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EELNÕU 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED NR 2211802/01816 

         Digitaalse allkirjastamise kuupäev 

Ehitustegevuse liigi täpsustus   

Lastekodu tänava (Liivalaia – Masina) ja Masina tänava (Lastekodu - Tartu mnt) rekonstrueerimine (sh 

tänavavalgustus ja sademevee ärajuhtimine, kaugkütte ja -jahutuse ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

torustike rajamine ja rekonstrueerimine) koos tänavaruumi ümberkujundamisega, sh rattatee, kõnnitee, 

liikluskorraldus ja haljastus.  

Rattastrateegia 2018-28 eesmärkide täitmiseks täpsustatakse ja muudetakse tänavaruumi lahendust 

Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringus (DP035030), mille lahendus ei arvesta 

rattatee kavandamisega.  

 

Projekteerimistingimuste andja  

Asutus    Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 

Asutuse registrikood  75014913 

Ametniku nimi  Tiina Leetmaa 

Ametniku ametinimetus Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja 

 

Taotluse andmed 

Liik   Projekteerimistingimuste taotlus 

Number  2211002/03126 

Kuupäev  03.05.2022 

 

Katastritunnus Katastriüksuse koha-aadress 

78401:111:0005 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lastekodu tänav T1 

78401:111:0007 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lastekodu tänav T2 

78401:104:0520 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tänav T3 

78401:111:0067 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu maantee T11 

78401:101:1524 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lastekodu tn 12a 

78401:101:0532 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lastekodu tn 11b 

78401:111:0071 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Torupilli ots 3b 

78401:101:0539 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lastekodu tänav T5 

78401:116:0005 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Odra tänav 

78401:116:1300 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Masina tänav 

78401:111:0012 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gildi tänav // Jakobi tänav // Keldrimäe 

tänav 

78401:111:0066 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Keldrimäe tn 9 // Lastekodu tn 12 

78401:101:5130 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lastekodu tn 31 // Odra tn 6 

 

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on ehitusseadustiku § 27 lõige 1 punkt 2, Tallinna 

Linnavolikogu 03.11.2021 määruse nr 36 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja 

planeerimise valdkonnas“ § 34 lõige 2. 

 

Ehitusprojekti koostamisel arvestada järgnevaga:  

1. Projekt koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri määrustele 17. 07. 2015 nr 97 

„Nõuded ehitusprojektile“, 09.01.2020 nr 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“ ja 03.08.2015 
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nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, Eesti Standarditele EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“, EVS 

843:2016 „Linnatänavad“ ja EVS-EN 12464-2:2014 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: 

Välistöökohad“, Tallinna Linnavolikogu 2.09.2004 määrusele nr 32 lisa „Tallinna linna kaevetööde 

eeskiri“, Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrusele nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“, 

Tallinna Linnavolikogu 03.11.2021 määrus nr 36 „Tallinna linna töökorraldus 

projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“, Tallinna Linnavolikogu 03.06.2021 määrus 

nr 13 „Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine ja Tallinna linna ehitusmääruse 

muutmine ning ettevõtlusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine, Tallinna Linnavolikogu 

28.05.2021 määrusele nr 6 „Heakorra eeskiri“ ja Tallinna Kommunaalameti 19.11.2018 käskkirjale 

nr 97 „Teehoiutööde täiendavad nõuded“.  

2. Asendiplaaniline lahendus peab olema vormistatud mitte üle ühe aasta vanusel topogeodeetilisel 

alusplaanil (M 1:500), mis vastab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-

geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.  

3. Asendiplaanile lisada kinnistute nimed ja katastrinumbrid.  

4. Tehnovõrkude koondplaan koostada topogeodeetilisel alusplaanil, millele on kantud olemasolevad, 

projekteeritud ja planeeritud tehnovõrgud, haljastus ning asendiplaaniline lahendus.  

5. Arvestada piirkonda jäävate kehtestatud ja koostamisel olevate detailplaneeringute ja 

ehitusprojektidega. Teha koostööd koostamisel olevate detailplaneeringute ja ehitusprojektide 

projekteerijatega. Detailplaneeringute ajakohane info kajastub Tallinna planeeringute registris 

(https://tpr.tallinn.ee) ja ehitusprojektide osas (http://ehitus.tallinn.ee) ja EHR-is. Arvestada juba 

väljastatud Lastekodu tänava äärde ehitatavate projektidega, sh nendega, millel on ehitusluba 

väljastatud ja mis näevad ette tänavate liikluskorralduse muudatusi).  

5.1.Rattatee kavandamiseks tuleb muuta Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute 

detailplaneeringu (DP035030) mahus kavandatud Lastekodu tn tänavaruumi lahendust, sh 

parkimiskohtade lahendust.   

 

6. Keskkonnakaitselised tingimused: 

6.1.Teostada projektiga hõlmatud alal ja sellest 5 m ulatuses Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 

määruse nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord“ kohane haljastuse inventeerimine, mis on 

kohustuslik läbi viia enne kavandatavat ehitustegevust maa-alal, millel kasvavad puit- ja 

rohttaimed. Tagada I ja II väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine ning võimalusel III väärtusklassi 

kõrghaljastuse säilimine. Kanda joonistele puittaimestiku võrad või juurestiku kaitsealad. 

6.2.Tagada piirkonna väärtusliku haljastuselemendi, hiina paplite allee  terviklik säilimine. 

6.3.Kavandada tehnovõrgud maksimaalses ulatuses kõvakatte alla, tänavavalgustuse 

projekteerimisel arvestada olemasolevate puude võra ulatusega. 

6.4.Tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus 

selle likvideerimiseks.  Esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 

11.02.2021 määrusele nr 2 „Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord“. Asendusistutus kavandada 

maksimaalselt projektalale. 

6.5.Lastekodu tänav on tänavahaljastuse vajadusega, näha ette terviklik tänavahaljastus kogu 

projektiga hõlmatava tänavaruumi ulatuses. Esitada nõuded istikutele (lehtpuuistiku kõrgus ja 

rinnasdiameeter, okaspuuistiku kõrgus ja juurekaela läbimõõt, põõsaistiku kõrgus ja vähim okste 

arv) ning istutus- ja hooldustöödele. Kaasata projekteerimistöödesse volitatud maastikuarhitekti 

tase 7 kutsetunnistust omav maastikuarhitekt. 

6.6.Käsitleda projektis ehitustööde aegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestik, tüvi, võra). 

Puude kaitse kirjelduse koostamisel juhinduda standardis EVS 939-3:2020 ning Tallinna 

kaevetööde eeskirjas märgitud nõuetest.  
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6.7.Rekonstrueerimistööde tulemusena ei tohi halveneda naaberkruntide veerežiim. 

Vertikaalplaneerimisega välistada sademevee valgumine teemaalt naaberkinnistutele.  

6.8.Tallinna strateegilise mürakaardi kohaselt jääb  ala kõrge müratasemega piirkonda. Teha 

autoliiklusest tuleneva müra prognoos päevase ja öise ajavahemiku ning liikluse tipptunni kohta 

koos mürakaartide ning müra tasemetega hoonete fassaadidel. Uuringu tulemuste alusel saab 

määrata müraleevendusmeetmed.  

 

7. Jäätmekorralduse tingimused : 

7.1.Koostada ülevaade ehitamisel tekkivatest jäätmetest. Esitada jäätmete ja pinnase prognoositavad 

tekkekogused liikide kaupa koos nende edasise käitlemise ettepanekutega arvestades Tallinna 

jäätmehoolduseeskirja(Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 28) nõudeid.  

7.2.Kaevetööde teostamisel jälgida pinnase ja pinnasevee omadusi organoleptiliselt (hinnata lõhna ja 

visuaalsuse alusel). Kui väljakaevatavas pinnases on tunda kütusele iseloomulikku lõhna või 

näha pinnasevees selgesti eristuvat naftasaaduste reostust, palume teavitada sellest koheselt 

Tallinna Strateegiakeskust (tel. 640 4137; jaatmed@tallinnlv.ee) 

7.3.Keskkonnareostuse likvideerimisse kaasata vastavat keskkonnakaitseluba omav ettevõte.  

Lisainformatsioon on veebilehel www.tallinn.ee/ehitusjaatmed. 

 

8. Arvestada lisatud liikluskorralduse tingimustega. (Lisa 1) 

9. Arvestada lisatud linnaruumiliste tingimustega (Lisa 2) ja Lastekodu tn tänavaruumi põhimõttelise 

lahenduse skeemidega (Lisa 3). 

9.1.Lisas 3 olevatel skeemidel on kujutatud tänavaruumi põhimõtteline lahendus. Tänavaruumi 

täpne lahendus, sh juurdepääsud kinnistutele, ristmikud, parkimis- ja liikluskorraldus, 

haljastus jmt tuleb täpsustada ja lahendada põhiprojekti koostamisel. 

 

10. AS Tallinna Vesi tingimused : 

10.1. Projekteerimisel arvestada lisatud AS-i Tallinna Vesi poolt väljastatud tehniliste 

tingimustega (Lisa 4) ja AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuetega. 

10.2.Ehitusprojekt esitada AS-ile Tallinna Vesi läbivaatamiseks ja arvamuse saamiseks. 

 

11. AS Utilitas Tallinn tingimused : 

11.1.Arvestada AS Utilitas Tallinn tellimusel projekteeritava kaugjahutus- ja soojustorustike 

ehitusprojektiga (OÜ Heat Consult töö nr 19123). Projekteerimise lähteülesanded on lisatud 

(Lisad 5, 6 ja 7) Ehitustööd on kavas teostada 2023 aastal koos Lastekodu tn 

rekonstueerimistöödega. 

 

12.1.Enefit Connect OÜ tingimused: Elektrilevi OÜ kaitsevööndis projekteerimiseks taotleda tehnilised 

tingimused: https://www.elektrilevi.ee/tehnilised-tingimused/tellimine.  

 

12. Esitada katendikonstruktsioon ja ristlõiked. 

13. Lahendada vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine.  

14. Lahendada nõuetele vastav valgustus lähtuvalt Enefit Connect OÜ välisvalgustuse tehnilistest  

tingimustest (Lisa 8 ) 

15. Tehnovõrgud projekteerida vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele. 

16. Projekteeritavate tehnorajatiste asukoha valik mõõtkavas M 1:500 esitada kooskõlastamiseks 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.  

17. Projekti koostamisel arvestada kõikide olemasolevate tehnorajatiste kaitsevöönditega ja nendest 

tulenevate seadusjärgsete kitsendustega.  

mailto:jaatmed@tallinnlv.ee
http://www.tallinn.ee/ehitusjaatmed
https://www.elektrilevi.ee/tehnilised-tingimused/tellimine
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18. Ehitustöid olemasolevate tehnorajatiste kaitsevööndites võib teostada kaitsevööndiga ehitise 

omaniku nõusolekul. Tööde teostamisel juhinduda võrguvaldajate arvamustest või kooskõlastuste 

tingimustest.  

19. Ehitusloa taotlemiseks esitada ehitisregistri kaudu Tallinna Linnaplaneerimise Ametile 

elektroonseks menetlemiseks ehitusprojekt mis on koostatud vastavalt ehitusprojekti dokumentide 

digitaalse vormistamise nõuete juhendile. Juhend asub ehitisregistris teadete all. 

20.  Ehitusloa menetlemisel kaasata arvamuse / kooskõlastuse saamiseks:  

21.1.Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, 

Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond ja ruumiloome kompententsikeskus; 

21.2.tehnilised tingimused väljastanud ja projekteeritavate tehnovõrkude valdajad, olemasolevate 

tehnovõrkude valdajad, kelle tehnovõrgu kaitsetsoonis kavandatakse töid; 

21.3.kõik maaomanikud või -kasutajad, kelle ehitusõigust või maakasutust projekt mõjutab. 

Projekteerimistingimusi on võimalik vaidlustada, esitades Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile 

vaide 30 päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamisest arvates või pöörduda kaebusega Tallinna 

halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiina Leetmaa 

Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Maandi 6404467 

Kalle.Maandi@tallinnlv.ee  
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