19 Krunt on käesoleva detailplaneeringu alast väljaspool. 
Krunt jagatakse ja ehitusõigus määratakse eraldi detailplaneeringu alusel, mis 
koostatakse lähtudes Järveotsa üldplaneeringust. 

Järveotsa linnaosa kvartal 20 Krunt on käesoleva detailplaneeringu alast väljaspool. 
Ehitusõigus määratakse eraldi detailplaneeringu alusel, mis koostatakse lähtudes 
Järveotsa üldplaneeringust. 

Järveotsa linnaosa kvartal 21 Krunt on käesoleva detailplaneeringu alast väljaspool. 
Ehitusõigus määratakse eraldi detailplaneeringu alusel, mis koostatakse lähtudes 
Järveotsa üldplaneeringust ning käsitletakse ühtselt koos kvartaliga 21A. 

Järveotsa linnaosa kvartal 21A Krunt on käesoleva detailplaneeringu alast väljaspool. 
Ehitusõigus määratakse eraldi detailplaneeringu alusel, mis koostatakse lähtudes 
Järveotsa üldplaneeringust ning käsitletakse ühtselt koos kvartaliga 21. 

Järveotsa linnaosa kvartal 22 Krunt on käesoleva detailplaneeringu alast väljaspool. 
Krunt jagatakse ja ehitusõigus määratakse eraldi detailplaneeringu alusel, mis 
koostatakse lähtudes Järveotsa üldplaneeringust. 

Järveotsa tänav 1 ja põiktänavad 1,2,3,4  Krunt asub käesoleva detailplaneeringu alas. 
Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt.  
Krunt jääb munitsipaalomandisse ja avalikult kasutatavaks. 

Järveotsa tänav 2 ja põiktänav 5  Krunt asub käesoleva detailplaneeringu alas. 
Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt.  
Krunt jääb munitsipaalomandisse ja avalikult kasutatavaks. 

Järveotsa tänav 3 ja põiktänav 7  Krunt asub käesoleva detailplaneeringu alas. 
Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt.  
Krunt jääb munitsipaalomandisse ja avalikult kasutatavaks. 

Järveotsa tänav 4 ja põiktänav 6  Krunt asub käesoleva detailplaneeringu alas. 
Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt.  
Krunt jääb munitsipaalomandisse ja avalikult kasutatavaks. 

Järveotsa tänav 5 ja põiktänavad 8,9 Krunt asub käesoleva detailplaneeringu alas. 
Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt.  
Krunt jääb munitsipaalomandisse ja avalikult kasutatavaks. 

Järveotsa promenaad Krunt asub käesoleva detailplaneeringu alas. 
Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt.  
Krunt jääb munitsipaalomandisse ja avalikult kasutatavaks. 

Järveotsa keskväljak ja spordiplatside vöönd Krunt on käesoleva detailplaneeringu alast väljaspool. 
Täiendav krundi jagamine pole vajalik.  
Krunt jääb munitsipaalomandisse ja avalikult kasutatavaks. 

Järveotsa linnaosaga piirnev puhkeala     Krunt on käesoleva detailplaneeringu alast väljaspool. 
Täiendav krundi jagamine pole vajalik.  
Krunt jääb munitsipaalomandisse ja avalikult kasutatavaks 

Järveotsa linnaosaga piirnev Riia mnt maa-ala Krunt on käesoleva detailplaneeringu alast väljaspool. 
Krunt liidetakse Riia mnt tänava maa-alaga. 
Krunt jääb munitsipaalomandisse ja avalikult kasutatavaks. 

Riia mnt 93D / DLU jaam 
 

Krunt asub lahustükina käesoleva detailplaneeringu alas ja ehitusõiguse määrab 
käesolev detailplaneering.  
Krundi jagamine või täiendava detailplaneeringu koostamine pole vajalik. 

Järveotsa elektrialajaam 1 Krunt asub käesoleva detailplaneeringu alas. 
Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt.  

Järveotsa elektrialajaam 2 Krunt asub käesoleva detailplaneeringu alas. 
Säilib kruntimise II etapis moodustatav krunt. 
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6. ÜLDNÕUDED HOONESTATAVATE KRUNTIDE PROJEKTEERIMISEKS 
 
Üldistes huvides, eesmärgiga tagada ehitusprojektide piisav kvaliteet ja arvestamine asukoha 
eripäraga, samuti luua hea elukeskkond igal krundil ja kvaliteetne avalik ruum, kehtivad 
detailplaneeringu alal ehitamiseks järgimised nõuded.  
 
6.1 Ehitusprojekti koostamine ja koosseis 

• Esmakordse ehitusloa saamiseks projekteerida hoone ehitusprojekti koosseisus  terviklikult ka 
krundi vertikaalplaneerimine, katendid, haljastus, piirded, väravad ja vajadusel kõrvalhooned või 
hoovirajatised. 

• Elamud peab ehitama originaalprojekti alusel, mille on koostanud kõrgharidusega arhitekt. 
Soovitavalt järgida sama põhimõtet ka kõrvalhoonete puhul. 

• Ehitusprojekti eskiisi koostamisel teha võimalikult palju koostööd naaberkruntide omanikega ning 
Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriosakonnaga. 

• Ehitusloa taotlemiseks ja Päästeameti kooskõlastuse taotlemiseks koostatava ehitusprojekti 
asendiplaanile kanda kõigi naaberkruntide olemasolevad ning ehitusloa saanud ehitised, samuti 
niisugused ehitised, mille rajamiseks on antud p 6.8 kohane nõusolek.   

 
6.2 Hoonestuse projekteerimise põhimõtted 

• Iga krundi hoonestusala planeerimisseaduse paragrahv 9 lg 2 p 3 tähenduses on kogu krundi ala, 
välja arvatud järvepoolsel ribal ja kvartalis 2 planeeringu põhijoonisel hoonete ehitamise keelualana 
viirutatud ala.  

• Põhijoonisel on esitatud hoone eeldatav asukoht, mille ehitusalune pindala moodustab 15-20% 
vastava krundi pindalast (see ei sisalda kõrvalhooneid). Elamu projekteerimisel arvestada naabrite 
õigustega vastavalt p 6.8, mis on seotud hoone eeldatava asukohaga.  

• Planeeringu loetavuse eesmärgil on põhijoonisel  esitatud elamukruntide illustreeriv ruumiline 
lahendus, mis sisaldab kõrvalhoonete, terrasside, parkimise ja kõrghaljastuse tinglikku paigutust. 
Selle lahenduse järgimine ei ole kohustuslik.   

• Projekteerimisel arvestada tuleohutusnõuetega (Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315) ning 
võimalikult palju ka naaberkruntide päikesevalguse ja vaadetega.  

• Projekteerimisel arvestada kõigi olemasolevate ning projekteerimisel või ehitamisel olevate 
naaberkruntide ehitistega, samuti omaniku poolt antud nõusolekutega ehitamiseks naaberkruntidel 
niiviisi, et projekteeritava ehitise ja naaberkruntide ehitiste vahele jääb 8-meetrine tuleohutuskuja 
või tulemüür vastavalt tuleohutusnõuetele.  

• Kõigi kruntide kohta antakse maksimaalne ehitusalune pindala. See ei kehti lahtiste terrasside, 
rõdude, varjualuste ja hoovirajatiste kohta, kui vastava rajatise lahendus on kooskõlas 
tuleohutusnõuetega, planeeringu põhimõtetega ning planeeritavat elukeskkonda mitmekesistav. 

• Kõigi kruntide kohta antakse hoonete maksimaalne kõrgus. Erilahenduste puhul võivad üksikud 
hoone mahuga võrreldes väikesemahulised elemendid erandina ületada seda piirangut, kui need ei 
varja arvestataval määral naaberkruntidele langevat päikesevalgust ning kui vastav erilahendus on 
kooskõlas planeeringu põhimõtetega ning planeeritavat elukeskkonda mitmekesistav. 

• Planeeritavate elamute tulepüsivusklass on minimaalselt TP3. Ühiskondlike hoonete (2-1 ja 16-1) 
tulepüsivusklass on eeldatavalt minimaalselt TP2, kuid see tuleb täpsustada vastavalt 
tuleohutusnõuetele sõltuvalt hoone mahust ja funktsioonist. 

• Hoonete välisviimistluses eelistada naturaalseid ning vältida imiteerivaid ehitusmaterjale. 
• Iga krundi hoonestamiseks kehtivad (kvartali arhitektuurse ühtsuse tagamise eesmärgil, samuti 

Järveotsa linnaosa terviklahenduse elluviimise tagamiseks) kvartalite kaupa erinevad 
arhitektuurinõuded hoonete mahulisele lahendusele, mis on täpsemalt kirjeldatud detailplaneeringu 
vastava kvartali punktis. 

• Elamukrundile (mitte üle poole krundi hoonestuse mahust) võib kavandada elamupiirkonda 
mittehäirivaid mõne teenuse osutamiseks mõeldud või avalikkusele suunatud lisafunktsioone. 
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6.3 Kõrvalhooned 
• Kõrvalhoonena käsitletakse krundile projekteeritavat, elamust eraldiseisvat, väikeehitist 

maksimaalse pindalaga 60m².  
• Elamukrundile projekteeritav kõrvalhoone võib sisaldada eluruume, mida ei käsitleta eraldi 

korterina. 
• Kõrvalhooned projekteerida üldjuhul krundipiirile tulemüüriga piiril. Kui naaberkrundi omanik 

nõustub kõrvalhoonest tuleneva tuleohutuskuja tekkimisega oma krundile, võib tulemüürist 
loobuda. Kõrvalhoone rajamisel tuleb arvestada tuleohutusnõudeid (Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 
määrus nr 315). 

• Kõrvalhoone projekteerida põhihoonega sarnase arhitektuurikeelega.  
• Kõrvalhoonete rajamisega seotud õigusi täpsustavad punkt 6.8 ja kvartalit käsitleva peatüki 

nõuded. 
• Kõrvalhoone krundipiiril asuva seina tagakülje lahendamisel ja materjalivalikul juhinduda 

naaberkrundi omaniku seisukohast  
 
6.4 Hoonefrondid 

• Hoonefrondina käsitleb detailplaneering kauguste vahemikku tänava maa-ala piirist, millele tuleb 
projekteerida valdav osa hoone tänavapoolsest seinast. Vahemik on määratud iga kvartali punktis 
eraldi. 

• Hoone mõne osa tänavapoolne sein võib asuda hoonefrondiks määratud vahemikust tagapool 
(näiteks esimese korruse tagasiaste eesmärgiga võimaldada hoone esine parkimiskoht).  

• Kui kvartalit käsitlevas punktis pole määratud teisiti, siis võib hoonefrondiks määratud vahemikust 
tänava poole (krundi piires) rajada varikatuseid ja rõdusid, kuid mitte siseruume sisaldavaid hoone 
osi.   

• Garaažide uksed projekteerida kõigis kvartalites vähemalt 5 meetri kaugusele tänava maa-ala 
piirist, sõltumata hoonefrondi asukohast. 

 
6.5 Piirded 

• Tänavapoolsed piirded tuleb täies pikkuses projekteerida krundipiirile (kui kvartalit käsitlevas 
punktis pole määratud teisiti) minimaalse kõrgusega 1,1 meetrit. 

• Kui hoone avaneb tänavaruumi (hoone sein on ühtlasi piirdeks ning üks välisuks avaneb 
tänavaruumi), siis võib krundi tänavate poolsed piirded rajada kuni 1,7 meetri kõrgused. Kvartalites 
7 ja 12 kehtib see ka siis, kui hoonefront on tänava maa-ala piirist eemal ning hoone esine 
tänavaäärne ala jääb osaliselt piiramata. 

• Kui hoone ei avane tänavaruumi (asub piiratud alal) , siis on piirde maksimaalseks kõrguseks 1,4 
meetrit.  

• Järve poole avaneval lõigul kvartalites 3, 6, 8 11, 13 ja 15, samuti kõigis külgedes kvartalis 13, on 
piirdeks kavandatud põõsastik või hekk. Sellega koos võib kavandada läbipaistva metall- või 
võrkpiirde, mille kõrgus ei tohi ületa 1,1 meetrit.   

• Avaliku ruumi poolse piide materjal ja värvitoon on määratud iga kvartalit käsitlevas punktis eraldi.  
• Piirde ülemise serva lahenduses vältida ümaraid vorme.  
• Kvartalisiseste piirete maksimaalseks kõrguseks on 1,7 meetrit kui naabrid ei lepi kokku teisiti. 

Kvartalisisese piirde materjal on vaba.  
 
6.6 Juurdepääs ja parkimine 

• Planeeringu põhijoonisel on näidatud juurdepääsu eeldatav asukoht. Juurdepääsu asukoht 
täpsustatakse ehitusprojektiga.  

• Kõnnitee ja krundipiiri vahelise juurdepääsuks vajaliku ala sillutamine lahendatakse koos hoone 
ehitusprojektiga ning ehitatakse välja krundi omaniku poolt.  

• Väravad peavad avanema krundi poole (mitte kõnniteele).  
• Autoga juurdepääs peab avanema joonisel näidatud tänava või põiktänava poole, see ei tohi 

avaneda jalakäijatele kavandatud väljaku suunas ega tänavahaljastusele ette nähtud alale. 
Jalgväravaid võib rajada krundi igasse külge. 
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• Parkimine ning prügikonteinerite asukoht projekteerida krundile.  
 
6.7 Maapind ja haljastus 

• Kõvakatteline (asfalt, kivisillutis) ala ja hoonestatav ala kokku ei tohi ületada 2/3 krundi alast 
(vähemalt 1/3 krundi alast peab jääma haljastatuks). 

• Tänavate haljastuse ühtsuse ja miljöö loomise eesmärgil tuleb igale krundile istutada vähemalt üks 
puu võimalikult tänava lähedale ning puu asukoht näidata ehitusprojekti asendiplaanil. 
Planeeringuga määratakse planeeritava ala igale tänavale eelistatud puuliik. Soovitav on kasutada 
sama liiki ka krundi haljastamisel.  

• Kõrghaljastuse paigutamisel arvestada maksimaalselt naaberkruntide päikesevalgusega.  
 
6.8 Naabrite õigused 
Eesmärgiga luua erinevate omanike õiguste tasakaal ja mõistlikud eeldused arvestamaks nii naaberkruntide 
vastastikust elukeskkonda kui ka arendusvabadust, kehtivad planeeritaval alal järgmised põhimõtted: 
 
6.8.1 Tulemüüriga hooneosa, kõrvalhoone või hoovirajatise, mille kõrgus maapinnast ei ületa 3 meetrit 
ning millega seotud tulemüüri pikkus piki naaberkrundi piiri ei ületa 1/3 ühisest piirist, võib projekteerida ja 
ehitada naaberkrundi omaniku nõusolekut küsimata, kui kvartalit käsitlevas punktis pole määratud teisiti. 
Niisuguse ehitise rajamisel tuleb arvestada kõigi tuleohutusnõuetega ning informeerida naaberkrundi 
omanikku ehitamisest ning ehitise mahust.  Soovitav on ka sel juhul teha hoonete ja piirete 
projektlahenduse koostamisel naaberkrundi omanikuga koostööd.  
 
6.8.2 Naaberkrundi omaniku nõusolek ehitamisele on nõutav järgmiste kavatsuste korral: 

• Hoonete ehitamine naaberkrundi piirile lähemale kui 4 meetrit, kui nendega seotud tulemüür 
hõlmab pikema lõigu, kui 1/3 naaberkrundiga ühisest piirist. 

• Rohkem kui 3 meetri kõrguse hooneosa, kõrvalhoone või hoovirajatise ehitamine naaberkrundi 
piirile lähemale kui 4 meetrit.  

• Rohkem kui 1,7 meetri kõrguse piirde rajamine naaberkrundi piirile.  
• Maapinna tõstmine või süvendamine krundipiiril rohkem kui 0,3 meetri võrra olemasoleva 

maapinnaga võrreldes või sadevee voolusuuna muutmine krundipiiril. 
• Kõrghaljastuse rajamine või likvideerimine naaberkrundi piirile lähemal kui 4 meetrit.  
• Ehitamine krundipiirile lähemale kui 4 meetrit nendes piirilõikudes, kus vastava kvartali peatükis on 

määratud naabri nõusoleku vajalikkus.  
 
6.8.3 Kõigi naaberkruntide omanike nõusolek ehitamisele või kasutusotstarbe muutmisele on nõutav 
järgmistel juhtudel: 

• Planeeringu põhijoonisel esitatud elamu eeldatavast ehitusalast väljapoole ehitatava (üle 3 meetri 
kõrguse) hoonestuse ehitusalune pindala ületab 1/3 eeldatava ehitusala pindalast. See ei kehti 
lahtiste terrasside, rõdude, varjualuste ja hoovirajatiste kohta. 

• Elamukrundile kavandatakse lisafunktsioonina mõne teenuse osutamiseks mõeldud või avalikkusele 
suunatud ruume. 

 
6.8.4 Naaberkrundiks loetakse ka: 

• nurkapidi kokkupuutuv krunt 
• üle jalgtee (põiktänavad 3,5,6,8,9) asuv krunt.  
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7. TÄNAVATE LAHENDUSE PÕHIMÕTTED 
 
Käesolev punkt käsitleb elamuala tänavavõrku, mis planeeritakse lähtuvalt Järveotsa 
üldplaneeringu üksustest A-7 ja A-8. Järveotsa promenaadi (ÜP üksus A-3) projekteerimise 
põhimõtted on kirjeldatud eraldi DP punktis 22. Planeeritava ala ühendusteed Riia mnt-ga ei kuulu 
detailplaneeringu alasse, kuid planeeringu joonisel on antud nende eeldatav lahendus. Vastavad 
Riia mnt ristmikud tuleb lahendada Riia mnt ehitusprojektiga, arvestades Järveotsa 
üldplaneeringuga ja käesolevas planeeringus antud ühendusteede lahendusega. 
 
7.1 Tänavaruumide üldine lahendus 
Tänavad nr 1,2,3,4 ja 5 planeeritakse liigilt kõrvaltänavateks.  
Elamukvartali sisemusse planeeritakse tänavatega ristisuunalised põiktänavad nr 1 kuni 9, millest 
nr 1,2,4,7 on mõeldud autoliiklusele ja nr 3,5,6,8,9 jalgteedeks.  
 
Liiklus korraldatakse tänavate maa-aladel vastavalt õueala põhimõtetele.  
Jalgteede ala võib olla kasutuses laste mängukohtadena. 
 
Tänavad planeeritakse arvestusega, et seal oleks võimaldatud külaliste parkimine.  
Tänavate laiused on täpsustatud vastava tänava punktis. 
 
Tänavad ja põiktänavad planeeritakse kõvakattelistena ja valgustatuna. Tänavaruumis mõõdukalt 
tänavahaljastust vastavalt planeeringu joonisele 4. Iga tänava kohta eraldi on määratud 
tänavahaljastuseks kasutatav valdav puu liik (täpsustatud vastava tänava punktis). 
 
Ristumiskohad jalgteedega planeeritakse jalgtee mõttelise pikendusena teistsuguse katendiga 
(sillutis, munakivi), mis looks ühtlasi ka kiirustõkendi. Samuti planeeritakse iga põiktänava lõppu 
enne ristumiskohta autotänavaga ohutuse eesmärgil jalgratturi kiiret liikumist takistavad postid 
vms.  
 
Iga tänava lõppu planeeritakse naabertänavaga ühenduv põiktänav või ümberpööramisvõimalus 
arvestusega, et jäätme-, tuletõrje- jm suuremad autod saavad ümber pöörata, kasutades osaliselt 
madala äärekiviga kõnniteed.  
 
Iga tänava laiendusena planeeritakse üks eriprojektiga lahendatav väike istumis- ja 
puhkamisplats. Samuti tuleb projekteerimisel tänavaruumide järvepoolsed lõpetused kujundada 
eripäraselt, sinna on ette nähtud istumiskohti ja haljastust.     
 
Igale tänavale kavandatakse sorteeritud jäätmete kogumispunkt. 
Maapealsed tehnovõrkude liitumispunktid projekteerida krundi alale (mitte tänava maa-alale).  
 
7.2 Tänavate projekteerimise põhimõtted 
Iga tänav, põiktänav ja jalgtee ehitatakse välja tervikliku detailplaneeringust juhinduva 
ehitusprojekti alusel, mis haarab ka kogu tänavaruumi kujundust.  
 
Juurdepääsud kruntidele lahendatakse iga üksiku hoone ehitusprojektiga eraldi. Põhijoonisel on 
näidatud kruntidele juurdepääsude asukoht, arvestades et juurdepääsu asukohta võib krundi 
sama külje piires nihutada.  Põhijoonisel on eristatud tänavahaljastuse alad, millest üle võib 
sillutada juurdepääsu krundi väravale ning tänavahaljastuse alad, kus see pole lubatud.  
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8. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS 
Järveotsa linnaosa ühendatakse elektri-, side-, vee-, kanalisatsiooni-, kaugküttevõrguga. Alale 
kavandatakse sadeveekanalisatsioon ja tänavavalgustus. Tehnovõrgud on lahendatud vastavalt 
võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ning lahendus esitatud joonisel 3.  
Kõik liitumispunktid jäävad detailplaneeringu alast välja. Joonis 3A täpsustab olemasolevate 
võrkudega liitumiseks vajalike trasside asukohad. Tehnilised tingimused on esitatud 
detailplaneeringu lisana.  
 
8.1 Elektrivarustus lahendatakse vastavalt OÜ Jaotusvõrgu poolt 23.08.2007 väljastatud 
tehnilistele tingimustele nr 123668. Planeeringuga täpsustatakse kahe uue 6kV alajaama asukoht 
ja kogu ala kaablitrasside eeldatavad asukohad kõigi planeeritavate kruntideni ning 
tänavavalgustuse tarbeks. Elektrivarustuse tagamiseks ning tänavate ja avaliku ruumi 
valgustuseks. Osaliselt varustab ala ka olemasolev alajaam aadressil Riia mnt 93B. Liitumine 
Viljandi linna elektrivõrguga planeeritakse samast olemasolevast jaotusalajaamast kõrgepinge 
maakaabliga. Liitumiskilbid kavandatakse kruntidele (mitte tänava maa-alale).  
 
8.2 Sidevarustus lahendatakse vastavalt Elion Ettevõtted AS poolt 30.08.2007 väljastatud 
tehnilistele tingimustele nr 6581802. Planeeringuga kavandatakse uus telefoniautomaatjaam 
(DLU) aadressiga Riia mnt 93D ning sidetrassid kõigi planeeritavate hoonete sidevarustuse 
tagamiseks. Liitumispunktid iga tänava alguses.   
Liitumine Viljandi linna sidevõrguga planeeritakse Riia mnt sidekanalisatsioonist Riia mnt ja ÜP  
tänav 0 (Järveotsa linnaosa Männimäe poolses servas) ristumiskohas maakaabliga. 
 
8.3 Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse vastavalt Viljandi Veevärgi poolt 27.08.2007 
väljastatud tehnilistele tingimustele nr 6.2/70759. Planeeringuga kavandatakse kogu ala vee- ja 
kanalisatsioonitrasside eeldatavad asukohad kõigi planeeritavate hoonete veevarustuse ja 
kanalisatsiooni tagamiseks.  
 
Planeeringuga kavandatakse ka tuletõrje hüdrantide eeldatavad asukohad. Edasisel veetorustike 
projekteerimisel arvestada tuletõrje veevarustusega vastavalt EVS 812-6.  
 
Liitumised Viljandi linna veevõrguga planeeritakse kahest kohast. Üks Männimäe pumbajaama 
torustikult De 160 mm ja teine Riia mnt äärse torustiku kõige Järveotsa linnaosa poolsema otsa 
pealt Riia mnt 56 vastas.  
 
Reovesi juhitakse isevoolselt Järveotsa üldplaneeringuga kavandatud kahte reoveepumplasse. 
Nendest algavate uute survetrasside liitumised Viljandi linna reoveekanalisatsioonivõrguga 
planeeritakse Männimäe reoveepumplast tuleva survetorustikuga De 315 mm. Esimene 
liitumispunkt on Riia mnt ääres torustiku ristumiskoha juures Riia mnt-ga ja teine planeeritavast 
alast põhja pool olemas olevast lasteaia juures. 
 
Alale planeeritakse ka sadeveetorustik piki Järveotsa promenaadi, kuhu on võimalik kanaliseerida 
osa linnaosa sadeveest. Muu osa sadeveest suunatakse järve suunas või hajutatakse 
haljasaladele. Linnaosa järvepoolsest servast planeeritakse kaks järve suunalist sadeveetoru 
nõlvast alla. Liitumised Viljandi linna sademevee kanalisatsiooniga on planeeritud Männimäe äärse 
torustikuga kahest punktist – tänav 1 kohalt ja olemasoleva torustiku kõige lõunapoolsemas otsas.  
 
8.4 Soojavarustus on lahendatud vastavalt AS Esro poolt 27.08.2007 väljastatud tehnilistele 
tingimustele nr 122. Planeeritav ala on ette nähtud kaugküttepiirkonnaks.  
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9. PLANEERINGU ELLUVIIMISE PÕHIMÕTTED 
 
9.1 Maa-ala arendamine 
Kogu detailplaneeringu maa-ala olemasolevate hoonete likvideerimine ja maapinna 
vertikaalplaneerimine, samuti tänavate, avaliku ruumi, maastiku ja tehnilise infrastruktuuri 
väljaarendamine teostatakse Viljandi linna poolt enne elamute projekteerimist ja ehitamist. 
Nimetatud töid kirjeldab planeeringu joonis nr 4.  
 
Iga tänava, samuti Järveotsa promenaadi ehituseks koostatakse detailplaneeringu lahendusest 
lähtuv avaliku ruumi ehitusprojekt, milles täpsustatakse detailplaneeringu lahendused.  
 
Eeldatavalt arendatakse Järveotsa linnaosa etapiliselt tänava kaupa, alustades 1. tänavast. 
 
9.2 Ehitusprojekti DP-ga kooskõla hindamine 
Elamute ehitusprojektide vastavust planeeringus sisalduvatele nõuetele hindab ja kaalutleb 
Viljandi Linnavalitsus enne ehitusloa väljastamist, arvestades lisaks käesoleva detailplaneeringu 
põhimõtetele ka Järveotsa linnaosa üldplaneeringu punktis 2 kirjeldatud üldiste huvidega:  

• Luua optimaalse tihedusega elamupiirkond, milles eksisteerib üheaegselt nii linnaruumi terviklikkus kui 
ka sisemine arhitektuurne mitmekesisus.  

• Võimaldada ala sisemuses erinevate elamutüüpide ja elamismudelite kujunemine. 
• Luua eeldused uuenduslike ja tulevikusuundumisi arvestavate hoonete ja avaliku ruumi tekkimiseks. 
• Kavandada elamupiirkonna jaoks vajalikud ühiskondlikud hooned.  
• Luua võimalused piisava kaubanduse ja teeninduse tekkimiseks.  
• Tagada avaliku ruumi, jalakäijate ja jalgratturite liikumise mugav ja sujuv ühendus kesklinnaga, 

samuti linnast välja ja ala sisemuses. 
• Kavandada piisava ulatusega avalik ruum, mis sisaldaks erinevaid puhkamis- ja tegevusvõimalusi ja 

kõiki elamupiirkonna jaoks vajalikke avalikke rajatisi, sealjuures säilitades piisavas ulatuses looduslikku 
ala. 

• hoida Viljandi järve ja ürgoru nõlva looduslikku eripära.   
 
Juhul kui ehitusprojekti kooskõla detailplaneeringuga on vaieldav, siis selle kooskõla hindamiseks 
vajalikud kaalutlused viib läbi linnavalitsus, võttes arvesse erialaspetsialistide, sealhulgas 
võimalusel Järveotsa üldplaneeringu ja käesoleva detailplaneeringu autorite seisukohti. 
Üldpõhimõttena võib vaieldava ehitusprojekti lugeda detailplaneeringule vastavaks, kui on 
piisavalt põhjendatud, et muudatus võrreldes detailplaneeringuga on planeeringulahendust 
edasiarendav ning ei kahjusta ühtki huvi. 
 
Punktis 6.8 kirjeldatud kavatsuste korral küsitakse elamu ehitusprojekti eskiisile enne ehitusloa 
väljastamist vastava naaberkrundi omaniku nõusolek.  
 
 



OÜ PAIK Arhitektid     6.11.2008 

VILJANDI JÄRVEOTSA LINNAOSA JÄRVEÄÄRSE ERAMUTESTRUKTUURI DETAILPLANEERING 18

 
 
Kruntide projekteerimiseks kehtivad nõuded kvartali kaupa 
 

Järveotsa kvartal 1 ja krundid 8-1, 9-1 ja 15-1 

 
Kvartal piirneb Järveotsa promenaadi pikendusena kavandatava järveotsa keskväljakuga (ÜP 
üksus A-4), Järveotsa spordiplatside vööndiga (ÜP üksus A-5), 1. tänava ja 1. põiktänavaga.  
 
Kvartalisse planeeritakse 2 korterelamut (krundid nr 1-1 ja 1-2).  Käesolevas punktis (Järveotsa 
kvartal 1) ehitusõigus ja arhitektuurse lahenduse põhimõtted kehtivad ka kruntidel 8-1, 9-1 ja 
15-1.  
 
Käesolevas punktis käsitletavad krundid 1-1, 1-2, 8-1, 9-1 ja 15-1 tulenevad  Järveotsa 
üldplaneeringu üksusest E-3.      
 
Kvartali pindala: 2906 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Väljakuäärsete korterelamute kvartal koos võimalike äripindadega. 
 
Maastik: 
Krundil 1-1 asub 3 olemasolevat säilitatavat kuuske ja krundil 1-2 üks säilitamisväärne kask. 
Kvartalis kasvav võsa ei ole väärtuslik.   
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 72.00 – 73.00. 
Olulist maapinna muutmist ei kavandata. Sadevesi suunatakse 1. põiktänava suunas. 
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: vaher 
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Kvartali kruntide nr. 1-1 ja 1-2, samuti kruntide 8-1, 9-1 ja 15-1 katastriüksuste 
sihtotstarbeks määratakse Elamumaa 75% ja ärimaa 25% (sihtotstarbe proportsioon 
täpsustatakse ehitusloa või kasutusloa väljaandmisel). Kruntide projekteerimiseks ja ehitamiseks 
kehtivad järgnevalt kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud 
üldnõuded projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: kuni 8 korteriga elamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega. Elamus 
võivad sisalduda (mõne korteri asemel) elamurajooni mittehäiriva funktsiooniga äripinnad 
(väikesed poed, teenindusasutused, kohvikud).  

• Maksimaalne hoonete arv:  
üks elamu-ärihoone ja vabal hulgal kõrvalhooneid 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 25% krundi pindalast. 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 11 meetrit (3 korrust) olemasolevast maapinnast.  
Kruntidel 8-1, 9-1 ja 15-1 ei tohi 3. korruse pindala ületada 10% krundi pindalast. 
Hoone kõrgus peab olema vähemalt kaks korrust. 

 
Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 8 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 800m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 

• Hoonefrondid: Tänavate ja väljakute äärne hoonefront projekteerida tänava maa-ala piirile. 
Hoone esimene korrus peab suhtlema tänavaruumiga (Hoone projekteerida nii, et üks esimese 
korruse korteri või äripinna sissepääs avaneks otse tänavaruumi).   

• Katus: täpsustavad nõuded puuduvad 
• Kõrvalhooned: Projekteerida vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõudele.  
• Piirded: Kruntidel 1-1 ja 1-2 horisontaalne puitpiire tumekollastes toonides.  Tänavate ja väljakute 

poolsed piirded kavandada tänava maa-ala piirile, piiret kandvat postid krundipoolsele küljele. Piirde 
kõrgus vastavalt p 6.5. Kruntide 8-1, 9-1 ja 15-1 piirded lahendada vastavalt kvartalite 8,9 ja 15 
põhimõtetele. 

• Parklad: Krundile kavandada vähemalt 1 parkimiskoht korteri kohta. Äripindade avalikud 
parkimiskohad tänavaruumis piki tänava äärt. (Parklana mitte kasutada põhijoonisel jalakäijate 
väljaku või kõnniteena näidatud ala). Krundisiseste parklate katendina mitte kasutada asfalti 
(soovitav on kivisillutis, murukivi) 

• Kruntide 1-1 ja 1-2 projekteerimisel arvestada Järveotsa keskväljaku ja spordiplatside vööndi 
arendustega. 
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Järveotsa kvartal 2 
 
 

 
 
Kvartal piirneb Järveotsa spordiplatside vööndiga (ÜP üksus A-5), 1. tänava ning 1. ja 2. 
põiktänavaga. Kvartalisse planeeritakse ühiskondlik hoone (krunt nr 2-1).  
Krunt planeeritakse lähtuvalt Järveotsa üldplaneeringu üksusest Ü-2. 
 
Kvartali 2  (krundi 2-1) pindala: 10496 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Piiratud krundiga ühiskondliku hoone kvartal. 
 
Maastik: 
Kvartalis asuvad olemasolevad hooned ja muldvallid ei ole väärtuslikud. Sobiva tervikliku 
projektlahenduse korral võib neid kasutada krundi maastiku osana. Krundi põhjapoolses nurgas 
kasvavad olemasolevad säilitatavad 2 kuuske ja 1 mänd.  
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 70.50 – 72.00, vallidel kuni 74.00 
Maapinna kalded täpsustakse projekteerimisel, sadevesi suunatakse krundilt langusega 2. 
põiktänava suunas. 
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Krundi nr. 2-1 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt kirjeldatud nõuded. 
Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded projekteerimiseks, kui need pole 
vastuolus käesoleva punktiga.  
 
Krundi ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühiskondlik hoone  
• Maksimaalne hoonete arv: hoonete arv on vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
kokku kuni 35% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 11 meetrit (3 korrust) olemasolevast maapinnast.  

 
Lisanõuded: 

• Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 7500m² 
• Tulepüsivusklass on eeldatavalt minimaalselt TP2, kuid see tuleb täpsustada vastavalt 

tuleohutusnõuetele sõltuvalt hoone mahust ja funktsioonist. 
 
Krundi 2-1 arhitektuurse lahenduse põhimõtted: 
 

• Kvartalis ei määrata hoonefronte, katuste ning hoone mahulise lahenduse kohta ei määra 
detailplaneering täiendavaid arhitektuurinõudeid.  

 
• Kogu krundi ala ning kõrvalhooned projekteerida vastavalt ühiskondliku hoone vajadustele.  

 
• Hoone teenindamiseks planeeritakse külgnevasse tänavaruumi ca 40-kohaline parkla. 

Krundile võib vajadusel rajada täiendavalt parkimiskohti. Transpordi juurdepääsud 
põhjapoolselt 1. põiktänavalt või 1. tänavalt. Juurdepääsu ja parkla lahendus täpsustatakse 
koos hoone projekteerimisega. 

 
• Projekteerimisel säilitatakse krundi põhjapoolses nurgas 2 olemasolevat kuuske ja 1 mänd.  

Krundile rajada rohkelt uut kõrghaljastust.  
 
• Piirdena kasutada läbipaistvat ja ümbruse suhtes tagasihoidlikku metallist varbaeda  

krundipiiril, mida täiendab mitmekesine hõre põõsarinne. Piirde kõrgus vastavalt 
vajadustele.  

 
• Hooned peavad asuma vähemalt 6 m kaugusel tänav 1 ja põiktänavate 1 ja 2 piirist. 
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Järveotsa kvartal 3 

 
Kvartal piirneb Järveotsa spordiplatside vööndiga (ÜP üksus A-5), järveäärse avaliku ruumi 
vööndiga (ÜP üksus A-1), 1. tänava ja 2. põiktänavaga.  
Kvartalisse planeeritakse 6 väikeelamut (krundid nr 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 ja 3-6).  
 
Kvartali pindala: 8825 m² 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Järvele avanevate skulpturaalsete eramute kvartal. 
 
Maastik: 
Kvartali ala on järve suunas tuntavalt kaldus, kõrguste vahe kokku ca 5 meetrit.  
Krundil 3-1 kasvab säilitatav kask. Krundi 3-5 järvepoolsel piiril on üks säilitamist vääriv suurem 
pajupõõsas. Ülejäänud ala haljastus on väheväärtuslik.  
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 66.00-71.00 
Olulist maapinna muutmist ei kavandata. Kruntide omanikud võivad naabriga kooskõlastatult 
järvepoolses servas maapinda tõsta kuni 1 meetri võrra. 
Sadevesi suunatakse järveäärse avaliku ruumi suunas. 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: vaher 
 
Kvartali kruntide nr. 3-1 kuni 3-6 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 20% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus: kuni 8 meetrit krundi kõrgema osa olemasolevast maapinnast.  
2 korrust + võimalik nõlvasisene korrus. 
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Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 1 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted: 

 
• Järvepoolne ala: Planeeringu põhijoonisel on viirutatud hoonete ehitamise keeluala. Sellesse 

alasse ei ole lubatud rajada hooneid ning kõrgeid maastikus domineerivaid rajatisi. Lubatud on 
madalad maapinnarajatised (terrassid, basseinid jne.) 

• Hoonefrondid: Järvepoolse ühtse hoonefrondi loomiseks peab vähemalt üks elamu nurk  asuma 
täpselt järvepoolse ehitamise keeluala piiril ning hoone kõrgus selles nurgas peab olema 7-8 meetrit 
olemasolevast maapinnast. Hoone põiktänav 2 poolne ots peab ulatuma vähemalt 20 meetri 
kaugusele järvepoolse keeluala piirist, kuid mitte lähemale kui 5 meetrit tänava maa-alast (erandina 
krundil 3-1 võib ulatuda tänava maa-alani). 

• Katus: Katuse ja kogu hoone mahulises lahenduses lähtuda põhimõttest, et hooned moodustaks 
maastikku sulanduva ja igast küljest vaadeldava mahu. Juhinduda üldisest põhimõttest, et katus 
koosneks teineteise suhtes ebasümmeetriliselt murtud tasapindadest (sh katus võib koosneda ka 
ühest tasapinnast). Traditsioonilised ja sümmeetrilised katusetüübid (viil-, kelp-, mansard- jms 
katused) ei ole lubatud.  Kvartali arhitektuurseid põhimõtteid illustreerib DP kaanel olev maketifoto. 

• Kõrvalhooned: Kõrvalhooned rajada vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõuetele, kruntide 3-1 ja 3-2 
vahelisele, 3-3 ja 3-4 vahelisele ning 3-5 ja 3-6 vahelisele piirile. Teistele piiridele võib rajada 
kõrvalhooneid üksnes naaberkrundi omaniku nõusolekul. 

• Piirded: Vertikaalne puitpiire helekollastes toonides. Tänavate ja spordiplatside vööndi poolsed 
piirded kavandada tänava maa-ala piirile, piiret kandvad postid krundipoolsele küljele. Piirde kõrgus 
vastavalt p 6.5. Kruntide järvepoolsele piirile (sh tänava ääres kuni hoonete ehitamise keeluala 
piirini) on soovitav piiret mitte rajada, kasutades selle asemel haljastust. Piirde rajamise korral peab 
see olema üksnes piiri markeeriv, läbipaistev, maastiku suhtes tagasihoidlik ega tohi varjata 
vaateid. Täiendavalt võib krunti järveäärsest avalikust ruumist eraldada maapinna tõstmise ja 
tugimüüri rajamise abil. Maapinda võib tõsta üksnes naaberkruntide omanikega kooskõlastatult, 
maksimaalselt 1 meeter võrreldes olemasoleva maa-pinnaga. 

 

 
Vaata täiendavalt maketifotot detailplaneeringu kausta kaanel 
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Järveotsa kvartal 4 

 
 
Kvartal piirneb Järveotsa promenaadiga (ÜP üksus A-3), 1. ja 2. tänava ning 3. põiktänavaga.  
 
Kvartalisse planeeritakse 7 väikeelamut (krundid nr 4-1,4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7) ja 1 ühiselt 
kasutatav maa-ala (krunt nr 4-8).  
 
Kvartali pindala: 5034 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Kõrge hoonefrondiga kuni kolmekorteriliste elamute kvartal koos ühiselt kasutatava ruumiga. 
 
Maastik: 
Kvartalis asuvad olemasolevad muldvallid, mida omanikud võivad soovi korral säilitada 
krundisisese maastiku rikastamise või krundi piiritlemise eesmärgil.  
Kvartalis asub olemasolev tiik, mille säilitamist maastiku osana tuleb kaaluda.  
Krundi 4-2 piiril kasvab säilitamisväärne kask.  
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 71.00-73.00, vallidel 76.00 
Kvartali keskosa maapind vajab tõstmist ligikaudu kõrgusmärgini 72.00. 
Sadevesi suunatakse kruntidelt ja kvartalisisesest parklast 3. põiktänava ja 1.tänava suunas. 
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: 1.tänava poolsetel kruntidel vaher, 2. 
tänava poolsetel kruntidel pihlakas. 
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Krundil 4-8 ei ole hoonete ehitamise õigust. Krundile projekteerida ühiselt kasutatav parkla ja 
haljasala. Kaaluda olemasoleva tiigi säilitamist haljasalal.  
 
Kvartali kruntide nr. 4-1 kuni 4-7 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus 

• Sihtotstarve: ühe- kahe- või kolmepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 35% krundi pindalast. 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit (2 korrust) olemasolevast maapinnast.  
Hoonel peab leiduma kahekorruseline osa. 

 
Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 3 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 
 

• Hoonefrondid: Tänavate 1 ja 2 äärne ning Järveotsa promenaadi äärne hoonefront 
projekteerida tänava maa-ala piiriga paralleelselt, sellest 0-3 meetri kaugusele. Põiktänav 3 
äärne front projekteerida 3 meetri kaugusele tänava maa-ala piirist. Järveotsa promenaadi, 
põiktänav 3 ning tänavate 1 ja 2 äärne fassaad projekteerida nii, et osaliselt asuks frondil 
2-korruselise hooneosa sein.  

 
• Katus: Kaldega 0-10 kraadi. Kaldesuunad vabad. 
 
• Kõrvalhooned: Projekteerida vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõudele.  

 
• Piirded: Vertikaalne puitpiire tumepunastes toonides.  Tänavapoolsed piirded kavandada 

tänava maa-ala piirile, piiret kandvad postid krundipoolsele küljele. Piirde kõrgus vastavalt 
p 6.5. 

 
• Parkimist kruntidele mitte kavandada. 
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Järveotsa kvartal 5 

 
Kvartal piirneb 1. ja 2. tänava ning 3. ja 4. põiktänavaga.  
Kvartalisse planeeritakse 8 väikeelamukrunti (5-1 kuni 5-8).  
 
Kvartali pindala: 7096 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Ühekaldeliste katustega kõrge tänavafrondiga eramute kvartal. 
 
Maastik: 
Kvartalis asuvad olemasolevad muldvallid, millest üks haljastatud vall säilitatakse kvartalisisesel 
krundipiiril. Vallil krundi 5-2 alal kasvavad säilitamisväärsed remmelgad ja kased.  
Krundil 5-1 kasvab ka üks olemasolev säilitamisväärne kask ja krundil 5-6 üks säilitamisväärne 
paju. Kvartalis asuv olemasolev tellishoone ei kuulu säilitamisele. Kui hoone osi on võimalik 
kasutada elukeskkonda rikastavate elementidena, siis võib kaaluda nende säilitamist.  
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 69.50-72.00, vallidel 74.00. 
Kvartali põhjaosa maapind vajab tõstmist ligikaudu kõrgusmärgini 71.80. 
Sadevesi suunatakse 1. ja 2. tänava ning 4. põiktänava suunas.  
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: 1.tänava poolsetel kruntidel vaher, 2. 
tänava poolsetel kruntidel pihlakas. 
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Kvartali kruntide nr. 5-1 kuni 5-8 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 30% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit (2 korrust) olemasolevast maapinnast.  

 
Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 1 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 
 

• Hoonefrondid: Tänavate 1 ja 2 äärne hoonefront projekteerida tänava maa-ala piiriga 
paralleelselt, sellest 3-6 meetri kaugusele.  

 
• Katus: Valdav osa katusest projekteerida hoovi poole langeva ühekaldelise pinnana. 

 
• Kõrvalhooned: Projekteerida vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõudele. 
 
• Piirded: Tänavate ääres horisontaalne puitpiire punastes toonides. Krundisisese piirde 

materjal vaba. Tänavate poolsed piirded kavandada tänava maa-ala piirile, piiret kandvad 
postid krundipoolsele küljele. Piirete kõrgus vastavalt p 6.5.  
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Järveotsa kvartal 6 
 

 
 
Kvartal piirneb järveäärse avaliku ruumi vööndiga (ÜP üksus A-1), 1. ja 2. tänava ning 4. 
põiktänavaga. Kvartalisse planeeritakse 5 väikeelamut (krundid nr 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 ja 6-5) .  
 
Kvartali pindala: 5545 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Järvele avanevate skulpturaalsete eramute kvartal. 
 
Maastik: 
Kvartal asub nõlval, kõrguste vahe kvartali piires ca 4 meetrit. Võimalusel säilitada kruntidel 6-2, 
6-3, 6-4 ja 6-5 asuvad põhijoonisel tähistatud üksikud õunapuud ja pajupõõsad. Kui krundil 6-1 
asuvat muldvalli on võimalik kasutada elukeskkonda rikastava elemendina, siis kaaluda selle 
osalist säilitamist ja kokkusobitamist hoone ehitusprojektiga. 
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 66.00 – 70.50. Olulisi maapinna muutmist ei 
kavandata. Kruntide omanikud võivad naabriga kooskõlastatult järvepoolses servas maapinda 
tõsta kuni 1 meetri võrra. Sadevesi suunatakse järveäärse avaliku ruumi suunas, krundi 6-5 
sadevesi võimalusel osaliselt 2.tänava suunas. Samas peavad krundid 6-3 ja 6-4 vajadusel vastu 
võtma krundilt 6-5 valguva sadevee.  
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: 1.tänava poolsetel kruntidel vaher, 2. 
tänava poolsetel kruntidel pihlakas. 
 
 
Kvartali kruntide nr. 6-1 kuni 6-5 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
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Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 25% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit krundi kõrgema osa olemasolevast maapinnast.  
2 korrust + võimalik nõlvasisene korrus. 

 
Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 1 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted: 

• Järvepoolne ala: Planeeringu põhijoonisel on viirutatud hoonete ehitamise keeluala. Sellesse 
alasse ei ole  lubatud rajada hooneid ning kõrgeid maastikus domineerivaid rajatisi. Lubatud on 
madalad maapinnarajatised (terrassid, basseinid jne.) 

• Hoonefrondid: Järvepoolse ühtse hoonefrondi loomiseks (kruntidel 6-1, 6-2, 6-3, 6-4) peab 
vähemalt üks elamu nurk peab asuma täpselt järvepoolse ehitamise keeluala piiril ning hoone 
kõrgus selles nurgas peab olema 7-8 meetrit olemasolevast maapinnast.. Hoone põiktänav 4 poolne 
ots peab ulatuma vähemalt 20 meetri kaugusele järvepoolse keeluala piirist, kuid mitte lähemale kui 
3 meetrit tänava maa-alast. Krundil 6-5 põiktänav 4 äärne hoonefront projekteerida tänava maa-ala 
piiriga paralleelselt, sellest 3 meetri kaugusele.  

• Katus: Katuse ja kogu hoone mahulises lahenduses lähtuda põhimõttest, et hooned moodustaks 
maastikku sulanduva ja igast küljest vaadeldava mahu. Juhinduda üldisest põhimõttest, et katus 
koosneks teineteise suhtes ebasümmeetriliselt murtud tasapindadest (sh katus võib koosneda ka 
ühest tasapinnast). Traditsioonilised ja sümmeetrilised katusetüübid (viil-, kelp-, mansard- jms 
katused) ei ole lubatud.  Kvartali arhitektuurseid põhimõtteid illustreerib DP kaanel olev maketifoto. 

• Kõrvalhooned: Projekteerida vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõudele. 
• Piirded: Tänavate ääres vertikaalne puitpiire helepunastes toonides. Tänavapoolsed piirded 

kavandada tänava maa-ala piirile, piiret kandvat postid krundipoolsele küljele. Piirde kõrgus ja 
üldnõuded vastavalt p 6.5  Krundi järvepoolsele piirile (sh tänava ääres kuni hoonete ehitamise 
keeluala piirini) on soovitav piiret mitte rajada, kasutades selle asemel haljastust (Piirde rajamise 
korral peab see olema üksnes piiri markeeriv, läbipaistev, maastiku suhtes tagasihoidlik ega tohi 
varjata vaateid). Täiendavalt võib krunti järveäärsest avalikust ruumist eraldada maapinna tõstmise 
ja tugimüüri rajamise abil. Maapinda võib tõsta üksnes naaberkruntide omanikega kooskõlastatult, 
maksimaalselt 1 meeter võrreldes olemasoleva maapinnaga. 

Vaata täiendavalt maketifotot detailplaneeringu kausta kaanel 
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Järveotsa kvartal 7 

 
 
 
 
Kvartal piirneb Järveotsa promenaadiga (ÜP üksus A-3), 2. ja 3. tänava ning 5. põiktänavaga.  
Kvartalisse planeeritakse 10 väikeelamut (krundid nr 7-1 kuni 7-10).  
 
Kvartali pindala: 8412 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Tänavaruumi laiendustega kaldkatuseliste eramute kvartal. 
 
Maastik: 
Kvartalis asuvad olemasolevad hooned on väärtusetud ja kuuluvad lammutamisele. 
Väärtuslikku haljastust ei leidu. 
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 71.00-73.00. 
Olulist maapinna muutmist ei planeerita. 
Sadevesi suunatakse 2. ja 3. tänava ning 5.põiktänava suunas.  
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: 2. tänava poolsetel kruntidel pihlakas, 
3.tänava poolsetel kruntidel lehis. 
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Kvartali kruntide nr. 7-1 kuni 7-10 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 30% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit (2 korrust) olemasolevast maapinnast.  

 
Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 1 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 
 

• Hoonefrondid: Tänavate 2 ja 3 äärne ning Järveotsa promenaadi äärne hoonefront 
projekteerida tänava maa-ala piiriga paralleelselt, sellest 0-3 meetri kaugusele.  Järveotsa 
promenaadi äärne fassaad projekteerida nii, et osaliselt paikneks hoonefrondil 2-korruselise 
hooneosa sein (promenaadiäärsetel hoonetel peab leiduma 2-korruseline osa).   

 
• Katus: kaldega alates 15 kraadi, murdejooned risti 2. või 3. tänavaga. Katus mustvalgetes 

värvitoonides (lubatud ka haljastud katus). 
 
• Kõrvalhooned: Projekteerida vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõudele. 

 
• Piirded: Vertikaalne puitpiire pruunides toonides. Tänavapoolsed piirded kavandada 

tänava maa-ala piirile, mis osaliselt vabalt valitud lõigus võivad murduda hoone seinani, 
moodustades tänavaruumi laienduse krundil. Piiret kandvat postid krundipoolsele küljele. 
Piirde kõrgus vastavalt p 6.5. 
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Järveotsa kvartal 8 

 
 
Kvartal piirneb järveäärse avaliku ruumi vööndiga (ÜP üksus A-1), 2. ja 3. tänava ning 5. 
põiktänavaga. Kvartalisse planeeritakse 8 väikeelamut (krundid nr 8-2 kuni 8-9), 1 korterelamu 
(krunt nr 8-1) ja elektrialajaam (krunt nr 33).  
 
Kvartali pindala: 10355 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Suure krundiga kaldkatuseliste ühe- või kahepereelamute kvartal. 
 
Maastik: 
Kvartalis on rohkelt väärtusetut võsa, mis kuulub likvideerimisele. Krundil 8-9 asub kaks üksikut 
pajupõõsast ja krundil 8-3 üks õunapuu, mille säilitamist võimalusel kaaluda.   
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: 68.50 – 71.50. 
Olulist maapinna muutmist ei planeerita.  
Sadevesi suunatakse 2. ja 3. tänava ning järve suunas.  
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: 2. tänava poolsetel kruntidel pihlakas, 
3.tänava poolsetel kruntidel lehis. 
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Krundi 8-1 ehitusõigus ja tingimused projekteerimiseks on määratud peatükis Järveotsa 
kvartal 1, kus on esitatud nõuded ühiselt kõigi Järveotsa üldplaneeringu üksuste E-3 kohta.  
Krundi 8-1 piirded projekteerida lähtudes käesoleva peatüki nõuetest. 
 
Krundile 33 projekteerida elektrialajaam vastavalt punkt 24. 
 
Kvartali kruntide nr. 8-2 kuni 8-9 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühe- või kahepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 30% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit (2 korrust) olemasolevast maapinnast.  

 
Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 2 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 

• Järvepoolne ala: Planeeringu põhijoonisel on viirutatud hoonete ehitamise keeluala. 
Sellesse alasse ei ole  lubatud rajada hooneid ning kõrgeid maastikus domineerivaid 
rajatisi. Lubatud on madalad maapinnarajatised (terrassid, basseinid jne.) 

• Hoonefrondid: Järvepoolse ühtse hoonefrondi loomiseks (kruntidel 8-3 ja 8-10) peab  
elamu järvepoolne sein asuma täpselt järvepoolse ehitamise keeluala piiril. Tänavate 2 ja 3 
äärne hoonefront projekteerida tänava maa-ala piiriga paralleelselt, sellest 5-8 meetri 
kaugusele.  

• Katus: Katus projekteerida mitmekaldelisena, kaldega vähemalt 15˚. Murdejooned piki 2. 
või 3. tänavat. Katus mustvalgetes värvitoonides (lubatud ka haljastud katus). 

• Kõrvalhooned: Projekteerida vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõudele. 
• Piirded: Horisontaalne puitpiire oranžides toonides.  Tänavapoolsed piirded kavandada 

tänava maa-ala piirile, piiret kandvad postid krundipoolsele küljele. Piirde kõrgus vastavalt 
p 6.5 . Järveäärsete kruntide 8-3 ja 8-10 järvepoolsele piirile (sh tänava ääres kuni hoonete 
ehitamise keeluala piirini) on soovitav piiret mitte rajada, kasutades selle asemel haljastust. 
Piirde rajamise korral peab see olema üksnes piiri markeeriv, läbipaistev, maastiku suhtes 
tagasihoidlik ega tohi varjata vaateid.  
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Järveotsa kvartal 9 

 
 
Kvartal piirneb Järveotsa promenaadiga (ÜP üksus A-3), 3. ja 4. tänava ning 6. põiktänavaga.  
Kvartalisse planeeritakse 6 väikeelamut (krundid nr 9-2 kuni 9-7) ja 1 korterelamu (krunt nr 9-1).  
 
Kvartali pindala: 8427 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Suure krundiga lamekatuseliste eramute kvartal. 
 
Maastik: 
Kruntidel 9-2 ja 9-6 asuvad mõned säilitamisväärsed kased ja pajud.  
Krundil 9-1 asub olemasolev hoone ja seda ümbritsev muldvall. Kruntide 9-1 ja 9-5 piiril asuv 
muldvall võib säilida kruntide mõttelise piirina.  
Lammutamisele kuulub kvartali promenaadi poolsesse serva ulatuv olemasolev hoone.  
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: 70.50 – 72.00, vallidel 75.00 
Kvartali keskosa vajab mõnevõrra tõstmist, ligikaudu kõrgusmärgini 71.40-71.60. 
Sadevesi suunatakse 3. ja 4.tänava ning 6.põiktänava suunas. 
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: 3.tänava poolsetel kruntidel lehis, 4. tänava 
poolsetel kruntidel saar.  
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Krundi 9-1 ehitusõigus ja tingimused projekteerimiseks on määratud peatükis Järveotsa 
kvartal 1, kus on esitatud nõuded ühiselt kõigi Järveotsa üldplaneeringu üksuste E-3 kohta.  
Krundi 9-1 piirded projekteerida lähtudes käesoleva peatüki nõuetest. 
 
Kvartali kruntide nr. 9-2 kuni 9-7 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 30% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit (2 korrust) olemasolevast maapinnast.  
Hoonel peab leiduma kahekorruseline osa. 
 

Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 1 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 

• Hoonefrondid: Tänavate 3 ja 4 äärne teise korruse hoonefront projekteerida tänava maa-
ala piiriga paralleelselt, sellest 3-6 meetri kaugusele. Järveotsa promenaadi äärne 
hoonefront projekteerida 0-3 meetri kaugusele tänava maa-ala piirist, sellega paralleelselt. 
Tänavate 3 ja 4 äärne fassaad projekteerida nii, et 2. korruse sein asuks osaliselt või 
täielikult 3 meetri kaugusel tänava maa-ala piirist. Järveotsa promenaadi äärne fassaad 
projekteerida nii, et osaliselt paikneks hoonefrondil 2-korruselise hooneosa sein. 

 
• Katus: Lame või ühekaldeline, kaldenurgaga kuni 10˚. Kaldenurk ja -suund vaba.  
 
• Kõrvalhooned: Projekteerida vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõudele. 
 
• Piirded: Horisontaalne puitpiire tumehallides toonides.  Tänavapoolsed piirded kavandada 

tänava maa-ala piirile, piiret kandvat postid krundipoolsele küljele. Piirde kõrgus vastavalt p 
6.5  
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Järveotsa kvartal 10 

 
 
Kvartal piirneb 3. ja 4. tänava ning 6. ja 7. põiktänavaga.  
Kvartalisse planeeritakse 7 väikeelamut (krundid nr 10-1 kuni 10-7) ja kvartalisisene avalik ruum 
(krunt nr 10-8).  
 
Kvartali pindala: 9341 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Mahuliselt liigendatud eramute kvartal (koos kvartalisisese spordiplatsiga). 
 
Maastik: 
Olemasolevas maastikus säilitakse muldvall, mis hakkab piiritlema spordiväljakut, moodustades 
sellele ka ühtlasi müratõkke. Vallil asub mitmeid olemasolevaid puid, millest enamik on siiski 
halvas seisukorras ning nende säilitamine pole vajalik. Säilitamist väärivad vallil krundi 10-1 
kasvav vaher, krundil 10-5 kasvav vaher, krundil 10-2 kasvav kask ja krundil 10-8 kasvav tamm. 
Vallide vahel asuv hoone lammutatakse. 
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 69.50-71.00, vallidel 74.00. 
Sadevesi suunatakse 3. ja 4. tänava ning 7.põiktänava suunas.  
Kruntide 10-1, 10-2 ja 10-7 lõunapoolne valliäärne osa vajab tõstmist ligikaudu kõrgusmärgini 
70.70. Vallide vahelise spordiväljaku ala vajab tõstmist ligikaudu kõrgusmärgini 71.00 ja selle ala 
sadevesi suunatakse ida suunas 3. tänavale.  
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: 3.tänava poolsetel kruntidel lehis, 4. tänava 
poolsetel kruntidel saar.  
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Krundile 10-8 planeeritakse üldkasutatav spordiväljak. 
Kvartali kruntide nr. 10-1 kuni 10-7 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 30% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit (2 korrust) olemasolevast maapinnast.  
Hoonel peab leiduma ühekorruseline ja kahekorruseline osa.  

 
Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 1 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 

• Hoonefrondid: Tänavate 3 ja 4 ning põiktänav 6 äärne hoonefront projekteerida tänava 
maa-ala piirist 3-6 meetri kaugusele, paralleelselt tänava maa-ala piiriga.  

 
• Katus: Erinevatel hooneplokkidel erineva kaldenurgaga ühekaldeline katus (see võib olla 

ka lamekatus).  
 
• Kõrvalhooned: Projekteerida vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõudele. 
 
• Piirded: Vertikaalne puitpiire helehallides toonides.  Tänavapoolsed piirded kavandada 

tänava maa-ala piirile, piiret kandvad postid krundipoolsele küljele. Piirde kõrgus vastavalt 
p 6.5. Spordiväljaku pool jääb krunti piiritlema olemasolev muldvall. 
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Järveotsa kvartal 11 

 
Kvartal piirneb järveäärse avaliku ruumi vööndiga (ÜP üksus A-1), 3. ja 4. tänava ning 7. 
põiktänavaga. Kvartalisse planeeritakse 4 väikeelamut (krundid nr 11-1 kuni 11-4).  
 
Kvartali pindala: 3655 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Järvele avanevate skulpturaalsete eramute kvartal. 
 
Maastik: 
Krundil 11-2 asub kaks säilitatavat kuuske ning saar. Muud puud ei ole säilitamisväärsed. Kvartal 
asub nõlval ning kõrguste vahe kvartali piires on ca 2 meetrit.  
  
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 68.00-70.00 
Maapinna olulist muutmist ei kavandata. Kruntide omanikud võivad naabriga kooskõlastatult 
järvepoolses servas maapinda tõsta kuni 1 meetri võrra. 
Sadevesi suunatakse järveäärse avaliku ruumi suunas.  
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: 3.tänava poolsetel kruntidel lehis, 4. tänava 
poolsetel kruntidel saar.  
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Kvartali kruntide nr. 11-1 kuni 11-4 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 30% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit krundi kõrgema osa olemasolevast maapinnast.  
2 korrust + võimalik nõlvasisene korrus. 

 
Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 1 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 

• Järvepoolne ala: Planeeringu põhijoonisel on viirutatud hoonete ehitamise keeluala. Sellesse 
alasse ei ole  lubatud rajada hooneid ning kõrgeid maastikus domineerivaid rajatisi. Lubatud on 
madalad maapinnarajatised (terrassid, basseinid jne.) 

• Hoonefrondid: Järvepoolse ühtse hoonefrondi loomiseks peab kõigil kruntidel vähemalt üks elamu 
nurk peab asuma täpselt järvepoolse ehitamise keeluala piiril. Elamu põiktänav 7 poolne ots peab 
ulatuma 6-10 meetri kaugusele tänava maa-ala piirist. 

• Katus: Katuse ja kogu hoone mahulises lahenduses lähtuda põhimõttest, et hooned moodustaks 
maastikku sulanduva ja igast küljest vaadeldava mahu. Juhinduda üldisest põhimõttest, et katus 
koosneks teineteise suhtes ebasümmeetriliselt murtud tasapindadest (sh katus võib koosneda ka 
ühest tasapinnast). Traditsioonilised ja sümmeetrilised katusetüübid (viil-, kelp-, mansard- jms 
katused) ei ole lubatud.   

• Kõrvalhooned: Eraldiseisvaid kõrvalhooneid mitte rajada.  
• Piirded: Horisontaalne puitpiire helehallides või valgetes toonides.  Tänavapoolsed piirded 

kavandada tänava maa-ala piirile, piiret kandvat postid krundipoolsele küljele. Piirde kõrgus 
vastavalt p 6.5. Kruntide järvepoolsele piirile (sh tänava ääres kuni hoonete ehitamise keeluala 
piirini) on soovitav piiret mitte rajada, kasutades selle asemel haljastust. Piirde rajamise korral peab 
see olema üksnes piiri markeeriv, läbipaistev, maastiku suhtes tagasihoidlik ega tohi varjata 
vaateid. Täiendavalt võib krunti järveäärsest avalikust ruumist eraldada maapinna tõstmise ja 
tugimüüri rajamise abil. Maapinda võib tõsta üksnes naaberkruntide omanikega kooskõlastatult, 
maksimaalselt 1 meeter võrreldes olemasoleva maa-pinnaga. 
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Järveotsa kvartal 12 

 
 
Kvartal piirneb Järveotsa promenaadiga (ÜP üksus A-3), 4. ja 5. tänava ning 8. põiktänavaga. 
Kvartalisse planeeritakse 11 väikeelamut (krundid nr 12-1 kuni 12-11).  
 
Kvartali pindala: 8786 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Tänavaruumi laiendustega kaldkatuseliste eramute kvartal. 
 
Maastik: 
Kaaluda kvartalis kasvavate üksikute pajude säilitamist.  
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 69.00-70.00 
Sadevesi juhitakse 4. ja 5. tänava ning Järveotsa promenaadi suunas.  
5. tänava äärsete kruntide omanikud peavad vastu võtma 4. tänava äärsetelt kruntidelt valguva 
sadevee.  
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: 4. tänava poolsetel kruntidel saar,  5.tänava 
poolsetel kruntidel mänd.   
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Kvartali kruntide nr. 12-1 kuni 12-11 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 30% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit (2 korrust) olemasolevast maapinnast.  

 
Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 1 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 

• Hoonefrondid: Tänavate 4 ja 5 ning Järveotsa promenaadi äärne hoonefront 
projekteerida 0-3 meetri kaugusele tänava maa-ala piirist, paralleelselt tänava maa-ala 
piiriga. Järveotsa promenaadi äärne fassaad projekteerida nii, et osaliselt paikneks 
hoonefrondil 2-korruselise hooneosa sein (promenaadiäärsetel hoonetel peab leiduma 2-
korruseline osa). 

 
• Katus: Kahekaldeline. Murdejoon risti või piki 4. või 5. tänavat. Kaldega vähemalt 15˚. 

Katus mustvalgetes värvitoonides (lubatud ka haljastud katus). 
 
• Kõrvalhooned: Projekteerida vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõudele. 
 
• Piirded: Vertikaalne puitpiire tumekollastes toonides. Tänavapoolsed piirded kavandada 

tänava maa-ala piirile, mis osaliselt vabalt valitud lõigus võivad murduda hoone seinani, 
moodustades tänavaruumi laienduse krundil. Piiret kandvat postid krundipoolsele küljele. 
Piirde kõrgus vastavalt p 6.5. 

 
 
 
 



OÜ PAIK Arhitektid     6.11.2008 

VILJANDI JÄRVEOTSA LINNAOSA JÄRVEÄÄRSE ERAMUTESTRUKTUURI DETAILPLANEERING 42

 
 

Järveotsa kvartal 13 

 
  
 
Kvartal piirneb järveäärse avaliku ruumi vööndiga (ÜP üksus A-1), 4. ja 5. tänava ning 8. 
põiktänavaga. Kvartalisse planeeritakse 10 väikeelamut (krundid nr 13-1 kuni 13-10). 
 
Kvartali pindala: 9277 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Ühekaldelise katusega eramutega erinevate vaatenurkade kvartal. 
 
Maastik: 
Kvartali maapind kaldub järvepoolses osas tuntavalt järve poole, kõrguste vahe kvartali piires ca 5 
meetrit.  Krundil 13-2 kasvab väärtuslik säilitatav kask, krundil 13-3 üks säilitamisväärne kuusk ja 
krundil 13-9 üks säilitamisväärne paju.  
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: 64.50-70.00. 
Olulist maapinna muutmist ei kavandata. Kruntide omanikud võivad naabriga kooskõlastatult 
krundi järvepoolses servas maapinda tõsta kuni 1 meetri võrra, kuid mitte üle kõrgusmärgi 67.00. 
Sadevesi suunatakse 4. ja 5. tänava ning järveäärse avaliku ruumi suunas.  
5. tänava äärsed krundid peavad vastu võtma 4. tänava kruntidelt valguva sadevee.  
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: 4. tänava poolsetel kruntidel saar,  5.tänava 
poolsetel kruntidel mänd.   
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Kvartali kruntide nr. 13-1 kuni 13-10 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 30% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit krundi kõrgema osa olemasolevast maapinnast.  
2 korrust + võimalik nõlvasisene korrus. 
 

Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 1 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 

 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 

 
• Järvepoolne ala:  Planeeringu põhijoonisel on viirutatud hoonete ehitamise keeluala. 

Sellesse alasse ei ole  lubatud rajada hooneid ning kõrgeid maastikus domineerivaid 
rajatisi. Lubatud on madalad maapinnarajatised (terrassid, basseinid jne.) 

• Hoonefrondid: Järvepoolse ühtse hoonefrondi loomiseks (kruntidel 13-5 ja 13-10) peab 
vähemalt üks elamu nurk peab asuma täpselt järvepoolse ehitamise keeluala piiril. 
Tänavate 4 ja 5 äärne hoonefront projekteerida tänava maa-ala piirist 5-8 meetri 
kaugusele. Hoone 2 seina peavad olema paralleelsed sama krundi kahe erineva piiriga.  

• Katus: Ühekaldeline. Kaldesuund ja nurk vaba. Katus rohelistes või mustvalgetes 
värvitoonides. Võimalusel eelistada on haljastud katust. 

• Kõrvalhooned: Kõrvalhooneid võib rajada naaberkrundi omaniku nõusolekul. Muus osas 
kehtivad p 6.3 kirjeldatud üldnõuded.  

• Piirded: Piirdena kasutada hekki või haljastust krundipiiril (kvartali kõigis külgedes). Piirde 
rajamise korral peab see olema üksnes piiri markeeriv, läbipaistev, maastiku suhtes 
tagasihoidlik ega tohi varjata vaateid. Järvepoolsetel kruntidel 13-5 ja 13-10 võib krunti 
järveäärsest avalikust ruumist eraldada maapinna tõstmise ja tugimüüri rajamise abil. 
Seejuures ei või krundi maapinda oluliselt tõsta, sest järvepoolses avalikus ruumis on 
planeeritud maapinna süvendamine (krundi piiril võib maapinna kõrguste erinevus olla 
maksimaalselt 1 meeter).  
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Järveotsa kvartal 14 
 

 
  
Kvartal piirneb Järveotsa promenaadiga (ÜP üksus A-3), 5. tänava ning 9. põiktänavaga.  
Kvartalisse planeeritakse 11 väikeelamut (krundid nr 14-1 kuni 14-11).  
 
Kvartali pindala: 10124 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Laugekaldeliste katustega promenaadiäärne ühe- või kahepereelamute kvartal. 
 
Maastik: 
Kvartali maapind on kaldus promenaadi suunas, kõrguste vahe kvartali piires ca 2 meetrit.  
Kruntidel 14-1 ja 14-2 kasvavad olemasolevad säilitamisväärsed pajud ja krundil 14-6  piiril 
säilitamisväärne kask.  
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 66.00-69.00 
Sadevesi juhitakse Järveotsa promenaadi suunas.  
Promenaadi äärsed krundid peavad vastu võtma 5. tänava äärsetelt kruntidelt valguva sadevee.   
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: mänd 
 
 
Kvartali kruntide nr. 14-1 kuni 14-11 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt 
kirjeldatud nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded 
projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 
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• Sihtotstarve: ühe- või kahepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 30% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit (2 korrust) olemasolevast maapinnast.  

 
Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 2 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 

• Hoonefrondid: Tänava 5 ja Järveotsa promenaadi äärne hoonefront projekteerida tänava 
maa-ala piiriga paralleelselt, sellest 0-3 meetri kaugusele. Järveotsa promenaadi äärne 
fassaad projekteerida nii, et osaliselt asuks frondil 2-korruselise hooneosa sein 
(promenaadiäärsetel hoonetel peab leiduma 2-korruseline osa).  

 
• Katus: lamekatus või katusekalle kuni 15˚ 
 
• Kõrvalhooned: Kõrvalhooned rajada vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõuetele  

 
• Piirded: Horisontaalne puitpiire tumepunastes toonides. Tänavapoolsed piirded kavandada 

tänava maa-ala piirile, piiret kandvad postid krundipoolsele küljele. Piirde kõrgus vastavalt 
p 6.5. 
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Järveotsa kvartal 15 

 
 
Kvartal piirneb järveäärse avaliku ruumi vööndiga (ÜP üksus A-1), Järveotsa promenaadiga (ÜP 
üksus A-3), 5. tänava ning 9. põiktänavaga. Kvartalisse planeeritakse 5 väikeelamut (krundid nr 
15-2 kuni 15-6) ja 1 korterelamu (krunt nr 15-1).  
 
Krundi 15-1 ehitusõigus ja tingimused projekteerimiseks on määratud peatükis Järveotsa 
kvartal 1, kus on esitatud nõuded ühiselt kõigi Järveotsa üldplaneeringu üksuste E-3 kohta.  
Krundi 15-1 piirded projekteerida lähtudes käesoleva peatüki  nõuetest. 
 
Kvartali pindala: 5996 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Järve suunas tõusva katusega kompaktne eramukvartal. 
 
Maastik: 
Kvartali maapind on järve poole tuntavalt kaldus, kõrguste vahe kvartali piires ca 4 meetrit.   
Säilitamisväärne haljastus puudub.  
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 63.00 – 67.50.  
Olulist maapinna muutmist ei kavandata. Kvartaliga külgneval alal järveäärses avalikus ruumis on 
kavandatud maapinna mõningane süvendamine laugema maapinna loomise eesmärgil. Sel juhul 
võib kruntide järvepoolsele piirile tekkida kuni 1 meetri kõrgune aste.  
Sadevesi juhitakse Järveotsa promenaadi, järveäärse avaliku ruumi ja 5. tänava suunas.  
 
Kruntidele uue haljastuse rajamisel eelistatud puuliik: mänd 
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Kvartali kruntide nr. 15-2 kuni 15-6 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt kirjeldatud 
nõuded. Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded projekteerimiseks.  
 
Kruntide ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: ühepereelamu koos hoovirajatiste ja kõrvalhoonetega 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 elamu, kõrvalhoonete arv vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
elamu ja kõrvalhooned kokku kuni 30% krundi pindalast 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 8 meetrit krundi kõrgema osa olemasolevast maapinnast.  
2 korrust + võimalik nõlvasisene korrus. 

Lisanõuded: 
Maksimaalne elamisüksuste arv krundil: 1 
Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 350m² 
 
Kruntide arhitektuurse lahenduse põhimõtted 

• Järvepoolne ala:  Planeeringu põhijoonisel on viirutatud hoonete ehitamise keeluala. Sellesse 
alasse ei ole  lubatud rajada hooneid ning kõrgeid maastikus domineerivaid rajatisi. Lubatud on 
madalad maapinnarajatised (terrassid, basseinid jne.) 

• Hoonefrondid: Järvepoolse ühtse hoonefrondi loomiseks (kruntidel 15-1, 15-4 ja 15-5) peab 
vähemalt üks elamu nurk peab asuma täpselt järvepoolse ehitamise keeluala piiril. Järveotsa 
promenaadi äärne hoonefront projekteerida tänava maa-ala piiriga paralleelselt, sellest 0-3 meetri 
kaugusele. Tänava 5 äärne hoonefront projekteerida 3-6 meetri kaugusele tänava maa-ala piirist, 
paralleelselt tänava maa-ala piiriga. Järveotsa promenaadi äärne fassaad projekteerida nii, et 
osaliselt paikneks hoonefrondil 2-korruselise hooneosa sein.   

• Katus: Ühekaldeline, järve poole tõusva kaldega.  Katuse ja kogu hoone mahulises lahenduses 
lähtuda põhimõttest, et hooned moodustaks maastikku sulanduva, skulpturaalse ja igast küljest 
vaadeldava mahu.  

• Kõrvalhooned: Kõrvalhooned võib rajada vastavalt p 6.3 kirjeldatud üldnõuetele, üksnes 
naaberkrundi omaniku nõusolekul. 

• Piirded: Vertikaalne puitpiire helepunastes toonides.  Tänavapoolsed piirded kavandada tänava 
maa-ala piirile, piiret kandvat postid krundipoolsele küljele. Piirde kõrgus vastavalt p 6.5. 
Järveäärsete kruntide 15-1, 15-4 ja 15-5 järvepoolsele piirile (sh tänava ääres kuni hoonete 
ehitamise keeluala piirini)on soovitav piiret mitte rajada, kasutades selle asemel haljastust. Piirde 
rajamise korral peab see olema üksnes piiri markeeriv, läbipaistev, maastiku suhtes tagasihoidlik 
ega tohi varjata vaateid. Seejuures ei või krundi maapinda oluliselt tõsta, sest järvepoolses avalikus 
ruumis on planeeritud maapinna süvendamine. Krundi piiril võib maapinna kõrguste erinevus olla 
maksimaalselt 1 meeter.  
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Järveotsa kvartal 16 

 
 
Kvartal piirneb järveäärse avaliku ruumi vööndiga (ÜP üksus A-1) ning järveotsa promenaadiga 
(ÜP üksus A-3). Kvartalisse planeeritakse avalikkusele suunatud funktsiooniga ühiskondlik hoone 
(krunt nr 16-1),   
Krunt planeeritakse lähtuvalt Järveotsa üldplaneeringu üksusest Ü-1. 
 
Kvartali pindala: 3474 m² 
 
Kvartali planeeritav iseloom: 
Järveotsa linnaosa lõpetav avalik ühiskondlik hoone. 
 
Maastik: 
Kvartal asub lagedal alal kerge langusega lõuna suunas (kõrguste vahe ca 2 meetrit).   
Säilitamisväärne haljastus puudub. 
 
Olemasolev maapinna kõrguste vahemik: ca 64.00 -66.00 
Võimalik maapinna muutmine lahendatakse tervikprojektina üheskoos hoone projekteerimisega. 
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Krundi nr. 16-1 projekteerimiseks ja ehitamiseks kehtivad järgnevalt kirjeldatud nõuded. 
Lisaks kehtivad detailplaneeringu punktis 6 kirjeldatud üldnõuded projekteerimiseks, kui need pole 
vastuolus käesoleva punktiga.  
 
Krundi ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: avalikkusele suunatud funktsiooniga ühiskondlik hoone  
• Maksimaalne hoonete arv: hoonete arv on vaba 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala:  
kokku kuni 35% krundi pindalast, arvestades hoonestuse brutopinna nõudega. 
• Hoonete maksimaalne kõrgus:  
kuni 20 meetrit olemasolevast maapinnast, arvestades hoonestuse brutopinna nõudega. 

 
Lisanõuded: 

• Hoonete maksimaalne brutopind krundil: 2500m² 
• Tulepüsivusklass on eeldatavalt minimaalselt TP2, kuid see tuleb täpsustada vastavalt 

tuleohutusnõuetele sõltuvalt hoone mahust ja funktsioonist. 
 
Krundi 16-1 arhitektuurse lahenduse põhimõtted: 
 

• Kvartalis ei määrata hoonefronte, katuste ning hoone mahulise lahenduse kohta ei määra 
detailplaneering täiendavaid arhitektuurinõudeid. Samas tuleb arvestada, et Järveotsa 
linnaosa avalikke ruume siduv eriliselt keskne asukoht seab kõrgendatud nõudmised hoone 
arhitektuursele lahendusele.  

 
• Hoonet ümbritsev krundi ala peab jääma ööpäevaringselt avalikult kasutatavaks. Piirete 

rajamine ei ole lubatud. Hoonet ümbritseb igast küljest avalik ruum ja hoone peab 
avanema võimalikult paljudesse erinevatesse külgedesse. Arvestada, et hoonest järve poole 
tekiks väljak vabaõhuürituste korraldamiseks. 

 
• Hoone teenindamiseks planeeritakse parkla ca 25 autole, juurdepääsuga Järveotsa 

promenaadilt. Lisaks planeeritakse 2 bussi parkimiskohta Järveotsa promenaadi maa-alale. 
Parkimiskohtade asetus täpsustatakse projekteerimisel.   

 
• Hoone võib sisaldada ka ühiskondlikku funktsiooni toetavaid ärilisi funktsioone, näiteks 

kohvik.  
 

• Projekteerimisel arvestada kaugvaadetega Viljandi ringteelt.  
 

• Hoone tuleb projekteerida ja ehitada üheskoos ümbritseva avaliku ruumi ja hoonest järve 
poole jääva väljakuga. Hoone tuleb projekteerida heade tavade kohase 
arhitektuurivõistluse võitnud eskiisi alusel. Arhitektuurivõistluse ülesandeks on leida parim 
ruumiline lahendus, mis sulataks ühiskondliku hoone ja külgneva väljaku Järveotsa 
promenaadi (ÜP üksus A-3), järveäärse avaliku ruumi (ÜP üksus A-1) ja külgneva 
allapääsutrepi (ÜP üksus A-2) struktuuriga.  
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17. Järveotsa tänav 1 ja põiktänavad 1,2,3,4 (krunt nr 23) 

 
Krundi pindala: 8138m² 
Katastriüksuse sihtotstarve: transpordimaa 
Krundil ei ole hoonete ehitamise õigust. 
 
Tänav 1 planeeritakse 6 meetri laiuse kõrvaltänavana.  
Kõnniteed ja haljastatav ala mõlemale tänava küljele muutuva laiusega. 
Tänava põhjapoolsele küljele planeeritakse 3 m laiune kergliiklustee jalakäijatele ja jalgratturitele. 
 
Põiktänavad 1 ja 4 planeeritakse 4,5m laiuste kõrvaltänavatena.  
Põiktänav 2 kõrvaltänavana laiusega 5m.  
Põiktänav 3 sõelmekattega jalgteena. 
 
Tänavale 1 planeeritakse eeldatavalt 43 avalikku parkimiskohta, mis teenindavad ka ühiskondliku 
hoone (kvartal 2) ja aerutajate baasi (paadisadama) vajadusi.  
Parkla lahendus täpsustada, arvestades kooskõla ühiskondliku hoone lahendusega. 
 
Tänav 1 pikendusena kavandatakse munakivisillutisega allapääs paadisadamasse. 
 
Tänavate sadevesi juhitakse järve suunas. Projekteerimisel tuleb lahendada sadevee juhtimine 
järve nii, et see ei kahjustaks nõlva ega olemasolevat matkarada ja kavandatud avaliku ruumi 
arendusi.  
 
Tänavaruumi haljastuses kasutatav eelistatud puuliik: vaher 
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18. Järveotsa tänav 2 ja põiktänav 5 (krunt nr 24) 

 
 
Krundi pindala: 3753m² 
Katastriüksuse sihtotstarve: transpordimaa 
Krundil ei ole hoonete ehitamise õigust. 
 
Tänav 2 planeeritakse 5 meetri laiuse kõrvaltänavana.  
Kõnniteed mõlemale tänava küljele muutuva laiusega. 
 
Põiktänav 5 planeeritakse kivisillutisega jalgteena. 
2. tänava ja 5. põiktänava nurgale planeeritakse eraldi väiksemõõduline jalakäijate platsi 
istumisvõimalusega.  
Tänava lõppu planeeritakse ümberpööramiskoht. Sellest järve poole jääv tänavaruumi lõpetus 
kujundada eripäraselt ja haljastada.  
 
Tänava sadevesi juhitakse järve suunas. Projekteerimisel tuleb lahendada sadevee juhtimine järve 
nii, et see ei kahjustaks nõlva ega olemasolevat matkarada ja kavandatud avaliku ruumi arendusi.  
 
Tänavaruumi haljastuses kasutatav eelistatud puuliik: pihlakas. 
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19. Järveotsa tänav 3 ja põiktänav 7 (krunt nr 25) 

 
 
Krundi pindala: 3550m² 
Katastriüksuse sihtotstarve: transpordimaa 
Krundil ei ole hoonete ehitamise õigust. 
 
Tänav 3 ja põiktänav 7 planeeritakse 5 meetri laiuste kõrvaltänavana.  
Kõnniteed mõlemale tänava küljele muutuva laiusega. 
 
Olemasolevatest puudest asub tänava maa-alal väärtuslik mänd 3. tänava ja 7. põiktänava nurgal. 
3. tänava ruumi lõpetus kujundada eripäraselt ning projekteerida sinna istepingid.  
Tänavaruumi uues haljastuses kasutatav eelistatud puuliik: lehis 
 
Tänava 3 sadevesi juhitakse järve suunas, põik tänav 7 sadevesi tänava 4 suunas. 
Projekteerimisel tuleb lahendada sadevee juhtimine järve nii, et see ei kahjustaks nõlva ega 
olemasolevat matkarada ja kavandatud avaliku ruumi arendusi.  
Tänava 3 ja promenaadi ristumiskoha läheduses on vajalik mõningane maapinna süvendamine.  
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20. Järveotsa tänav 4 ja põiktänav 6 (krunt nr 26) 

 
Krundi pindala: 3516m² 
Katastriüksuse sihtotstarve: transpordimaa 
Krundil ei ole hoonete ehitamise õigust. 
 
Tänav 4 planeeritakse 5 meetri laiuse kõrvaltänavana.  
Kõnniteed mõlemale tänava küljele muutuva laiusega. 
 
Põiktänav 6 planeeritakse kivisillutisega jalgteena. 
Erandina on krundile 10-7 kavandatud ka autode juurdepääs jalgteelt.  
4 tänava ja 6. põiktänava nurgale planeeritakse eraldi väiksemõõduline jalakäijate plats 
istumisvõimalusega.  
 
Tulenevalt maapinna kalletest juhitakse sadevesi tänavate Riia mnt poolsest osast  
 
Tänavate sadevesi juhitakse osaliselt Järveotsa promenaadi sadevee kanalisatsiooni. 
ja osaliselt järve suunas. Projekteerimisel tuleb lahendada sadevee juhtimine järve nii, et see ei 
kahjustaks nõlva ega olemasolevat matkarada ja kavandatud avaliku ruumi arendusi. Tänava 
keskosas on vajalik mõningane maapinna süvendamine võrreldes olemasoleva maapinnaga.  
 
Tänavaruumi haljastuses kasutatav eelistatud puuliik: saar 
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21. Järveotsa tänav 5 ja põiktänavad 8,9 (krunt nr 27) 

 
 

 
Krundi pindala: 3660m² 
Katastriüksuse sihtotstarve: transpordimaa 
Krundil ei ole hoonete ehitamise õigust. 

 
Tänav 5 planeeritakse 5 meetri laiuse kõrvaltänavana.  
Kõnniteed mõlemale tänava küljele muutuva laiusega. 
 
Põiktänavad 8 ja 9 planeeritakse sõelmekattega jalgteedena. 

 
Tänavate sadevesi juhitakse osaliselt Järveotsa promenaadi sadevee kanalisatsiooni. 
ja osaliselt järve suunas. Projekteerimisel tuleb lahendada sadevee juhtimine järve nii, et see ei 
kahjustaks nõlva ega olemasolevat matkarada ja kavandatud avaliku ruumi arendusi. 
 
5. tänava ja 8. põiktänava nurgale planeeritakse eraldi väiksemõõduline haljastatud jalakäijate 
platsi istumisvõimalusega.  
 
Tänava lõppu planeeritakse ümberpööramiskoht. Sellest järve poole jääv tänavaruumi lõpetus 
kujundada eripäraselt ja haljastada.  
 
Tänavaruumi haljastuses kasutatav eelistatud puuliik: mänd 
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22. Järveotsa promenaad (krunt nr 28) 
 
 

 
 
 
Krundi pindala: 24954 m² 
Katastriüksuse sihtotstarve: üldmaa, transpordimaa 
(sihtotstarvete proportsioon täpsustatakse koos ehitusloa või kasutusloa väljastamisega) 

 
Krundil ei ole hoonete ehitamise õigust. 
 
Järveotsa promenaad on linnaosa ühendav keskne avalik ruum ning see on ühtlasi planeeritud ka 
oluliseks ülelinnalinnalise tähtsusega avalikuks ruumiks. Promenaad maa-ala tuleneb Järveotsa 
üldplaneeringu üksusest A-3.  
 
Promenaad koosneb: 
• kesksest pargist, milles on võimaldatud mugav pikisuunaline jalakäijate ja jalgratturite 

liikumine, sisaldab istumisvõimalust ja erinevaid tegevusvõimalusi.  
• kahest ühesuunalisest (vastassuundades) autoliiklusele planeeritavast teest, kumbki laiusega 

4,5-5 meetrit, arvestades ka parkimisvõimalusega tänavaruumis. Tagumises osas on autotee 
kahesuunaline, laiusega ca 6 meetrit. Teed on liigilt kõrvaltänavad. 

• kõnniteedest kummaski hoonestusala poolses küljes laiusega 2-3 meetrit.  
 
Detailplaneering annab promenaadi ala kohta üldise põhimõttelise lahenduse, mida vajadusel 
täpsustatakse ehitusprojektiga. Lõpliku lahenduse leidmiseks tuleb ala kohta koostada terviklik, 
kogu ala haarav, avaliku ruumi ehitusprojekt, mis lahendab ala maapinna kõrgused, katendid, 
haljastuse, valgustuse, istepingid, väikevormid ja muud rajatised ühtse kujundusidee kaudu. 
Avaliku ruumi ehitusprojekti koostamisel peab osalema arhitekt. Promenaadi projekteerimisel 
arvestada võimaluste piires  planeeritud Järveotsa keskväljaku (ÜP üksus A-4), ühiskondliku 
hoonega (käesoleva DP krunt 16-1) ja lõunapoolse allapääsukohaga järve äärde (ÜP üksus A-2) 
ning ka kõigi muude ümbritsevate hoonete ja avalike ruumide lahendusega. 
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Järveotsa promenaadi projekteerimisel peavad säilima detailplaneeringu joonisel esitatud 
lahenduse põhimõtted: 

• Jalgteede võrgustiku põhimõte, mille järgi on tagatud sujuv liikumine piki promenaadi ning 
promenaadilt kõigile hargnevate tänavate kõnniteedele.  

• Promenaadi  ja autoteede ristumiste katendite lahenduses eelistada jalakäijate liikumist piki 
promenaadi. 

• Jalgteede võrgustiku ebakorrapärasus ja jalgteede ala teravad nurgad.  
 
Promenaadi alal säilib planeeringu põhijoonisel näidatud haljastus. Olemasolevatest puudest 
säilitatakse 3 tamme (promenaadis alguses) ning üks vaher, üks tamm ja üks paju (promenaadi 
keskosas). Promenaadi uushaljastus projekteerida mitmekesine, kasutades ka põõsaid. 
Kõrghaljastuses valdava puuliigina kasutada tamme ja kastanit.  
 
Piki promenaadi planeeritakse sadeveetorustik, mis kogub Järveotsa tänavate promenaadipoolsete 
otste, samuti osaliselt Riia mnt ja promenaadi vaheliste parklate sadevee.  
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 23. Riia mnt 93D (krunt nr 32) 

 
Krundi pindala: 278m² 
Katastriüksuse sihtotstarve: Tootmishoonete maa 
 
Krunt asub planeeritavast alast väljaspool. 
Krundile antakse ehitusõigus erandina käesoleva detailplaneeringuga, kuna see on vajalik 
planeeritava ala sidevarustuse tagamiseks. 
 
Krundi ehitusõigus: 

• Sihtotstarve: sidevarustuse DLU alajaam 
• Maksimaalne hoonete arv: 1 
• Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala: 100m² 
• Hoonete maksimaalne kõrgus: 4 meetrit 

 
Arhitektuurinõuded: 
Alajaama ümbritsevale alale kavandada võimalikult rohkelt haljastust.  
 
 

24. Elektrialajaamad (krundid nr 33 ja 34) 
 
Kruntidele võib rajada Järveotsa linna osa varustamiseks vajaliku elektrialajaama.  
Krunt 33 alajaama tänavapoolne piire vastavalt kvartal 8 põhimõtetele.  
Krunt 34 alajaam ümbritseda võrkseinaga, millel kasvavad ronitaimed. 
 
 
 


