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[kuupäev] nr [number]

Veerenni tn 20 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine Kesklinnas

Planeerimisseaduse § 93 lg 2, § 124 lg-te 6 ja 10, § 128 lg-te 1 ja 5, § 142 lg 1 p 1, lg-te 2 ja 6,
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 3 ja 4 ning lg-te
3-6, § 35 lg-te 3 ja 5, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2, Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2021 määruse nr
36 „Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“ § 18, § 24
lg-te 4, 5 ja 6, § 28 alusel ning tulenevalt Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid 17. jaanuaril 2020
esitatud algatamisettepanekust ja arvestades Keskkonnaameti 25. jaanuari 2022 kirjas nr 6-
5/21/26769-2 ja Terviseameti 11. jaanuari 2022 kirjas nr 9.3-4/21/17724-2 esitatud seisukohti

1. Algatada Veerenni tn 20 kinnistu detailplaneering, edaspidi detailplaneering. Kesklinnas
asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,95 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud otsuse lisas.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Veerenni tn 20 kinnistu kaheks krundiks,
muuta kinnistu piire, sihtotstarvet ja ehitusõigust ning kavandada ühele moodustatavatest
kruntidest kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega elamu või ühiskondlik
hoone ja teisele avalikult kasutatav haljasala ning määrata kruntide kasutamise tingimused.

2. Algatatavas detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari
2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane liiklusala maakasutuse
juhtotstarve kesklinna segahoonestusala juhtotstarbeks.

3. Detailplaneering vormistada vastavalt riigihalduse ministri 17. oktoobri 2019 määrusele nr 50
„Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ ja Tallinna Linnaplaneerimise
Ameti 18. novembri 2021 käskirjale nr T-11-1/21/26 „Detailplaneeringu algatamisettepaneku ja
detailplnaeeringu vormistamise juhend“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

4.1 planeerida linnaehituslik terviklahendus Vana-Lõuna tn 9, Veerenni tn 20a, Veerenni tn 20b,
Herne tn 1 ja Herne tn 3 kinnistu detailplaneeringus kavandatavaga;

4.2 kavandada eluruumide ülekaalu korral hoonestatava krundi hoonestustihedus mitte enam
kui 2,0 ja eluruumide osakaalu korral alla 50% mitte enam kui 2,4;

4.3 kavandada Veerenni tänava ja Tatari tänava äärde perimetraalne hoonestus ja määrata
Veerenni tänava poolne ehitusjoon Herne tn 2 // Veerenni tn 24 hoone Herne tänava poolse
osa idafassaadi järgi või Veerenni tänavast kaugemale ning Tatari tänava poolne hoonestusala
piir paralleelne Tatari tn 56b hoonega;

4.4 kavandada kuni 7 maapealse korrusega hooneosa linnaehitusliku aktsendina Liivalaia
tänava poolt hästi vaadeldavasse kohta Veerenni ja Tatari tänava ristmiku juurde;

4.5 näha ette planeeritava ala lõunaossa avalikult kasutatav haljasala, mis moodustaks
suurema terviku koos Vana-Lõuna tn 9, Veerenni tn 20a, Veerenni tn 20b, Herne tn 1 ja Herne
tn 3 kinnistu detailplaneeringus kavandatava haljasalaga. Näha ette avalikult kasutatavale
haljasalale iseseisev üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt. Läbi avalikult kasutatava
haljasala näha ette kergliiklejate pääs Tatari tänavalt Veerenni tänavale;
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4.6 näha ette puuderida Tatari tänava äärse kõnnitee ja sõidutee vahele ning Vana-Lõuna
tänava äärde. Säilitada Veerenni tänava äärne puuderida. Mitte planeerida säilitatava
kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestust, teid, parklat, tehnovõrke ega teisi kaevetöid
nõudvaid lahendusi;

4.7 kavandada maa-alusele korrusele pääsu pandus hoonesse;

4.8 arvestada Skepast&Puhkim OÜ koostatud Kesklinna idaosa ühisvoolse kanalisatsiooni
valgala lahkvoolseks muutmise skeemi, töö nr 2017_0084;

4.9 vältida sademevee valgumine naaberkinnistutele ja tänavamaale;

4.10 hinnata müra olukorda planeeritaval alal;

4.11 tagada piisav insolatsiooni kestus nii olemasolevates planeeringuala ümbritsevates
eluruumides kui ka kavandatava hoone eluruumides ja lisada detailplaneeringule
insolatsioonianalüüs vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhendile „Ruumi
otsese päikesevalguse (insolatsiooni) kestuse arvutamise juhend“;

4.12 teha hüdrogeoloogiline eksperthinnang, et selgitada vundamendikaevistest
väljapumbatavad vee kogused ning pumpamisest tingitud põhjaveekihi alanduslehtri sügavus ja
ulatus, samuti kaevisest väljapumbatava vee ärajuhtimise võimalused;

4.13 ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks määrata järgmised nõuded: projekteerida
jalgratta hoiu- ja parkimiskohad kooskõlas Eesti standardiga EVS 843:2016 „Linnatänavad“ ja
Tallinna Linnavalitsuse 11.10.2017 istungi protokolliga nr 41 heakskiidetud Tallinna
rattastrateegiaga 2018–2028; ratta hoiuruumid projekteerida igapäevaselt mugavalt
kasutatavana autoliiklusest eraldatuna ning vähemalt osa kohti näha ette kõikide elamu
sissepääsude juurde tänava tasandile projekteeritavatesse eraldi jalgrataste ja lapsevankrite
hoiuruumidesse; enne ehitusprojekti koostamist korraldada vähemalt kolme osavõtjaga
arhitektuurivõistlus; kinnistule juurdepääsud tuleb projekteerida üle ülestõstetud kõnnitee; maa-
aluse parkla projekteerimisel arvestada, et kogunev heitvesi tuleb lokaalselt puhastada ja
juhtida reoveekanalisatsiooni; ehitusprojekti koosseisus tuleb koostada piirkonda sobiv terviklik
väliruumi lahendus (sh uushaljastuse, katusehaljastuse, puhkeala ja mänguväljaku lahendus) ja
kaasata projekteerimisse maastikuarhitekt; hoonete projekteerimisel lähtuda Eesti standardist
EVS 840:2017 "Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates
hoonetes" või tellida projekteerimise järgus radoonitaseme mõõtmine pinnases; enne
ehitamisega seotud kaevetöid, soovitatavalt projekteerimise etapis, teha arheoloogilised
eeluuringud, mille alusel täpsustada tingimused edasiseks tegevuseks; teha reostusuuring, kui
ehitustööde käigus selgub, et pinnas on reostunud ja määrata pinnase reostusanalüüsidega
reostuse maht ja ulatus. Reostuse tuvastamisel tuleb lähtuda keskkonnaministri 28.06.2019
määrusest nr 26 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases”.

5. Detailplaneeringu koostamisse kaasata Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse
osakond, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna
Transpordiamet, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Strateegiakeskus (Linna ettevõtlusteenistuse
ringmajanduse osakond ja Linna strateegilise planeerimise teenistuse ruumiloome
kompetentsikeskus), Päästeameti Põhja päästekeskus, Terviseamet, Kaitseministeerium ning
teised Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2021 määruse nr 36 „Tallinna linna töökorraldus
projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“ § 25 lg 1 punktides 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ja lg
2 nimetatud isikud ning isikud, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

6. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil sõlmida enne detailplaneeringu vastuvõtmist
detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohane teede ja
tehnovõrkude väljaehitamise haldusleping.

7. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab oma kulul detailplaneeringus
kavandatavate avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude, üldkasutatava haljastuse ja
vajadusel muude avalikult kasutatavate rajatiste valmisehitamise ja/või olemasolevate rajatiste
ümberehitamise. Avalikult kasutatavate rajatiste valmis- või ümberehitamiseks sõlmib Tallinna
Keskkonna- ja Kommunaalamet enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu
koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohase halduslepingu, kus
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detailplaneeringust huvitatud isik võtab kohustuse rajatised rajada ja/või rajatiste ehitamist
(kaas)finantseerida.

8. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress
Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on ConArte OÜ (aadress Paevälja pst 5, 13619
Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12,
15080 Tallinn).

9. Mitte algatada Veerenni tn 20 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist
hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu
koostamisel keskkonnamõju strateegiline hindamine vajalik järgmistel põhjustel ning juhul kui
detailplaneeringu koostamisel täidetakse järgmisi tingimusi:

9.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega
kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu
saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

9.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei
põhjusta hoonestamata alale elu- ja ärihoone või ühiskondliku hoone ehitamine ning
sihtotstarbeline kasutamine olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud
on kestuselt lühiaegsed (eelkõige ehitusaegsed häiringud), nende ulatus piirneb peamiselt
planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu
elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide
nõudeid;

9.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega
loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on kujunenud juba
inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud ja hoonestatud linnakeskkond ning planeeringu
elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale;

9.4 Kesklinnas Veerenni tänava ääres asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kaitstavaid
loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt
väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

9.5 planeeringus kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, kui arvestatakse kehtivate
piirangutega. Planeeringuala kontaktvööndisse ulatub Veerenni miljööväärtuslik hoonestusala
ja AS A. M. Luther Vineeri- ja Mööblivabriku arhitektuurimälestisena kaitstavad hooned, samuti
jääb planeeringuala osaliselt arheoloogiamälestise II at eKr – 16. saj pärit asulakoha
kaitsevööndisse;

9.6 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui säilitatakse
väärtuslik ja võimalusel oluline kõrghaljastus ning tagatakse säilitatavate puude
kasvutingimused. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt
Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2021 määrusele nr 2 „Raie- ja hoolduslõikusloa andmise
kord“. Alale nähakse ette uut kõrghaljastust;

9.7 ehitustegevusest võib kaudsemat mõju naaberhoonetele ja haljastusele kaasneda ka
põhjaveekihi alandusest vundamendikaevisest vee väljapumpamise tõttu, kui hoonetele
rajatakse maa-aluseid parkimiskorruseid. Selle vältimiseks tuleks detailplaneeringu koostamise
käigus teha hüdrogeoloogiline eksperthinnang, et selgitada vundamendikaevistest
väljapumbatavad vee kogused ning pumpamisest tingitud põhjaveekihi alanduslehtri sügavus ja
ulatus, samuti kaevisest väljapumbatava vee ärajuhtimise võimalused. Kui ehitustegevuse
käigus tekib vajadus põhjavee ümber juhtimiseks, siis on selleks tegevuseks kohustuslik
taotleda veeluba vastavalt veeseadusele;

9.8 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimeste tervist, heaolu ega vara ning ei
põhjusta eeldatavasti olulist mõju elanikkonnale. Uute hoonete rajamine suurendab piirkonna
liikluskoormust ning sellega kaasnevat müra ja õhusaastet, kuid eeldatavasti ei ole mõju
oluline. Kuna ala jääb Tallinna strateegilise mürakaardi kohaselt kõrge müratasemega
piirkonda, hinnatakse ala müraolukorda, juhindudes keskkonnaministri 03. oktoobri 2016
määrusest nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta
esitatavad nõuded“. Kuna planeeritava ala läheduses paikneb lennukoridor tuleks mürauuringu
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raames hinnata ka lennuliikluse poolt põhjustatud müratasemeid. Lähtudes hindamise
tulemustest arvestatakse hoone projekteerimisel müra leevendusmeetmetega ja tagatakse, et
müra tase siseruumides ei ületaks normtasemeid;

9.9 piirkonna pinnases võib esineda kõrge radooni sisaldus, mistõttu ehitusprojektis
arvestatakse vajadusel radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega;

9.10 planeeringuala pinnases ei ole tuvastatud jääkreostust ning põhjaveereostust. Kui
ehitustööde käigus selgub, et pinnas on reostunud, tuleb teostada reostusuuring määrates
pinnase reostusanalüüsidega reostuse maht ja ulatus. Reostuse tuvastamisel tuleb lähtuda
keskkonnaministri 28.06.2019 määrusest nr 26 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused
pinnases”;

9.11 kahe maa-aluse korruse rajamisel tekib märkimisväärses koguses pinnast, mis läheb
võõrandamisele. Seega ehitamisel maapõues tehtavate tööde käigus tekkinud kaevist võib
väljaspool kinnisasja kasutada ainult Keskkonnaameti loal. Kaevise võõrandamiseks või
väljaspool kinnisasja kasutamiseks tuleb esitada taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemis
KOTKAS kaks nädalat enne kavandatavat tegevust vastavalt maapõueseadusele;

9.12 kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket,
valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel. Tavapärasest
suuremas koguses jäätmeteke on seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed
käideldakse vastavalt nõuetele. Detailplaneeringus esitatakse ülevaade tekkivatest jäätmetest
ja antakse jäätmete käitlemise lahendus;

9.13 planeeritavate töödega ei kaasne märkimisväärset energiakulu. Energiakasutus viiakse
mii-nimumini, kasutades töödeks sobivaimat tehnikat. Kuna kavandatav tegevus toimub
kaugküttepiirkonnas siis soojusvarustus planeerida vastavalt Tallinna Linnavolikogu 18.05.2017
määruse nr 9 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest
eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja
arenduskohustus“ nõuetele.

10. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek ja
avalik arutelu.

11. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab
ametlikke teateid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

12. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil avaldada 14 päeva jooksul pärast otsuse
tegemist teade keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse kohta
Ametlikes Teadaannetes ning teatada otsusest asutustele, kellelt küsiti seisukohti
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

13. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise
otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Harju tn 13 ning Tallinna
õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
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