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Viimastel aastatel on palju räägitud valiglinnastumisest ja sellega seonduvatest 

probleemidest. Iga aastaga tekkib juurde uusi elamurajoone, kuid mitmed neist seisavad 

tühjana. Selleks, et uued elamurajoonid kasutusse võetaks, tuleb juba uute rajoonide 

kavandamisel mõelda, kuidas on otstarbekam detailplaneeringuid koostada. Uurimustöö 

eesmärgiks on uurida Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringute 

realiseerumist mõjutavaid tegureid. 

 

Uurimustöös kasutatud andmed detailplaneeringute kohta on saadud Jõelähtme valla 

planeeringute infosüsteemist EVALD. Ehituslubade väljastamise kohta saadi andmed 

ehitisregistrist. Andmete analüüs viidi läbi programmiga Microsoft Excel. 

  

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade valglinnastumisest, selle tekkest ja sellega 

seonduvatest probleemidest ning kirjeldatakse uuselamurajoonide tekkimist. Uurimustöö 

empiirilises osas koostatakse Jõelähtme valla iseloomustus, kirjeldatakse uuringu 

metoodikat ja kasutatud materjale ning vaadeldakse tulemusi ja tehakse järeldusi. 

 

Uurimustöö tulemusena, selgus et Jõelähtme vallas on aastatel 2005- 2010 kehtestatud 132 

detailplaneerigut. Andmete analüüsimisel kasutati neist 102 detailplaneeringut ning selgus, 

et keskmiselt realiseerub vaid 38% detailplaneeringuga loodud uutest elamumaa kruntidest. 

Koostatud uuringu tulemusena saab teha järeldusi, et detailplaneeringute realiseerumist 

mõjutavad eelkõige planeeringuala suurus, detailplaneeringu kaugus merest, 

üldplaneeringu muutmine (kas detailplaneeringuga on muudetud kehtestamise hetkel 

kehtivat üldplaneeringut), planeeringu algatamise ja kehtestamise aasta. 

 

Sarnase uuringu uute arenduste kohta Harjumaal on 2012. aastal koostanud Priit Alekask. 

Tema töös uuriti detailplaneeringute realiseerumist Saku vallas ja jõuti järeldusele, et 

detailplaneeringute realiseerumist mõjutavate näitajate seosed detailplaneeringute 

realiseerumisega olid nõrgad. Seega on keeruline võrrelda planeeringute realiseerumist 

Jõelähtme vallas ja Saku vallas.   
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Recently, many researches have been done regarding the problems of urban sprawl. New 

residential areas have been built in every year, but some of these are still empty. In order to 

put residential areas to use, the functionality of detailed plans should be considered already 

when they are drawn up. The aim of this study is to determine which factors affect the 

implementation of detailed plans which have been put into force in Jõelähtme municipality 

between 2005 and 2010.  

 

The data for the study is collected from the planning information system of Jõelähtme 

municipality, called EVALD. The data of building permits is collected from state register 

of construction works (ehitisregister). The analysis of collected data was performed in 

Microsoft Excel.   

 

In the theoretical part of this research the author gives an overview of urban sprawl and 

describes the formation of new residential areas. In the empirical part the characterization 

of Jõelähtme municipality is put together, there are specifications of used methodology and 

materials, and at the end there are the results and conclusions. 

 

The results show that 132 detailed plans has been staten in Jõelähtme municipality between 

2005 and 2010. In this research 102 detailed plans of these have been used. The results 

show that the average percent of detailed plans of residential areas that were carried out 

was  only 38. From the study, conclusions can be reached that the implementation of 

detailed plans was affected by the size of planning site, the distance from planning site to 

the coast, statutory plan changing (does the detailed plan change the statutory plan at the 

moment of detailed plan stating), the year of initiation and the year of stating of the plan.  

 

In 2012, a similar research was complied by Priit Alekask. In this research the detailed 

plans implementation in Saku municipality between 1999 and 2007 was studied. The 

results show that connections between the detailed plans implementation and the factors, 

that may influence the implementation of detailed plans, were weak. It means that it is 

difficult to collate Saku municipality and Jõelähtme municipality.  

 

 

Keywords: Urban sprawl, new residential areas, implementation of detailed plans 
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Sissejuhatus 

Viimastel aastatel on aina enam räägitud valglinnastumisest. See on protsess, mida on 

raske kontrollida ja planeerida. Mitmed inimesed peavad valglinnastumist negatiivseks 

protsessiks ning sellega on seotud palju erinevaid probleeme. Seega on valglinnastumine 

protsess, mida tuleks rohkem ja põhjalikumalt uurida. 

Iga aastaga planeeritakse juurde uusi elamuid ja elamurajooone, kuid kahjuks kõiki neist ei 

realiseerita. Mitmed loodud elamurajoonid seisavad tühjadena või paari üksiku hoonega. 

Raske on ette näha, mis põhjustab osade elamurajoonide realiseerumist ning teiste 

mitterealiseerumist.  

Eestis on suurimaks valglinnastumise piirkonnaks Tallinna ümbrus. Seetõttu on antud 

uurimustöö koostatud Tallinnaga piirneva omavalitsuse, Jõelähtme valla kohta. Ka 

Jõelähtme vallas on viimastel aastatel tekkinud juurde uusi arenduspiirkondi ja 

elamukvartaleid. Palju luuakse juurde ka üksikuid elamukrunte.  

Uute elamumaa kruntide ja uute elamurajoonide loomiseks on kõigepealt vaja koostada 

detailplaneering. Detailplaneeringuga pannakse paika uute elamumaa kruntide näitajad 

(elamumaa krundi suurus, ehitusaluse pinna suurus, kriteeriumid hoonete ehitamiseks, 

ligipääsutee jne). Antud uurimustöö eesmärk ongi uurida Jõelähtme vallas aastatel 

2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringute realiseerumist mõjutavaid tegureid. Sarnase 

uurimustöö uute arenduste kohta on 2012. aastal koostanud ka Priit Alekask (Alekask 

2012) ning antud uurimustöö koostamisel lähtutakse Alekase uurimustöö ülesehitusest ja 

metoodikast. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded: 

 Uurida detailplaneeringute realiseerumist Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 

 Selgitada välja Jõelähtma vallas aastatel 2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringute 

realiseerumist mõjutavad tegurid   

 Uurida, millist mõju avaldavad detailplaneerinute realiseerumist mõjutavad tegurid 

detailplaneeringute realiseerumisele 
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Käesolev uurimustöö on aktuaalne, sest uurib tänapäeva suurt probleemi, ülearendamist. 

Selleks, et linnad oleksid jätkusuutlikud tuleb üleplaneerimise probleemi ennetada. Antud 

uurimustöös selgitatakse välja, millised tegurid mõjutavad detailplaneeringute 

realiseerumist. Sellest saab teha järeldused, millele peaks uute elamurajoonide ja 

elamukruntide kavandamisel rohkem rõhku panema. Kõige rohkem aitab antud uurimustöö 

kinnisvaraarendajaid ja investoreid, kes teevad mitmeid otsuseid ja valikuid, et kavandada 

uusi elamuid vastavalt inimeste vajadustele ja eelistustele. Kuid üldiselt loob antud 

uurimustöö eeldused kogu ühiskonna jätkusuutlikuks arenguks. 

Bakalaureusetöö jaoks koguti andmeid detailplaneeringute kohta Jõelähtme valla 

planeeringute infosüsteemist EVALD. Ehituslubade väljastamise kohta saadi andmed 

ehitisregistrist. 

Bakalaureusetöö koosneb kahest osast, mis koosnevad alapeatükkidest. Esimene osa on 

kirjanduslik ülavaade. Seal seletatakse lahti valglinnastumise mõiste ning kirjeldatakse 

valglinnastumise tekkimist ja valglinnastumisega tekkivaid probleeme. Veel on eraldi 

peatükk, mis iseloomustab uuselamurajoone. Töö teine osa on empiiriline uuring. Seal 

koostatakse valla üldiseloomustus, kirjeldatakse uurimise meetodit ja materjale, 

koostatakse tabeleid ja jooniseid ning lõpus arutletakse tulemuste üle ja tehakse järeldused.  
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1. TÖÖ TEOREETILINE TAUST 

1.1. Valglinnastumise mõiste 

Valglinnastumine on üks linnaarengu etappe. Rahvastik liigub eeslinnadesse ning linnade 

ümber hakatakse rajama uusi elamurajoone. Selle tulemusena hakkavad linnad laiali 

valguma. Valglinnastumisele aitab kaasa ka iga üksiku uue elamu ehitamine, sest see loob 

eeldused ka ümbritseva ala arendamiseks.  Van den Berg´i linnade elutsükkli teooria järgi 

saab linnaarengu jagada nelja etappi (Van den Berg et al. 1982, ref Leetma 2009): 

 Linnastumine – Linna kasvamine tänu rahvastiku arvu tõusule linna keskuses, 

 Eeslinnastumine  – Rahvastikuosakaalu tõus eeslinnades (linnakeskusest 

kaugemal), 

 Vastulinnastumine  – Rahvastiku koondumine eeslinnast kaugemale tagamaadele, 

 Taaslinnatumine  –  Linna keskuses kvalitatiivne tõus ning toimub rahvastiku ja 

majanduse kasv.     

Valglinnastumiseks saab lugeda neist kahte etappi nii eeslinnastumist kui ka 

vastulinnastumist. Mõlemal juhul toimub rahvastiku liikumine linna keskusest eemale ning 

rajatakse mitmeid uusi elamurajoone. 

Üle maailma on valglinnastumist peetud aina suuremaks probleemiks, nii ka Eestis. See on 

protsess, mille tulemusena linnad laienevad ning linnade kulgemist on raske planeerida ja 

ette näha. Valglinnastumisel on mitmeid erinevaid tekke põhjuseid. Samuti on väga palju 

tegureid, mis valglinnastumist otseselt ei põhjusta, kuid loovad eeldused selle tekkeks. 

Viimastel aastatel loetakse valglinnastumist pigem negatiivseks protsessiks. 

Valglinnastumist on seostatud mitme erineva valdkonna probleemidega. Näiteks 

süüdistatakse valglinnastumist nii keskkondlikes, sotsiaalsetes kui ka kultuurilistes 

konfliktides. 
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1.2. Valglinnastumise tekkimine 

1.2.1. Elamupiirkondade valglinnastumine 

Eestlased on maarahvas ning meile meeldib elada looduse lähedal, samas on vajalik ka 

linna lähedus. Eelistame omada maja seda ümbritseva aiaga. Eestlased on olnud väga 

paikne rahvas. Linnade kasv sai alguse alles 150 aastat tagasi. Alates passiseaduse 

kehtestamisest 1863. aastal hakkkas linnarahva osakaal kiiresti kasvama. Praegu elab 

linnades 70% rahvast ning kui võtta arvesse ka Viimsi tüüpi asulad on linnarahvastiku 

osakaal suurem (Mikita 2012). Samas on sotsioloogilised uuringud Eestis näidanud, et neli 

inimest viiest eelistavad elada looduse lähedal ning linnast eemal (Palang et al. 2010: 702). 

Seega valdav enamus eelistab elada eeslinnades. Paljud pered otsustavadki kolida linnast 

eemale. Hiljutiste Argo Ideoni esitletud uuringute põhjal tuligi välja, et arendatud aladest 

suurenes kõige rohkem Tallinna ümbruskond, kus mõndades piirkondades elamuehitus 

suurenes ainult 10 aasta jooksul 3 korda (Palang et al. 2010: 702). Suurenev linnarahva arv 

tekitab linnade laienemist. 

 

1.2.2. Transporti mõju valglinnastumisele  

Valglinnastumisele aitas palju kaasa ühistranspordilt eraautodele üleminek. Autode arv 

kasvas suure kiirusega kõigis endistes Nõukogude Liidu riikides ning see tõi kaasa 

aglomeratsiooni laienemise (Couch et al. 2007: 113). Inimestel tekkis võimalus asuda 

elama ka väljaspool linnapiire, enam ei pidanud sõltuma ühistranspordist. Uued 

elamurajoonid tekkisid põhimaanteede äärde ja linnade lähedale, et oleks ligipääs krundile 

ja vajalikud teenused asuksid võimalikult lähedal. Eeslinnastumise esimeseks etappiks ongi 

elamute ehitamine mööda põhimaanteid (Roose et al.  2013: 79). Üle 80%-i 

elamurajoonidest ehitatakse vähem kui 1 km kaugusele põhimaanteest ja 69% uutest 

elamutest valmivad linnast kuni 1 km raadiuses (Palang et al. 2010: 702). Uute teede 

ehitamine on kulukas ning kinnisvaraarendajad ja –investorid eelistavad rajada uusi 

elamuid olemasolevate teede lähedusse. Kui ligipääsetavusele tähelepanu ei peaks 

pöörama, oleks võimalus rajada uusi maanteid, oleks rohkem valikuid uuselamute 

asukohtadele ning saaks ennetada osa tulevikus tekkivatest probleemidest. 
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1.2.3. Äritegevus ja valglinnastumine 

Valglinnastumise tekkimisel on suur mõju olnud ka kommertsil. Peamiseks protsessiks, 

mis on mõjutanud jooksvalt endiseid Nõukogude linnasid, on kesklinna intensiivne 

kommertsialiseerimine ja äärelinnastumine selle perifeerias (Cirtautas 2013: 73). 

Kaubanduslikul ja ärinduslikul tegevusel on linna arengus suur osa. EEA (Euroopa 

Keskkonna agentuur) andmetel võtavad tööstus, kaubandus ja teedevõrk enda alla 25- 50% 

kogu ehitusalusest maast ning linnades keskmiselt ühe kolmandiku linnamaast 

(EEA 2006: 18). Esimesel linnaarengu dekaadil valitses endistes Nõukogude Liidu riikides 

üldine puudus kaubanduslikest ruumidest ja üha suurenes nõudlus kaasaegsete 

kontoriruumide ja kaubanduspindade järele (Couch et al. 2007: 111). Seda linnaarengu 

dekaadi on Balti riikide linnades, nagu ka teistes Kesk- ja Ida- Euroopa linnades, tähistatud 

pigem aktiivse kommertsarenguna kui elamubuumina linna ääres (Cirtautas 2013: 73). 

Samuti ei põhine valglinnastumine Eestis demograafilistel eeldustel ega ühiskonna 

pikaajalistest prioriteetidest, vaid on juhitud  era- ja kommertshuvidest 

(Cirtautas 2013: 72). Viimastel aastatel ei ole toimunud rahvastiku arvu tõusu, kuid tekkib 

palju uusi elamurajoone. 

 

1.2.4. Majanduse mõju valglinnastumisele 

Valglinnastumist on mõjutanud nii makromajanduslikud kui ka mikromajanduslikud 

tegurid. Äärelinnastumist on toetanud majanduskasv, millega seoses tõusevad inimeste 

elustandardid, ja globaliseerumine. Globaliseerumisele on suuresti kaasa aidanud 

tehnoloogia areng, mis võimaldab inimestel tänapäeval ka kodust lahkumata tööd teha ning 

kodu rajamisel ei pea arvestama töökoha lähedusega. Mikromajanduslikest teguritest 

mõjutavad uuselamurajoonide rajamist odav maa hind ja konkurents omavalitsuste vahel 

(EEA 2006: 17). 

Ekstensiiivsele linnaarengule 20. sajandil on kaasa aidanud vahelduvus majanduslikest ja 

tehnoloogilistest teguritest. Prioriteedid seati majandusreformidele, majanduse 

regeneratsioonile ja eelneva nõukogude riigikorra planeerimise varjunditele 

(Cirtautas 2013: 73).  Toimusid majanduse restruktureerimine ja deindustraliseerimine 

ning linnade struktuurilist arengut mõjutas planeerimisstandardite puudumine ja kohalike 

omavalitsuste ebakompententsus maakasutuse protsessi kontrollimises linnades ja nende 
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ümber (Cirtautas 2013: 73). Linna arengu protsessides vähenes riiklik vahelesegamine ning 

erakapitali osa suurenes. 

 

1.3. Probleemid seoses valglinnastumisega 

1.3.1. Probleemid seoses keskkonnaga 

Keskkondlikest probleemidest on kõige märkimisväärsemad põllumajandusliku aktiivsuse 

vähenemine, äärelinnade maastiku muutumine ja maastiku ökoloogilise ja esteetilise 

struktuuri muutused (Cirtautas 2013: 72). Paljud uued elamurajoonid on rajatud endistele 

põllumassiividele. Sellele on kaasa aidanud põllumajandusmaa odav hind, mis tundub 

ahvatlev investoritele ja kinnisvaraarendajatele. Ostetakse kokku odavat maad ning maa 

sihtotstarve muudetakse elamumaaks või tootmismaaks. Seetõttu asendub viljakas 

põllumajandusmaa elamumaaga, isegi siis kui see ei ole vajalik.  

Linnade laienemine muudab ka pinnase omadusi. Ulatuslike pinnase tihendamistega 

kahjustades pinnase funktsioone: vee läbilaskvuse vähenemine, mulla bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemine ja süsiniku koguse muutus mullas (EEA 2006: 29). Seega 

mõjutab see ka keskkonda ja ökosüsteeme. 

Valglinnastumist süüdistatakse ka nii müra- kui õhusaastes. Selles on peamiselt süüdi 

linnakeskuse, äärealade ja eeslinnade vahel sõitvad autod. Inimesed kolivad linnast 

kaugemale, kuid tihti jäävad töökohad, toidupoed, arstiabi, meelelahutus, haridusasutused 

ja teised vajalikud asutused uuest kodust kaugele ning hakkab tekkima pendelränne. 

Eratranspordi kasutamine on paljudele peredele vajalik ning selleta oleks väga keeruline 

hakkama saada. Valglinnastumisega seoses suureneb nende inimeste arv, kes ainult 

ühistranspordiga hakkama ei saa ning sõidetavad vahemaad muutuvad aina pikemaks. 

Müra- ja õhusaaste mõjutab peale meie endi ka meid ümbritsevat keskkonda. See avaldab 

märkimiväärset mõju ökosüsteemidele ja liigirikkusele (EEA 2006: 31).  

Valglinnastumisega kaasneb ka elustiili muutus, mis soodustab ressursside kasutuse tõusu. 

Inimesed eelistavad elada eramajades. Eramajade elanikud vajavad rohkem ressurssse 

inimese kohta, kui inimesed, kes elavad suurtes majapidamistes (EEA 2006: 29). Eramajad 

on vähem tõhusad ning linnade laialivalgumisega kasvab energia tarbimine. Üldiselt on 



11 

 

kompaktsem, suurema rahvastiku tihedusega, linnaareng energiatõhusam (EEA 2006: 29). 

Seega tuleb leida tasakaal eelistuste ja energiatarbimise vahel. 

 

1.3.2. Sotsiaalsed probleemid 

Valglinnastumisel tekkib ka palju erinevaid sotsiaalseid probleeme. Tavaliselt asuvad 

äärelinna elama madalama sotsiaalse staatusega inimesed, kes valivad endale majaga 

krundi, või kõrgema sotsiaalse staatusega inimesed, kes saavad endale lubada uusi 

üksikelamukrunte privaatsetesse looduskaunitesse  kohtadesse linna lähedal (Leetmaa, 

Tammaru 2007: 127). Sageli rajatakse uusi elamuid ka linnalähedastesse ajalooliselt 

väljakujunenud hajaasustusega küladesse, kus vanad põllu- ja heinamaad on muudetud 

elamukruntideks. Sageli tekitab see uustulijate ja vanade elanike vahel konflikte. Uued 

inimesed toovad kaasa ka uusi mõtteid ja ideid, kuid  nende visioon kohaliku elu 

edendamisest võib oluliselt erineda kohalikest traditsioonidest ja harjumustest. Näiteks 

tekitab inimestes pahameelt, kui keegi rajab oma krundile aia, mis sulgeb ajalooliselt 

väljakujunenud teeraja. Samuti teeb meele nukraks asjaolu kui parima seene- ja 

marjametsa kohale kerkivad uued elamud. Sarnaseid probleeme tekkib mitmeid ning 

lahenduste leidmine on keeruline. Sageli tekkib erineva sotsiaalse staatusega inimeste 

vahel rohkem probleeme ja konflikte, sest nende mõttemaailmad on oluliselt erinevad. 

Kuid alati on hea tahtmise korral võimalik leida mõlemaid osapooli rahuldav kompromiss. 

 

2.3.3. Kultuuriga seonduvad probleemid  

IALE (International Assocation for Landscape Ecology) 8. kongressi kokkuvõttes on 

kirjas, et äärelinna maastik väärib rohkem tähelepanu, kui ta on saanud viimaste aastate 

jooksul. Äärelinnasid on uuritud eelkõige rahvastiku liikumise, keskkonna surve ja 

jätkusuutlikuse vaatenurgast, vähem on tähelepanu pööratud äärelinnadele ja linnaäärele 

kui konkreetsele maastikule iseäraliku ajaloo ja struktuuriga (Palang et al. 2010: 700). Uute 

elamute valmimisega ja uute elanike juurde tulemisega hakkab ka sellele kohale iseäralik 

kultuur ja ajalugu hääbuma. Uustulijad toovad endaga kaasa ka uusi mõtteid ja ideid. 

Muutustega kaob kohale iseäralik kultuur. Inimese kultuuri ajalugu ütleb, et maastik on üks 

varasemaid ja ilmsemaid nähtusi, mis aitab mõista ja kirjeldada muutuvat keskkonda 
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(EEA 2006: 45). Maastik, olles kunstlik või mitte, on see, mida tajume, mis annab 

maakasutuse muutusele, loomutruudusele ja kultuurilisele iseloomule tähendusrikka ja 

äratuntava kirjelduse (EEA 2006: 45). Hannes Palang ja Tiina Peil väidavad oma artiklis, 

et nii isikulisel kui ka asukohalisel ajalool on tähendusrikas roll kujundades tsenaariume 

tulevikuks, kuid nende omaksvõtmine võib olla produktiivne alles pikaajalises 

perspektiivis. Nad väidavad, et ajalool on allkirja roll (Palang et al. 2010: 706). See 

tähendab, et iga asukoht on eriline ning omab erinevat ajaloolist ja kultuurilist tausta, mis 

loob asukohale lisandväärtuse.  

 

1.4. Uuselamurajoonid 

Valglinnastumise üheks tunnuseks on linna ümber tekkivad uuselamurajoonid. Enamasti 

on nendeks kinnisvaraarendajate poolt loodud uued elamukvartalid. Uute elurajoonide 

loomisel peetakse väga tähtsaks asukohta. Asukoht on kordumatu ning see loob elamutele 

väärtuse. Elurajoonide paiknemisel saab tugineda mitmetele asjaoludele: töökohtade 

lähedus, looduskaunis koht, hea infrastruktuur, eraldatus , ligipääsetavus jne. Uute 

elamurajoonide kavandamisel püütakse ette aimata inimeste soove ja vajadusi. Seega on 

uute elurajoonide ehitamisel suur roll ümbritseval keskkonnal ja vajalike teenuste (ehk 

enamasti linna) lähedusel. 2006. aastal läbi viidud uuringu tulemusena selgus, et inimesed 

on nõus tegema järeleandmisi elamutüübi ja elamu keskkonna suhtes, selleks, et elada 

linnale lähemal (Tammaru et al. 2007: 432). Eestis on peamiseks valglinnastumise 

piirkonnaks Tallinna ümbrus. Eesti rahvastikust elab 30% pealinnas Tallinnas, kui võtta 

arvesse kogu pealinnaregioon koos tema vahetu tagamaaga, on see protsent 37 

(Mäeltsemees et al. 2011: 272). Viimastel aastatel on Tallinna ümbruses toimunud hoogne 

uute elamurajoonide rajamine. Oluliselt hakkas uute elamute ehitamine tõusma 2003. 

aastal (Ahas et al. 2006: 22). Olga Smirnova ja Merike Sinisaar on oma artiklis välja 

toonud, et 2002- 2008 aastatel Eestis valminud uutest eluruumidest asub 48% Tallinnas 

ning 22% Tallinna lähiümbruse valdades (Smirnova, Sinisaar 2009: 9). See tähendab, et 

1/5 kogu Eestis loodavatest elamutest asuvad Tallinna ümbruses Harjumaal ning 1/2 uutest 

elamutest on ehitatud Tallinnasse. Seega mujal Eestis on selle aja jooksul kokku loodud 

vaid veidi enam kui 1/4 kogu Eestis loodavatest elamutest. Sellest saab järeldada, et 

enamus Eesti rahvastikust koondub Tallinnasse ja selle lähiümbrusesse.  
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Kõik uued elamupiirkonnad on ainulaatsed. Selle tõestuseks on näiteks asukoht, mis on 

alati kordumatu. Tänapäeval pööratakse palju tähelepanu ka asukoha maastikule. Viimaste 

aastate jooksul on aina domineerivamaks printsiibiks saanud kompaktsed elamurajoonid 

ning nende jätkusuutlik areng. Uueks ülesandeks on luua elamurajoonid, mis tagaksid ka 

maastiku jätkusuutliku arengu (Viteikiene, Zavadskas 2007: 149). See tähendab, et uusi 

elamurajoone kavandades tuleb arvestada ka sealse maastikuga ning tagada selle säilimine. 

Maastik on üldine mõiste ning seda on võimalik vaadelda erinevatest aspektidest. Üheks 

maastiku omaduse näitajaks on ka maa kasutamise ja elamuala tihedus, mis näitab, millised 

ehitised katavad kasutatavat maa-ala (Kasanko et al. 2006: 119). Erinevatesse 

piirkondadesse rajatakse erinevaid hooneid. Tallinna ümbrusesse ehitatakse kõige rohkem 

ühepereelamuid. 2006. aastal koostatud uuringu järgi (uuriti 171 uusasumit) koosneb 11% 

elamurajoonidest ainut mitmepereelamutest, 46% ainult ühepereelamutest ja 43% 

segatüüpi asulatest (nii ühe- kui ka mitmepereelamud) (Ahas et al. 2006: 24). See tuleneb 

inimeste eelistustest. Eestlased on rahulik ja vaikne rahvas, kes eelistab omada oma 

maalappi koos sellel asetsevate hoonetega. See tagab inimestele vaikuse ja rahu ning 

vähendab sõltuvust naabrites.  

Enamasti on Tallinna lähedased uuselamurajoonid väikesed (keskmiselt 30 majapidamist) 

ning asetsevad laiali (Kährik, Tammaru 2007: 1060). Pealinnast ida ja lääne poole on 

mitmeid elamurajoone ehitatud rannikualadele. Näiteks on lääne pool uusi elamurajoone 

tekkinud Muraste külas, Suurupi külas ja Tabasalu alevikus ning lääne pool Haabneeme 

alevikus ja Kelvingi külas. Kadri Huugen on oma magistritöös kirjutanud, et ka Ridala 

vallas Läänemaal on elamute ehitamiseks kõige populaarsemad mereäärsed alad 

(Huugen 2010: 58). Inimestele on väga tähitis elamute asukoht ning eelistatakse kodu 

rajada vaiksesse looduskaunisse piirkonda. 

Põhjuseid, miks inimesed linna keskusest eemale kolivad on mitmeid. Anneli Kährik, 

Kadri Leetma ja Tiit Tammaru viisid 2006. aastal läbi uuringu, kus küsitlesid Tallinna 

ümbruse uute elamurajoonide elanikelt, millised on elukoha vahetuse põhjused ning kui 

palju on need nende elukoha valikut mõjutanud. Selgus, et kõige suuremateks mõjutajateks 

on soov elada oma majas ning soov omada enda maalappi/ aiamaad. Suurteks mõjutajaks 

toodi välja ka parem keskkond lapse kasvatamiseks. Sellele järgnesid mitmed keskkonnaga 

seotud tegurid: puhtam õhk, väiksem müra, lapsesõbralikum ja turvalisem keskkond. Veel 

avaldas inimeste linnast eemale kolimisele mõju endise kodu läbikostvad seinad, eelmise 
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kodu amortsiatsiooniga seonduvad probleemid ning eelnevate naabrite taust 

(Kährik et al. 2011: 54). Sellest saab järeldada, et igal inimesel on omad mured ja 

unistused ning inimestel on erinevad põhjused uuselamurajoonidesse kolimiseks. Kindlasti 

on paljud inimesed kolimise otsuse teinud ka mitmete erinevate tegurite koosmõjul. 
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2. EMPIIRILINE UURING 

2.1. Materjalid ja metoodika 

2.1.1. Jõelähtme valla iseloomustus 

Jõelähtme vald on kohalik omavalitsusüksus, mis asub Harju maakonna ida osas. 

Jõelähtme vald piirneb idast Kuusalu valla ja Anija vallaga, lõunast Raasiku valla ja Rae 

vallaga ning läänest Tallinna linna, Viimsi valla ja Maardu linnaga. Põhjast piirneb 

Jõelähtme vald Soome lahega, merepiiri on umbes 42 km ulatuses.  

Jõelähtme valla pindala on 210 km
2
 (Jõelähtme valla üldplaneering, 2003: 11). Vald 

koosneb 36-st asustusüksusest: 2 alevikku (Loo ja Kostirvere) ning 34 küla (Aruaru, 

Haapse, Haljala, Ihasalu, Iru, Jõelähtme, Jõesuu, Jägala, Jägala-Joa, Kaberneeme, 

Kallavere, Koila, Koipsi, Koogi, Kostiranna, Kullamäe, Liivamäe, Loo, Maardu, Manniva, 

Neeme, Nehatu, Parasmäe, Rammu, Rebala, Rohusi, Ruu, Saha, Sambu, Saviranna, 

Uusküla, Vandjala, Võerdla ja Ülgase) (joonis 2.1.). Jõelähtme valla kesksuseks on 

Jõelähtme küla, kus asub Jõelähtme vallavalitsus. Seal asus ka endise Jõelähtme 

kihelkonna keskus (Jõelähtme valla üldplaneering, 2003: 11). Jõelähtme küla on väike nii 

oma pindlalt kui ka rahvastikutiheduselt.  

Jõelähtme vallas elab 01.01.2015. aasta seisuga 6146 inimest 

[http://joelahtme.kovtp.ee/statistika (05.04.2015)]. Üldiselt on rahvaarv Jõelähtme vallas 

viimase kümne aasta jooksul suurenenud, kuid pärast 2013. aastat on see järsult langenud. 

Seda on põhjustanud tasuta transport Tallinna elanikele. See on ahvatlus paljudele 

inimestele, et end Tallinnasse sisse kirjutada. 

http://joelahtme.kovtp.ee/statistika
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Joonis 2.1. Jõelähtme valla asustusüksused 

Vallas rahvastiku koosseis vananeb, viimase viieteist aasta jooksul on üle 75-aastaste 

inimeste arv palju kasvanud. Samas tuleb valda juurde üha rohkem 35- 55 aastaseid 

inimesi. Viimaste aastatega on kasvanud ka alla 10-aastaste laste arv, see tähendab, et elu 

vallas areneb [http://www.stat.ee/ (05.04.2015)].  

Kõige suurema rahvaarvuga asustusüksused Jõelähtme vallas on Loo alevik (kus elab 

rohkem kui 30% valla elanikest), Kostivere alevik, Iru küla ja Uusküla küla 

[http://joelahtme.kovtp.ee/statistika (05.04.2015)]. Need asulad on populaarsed, sest 

omavad head infrastruktuuri ning head transpordiühendust Tallinnaga. Rahvastiku tihedus 

on hõredam valla ida osas. Viimastel aastatel on kasvanud rahvastiku osakaal Liivamäe 

külas (0,62%), Rebala külas (0,23%) ja Manniva külas (0,41%) [www.stat.ee] (lisa 1). 

Jõelähtme valla asustusüksustest on rahvaarv kõige rohkem vähenenud Loo alevikus (-82 

inimest ehk - 1,47%) ja Jägala külas  (-22 inimest ehk -0,37%). 

http://joelahtme.kovtp.ee/statistika
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Geograafiliselt asetseb Jõelähtme vald looduskaunis kohas. Vallal on pikk liigendatud 

rannajoon ning 6 saart ja 3 laidu. Neist asustatud on vaid kaks saart ning mõlemale on 

sissekirjutatud 1 inimene, kuid aastaringselt saartel ei elata.  

Üle kolmandiku valla territooriumist asub Rebala muinsuskaitse alal (Jõelähtme valla 

üldplaneering, 2003: 11). Jõelähtme valla territooriumil asuvad ka mitmed looduskaitse-

alad: Kostivere maastikukaitseala, Pirita jõeoru maastikukaitseala ja Kolgalahe 

maastikukaitseala. Vallas on arvukalt kultuuriväärtuseid ja kaitsealuseid objekte. Jõelähtme 

valla territooriumil voolab kolm jõge: Jõelähtme jõgi, Jägala jõgi ja Pirita jõgi. Suurteks 

vaatamisväärsusteks vallas on Kostivere karstiala ja Jägala juga, mis on kõige laiem 

looduslik juga Eestis (laius üle 50 m ja kõrgus umbes 8 m) (Suuroja 2003).  

Valla territooriumist on põllumajandusmaaga kaetud alla kolmandiku (Jõelähtme valla 

üldplaneering, 2003: 13). Põllumajandusega tegeletakse rohkem Jõelähtme valla 

lõunaosas. Põllumajandusmaa kvaliteet ei ole hea; valla haritavate maade keskmine 

boniteet on 40 hindepunkti (vabariigi keskmine 42 ja maakonna keskmine 43) (Jõelähtme 

valla üldplaneering, 2003: 13). Valla metsasus on 36% ning suuremad metsamassiivid 

asuvad valla ida- ja kirdeosas (Jõelähtme valla üldplaneering, 2003: 12). Jõelähtme vallas 

tegeletakse veel veisekasvatuse (AS Serdna & Ko, AS Parasmäe, AS Aatmaa ja OÜ 

Haljala) ja linnukasvatusega (AS Tallegg).  

Jõelähtme vallas on ka rikkalikult maavarasid, millest laiema levikuga on ehituslubjakivi, 

graniit, turvas ja savi (Jõelähtme valla üldplaneering, 2003: 12).  

Jõelähtme valla teedevõrk on tihe. Valda läbib põhimaantee, Tallinn- Narva maantee ning 

Piibe maantee (ajalooline maantee) praegune tugimaantee, Jägala- Käravete maantee. 

Vallas on hulgaliselt ka kohalikke teid. Jõelähtme vallal on hea teedevõrgu ühendus 

Tallinna linnaga. Jõelähtme valla territooriumil asuvad ka Muuga sadam ning mitmed 

väikesadamad: Neeme, Kaberneeme ja Koljunuki sadam.  

Jõelähtme vald asub looduskaunis kohas ning vallal on hea ühendus Tallinnaga. Teedevõrk 

on tihe ning Tallinn asub lähedal, seega on inimestel lihtne pealinnas tööl käia. Samuti on 

Jõelähtme vallas ka hästi välja arenenud infrastruktuur. See kõik loob eeldused uute 

elamute tekkeks. Inimesed soovivad Tallinnast välja kolida, kuid siiski jääda linna 

lähedusse ning Jõelähtme vald on sobiv paik uue kodu loomiseks.  
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Jõelähtme vald on ahvatlev ka kinnisvaraarendajatele ja investoritele. Igal aastal 

kehtestatakse uusi detailplaneeringuid ning luuakse uusi võimalusi elamumaade loomiseks. 

Kahjuks paljusid kehtestatud detailplaneeringuid siiski ei realiseerita ning mitmed loodud 

krundid jäävad tühjalt seisma. Mitmed inimesed ja asutused on raisanud oma aega ja 

ressursse, kuid tulu see kellelegi ei too. Uute elamute ja elamurajoonide kavandamisel 

tuleb mõelda nende loomise vajalikkusele ja otstarbele. Erinevatel inimestel on erinevad 

soovid ning võimatu on eeldada, et iga koostatud elamurajoon realiseerub ja kasutusse 

võetakse. Üheks uute elamurajoonide mitte realiseerumise põhjuseks on see, et mitmed 

arendajad on enda võimeid üle hinnanud ning tehnotrassid (vesi, kanalisatsioon, elekter 

jne) on jäänud välja ehitamata. Siiski mitmed planeeringud annavad inimestele võimaluse 

uue kodu soetamiseks ning paljud pered kasutavad seda võimalust, et linnamürast eemale 

saada.  

Jõelähtme vald on üheks Tallinna valglinnastumise piirkonnaks. Kõige ahvatlevamad 

asulad kinnisvaraarenduseks on Jõelähtme vallas mereäärsed piirkonnad: Neeme küla, 

Kaberneeme küla, Uusküla küla ja Kallavere küla ning Tallinna lähedal asuvad Loo alevik 

ja Liivamäe küla. Elamuarenduseks ebasoodsamad paigad on tööstusrajoonid: Nehatu 

tehnopark, Iru tehnopark ja endine linnuvabriku territoorium (Saha-Loo). 

 

2.1.2. Materjalid 

Aastatel 2005- 2015 on Jõelähtme vallas kehtestatud 198 detailplaneeringut 

(01.04.2015 seisuga). Antud bakalaureusetöö eesmärk on uurida Jõelähtme vallas aastatel 

2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringute realiseerumist mõjutavaid tegureid. Töö 

tegemisel on tuginetud Priit Alekase 2012. aasta magistritööle (Alekask 2012), töös on 

kasutatud nii sama uurimise metoodikat kui ka uurimustöö ülesehitust. Uuringu objektiks 

on aastatel 2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringud, mille eesmärk on uute elamute ja 

uute elamurajoonide loomine. Nendeks detailplaneeringuteks peab autor 

detailplaneerinuguid, millega on krunt jaotatud elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning 

neile elamumaa kruntidele on määratud hoonestusõigus. Samuti detailplaneeringud, 

millega on muudetud maa sihtotstarve elamumaaks ning elamumaa kruntidele on määratud 

hoonestusõigus. Jõelähtme vallas on aastatel 2005- 2010 kehtestatud 132 
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detailplaneeringut. Nendest 114 detailplaneeringut on kehtestatud uute elamute ja 

elamurajoonide loomiseks. 

Töös on kasutatud andmeid, mis on saadud Jõelähtme valla planeeringute infosüsteemist 

EVALD (01.04.2015 seisuga). Osa andmetest on saadud avalikuks kasutuseks mõeldud 

informatsioonist ning osa Jõelähtme Vallavalitsuses vastavat litsentsi omava isiku käest. 

Veel on töös kasutatud ehitisregitri andmeid (29.04.2015 seisuga). 

Detailplaneeringute realiseerumist mõjutavateks võimalikeks teguriteks on antud töös 

võetud uute elamumaa kruntide arv, planeeringuala suurus (m
2
), keskmine krundi suurus 

(m
2
), kaugus Tallinna kesklinnast (km), kaugus merest (km), kas detailplaneering on 

Jõelähtme valla üldplaneeringut muutev või mittemuutev, detailplaneeringu tellija, 

detailplaneeringu algatamise ja kehtestamise aasta. Uusi elamuid ja elurajoone 

soodustavate detaiplaneeringute realiseerumist mõjutavate võimalike tegurite kirjeldused 

on järgmised: 

 Uute elamumaa kruntide arv – Detailplaneeringuga kavandatud uute elamumaa 

kruntide arv. Uute elamumaa kruntide all on autor silmas pidanud kõiki tekkinud 

elamumaa krunte ja uute piiridega elamumaa krunte, millele ei ole rajatud ehitis 

enne detailplaneeringu kehtestamist,  

 Planeeringuala suurus (m
2
) – Kogu kehtestatud detailplaneeringu ala pindala, 

 Keskmine krundi suurus (m
2
) –  Detailplaneeringuga kavandatud elamumaa 

kruntide keskmine suurus, 

 Kaugus Tallinna kesklinnast (km) – Detailplaneeringu Tallinna poolse 

planeeringuala piiri kaugus Tallinna keskpunktist. Paljud Jõelähtme valla elanikud 

käivad pealinnas tööl ning kasutavad sealseid teenuseid (arstiabi, iluteenused, 

meelelahutus jne). Linna keskpunktiks on valitud Viru ring, sest seda peavad 

Tallina keskpunktiks ka kinnisvarahindajad, kes koostava eksperthinnanguid 

Tallinnas ja selle läheduses asuvate objektide kohta ning Viru ringi on Tallinna 

keskpunktina kasutanud ka Priit Alekask oma magistritöös (Alekask 2012). 

 Kaugus merest – Detailplaneeringu mere poolsema planeeringuala piiri kaugus 

rannajoonest. Pikk rannajoon on üks Jõelähtme valla atraktiivsematest omadustest 

ning meelitab valda elanikke juurde,  

 Üldplaneeringu muutmine – Kas detailplaneering vastab menetlemise ajal kehtinud 

2003. aastal kehtestatud Jõelähtme valla üldplaneeringule või 2011. aastal 
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kehtestatud Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplaneeringule 

või oli vaja üldplaneeringus teha muudatusi, 

 Detailplaneeringu tellija – Kas detailplaneeringu tellijaks on füüsiline isik või 

juriidiline isik. Antud töös on juriidiliseks isikuks füüsilisest isikust ettevõtja, 

aktsiaselts, osaühing või tulundusühistu, 

 Algatamise aasta – Detailplaneeringu algatamise aasta, 

 Kehtestamise aasta – Detailplaneeringu kehtestamise aasta. 

Andmed elamumaa kruntide arvu, planeeringuala suuruse, keskmise krundi suuruse, 

planeeringu algatamise ja kehtestamise, planeeringu tellija, üldplaneeringu muutmise ning 

planeeringu kauguse Tallinna keskpunktist ja rannajoonest kohta saadi Jõelähtme valla 

planeeringute infosüsteemist EVALD. Detailplaneeringutega moodustatud uute elamumaa 

kruntide ehituslubade väljastamise kohta saadi andmed ehitisregistrist. 

 

2.1.3. Metoodika 

Antud bakalaureusetöö eesmärk on uurida Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 

kehtestatud detailplaneeringute realiseerumist mõjutavaid tegureid. Selleks selgitab autor 

välja aastatel 2005 - 2010 Jõelähtme vallas kehtestatud detailplaneeringute realiseerumist 

mõjutavad näitajad. Uurimise meetodiks on valitud statistiline andmeanalüüs.  

Aastatel 2005- 2010 on Jõelähtme vallas elamumaa sihtotstarbega detailplaneeringutest 

kehtestatud 114 planeeringut. Käesolevas uurimustöös on kasutatud neist 102 

detailplaneeringut. Välja on jäetud 12 detailplaneeringut, sest need on registreerimata ehk 

detailplaneeringuga määratud kinnistud on moodustamata.  

Planeeringute kehtestatamise arv on erinevates asustusüksustes olnud erinev (tabel 2.1.). 

Kõige rohkem on detailplaneeringuid kehtestatud Neeme külas. Teistest asustusüksustest 

on rohkem detailplaneeringuid kehtestatud Liivamäe külas ja Loo alevikus. Mitmetes 

asustusüksustes pole aastatel 2005- 2010 ühtegi detailplaneeringut kehtestatud.  
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Tabel 2.1. Jõelähtme vallas aastatel 2005 – 2010 kehtestatud ja registrisse kantud 

detaialplaneeringud asustusüksuste kaupa 

Asustusüksus Detailplaneeeringute arv 

Loo alevik 7 

Kostivere alevik 1 

Iru küla 1 

Uusküla küla 5 

Neeme küla 22 

Liivamäe küla 9 

Rebala küla 4 

Haljava küla 2 

Koogi küla 2 

Maardu küla 3 

Jägala küla 6 

Kaberneeme küla 5 

Saha küla 7 

Jõelähtme küla 1 

Kallavere küla 6 

Jõesuu küla 0 

Ruu küla 2 

Ülgase küla 6 

Aruaru küla 0 

Manniva küla 1 

Saviranna küla 1 

Haapse küla 1 

Ihasalu küla 2 

Parasmäe küla 2 

Vandjala küla 0 

Jägala-Joa küla 0 

Kostiranna küla 3 

Sambu küla 0 

Loo küla 1 

Nehatu küla 0 

Koila küla 0 

Kullamäe küla 2 

Võerdla küla 0 

Koipsi küla 0 

Rammu küla 0 

Kokku 102 

 

Autor on vaadelnud detailplaneeringuid, mis on kehtestatud enne 2011. aastat, sest 

uurimustöös on võetud detailplaneeringu realiseerumise ajaks neli aastat. See tähendab, et 
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on vaadeldud ehitulubade väljastamist nelja aasta jooksul pärast detailplaneeringu 

kehtestamist. Ühel planeeringualal võib olla mitu elamumaa sihtotstarbega krunti, seega on 

autor vaadelnud, mitu protsenti kavandatud elamumaa kruntidest on saanud ehitusloa. 

Autor on ehituloa all mõelnud nii ehitusluba ehitise püstitamiseks kui ka kirjalikku 

nõusolekut väikeehitise püstitamiseks. See tähendab, et arvesse lähevad nii eluhooned, 

kahepereelamud, ridaelamud kui ka suvilad ja kõrvalhooned . 

Andmete analüüsimiseks koostatakse kõigepealt statistiline analüüs, kus leitakse 

detailplaneeringute realiseerumise (kehtestatud detailplaneeringutele ehituslubade 

väljastamise protsent nelja aasta jooksul) ja autori poolt valitud uurimustöös kasutatavate 

detailplaneeringute realiseerumist võimalike mõjutavate suuruste (keskmine planeeringuala 

suurus, uute elamumaa kruntide arv, keksmine elamumaa kruntide suurus, 

detailplaneeringu kaugus merest, kaugus Tallinna keskpunktist, üldplanerringu muutmine, 

detailplaneeringu taotleja, algatamise aasta ja kehtestamise aasta) statistilised näitajad. 

Statistilisteks näitajateks on valitud andmete minimaalne väärtus, maksimaalne väärtus, 

keskmine väärtus, standardhälve ja dispersioon. 

Järgmiseks koostatakse korrelatsioonianalüüs, millega uuritakse detailplanerringute 

realiseerumise ja autori poolt valitud detailplaneeringute realiseerumist mõjutavate 

võimalike tegurite vahelisi seoseid ning seoste tugevust. Järgmisena grupeeritakse  

detailplaneeringute realiseerumist mõjutavd tegurid (näitajad, millel on 

korrelatsioonianalüüsi tulemusena seosed detailplaneeringute realiseerumisega) eraldi 

gruppidesse. Iga suuruse järgi jagatakse uurimustöös kasutatud detailplaneeringud kahte 

gruppi ning vaadeltakse, millist mõju antud näitaja detailplaneeringute realiseerumisele 

avaldab. 

 

2.2. Tulemused 

2.2.1. Detailplaneeringute realiseerumise ja seda mõjutavate tegurite statistiline 

analüüs 

Esiteks koostatakse statistiline analüüs, kus tuuakse välja Jõelähtme vallas aastatel 

2005 - 2010 kehtestatud detailplaneeringute realiseerumise (protsentuaalne ehituslubade 

väljastamine nelja aasta jooksul) ja autori poolt valitud võimalike detailplaneeringute 
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realiseerumist mõjutavate tegurite (planeeringuala suurus, uute elamumaa kruntide arv, 

keskmine krundi suurus, planeeringu kaugus merest, planeeringu kaugus Tallinna 

keskpunktis, üldplaneeringu muutmine, planeeringu taotleja, algatamise aasta ja 

kehtestamise aasta) statistilised näitajad (tabel 2.2.). Nendeks näitajateks on 

miinimumväärtus (antud andmete väikseim väärtus), maksimumväärtus (antud andmete 

suurim väärtus), keskmine väärtus (väärtuste aritmeetiline keskmine), standardhälve 

(ruutjuur dispersioonist) ja dispersioon (aritmeetilisest keskmisest erinevusete ruutude 

aritmeetiline keskmine). Tabeli koostamisel on kasutatud andmeid 102 Jõelähtme vallas 

kehtestatud detailplaneeringu kohta. 

 

Tabel 2.2. Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringute 

realiseerumise ja seda mõjutavate võimalike tegurite statistilised näitajad 

 

Miinimum 

väärtus 

Maksimum 

väärtus 
Keskmine väärtus Standardhälve Dispersioon 

Ehitusluba 4a % 0 100 38,02 39,59 1 567,35 

Uute elamumaa 

kruntide arv 
1 81 7,08 11,15 124,37 

Planeeringuala 

suurus m2 
1 609 271 447,7 42 479,94 51 217,75 2 623 257 811 

Keskmine krundi 

suurus m2 
823,33 12 753 3 515,54 2 201,4 4 846 163,96 

Kaugus merest 

(km) 
0 9,8 3,13 3,21 10,27 

Kaugus Tallinna 

keskpunktist  

(km) 

9,5 33,2 20,16 6,22 38,63 

ÜP muutmine 

(0 ei, 1- jah) 
0 1 0,21 0,41 0,17 

Detailplaneeringu 

taotleja (1-eraisik, 

0-juriidiline isik) 

0 1 0,76 0,43 0,18 

Algatamise a. 2002 2010 2005,43 1,82 3,30 

Kehtestamise a. 2005 2010 2007,19 1,80 3,24 

 

Tabelist (tabel 2.2.) on näha, et kekmine ehituslubade väljastamise protsent nelja aasta 

jooksul on 32,02. See tähendab, et keskmiselt on Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 

kehtestatud detailplaneeringutest realiseerunud umbes 1/3 ehk 1/3 detailplaneerinutega 
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loodud uutest elamumaa kruntidest on saanud ehitusloa nelja aasta jooksul. Minimaalselt 

on Jõelähtme vallas kehtestatud detailplaneeringud realiseerunud 0% ja maksimaalselt 

100% ehk vallas on koostatud nii detailplaneeringuid, mis pole üldse realiseerunud kui ka 

detailplaneeringuid, mis on täielikult realiseerunud. Antud suuruse standardhälve on 35,59 

ja dispersioon on 1567,35. 

Keskmiselt loodi Jõelahtme vallas aastatel 2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringutega 7 

uut elamumaa krunti. Minimaalselt tekkis juurde 1 elamumaa krunt ja maksimaalselt 81 

elamumaa krunti. Uute elamumaa kruntide loomise standardhälve oli 11,15 ja dispersioon 

124,37. 

Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringute keskmine 

planeeringuala suurus oli 42 479,94 m
2
 (42,5 ha). Detailplaneeringute minimaalseks 

planeeringuala suuruseks oli  1609 m
2
 ja maksimaalseks suuruseks oli 271 448 m

2
 (0,3 ha). 

Planeeringuala suuruse standardhälve oli 51 217,75 ja dispersioon oli 2 623 257 811. 

Antud uurimustöös kasutatud detailplaneeringutega loodud elamumaa kruntide keskmine 

suurus oli oli keskmiselt 3 515,54 m
2
 (3,5 ha). Minimaalseks detailplaneeringutega loodud 

elamumaa kruntde keskmiseks suuruseks oli 823 m
2
 ja maksimaalseks detailplaneeringuga 

loodud elamumaa kruntide keskmiseks suuruseks oli 12 753 m
2
 (12,8 ha). Elamumaa 

kruntide keskmise suuruse standardhälve oli 2201,4 ja dispersioon oli 4 846 164. 

Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 kehtestatud detailplaneringute keskmine kaugus 

merest on 3,13 km. Minimaalne detailplanerringute kaugus merest on 0,00 km ning 

maksimaalne kaugus merest on 9,8 km. Detailplaneeringute merest kauguse standardhälve 

on 3,21 ja dispersioon on 10,27. 

Uurimustöös kasutatud detailplaneeringute keskmine kaugus Tallinna keskpunktist (Viru 

ringist) on 20,16 km. Minimaalne kaugus Tallinna keskpunktist on 9,5 km ning 

maksimaalne kaugus on 32,2 km. Detailplaneeringute Tallinnast kauguse standardhälve on 

6,22 ja dispersioon on 38,63. 

Järgmiseks analüüsitavaks tunnuseks on üldplaneeringu muutmine ehk kas 

detailplaneeringuga on muudetud kehtestamise hetkel kehtivat üldplaneeringut. Tabelis 

(tabel 2.2.) on üldplaneeringut mitte muutvate detailplaneeringute väärtus 0 ja 

üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute väärtus 1. Uurimistöös selgus, et 
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üldplaneeringu muutmise keskmine väärtus on 0,21 ehk Jõelähtme vallas aastatel 2005- 

2010 kehtestatud detailplaneeringutest on vähem kui neljandik planeeringutest muutnud 

üldplaneeringut (0,21 < 0,25). 

Järgmiseks analüüsitavaks suuruseks on detailplaneeringu taotleja (kas detailplaneeringu 

taotleja on eraisik või juriidiline isik). Uurimustöös on võetud eraisiku väärtuseks 1 ja 

juriidilise isiku väärtuseks 0. Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 kehtestatud 

detailplaneeringute taotleja keskmiseks väärtuseks on 0,76 ehk rohkem kui 3/4 

detailplaneeringute tellijatest on olnud eraisikud (0,76 > 0,75). 

Jõelähtme vallas on aastate 2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringute keskmine 

algatamise aasta 2005. Detailplaneeringutest, mis kehtestati 2005- 2010 on kõige 

varajasem algatatud 2002. aastal ning kõige hilisem algatatud 2010. aastal. Algatamise 

aasta standardhälve on 1,82 ja dispersioon on 3,3. 

Viimaseks analüüsitavaks tunnuseks on detailplaneeringute kehtestamise aasta. 

Uurimustöös on kasutatud vaid aastatel 2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringuid, seega 

on detailplaneeringute kehtestamise aasta minimaalseks suuruseks 2005 ja maksimaalseks 

suuruseks 2010. Antud uurimustöös kasutatud detailplaneeringute keskmiseks 

kehtestamise aastaks on 2007. Detailplaneeringute kehtestamise aasta standardhälve on 1,8 

ja dispersioon on 3,24. 

 

2.2.2. Detailplaneeringute realiseerumise ja seda mõjutavate tegurite 

korrelatsioonianalüüs 

Esiteks koostatakse käesolevas uurimustöös korrelastioonianalüüs, millega tuuakse välja 

töös kasutatud võimalike detailplaneeringute realiseerumist mõjutavate näitajate ja 

detailplaneeringute realiseerumise vahelised seosed. Korrelatsioonianalüüs on kahe või 

enama muutuja omavaheliste seoste süstemaatiline uurimine. Seose esinemise korral 

esitatakse selle tüüp (kas positiivne või negatiivne) ja tugevuse aste (Paulin 2011: 22). 

Seost väljendatakse korrelatsioonikordajaga, mis jääb vahemikku -1 kuni 1. Mida lähemal 

on korrelatsioonikordaja väärtustele 1 ja -1, seda tugevam on seos uuritavate suuruste 

vahel. Korrelatsioonikordaja tähis on r.  
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Antud uurimistöös on korrelatsioonianalüüs läbi viidud Microsoft Exceli programmi 

korrelatsiooni funktsiooniga. Kui korrelatsioonikordaja jääb vahemikku 1 kuni 0,9 või -1 

kuni -0,9, siis on uuritavate suuruste vahel väga tugev seos. Kui korrelatsioonikordaja jääb 

vahemikku 0,9 kuni 0,7 või -0,9 kuni -0,7, on suuruste vahel tugev seos. Kui 

korrelatsioonikordaja on vahemikus 0,7 kuni 0,4 või -0,7 kuni -0,4, on seos suuruste vahel 

keskmise tugevusega. Kui korrelatsioonikordaja jääb vehemikku 0,4 kuni 0,2 või -0,4 kuni 

-0,2, siis on suuruste vahel nõrk seos. Korrelatsioonikordaja, mille väärtus on vahemikus 

0,2 kuni 0 või -0,2 kuni 0, tähendab, et suuruste vaheline seos on väga nõrk 

või olematu (Osula, 2009).  

Antud uurimustöös proovitakse korrelatsioonianalüüsiga välja selgitada, millised autori 

poolt valitud näitajad (uute elamumaa kruntide arv, planeeringuala suurus, keskmine 

krundi suurus, kaugus Tallinna kesklinnast, kaugus rannajoonest, üldplaneeringu 

muutmine, detailplaneeringu tellija, algatamise aasta ja kehtestamise aasta) mõjutvada 

kehtestatud detailplaneeringute realiseerumist (tabel 2.2.). Korrelatsioonianalüüsi 

andmeteks on protsentuaalne ehituslubade arv nelja aasta jooksul (detailplaneeringu 

realiseerumise protsent), uute elamumaa kruntide arv, planeeringuala suurus, keskmine 

krundi suurus, kaugus Tallina kesklinnast, kaugus rannajoonest, üldplaneeringu muutmine, 

planeeringu tellija, algatamise aasta ja kehtestamise aasta. 

 

 



 

 

Tabel 2.2. Jõelähtme valla detailplaneeringute realiseerumise ja planeeringuid iseloomustavate näitajate vaheline korrelatsioon (kõik 

detailplaneeringud) 

  

Ehitusluba 
4 a % 

Uute 
elamumaa 

kruntide 
arv 

Planeeringu-
ala suurus 

m2 

Keskmine 
krundi 

suurus m2 

Kaugus 
merest 

(km) 

Kaugus 
Tallinna 

kesklinnast 
(km) 

ÜP 
muutmine 

DP 
taotleja 

Algata-
mise a. 

Kehtes-
tamise a. 

Ehitusluba 4a % 
1 

 
         

Uute elamumaa 
kruntide arv 

-0,190 1         

Planeeringuala 
suurus m2 

-0,236 0,521 1        

Keskmine krundi 
suurus m2 

0,039 -0,179 0,185 1       

Kaugus merest 
(km) 

-0,053 0,189 0,243 0,072 1      

Kaugus Tallinna 
kesklinnast (km) 

-0,079 -0,251 -0,163 0,102 -0,410 1     

ÜP muutmine 
-0,087 -0,065 0,097 0,025 

 
-0,227 0,140 1    

DP taotleja 
0,137 -0,340 -0,150 0,146 

 
-0,141 0,051 0,168 1   

Algatamise a. 
-0,024 -0,318 0,009 0,094 

 
-0,137 0,095 0,361 0,171 1  

Kehtestamise a. 
-0,163 -0,252 0,115 0,143 

 
-0,122 0,148 0,448 0,174 0,829 1 

 

 



 

 

Tabelist (tabel 2.2.) on näha, et valitud näitajate ja detailplaneernigute realiseerumise vahel 

on väike seos või seos puudub. Detailplaneeringute realiseerumist näitab ehituslubade 

protsentuaalne väljastamise arv uute elamumaa kruntide kohta nelja aasta möödudes 

detailplaneeringu kehtestamisest. Korrelatsioonianalüüs näitab, et „ehituslubade protsent 

4 aasta jooksul“ ehk „detailplaneeringute realiseerumine“ ja „Uute elamumaa kruntide arv“ 

seose korrelatsioonikordaja -0,190 (r = - 0,190) ehk seos nende vahel on väga nõrk või 

olematu. Näitajate „detailplaneeringute realiseerumine“ ja „planeeringuala suurus“ 

vaheline korrelatsioonikordaja on -0,236 (r = - 0,236), nende suuruste vahel on nõrk seos. 

Suuruste „detailplaneeringute realiseerumine“ ja  „keskmine krundi suurus“ vaheline 

korrelatsioonikordaja on 0,039 (r = 0,039), nende suuruste vahel seos puudub. Suuruste 

„Detailplaneeringute realiseerumine“ ja „kaugus merest“ vaheline korrelatsioonikordaja on 

-0,053 (r = - 0,053), nende vahel seos puudub. Näitajate „detailplaneeringute 

realiseerumine“ ja „kaugus Tallinna kesklinnast“ vaheline korrelatsioonikordaja on -0,079 

(r = - 0,079), ka nende näitajate vahel seos puudub. „Detailplaneeringute realiseerumine“ 

ja „üldplaneeringu muutmine“ vahelise seose korrelatsioon on -0,087 (r = - 0,087), ka 

nende näitajate vaheline korrelatsioon on väiksem kui 0,2 ehk suuruste vaheline seos on 

väga nõrk või olematu. Näitajate „detailplaneeringute realiseerumine“ ja „planeeringu 

taotleja“ vaheline korrelatsioon on 0,137 (r = 0,137), seos on väga väike või puudub. 

Suuruste „detailplaneeringute realiseerumine“ ja „algatamise aasta“ vaheline korrelatsioon 

on -0,024 (r = -0,024), nende suuruste vaheline seos puudub. Näitajate „detailplaneeringute 

realiseerumine“ ja „kehtestamise aasta“ vaheline korrelatsioon on -0,163 (r = - 0,163), ka 

nende suuruste vaheline seos on väga nõrk või olematu. 

Korrelatsioonianalüüs näitab, et enamus autori poolt valitud näitajaid ei oma seost 

detailplaneeringute realiseerumise protsendiga. Ainuke suurus, millel on nõrk seos 

detailplaneeringute realiseerumisega, on „planeeringuala suurus“. Sellised tulemused 

tulenevad sellest, et valimiks on võetud kõik uute elamumaa kruntidega detailplaneeringud, 

mis on kehtestatud aastatel 2005- 2010. Tulemust mõjutavad ka väheste elamumaa 

kruntidega detailplaneeringud (detailplaneeringud, millega on juurde loodud üks, kaks või 

kolm elamumaa krunti). Nendel on suur osakaal tulemuste mõjutamisel.  

Korrelastioonianalüüsi olulisuse nivoo väärtuseks on võetud 0,1 ehk usaldusväärtus on 

90%. Antud korrelatsioonianalüüsi koostamisel on kasutatud 102 -te andmerida. Nende 

näitajate põhjal on korrelatsioonikordaja kriitiliseks näitajaks ± 0,164 (r kriitiline = ± 0,164). 
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Antud kriteeriumit (r = ± 0,164) ületavad läbiviidud korrelatsioonianalüüsi tulemusena 

ainult suurused „uute elamumaa kruntide arv“ (r = - 0,190) ja planeeringuala suurus 

(r = - 0,236). Sellest saab järeldad, et vaid nende kahe näitaja vahelised seosed 

detailplaneeringute realiseerumisega on 90% tõesed. Ülejäänud seoseid ei saa arvestada 

piisavalt usaldusväärseteks. 

Järgmisena on autor eemaldanud andmetest detailplaneeringud, millega on loodud vähem 

kui kuus uut elamumaa krunti. Nüüd on valimis 34 detailplaneeringut (lisa 2, 

detailplaneeringud alates number 69- st). Uurimustöös tehakse uus korrelatsioonianalüüs 

(tabel 2.3.).  

Nüüd on alles vaid detailplaneeringud, millega on loodud kuus või enam uut elamumaa 

krunti ning üksikud väljastatud ehitusload ei mõjuta üldist tulemust enam nii suurel määral. 

See tähendab, et on võimalus leida tugevamaid seoseid uurimustöös valitud 

detailplaneeringuid mõjutavate tegurite ja detailplaneeringute realiseerumise vahel. Uues 

korrelatsioonianalüüsis jäävad detailplaneeringuid mõjutavad näitajad samaks (uute 

elamumaa kruntide arv, planeeringuala suurus, keskmine krundi suurus, kaugus Tallinna 

kesklinnast, kaugus rannajoonest, üldplaneeringu muutmine, detailplaneeringu tellija, 

algatamise aasta ja kehtestamise aasta). 

 

 

 

  



 

 

Tabel 2.3. Jõelähtme valla detailplaneeringute realiseerumise ja planeeringuid iseloomustavate näitajate vaheline korrelatsioon 

(detailplaneeringud, millega on moodustatud üle viie uue elamumaa krundi) 

 
Ehitusluba 

4 a % 

Uute 
elamumaa 

kruntide 
arv 

Planeeringu-
ala suurus 

m2 

Keskmine 
krundi 

suurus m2 

Kaugus 
merest 

(km) 

Kaugus 
Tallinna 

kesklinnast 
(km) 

ÜP 
muutmine 

DP 
taotleja 

Algata-
mise a. 

Kehtesta-
mise a. 

Ehitusluba 
4 a % 

1                   

Uute elamumaa 
kruntide arv 

-0,101 1                 

Planeeringuala 
suurus m2 

-0,255 0,426 1               

Keskmine krundi 
suurus m2 

-0,126 -0,258 0,521 1             

Kaugus merest 
(km) 

0,219 -0,092 0,136 0,169 1           

Kaugus Tallinna 
kesklinnast (km) 

-0,102 -0,174 0,037 0,284 -0,325 1         

ÜP muutmine 
-0,268 

 
-0,08 -0,084 -0,179 -0,074 0,202 1       

DP taotleja 
0,022 

 
-0,171 -0,015 0,007 0,232 -0,268 0,127 1     

Algatamise a. 
-0,324 

 
-0,271 0,178 0,229 0,14 0,152 0,447 0,012 1   

Kehtestamise a. 
-0,488 

 
-0,258 0,203 0,351 0,162 0,147 0,488 0,095 0,833 1 

 

 



 

 

Tabelist (tabel 2.3.) on näha, et uue korrelatsioonianalüüsi tulemusena on seosed 

detailplaneeringute realiseerumise ja realiseerumist mõjutavate näitajate vahel tugevamad. 

Näitajate „ehituslubade protsent 4 aasta jooksul“ ehk „detailplaneeringu realiseerumine“ ja 

„uute elamumaa kruntide arv“ vaheline korrelatsioon on -0,101 (r = - 0,101) ehk nede 

suuruste vahel on ikkagi väga väike seos. Suuruste „detailplaneeringute realiseerumine“ ja 

„planeeringuala suurus“ vaheline korrelatsioon on  -0,255 (r = - 0,255), nede näitajate 

vahel on nõrk seos. Tegurite „detailplaneeringute realiseerumine“ ja „keskmine krundi 

suurus“ vaheline korrelatsioon on -0,126 (r = - 0,126), nende tegurite vaheline seos on 

väga nõrk või olematu. Suuruste „detailplaneeringute realiseerumine“ ja „kaugus merest“ 

vaheline korrelatsioon on 0,219  (r = 0,219), nende näitajate vahel on nõrk seos. Näitajate 

„detailplaneeringute realiseerumine“ ja „kaugus Tallinna kesklinnast“ vaheline 

korrelatsioon on -0,102 (r = - 0,102), nende suuruste vahel on väga nõrk seos. Suuruste 

„detailplaneeringute realiseerumine“ ja „üldplaneeringu muutmine“ vaheline korrelatsioon 

on -0,268 (r = - 0,268), nende näitajate vahel on nõrk seos. Tegurite „detailplaneeringu 

realiseerumine“ ja „detailplaneeringu taotleja“ vaheline korrelatsioon on 0,022 (r = 0,022), 

nende suuruste vahel seos puudub. Näitajate „detailplaneeringu realiseerumine“ ja 

„algatamise aasta“ vaheline korrelatsioon on -0,324 (r = - 0,324), nende suuruste vahel on 

nõrk seos. Suuruste „detailplaneeingute realiseerumine“ ja „kehtestamise aasta“ vaheline 

korrelatsioon on -0,488 (r = -0,488), nede näitajate vahel on keskmise tugevusega seos.  

Need tulemused näitavad, et 9-st autori poolt valitud võimalikest detailplaneeringute 

realiseerumist mõjutavatest teguritest 5 suurust mõjutavad detailplaneeringute 

realiseerumist. Kõige rohkem mõutab detailplaneeringute realiseerumist detailplaneeringu 

kehtestamise aasta, nende suuruste vahel on keskmine seos. Veel mõjutavad 

detailplaneeringute realiseerumist planeeringuala suurus, planeeringu kaugus merest, 

üldplaneeringu muutmine (kas detailplaneering muutis kehtestamise hetkel kehtivat 

üldplaneeringut) ja planeeringu algatamise aasta, kuid nende suuruste mõjutused 

detailplaneeringute realiseerumisele on väiksemad. 

Ka viimati koostatud korrelatsioonianalüüsi (tabel 2.3.) olulisuse nivoo väärtuseks on 

võetud 0,1 ehk usaldusväärtus on 90%. Antud korrelatsioonianalüüsis on kasutatud 34 

andmerida. Selliste suuruste korral on korrelatsioonikordaja kriitiliseks väärtuseks ± 0,296 

(r kriitiline = ± 0,296). Selle korrelatsioonianalüüsi tulemusena ületavad kriitilise piiri 

(r  = ± 0,296) detailplaneeringute algatamise aasta (r = -0,324) ja kehtestamise aasta 
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(r = 0,488) ehk ainult nende näitajate usaldusväärsus on 90%. Ka teised uurimustöös 

kasutatud suurused võivad omada seoseid detailplaneeringute realiseerumisega, kuid need 

seosed ei ole väga usaldusväärsed.  

 

2.2.3. Algandmete grupeerimine 

Algandmete grupeerimisel kasutab autor eelpool koostatud korrelatsioonianalüüsi 

tulemusena saadud detailplaneeringute realiseerumist mõjutavaid näitajaid (kasutatakse 

vaid neid uurimustöös valitud detailplaneeringute realiseerumist mõjutavaid suuruseid, 

mille korrelatsioonikordaja on suurem kui 0,2). Iga näitaja jagatakse kahte gruppi ning 

kirjeldatakse loodud gruppide detailplaneeringute realiseerumist protsentuaalselt. Protsendi 

leidmiseks kasutatakse antud grupi detailplaneeringute realiseerumise protsentide 

aritmeetilist keskmist.  

Esimeseks grupeeritavaks detailplaneeringu realiseerumist mõjutavaks näitajaks on 

planeeringuala suurus. Detailplaneeringud on jagatud kahte gruppi: suure planeeringualaga 

detailplaneeringud (planeeringuala on suurem kui 60 000 m
2
) ja väikese planeeringualaga 

detailplaneeringud (planeeringuala on väiksem kui 60 000 m
2
) (joonis 2.2.). Suure 

planeeringualaga detailplaneeringuid on 15 ja väikese planeeringualaga detailplaneeringuid 

on 19. 
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Joonis 2.2. Erinevate planeeringuala suurustega detailplaneeringute realiseerumine 

Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 

Jooniselt (joonis 2.2.) on näha, et väiksema planeeringualaga detailplaneeringute 

realiseerumisprotsent on suurem. Väiksema planeeringualaga detailplaneeringute keskmine 

realiseerumise protsent on 30,0 ja suurema planeeringualaga detailplaneeringute keskmine 

realiseerumise protsent on 16,2. Väiksema planeeringualaga planeeringud realiseeruvad 

peaaegu poole suurema tõenäosusega kui väiksema planeeringualaga detailplaneeringud. 

Järgmiseks grupeeritavaks suuruseks on detailplaneeringu kaugus merest. 

Detailplaneeringud on jaotatud kahte gruppi: detailplaneeringud mere läheduses 

(planeeringu kaugus merest < 2 km) ja detailplaneeringud merest kaugemal (planeeringu 

kaugus merest > 2 km) (joonis 2.3.). Mere läheduses asuvaid detailplaneeringuid on 12 ja 

merest kaugemal asuvaid detailplaneeringuid on 22. 
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Joonis 2.3. Merest erineva kaugusega detailplaneeringute realiseerumine Jõelähtme vallas 

aastatel 2005- 2010 

Jooniselt (joonis 2.3.) selgub, et suurema tõenäosusega realiseeruvad merest kaugemal 

asuvad detailplaneeringud. Merest kaugemal asuvate detailplaneeringute realiseerumise 

protsent on 31,9 ja merele lähemal asuvate detailplaneeringute realiseerumise protsent 

on 15,0.  

Kolmandaks grupeeritavaks suuruseks on „üldplaneeringu muutmine“. Detailplaneeringud 

on jagatud kahte gruppi: üldplaneeringut muutvad (need on kehtestatud detailplaneeringud, 

mis muutsid kehtestamise hetkel kehtivat üldplaneeringut) ja üldplaneeringut 

mittemuutvad (need on kehtestatud detailplaneeringud, mis vastasid antud hetkel kehtivale 

üldplaneeringule) (joonis 2.4.). Üldplaneeringut muutvaid detailplaneeringuid on 6 ja 

üldplaneeringut mittemutvaid detailplaneeringuid on 28. 
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Joonis 2.4. Üldplaneeringu muutmise mõju detailplaneeringute realiseerumisele Jõelähtme 

vallas aastatel 2005- 2010 

Jooniselt (joonis 2.4.) on näha, et suurema tõenäosusega realiseeruvad detailplaneeringud, 

millega ei ole muudetud üldplaneeringut. Üldplaneeringut mittemuutvate 

detailplaneeringute realiseerumise protsent on 30,0 ja üldplaneeringut muutvate 

detailplaneeringute realiseerumise protsent on  6,9. Üldplaneeringut mittemuutvad 

detailplaneeringud realiseeruvad Jõelähtme vallas rohkem kui kolm korda suurema 

tõenäosusega kui üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud.  

Järgmiseks grupeeritavaks näitajaks on detailplaneeringu algatamise aasta. 

Detailplaneeringud on jaotatud kahte gruppi: algatatud 2002- 2004 (detailplaneeringu, mis 

on algatatud aastatel 2002- 2004) ja algatatud 2005- 2010 (detailplaneeringud, mis on 

algatatud aastatel 2005- 2010) (joonis 2.5.). Aastatel 2002- 2004 algatati 15 

detailplaneeringut ning aastatel 2005- 2010 algatati 19 detailplaneeringut.  
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Joonis 2.5. Detailplaneeringute algatamise aasta mõju planeeringute realiseerumisele 

jõelähtme vallas 

Jooniselt (joonis 2.5.) selgub, et paremini realiseerusid aastatel 2002- 2004 algatatud 

detailplaneeringud. Aastatel 2002- 2004 algatatud detailplaneeringute realiseerumise 

protsent on 33,1 ja aastatel 2005- 2010 algatatud detailplaneeringute realiseerumise 

protsent on 20,4.  

Viimaseks grupeeritavaks detailplaneeringu realiseerumist mõjutavaks suuruseks on 

detailplaneeringu kehtestamise aasta. Detailplaneeringud on jaotatud kahte gruppi: 

kehtestatud 2005- 2006 (detailplaneeringud, mis on kehtestatud aastatel 2005- 2006) ja 

kehtestatud 2007- 2010 (detailplaneeringud, mis on kehtestatud aastatel 2007- 2010) 

(joonis 2.6.). Aastatel 2005- 2006 kehtestati 18 detailplaneeringut ja aastatel 2007- 2010 

kehtestati 16 detailplaneeringut. 
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Joonis 2.6. Detailplaneeringute kehtestamise aasta mõju planeeringute realiseerumisele 

jõelähtme vallas 

Jooniselt (joonis 2.6.) on näha, et aastatel 2005- 2006 kehtestatud detailplaneeringud 

realiseerusid palju suurema tõenäosusega kui aastatel 2007- 2010 kehtestatud 

detailplaneeringud. 2005- 2006 kehtestatud detailplaneeringute realiseerumise protsent on 

44,1 ja 2007- 2010 kehtestatud detailplaneeringute realiseerumise protsent on 5,6. Aastatel 

2005- 2006 kehtestatud detailplaneeringud realiseerusid peaaegu kaheksa korda suurema 

tõenäosusega kui aastatel 2007- 2010 kehtestatud detailplaneeringud. Sellest saab järelada, 

et detailplaneeringu realiseerumise ja kehtestamise aasta vahel on märgatav seos.  

 

2.3. Arutelu 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, millised näitajad mõjutasid 

detailplaneeringute realiseerumist Jõelähtme vallas aastatel 2005- 210. Andmeteks on 

võetud Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringud, millega on 

moodustatud uusi elamumaa krunte (102 detailplaneeringut). Detailplaneeringute 

realiseerumist mõjutavateks näitajateks on autor valinud uute elamumaa kruntide arvu, 

planeeringuala suuruse, keskmise krundi suuruse, planeeringu kauguse merest, planeeringu 

kauguse Tallinna kesklinnast, kas üldplaneeringut on muudetud, detailplaneeringu taotleja 

ning planeeringu algatamise ja kehtestamise aasta. Detailplaneeringute realiseerumiseks on 
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uurimustöös võetud protsentuaalne ehituslubade väljastamine nelja aasta jooksul pärast 

detailplaneeringu kehtestamist.  

Keskmine Jõelähtme valllas aastatel 2005- 2010 kehtestatud detailplaneeringute 

raaliseerumise protsent on 38,0. See tähendab, et enamasti realiseerub alla poole 

kehtestatud detailplaneeringust. Sellest saab järeldada, et Jõelähtme vallas toimub 

üleplaneerimine ning mitmed planeeringalad jäävad tühjalt seisma. Samuti saab teha 

järelduse, et kinnisvararedajate vahel on tihe konkurents. 

Esiteks uurit detailplaneeringute realiseerumise ja seda võimalike mõjutavate tegurite 

statistilisi näitajaid. Statistilisteks näitajateks valiti andmete miinimumväärtus, 

maksimaalne väätus, aritmeetiline keskmine, standardhälve ja dispersioon. Uuringu 

tulemusena selgus, et kõigi valitud näitajte minimaalse ja maksimaalse väärtuse vahe oli 

väga suur. Sellest saab järeldada, et iga detailplaneering on erinev ja unikaalne. 

Detailplaneeringutega loodi keskmiselt 7 elamumaa krunti ja kekmiselt oli 

detailplaneeringuga loodud elamumaa kruntide keskmine suurus 3 151 m
2
. 

Järgmisena koostati detailplaneeringute realiseerumise ja seda mõjutavate näitajate 

vaheliste seoste uurimiseks korrelatsioonianalüüs. Selgus, et autori poolt valitud 

detailplaneeringute realiseerumist mõjutavate tegurite ja detailplaneeringute realiseerumise 

vahel on väga nõrk või olematu seos. Ainsana saab välja tuua, et nõrk seos on 

planeeringuala suuruse ja detailplaneeringu realiseerumise vahel. Selleks, et tulemuseks 

tugevamaid seoseid saada, eemaldas autor andmetest kõik detailplaneeringud, millega 

loodi vähem kui 6 uut elamumaa krunti ning koostas uue korrelastioonianalüüsi. 

Väiksemate kruntide arvuga planeeringute korral mõjutavad üksikud otsused suuremal 

määral kogu tervikut. Valimikku jäi alles 34 detailplaneeringut. Nende detailplaneeringute 

keskmine realiseerumise protsent on 23,9.  

Uue korrelatsioonianalüüs tulemused näitavad, et seosed detailplaneeringute realiseerumise 

ja seda mõjutavate näitajate vahel on tugevamad kui eelmisel korral. Selgub, et 

detailplaneeringute realiseerumist mõjutavad vähesel määral mitmed tegurid: 

planeeringuala suurus, kaugus merest, üldplaneeringu muutmine ja planeeringu 

kehtestamise aasta. Tugevam seos on detailplaneeringute realiseerumise ja kehtestamise 

aasta vahel (r = - 0,488 ehk keskmine seos). Teiste suuruste ja detailplaneeringute 

realiseerumise vahel on väga nõrk või olematu seos.  
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Korrelatsioonianalüüsi olulisuse nivooks valiti 0,1. See tähendab, et analüüsi tulemuste 

usaldusväärsus on 90%. Korrelatsioonianalüüsis kasutati 43 detailplaneeringut, seega 

korrelatsioonikordaja kriitiline väärtus oli ± 0,296 (r kriitiline = ± 0,296). Sellest tulenevalt oli 

korrelatsioonianalüüsi tulemusena saadud seostest 90% usaldusväärsed ainult 

detailplaneeringu algatamise ja kehtestamise aasta. 

Järgmisena uuris autor iga detailplaneeringute realiseerumist mõjutava teguri mõju (see 

tähendab, et uuriti ainult nende näitajate mõju, mis korrelatsioonianalüüsi andmete järgi on 

nõrgas või keskmises seoses detailplaneeringute realiseerumisega) detailplaneeringute 

realiseerumisele eraldi. Detailplaneeringute realiseerumise kirjeldamiseks kasutati 

detailplaneeringute realiseerumise protsentide aritmeetilist keskmist.  

Esimeseks uuriti seost detailplaneeringute realiseerumise ja planeeringuala suuruse vahel. 

Detailplaneeringud jagati kahete gruppi: suure alaga planeeringud 

(planeeringuala > 60 000 m²) ja väikese alaga planeeringud (planeeringuala < 60 000 m²). 

Selgus, et väiksema planeeringualaga detailplaneeringud realiseeruvad suurema 

tõenäosusega (keskmisekt realiseerus 30,0% planeeringust) kui suure planeeringualaga 

detailplaneeringud (keskmiselt realiseerus 16,2%). On näha, et väiksema alaga 

planeeringud realiseerusid umbes poole suurema tõenäosusega kui suurema alaga 

planeeringud.  

Järgmisena vaadeldi detailplaneeringute realiseerumise ning planeeringu ja  mere vahelise 

kauguse vahelist seost. Detailplaneeringu jagati kahte gruppi: mere lähedal asuvad 

planeeringud (rannajoon lähemal kui 2 km) ja merest kaugemal asuvad planeeringud 

(rannajoon kaugemal kui 2 km). Tulemuseks saadi, et suurema tõenäosusega realiseeruvad 

merest kaugemal olevad detailplaneeringud (keskmiselt realiseerus 31,9% planeeringust) 

kui merele lähemal asuvad planeeringud (keskmiselt realiseerus 15,0 % planeeringust). 

Saab järeldada, et merest kaugemal asuvad detailplaneeringud realiseeruvad umbes poole 

suurema tõenäosusega.  

Kolmandaks grupeeritavaks tunnuseks oli üldplaneeringu muutmine ehk kas 

detailplaneeringuga muudeti antud hetkel kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringud 

jagati kahte gruppi: üldplaneeringut muutvad ja üldplaneeringut mittemuutvad 

detailplaneeringud. Selgus, et detailplaneeringud, millega ei muudeta üldplaneeringut 

realiseeruvad rohkem kui neli korda suurema tõenäosusega (keskmiselt realiseerus 30,0% 



40 

 

planeeringust) kui detailplaneeringud, millega muudetakse üldplaneeringut (keskmiselt 

realiseerus 6,9%).  

Järgmiseks uuriti detailplaneeringute realiseerumise ja planeeringute algatamise aasta 

vahelisi seoseid. Detailplaneeringud jagati kahte gruppi: algatatud 2002- 2004 ja algatatud 

2005- 2010. Tulemused näitasid, et suurema tõenäosusega realiseerusid aastatel 

2002- 2004 algatatud detailplaneeringud (keskmiselt realiseerus 33,1% planeeringust). 

Aastatel 2005- 2010 algatatud detailpalneeringutest realiseerus 20,4%.  

Viimaseks grupeeritavaks tunnuseks oli detailplaneeringu kehtestamise aasta. 

Detailplaneeringud jagati kahte gruppi: kehtestatud 2005- 2006 ja kehtestatud 2007- 2010. 

Selgus, et aastatel 2005- 2006 kehtestatud planeeringud realiseerusid kaheksa korda 

suurema tõenäosusega (keskmiselt realiseerus 44,1% planeeringust) kui aastatel 2007- 

2010 (keskmisekt realiseerus 5,6% planeeringust).   

Uuringust selgus, et autori poolt valitud võimalikest detailplaneeringuid mõjutavatest 

näitajatest (9 näitajat) mõjutavad Jõelähtme vallas kehtestatud detailplaneeringuid 5 

tegurit: planeeringuala suurus, kaugus merest, üldplaneeringu muutmine, algatamise aasta 

ja kehtestamise aasta.  

Esimeseks mõjutavaks suuruseks on planeeringuala suurus ning selgus, et inimesed 

eelistavad ehitada hooneid kruntidele, mis on moodustatud väiksema planeeringualaga 

detailplaneeringutega. See ei tähenda, et eelistatakse rohkem väiksema suurusega krunte, 

sest korrelatsioonianalüüsi tulemusena detailplaneeringute realiseerumise ja keskmise 

elamumaa krundi suuruse vahel oli väga nõrk või olematu seos. Samuti oli ka seos 

detailplaneeringute realiseerumise ja uute elamumaa kruntide arvu vahel väga nõrk. 

Uurimustöös kasutatud planeeringuala suurus on kogu planeeringu pindala (kaasa arvatud 

transpordimaa, tootmismaa, ärimaa jne). See tähendab, et suurema planeeringualaga 

detailplaneeringutega moodustati arvatavasti ka suures ulatuses tootmismaa ja 

transpordimaa  sihtotstarbega krunte, mis võib olla ka põhjuseks, miks inimesed neid 

piirkondi ei armasta. Autori arvates tuleneb eelistatus väiksema planeeringualaga 

moodustatud kruntidele konkreetsete elamumaa kruntide asukohtadest. Inimesed eelistavad 

elada eemal suurematest tootmistest ja äriettevõtetest.  

Teiseks detailplaneeringute realiseerumist mõjutavaks teguriks on planeeringu kaugus 

merest. Tulemused näitasid, et rannajoonest kaugemal asuvad krundid realiseeruvad 
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suurema tõenäosusega. See ei tähenda, et inimestele mereäärsed krundid ei meeldi, vaid 

mereäärsed krundid on kallimad ning tihti on ka sealsetele kruntidele vee-, kanalisatsiooni- 

ja elektritrassid väljaehitamata. Paljud inimesed ostavad mereäärseid krunte ka 

investeeringuks ning sellisel juhul enamasti hooneid kruntidele ei ehitata.  

Kolmandaks näitasid analüüside tulemused, et detailplaneeringute realiseerumist mõjutab 

ka see, kas detailplaneeringuga on muudetud antud hetkel kehtivat üldplaneeringut. 

Rohkem ehitatakse Jõelähtme vallas hooneid detailplaneeringutega moodustatud 

elamumaa kruntidele, millega ei ole muudetud üldplaneeringut. Sellest saab järeldada, et 

Jõelähtme valla üldplaneering on hästi koostatud ning selle muutmine detailplaneeringute 

realiseerumisele positiivset mõju ei avalda. Samas oli üldplaneeringut muutvate 

detailplaneeringute arv väike (6 detailplaneeringut), seega võivad need tulemused olla 

ebausaldusväärsed.   

Järgmisena selgus, et detailplaneeringute realiseerumist mõjutavad ka detailplaneeringute 

algatamise ja kehtestamise aasta. See tähendab, et kinnisvaraarendajatel tuleb suuremate 

elamurajoonide kavandamisel mõelda ka sellele, kas antud hetkel on piisavalt suur nõudlus 

uute elamumaa kruntide järele ning välja selgitada, kas inimesed on antud hetkel 

maksevõimelised. Kõige suuremat mõju detailplaneeringute realiseerumisele on avaldanud 

detailplaneeringute kehtestamise aasta. Tulemused näitvad, et aastatel 2005- 2006 oli 

detailplaneeringute realiseerumise protsent kaheksa korda suurem kui aastatel 2007- 2010. 

Seda põhjustas 2008. aastal alanud majanduslangus. See mõjutas suuresti kinnivaraturgu. 

2008. aasta juuliks oli kinnisvaratehingute maht eelmise aastaga võrreldes vähenenud 

peaaegu 60% (Lõugas, 2010: 134). See selgitab, miks detailplaneeringute realiseerumine 

pärast 2006. aastat järsult vähenes. Saab järeldada, et detailplaneeringute kehtestamise 

aasta avaldab suurt mõju detailplaneeringute realiseerumisele ning planeeringu 

kavandamisel tuleb arvestada ka kinnisvaraturu olukorraga.  

Detailplaneeringute realiseerumist mõjutavaid tegureid on oma magistritöös uurinud ka 

Priit Alekask (Alekask 2012). Magistritöös kasutati Saku vallas kehtestatud 

detailplaneeringute andmeid. Töö tulemuseks on saadud, et seosed Saku vallas kehtestatud 

detailplaneeringute realiseerumise ja seda mõjutavate näitajate vahel on väikesed. Ainsana 

saab välja tuua seosed planeeringuala suuruse ja detailplaneeringute realiseerumise vahel 

ning keskmise krundi suuruse ja detailplaneeringute suuruse vahel. Selgus, et suurema 

tõenäosusega realiseeruvad Saku vallas väiksema keskmise krundisuurusega 
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detailplaneeringud, aga antud bakalaureusetöös Jõelähtme vallas kehtestatud 

detailplaneerinute keskmise suuruse ja detailplaneeringute realiseerumise vahel seost ei 

ole. Veel oli tulemuseks, et Saku vallas mõjutab detailplaneeringute realiseerumist 

planeeringula suurus ning ka Jõelähtme vallas kehtestatud detailplaneeringute 

realiseerumist mõjutab planeeringuala suurus, aga autorid on planeeringuala suurust 

erinevalt arvestanud ning neid suuruseid ei saa võrrelda. Kuigi mõlemad vallad nii 

Jõelähtme vald kui ka Saku vald asuvad Harjumaal ning on Tallinna linna naabrid ning 

võiks arvata, et uurimustöö tulemused on sarnased ei saa tulemuste põhjal leida sarnasusi. 

See võib tuleneda sellest, et uurimused on läbi viidud erinevate aastate andmete põhjal 

(Saku vallas on uuritud detailplaneeringuid, mis on kehtestatud aastatel 1997- 2007 ning 

Jõelähtme vallas uuritud detailplaneeringud on kehtestatud aastatel 2005- 2010). 
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Kokkuvõte 

Antud bakalaureusetöö eesmärk oli uurida Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 

kehtestatud detailplaneeringute realiseerumist mõjutavaid tegureid.  

Aastatel 2005- 2010 kehtestati Jõelähtme vallas 132 detailplaneeringut. Neist 

planeeringutest 114-e detailplaneeringuga loodi uusi elamumaa krunte.  Uurimustöös on 

kasutatud detailplaneeringute realiseerumise näitajana ehituslubade väljastamise protsenti 

nelja aasta jooksul pärast detailplaneeringu kehtestamist. Uurimustöös selgus, et 114-st 

kehtestatud uute elamumaa kruntidega detailplaneeringust on 12 detailplaneeringut 

registrisse kandmata (see tähendab realiseerimata). Seega jäi valimikku 102 

detailplaneeringut. 

Uurimustöös selgus, et keskmiselt realiseerus Jõelähtme vallas aastatel 2005- 2010 

kehtestatud detailplaneeringutest 38% detailplaneeringuga loodud uutest elamumaa 

kruntidest. See tähendab, et kehtestatud detailplaneeringutega loodud elamumaa kruntidest 

realiseerusid nelja aasta jooksul alla poolte. Seega võib järeldada, et kinnisvaraarendajad ei 

oska inimeste vajadusi ja eelistusi ette näha ning toimub üleplaneerimine. Samuti näitab 

see suurt konkurentsi kinnisvaraarendajate vahel, kõigile ei jätku maksujõuliseid kliente. 

Detailplaneeringute realiseerumist mõjutavate tegurite uurimiseks koostati 

korrelatsioonianalüüs, kus uuriti detailplaneeringute realiseerumise ja seda mõjutavate 

näitajate vahelisi seoseid ning vaadeldi nende seoste tugevust. Selgus, et seosed 

detailplaneeringute ja seda mõjutavate tegurite vahel on väga väikesed ning mingeid 

järeldusi ei ole võimalik teha. Seejärel eemaldati valimikust detailplaneeringud, millega 

loodi vähem kui 6 uut elamumaa krunti, sest väikeste kruntide arvu korral on üksikutel 

otsustel väga suur osakaal üldistele tulemustele. Järele jäi 34 uute elamumaa kruntidega 

detailplaneeringut ning koostati uus korrelatsioonianalüüs. Seekord saadi paremad 

tulemused. Selgus, et detailplaneeringute realiseerumist mõjutavad planeeringuala suurus 

(r = - 0,255), planeeringu kaugus merest (r = 0,219), üldplaneeringu muutmine ehk kas 

detailplaneeringuga on muudetud kehtestamise hetkel kehtinud üldplaneeringut (r = -

0,268), detailplaneeringu algatamise aasta (r = - 0,324) ja kehtestamise aasta (r = - 0,488). 
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Korrelatsioonianalüüsi olulisuse nivooks valiti 0,1 ehk andmete usaldusväärsus on 90%. 

Korrelatsioonikordaja kriitiliseks väärtuseks oli ± 0,296 (r kriitiline = ± 0,296). Sellest 

tulenevalt on valitud võimalikest detailplaneeringute realiseerumist mõjutavatest teguritest  

90% usaldusväärsed vaid detailplaneeringute algatamise ja kehtestamise aasta. 

Järgmisena uuriti detailplaneeringute realiseerumist mõjutavate tegurite mõju 

detailplaneeringute realiseerumisele. Detailplaneeringute realiseerumist mõjutavateks 

teguriteks võeti näitajad, mis korrelatsioonianalüüsi tulemusena mõjutavad 

detailplaneeringute realiseerumist. Uuringu läbiviimiseks jagati iga näitaja järgi 

detailplaneeringud kahte gruppi ning vaadeldi, millised detailplaneeringud realiseeruvad 

suurema tõenäosusega. 

Antud bakalaureusetööst selgus, et kõige rohkem mõjutavad detailplaneeringute 

realiseerumist detailplaneeringu algatamise ja kehtestamise aasta. Aastatel 2002- 2004 

algatatud detailplaneeringute realiseerus keskmiselt 33,1% detailplaneeringust ja 

2004- 2010 algatatud detailplaneeringutest realiseerus keskmiselt 20,4% 

detailplaneeringust. Detailplaneeringute realiseerumise protsenti oli kõige rohkem 

mõjutanud kehtestamise aastast. Aastatel 2005- 2006 kehtestatud detailplaneeringutest 

realiseerus keskmiselt 44,1% detailplaneeringust, aga aastatel 2007- 2010 kehtestatud 

detailplaneeringutest realiseerus keskmiselt vaid 5,6% detailplaneeringust. 

Veel mõjutasid detailplaneeringute realiseerumist planeeringuala suurus, kaugus merest ja 

üldplaneeringu muutmine. Detailplaneeringutest, mille planeeringuala suurus oli väiksem 

kui 60 000 m
2 

realiseerus keksmiselt 30,0% detailplaneeringuga loodud elamumaa 

kruntidest ning detailplaneeringutest, mille planeeringuala suurus oli suurem kui 60 000 m
2
 

realiseerus vaid 16,2%. Detailplaneeringutest, mis asusid merele lähemal kui 2 km 

realiseerus keskmiselt 15,0% detailplaneeringust ja detailplaneeringud, mis asusid merest 

kaugemal kui 2 km realiseerus keskmiselt 31,9% detailplaneeringust. 

Detailplaneeringutest, millega ei muudetud kehtestamise hetkel kehtivat üldplaneeringut 

realiseerus keskmiselt 30,0% detailplaneeringust. Kui muudeti kehtestamise hetkel kehtivat 

üldplaneeringut, realiseerus keskmiselt vaid 6,9% detailplaneeringust. 

Autor järeldab koostatud uurimustööst, et uute elamurajoonide ja elamute kavandamisel 

tuleb esmalt välja selgitada vajadus uute arenduste järele ning planeerimisel arvestada ka 

inimeste soovide ja eelistustega. Kindlasti tuleb ka arenduste tegemine hästi ajastada: uusi 
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elamurajoone tuleb rajada siis, kui nõudlus uute elamute järele on suur ning inimesed on 

maksevõimelised. 
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URBAN SPRAWL IN JÕELÄHTME MUNICIPALITY 
 

Summary 

Recently, many researches have been done regarding the problems of urban sprawl. Urban 

sprawl is one of the city's stages of development. New residential areas will be established 

in the outskirts of the cities and they start to expand. Urban sprawl is mostly considered a 

rather negative process. Environmental, social and cultural problems are associated with it. 

One negative aspect is also over-development. New residential areas have been built in 

every year, but some of these are still empty. 

The largest area of urban sprawl in Estonia is Tallinn with its surroundings. Therefore, the 

study is prepared about the municipality of Jõelähtme, that is bordering Tallinn. 

The planning of new residential areas begins with the preparation of detailed plans. In the 

detailed plan new residential sites parameters (residential lot size, buildings base area, the 

criteria for the construction of buildings, access road, etc.) are established. Therefore, the 

aim of this study is to determine which factors affect the implementation of detailed plans 

which have been put into force in Jõelähtme municipality between 2005 and 2010.  

The data for the study is collected from the planning information system of Jõelähtme 

municipality, called EVALD. The data of building permits is collected from state register 

of construction works (ehitisregister). The analysis of collected data was performed in 

Microsoft Excel. 

In the empirical part of the study, statistical analysis was carried out. Firstly the realization 

of the detailed plans and the statistical indicators of the factors (maximum and minimum 

value, the arithmetic mean and standard deviation) affecting it were studied. Next, the 

correlation analysis was performed which examined the links between the realization of the 

plans and the factors affecting it. After that there was the grouping of data according to the 

factors to examine in more detail the connections between the realization of detailed plans 

and the factors affecting it. 
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The results show that 132 detailed plans has been staten in Jõelähtme municipality between 

2005 and 2010. In this research 102 detailed plans of these have been used. The results 

show that the average percent of detailed plans of residential areas that were carried out 

was only 38. It can be concluded from the research that the year of establishment of the 

detailed plan affects the realization of the detailed plan the most. The detailed plans that 

were established before 2007 were realized more likely. This is due to the economic crisis 

that began in 2008 that greatly influenced the real estate market. The realization of detailed 

plans was also influenced by the year of initiation of the detailed plan, the size of the 

planning site and planning site’s distance from the sea.  

In 2012, a similar research was compiled by Priit Alekask. In this research the detailed 

plans implementation in Saku municipality between 1999 and 2007 was studied. The 

results show that connections between the detailed plans implementation and the factors, 

that may influence the implementation of detailed plans, were weak. It means that it is 

difficult to collate Saku municipality and Jõelähtme municipality.   

The author concludes from the study that in the process of planning new residential areas 

and houses it must be first identified if there is a need for new developments and it is 

importnant also to take into account people's wishes and preferences. Certainly, the 

development should be also well-timed: new housing developments should be built when 

the demand for new housing is high and people are capable of paying.  
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Lisa1. Elanikearvu muutus Jõelähtme valla asustusüksustes 

Asustusüksus 

2012 2014 Muutus 

Elanike 

arv 

Elanike 

osakaal 

(%) 

Elanike 

arv 

Elanike 

osakaal 

(%) 

Elanike 

arv 

Elanike 

osakaal 

(%) 

Loo alevik 2017 33,05 1935 31,58 -82 -1,47 

Kostivere alevik 754 12,36 764 12,47 10 0,11 

Iru küla 369 6,05 375 6,12 6 0,07 

Uusküla küla 366 6 364 5,94 -2 -0,06 

Neeme küla 280 4,59 271 4,42 -9 -0,17 

Liivamäe küla 200 3,28 239 3,9 39 0,62 

Rebala küla 161 2,64 176 2,87 15 0,23 

Haljava küla 139 2,28 138 2,25 -1 -0,03 

Koogi küla 131 2,15 131 2,14 0 -0,01 

Maardu küla 130 2,13 132 2,15 2 0,02 

Jägala küla 136 2,23 114 1,86 -22 -0,37 

Kaberneeme küla 125 2,05 125 2,04 0 -0,01 

Saha küla 140 2,29 135 2,2 -5 -0,09 

Jõelähtme küla 116 1,9 121 1,97 5 0,07 

Kallavere küla 99 1,62 108 1,76 9 0,14 

Jõesuu küla 91 1,49 90 1,47 -1 -0,02 

Ruu küla 91 1,49 96 1,57 5 0,08 

Jõelähtme vald 86 1,41 87 1,42 1 0,01 

Ülgase küla 84 1,38 81 1,32 -3 -0,06 

Aruaru küla 90 1,47 86 1,4 -4 -0,07 

Manniva küla 60 0,98 85 1,39 25 0,41 

Saviranna küla 69 1,13 74 1,21 5 0,08 

Haapse küla 54 0,88 60 0,98 6 0,1 

Ihasalu küla 47 0,77 56 0,91 9 0,14 

Parasmäe küla 41 0,67 56 0,91 15 0,24 

Vandjala küla 43 0,7 43 0,7 0 0 

Jägala-Joa küla 35 0,57 31 0,51 -4 -0,06 

Kostiranna küla 32 0,52 31 0,51 -1 -0,01 

Sambu küla 31 0,51 30 0,49 -1 -0,02 

Loo küla 26 0,43 30 0,49 4 0,06 

Nehatu küla 18 0,29 20 0,33 2 0,04 

Koila küla 16 0,26 16 0,26 0 0 

Kullamäe küla 12 0,2 15 0,24 3 0,04 

Võerdla küla 11 0,18 11 0,18 0 0 

Koipsi küla 1 0,02 1 0,02 0 0 

Rammu küla 1 0,02 1 0,02 0 0 

Kokku vallas 6102 100 6128 100 26 0 

 



 

 

Lisa 2. Aastatel 2005- 2010 Jõelähtme vallas kehtestatud detailplaneeringud ja neid iseloomustavad näitajad 

Jrk. 

Nr. 

Asustus-

üksus 
Detailplaneering 

E.luba 

4a % 

Uute 

elamu-

maa 

kruntide 

arv 

Planeeringu-

ala suurus 

m2 

Keskmine 

krundi 

suurus (m2) 

Kaugus 

merest 

(km) 

Kaugus 

Tallinna 

kesklinnast 

(km) 

ÜP 

muut-

mine 

DP taotleja 
Algata-

mise a. 

Kehtesta-

mise a. 

1 Uusküla 
AÜ TAMMIKU 

50 
100 1 3170 1456 1,6 14 ei eraisik 2005 2005 

2 
Neeme 

küla 
MARDI 9 100 1 14951 3945 0 24,5 ei eraisik 2005 2005 

3 
Rebala 

küla 
MÄNNI 5 0 1 4423 2048 4,1 19,9 ei 

juriidiline 

isik 
2005 2005 

4 
Saviranna 

küla 
RÄÄSTU 100 1 44035 4667 0 18,1 ei eraisik 2007 2010 

5 Saha küla MIKU 100 1 54886 6000 8,2 12,8 ei eraisik 2008 2009 

6 
Kallavere 

küla 

SAVIRANNA 50, 

50A, 50B 
0 1 3120 1518 0 17,8 ei eraisik 2007 2009 

7 
Neeme 

küla 
VÕRGU 100 1 1653 1608 0 25,3 jah eraisik 2007 2009 

8 Loo küla KAASIKU 3 100 1 68113 4046 4,3 19,6 ei eraisik 2007 2009 

9 
Neeme 

küla 
KÄRKA 3 0 1 5356 951 0,2 24,5 ei 

juriidiline 

isik 
2006 2009 

10 
Kaber-

neeme  
NÕLVAKU 0 1 3273 1428 0,2 30,7 jah eraisik 2005 2009 

11 
Neeme 

küla 
TÄHE 3 0 1 10612 7000 0 24,2 jah eraisik 2006 2009 

12 
Ülgase 

küla 
JÄÄTMAA II 100 1 3059 2997 0,2 18,1 ei eraisik 2008 2010 

13 
Neeme 

küla 

KIVINEEME TN 

18 
100 1 10573 5287 0 24,1 ei eraisik 2006 2008 

14 
Kaber-

neeme  
JAAGU 2 0 1 6114 5134 0,1 30,7 ei eraisik 2005 2005 

15 Neeme  REINU III 100 1 1609 1380 0,3 25 ei eraisik 2004 2005 
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16 
Koogi 

küla 

LAAGERI MÜ II 

MAATÜKK 
100 1 14021 12519 4,2 23,5 ei eraisik 2004 2007 

17 
Neeme 

küla 

KIVINEEME TN 

16 JA 18 
100 1 14919 4651 0 24,1 ei eraisik 2004 2005 

18 
Ülgase 

küla 
JÄÄTMAA I 100 1 3006 3006 0,3 18,1 ei eraisik 2008 2008 

19 
Neeme 

küla 

KOLLI 10 JA 

LAIGARI 8 
0 2 5000 2149 0 24,7 ei eraisik 2005 2005 

20 
Ülgase 

küla 
LAUDA 100 2 17359 4777 1,2 19,08 jah eraisik 2005 2006 

21 
Ülgase 

küla 
LEPA 50 2 8335 3541 0 20 ei eraisik 2005 2007 

22 
Kostivere 

alevik 
KASEMETSA 12 0 2 21673 4549 6,8 19,4 ei eraisik 2007 2009 

23 
Jõeläht-

me küla 
NIGULA I 50 2 86125 7055 2,4 20,4 ei eraisik 2008 2009 

24 
Manniva 

küla 
ROHKVAHE 100 2 96700 3000 1,8 20,4 jah eraisik 2007 2009 

25 
Kostiran-

na küla 

LEPIKU- 

MIHKLI 
0 2 13188 5826 0 20,8 jah eraisik 2007 2010 

26 
Loo 

alevik 
VAHTRAMÄE 0 2 33932 6829 6,6 10,3 ei 

juriidiline 

isik 
2005 2007 

27 
Kostiran-

na küla 

LEPIKU-MIHKLI 

MAAÜKSUSE 

OSALINE 

(KIIGE) 

50 2 4958 2479 0,2 20,7 ei eraisik 2005 2005 

28 
Parasmäe 

küla 
AASAPÕLLU 0 2 50130 3000 6,3 20,2 ei eraisik 2007 2009 

29 
Jägala 

küla 

KUUSE TEE 20 

JA KUUSE TEE 

22 

0 2 11520 2666 8,2 27 ei eraisik 2005 2007 

30 Uusküla METSAÄÄRE 0 2 6745 2167 1,6 15,3 ei eraisik 2007 2010 

31 Neeme  OLO 4 50 2 19055 3033 0 24 jah eraisik 2006 2008 
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32 
Neeme 

küla 
HOLMI 1 50 2 6217 1710 0,1 25,1 jah eraisik 2009 2010 

33 
Neeme 

küla 
RANNA 0 2 3232 1483 0,1 25,2 ei eraisik 2005 2007 

34 
Neeme 

küla 

KADAKARANN

A TN 26 
0 2 7462 3731 0,3 24,4 ei eraisik 2006 2008 

35 
Kabe-

rneeme  
TÕNISE 50 2 6570 2009 0,2 30,8 ei eraisik 2006 2009 

36 
Koogi 

küla 
JÕENURME 50 2 12029 5015 3,9 23,5 ei eraisik 2010 2010 

37 
Liivamäe 

küla 

VANASAUNA 

TEE 11,13,15,23 

JA 25 

100 2 10637 1987 7,1 12,3 ei 
juriidiline 

isik 
2009 2010 

38 
Haapse 

küla 

UMBAAED JA 

UMBAAED I 
0 2 34375 1599 0,7 31,6 ei eraisik 2006 2009 

39 
Kullamäe 

küla 
JÕESUU 4 0 2 19603 8230 0,2 33,2 ei eraisik 2005 2007 

40 
Neeme 

küla 

TOOMARI III JA 

LIIVAMETSA 3 
100 2 15796 6245 0 24,3 ei eraisik 2006 2006 

41 
Neeme 

küla 
REINU II 50 2 4704 2188 0,1 25,3 ei 

juriidiline 

isik 
2005 2007 

42 Rebala  OHTRE 50 2 78705 2859 3,3 19,2 ei eraisik 2004 2006 

43 
Maardu 

küla 
LANDI TN 2 50 2 4476 1965 6,1 14,8 ei eraisik 2004 2006 

44 Iru küla 
METSA TEE 15, 

17 JA LÄHIALA 
0 2 12511 1551 4 9,5 ei eraisik 2004 2007 

45 
Kallavere 

küla 
KÜNKA 100 2 10490 5545 1,3 16,8 jah eraisik 2002 2005 

46 Liivamäe  SUUREKIVI III 50 2 3673 1715 4,7 12,4 ei eraisik 2005 2005 

47 
Ihasalu 

küla 

EIGISAUNA 1 JA 

ALLIKA 
50 2 23178 10164 0 26,3 jah eraisik 2009 2010 

48 
Kallavere 

küla 

UUESAUNA-I II 

III 
100 3 9185 2805 1,7 17 ei eraisik 2005 2006 
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49 
Kostiran-

na küla 
KNUUDI 0 3 254778 6138 0 19,6 jah eraisik 2007 2010 

50 
Parasmäe 

küla 
UUSMÄE TALU 0 3 34487 5295 6,7 21,8 ei eraisik 2005 2008 

51 
Maardu 

küla 
HIIE I 0 3 35195 3033 1,8 14,8 jah eraisik 2009 2010 

52 
Neeme 

küla 

PEETRI, 

KOLLIPEETRI, 

KOLLI 7, TOMMI 

JA LIIVAMETSA 

I 

25 3 22050 1550 0 24,2 jah eraisik 2010 2010 

53 
Kullamäe 

küla 

SIIMU JA 

KULLAMÄE 
66,7 3 19746 3894 0,2 33,2 ei eraisik 2006 2009 

54 
Ülgase 

küla 
KARINEEME 0 3 80089 3801 0 18,9 jah eraisik 2008 2010 

55 
Maardu 

küla 

KOIDU 

MAAÜKSUSE 

OSA 

100 3 18665 3490 7,8 15,6 ei eraisik 2004 2005 

56 
Jägala 

küla 
MÕISA TEE 20 67 3 6555 2198 8,4 27,3 ei eraisik 2004 2006 

57 Saha küla KANGRUPÕLLU 0 3 54559 12753 8,2 13,6 ei eraisik 2004 2006 

58 
Ihasalu 

küla 
KADASTIKU 33,3 3 20968 4886 0 26,1 ei eraisik 2003 2006 

59 
Neeme 

küla 

KOLLI 7 JA 

LIIVAMETSA 1 
0 3 20476 1550 0 24,2 ei eraisik 2004 2005 

60 
Liivamäe 

küla 
PÄRNASTE I 33 3 17936 5479 4,8 12,2 ei eraisik 2007 2007 

61 
Neeme 

küla 
TOOMARI II 50 4 7122 1633 0,1 25,2 ei 

juriidiline 

isik 
2005 2007 

62 
Neeme 

küla 
LAIGARI 8 25 4 16808 3967 0 24,8 ei eraisik 2004 2005 

63 
Loo 

alevik 
SAHA TEE 17 75 4 12389 2231 6,3 11,1 ei 

juriidiline 

isik 
2004 2005 
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64 
Jägala 

küla 
MÕISA TEE 9 11 0 5 10622 1891 8,3 27,3 ei eraisik 2005 2006 

65 Uusküla 
JÄNESESÖÖDIS

AUNA 
20 5 44780 1614 1,2 14,3 ei eraisik 2007 2008 

66 Ruu küla MADIKSE 40 5 105700 2566 4,3 25,5 jah eraisik 2006 2010 

67 Uusküla 
KÜNKASAUNA 

OSA II 
60 5 9647 1508 1,4 15,3 ei eraisik 2004 2005 

68 
Jägala 

küla 
KASSI MÜ 0 5 29278 4084 7,5 28,1 ei 

juriidiline 

isik 
2004 2006 

69 
Liivamäe 

küla 
UUETOA I 0 6 18413 2069 6,7 12 jah eraisik 2005 2007 

70 
Haljava 

küla 
KALLASTE 0 6 80784 5372 9,8 25 ei eraisik 2007 2009 

71 Rebala SUIGU 2 0 6 129783 5939 3,1 18,5 ei eraisik 2005 2008 

72 Saha küla PÕLLU 100 6 19433 3139 8,7 13,9 ei eraisik 2005 2006 

73 
Kallavere 

küla 
KAARLI 17 6 23179 3116 1,7 17,4 ei 

juriidiline 

isik 
2004 2007 

74 
Neeme 

küla 

MARDI 7, 

MARDI 13 JA 

MARDI 14 

17 6 43822 1841 0 24,2 ei eraisik 2003 2005 

75 
Liivamäe 

küla 
MÄE 0 6 34168 2667 6,6 11,9 ei 

juriidiline 

isik 
2005 2007 

76 Saha küla VÄIKE- NURME 14,3 7 96586 1816 8,8 14 jah eraisik 2010 2010 

77 
Neeme 

küla 
MÄNNIAIA 57 7 56023 2300 0,3 24,4 ei 

juriidiline 

isik 
2005 2006 

78 Ruu küla NAIRE 4 25 8 183055 8414 4,6 26,4 ei 
juriidiline 

isik 
2007 2009 

79 
Kaber-

neeme  
PÄRNA I 0 8 17060 3473 1,8 30 jah 

juriidiline 

isik 
2006 2007 

80 
Neeme 

küla 
UUE-PANGARI 0 10 39568 2803 0,4 24,7 jah eraisik 2008 2010 

81 Saha küla HINDREKU 90 10 53981 3005 7,4 13,9 ei eraisik 2003 2005 
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82 
Rebala 

küla 
SILLAOTSA I 70 10 52764 3661 3,7 19,6 ei eraisik 2002 2005 

83 
Loo 

alevik 
LEPA TEE 2-6 0 10 76508 4277 5,6 10,3 ei 

juriidiline 

isik 
2004 2006 

84 Liivamäe  ERMA 30 10 23284 1675 5 11,7 ei eraisik 2004 2005 

85 
Kaber-

neeme  

KARIKALDA, 

JAAGU 1, LIIVA 

JA RANNA 

27,3 11 28119 1721 0 30,8 jah 
juriidiline 

isik 
2005 2007 

86 
Jägala 

küla 

ÜLEJÕE METS 

JA ÜLEJÕE 
0 11 82491 3220 7,8 26,6 ei 

juriidiline 

isik 
2005 2006 

87 
Loo 

alevik 
SITIKA 100 11 31018 2136 6,6 11,8 ei 

juriidiline 

isik 
2005 2006 

88 Uusküla 
REBASENÕMME

SAUNA 
0 13 47669 2739 1,3 13,8 ei eraisik 2006 2008 

89 
Haljava 

küla 

TOMINGA 

MAAÜKSUSE 

OSA 

85 13 50633 2757 9,2 24,5 ei eraisik 2003 2005 

90 Saha küla MIKU 46 13 55220 4063 7,8 12,8 ei eraisik 2002 2005 

91 
Liivamäe 

küla 

UUE-

SUUREKIVI 

MAA-ALA UUE-

SUUREKIVI I JA 

II OSAS 

0 14 50664 2433 4,9 12 ei 
juriidiline 

isik 
2005 2008 

92 
Loo 

alevik 

ONNI I JA 

HALLIKIVI 
0 17 39866 1690 1,7 11,2 ei eraisik 2005 2006 

93 
Loo 

alevik 
PIIBURI 0 17 49013 2013 7,4 10,6 ei eraisik 2003 2007 

94 
Jägala 

küla 
RISTTEE 0 23 157951 3685 8,6 26,8 ei 

juriidiline 

isik 
2005 2008 

95 
Ülgase 

küla 

KOLJUNUKI 

MAAÜKSUSE 

DETAILPLANEE

RING 

8 24 155643 3063 0 20 ei 
juriidiline 

isik 
2004 2005 
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96 
Liivamäe 

küla 
VANASAUNA 2 58 24 63278 1876 6,7 12,1 ei 

juriidiline 

isik 
2005 2006 

97 
Kallavere 

küla 

SUUR-

VANAPERE JA 

VANAPERE 2 

22 27 95670 2596 1,4 16,6 ei eraisik 2002 2005 

98 
Neeme 

küla 

KOLLI 5, 

LAIGARI 3 JA 

REINU 

28 29 118348 3521 0,3 24,4 ei 
juriidiline 

isik 
2003 2005 

99 Saha küla 
MIKU 1 MIKU 2 

MIKU 3 
5,3 38 271448 4720 7,1 12,1 ei eraisik 2007 2007 

100 
Liivamäe 

küla 
KÄPA 79 39 88436 1821 5,2 11,6 ei 

juriidiline 

isik 
2003 2005 

101 
Loo 

alevik 

OJA JA 

ALLIKATE 
0 43 197329 3066 7,4 11,9 jah eraisik 2004 2008 

102 
Kallavere 

küla 

MARDI 1, 

MARDI 5, KURE 

2 

4 81 75441 823 1,9 17 ei 
juriidiline 

isik 
2003 2005 
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